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“Жаш кездегидей 
жалындаган 

сезимдер 
азыраак болуп 
калат тура...”

11-БЕТТЕ

Кадыралы АРТЫКОВ:

5-БЕТТЕ

Ханышанын 
ємїрї менен 

аяктаган бир доор

Урматбек САМАЕВ:

“Жашыл 
шаар болууга 

аракетибиз кїч”

9-БЕТТЕ

АКЖОЛ КЄКЖАЛ АЛА-ТООНУН БАЛБАНЫ,
АЛТЫН МЕДАЛЬ ТАРЫХ БОЛУП КАЛГАНЫ

Балбан Акжол 
Махмудов грек-
рим кїрєшї боюнча 
єлкє тарыхында 
алгачкы ирет 
дїйнє чемпиону 
болду. Учурда 
даўктуу уулу менен 
сыймыктанган 
кыргыз элинин 
кубанычында чек 
жок.
Президент 
Садыр Жапаров 
А.Махмудовду 
жеўишке жетиши 
менен куттуктап: 
“Бар бол! 
Азаматсыў, Акжол 
баатыр!” деп ага 
бекем ден соолук, 
ийгилик каалады.

НАРЫНДА ЖАЎЫ 
ГЭС КУРУЛАТ
Нарын районунун Куланак айыл 
аймагындагы Нарын дарыясына 
100 мегаваттык чакан электр 
станциянын курулушу башталды.  
Долбоорго ылайык, жылына 450 
млн кВт/саат электр энергиясын 
єндїргєн чакан ГЭСтин курулушу 
тєрт жылга созулат. Чакан ГЭС 
ишке киргенден кийин 100 адам иш 
менен камсыз болот. 



Президент Садыр Жапаров 
12-сентябрда Жалал-Абад 
облусундагы “Жалал-Абад май 
иштетїїчї заводу” ЖЧКсында 
болду. 

Мамлекет башчысына завод-
дун май чыгаруу боюнча ишмер-
дїїлїгї тууралуу жана ишкана-
нын 2022-жылдагы жыйынтыгы 
жєнїндє маалымат берилди. Май 
иштетїїчї завод кєп жылдан бе-
ри иштебей турган. Ишкананы оў-
доо жана калыбына келтирїї иши 
2021-жылдын кїз айында баштал-
ган. Оўдоп-тїзєєдєн кийин завод 
єз ишин 2022-жылдын март айын-
да баштап, марттан сентябрга чейин 
900 тонна суу май єндїргєн. Майды 
єндїрїїдє чет єлкєлїк сырьё колдо-
нулат. Бїгїнкї кїндє завод єзїнїн 

кубаттуулугунун 40%ын гана кол-
донот. Ошондой эле компания пах-
таны кайра иштетїїчї заводду иш-
ке киргизїїнї пландап жатат.

Мындай маалыматты уккан соў 
Президент Садыр Жапаров єсїм-
дїк майын єндїрїїдє жергилик-
тїї сырьёну колдонуу, заводду мо-
дернизациялоо жана єндїрїлгєн 
продукциянын сапатын жогорула-
туу маселесине єзгєчє кєўїл бур-
ду. Мындан тышкары май иште-
тїїчї завод жогорку экспорттук 
потенциалга ээ экенин белгилеп, 
тийиштїї мамлекеттик органдарга 
компаниянын єкїлдєрїнє ишка-
нанын иши жана аны модерниза-
циялоо маселесинде жардам кєр-
сєтїї тапшырмасын берди. Андан 
соў иш сапары аяктап, Мамлекет 
башчысы Бишкек шаарына келди.

Министрлер 
Кабинетинин 
Тєрагасынын орун басары 
Бакыт Тєрєбаев, Башкы 
прокурор Курманкул 
Зулушев Ош облусунун 
Єзгєн районунун 
тургундары менен 
жолугушту. 

Єзгєн райондук мамле-
кеттик администрация-
сынын имаратында єт-
кєн жолугушууга 500дєн 
ашуун адам катышты. 
Катышуучулар райондун 
он миўдеген тургундары 
жер тилкесин алууга ке-
зекте тургандыгына бай-
ланыштуу жер тилкеле-
рин трансформациялоо, 
Єзгєн шаарын айланып 
єтїїчї автоунаа боюн-
дагы кєпїрєнїн куру-
лушун тездетїї, айлан-
ма жолдун єзїн оўдоп-
тїзєє жана жарандар-
ды ичїїчї таза суу ме-
нен камсыз кылуу сыяк-
туу маселелерди кєтє-
рїштї. Єзгєн районунун 

тургундарынын айты-
мында, бала бакчалар-
дын кєптєгєн имаратта-
ры мурда менчиктешти-
рилип, жеке менчикке 
єтїп кеткен. Алар кєзє-
мєл органынын жетекчи-
сине имараттарды мамле-
кеттин менчигине кайта-
руу їчїн менчиктешти-
рїїнїн мыйзамдуулугун 
текшерїї єтїнїчї менен 
арыз жазып кайрылыш-
кан. Бакыт Тєрєбаев чо-
гулгандардын пикирин 
угуп, залда отурган мам-
лекеттик органдардын 
єкїлдєрїнє айтылган кєй-
гєйлєрдї каттоого алып, 
2 жуманын ичинде алар-
дын чечилишинин жїрї-
шї тууралуу жеке єзїнє 
маалымат берїїнї тап-
шырды.  Республиканын 
аймактарындагы калк 
менен жолугушуулар 
Президенттин тапшыр-
масы менен єтїп жатат.

Даярдаган 
Жазгїл КАРБОСОВА

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 
КР Энергетика министрлигине 
караштуу “Кыргызкємїр” 
мамлекеттик ишканасы тарабынан 
иштетилип жаткан Кара-Кече кємїр 
кенинин “Борбордук” участкасында 
болду. 

Ал єндїрїштїк иштердин жїрїшї 
менен таанышып, жумушчу кеўеш-
ме єткєрїп, “Кыргызкємїр” мамле-
кеттик ишканасынын жетекчилигине 

тиешелїї мамлекеттик жана жерги-
ликтїї бийлик органдарына бир ка-
тар тапшырмаларды берди. Ал “Ал-
дыдагы жылытуу мезгилине даярдык 
кынтыксыз болушу шарт. Бекитилген 
план боюнча “Кыргызкємїр” ишка-
насы 2 677,0 миў тонна кємїр казып, 
даярдаш керек. Андыктан єндїрїш-
тїк иштер толук кєлємдє жїргїзї-
лїп, кємїр ташуу їзгїлтїксїз болу-
шу зарыл. Мындан тышкары, карь-
ерде коопсуздук эрежелерин сактап, 
аварияларга жол бербєє маанилїї. 

Бул багытта “Кумтєр” ишканасынын 
тажрыйбасын пайдалансаўыздар бо-
лот, биз тиешелїї байкоочу шайман-
дарды сатып алууга каражат бєлїїгє 
даярбыз”, - деген оюн айтып, Жумгал 
районунун тургундарын єздїк баа-
да кємїр менен камсыз кылууну тап-
шырды. Белгилей кетсек, 2022-жыл-
дын 1-августунан тарта Бишкек шаа-
рынын ЖЭБине, ошондой эле калкка, 
бюджеттик мекемелерге кємїр ташы-
ла баштаган. Ишкана кїнїнє 5,5 миў 
тоннага жакын кємїр жїктєєдє.

Министрлер 
Кабинетинин Тєрагасы 
Акылбек Жапаров 
Нарын облусуна болгон 
жумушчу сапарында 
Ат-Башы ГЭСин 
реконструкциялоо 
иштеринин жїрїшї менен 
таанышты. 

Ал гидроэлектр стан-
циянын техникалык жаб-
дылышын карап чы-
гып, аны модернизация-
лоо боюнча пландар ме-
нен таанышты. Министр-
лер Кабинетинин башчысы 

электр энергиясын їзгїл-
тїксїз жана ишенимдїї 
єндїрїїнї камсыз кылуу 

жана натыйжалуу башка-
руу максатында ГЭСти ре-
конструкциялоо боюнча 

бир катар тапшырмалар-
ды берди. Мындан тышка-
ры ал кубаттуулугу 100 МВт 
саналган Куланак ГЭСинин 
курулуш долбооруна кїбє 
болду. Ошондой эле Акыл-
бек Жапаров “Торугарт” 
кєзємєл-єткєрїї пункту-
нун да ишин кєзємєлдє-
дї. Эске салсак, їстїбїз-
дєгї жылдын август айы-
нан 31-октябрына чейин 
кыргыз-кытай мамлекет-
тик чек арасындагы єткє-
рїї пункттарынын иштєє 
убактысы 2 саатка узар-
тылган.

КЄЎЇЛ АЙТТЫ
КР Президенти Садыр 

Жапаров 12-сентябрда 
Королева Елизавета II 
каза болгондугуна байла-
ныштуу жеке кєўїл айтуу 
їчїн Улуу Британиянын 
Кыргыз Республикасын-
дагы элчилигине барды. 
Мамлекет башчысы кєўїл 
айтуу китепчесине жазуу 
калтырып,  Кыргызстан-
дын элинин жана єзїнїн 
атынан Елизавета II каза 
болгондугуна байланыш-
туу Улуу Британиянын 
Бириккен Королдугунун 
жана Тїндїк Ирландия-
нын Королу  Карл III, ко-
ролдун їй-бїлє мїчєлє-
рїнє жана Бириккен Ко-
ролдуктун жалпы элине 
кєўїл айтты.

“КЫРГЫЗНЕФТЕГАЗ” – БИРДЕН-БИР 
ИРИ МЕКЕМЕ”

ЖАЎЫ БАТИРЛЕР ТАПШЫРЫЛДЫ

АТ-БАШЫ ГЭСинин АБАЛЫ МЕНЕН ТААНЫШТЫ ЄЗГЄН ЭЛИ КЄЙГЄЙЛЄРЇН 
БЄЛЇШТЇ

МАЙ ИШТЕТЇЇЧЇ ЗАВОДДУН 
ИШМЕРДЇЇЛЇГЇ

КАРА-КЕЧЕНИН "КАРА АЛТЫНЫ" КЄЗЄМЄЛДЄ

ЧЕК АРАЧЫЛАРГА 
КЄРЇЛГЄН 
КАМКОРДУК

Мамлекет башчысы Садыр 
Жапаров 11-12-сентябрда 
жумушчу сапары менен Жалал-
Абад облусунда болду. 

Ал 11-сентябрь кїнї Жалал-
Абад облусунда “Кыргызнефте-
газ” ААКнын 90 жылдыгы жа-
на мунайгаз тармагынын кыз-
маткерлеринин кесиптик май-
рамына арналган салтанаттуу 
иш-чарага катышып, бул тар-
мактын кызматкерлерин жа-
на ардагерлерин куттуктады. 
Єз сєзїндє “Нефть жана газ 
єндїрїї тармагы єлкєбїздїн 
экономикалык кубаттуулугун 
бекемдєєгє салым кошо тур-
ган чоў тармак. Бїгїнкї кїн-
дє “Кыргызнефтегаз” ААК єл-
кєбїздїн мунай жана газ тар-
магындагы жалгыз єндїрїш-
тїк ишкана экени жалпыбызга 
маалым. Ошол эле учурда, рес-
публикалык жана жергиликтїї 
бюджеттин киреше булактарын 
толуктоочу мекеме болуп да са-
налат. “Кыргызнефтегаз” му-
най менен газды чалгындоодон 

баштап, єндїрїї, кайра иште-
тїї, алынган мунайзаттарын 
сатуу менен єндїрїштїн то-
лук циклин єзїнє камтыган 
бирден-бир ири мекеме”, - де-
ген оюн билдирди. 

***
Мындан тышкары Прези-

дент Садыр Жапаров Баткен 

облусуна єзгєчє макам берил-
генден тартып, Баткен айма-
гын єнїктїрїї боюнча чоў-чоў 
пландар четинен ишке ашы-
рылып жатканын эске салды. 
“Кыргызнефтегаз” ишканасы 
Баткен облусунда мунай жа-
на жаратылыш газын єндї-
рїїнї ийгиликтїї колго алат 

деп ишенем. Анткени, мунай-
чылар кїндї-кїн, тїндї-тїн де-
бей, жамгырлуу жазга, аптап-
туу жайга, ызгаарлуу кышка 
карабастан эмгектенїїдє. “Эл 
эмгегин жер жебейт” демекчи, 
мунайчылардын мээнети тек-
ке кетпейт”, - деп кошумчала-
ды. Ошондой эле “Кыргыз Пет-
ролеум Компанинин” мунай 
иштетїїчї заводун модерни-
зациялоо аяктаса, 2025-жыл-
га чейин “Кыргызнефтегаз” 
ААКсы эл аралык стандарт-
тарга жооп берген К-5 кїйїїчї 
майын чыгара баштаарына кє-
ўїл бурду. Натыйжада єлкє-
нїн тышкы отунга болгон кєз 
карандылыгын азайтуу масе-
леси чечилет.

Салтанаттуу иш-чара ата 
мекендик жана чет элдик эс-
трада ырчыларынын кон-
церттик программасы менен 
уланды. Андан соў Президент                
Садыр Жапаров “Кыргызнеф-
тегаз» ишканасынын єзї сатып 
алган жаўы техникалары менен 
таанышты.

КР Президенти Садыр Жапаров 
11-сентябрда Жалал-Абад 
облусундагы эски жатакананын 
имаратын, 70 чек арачынын їй-бїлєсї 
їчїн реконструкциялоо долбоорун 
кєрдї. 

Долбоор менен таанышып, имарат-
ты сапаттуу оўдоп, Чек ара кызматы-
нын кызматкерлерин ыўгайлуу, заман-
бап батирлер менен камсыздоо їчїн 
республикалык бюджеттен каражат 
кароону тапшырды. Андан соў КР 
УКМКнын Чек ара кызматынын баш-
кармалыгынын учурда реконструкция-
лоо иштери аяктап жаткан имаратын 
кєрїп чыкты. Мамлекет башчысына 
Башкармалык бул имарат 1987-жылы 
курулганын, анда 2003-жылдан бери 
капиталдык оўдоо иштери болбого-
ну тууралуу маалымат берди. Има-
ратты реконструкциялоо республи-
калык бюджеттин эсебинен 2022-жыл-
дын августунда башталган. Президент 
Садыр Жапаров реконструкциялоону 
єз убагында бїтїрїїнї жана бардык 
зарыл иштердин эл аралык стандарт-
тарга ылайык сапаттуу ишке ашыры-
лышын кєзємєлдєєнї тапшырды.

Єлкє башчысы Садыр Жапаров 
11-сентябрда Жалал-Абад 
облусундагы КР УКМКнын 
Чек ара кызматынын 
36 кызматкерине жаўы 
батирлердин ачкычтарын 
тапшырды. 

Мамлекет башчысы єз сє-
зїндє эгер бардык Мекен кор-
гоочулар эч нерсеге муктаж 
болбой, башка керектєєлєрїн 
ойлобой, бир гана Ата Мекен-
дин коопсуздугу деп кызмат 
єтєсє, єлкєдє тынчтык єкїм 
сїрєєрїн белгиледи. Ошон-
дой эле бул турак жайды ку-
рууга республикалык бюджет-
тен 100 млн сомдон ашык ка-
ражат бєлїнгєнїн, Баткен об-
лусунда жайгашкан аскер бє-
лїктєрїндє кызмат єтєп жат-
кан аскер кызматкерлеринин 

айлык маянасын жогорулатуу 
пландалып жатканын кошум-
чалады. Аны менен катар Садыр 
Жапаров “Мамлекеттик чек ара-
ны коргоодо жергиликтїї калк 
бардык кыйынчылыктарга кара-
бастан чек арачыларыбызга дем 
берип, жакшы сєздєрїн арнап, 
сєзї менен дагы, иши менен да-
гы колдоп келе жатышат”, - де-
ген оюн айтты. Чек ара кызма-
тынын кызматкерлерин жаўы 
конуштуу болушу менен кут-
туктап, аларга бактылуу жа-
на бардар жашоо, кєз каранды-
сыз, эгемен Кыргызстандын 
чек арасын татыктуу коргоодо 
кїч аябай кызмат кылууларын 
каалады. Иш-чаранын соўунда 
жаўы їйдїн батирлерин кєрїп 
чыгып, чогулган жергиликтїї 
тургундар жана аксакалдар ме-
нен баарлашты.
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БЫШЫП ЖЕТИЛГЕН 
КЄЙГЄЙЛЄР 
ЧЕТИНЕН 
ЧЕЧИЛЇЇДЄ

 
Акыркы убактарда мамлекет 

тарабынан калкты ар тараптан 
камкордукка алууда кєп иштер 
аткарылууда. Аны ар бир жаран 
жон териси менен сезип жатат 
десек болот. Мурда эў аз єлчємдє 
айлык алып, коомчулуктун коду-
лоосуна кабылып, коўултуктап 
калган мугалимдердин кадыр-
баркын кєтєрїп, эмгегине жа-
раша акы тєлєп берїї каралып, 
иш жїзїнє ашты. Мындай кадам 
билим берїїнїн сапатын кєтє-
рїїдє да чоў роль ойноору ачык 
болуп калды. Дегеним, мугалим-
дик кесипти тандаган жаштар-
дын саны єсїп, алардын билим 
деўгээлине да маани бериле баш-
тады. Бул келечекте мамлекеттин 
єсїп-єнїгїїсїнє да єбєлгє бо-
лот. Анткени, билимдїї, кесип-
кєй адам гана билимдїї муунду 
окутуп-тарбиялай алат. 

Билим сапаты мугалимдерден 
гана кєз каранды эмес экендиги 
анык. Балдардын билим алуусуна 
канчалык шарт тїзїп берип жата-
быз? Дал ушул маселе да орчундуу. 
Акыркы жылдары жакшы жашоо 
издеп борборго агылган жаран-
дардын саны кєбєйгєн. Аны менен 
катар шаардын жашоочуларынын 
жана борбордун тегерегине жай-
гашкан конуштардын тургунда-
рынын саны да єстї. Мектептер-
де класстар жетишпей, бир парта-
га 3-4тєн окуучу олтурган учур-
ларды кєрїп эле жїрєбїз. Бул кєй-
гєйдї чечїї мындан бир нече жыл 
мурун эле бышып жетилген эле. 

Маселени жакшы тїшїнгєн 
Президент Садыр Жапаров иш-
ти тез арада чечїїнї тапшырды. 
Ага ылайык, Бишкек шаарында 
эле 15 мектептин курулушу баш-
талып, 3-4 айда бїтїрїї милде-
ти коюлду. Аз убакыт ичинде 
12 мектеп пайдаланууга берил-
се, калган 3 мектеп ушул айда 
толук бїткєнї турат. Мамлекет 
башчысынын мектептерди тез-
дик менен бїткєрїї тапшырмасы 
бекеринен эмес. Анткени, убакыт 
кїтїп турбайт. Кїн санап балдар-
дын саны єсїп, мектеп муктаж-
дыгы кїн тартибинде турат. Тез-
дик менен бїткєнїнє карабастан, 
сапаты жагы да талапка ылайык, 
бардык шарты менен салынууда.

ИШТИН 
ИЛГЕРИЛЕШИНЕ 
ЧОЎ ДЕМ БОЛДУ

Мамлекетибиздин чєнтєгїнє 
жараша жарандарыбыздын жа-
шоо шартын жакшыртуу їчїн 
бардык аракеттер кєрїлїп жатат. 

Мамлекеттик кызматкерлердин 
эмгек акысынын жогорулашы 
дагы жагымдуу жаўылык болуп 
калды. Буга чейин мамлекеттик 
кызматтын сапаты тємєндєп кет-
ти деген сын-пикирлер байма-
бай айтылып келди. Маяналар-
дын аздыгы бул кызматтарга 
болгон мамилени да єзгєрткєн-
дїгї чындык. Кєпчїлїк кесипкєй 
кызматкерлер жетиштїї жашоо-
шартты кєздєп, ишин таштап ке-
те беришти. 

Президент Садыр Жапаров: 
“Жалпыбыздын аракетибиз ме-
нен “Кумтєр” сыяктуу ири кен-
дерибизди єз колубузга алып, 
мамлекеттин кызыкчылыгына 
буруп, бажы, салык тєлємдєрїнє 
кєзємєлдї кїчєтїї сыяктуу єл-
кє казынасын толтуруу боюнча 
аракеттерибиздин жемишин кєрє 
баштадык. Анын аркасында буга 
чейин маданият, медицина, би-
лим берїї чєйрєлєрїндє эмгек-
тенгендердин, ошондой эле мам-
лекеттик, муниципалдык кыз-
маткерлердин маяналарын кый-
ла кєтєрїїгє жетиштик.

Эми мамлекеттик кызматтын 
сапаты, кадыр-баркы дал ушул 
мамлекеттик кызматкерлердин 
иштеп тапкан айлык акысына 
байланыштуу болбош керек. 

Маянанын кєтєрїлїшї мамле-
кеттик кызматкерлердин демине 
дем, кїчїнє кїч кошуп, иштин 
илгерилешине чоў жєлєк болот, 
тїрткї берет деп ойлойм” деп 
белгилеген.

Маянанын кєтєрїлїшї менен 
иштин натыйжалуулугун жана 
сапатын жогорулатуу талабы да 
коюлду. Эми жогорку квалифи-
кациялуу кадрларды тартуу ме-
нен мамлекеттик башкаруу тар-
магында коррупциялык тобокел-
диктерди азайтуу маселеси турат. 

Садыр Жапаров белгилеген-
дей,  ар бир мамлекеттик кыз-
маткер ар кїнї ишине бара жат-
канда “бїгїн мен мамлекетиме 
кандай пайда алып келем?” де-
ген жигердїї дем менен келиши 
зарыл. Ар бир мамлекеттик кыз-
маткер єзїнє тагылган милдетин 
абийирдїїлїк менен так аткарып 
мекенчилдигин кєрсєтє алат. Биз 

шарт тїзїп берип жаткан мамле-
кетибиз їчїн жан їрєп иштеши-
биз керек. 

 

ПЕНСИЯНЫН 
ЄЛЧЄМЇ 
ЖОГОРУЛАЙТ

Адам баласы жашында иштеп, 
карылык келгенде татыктуу эс 
алсам деп эўсейт. Бир кезде єл-
кє їчїн ємїрїн арнап, ак эм-
гек менен иштеген жарандары-
на татыктуу шарт тїзїп берїї 
мамлекеттин мойнундагы иши 
эмеспи. Эмки кубанычтуу жа-
ўылыктын кезеги ардактуу эс 
алууда жїргєн пенсионерлер-
ге жетти. 1-октябрдан тартып 
пенсиянын єлчємїн жогорула-
туу їчїн Президент тапшырма 
берип, Министрлер Кабинети 
тарабынан атайын чечим кабыл 
алынды. Учурда жалпы респуб-
лика боюнча 735 миў пенсионер 
бар. Аларга пенсия тєлємдєрї 
їчїн жылына 70 млрд сом кара-
лат. Эми жыл сайын мамлекет-
тин казынасынан 90 млрд сом 
бєлїнєєрїн Президент Садыр 
Жапаров билдирди. Буга чейин 
пенсиянын єлчємї орточо 200-
300 сомго кєтєрїлїп келген ме-
нен эч кандай сезилээрлик кол-
доо болгон эмес. Бул жолу бир 
эле учурда жалпы єлкє боюн-
ча пенсиянын єлчємїн 1700дєн 
3400 сомго чейин кєтєрїї чечи-
ми кабыл алынды.

Мамлекет тармактарды кєтє-
рїїдє кєп иштерди аткарды жана 
аткарып жатат. Кєрсє, кєйгєйдї 
чечїїгє каалоо болсо, каражат 
табылат экен.

Жылдыз ДЫЙКАНОВА

АК ЭМГЕКТИН АКЫБЕТИ КАЙТАТ

Мас абалында, баўгизат 
колдонуп рулга отурган же 
жол кырсыгы болгон жер-
ден качып кеткен айдоочу-
ларды айдоочулук укуктан 
ажыратуу тууралуу мый-
зам долбоору сунушталып 
жатат. Бул тууралуу парла-
менттин тармактык коми-
тетинде Жол кыймылы-
нын коопсуздугун кам-
сыз кылуу башкармалы-
гынын башчысы Азамат 
Исраилов билдирди. Жа-
занын кїчєтїлїшїнє жол 
кырсыктарынын кєбєйї-
шї себеп болгон. Азыркы 
мыйзам боюнча спирт 
ичимдигин ичип алып 
унаа башкарган айдоочу 

17 миў сом айып пул тє-
лєйт. Жол кыймылынын 
коопсуздугун камсыз кы-
луу башкармалыгынын 
маалыматына караганда, 

2021-жылы 12 миўден 
ашуун мас айдоочу кар-
малган. Алар айдоочулук 
кїбєлїгїнєн ажыратыл-
ган эмес. Азыр жумасына 

200дєн ашык айдоочу мас 
абалында кармалууда. Ан-
дыктан жазаны катаал-
даштыруу максатында 
мас абалында же баўги-
зат колдонуп жол кырсы-
гына себеп болгон учурда 
айдоочуну кїбєлїгїнєн 10 
жылга ажыратуу сунушта-
лууда. Эгер айдоочу эки 
жолу мас абалында кар-
малса, айдоочулук укугу-
нан ємїр бою ажыраты-
лат. Жол кыймылынын 
коопсуздугун камсыздоо 
башкы башкармалыгы 
акыркы аптада республи-
када 17 миў 758 жол эре-
жесин бузуу катталганын 
маалымдады.

ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫН 
АГЫМЫ ЄСЇЇДЄ

Їстїбїздєгї жылдын январь-июнь айларында был-
тыркы жылдын алты айына салыштырмалуу чет єл-
кєлїк тїз инвестициялардын келип тїшїї агымы эки 
эсе кєбєйїп, 628 миллион долларды тїздї. Бул туура-
луу Улуттук статистика комитети билдирди. Инвести-
циялардын кєлємїнїн 94 пайызы єндїрїш ишканала-
рына, кендерди казууга, финансылык ортомчулукка, 
камсыздандыруу чєйрєсїнє, дїў жана чекене соода-
га, байланыш тармагына таандык. Каражаттын агы-
мы Канададан 55,7, Люксембургдан 55,1, Россиядан 3,7, 
Япониядан 2,8, Швейцариядан 2,3, Кипрден 1,9 ал эми 
Кытайдан 26,6 пайызга єскєн.

ЭТ АЗЫКТАРЫНА QR-КОД 
КИРГИЗИЛЕТ

Кыргызстанда эт азыктарына QR-код киргизилип жа-
тат. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигине караштуу 
ветеринардык кызматынын директору Ашырбай Жусупов 
билдирди. Анын айтымында сентябрь айынын соўунда 
эт, сїт азыктарынын сапатын текшерген мобилдик тир-
кеме ишке киргизилет. Кардарлар бул тиркеме аркылуу 
QR-код менен азык тууралуу кенен маалыматка ээ боло 
алышат. Ал їчїн кардарлар телефонуна атайын тирке-
мени кєчїрїп алышы керек. Тиркеме жалпы республи-
ка боюнча иштейт. 

ИЙГИЛИКТЇЇ ИШКЕ АШУУДА
Экономика жана коммерция министринин биринчи 

орун басары Чоро Сейитов учурда "Бир айыл – бир про-
дукт" долбоорунун їчїнчї тепкичи ишке ашырылып жат-
канын билдирди. Анын айтымында, буга чейин аталган 
долбоордун алкагында 600дєй продукциянын тїрї иш-
телип, алардын айрымдары аймактык брендге ээ болгон. 
"Бир айыл – бир продукт" долбоору 2007-жылдан бери 
ишке ашырылып келе жатат.

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Азыр єлкєдє кїйїїчї майга бол-
гон баа акырындык менен жогору-
лоодо. Баанын жогорулоосунун баш-
кы себеби тууралуу Нефтетрейдер-
лер ассоциациясынын директору Ка-
натбек Эшатов Sputnik Кыргызстан 
радиосуна жооп берди. Анын ай-
тымында Россия менен єкмєт ара-
лык келишимге ылайык, кїйїїчї 
май Кыргызстанга бажы алымысыз 
алып келинет. Ошондуктан Кыр-
гызстанда кїйїїчї май кошуналар-
га салыштырмалуу арзан. Ал эми 
мунай затка болгон баа дїйнєлїк 
тенденцияга кєз каранды болуп жо-
горулоодо. 

"Кыргызстан кїйїїчї майдын 

95%ын Россиядан алып келет. Ал 
эми аталган єлкєдє дизелдин таў-
сыктыгы байкалууда. Себеби, алар-
дын їч ири заводу профилактика-
лык оўдоп-тїзєє иштерин жїргї-
зїїдє. Ошол эле мезгилде дизелге 
болгон суроо-талап єсїп, анын баа-
сы бир убакта 300 долларга жогору-
лады. Бирок Кыргызстандын неф-
тетрейдерлери социалдык багытты 
эске алып, кескин тїрдє баанын кє-
тєрїлїшїнє жол бербей жатат. Мын-
дан тышкары, єкмєт ири эки компа-
нияга кыска мєєнєттїї насыя берип, 
алар эки айга ички корду кєбєйттї. 
Ошонун эсебинен баа кескин секи-
рик жасабай акырындык менен єсїп 

жатат. Баалар дїйнєлїк рынокко ка-
рап мындан ары да єсє бериши ык-
тымал. Болгону Россия менен Кыр-
гызстандын єкмєттєрїнїн ортосун-
дагы келишимге ылайык, жергилик-
тїї нефтетрейдерлер мунай азык-
тарын бажы алымысыз алып келет. 
Ошондуктан, Кыргызстанда коў-
шу єлкєлєргє салыштырмалуу баа 
арзан. Мисалы, АИ 92 їлгїсїндєгї 
бензин Кыргызстанга караганда Єз-
бекстанда 20, Тажикстанда 25 сом-
го кымбат болууда. Ал эми дизель 
майы Єзбекстанда 100, Тажикстан-
да 105 сомдон сатылууда. Кыргыз-
станда азырынча 74 сомдун тегере-
гинде болуп жатат" деди К.Эшатов.

КЇЙЇЇЧЇ МАЙ ЭМНЕГЕ КЫМБАТТАП ЖАТАТ?

МАС АЙДООЧУГА ЖАЗА КЇЧЄТЇЛЄТ

КАБАРЛАР



- Евразия экономикалык 
биримдигинин (ЕАЭБ) 

єлкєлєрїндє жана Россия 
Федерациясында иштеп 
жаткан эмгек мигрантта-
рынын кєрсєткїчї боюнча 
Кыргызстан алдыўкы сап-
та турат. Биздин мамлекет 
эл аралык эмгек рыногунун 
активдїї катышуучусу бо-
луп калды. Россия Федера-
циясынын Ички иштер ми-
нистрлигинин 2021-жылга 
карата маалыматы боюнча 
1 миллион 63 миў кыргыз-
стандык миграциялык кат-
тоодо турса, анын ичинен 

880 миўге жакыны иш-
тєє їчїн уруксат алышкан. 
Ушул тапта Россия Федера-
циясындагы Кыргыз Рес-
публикасынын жарандары 
їчїн эў курч кєйгєйлєрдїн 
бири – алардын Россия Фе-
дерациясында иш жїзїндє 
жашап жїргєн жери боюн-
ча каттоого туруу мїмкїн-
чїлїгїнїн жоктугу болуп 
турат.

Кипариса 
СУРАХМАНОВА

МИГРАЦИЯДАГЫ ООШ-КЫЙЫШТАР
ТЫШКЫ МАСЕЛЕ

Жашоо жагдайын жакшыртуу максатында мекенден алыс жїргєн мигранттардын 
тагдыры дароо эле май-кєл, сїт-кєл болуп шайма-шай турмуш ыргагына 
тїшпєйт. Татаал кїндєр, убайым тарткан окуялар менен коштолот. Жакында эле 
Ульяновск облусундагы каргашалуу окуя мигранттардын каттоого байланышкан 
аргасыз абалынан улам келип чыкты. Мыйзам талаптарын сактоого болгон 
аракет мындай арман кїнгє салаарын ким билиптир? Негизинен мамлекеттик 
деўгээлде миграция мейкиндигиндеги мамилелер кандай жолго коюлган? Жогорку 
Кеўештин “Элдик” депутаттык тобу жана “Альянс” фракциясынын мїчєлєрї ушул 
эмгек миграциясы маселесин талкуулашты. Мындан улам, айрым депутаттардын 
жана тиешелїї министрликтин єкїлїнїн пикирин берїїнї эп кєрдїк. 

- Учурда сыртта иштеп 
жїргєн эмгек мигранттары-
нын расмий эсеби 1 млн 118 
миў адамды тїзєт. Алар-
дын 1 миллионго жакыны 
эле Россиянын аймагында. 
Казактанда – 30 миў, Тїр-
кияда – 20 миў, башка чет 
мамлекеттерде да жан ба-
гып жїргєн жарандарыбыз 
бар. Мамлекеттик органдар 
мигранттар менен тыгыз иш 
алып барбагандыктан, чет 
єлкєгє чыгып жаткан жаран-
дарыбыз ошол мамлекеттин 
мыйзамдарынан кабарсыз 

калып, турмуштук оор кыр-
даалдарга туш болууда. 

Каражатын, документтерин 
жоготуп алгандары да жок 
эмес. Ємїрїн тобокелге сал-
ган мигранттардын тагдыры-
на кайдыгер кароо Кудайга 
жакпайт. Буга Ульяновск об-
лусундагы каргашалуу окуя 
далил. Андагы бейажал ка-
за тапкан 14 мекендешибиз 
каттоосун узартып, Россия-
да калуу максатында тиеше-
лїї процедураларды атка-
руу їчїн жолго чыгышып, 
кырсыктын курмандыгы 
болуп калышты. Жаткан 
жерлери жайлуу болсун.   

- Мен мигранттардын 
турмушун жакшы билем. 
Анткени, мен да кезегин-
де миграциялык толкун-
дун шарында болгом. 
Азыркы Россия Феде-
рациясынын Федерал-
дык миграция кызматы 
(ФМК) чет элдик жаран-
дарга, анын ичинде кыр-
гызстандыктарга карата 
коюп жаткан талаптар-
ды кїчєткєн менен, эм-
гек келишимдерин мый-
замдуу тїзїїгє келген-
де билмексенге салганы 
ойлондурат. ФМК койгон 
талаптардын негизгиле-
ри – бул миграциялык 
карта. Жакында эле дал 
ушул миграциялык карта 
алуу їчїн кирди-чыкты 
кылып, чек арадан єтїї-
гє бараткан 14 жараны-
быз каза болду. Мындай 
каргашалуу окуялар кай-
ра кайталанбас їчїн мам-
лекет эки тараптуу кыз-
матташтыкты бекемдеш 

керек. Анан дагы Са-
харово шаарына барып 
атайын медициналык 
кароодон єтїї жана бар-
мак изин калтыруу тала-
бы ар бир мекендешибиз-
ди 24 миў рублга чейин 
тєлєєгє милдеттенди-
рип жатат. Биздин жаран-
дар башка єлкєдє иштеп 
жаткандан соў, албетте 
ошол кабыл алган єлкє-
нїн мыйзамдарын сый-
лоосу керек. Ошентсе да, 
Кыргызстан бирдиктїї 

экономикалык уюмга, 
Бажы биримдигине мї-
чє болгондуктан, миг-
ранттарга жеўилдиктер 
каралышы шарт эле. Би-
рок, акыркы окуялар кєр-
сєткєндєй, андай абал 
байкалбагандай. Бажы 
уюмунда иштеп жаткан 
адистердин ишин кара-
баса болбой калды. Ант-
кени, алардын эч бир їнї 
угулбай жатат. Эмне иш 
аткарып жатышат? Бул 
иликтей турган маселе. 
Кырсыкты кайдан деп 
болбойт. Дагы бир белги-
лей кетїїчї жагдай, “Жїк 
200” жеткирїїгє мамле-
кет тарабынан каралган 
каражат 70 миў сомдон 
100 миў сомго жогорула-
са жакшы болмок. Эў ке-
йиштїїсї, жылына Кыр-
гызстанга 250-300гє жа-
кын “Жїк 200” ташылып 
келсе, анын басымдуу бє-
лїгї Россиядан келип жа-
тат.

- Миграция маселесин 
талкуулоочу жыйынга тие-
шелїї министрликтердин 
жетекчилеринин келбей кой-
гон тоготпостугу кыжаалат 

кылды. Миграция маселеси 
кєтєрїлгєндє бир гана алар-
дын кєйгєйїн эмес, жетиш-
кен жакшы жактарын да ко-
шо айтышыбыз керек. Азыр 
сыртта иштеп жїргєн мекен-
дештерибиздин ынтымагы 
бекем. Алар єздєрїн тама-
шага салып, Кыргызстан-
дын сегизинчи облусу ката-
ры таанып алышыптыр. Бул 
жакшы. Анткени, алардын ич 
ара жоопкерчиликти бєлїш-
тїргєн милдеттери бар экен. 
Жакшылык-жамандыкта 
бирге жїрїп, ынтымагы 
бекемделген мигрант ме-
кендештерибиз массалык-
маданий, спорттук жана 

коомдук иштерди жакшы 
жолго коюшуптур. Таксиде 
иштегендердин кєбї кыр-
гыз жарандары. Биздин ай-
доочулук кїбєлїктїн Рос-
сияда таанылып жатканы 
да жакшы жєрєлгє. Ошол 
орус мамлекетинде иштеп, 
ардактуу эс алууга чыккан-
дар да бар. Алардын Кыр-
гызстандагы иштеген эмгек 
тажрыйбасы да кошо эсеп-
телгени жакшы. Булар 20 
миўден 40 миў рублга че-
йин пенсия алышат. Бїгїн-
кї кїндє ошондой пенсия 
алып жаткандардын эсеби 
500 миўге чамалап калып-
тыр. 

- Миграция маселеси-
не канча жолу кайры-
лып жатабыз? Ар бир ка-
был алынган чечимдерди 
аткаруу бийлигине жєнє-
тєбїз. Бирок, жыйынтык 
чеке жылытпайт. Миса-
лы, ушул эле їстїбїздє-
гї жылдын 20-майын-
да Жогорку Кеўештин 
“Элдик” депутаттык то-
бу миграция темасына ар-
налган жыйын уюштуруп, 
андагы сунуш-пикирлерди 
Министрлер Кабинетинин 
жетекчилигине жєнєткєн-
бїз. Бирок, маселеге кєўїл 

коштук кылындыбы, ай-
тор, жалпы эл кєргєндєй 
14 жараныбыздын ємї-
рїн алган окуя тиешелїї 
органдардын єз милдетине 
салкын карап жатканды-
гын далилдеди. Иш орду-
нан жылган жок. Тышкы 
мигранттар менен иштеген 
миграциялык кызматкер-
лердин кызмат кызматтык 
укук ченеми алсыз. Ант-
кени, алар сот процесси-
не катыша албайт. Тыш-
кы миграцияны Тышкы 
иштер министрлиги, ал 
эми ички миграцияны 

Ички иштер министрли-
ги тейлесе талаптагыдай 
болмок. 

- 2022-жылдын 20-май-
ында кабыл алынган че-
чимдин ар бир пунк-
ту боюнча эмне иш ат-
карылып жаткандыгын 
мен да сурайын дегем. 
Бирок, иш ордунан коз-
голмок турсун, ал че-
чимди окуп, ойлонгон 
адам жокпу деп калдым. 
Мигранттар менен иште-
ген элчиликтер, консул-
дар жєн эле ал жерде єз 
ишкердигин (бизнесин) 

жїргїзє бербей,  шайлан-
ган 5 жылдагы ишинин 
жыйынтыгын кєрсєтї-
шї керек. Карапайым эл 
менен жолукпаган элчи-
лер бар экен. Бизге жет-
кен маалыматтар боюнча 
алар колунда бар, ошол 
барган жеринен орун таап 
калгандардын тобу менен 
гана кездешип, башкасы 
менен кеп-кеўеш куруп, 
ишин толук кандуу атка-
рышпайт экен. 

- Миграцияда жїргєн жа-
рандарыбыз балдарын жа-
нына ала кеткенге тоскоол-
дук кылган бир топ жаг-
дайлар бар. Анткени, алар 
балдарын балдар бакча-
сына, мектептерге кирги-
зїїдє кыйналышат. Эмдєє 
алуу иштери да оўой эмес. 
Ошол себептен, элчилик-
тин алдында иш алып бар-
ган педиатр кызматкери 
керек. Ушул жагына кєўїл 

бурулушу кажет. Вакцина-
лар менен камсыздап, миг-
ранттарыбыздын ден соо-
лугуна кам кєрїлїшї за-
рыл. Мигранттардын туу-
гандарынын колуна табыш-
тап кеткен балдарынын рас-
мий кєрсєткїчї 80 миў бол-
со, расмий эмес эсеп менен 
277 миўге жетиптир. Акый-
катчы институту да миг-
рация маселесинде кан-
дай милдет аткарат?  Ушул 

жагын да такташып, маалы-
мат алышыбыз керек.

Жогорку Кеўештин депутаты Акылбек ТЇМЄНБАЕВ: 

“МИГРАНТТАРДЫН ТАГДЫРЫНА КАЙДЫГЕР 
КАРОО КУДАЙГА ЖАКПАЙТ”

Жогорку Кеўештин депутаты Тазабек ИКРАМОВ: 

“БАЖЫ УЮМУНДА ИШТЕГЕН АДИСТЕР 
ЭМНЕ ИШ АТКАРЫП ЖАТЫШАТ?”

Жогорку Кеўештин депутаты Ємїрбек БАКИРОВ: 

“ЖЫЙЫНТЫК ЧЕКЕ ЖЫЛЫТПАЙТ”

Жогорку Кеўештин депутаты Максатбек САРБАГЫШЕВ: 

“КАРАПАЙЫМ ЭЛ МЕНЕН 
ЖОЛУКПАГАН ЭЛЧИЛЕР БАР”

Жогорку Кеўештин депутаты Эмил ЖАМГЫРЧИЕВ:

“СЫРТТА ИШТЕГЕН МЕКЕНДЕШТЕРИБИЗДИН 
ЫНТЫМАГЫ БЕКЕМ”

Жогорку Кеўештин депутаты Нилуфар АЛИМЖАНОВА:

“ЭЛЧИЛИКТИН АЛДЫНДА 
ПЕДИАТР АДИСИ КЕРЕК”

Тышкы иштер министринин орун басары Азизбек МАДМАРОВ:

“КАТТООГО ТУРУУ МЇМКЇНЧЇЛЇГЇ 
ЖОК БОЛУП ЖАТАТ”
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Британ ханышасы Елизавета IIни 
акыркы сапарга узатуу 
зыйнаты 19-сентябрда 
Вестминсер чиркєєсїндє 
єтєт. Бул Улуу Британияда 
1965-жылы Уинстон Черчилль 
каза болгондон кийинки экинчи 
мамлекеттик деўгээлдеги 
тажыя болуп калат.

Ханыша менен коштошууга 
бир катар єлкє лидерлери келе-
ри кїтїлїїдє. Учурда АКШ пре-
зиденти Джо Байден жана жапон 
императору Нарухито Лондонго 
келери белгилїї болду. 

Британ ханышасы Елизавета II                                                          
8-сентябрда Шотландиядагы 
жайкы падышалык резиденция-
дагы Балморал сарайында каза 
болгон. Токсон алты жашында 
дїйнєдєн кайткан Елизавета II 
Британиянын тарыхында такты-
да эў узак отурган жетекчи бо-
луп калды. Ал єлкєнї 70 жыл 
башкарды. Єлкєнїн мураскер-
лер кеўеши анын тун уулу, же-
тимиш їч жаштагы Карл III Улуу 
Британиянын жаўы падышасы 
болгонун 10-сентябрда расмий 
жарыялады. 

ЭЛИЗАБЕТ 
АЛЕКСАНДРА МАРИЯ

Улуу Британия жана Тїндїк 
Ирландия Бириккен Королду-
гунун ханышасы Елизавета II 
1926-жылы 21-апрелде Лондон-
до тєрєлгєн. Толук аты-жєнї 
Элизабет Александра Мария. 
Бул ысым ага апасынын жана 
чоў апасынын урматына ыйга-
рылган. Ал француз тили жана 
дин тарыхы боюнча тереў билим 
алган. Экинчи дїйнєлїк согуш 

маалында 3 жумалык аскер кур-
сун бїтїрїп, тез жардам кызма-
тынын айдоочусу болуп иштеген. 
Согуштан кийинки шериктештик 
єлкєлєрдє мамилелерди чыўдоо 
мезгилинде ата-энеси менен узак 
сапарларга кошо чыгып турган. 
Ал 18 жашында мамлекеттик ке-
ўешчи болуп дайындалып, атасы 
Георгий VI каза болгондон кийин 
1953-жылы 25 жашында расмий 
такка отурган. 

Элизабет 1947-жылы Фи-
липп Эдинбургга турмушка чы-
гып, Чарльз, Эндрю, Эдвард ат-
туу уулдарды жана Анна аттуу 
кызды тєрєгєн. Ханыша мойну-
на жїктєлгєн мамлекеттик кыз-
маттын кєптїгїнєн балдарды 
тарбиялоого жетишерлик уба-
кыт бєлє алган жок.  Бирок, їй-
бїлєдєгї жылуу мамилени жана 
мээримдїїлїктї ємїрїнїн аягы-
на чейин сактап калган. Жубай-
лар 73 жыл чогуу жашагандан 

кийин, 2021-жылдын апрель 
айында ханышанын жолдошу 
Филипп каза болгон.  Британ 
конституциясы боюнча Елиза-
вета II мамлекет башчысы бо-
луп согуш жарыялоо, тынчтык 
келишимин тїзїї, парламентти 
чакыруу, таратуу жана жогорку 
даражадагы мамлекеттик кыз-
маткерлерди дайындоо укугуна 
ээ. Ал дїйнєдєгї эў бай адам-
дардын бири деп айтылган менен 
байлыгынын так эсеби азыркы-
га чейин айтылбай келет. Бирок, 
1993-жылдан баштап ыктыяр-
дуу тїрдє салык тєлєєчї болуп 
калган. Ханыша жума сайын єл-
кєнїн премьер-министри менен 
жолугуп, кеўешип турууну адат-
ка айланткан. Каза болоордун 
алдында да ал Консерваторлор 
партиясы тандаган Лиз Трассты 
єлкєнїн 15-премьер-министри 
кызматына бекиткен. 

Король їй-бїлєсїндє монарх 

каза болсо же тактыдан баш 
тартса, анын ордуна ким келе-
ри мураскерлик тартиби боюн-
ча аныкталат. Мыйзам боюн-
ча тактыга талапкер катары ал-
дыўкы саптагы монархтын тун 
уулу же кызы отурат. Мындай 
тартип жїздєгєн жылдар бою 
сакталып келе жаткан эреже-
лер менен жєнгє салынат. Эре-
желер 2013-жылы єзгєртїлїп, 
уул балдар эжелеринен такты 
талашпоосу кепилдикке алын-
ган. Елизавета IIнин мураске-
ри анын тун уулу Чарльз. Анын 
тун уулу  Ульям тизмеде экинчи 
сапта. Ханзаада Ульямдын тун 
уулу Жорж їчїнчї сапта жай-
гашкан.

УЛУУ БРИТАНИЯНЫН 
ЖАЎЫ ПАДЫШАСЫ 
ЧАРЛЬЗ КАРЛ III

Чарльз Филипп Артур 
Жорж 1948-жылы 14-но-
ябрда Букингем сарайын-
да тєрєлгєн. Чарльз їч жаш 
їч айлык кезинде тактынын 
расмий мураскору болгон. 
Ал 1981-жылы Диана Френ-
сис Спенсерге їйлєнїп, Диа-
на расмий ханбийке бол-
гон. Британдыктар аны Диа-
на бийкеч же Леди Ди деп 
аташчу. Анын Уинстон Чер-
чилль менен алыскы тууган-
дык жайы болгон. Тїгєйлєр 
1982-жылы Уильям, ал эми 
1984-жылы Гарри аттуу уул-
дуу болушкан. Алты жыл-
дан соў Чарльз менен Диа-
нанын мамилелери бузу-
луп, 1996-жылы расмий тїр-
дє ажырашкан. Бир жылдан 
соў ал Парижге лимузин ме-
нен келе жатканда автокыр-
сыкка кабылып, каза болгон. 

Чарльз экинчи жубайы Камил-
ла экєє 2005-жылы баш кошуш-
кан. Той тар чєйрєдє єткєнїнє 
карабастан ханыша Елизавета II 
катышкан эмес. 

Падыша Чарльз искусствого 
кызыгат. Акварель менен сїрєт 

тартууну жактырат. Ал брита-
ниялык эў ийгиликтїї сїрєт-
чїлєрдїн бири болуп сана-
лат. Кайрымдуулук иштери-
не активдїї катышып, ар кан-
дай коомдордун мїчєсї. Андан 
сырткары 15тен ашык кайрым-
дуулук фондунун негиздєєчїсї. 
Ал поло ойногонду, балык уула-
ганды жакшы кєрєт. Тїлкїлєргє 
аўчылык кылганды жактырат. 
Бирок, 2005-жылы кєўїл ачуу-
нун бул тїрїнє тыюу салынган-
дан кийин курчап турган чєйрє-
нї коргоо жана экологияны жак-
шыртуу боюнча долбоорлор ме-
нен активдїї алектенет. А тї-
гїл 2012-жылы жаратылышты 
коргоого кошкон салымы їчїн 
анын урматына баканын жаўы 
тїрї аталган. Ошондой эле ал ар-
хитектура, живопись жана баг-
банчылык боюнча бир катар ки-
тептердин, экологиялык дарек-
тїї тасмалардын автору.

Падыша Чарльз 1996-жылы 
атайын кызматтык сапар менен 
Кыргызстанга да келген. Ал Ала-
Арча капчыгайынын кооздугу-
на, кыргыз жеринин сулуулугу-
на суктанганын жашырган эмес.

Разия ЖООШБАЕВА

ХАНЫШАНЫН ЄМЇРЇ МЕНЕН 
АЯКТАГАН БИР ДООР

КЫЛЫМГА ТЕТЕ ЄМЇР

Гуля Мамбетова 1967-жылы 
Кыргыз мамлекеттик универси-
тетинин тарых факультетин ий-
гиликтїї аяктаган. Окууну бїт-
кєндєн кийин ошол эле тарых 
факультетинде мугалим болуп 
иштеп келди. Азыркы мезгил-
де да студенттерге талыкпастан 
єзїнїн педагогдук бай тажрый-
басы менен тереў билим берип 
келе жатат. Ал єзїнїн ємїрїнїн 
55 жылын Кыргыз улуттук уни-
верситетинде болочоктогу муга-
лимдерге тарых сабагын тереў-
детип окутууга арнады. 

Гуля эже 1990-жылы канди-
даттык илимий даражасын ийги-
ликтїї жактаган. Ал 60тан ашуун 
илимий, окуу-методикалык эм-
гектердин автору болду. Кыр-
гыз мамлекеттїїлїгїнїн 2200 
жылдыгына карата єткєрїлгєн 
эл аралык жана республикалык 

конференцияларга, конгресс, 
симпозиумдарга їзбєй катышып, 
илимий докладдарды жасап, та-
рых илимине чоў салым кошкон. 
Улуттук университеттин жетек-
чилиги, окумуштуулардын или-
мий кеўеши тарабынан анын эмге-
ги жогору бааланып, “КУУнун эм-
гек сиўирген изилдєєчїсї”, “Улут-
тук университеттин ардактуу про-
фессору” деген наамдар берилген.

Гуля Мамбетова чынчыл, ак 
ниет, акты – ак, караны – кара деп 
бетке айткан эже. КУУнун тарых 
жана чєлкєм таануу факульте-
тинин эмгек жамааты аны проф-
союз уюмунун тєрайымы кылып 
шайлап алышкан. Ал 20 жылдан 
ашык убакыттан бери факультет-
тин профсоюздук уюмун жетек-
теп келди. Профсоюз уюмундагы 
уюштуруучулук таланты, адам-
дарга жасаган жылуу мамилеси 

менен улуттук университеттин 
гана эмес, КРнын билим жана 
илим кызматкерлеринин проф-
союздарынын борбордук коми-
тетинин жана КРнын Билим бе-
рїї жана илим министрлигинин 
Ардак грамоталарына бир нече 
жолу татыктуу болгон. Ошон-
дой эле Кыргыз Республикасы-
нын “Эл агартуусунун отлич-
ниги” деген тєш белгиси менен 
сыйланган.

Эженин їй-бїлєсї туурасын-
да айтпай кетїїгє болбойт. 
Анткени, Гуля Мамбетова атак-
туу обончу, композитор, КРнын 
эл артисти, 70тен ашык обон-
дуу ырлардын автору, II да-
ражадагы “Манас” орденинин 
ээси, Карамолдо Орозов атын-
дагы Мамлекеттик академия-
лык эл аспаптар оркестринин 
дирижёру Сардарбек Жума-
лиевдин сїйїктїї жары. Аны 

менен 1970-жылдары баш ко-
шуп, 1 уул 2 кыздуу болушкан. 
Азыркы мезгилде алардын уул-
кыздары энесинин жолун жол-
доп, агартуу тармагында иш-
теп жатышат. Композитор Сар-
дарбек Жумалиевдин атактуу 
“Сен менин жазылбаган ырла-
рымсыў” (сєзї Б.Алыбаевдики) 
жана “Кетпейм, сага жолукма-
йынча” (сєзї А.Ємїркановдуку) 
обондуу ырлары ємїрлїк жары 
Гуля Мамбетовага бекеринен ар-
налбаса керек.

Дайыма бири-бирине жєлєк-
таяк болуп бактылуу жашоо ке-
чиришип келе жатышат. Гуля 
эже композитор С.Жумалиев-
дин ырларынын биринчи угуу-
чусу, сынчысы. Ошондой эле 
кеўешчиси. Ал ємїрлїк жол-
дошундай табиятынан искусс-
твого жакын. Музыкалык жєн-
дємдїїлїгї мыкты болгондук-
тан, ємїрлїк жубайынын ай-
рым ырларын аткарып жїрєт. 
Кыргыз радиосунун "Алтын 
фондусуна" анын аткаруусун-
дагы обондуу ырлар жаздыры-
лып калган.

Орункул САТЫКУЛОВ

СЫЙЛЫК КУТ БОЛСУН!

АЛКЫШ-СЫЙГА АРЗЫГАН ЭЖЕ
Эгемендїїлїк кїнїнє карата єлкєбїздїн єнїгїшїнє салымын 
кошкон бир катар адамдарга мамлекеттик сыйлыктар ыйгарылды. 
Алардын арасында 1967-жылдан бери билим берїї тармагында 
їзїрлїї иштеген Ж.Баласагын атындагы КУУнун Кыргызстандын 
тарыхы кафедрасынын профессору, тарых илимдеринин кандидаты 
Мамбетова Гуля эже да бар. Анын эмгеги мамлекет тарабынан 
жогору бааланып, “Кыргыз Республикасынын билим берїїсїнє эмгек 
сиўирген кызматкер” деген ардактуу наам менен сыйланды.
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Є
ткєн жумада Єкмєт 
їйїндє Ормон хан-
дын 230 жылдык 
мааракесин єткєрїї 

боюнча конференция болуп єттї. 
Конференцияны Министрлер Ка-
бинетинин тєрагасынын орун ба-
сары Эдил Байсалов алып барды. 
Жыйынга Маданият маалымат, 
спорт жана жаштар саясаты ми-
нистринин орун басары Салта-
нат Аманова, “Ормон Хан” коом-
дук фондунун тєрагасы Кубаныч 
Ибраимов,  Жазуучулар союзу-
нун тєрагасы Нурлан Калыбеков 
катышты. Ормон Ниязбек уулу-
нун Кыргыз мамлекеттїїлїгїнє 
жол салган эмгегин коомчулук-
ка, айрыкча жаш муундардын аў-
сезимине сиўирїї. Ормон ханды 
“уруулар аралык салгылаштар-
дын кєрїнїктїї єкїлї” деп ай-
туу єтє чоў каталык болуп ка-
лары баса белгиленди. 

“Бул жерде уруулук тїзїлїш 
жєнїндє сєз кылбашыбыз ке-
рек. Ормон хандын кыргыздар-
га кылган эў чоў тарыхый салы-
мы биринчи орунда турат. Кєч-
мєн турмуштун акыркы мезги-
линде, XIX кылымдын орто че-
нинде мамлекетти тїзїїгє кыл-
ган аракети Ниязбек уулунун 
тарыхтагы негизги орду болуп 
саналат. Ысык-Кєлдїн этегинде 
1842-жылы 500 боз їйдї тикти-
рип, урууларды чогултуп алып, 
Кыргыз курултайын єткєрєт. Ку-
рултайга сарыбагыштардан Жан-
тай, Калыгул, Тєрєгелди, Сол-
тодон Жангарач, Тыналы, саяк-
тарды баштаган Медет датка, бу-
гулардан Боромбай жана кушчу, 
черик, саруу, моўолдор каты-
шат. Тїштїктєгї кыргыздардан 
Алымбек датканын катышканы 
да айтылып келет. Курултайда 
Ормон: “бир жеўден кол, бир жа-
кадан баш чыгарбасак кыргыз-
дар болбой калды. Казактын, 

кокондун ханы бар, биз болсо 
бириге албай жїрєбїз. Минтип 
жашай берсек эл-жерибизди жо-
готуп алабыз. Єзїбїзгє хан шай-
лайлы, ханды эл єзї тандап ал-
сын. Хан кызыл тебетей кийсин, 
хандан башка бир дагы адам кы-
зыл тебетей кийбесин”, - деген-
де ар бир уруунун билермандары 
бир ооздон анын єзїн хандыкка 
ылайык табышат. Ошентип,  52 
жаштагы Ормонду хан кєтєрїп, 
кызыл кымкап тебетей кийгизи-
шет. “Биз кийин гана мамлекет 

болгонбуз” деген сєздєр туура 
эмес. Кыргызда кєчмєн мамле-
кети болгон, кийизге салып хан 
кєтєргєнбїз, тебетей кийгиз-
генбиз, жолдугуна арнап жыл-
кы сойгонбуз, кадимкидей салык 
салынган, армия болгон. Хандын 
єзїнїн мєєрї болгон. Ошондук-
тан, Ормон хан Ниязбек уулун 
XIX кылымдын орто ченинде-
ги мамлекеттик жана саясий иш-
мер деп аташ керек. Биз мамле-
кеттик ишмер дегенде эле XX 
кылымдан баштайбыз. Жусуп 

Абдрахмановдой болгон кыргыз-
дын эр азамат уулдарынан му-
рун дагы биздин Ормон хандай 
мамлекеттик ишмерлерибиз бол-
гону айныгыс чындык. Кєчмєн 
мамлекетинин жаратуучусу, єзє-
гї ушу Ормон Ниязбек уулу. Єт-
кєн замандагы баалуулук боюн-
ча кийинки муундарга туура, так 
маалымат берели” деген пикир-
лер айтылды. 

Министрлер Кабинетинин Тє-
рагасынын орун басары Эдил 
Байсалов бул мааракени Нияз-
бек уулунун хандык даражасына 
шайкеш келгидей жогорку деў-
гээлде єткєрїї керектигин айт-
ты. Ал їчїн жазуучуларга, дра-
матургдарга, режиссёрлорго, ки-
носценаристтерге Ормон ханга 
арналган чыгармалардын сынагы 
уюштурулуп, сынактын негизин-
де эў мыкты чыгарманы тандап 
алуу керектиги айтылды. Ошон-
дой эле жогорку окуу жайларда 
жана орто мектептерде Ормон 
хан жєнїндє жана ал жашаган 
доорду жаш муундарга тереў си-
ўирїї, їйрєтїї максатында или-
мий конференциялар, сабактар 
єткєрїлїп, баяндамалар жаса-
лышы керек. Жазуучулар союзу-
нун тєрагасы Нурлан Калыбеков: 
“Тойлорго келгенде бир нерсени 
эске алыш керек. Биз интеллек-
туалдык тойго басым жасабай-
лыбы. Максат сєзсїз эле ат ча-
быш, кыйкырык, эт жеп кетїї 
болбош керек. Ормон хан жєнїн-
дє чыныгы, тарыхый маалымат-
ты басма сєз каражаттарынан, 
телерадиодон, социалдык желе-
лерден чагылдырыўыздар. Спек-
такль, кино жакшы, бирок, азыр-
кы замандын деўгээлинде кино 
менен спектакль жаратканга кє-
бїрєєк каражат керек. Азыр кыс-
ка роликтер таасирдїї. Курман-
жан датка тууралуу 90-жылда-
ры чыккан классикалык їлгїдєгї 
ролик бар. Ал кєркєм фильмдин 
деўгээлинен да жогору тартыл-
ган. Ошол сыяктуу Ормон хан-
дын тарыхтагы эў єзєктїї же-
рин ролик кылып, кыска-нуска 

тартышыбыз керек. Казактар 
телерадиосунан улуу инсанда-
ры тууралуу бир-эки мїнєттїк 
баяндарды маал-маалы менен 
берип  турат. Ушундай ыкмалар 
менен биз дагы улуу инсандары-
быз жєнїндєгї маалыматты эл-
дин мээсине аз-аздан болсо дагы 
сиўире беришибиз керек. Сєзсїз 
эле театр, спектакль менен чек-
телбей прозаларга сынак уюш-
туралы, мыкты чыгармаларды 
комиссия єзї тандап алат. Ил-
гери деле мамлекет болгонубуз-
ду, улуулукка умтулганбызды, ар 
бир улуу инсандын мыкты жак-
тарын, идеологияга айлантып 
телерадиодон, социалдык же-
лелерден коомчулукка жайыл-
та бергенибиз жакшы” деген пи-
кирин билдирди. Андан сыртка-
ры, Ормон хандын сєєгї кайсы 
жерге коюлганы тактала электи-
ги айтылды. Кырчын жайлоосу-
нун кире беришинин оў жагын-
да баатыр каза болгондо май-
рам сууга алган жер, таш белги 
менен белгиленип, кийин эсте-
лик коюлган экен. Ал эми сєєгї 
коюлган жердин табылбай калы-
шынын бир себеби, кыргыздар 
Орусияга кошулганда, орустар 
хан коюлган деп божомолдон-
гон жердеги бейиттерди тїздє-
тїп койгондуктан табылбай кал-
ган деген сєз бар. Экинчи себе-
би, хандын сєєгї коюлган жерди 
душмандардан жашыруу макса-
тында ачыкка чыгарышкан эмес, 
ошол себептен дагы Ормон хан-
дын бейити белгисиз кала бер-
ген. Хандын 230 жылдыгына ар-
налган маараке боюнча кезектеги 
конференция їстїбїздєгї жыл-
дын ноябрь-декабрь айларына 
белгиленди. Тарыхчылар, жа-
зуучулар, режиссёрлор, артист-
тер, мугалимдер, журналисттер 
жапа тырмак биригип, кийинки 
муундарга, жалпы коомчулукка 
Ормон хандын кыргыз мамле-
кеттїїлїгї їчїн жасаган зор эм-
гегин кеўири тааныталы.

Афина БАКИРОВА

ХАНДАРДЫН ХАНЫ
Ормон Ниязбек уулунун 230 жылдыгына карата

“Элдик” депутаттык тобу 9-сентябрда 
Бишкек шаардык таштанды полигонунда 
кєчмє жыйын єткєрїп, борбор калаанын 
экологиясына жана шаар тургундарынын 
ден соолугуна терс таасир тийгизип жат-
кан жагдайды чечїї маселесин жерин-
де талкуулашты. Жыйынга мэр Эмилбек 
Абдыкадыров баштаган Бишкек шаары-
нын тиешелїї жетекчилери, Башкы про-
куратуранын жана башка мекемелердин 
єкїлдєрї катышты. Белгилей кетсек, ушул 
жылдын 1-апрелинде да кєчмє жыйын 
уюштурулуп, тийиштїї кызмат адамда-
ры менен биргеликте кеўири талкуу єт-
кєрїлгєн.

Депутаттык топтун лидери Акылбек Тї-
мєнбаев кєп жылдан бери топтолгон таш-
танды жайы шаардыктардын ден соолу-
гуна олуттуу зыян келтирип жатканын 
белгилеп: “Кєйгєйдї чечїїгє багыттал-
ган иш-пландар аягына чыгарылбай келет. 
Европа реконструкциялоо жана єнїктїрїї 
банкы таштандыны рекультивациялоого 
жана жаўы полигон курууга 22 млн евро 
бєлгєн. Бирок, эч кандай жумуш жасал-
ган эмес. Андыктан, маселенин чечили-
шине кедергисин тийгизген жагдайларды 
так белгилеп, кїнєєлїїлєрдї да элге ачык 
айтуу керек”, - деген оюн айтты.

Ал эми 22 млн евронун кайда коротул-
ганын иликтеген депутаттык комиссия-
нын тєрагасы Мирлан Самыйкожо да бул 

жаатта олуттуу мыйзам бузуулар бар эке-
нин айтып, керектїї маалыматтарды то-
лук изилдеп чыгуу зарылчылыгын ко-
шумчалады.

Депутаттар кийинки жыйынга башкы 
прокуратуранын єкїлї келип, аталган ма-
селе боюнча кеўири маалымат бериши ке-
ректигин белгилешти.

Мындан тышкары жыйында калаада-
гы таштанды кєйгєйї да кєтєрїлїп, депу-
таттык топтун мїчєлєрї калаа башчысын 

тазалыкка кєўїл бурууга чакырышты.
Ошондой эле калаа башчысы Эмил-

бек Абдыкадыров таштанды полигонун 
жєнгє салуу жаатында жаўы долбоорду 
ишке ашыруу пландалганын айтып, бул 
їчїн алгач Европа реконструкциялоо жа-
на єнїктїрїї банкынан алынган каражат-
тардын айланасындагы талаштуу жагдай-
ларды чечїїгє кємєктєшїїнї єтїндї.

Жазгїл КАРБОСОВА

МЫЙЗАМСЫЗ 
ЖАРНАМАЛАР 
АЛЫНДЫ

Бишкек шаарынын мэриясы кечээ 
12-сентябрда “КР мамлекеттик ти-
ли жєнїндє” Кыргыз Республика-
сынын Мыйзамынын талаптарына 
ылайык келбеген жана уруксатсыз 
илинген жарнамаларды алуу иште-
рин жїргїздї. “Бишкекбашкыархи-
тектура” муниципалдык ишканасы-
нын, Бишкек шаарынын мэриясынын 
Кєрктєндїрїїнї жана жер пайдала-
нууну контролдоо боюнча муниципа-
лык инспекциясынын, Бишкек шаары-
нын мэриясынын Мамлекеттик тил-
ди єнїктїрїї бєлїмїнїн, Ленин ра-
йону боюнча Бишкек шаарынын мэ-
риясынын муниципалдык админист-
рациясынын, Бишкек шаарынын мэ-
риясынын “Тазалык” муниципалдык 
ишканасынын кызматкерлеринен ко-
миссия тїзїлгєн. Рейддин жїрїшїндє 
шаардын Дэн Сяопин – Интергельпо 
кєчєсїнїн кесилишинен баштап Чїй 
– Турусбеков кєчєсїнє чейин мыйзам 
талаптарына ылайык келбеген жана 
уруксатсыз илинген 33 жарнамалык 
штендер жана 29 жарнама баннери 
алынып салынды.

Жазгїл КАРБОСОВА

Тазалыкка карай Укуктун укуругу узун

ТАШТАНДЫ ПОЛИГОНУНДАГЫ КЄЧМЄ ЖЫЙЫН



УЛУТТУК БАНК МЫЙЗАМ ЧЕГИНДЕ

- Айгїл Туратбековна, аде-
генде кандай максатта Банк-
тык кєзємєл жїргїзїлє тур-
гандыгы жєнїндє айтып єт-
сєўїз?

- "Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы жєнїндє" Кыр-
гыз Республикасынын консти-
туциялык Мыйзамына ылайык, 
Улуттук банктын негизги мил-
деттеринин бирин – Кыргыз Рес-
публикасынын банк тутумунун 
натыйжалуулугун, коопсуздугун 
жана ишенимдїїлїгїн камсыз 
кылуу боюнча жїзєгє ашыруу 
максатында, Улуттук банк Кыр-
гыз Республикасынын банк сис-
темасынын ишин кєзємєлдєєнї 
жїзєгє ашырат.

Жалпысынан, банк ишин кє-
зємєлдєє жана жєнгє салуу, 
банк ачылганда (тїзїлгєн-
дє), лицензия берилген учур-
дан тартып, банк жабылган-
га (ишин токтотконго) чейин, 
Улуттук банк тарабынан жїзє-
гє ашырылуучу иштердин жы-
йындысынан турат.

- Банктык кєзємєлдїн не-
гизги максаты эмнеде?

- Кыргыз Республикасынын 
банк системасынын туруктуулу-
гун жана ишенимдїїлїгїн кам-
сыз кылуу, аманатчылардын та-
ламдарын коргоо, Кыргыз Рес-
публикасынын банк мыйзамда-
рынын сакталышын камсыздоо 
болуп эсептелинет. Ошол эле 
учурда, Кыргыз Республикасы-
нын мыйзамдарында каралган 
учурларды кошпогондо, Улуттук 

банк банктардын кїндєлїк иши-
не кийлигишпейт.

Кєзємєл жїргїзїї максатында 
Улуттук банк, банктык кєзємєл-
дїн жана жєнгє салуунун эл ара-
лык, анын ичинде Базель коми-
тетинин стандарттарын эске алуу 
менен бирге Кыргыз Республи-
касынын банктык мыйзамдары-
нын курамдык бєлїгї болуп са-
налган укук ченемдик актылар-
ды чыгарат.

Ошондой эле, Улуттук банк ка-
питалдын минималдуу єлчємї, 
талап кылынуучу ликвиддїїлїк 
ченеми (кєрсєткїчї) боюнча жа-
на башка экономикалык стан-
дарттарды, валюталык, насыя-
лык, операциялык жана башка 
тобокелдиктерди чектєє жана 
аларды тескєє боюнча талап-
тарды, ошондой эле ченемдердин 
жана талаптардын башка тїрлє-
рїн белгилейт.

- Банктык кєзємєл кандай-
ча жїргїзїлєт?

- Банктык кєзємєл тышкы кє-
зємєлдї жана инспектордук тек-
шерїїлєрдї жїргїзїї, ошондой 
эле жєнгє салуучу ченемдерди 
чыгаруу аркылуу ишке ашырылат. 
Улуттук банк жеринде комплекс-
тїї жана максаттуу текшерїї иш-
терин тышкы кєзємєл менен ай-
калыштыруу аркылуу ар бир банк 
їчїн анын єзгєчєлїктєрїн эске 
алуу менен кєзємєл жїргїзїї ст-
ратегиясын аныктайт.

- Тышкы кєзємєл менен 
инспекциялык текшерїїнїн 
негизги айырмасы кандай?

- Банктарга тышкы кєзємєл 
кароого сунушталган отчет-
тор жана башка маалыматтар 
боюнча банктардын ишине тал-
доо жїргїзїї аркылуу, ошондой 
эле банк ишинин негизги багыт-
тары боюнча банктын башкаруу 
органдары менен єз ара аракет-
тенїїсї аркылуу аралыктан, ту-
руктуу негизде ишке ашырылат.

Улуттук банк ыйгарым укуктуу 
кызматкерлерди банкка жєнє-
тїї аркылуу банк ишине мезгил-
мезгили менен инспектордук 
текшерїїлєрдї жїргїзїп турат.

Инспектордук текшерїїлєрдїн 
алкагында, банктын финансы-
лык абалына, башкаруу сапа-
тына жана натыйжалуулугуна, 
банктын туруктуулугуна жана 
коопсуз ишине таасир этїїчї 
банк ишине мїнєздїї тобокел-
диктерге, банктын финансылык 
жана жєнгє салуучу отчеттуулу-
гунун ишенимдїїлїгїнє, Улут-
тук банктын эскертїїлєрїнїн, 
талаптарынын жана сунуштама-
ларынын банк тарабынан атка-
рылышына, Кыргыз Республика-
сынын банктык мыйзамдарын-
да белгиленген башка милдет-
тердин жана талаптардын банк 
тарабынан аткарылышына баа 
берилет.

Улуттук банк банктардын 
ишине баа берїїдє тобокелдик-
ке багытталган кєзємєл (мындан 
ары – РОН) жїргїзєт.

- Тобокелдикке багытталган  
кєзємєлдїн (РОН) максатына 
токтоло кетсеўиз?

- РОН – бул, банктын ишинин 
ар кандай чєйрєлєрїнє жана 
аларды башкаруу сапатына жа-
на ички контролдун сапатына 
баа берїїдє алдын алуу мамиле-
ге негизделген, банктын ишинде 
чоў тобокелдик чекитин анык-
тоо їчїн тїзїлгєн кєзємєл. РОН-
дун негизги милдеттеринин би-
ри, кийинки кєзємєлгє кєўїлдї 
банктын иш-аракеттеринин эў 
чоў тобокелдиктери байкалган 
жактарына багыттоо. Мындан 
тышкары, РОН Улуттук банк-
тын да, комерциялык банктын да 
бизнес процесстерине зыян кел-
тирбестен кєзємєл ресурстарын 
натыйжалуу бєлїштїрїїгє кє-
мєктєшєт.

Башкача айтканда, РОН банк-
тын ишиндеги тобокелдиктерге 
сандык, сапаттык талдоо аркы-
луу баа берїїнї камтыйт, анын 
ичинде, Улуттук банктын жооп-
туу кызматкерлеринин кесиптик 
чечимине, анын мїнєзїн, тобо-
келдик профилин жана маани-
син эске алуу менен банкка же-
кече мамиле жасоону колдонот.

- Банктарга мїнєздїї кан-
дай тобокелдиктер бар?

- Тобокелдик – мїмкїндїк, 
тактап айтканда финансылык 
операциялардын натыйжасында 
банктын єз ресурстарынын бир 

КРУБнын башкы инспектору 
Айгїл САТЫБАЛДИЕВА:

Кыргыз Республикасында ишмердїїлїгїн жїргїзгєн бардык 
финансы кредиттик мекемелер Улуттук банктын тыкыр 
кєзмєлїндє турат. Азыркы учурда єлкє боюнча 23 коммерциялык 
банк жана 600дєн ашуун банк эмес финансы-кредиттик 
мекеме бар. Алардын ар бири кардарлар менен тийиштїї иш 
алып барып, суроо-тапаптарына жараша тейлєє жїргїзїп 
келет.  Бул мекемелер Улуттук банк тарабынан берилген 
лицензиянын негизинде иш алып барат жана алардын ишин 
Улуттук банк мыйзамда белгиленген укуктук ченемдерге 
ылайык кєзємєлдєп турат. Ушул кєзємєлдїн максаты, маани-
маўызы, кандайча жїзєгє ашырыла тургандыгы тууралуу, 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Банктык кєзємєл 
башкармалыгынын башкы инспектору А.Сатыбалдиева менен 
маектештик.

“КЄЗЄМЄЛ АРКЫЛУУ 
КАРДАРЛАРДЫН 
УКУГУ КОРГОЛОТ”

БЮДЖЕТТИК ПРОГРАММАЛАРДЫН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУНА МОНИТОРИНГ ЖЇРГЇЗЇЇ ЖАНА БААЛОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

бєлїгїн жоготуп алуу, киреше-
син жоготуу же кошумча чыгым-
дарды алуу ыктымалдыгы.

Заманбап банктык рынок то-
бокелдиксиз  ишке ашпайт. То-
бокелдик бардык операциялар-
да ар кандай деўгээлде болот 
жана ар кандай жолдор менен 
ордун толтурууга болот. Банк 
иши їчїн, жалпысынан, тобо-
келчиликтен алыс болуу, аны 
алдын-ала билїї жана мини-
малдуу деўгээлге чейин тїшї-
рїї маанилїї.

Банктар, коммерциялык уюм 
катары, негизинен, чоў киреше 
алууга аракет кылышат. Бирок 
бул максат жоготууларга учура-
шы мїмкїн. Кирешелер канча-
лык жогору кїтїлсє, тобокелдик 
ошончолук жогору болот.

Базель комитетинин клас-
сификациясы кредиттик, ры-
ноктук, операциялык, мамле-
кеттик, стратегиялык, ликвид-
дїїлїк, репутациялык тобокел-
диктер менен активдердин жа-
на милдеттенмелердин балан-
сында теў салмактуулукту бузу-
шу мїмкїн деп белгилейт. Бар-
дык тобокелдиктер єз ара бай-
ланыштуу жана банктын ишине 
таасир этет.

- Банктар тарабынан айрым 
талаптар аткарылбаса, банк-
ка карата чаралар кєрїлєбї?

- Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык, Улут-
тук банк банкка, анын акцио-
нерлерине жана банктын кыз-
мат адамдарына карата таасир 
этїї чараларын колдонот. Улут-
тук банктын таасир этїї чарала-
рын колдонуунун максаты, банк-
тын жана / же Кыргыз Респуб-
ликасынын бїтїндєй банк ту-
тумунун ишиндеги кєйгєйлєр-
дї тез арада жоюу, жєнгє салуу 
жана четтетїї.

Кыргыз Республикасынын 
банк мыйзамдарында, ошондой 
эле террористтик ишти каржы-
лоого жана кылмыш жолу ме-
нен алынган кирешелерди ле-
галдаштырууга (адалдоого) 
каршы аракеттенїї жаатын-
да Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында белгиленген 
ченемдерди, талаптарды жана 
чектєєлєрдї бузуу учурлары таа-
сир этїї чараларын колдонууга 
негиз болуп саналат.

Коргоо чаралары, банкка же 
банктын кызмат адамына, эре-
же бузууларды четтетїї жєнїн-
дє буйрук жєнєтїї, мисалы, фи-
нансылык жактан калыбына кел-
тирїї боюнча чараларды кєрїї, 
банк операцияларынын айрым 
тїрлєрїнє чектєє коюу же тыюу 
салуу жєнїндє талаптарды коё 
турган банк мыйзамдарына ыла-
йык лицензияны кайтарып ал-
ганга чейин чаралар кєрїлїшї 
мїмкїн.

Маектешкен
Абдимухтар АБИЛОВ

Áþäæåòòèê êàðàæàòòàðäûí áàøêû òåñêºº÷¿ëºð¿ æà-
íà ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð òàðàáûíàí 
æ¿çºãº àøûðûëóó÷ó áþäæåòòèê ïðîãðàììàëàðãà æàíà 
÷àðàëàðãà ìîíèòîðèíã æ¿ðã¿ç¿¿í¿í æàíà áààëîîíóí ìà-
êóëäàøûëãàí æàíà áèðäèêò¿¿ ïðîöåññèí êàìñûç êûëóó, 
áþäæåòòèê ïðîãðàììàëàðäû æàíà ÷àðàëàðäû ïëàíäîîíóí 
æàíà èøêå àøûðóóíóí íàòûéæàëóóëóãóí æîãîðóëàòóó ìàê-
ñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áþäæåòòèê êîäåêñèíèí 
87-áåðåíåñèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð êà-
áèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿ-
ëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
1) Áþäæåòòèê ïðîãðàììàëàðãà ìîíèòîðèíã æ¿ðã¿ç¿¿ 

æàíà áþäæåòòèê ïðîãðàììàëàðäûí æàíà ÷àðàëàðäûí 
íàòûéæàëóóëóê èíäèêàòîðëîðóíà æåòèø¿¿ æºí¿íäº îò-
÷åòòîðäó áåð¿¿ òàðòèáè 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;

2) Áþäæåòòèê ãðîãðàììàëàðäûí æàíà ÷àðàëàðäûí 
íàòûéæàëóóëóãóí áààëîî òàðòèáè 2-òèðêåìåãå ûëà-
éûê.

2. Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí-
÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû (ìàêóëäàøóó áîþí÷à) áþäæåò-
òèê ïðîãðàììàëàðãà æàíà ÷àðàëàðãà ìîíèòîðèíã æ¿ðã¿-
ç¿¿äº æàíà áààëîîäî, àëàðäûí íàòûéæàëàðû æºí¿íäº 

îò÷åòòîðäó áåð¿¿äº óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñº-
ò¿ëãºí Òàðòèïòåðäè æåòåê÷èëèêêå àëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 
28-ÿíâàðûíäàãû ¹17 “Áþäæåòòèê ïðîãðàììàëàðäûí íà-
òûéæàëóóëóãóíà ìîíèòîðèíã æàíà áààëîî æ¿ðã¿ç¿¿ òóó-
ðàëóó" òîêòîìó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.

4. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí 
ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
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ААЛАМГА ЖОЛ АЙЫЛДАН БАШТАЛАТ

Н
оокаттан Кызыл-Кыя шаары-
на кетчї жолдун боюнда Кєк-
Жар айыл єкмєтїнїн има-
раты жайгашкан. Кєк-Жар 

айыл єкмєтїнїн борбору чакан шаарды 
кєзгє элестетет. Айыл єкмєтїнїн сол та-
рабында паспорт бєлїмї бар. Ушул эле 
имаратта элдин коопсуздугуна кєзємєл 
жїргїзгєн тартип сакчыларынын да иш 
орду жайгашкан. Ал эми айыл єкмєтї-
нїн борборундагы автожолдун оў тара-
бындагы базар, кафе, дїкєндєр калктын 
кызматында.

Уюткулуу, кут даарыган берекеси тє-
гїлгєн Кєк-Жар айыл єкмєтїн тїптєє-
гє єзїнїн салымын кошкон, кєп жылдар 
бою айыл єкмєттї жетектеп, калктын ка-
дырлоосуна ээ болгон Топчубай Сатыбал-
диевдин эмгегин айтпай кетїїгє болбойт. 
Кєптєгєн жаштардын насаатчысы. Азыр-
кы кїнгє чейин ал кишинин эмгегин бир-
ге иштеген замандаштары айтып, эскерип 
келишет. Ардактуу эс алууга чыгып кет-
се да жаштарга єзїнїн акыл-насаатын ай-
тып, кеўешин берип турат. 

Учурда Миўбаев Саттарали Мукумович 
Кєк-Жар айыл єкмєтїн жетектеп келе жа-
тат. Кєк-Жар айыл єкмєтї Жийде, Сары-
канды, Борбаш, Алашан, Кєк-Жар, Кара-
най айылдарынан турат. Калкынын са-
ны 24 598, кожолуктун саны 3900гє же-
тет. Айыл єкмєтїнїн аймагында 8 мектеп,                                                                           
8 мектепке чейинки билим берїїчї ме-
кеме, 1 аймактык оорукана, тєрєт їйї, 
5 ФАП, 1 Їй-бїлєлїк дарыгерлер тобу, 
1 айылдык маданият їйї, 2 китепкана, 
спорттук зал жана спорттук аянтчалар 
бар. 

Айыл єкмєт боюнча 1 миў 848 ардагер 
пенсия, майыптыгы боюнча 301 жаран жа-
на багуучусунан ажыраган 119 адам со-
циалдык пенсия алышат.

Ал эми єнєр жай тармагында єндїрїл-
гєн продукциянын кєлємї 2020-жылда             
68 500 сомду тїзсє, 2021-жылы 80 300 
сомду тїзїп, 2020-жылга караганда кєп 
продукция єндїрїшкєн.

Айыл аймактары єнїксє, мамлекет 
єнїгєт. Аймактардын инфратїзїмдєрїн 

жакшыртууда єндїрїш иш-
каналарынын ролу абдан чоў. 
Бул жаатта Кєк-Жар айыл єк-
мєтїндєгї «Кыдырша» жооп-
керчилиги чектелген коому эл 
їчїн кирпич чыгарышууда. 
Учурда 60 жумушчу иш ме-
нен камсыздалган 7 млн сом-
дук тышкы инвестициянын 
эсебинен кыш чыгаруучу за-
вод курулган. Кєк-Жар айы-
лына айыл єкмєтїнїн баш-
чысынын демилгеси менен 
«Умар Бренд» тигїї цехинин 
негиздєєчїсї Эрнис Нурма-
нов тигїї цехин ачты. Тигїї 
цехи 160 орунга ылайыкташ-
кан, маяналары 10000-40000 
сомго чейин, эмгектенгенде-
рине жараша тєлєнєт. Тигил-
ген кийимдер кєбїнчє кели-
шим тїзїлгєн жактарга жи-
берилет.

ИНВЕСТИЦИЯ 
ТАРТЫШТЫ

Кєк-Жар айыл єкмєтїндє 
2021-жылы тартылган инвес-
тициянын суммасы 197 млн 
203 миў 420 сомду тїздї. Ин-

вестициянын эсебинен Сарыканды айы-
лына жаўы кєпїрє салынды. Айылдын 
жашоочулары менен биргеликте спорт зал 
курулуп, борборуна эс алуучу парк салын-
ды. Ал эми Борбаш айылына республика-
лык бюджеттин эсебинен 1000 кубдук суу 
сактоочу жай (резервуар) курулду.

Айылдын инфратїзїмдєрїн жакшыр-
туу їчїн кєрктєндїрїї, тазалоо, оўдоо-
сырдоо иштери жаз айларында жїргїзїл-
дї. Айыл аймагындагы таза суу линияла-
рын тартуу жана оўдоо иштерине айыл 
єкмєттїн бюджетинин эсебинен 782 500 
сом акча каражаты каралып, Апшыр-Ата 
шаркыратмасынан Борбаш айылындагы 
таза суу сактоочу жайларына чейин тї-
тїкчєлєр алынып, Кєк-Жар, Жийде жа-
на Каранай айылдарына суу тїтїкчєлєрї 
тартылды. Ал эми жаўы конуштардын кє-
чєлєрїнє жана 1,8 километр ички жаман 
жолдорго шагыл тєшєлдї.

Айылдын жашоочуларын электр энер-
гиясы менен камсыз кылуу дагы бирин-
чи орунда турат. 2 даана трансформа-
тор, 90 даана столба, 18 300 метр электр 
зымдарын сатып алууга 1 957 400 сом 
жумшалган. Ички арыктарды тазалоого, 
100 метр темир тїтїктєрдї сатып алуу-
га 245 000 сом сарпталган. Коопсуздук-
ту сактоо їчїн ички кєчєлєрдї жарык-
тандырууга 215 000 сом акча каражаты 
жумшалган.

БИЛИМ БЕРЇЇ 
МЕКЕМЕЛЕРИНЕ ДА 
МААНИ БЕРИШЕТ

Кєк-Жар айыл єкмєтїнїн жетекчилиги 
билим берїї мекемелерин да кєўїл сыр-
тында калтырбайт. Билим берїї мекеме-
леринин материалдык жана маалымат-
тык технологиялык базасын чыўдоого 
710 000 сомго компьютер, окуу мебел-
дери алынып берилген. Балдар бакча-
сындагы коопсуздукту сактоого 350 миў 
сомго єрт єчїрїїгє каршы суу сактоочу 
чуўкурчаларды орнотушкан. Билим бе-
рїї мекемелерине оўдоп-тїзєєгє, азык-
тїлїк менен камсыздоого, кыш айлары-
на даярдык кєрїїгє акча каражаты бє-
лїнїп берилген. Єткєн жылы республи-
калык тесттен 122 окуучу єтїп, жогорку 

балл 195ке жетип, орточо балл 110 болгон. 
«Алтын тамга» сертификатына 2 окуучу 
арзышты.

«АК ШУМКАРДЫН» 
СПОРТЧУЛАРЫ

«Спорт – ден соолукка, шамдагайлык-
ка, эр жїрєктїїлїккє їйрєтєт» эмеспи. 
Спорт тармагы боюнча айта кетсек, Кєк-
Жар айыл єкмєтїнїн спорт сїйїїчїлє-
рї райондук мелдештен эл аралык спорт-
тук мелдештерге чейин катышып, алдыў-
кы орундарга ээ болуп келе жатышат. «Ак 
Шумкар» спорт клубунун спортчулары 
189 алтын, 102 кїмїш, 52 коло медалдар-
ды багындырышып, Кыргыз Республи-
касынын спорт федерациясы тарабынан 
3 спортчу «Жылдын мыкты спортчусу» 
наамына ээ болушкан.

Кєк-Жар айыл єкмєтїнїн бюджети 
2022-жылы 27 877 300 сомго бекитил-
ген. Быйылкы жылдын алты айына ка-
рата салыктын тїрї боюнча Кєк-Жар 
айыл єкмєтї бекитилген тапшырма-
ны 142,7%га аткарып, райондо алдыў-
кы орунга чыкты.

Айыл єкмєттїн жетекчилигинин 
2022-жылдагы максаттарынын бири – 
жаўы жумуш орундарын тїзїї. Калкты 
арзан кємїр менен камсыздоо. Борбаш 
айылында ачылган кємїр кенин быйыл-
кы жылы иштетїї. Андан сырткары кєп 
жылдардан бери ишке ашпай келе жаткан 
Сарыканды айылынын Улуу-Тоо участ-
касына «Кыргыз Цемент» ЖЧКсы менен 
биргеликте цемент заводунун иштерин 
баштоону пландаштырышууда. Келечек-
те цемент завод курулса 3000дей адам жу-
муш орду менен камсыздалып, айыл єк-
мєтїнїн дотациядан чыгуусуна жакшы 
шарттар тїзїлмєк.

100 ОРУНДУУ 
ООРУКАНА

Кєк-Жар айыл єкмєтїнїн аймагына жа-
ўы оорукананын курулуш иши баштал-
ган. Курулуп жаткан оорукана республи-
калык бюджетке киргизилген 207 043 832 
(эки жїз жети млн кырк їч миў сегиз жїз 
отуз эки) сомдук 100 орундуу оорукана-
нын курулушу каралган. Оорукананы ку-
рууда конкурстан утуп чыккан «Дельта-
Лот» ЖЧКсы 2020-жылы жумушун башта-
ган. Учурда курулуш иштери жїрїп жатат.

Бурма ЫСАКОВА,
Ош облусу

КЄК-ЖАР – УЮТКУЛУУ АЙМАК

Айыл єкмєтїндєгї кийим тигїї цехи

Кирпич заводунун тышкы кєрїнїшї

Саттарали МИЎБАЕВ, 
Ноокат районундагы Кєк-Жар 
айыл єкмєтїнїн жетекчиси
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



КУТ ДААРЫГАН САРЫ-ЄЗЄН

- Урматбек Обозбекович, 
шаар башчылыгына келген 
кїндєн алдыга кандай олут-
туу максаттарды койдуўуз 
эле? Ошол максат, тилектер-
дин аткарылышы кандай бо-
лууда?

- Келгенибизге 1 жылга жа-
кындап калды. Алдыга койгон 
максаттардын 50 пайызы атка-
рылып калды десем жаўылбайм. 
Мисалы, жарым жыл ичинде 
Токмок шаарын єнїктїрїї прог-
раммасынын алкагында 20  дол-
боор боюнча иш-чаралар илге-
риледи. Жолдор, мектептер, ба-
ла бакчалар оўдолуп, кєп ка-
баттуу їйлєрдїн алдына балдар 
ойноочу аянтчалар пайда болду. 
Караўгы кєчєлєр жарыктанды-
рылды. Жєє адамдар єтїїчї  жол 
боюна олтургучтар орнотулду. 
Жасалган жагымдуу саамалык-
тар шаардыктардын маанайын 
кєтєрїїдє.

Шаардыктардын айткан талап-
тары эсибизден чыкпайт. Айта-
лык, мыйзамсыз берилип кеткен 
жер тилкелерин жана имараттар-
ды кайрадан шаардын карамагы-
на кайтарып, муниципалдык иш-
каналардын иштерин бир нукка 
салып алдык. Себеби, “Токмок-
Сууканал”, “ККП” єўдїї бир ка-
тар муниципалдык ишканалар 

олчойгон карыздарга батып, иш-
тери жылбай калган. “Кеўешип 
кескен бармак оорубайт” деген-
дей шаар тургундары менен ке-
ўешип, ошондой эле эл єкїлдє-
рї болгон  депуттардын колдоосу 
менен айтылган кемчиликтерди 
четтеттик.

- Инвесторлорду тартуу ба-
гытында жарк эткен жаўы-
лыктарыўыздар тууралуу ай-
тып берсеўиз?

- Биз биринчи кезекте инвес-
торлорду алыстан издебей жа-
кындан табууну кєздєдїк. Ант-
кени, арабызда шаары їчїн кїй-
гєн, шаарынын ар тараптан єнї-
гїїсїнє чын дилден салым ко-
шууну каалаган мыкты азамат-
тар жок эмес. Чакан жана орто 
бизнес менен алектенген ишкер-
лерибиз да бар эмеспи. Ошентип, 
колунда бар ишкер, бизнес єкїл-
дєрїнїн демєєрчїлїгї менен бир 
катар иштерди илгерилете баш-
тадык. Маселен, 23 гектар аянт-
ты ээлеген «Сейил багынын» 
курулушу, «Самолёт» стелла-
сынын айланасын кєрктєндї-
рїї, башка эс алуучу жайлар-
ды, аялдамаларды жасалгалоо, 
жєє адамдар басуучу жолдор-
ду оўдоо, ымыркайлар їчїн 
курулуучу имарат, орнотулган 
шам чырактар сыяктуу кєптєгєн 

иштердин сааты чыкты, иштер 
улантылууда.

Эў мыкты инвестор менен иш-
ке ашырылып жаткан долбоор-
лордун туу башы заманбап эс 
алуучу “Сейил багы”. Бул дол-
боорду шаарыбыздын “Ардак-
туу атуулу”  белгилїї меценат 
Алиджан Ибрагимовдун балда-
ры каржылап, алматылык ар-
хитекторлор тобунун долбоору 
боюнча ишке ашырылып жатат. 
Аталган сейил бак шаардыктар-
дын эле эмес,  ат арытып алыс-
тан келген меймандардын эўсеп 
кєргєн ажайып жайына айлан-
макчы.

- Жаўы ачылган ишкана-
лардын келечеги кеўби?

- Быйылкы жылга пландаш-
тырылган єнєр жай ишканала-
рынан “Компания МолПродукт” 
ЖЧКсы сїт азыктарын иштетет. 
Россия-Кыргыз єнїктїрїї фон-
ду тарабынан каржыланмакчы. 
Кошумча 2 цехти ишке кирги-
зїї пландаштырылган. Тилек-
ке каршы, 3 жылдан бери дол-
боор банктын кароосунда. Учур-
да єз каражаттары менен иште-
рин улантып жатат. Март айын-
да туздалган сырларды єндїрїї 
боюнча (чечил, сулугуни жана 
моцарелла) жаўы цех ишке кир-
гизилип, 86 иш оруну ачылган. 
Єндїрїш тармагын єрдєтїї ал-
бетте, жеўил эмес. Толук кандуу 
иштегенче далай тоскоолдуктар-
ды баштан кечирїїгє туура ке-
лет.

Байпак токуучу, токулган 
буюмдарды єндїрїїчї “Бурана-
Текстиль” ЖЧКсынын куруу иш-
тери аяктап, єндїрїш жабдуула-
ры келмек эле, бирок Украинада-
гы окуяларга байланыштуу кар-
малып жатат.

- Шаардыктардын билим 
алуусуна кандай кєўїл буру-
луп жатат?

- Билим берїї тармагына 
мамлекеттик деўгээлде колдоо 

кєрсєтїлїп жатат. Айталык, ай-
лык акылары кєтєрїлдї. Биз та-
раптан да жардам, колдоолор бо-
луп жатат. Шаарыбызда 13 мек-
теп, 6 мектепке чейинки билим 
берїї  уюмдары бар. Билим са-
патын жакшыртууда бир катар 
тематикалык иш-чаралар єткє-
рїлїїдє. Мисалы, техникалык 
ийримдерге таланттуу балдар-
кыздарды тартуу илгерилєєдє. 
Техникалык жабдууларды жана 
башка керектєєлєрдї алууга  700 
миў сомдон ашык каражат жум-
шалды. Мугалимдердин август 
кеўешмесинде алдыўкы муга-
лимдер жана алдыўкы мектептер 
акчалай сыйлыктар менен сый-
ланды. Ар дайым колдоо биз та-
раптан боло берет. Мугалимдер-
ге болгон талап да жогорулайт.

- Шаар калкынын негизги 
кєйгєйлєрїнїн сап башын-
да турак жай маселеси турат. 
Мына ушул багытта бурулуш-
тар барбы?

- Албетте, айтарлык саама-
лыктар жок эмес. Араб тууган-
дар менен инвестиция тартуу 
максатында кызматташуу, ай-
рыкча кайрымдуулук фонддору 
менен тил табышуу республика-
быздын туш тарабында илгери-
лєєдє. Жыл аягында “Ас-Сафа” 
коомдук бирикмеси менен кыз-
матташтык.  Шаардын жаўы ко-
нуштарында оор кырдаалда жа-
шаган їй-бїлєлєр їчїн социалдык 
турак жай курууга макулдашкан-
быз. 104 батир салынды. Андан 
тышкары ФАП, мечит, дїкєн, ти-
гїї цехи жана футбол аянтчалары 
да курулуп пайдаланууга берилди.

Мындан тышкары да турак 
жай куруу жагы жанданууда. 
“Гринхаус” курулуш компания-
сы 40 батирлїї 5 кабат їйдї ку-
рууда. Ал эми “Ахмад Билдинг” 
курулуш компаниясы “Француз 
кварталы” деп аталган турак жай 
комплексинин куруу иштерин 
негизинен аяктап калышты.

- Шаар тазалыгы, эколо-
гиясы тууралуу айтып бер-
сеўиз. Кемчиликтерди чет-
тетїїгє кандай кадамдарды 
жасап жатасыздар?

- Шаар башчылыгына келген 
кїндєн тартып биздин эле эмес, 
бїт дїйнє жїзїнїн тынчын алып 
жаткан тазалык маселесине ай-
рыкча маани бердим. Айлана жа-
на абанын тазалыгы адам бала-
сынын ден соолугуна зор тааси-
рин тийгизет. Тазалыкка жооп-
туу коммуналдык ишканалар-
дын иши менен таанышуу кем-
чиликтерди четтетїїгє негиз 
берди. Шаарды тазалоо жана 
таштандыларды ташуу теске са-
лынбаган, тийиштїї тєлємдєр 
єз маалында тєлєнбєгєндїк-
тєн карызга батышкан. Тєлєм-
дєрдї чогултуунун айланасын-
да кєп жылдык карыз орун ал-
ган. Ушул жылдын 1-апрелинде 
коммуналдык ишканалар ком-
бинатын экиге бєлїп, «Токмок-
Тазалык» муниципалдык ишка-
насын тїздїк. Жыйынтыгы жак-
шырды. Карыздарынан толук ку-
тулушту. Шаар тазалыгын тей-
лєє кызматы жоопкерчилик ме-
нен иштей баштады. Шаар таза-
лыгы бир баскычка жогорулады. 
Шаардыктардын тазалыкка бол-
гон нааразычылыктары кадим-
кидей кыскарды.

Быйыл «Тоолордун экосис-
темасын коргоо жана климат-
тык туруктуулук жылы» эмес-
пи. Президенттин бул багыттагы 
Жарлыгын жетекчиликке алуу 
бирден-бир парзыбызга айлан-
ды. Албетте, алгачкы айтарлык 
жыйынтыгыбыз сєз башында 
айтылган “Сейил багы” экенди-
ги талашсыз. Шаарды жашыл-
дандыруу уюшкандыкта жїргї-
зїлдї. Токмок шаарынын ком-
муналдык ишканалар комби-
наты тарабынан бардык бюд-
жеттик мекеме-уюмдарына жа-
на муниципалитеттерине ата-
йын жайда (питомникте) єстї-
рїлгєн бак-дарактардын 9440 
кєчєтї, Чїй токой чарбасынан 
1000 тїп єрїктїн кєчєтї тара-
тылып берилген. Олтургузулган 
кєчєттєрдїн соолуп калбашы 
їчїн аларды багуу жагы кол-
го алынды. Атайын келишим-
дер тїзїлїп, кєзємєлгє алын-
ган. Жашыл шаар, таза шаар бо-
лууга аракетибиз кїч.

Тазалыкка болгон мамилени, 
сїйїїнї кичине кезден баштоо 
зарыл. Андыктан биз 1-июнь 
эл аралык балдар кїнїндє 240 
балдар-кыздардын катышуусу 
менен жаратылышка аяр мамиле 
жасоону їгїттєє иретинде “Жа-
ша жерим” аттуу сынагын єткєр-
дїк. Мектеп окуучуларынан тур-
ган ышкыбоз сїрєтчїлєрдїн ара-
сында “Кыргызстандын тоолору” 
сынагы єттї. 

- Урматбек Обозбекович, ал-
дыда кандай албан максатта-
рыўыз бар?

- Максат арбын. Биринчи мак-
сат шаардыктардын ынтымагын 
бекемдєє.  Шаарыбыздын тїзїл-
гєнїнє бир жарым кылымдан 
ашып барат. 155 жыл оўой уба-
кыт эмес. Нечен шаар башчыла-
ры келип иштеп, ийгиликтерди 
жараткан. Бир кезде єнєр жайлуу 
экинчи шаарга айланган. Ошол 
шаардын єнїгїп, єсїїсї їчїн єз-
гєчє салым кошкон жетекчилер 
эл эсинен кетпес. 

Алдыдагы чоў максатыбыз 2 
жаўы мектеп, 3 бала бакча ку-
руу. Аракеттерибиз акыбетин бе-
рет деген ишеничтебиз.

Айчїрєк МАКЕШОВА

“ЖАШЫЛ 
ШААР БОЛУУГА 
АРАКЕТИБИЗ КЇЧ”

Токмок шаарынын мэри 
Урматбек САМАЕВ:
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Касиеттїї Жумгал 
єрєєнїндє аты ааламга 
тараган белгилїї 
инсандар, эмгеги менен 

таанылган асыл адамдар оголе 
арбын. Ошол инсандардын 
арасында, єтєлгєлїї эмгеги 
менен алдыга суурулуп чыккан 
Алышїкїров Жолдошбек 
аксакалдын басып єткєн 
жолу бараандуу. Анткени, бул 
тирїїчїлїктє  ал ак эмгектин 
улуу баркын аздектей билип, 
ємїрдїн кайра келбестигин, 
байлык менен бийликтин тїркїк 
болбостугун жан дїйнєсїнє 
сиўирип, эли-журту эстеп 
сыймыктанып жїрєрлїк ак 
кызмат єтєгєн.

Ж.Алышїкїров Жумгал ра-
йонундагы Баш-Кууганды айы-
лында 1946-жылы тєрєлгєн. 
1964-жылы Кайырма орто мек-
тебинен 11-классты ийгиликтїї 
аяктап, ага катар  «Талаачылык 
боюнча механизатор» кесиби-
не да ээ болуп чыгат. Алгачкы 
эмгек жолун 1964-жылы Дый-
кан колхозундагы уй фермасы-
нан баштайт. 1965–1970-жылда-
ры Фрунзедеги Айыл чарба инс-
титутуна тапшырып, окуусун  эў 
мыкты деген баалар менен окуп, 
ветеринария адистигине ээ бо-
луп чыгат. 1970–1972-жылдары 
Жумгал райондук ветеринар-
дык лабораториясында ветери-
нардык врач. 1972-1973-жыл-
дары Кыргызстан КП Жумгал 
РКПнын уюштуруу бєлїмїн-
дє эмгектенет. 1973–1976-жыл-
дары райветстанциянын на-
чальниги, 1976-1977-жылдары 
Большевик совхозунда парт-
комдун секретары болуп иш-
тейт. 1977–1979-жылдары Алма-
Атадагы жогорку партиялык 
мектепти бїтїрїп, политолог ке-
сибине ээ болот. 1979–1986-жыл-
дары Жумгалдагы Кєкє-
Мерен совхозунда директор, 
1986–1988-жылдары Тогуз-Торо 
райкеўешинин аткаруу комите-
тинин тєрагасы, 1988–1990-жыл-
дары Жумгал райкеўешинин 
тєрагасы. 1990-1991-жылдары 
Жумгал райкомунун 1-секре-
тары, райкеўештин тєрагасы. 
1991-2000-жылдары Жумгал ра-
йондук «Дыйкан Ордо» бирикме-
синин тєрагасы, 1992–1995-жыл-
дар Жумгал совхозунун дирек-
тору, 1995–1997-жылдары Жум-
гал районундагы ПТУда (ли-
цей) директор 1997–2002-жыл-
дары Жумгал токой чарбасынын 
директору, 2003–2008-жылдары 
Жумгал райондук мамлекеттик 
ветеринардык башкармасынын 
начальниги кызматтарын арка-
лайт.

БАЛА КЕЗИНЕН 
ЭМГЕККЕ БЫШЫП 
ЧЫЙРАК ЄСКЄН

Кичинесинен ар нерсеге зи-
рек, баамчыл, эмгекчил єскєн 
Жолдошбек ага алгачкы эмгек 
жолун Дыйкан колхозунан баш-
тап, уйларды тоюттандыруу, ра-
циону менен азыктандыруу, ай-
дын аягында материалдарды чы-
гыштоо, акт тїзїп сїттїн эсебин 
алуу, отчет берїї ж.б. иштерди 

єздєштїрїп алат. Район боюн-
ча «Дыйкан» колхозунун сїтї 
майлуу жана таза болуп жылдык 
планы 110 пайызга андан соў 150 
пайызга чейин аткарылат. Ата-
ганат, бул жаштык дегениў ак-
кан суудай албуут, жаздагы кыз-
галдактай кереметтїї кез болот 
турбайбы. Жан дїйнє сезимдери 
толкуп, кєкєлєгєн максаттарга 
умтулуп, улуу тоонун жаш бар-
чынындай талпынып, Фрунзе-
деги Айыл чарба институтунун 
ветеринардык бєлїмїнє тапшы-
рып єтїп, окуусун ийгиликтїї 
аяктайт. Аталган окуу жайдан 
кошумча айдоочу, кенже лейта-
нант деген наам, кесиптерге да 
ээ болуп чыгат. 1969-жылы Пе-
дагогикалык институтта сырттан 
окуп, Жумгалдын Кєл-Арык орто 
мектебинде эмгектенген Сїйїн 
аттуу кермаралдай керилген су-
луу кыз менен баш кошот. Аны 
Сїйїндїн оор-басырыктуулугу, 
жєнєкєйлїгї, тазалыгы, тыўды-
гы жана согончогуна чейин жет-
кен кундуздай кара чачы єзїнє 
тартат. Кыргызда жети атасын 
билбегенди «Жетесиз кул» деп 
кесе айтып келген. Анын сы-
ўарындай, Жолдошбек аганын 
жети атасына учкай токтолсок:  
Саяк уруусунун ичинен Кулжы-
гач, Ит Эмген, Айт, Мурат, Нар-
бото, Котур, Жалаке, Ыманбек, 
Алышїкїр. Шейшен андан Жол-
дошбек болот. Айтмакчы, баба-
сы Жалаке баатыр жаш кезинен 
хандан-бектен кайра тартпаган, 
чындыктан тайбаган кайрат-
туу эр жїрєк адам болгон экен. 
Жалаке Качыке баатыр менен 
жайлоо-кыштоолордо, жаздоо-
кїздєєлєрдє чогуу конушуп, 
сырдаш, акыл калчап кеўешкен 
баатырлардан болушкан. Жоого 
чогуу аттанышып далайлардын 
сазайын берип турушкан. Жа-
лакенин Атаке, Ыманбек, На-
мазбек, Нусубаалы, Карек де-
ген беш уулу болгон экен. Жол-
дошбек аганын Ыманбек баба-
сы сопу, ыйман жолунда жїр-
гєн адам экен. Ал бала чагынан 
эле эмгекчил болуп, ємїрїнїн 
акырына чейин бак-дарактарды 
тигип єстїрїп, Баш-Кууганды 
капчыгайынын жолун тазалап, 
кєпїрєлєрдї оўдоп, жайлоо-
кыштоолорго жол салып, сооп-
чулук їчїн деп жашап єтїптїр. 
Ыманбек жалгыз эркек уулдуу 
болуп, атын Алышїкїр коет. 
Алышїкїр деген аттын чечме-
лениши «Аллага шїгїр» деген 
маанини тїшїндїрєт. Алышї-
кїр  атасы араб, латын тилинде 
окуганды, жазганды так билген 

билимдїї адам болгон. Кезегин-
де колхоздоштурууга чын дили-
нен катышып, артель уюшту-
руу, мал єстїрїї, жер иштетїї, 
мал-чарба сырьелорун даярдоо 
сыяктуу иштерди аткарат жана 
кой ферма да болуп чарба баш-
карат. Эл ичинде абдан абройлуу, 
кадыр-барктуу адам болуптур. 
Шейшен атасы 11 балалуу бо-
луп, эў улуусу Жолдошбек ага 
экен. Шейшен ата айылда ємїр 
бою мугалимдик кесипти арка-
лап, балдарга билим-тарбия бе-
рїї менен кєп ийгиликтерди жа-
ратып, єз кесибинин устаты бол-
гон.

Жолдошбек агай «Ошол согуш-
тан кийинки оор мезгил, 4-5 жа-
шар курактагы бала чагым кєз 
алдымдан кетпейт. Жазында 
кош айдоого катышып, соконун 
атын минип жїрдїм. Кїз келген-
де эгинди оруп боолап, кырман-
га жеткирип, кырмандагы жер-
ди сугарып, тегиздеп моло таш-
ты атка сїйрєтїп иштеп кєндїм. 
Эў башкысы мен да эл кызматын 
аркалап, чоўбу-кичинеби, азбы- 
кєппї айтор аракеттенип, эл 
чарбасында баш-аягы болуп 50 
жылдан ашык эмгек єтєдїм. Ар-
тыма бир кылчайып карасам, жа-
ман жашаган жокмун, жалтактап 
иштен качкан эмесмин. Кыскасы 
элдин ишеничин, мамлекеттин 
тапшырмаларын аткарууга же-
тиштим. Бир єўчєй мамлекеттик 
кызматтарды эле аркалабастан, 
буга катарлаш айылдык, район-
дук, облустук кеўештердин депу-
таттыгын 30 жыл, Кыргызстан 
КПнын партком, райком, обком, 
БКнын мїчєсї болуп 21 жылдан 
ашык кызмат єтєдїм. Эмгек – єз 
ара єндїрїштїк мамилелерден 
жараларын турмуш небак эле да-
лилдеп койгон. Ушундан улам, 
социалисттик тїзїлїштєн бер-
ки эл чарбасындагы єзгєрїїлєр, 

єсїштєр, колхоз-совхоздорду, 
завод-фабрикаларды, космостук 
кораблдерге чейин куруу ж.б. эў 
алгач жєнєкєй иштен башталба-
ды беле. Мына ушунун барды-
гы, улам кеўейтилген ирилеш-
тирїїнїн аркасында гана пайда 
берерин турмуш єзї тастыкта-
ган. Союз тарагандан кийин жо-
горуда биз кеп кылган ири чар-
балардын быт-чытын чыгарып 
майдалап, жада калса тєрт тї-
лїк малдын тїрїнїн да тїбїнє 
жетип, кыргыз уяў жїндїї кой-
лордун ордуна кылчык жїндїї 
койлорду єстїрдїк. Ал эми ири 
колхоз-совхоздордун, комплекс-
тердин ордун, жеке дыйкан чар-
баларга таратып, талкалап, жы-
йырма жылдан кийин майнап 
чыкпаган соў, кооперативдерге 
єтпєсєк иш оўолбойт экен деген 
бїтїмгє келдик окшойт. Акы-
рында айтарым, кыргыздын ил-
гертеден укумдан-тукумга єтїп 
сакталып келаткан салты, тили, 
нарктуулугу эч качан жоголбойт. 
Адилеттїїлїк менен жашайлы. 
Ачкєздїктї, ичи тардыкты, кє-
ралбастыкты жойолу. Бул терс 
кєрїнїштєрдєн арылбасак кыр-
гыз улутун, мамлекетибизди сак-
тап калышыбыз кїмєн. Ынтымак 
бар жерде, ырыс бар.

АК ЭМГЕК 
БААСЫН АЛАТ

Ж.Алышїкїровдун кыял ча-
быты бийик, ой єрїшї кенен. 
Айыл чарбасы болобу, мамлекет-
тик же муниципалдык жетекчи-
лик кызматтардын бардыгында 
уюштуруучулук жєндємї менен 
ар дайым бааланып алдыга озуп 
олтурду. Єтєлгєлїї ємїр жолун-
да, сыймыгынан да жоопкерчи-
лиги артык, мезгил сынынан, 
элдин элегинен єткєн мындай 
жоопкерчиликтїї кызматтарда 
артына жаман сєз илээштирбей 
эл алдында єзїнїн абийири ме-
нен ак кызмат єтєдї. 1990-жыл-
дары СССРдин учурунда, союздук 
республикалардын ичинен эў ал-
гачкылардан болуп, Жумгал ра-
йонунун Єрнєк колхозун бирин-
чи жолу дыйкан чарбасына єткє-
рїїнї демилгелеп чыгып бардык 
жоопкерчиликти єз моюнуна ал-
ган. Калган дагы 147 дыйкан чар-
басын тїзїп, колхоздун мамлекет 
алдындагы 6,5 млн сом карызын 
жоюуга жетишкен. Єз алдынча 
жеке менчиктештирилген дый-
кан чарбаларын тїзгєн. Учурда, 
Кабак (мурдагы Єрнєк) айыл 
єкмєтїнїн дыйкан фермерлери 

облустагы жана республика-
дагы алдыўкы єнїккєн чарба-
лардан болуп, экономикалык-
социалдык, маданий турмушу 
єнїгїп, ифраструктурасы бар-
ган сайын жакшырууда.

1995-жылдан бери зоове-
теринардык-селекциялык та-
лыкпаган изденїїчїлїк аракет-
тери менен 2016-жылы «Жаўы-
Кыргыз» тукумундагы асыл-
тукум жылкы фермасын тїзїп, 
єстїрїп, єнїктїрїп келїїдє. 
Азыркы тапта «Фермердик асыл 
тукум»  статусуна ээ болуп то-
лук кандуу иш жїргїзїп келїїдє. 
Аталган асыл тукум жылкыла-
ры тєрт муунга жетип элге ар-
зан баада кїлїктєр, кєк бєрї 
тартууга жарамдуу аттар бери-
лїїдє. Кыргызстандын бардык 
булуў-бурчтарынан, райондор-
дон кызыккандар келишип жак-
тырышып алып жатышат. Жол-
дошбек ага карыдым деп їйдє 
жатып албастан, азыркы учур-
да да коомдук иштерге активдїї 
катышат. Учурда Жумгал район-
дук єнїктїрїї фонду мекемеси-
нин байкоочу кеўешинин тєра-
гасы болуп, 2020-жылдан бери  
Жумгал районунун «Ардагер-
лер коомдук бирикмеси кеўеши-
нин» тєрагасы. Мында айрык-
ча жаштарга, жалпы эле район-
дун аттуулдарына ата-мекенин 
сїйїїгє, мамлекетти чыўдоого, 
каада-салттарын сактоого, нарк-
туулукка. адилеттїїлїккє тар-
биялоодо жетекчиликти кїчєтїї 
менен коомдогу терс кєрїнїш-
тєргє каршы туруп келїїдє. Айт-
макчы, Жолдошбек ага  «Арда-
герлер кеўеши» жайгашкан има-
ратты єзї иштеп баштаган кїн-
дєн баштап оўдоп-ремонттоо жу-
муштарын колго алып, демєєр-
чїлєрдї издеп таап, мамлекет-
тен бир тыйын албай бардыгын 
жасап-тїзєп, жаркыраган жылуу 
ыўгайлуу жайга айлантты. Мур-
да бул имарат кароосуз калып, 
авариялык абалга жеткен эле. 
Мурдагы турпаты менен азыр-
кы кєрїнїшїн салыштырсак, ас-
ман менен жердей болуп турат.

СЫЙЛЫК ЖАЛКЫ, 
СЫЙМЫК ЖАЛПЫ

Иштеген мезгил аралыгында, 
республиканын эл чарбасын, 
илим жана маданиятын єнїк-
тїрїїгє кошкон салымы їчїн: 
1985-жылы Кыргыз ССРнин жо-
горку советинин «Ардак грамо-
тасы», СССР ВДНХнын алтын, 
кїмїш, коло медалдарынын ээси, 
1986-жылы «Ардак белгиси» ор-
дени, 2005-жылы КР Президен-
тинин «Даўк» медалы, 2004-жы-
лы Нарын облусунун «Ардактуу 
атуулу», 2005-жылы Жумгал 
районунун «Ардактуу атуулу», 
1973-2005-жылдары айылдык, 
райондук, облустук кеўештердин 
депутаты болуп шайланып кел-
ген. 2007-жылы мамлекетке єз-
гєчє сиўирген эмгеги їчїн «Ар-
дактуу пенсионер» болгон. Ємїр-
лїк жубайы Солтоева Сїйїнбї-
бї Кыргыз ССРинин элге билим 
берїїсїнїн отличниги. "Ынты-
мактуу їй-бїлєнї ырыс уялайт" 
дегендей, экєє беш баланы оку-
туп тарбиялап. эл керегине жа-
раган жогорку билимдїї, ыйман-
дуу уул, кыздардан кылып єс-
тїрїштї. Куттуу їйдїн жарыгы 
болгон неберелеринин  бакты-
луу чоў ата, чоў энеси болушуп 
бакубат ємїр сїрїшїїдє.

Кадыркул БУГУБАЕВ,
Нарын облусу боюнча 

єз кабарчы

ЭЎ НЕГИЗГИ БААЛУУЛУК – ЫНТЫМАК, 
ЧЫНДЫК ЖАНА ЭМГЕКЧИЛДИК

АДАМ ЭМГЕГИ МЕНЕН БАРКТУУ
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ТАЛАНТКА ТААЗИМ

К
адыралы 
Артыков элдин 

сїймєнчїлїгїнє ээ 

болгон тєгєрєгї тєп 

келген талант. Талантындай 

адамкерчилиги да 

бийик. Жан дїйнєсїнєн 

чыккан обондорунун 

ыргактарындай мїнєзї да 

кайталангыс. Бир кезде  

“Кыялдануу”, “Барам сага”, 

“Ырдалып бїтпєйт махабат” 

сыяктуу ырларын кимдер 

гана ырдап, суктанбады 

дейсиў. Азыркыга чейин 

жаш аткаруучулардын 

арасында байма-бай 

ырдалып келе жатат. 

ЭЛ ЭЧАК ЫЙГАРГАН 
НААМ ЭМИ КЕЛДИ 

Жакында эле Кадыралы агай-
дын Президент Садыр Жапаровдун 
колунан “Кыргыз Республикасы-
нын эл артисти” наамын кеч бол-
со да алганына кубандык. Баарла-
шууга барып, адегенде эле бул жо-
горку мамлекеттик сыйлыкты ал-
гандагы сезимдерине, дегеле чы-
гармачылыгына кандай дем берип 
жаткандыгына кызыктым.

“Бул сыйлыкты мамлекет бер-
генге чейин эле эл мага ыйгарып 
койгон. Себеби, ар кандай жакшы-
лык тойлорго барып калганымда 
алып баруучулар менден тактабай 
туруп, “Кыргыз Республикасынын 
эл артисти” деп жарыялап коюшчу. 
Эл менен да баарлашып калганым-
да "бул наамды эчак алгансыз да" 
деген пикирлерин айтышчу. Мени 
бул сыйлыктын ээси катары сана-
гандарына ыраазы болуп жїрдїм. 
Кыргыз Республикасынын музы-
ка ишмерлеринин союзу сыйлык-
ка кєрсєтїшїп, алып калдым. Ал-
бетте, кубандым. Ички сезимде ка-
нааттануу болот экен. Чыгарма-
чылыкка дем-кїч берет деп ой-
лойм. Жоопкерчилиги да жогору. 
Эми бул наамга татыктуу жїргєн-
гє аракет кылайын деген ойлор ке-
лип єзгєрєт экенсиў. Бирок, кєкє-
лєп кеткен жокмун. Эл-журт дагы 
татыктуу алдыў деп жакшы сєздє-
рїн айтып жатышат”.

ЖУСУП АТАНЫН 
АРМАНЫ

Алтымыш жашка аяк басып ар 
бир адам артка кылчайып, басып 
єткєн жолуна саресеп салат эмес-
пи. Ушул жашка келип жеткен ий-
гилигиў, кїткєн кадыр-баркыў 
жаралгандан жашоонун кандай 
нугуна тїшкєндїгїнєн кєз каран-
ды болот тура. Бекеринен балалык 
бардын нерсенин башаты деп ай-
тылбайт. Анынсыўарындай Кады-
ралы агайдын бїгїнкї жеткен ий-
гилиги да тээ бала кезден эле баш-
талган. Бул тууралуу: “ Мен чыгар-
мачылык їй-бїлєдє чоўойдум. Чоў 
атам комуз чаап, кїїлєрдї укмуш 
черткен киши эле. Жыгачтан боз їй-
дїн кереге-ууктарын, ат жабдыкта-
рын жана идиш-аяк жасачу. Чоў 
энем да жомокчу, макал-лакапты 
куюлуштуруп айткан сєзмєр эле. 
Мен ошол кишилердин колунда чо-
ўойдум. Єзїмдїн атам Жусуп дагы 
комузду шаўшытып чертип, дастан-
дарды айткан киши болгон. 

Ата Мекендик согуштан кийин-
ки жылдары Калык Акиев, Ос-
монкул Бєлєбалаевдер филармо-
нияга эл арасынан таланттарды 
издеп жїрїшїп, биздин айылга 
да келишет. Айылдагылар Жусуп 
деген таланттуу бала бар дешет. 
Атамды комуз черттирип, ырда-
тып кєрїшкєн соў, купулдарына 
толуп алып кетебиз дешет. “Бор-
борго барып филармонияда артист 

болсуў” дешсе, атам жетине албай 
сїйїнєт. Бирок, атам балдарынын 
эў улуусу болгондуктан, чоў атам 
“Сен кетип калсаў, малды ким ка-
райт. Биз кантип оокат кылабыз” 
деп жибербей коюптур. 

Кийин атам телевизордон Эс-
тебес Турсуналиев, Токтосун Ты-
ныбеков, Орозбек Кутманалиевдер 
чыгып калса, ошондо мен борбор-
го кеткенимде дал ушулардай ар-
тист болмок элем деп єкїнїч кы-
лаар эле. Атамдын мындай єкїнї-
чїн бала кезибизде кєп этибарга 
алчу эмес экенбиз. Азыр балдары 
анын талантын сєз кылып олту-
руп, атам дагы элге белгилїї инсан 
болмок экен деп калабыз”. 

ТАЛАНТТАРДЫН 
ОРДОСУ

Алма сабагынан алыс тїшпєйт 
дейт. Кадыралы агайдын апасы 
да музыкалык жактан таланттуу 
аялзаты. Казак эли айтмакчы “апа-
сы бар адам эч качан картайбайт”. 
Кудай кут кылсын, Сїйїмкан апа 
86 жаштын чайын ичип, балдары-
нын тєрїндє олтурат. Бир тууган-
дарымдын бардыгы музыкалык ас-
паптарда кол ойноткон, ыр-кїїгє 
жакын таланттуу адамдар деген 
Кадыралы агай чыгармачылыкка 
кантип келип калгандыгы жєнїн-
дє айтып берди. 

“Атамдын Базаркул деген эў ки-
чїї иниси менин обончулук єнєр-
гє болгон алгачкы кадамыма чы-
йыр салды. Кичине кезимде комуз, 
аккордеон, баян ж.б. аспаптарды 
їйгє алып келе берчї. Алардын ар 
бирин кармалап, кызыгып жїрїп 
їйрєнїп кеттим. Комузду атам їй-
рєткєнї эсимде. Анда мен 6 жаш-
тагы бала болсом керек. Комузду 
колума алып бетин тырмалай бе-
рем. Атам кєрїп калып, “Уулум, 
черткиў келип жатабы, кайсыл ыр-
ды жакшы кєрєсїў?” деди. Ошол 
кездеги жакшы кєргєн ырымды 
айттым. Ар бир манжанын ордун, 
кайсыл кылды басыш керектигин 
кєрсєтїп: “Эми ушунун негизинде 
башка ырларды издеп їйрєнє бер” 
деди. Ошону менен комуз чертип 
кеттим. Кийин аккордеон чыгып, 
комуз калып кетти. Бирок, азыр 
деле анча-мынча ырларды, кїїлєр-
дї чертип калам.

Мектепти аяктап, Ош педаго-
гикалык окуу жайына келдим. Ал 
жер єзїнчє эле таланттардын ордо-
су экен. Рыспай Абдыкадыров баш 
болгон Кубанычбек Осмонов, Саада-
бай Шабданов, Фахридин Баяковго 
окшогон кыйын музыканттар иш-
тейт экен. Алардын арасында жї-
рїп єзгєрїп, єсєт экенсиў.

Обончулукка эў алгач Базар-
кул агам жол салып берсе, андан 
кийин Рыспай Абдыкадыров агай 
кеп-кеўешин айтып турду. 

 Аталган окуу жайды жакшы 

аяктаганым їчїн аккордеондон са-
бак берип окутуучу болуп калып 
калдым. Ошол жылдары “Кыял-
дануу” деген ырымды їйдєн жа-
зып бїтїп, кєўїлїм алып учуп, ку-
банычымда чек жок. Эч бир обон-
го окшобогон, єзїмє гана таандык 
"почерким" менен жазылганын се-
зип жатам да. Рыспай агай отурган 
бєлмє менен класстарыбыз эшик-
теш эле. Ырды нотага тїшїрїп 
алып кирсем фортепианодо олту-
руптур. Агай, обон жаздым эле деп 
алдына койдум. Алгач катардагы 
эле бир обон болсо керек деп ойло-
со керек. Биринчи, экинчи, їчїн-
чї сабына келгенде “ии” деп кой-
ду, тєртїнчї сабына келгенде мени 
таў калгандай тїр менен карап ал-
ды. Кайрымасына келгенде эргїї 
менен кирип кетти. Аягына жет-
кенде шарт эле тура калып: “Ай-
ланайын, сен ушундай таланттуу 
белеў” деп кубанычын жашырбай 
кучактап, бетимен єєп куттуктаган 
эле. Анан эле бул ырым Ош жерге-
сине тарап кетти”.

БОРБОРГО ЖОЛ 
АЧКАН ЭЎСЄЄ 

“Союздун убагында Бїткїл 
союздук эл чыгармачылыгы деген 
фестивалдар єтчї. Республикалар 
арасында экинчи фестиваль аяк-
тап, анын алкагында обончулардын 
сынагы башталды. Алгач райондон, 
шаардан, андан кийин облустан тан-
далып келип, республикага кетет. 
Мен облустук тандоого єтїп кел-
дим. Хормейстр Султан Юсупов агай 
калыстар тобунун тєрагасы экен. 
“Кыялдануу” деген ырымды ырдап 
чыктым. Укмуш кабыл алышты. 
Сынактын жыйынтыгы менен ма-
га биринчи орунду беришти. Беш-
алтообузду ресубликалык сынакка 
Фрунзеге жєнєтїштї. 

Бул жерден Таштан Эрматов, 
Султан Юсупов, Алтынбек Жа-
ныбековдор баштаган 5-6 адам ка-
лыстар тобунда олтурушту. Мар-
кум Медер Кадыршаев менен кє-
ўїлїбїз жакын теўтуш элек. Экєє-
бїз ырдап чыкпайлыбы деп суран-
ганынан макул болдум. Ал гитара 
менен, мен аккордеон менен ыр-
дап чыктык. Асанкан Жумакматов 
да залда олтурду. Ал кишилерди 
бет маўдай кєрє элек элем. Тол-
кунданып ырдадык. Адатта ыр бї-
тєєргє жакын эл кол чаап башта-
шат го. Биз ырдап бїткєнїбїз ме-
нен кол чапкан эч ким жок. Зал ка-
раўгы. Эч кимге жакпай калды ок-
шойт деп жїрєгїм шуу дей тїштї. 
Бир-эки секунд єтпєй зал жаўыр-
са болобу. Олтурган эл тура калып 
кол чаап жатышат... кыйкырык сї-
рєєн... аларды кєрїп мен сїйїнєм.

Калыстар тобу мага бирин-
чи орунду ыйгарабыз дешти. Би-
рок, ошол убакта Калыйбек Тагаев 
“эмгек сиўирген артист”  наамын 

ала элек экен. Калыстар тобу тал-
куулап, мени чакырышыптыр. Бар-
сам, “Кадыралы, сен бир чечим 
менен биринчи орунду ала тур-
ган болдуў. Бирок, Калыйбек Та-
гаев агайыўды билесиў, чыгарма-
чылыкта канча жылдан бери наам 
ала албай капа болуп жїрєт. Ошол 
кишиге биринчи орунду бересиў-
би? Єзїў чеч. Сен али жашсыў, да-
гы далай жолу биринчиликти ала-
сыў” дешти. Мен єзїм ак кєўїл ки-
шимин. Макул болдум. Анткени, 
ал кишинин улуу обончу экенин 
баарыбыз билебиз да. Ошентип, 
Калыйбек Тагаев биринчи орун-
ду, мен экинчи орунду алдым. Сы-
нак бїткєндє Султан Юсупов: ”Ба-
лам, сен Искусство институтунун 
композиторлук бєлїмїнє кел. Се-
нин музыкаўдын кайрыктары чы-
ныгы улуттук музыка. Шаардык 
балдар билимдїї болгону менен 
алардын кайрыктары Европала-
шып кеткен. Сага окшогон жаштар 
жакшы билим алсаўар, кыргыздын 
улуттук профессионалдык музыка-
сын єнїктїрєсїўєр?” деди. Албет-
те, єзїм да эўсеп жїргєм. Айрыкча 
композитор Муратбек Бегалиевди 
кєргєндє Москвадан билим алып 
келип укмуш чыгармаларды жа-
зып жатат, кандай бактылуу деп 
суктанчумун. Мен да жакшы би-
лим алганда, ушул кишидей бол-
мокмун деп, баягы атамдай болуп 
эўсейт элем”.

МУЗЫКА ЖАНА 
ЄКЇНЇЧ

Кадыралы агай дал ошол жїрєк-
тєгї эўсєє борборго алып келген-
дигин айтат: “Сынак бїтїп, їйгє 
сїйїнїп кайттым. Борборго мени 
чакырып жатышат, кетем десем, 
апам каршы болду. Атам каза бо-
луп калган. Баягы Базаркул агам: 
“Жеўе, барбаса болбойт” деп жа-
тып, апамды кєндїрдї. Мен бор-
борго келгенден кийин Союз тарап 
кетти. Жашоо кыйындады. Инс-
титуттагы окуумдан академиялык 
тыныгуу алып, кайра келип окуп 
жатып аяктадым. Фрунзе шаары-
на келип, композитор болом деген 
максатыма кандайдыр бир деў-
гээлде жеттим. Бирок, мыкты ком-
позитор боло албадым. Ошол нерсе 
кичине жїрєгїмдї єйїйт. Профес-
сионалдык деўгээлде симфония, 
опера жазуу їчїн тереў билим ке-
рек эмеспи. Ийгиликтин эрте-кечи 
жок дегендей, дипломдук иш ката-
ры симфониялык поэма жазгам. 
Аны аябай жакшы баалашты. Баш-
отум менен кирип, музыка менен 
жашагым келет. Бирок, кєр тири-
чилик деген жол бербей жатпайбы. 
Иштеш керек, бала-чака багыш ке-
рек дегендей. Дїйнєлїк компози-
торлор да болгон убактысын ар-
гасыздан жашоо-тиричилик їчїн 
жумшап, жакшы чыгарма жарата 
албай калгандарына єкїнєт экен. 
Аларды окуп, баарыбыз эле окшош 
турбайбызбы деп калам”. 

АПАМДЫН 
КУБАНЫЧЫ

Адатта ата-эне єзї жетпей кал-
ган максаттарына балдарынын 

умтулуусун каалайт. Балдары-
нын жетишкендиктерине маўда-
йы жарыла сїйїнєт. Сиздин да ата-
энеўиз элдин уулу болгонуўузду 
кєрїп сыймыктангандыр дейм... 
“Жок, атам кєрбєй кетти... Мен 
мектепте 8-класста окуп жаткан-
да атамды акыркы сапарга узат-
тык. “Кыялдануу” деген ырым дїў-
гїрєп турган учурда атам бул же-
тишкендигимди кєрбєй кеткенди-
гине ичим тызылдап ачышаар эле. 
Атамдын эрте кеткени менин жї-
рєгїмдєгї арман болду. Арбак баа-
рын кєрїп, сезип турат дейт. Бал-
ким, атам дагы менин ийгиликте-
риме кубанып, асманда чарк айла-
нып учуп жїргєндїр...

Жаўы эл алдына чыгып жїргєн 
жылдары Кыргыз телевидениеси 
майрамга арналган кєрсєтїї тарта-
быз деп чакырып калышты. Ошол 
убактарда “Апаке” деген обон жаз-
дым эле, ошону ырдадым. Айыл-
га барып калдым. Баягы мен тар-
тылган кєрсєтїї эфирге чыкмак. 
Апама мен азыр телевизордон чы-
гам деп, баарыбыз кїтїп олтуруп 
калдык. Концерт башталды. Бир 
маалда "Апакем" деген ырым ме-
нен чыктым. Ага чейин апам єзї-
нє арналган бул ырды уга элек эле. 
Бейкапар олтурган. Ошондо мен 
аябай таў калдым. Ак жуумал жї-
зї тамылжып эле кыпкызыл бо-
луп кетсе болобу. Кєздєрїндє нур 
пайда болуп, толкунданып сїйїн-
дї. Карап олтурган менин кєзїмєн 
жаш куюлуп кетти. Кайсыл ата-эне 
болбосун балдарынын ар бир жак-
шылыгына сїйїнєт эмеспи. Жа-
кында эле Кыргыз Республикасы-
нын эл артисти наамын алгандан 
кийин айылга бардым. Апам сїйї-
нїп олтурат”.

ЖАЛЫНДАГАН 
СЕЗИМДЕР 
АРТТА КАЛДЫ

Жїрєктєн чыккан сєз жїрєккє 
жетет дейт. Кадыралы агайдын 
да обондорунун кайрыктары жан 
дїйнєнї козгоп, єзгєчє сезимдер-
ге бєлєйт. Эргїї келип, жакшы 
чыгарма жаратуу їчїн адам єзгє-
чє сезим менен жашаш керекпи 
деген суроомо: “Биринчиден та-
лант, экинчиден обон жазам де-
ген ниет болуш керек. Адамда из-
денїї, толгонуу дайыма жашашы 
зарыл. Ошто жашап жїргєн убак-
тарда бассам-турсам тексттерди 
жаттап алып, ошолорго кайрык 
издеп жїрєєр элем. Изденїї да-
йыма мени менен жашачу. Ошол 
кезде чыгармачылыгым жакшы 
єнїктї. Бирок, аны дайыма кар-
мап жїрїї абдан кыйын. Жа-
шоодо ар кандай окуялар болот. 
Ден соолугума, жеке турмушума 
байланыштуу обон тууралуу ой-
лонбой калган кїндєрїм кєп бол-
ду. Мезгилдин єтїшї менен эргїї 
жоголот, кайра чакырыш кыйын. 
Азыр обон чыгарам десем, олтуруп 
жазып коём. Бирок, жаш кездеги-
дей жалындаган сезимдер азыраак 
болуп калат тура...”.

Жылдыз ДЫЙКАНОВА

Кыргыз Республикасынын 
эл артисти Кадыралы АРТЫКОВ:

ала элек экен. Калыстар тобу тал-
куулап, мени чакырышыптыр. Бар-
сам, “Кадыралы, сен бир чечим 
менен биринчи орунду ала тур-
ган болдуў. Бирок, Калыйбек Та-
гаев агайыўды билесиў, чыгарма-
чылыкта канча жылдан бери наам 

ала элек экен. Калыстар тобу тал-
куулап, мени чакырышыптыр. Бар-
сам, “Кадыралы, сен бир чечим 
менен биринчи орунду ала тур-
ган болдуў. Бирок, Калыйбек Та-
гаев агайыўды билесиў, чыгарма-
чылыкта канча жылдан бери наам 

ала элек экен. Калыстар тобу тал-
куулап, мени чакырышыптыр. Бар-
сам, “Кадыралы, сен бир чечим 
менен биринчи орунду ала тур-
ган болдуў. Бирок, Калыйбек Та-
гаев агайыўды билесиў, чыгарма-
чылыкта канча жылдан бери наам 

эл артисти Кадыралы 

“ЖАШ КЕЗДЕГИДЕЙ 
ЖАЛЫНДАГАН СЕЗИМДЕР 

АЗЫРААК БОЛУП КАЛАТ ТУРА...”
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Æîëóãóóãà áóë èðåò æàëãûç êåëäèì,
Æàðààòûìäû áèð äà æàí ñåçáåñ ñåíäåé...

ТИРЇЇЛЇКТЄ КЕРЕКМИН
Кїїбє шамал жалбырагын теректин,
Кєркємдїгї кєпкє турсун демекмин.
Катаал турмуш, бороонуўдан сактай кєр,
Учурбай тур! Тирїїлїктє керекмин!
Кетиргеним чачыман кєп каталык,
Кайдан келип азгырасыў шум эпкин.

Кєєдєнїм бош, алсыз согот жїрєгїм,
Кєп кїн болду...кєўїл кушсуз жїрємїн!
Канча дарттан жанчылганым ким билсин,
Кїлкїм жалган, аны билген бир єзїм.
Кетпеген кыш, жазын кїтєм ємїрдїн,
Келет ал кїн, гїлзар болоор...тїнєгїм.

БАЙЧЕЧЕКЕЙДЕН 
САЛАМ

Жылдагыдан быйыл жыш байчечекей,
Жылга-дєбє, дєўсє-кыр, кїўгєй-тескей.
Жолугууга бул ирет жалгыз келдим,
Жараатымды бир да жан сезбес сендей.
Жылдыз конгон жїзїўє жїз їўїлїп,
Желекчеўден кат окуйм, кетким келбей.

Кабарчы деп апакем кайрылгандыр,
Канча каты жетпестен айрылгандыр.
Кусалыгын кїлгїн тїс боёк менен,
Канатыўа саймалап сайдыргандыр.
-Келет кызым, сага!-деп айткан чыгаар,
-Келдим апоо! Шеригим...жазгы жамгыр.

Алаканга салгандай талаа-майдан,
Ак там, ылдый кеў дайра аккан сайдан.
Адырдамын, айылым карап турам,
Ак жоолукчан жарыгым...чыкмак кайдан?!
Апа!Апоо! Мээримиў жетпей турат!
Аттиў! Кана жолуксак ушул жайдан!

Байчечекей гїлдєрїн їзбєй кеттим,
Сїртїп кєзгє эўилип, жыттап єптїм.
Жерге айланган апамдын...жыты ушул...
Жамгырга мен кошулуп, жашым тєктїм...

КЫЗЫК ЖАШОО
Тажабадыў жїрєгїмдї тилгенден,
Айтпай арттан сыйыртмагыў илгенден.
Татаалдыгыў тартсам жылбас жїк болуп,
Табалоолор, аттиў...ачуу челгенден!

Тизе бїгїп, каарыўа жалынып,
Тїйшїктєнгєн менден башка кай пендеў?!
Бат таў атты, тїн койнунан тез кеттим,
Баркын балким, сездимби... же сезбедим.

Бир єзїўдє мен издеген бейпилдик,
Билесиўби... чуудан тажап бїткємїн.
Жїрєгїмдє тамырдан кєп тиккен жип,
Жарааттарым жамап али бїтпєдїм.

Кызык жашоо кыялыма уялап,
Кызып жїзїм кыялдан да уялат.
Керемет кїч сезимдерде экенин,
Кеми толбос пенде кайдан туя алат.
Кєккє учурат кєєдєндєгї от-жалын,
Канатымды байласаў да чыялап.

ЄМЇР КЫМБАТ

Кирпик какпай, єтпєсє деп кєз ирмем,
Убакытты кызганганым...бул эмнем?!
Кармап алып єткєн ємїр жебесин,
Кїзгї артында жашынган да...мен экем.
Карегимен жаштык отун издесем,
Кєл кєрїнєт, кышта тоўгон муз тереў!

Назик жандар, каруу кїчкє айланып,
Наздануу да, жибек жипке байланып.
Кезек-кезек тагдыр чапса таш менен,
Келет жаным келтектерге чайналып.
Ємїр сенин кымбаттыгыў ушунда,
Єттїў канча ызгаарлардан жайланып!

Жашоо шаўын улам ойго келтирип,
Жїрєгїмє єрт сїйїїнї толтуруп.
Жаратканым, сезимдердин султанын,
Каарланып... коё кєрбє тоўдуруп!
Эх-х тирїїлїк, тойбой турам єзїўє,
Кирпигиме кардын гїлїн кондуруп!

ТЇНДЇ КЇТЄМ

Тїндї кїтєм! Сыйкырына сїўгєнї,
Тїш кєрїїдєн кечип, кезсем дїйнєнї.
Тїрмєгїнє булут катып сырымды,
Табышмакта калды...жїрєк їндєрї.
Табигаттын тынчын бузбай...акырын...
Толгон айды кеттим... ээрчип жїргєнї.

Ырга айланды, шамалы жок тїнкї жел,
Ырахаты болсун жандын! Бийге кел?!

Ысык сезим кучагында магдырап,
Алыс кеттим, жылдыздарга ачып жол.
Аалам сырын...ак кагазга тїшїрчї,
Тїндї сїйєм, калем кармап,колум тер!

АЯЛ

Гїл єстїрсє камыш 
              їйгє кєрк коноор,
Каралбаса алтын сарай
                      жок болоор.
Болгон їчїн аяр, аруу
                               аялзат,
Бул тирїїлїк бакыт
          менен коштолоор.

Аял, аял жїрєктєрдї
                             ээлеген,
Максатыўа жеткирет
                     ал мээлеген.
Умай эне жараткан деп
                             дїйнєнї,
Ширк кылбаймын...
             ойлоп коём
                         кээде мен.

КЕЛТЕК

Эмне таптыў эзип айткан ушактан,
Эч тїшпєдїў кеп ташыган учактан.
Эркин учуп, ээлеп кєктї айланып,
Алыс кеттиў... сыйлуу, жумшак кучактан.
Эрмек сєздїн улам ээрчип жаўысын,
Эстен кеттиў, коркпой...келчї сурактан!

Кєктєн даана, так кєрїнєт жер бети,
Катар дєўсє... кєрїстєндєр эл чети.
Кайрак тилдин кайрылаары бат эле,
Кайтчу кїндї билесиўби сен деги?
Келме келбей, кургап тилиў турганда,
Кїткїн, келет, ушактын да келтеги.

Максуда ОМОРОВА

Октябрь айында Казакстанда 
Кыргызстандын маданият 
кїндєрї єтєт. 

Жакында  Маданият, маалы-
мат, спорт жана жаштар саяса-
ты министринин орун басары 
Чыўгыз Эсенгул уулу Казак-
стандын Маданият жана спорт 
министрлигинин єкїлї Роза Ка-
рибжанова менен  жолугушуп, 
бул багытта эки тараптуу кыз-
матташууну талкуулашты. 

Жолугушуу Нур-Султан шаа-
рында КМШга мїчє мамлекет-
тердин маданий кызматташтык 
кеўешинин жыйынынын алка-
гында уюштурулган. Сїйлє-
шїїлєрдїн жїрїшїндє эки єл-
кєнїн маданий алакалары, ал-
дыдагы иш-чараларды уюшту-
руу маселелери  талкууланып, 
казак тарап кыргыз маданият 
ишмерлерин эл аралык “Алем 
саз” каада-салт фестивалына 
катышууга чакырды. Ошондой 

эле бул жолугушууда їстїбїздє-
гї жылдын ноябрь айында Єз-
бекстанда да Кыргызстандын 
маданият кїндєрї єтєєрї бел-
гилїї болду. Бул багытта Чыў-
гыз Эсенгул уулу  Єзбекстан-
дын маданият министри Му-
роджон Мажитов менен алды-
дагы иш-чара, археология, му-
зейлер, эстеликтерди кайра ка-
лыбына келтирїї боюнча пикир 
алмашты.

Бишкекте 14-15-сентябрь 
кїндєрї “Улуттук 
инновациялык 
экосистеманы курууда 
университеттердин ролу” 
деп аталган ректорлордун 
дїйнєлїк форуму єтєт. 

Форумга дїйнєнїн жїздєн 
ашык єлкєсїнєн келген жогор-
ку окуу жайлардын ректорлору 
катышат. Алар университеттер-
дин илимий жана инновациялык 

ишмердїїлїгїнїн натыйжа-
луулугун жогорулатууну, интел-
лектуалдык менчикти коммер-
циялаштырууну жана техноло-
гияларды єнїктїрїї ыкмаларын 
талкуулашат.

Иш-чара Билим берїї жана 
илим министрлиги менен Бїт-
кїл дїйнєлїк интеллектуалдык 
менчик уюму тарабынан уюш-
турулуп жатат. Бїгїнкї кїн-
дє Кыргызстанда 76 жогор-
ку окуу жайы бар. Алардын 

23ї медициналык жаатта би-
лим берет. Єлкєдєгї окуу жай-
ларда жалпысынан 231 миў-
ден ашуун студент билим ал-
са, алардын 70 миўден ашуу-
ну чет мамлекеттин жаранда-
ры. Быйыл Президент Садыр 
Жапаровдун Жарлыгы менен 
билим берїїнїн сапатын жо-
горулатуу максатында беш жо-
горку окуу жайга єзгєчє макам 
берилип, айрымдары бирикти-
рилип кайрадан тїзїлєт.

КОЎШУ ЄЛКЄЛЄРДЄГЇ МАДАНИЯТ КЇНДЄРЇ

РЕКТОРЛОРДУН ДЇЙНЄЛЇК ФОРУМУ

ООГАНДЫК 
КАЧКЫНДАРДЫН ТАЛАБЫ

Єткєн жумада М.Горький 
атындагы гїлбакта ооган 
качкындары нааразычылык 
акциясына чыгышты. Алар 
Кыргызстанда узак убакыттан 
бери жашагандарына 
карабастан, башпаанек ала 
алышпай, АКШ же Канада 
єлкєлєрїнє жєнєтїїнї талап 
кылышууда. 

Эмгек, социалдык камсыздоо 
жана миграция министринин 
орун басары Нурдєєлєт Базар-
баевдин билдирїїсї боюнча бї-
гїнкї кїндє єлкєдє жалпысынан 

794 “качкын” макамын ала элек 
чет єлкєлїктєр бар. Алардын 
467син Ооганстандан келгендер 
тїзєт. Бїгїнкї кїнгє чейин кыр-
гыз бийлигинин уруксаты менен 
73 ооган жаранына “качкын” ма-
камы берилген. Учурда дагы 67 
ооганстандыктын башпаанек су-
раган єтїнїчї каралып жатат. 
Бул маселе алар каалагандай бир, 
эки айда эле чечилип калчу иш 
эмес. Єлкєлєр аралык сурамжы-
лоо, тактоо иштерине узак уба-
кыт талап кылынат.

Разия ЖООШБАЕВА
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Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ПЕРВАЯ МЕТАЛЛОБАЗА» 
сообщает, что с 24 сентября 2022 года производит выплаты 
доходов по именным процентным облигациям шестого выпуска 
(3 декабря 2021 г. Государственной службой регулирования и 
надзора за финансовым рынком при Правительстве КР внесена 

запись в Единый государственный реестр ценных бумаг в 
Кыргызской Республике о выпуске облигаций). Выплата доходов 
по именным процентным облигациям будет осуществляться в 

период с 24 сентября 2022 г. по 8 октября 2022 г.

• Ðàçìåð äîõîäà íà îäíó öåííóþ áóìàãó - 16% ãîäîâûõ;
• Äàòà, ïî ñîñòîÿíèþ íà êîòîðóþ îïðåäåëÿåòñÿ ñïèñîê âëàäåëü-

öåâ öåííûõ áóìàã, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîõîäà ïî öåí-
íûì áóìàãàì: 20 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.;

• Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îáëèãàöèè - 1 000 ñîì;
• Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ äåíåæíûìè ñðåäñò-

âàìè â îôèñå Ôèíàíñîâîé êîìïàíèè «ÑÅÍÒÈ», àäðåñ: ã. Áèø-
êåê, ïð. ×óé, 219, 9 ýòàæ, à òàêæå ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ íà áàíêîâñêèé ñ÷åò äåðæàòåëÿ îáëèãàöèé.

Ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ âû 
ìîæåòå ïî òåëåôîíó +996 (559) 61-00-25. Í-703

КАРАКОЛ ШААРДЫК СОТ АТКАРУУЧУЛАР 
КЫЗМАТ БЄЛЇМЇ 

Баямбаев Данияр Кенжебаевичке таандык  пластикалык  
терезелерди жасоочу шаймандар: Бурчун кескич, чаптоочу 
станок, єлчєп берїїчї столун сатуу їчїн ачык соода-сатык 

(аукцион) жарыялайт. 

Àóêöèîí 2022-æûëäûí 10-îêòÿáðûíäà ñààò 11.00äº, Êàðà-
êîë øààðûíûí, Îðîçîâ êº÷ºñ¿í¿í ¹10, “Áàíê Êîìïàíüîí” 
èìàðàòûíäà ºòºò, áàøòàïêû áààñû 18 500 (îí ñåãèç ìè¢ áåø 
æ¿ç) ñîì.

Àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëàãàíäàð, àóêöèîí áîëîîðãî áèð ê¿í êàë-
ãàíãà ÷åéèí Êàðàêîë øààðäûê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå ê¿ðºº-
ãº êîþëãàí ì¿ëêò¿í áàøòàïêû áààñûíûí 5% (áåø ïàéûç) ºë÷ºì¿í-
äºã¿ êåïèëäèê àê÷àñûí ñàëóóãà òèéèø.

Àóêöèîíäóí óþøòóðóó÷óñó: Êàðàêîë øààðäûê ÑÀÊÁíûí ñîò àòêà-
ðóó÷óñó Øàìûðàò óóëó ×û¢ãûç.

Êîøóì÷à ìààëûìàò àëóó ¿÷¿í Êàðàêîë øààðäûê ñîò àòêàðóó÷ó-
ëàð êûçìàò áºë¿ì¿íº òºìºíê¿ äàðåêêå êàéðûëû¢ûçäàð: Êàðàêîë 
øààðû, Æàìàíñàðèåâ êº÷ºñ¿ ¹136. 

Áàéëàíûø òåëåôîíäîðó: (03922) 5-58-12, (0508) 82-92-40. 
Ï/Ï-824

ЖОГОЛДУ

УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñëóæåáíîé 

óäîñòîâåðåíèå ¹2048 
íà èìÿ Ñàïèòàåâîé 

Êëàðû Æå¢èøáåêîâíû 
ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-704

Ñàð÷àëîâ Äæåêøåíãå 
òèåøåë¿¿ æåð 

¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà 
óêóê áåð¿¿÷¿ 

ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó
 æàðàêñûç äåï

òàáûëñûí.
Í-702

ªçãºí  ðàéîíóíóí 
Êûçûë-Îêòÿáðü àéûë 

ºêìºò¿í¿í Ãóçàð àéûëûíûí 
òóðãóíó Ñàñûêîâ Àñêàòáåê 
Ìàìàòèñàåâè÷êå òààíäûê  
æåð ó÷àñòîãóí ñàòóó æàíà 

ñàòûï àëóó êåëèøèìè 
¹2016-3613 (24.02.2016-æ.) 

èäåí. êîä 5-05-12-1004-
0320 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-225

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Èøåíáåêîâà 
Àéäàíà Èøåíáåêîâíà  
êîä ÎÊÏÎ 30170685, 
ÈÍÍ 10204199700198 

ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-081

ПССИ Октябрьского района г.Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на движимое иумщества автомашину марки:

“LEХUS LХ 570” государственный № знак 01 KG 710 AIR. 2009 
года выпуска, цвет серебристый, кузов JTJHY00W804011566, 

принадлежащий Карамолдоеву Чынгызу Бейшеналиевичу 
на основании свидетельство о регистрации ТС АА№ 055735, 

выданной органом 418031 от 19.05.2021 года. Со стартовой ценой 
15 000 долларов США х 84, 2499 сом = 1 263 748,5 

(один миллион двести шестьдесять три тысячи семьсот сорок 
восемь сом) 50 тыйын.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 21.10.2022 ãîäà â 14.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäå-
íèÿ èìóùåñòâî ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, ìêð. Àñàíáàé, 52 À.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà, 
íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ¹44020322100000408. ÁÈÊ 440001 ÏÑÑÈ Îê-
òÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê.

Ó÷àñòíèê âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè, äîëæåí â òå÷åíèå ïÿòè äíåé 
âíåñòè íà ëèöåâîé ÷ñåò ÏÑÑÈ Îêòÿáðñêîãî ðàéîíà ïîêóïíóþ öåíó çà 
âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà. 

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàéòåñü ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî 
ðàéîíà Ñàáûðîâó À.Æ. àäðåñ: ã. Áèøêåê, 

Þ.Àáäðàõìàíîâà, 132 êàá ¹8, òåë.: (0553) 98-98-62. Í-706

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2017-ЖЫЛДЫН
 28-ФЕВРАЛЫНДАГЫ №129 «БАШКАРУУЧУ КОМПАНИЯЛАРДЫ 
ТАНДОО УКУГУН ПАЙДАЛАНБАГАН КАМСЫЗДАНДЫРЫЛГАН 
АДАМДАРДЫН ПАЙДАСЫНА ТЇЗЇЛГЄН ПЕНСИЯЛЫК ТОПТОО 

КАРАЖАТТАРЫН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СОЦИАЛДЫК ФОНДУ 
ТАРАБЫНАН БАШКАРУУНУН ЭРЕЖЕЛЕРИН БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ» 

ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2020-ЖЫЛДЫН 27-МАЙЫНДАГЫ 
№274 "МАМЛЕКЕТТИК ЇЛЇШ КАТЫШКАН ЧАРБАКЕР КООМДОРДУН 

БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫНА МЇЧЄ КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРЛЕРДИ 
МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАР ТАРАБЫНАН ТАНДОО ЖАНА КЄРСЄТЇЇ МАСЕЛЕЛЕРИ 

ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2014-ЖЫЛДЫН 3-ИЮНУНДАГЫ 
№303 "МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРЫ, АЛАРДЫН ТЇЗЇМДЇК БЄЛЇНЇШТЄРЇ ЖАНА 

ВЕДОМСТВОЛУК МЕКЕМЕЛЕРИ ТАРАБЫНАН ЖЕКЕ ЖАНА ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА 
БЕРИЛЇЇЧЇ МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КЄРСЄТЇЇЛЄРДЇН СТАНДАРТТАРЫН 
БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Ìàìëåêåòòèê ¿ë¿ø êàòûøêàí ÷àðáàêåð êîîìäîðäî 
êîðïîðàòèâäèê áàøêàðóóíó òàðòèïêå ñàëóó ìàêñàòûí-
äà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè 
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê 
Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûë-
äûí 27-ìàéûíäàãû ¹274 "Ìàìëåêåòòèê ¿ë¿ø êàòûø-
êàí ÷àðáàêåð êîîìäîðäóí áàøêàðóó îðãàíäàðûíà ì¿÷º 
êûçìàò îðäóíà òàëàïêåðëåðäè ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð 
òàðàáûíàí òàíäîî æàíà êºðñºò¿¿ ìàñåëåëåðè æºí¿í-
äº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ìàìëå-
êåòòèê ¿ë¿ø êàòûøêàí ÷àðáàêåð êîîìäîðäóí áàøêàðóó 
îðãàíäàðûíäàãû ìàìëåêåòòèê ºê¿ëäºð æºí¿íäº æîáîäî:

- 2-ïóíêòóíóí ýêèí÷è æàíà ¿÷¿í÷¿ àáçàöòàðû ò¿ð-
ä¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôè-
íàíñû ìèíèñòðëèãè" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí òèåøå-
ë¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ ", Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñà-
íàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãè" äåãåí ñºçäºð ìåíåí 
òîëóêòàëñûí;

2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ìàìëå-
êåòòèê ¿ë¿ø êàòûøêàí ÷àðáàêåð êîîìäîðäóí áàøêàðóó 
îðãàíäàðûíà ì¿÷ºëºðä¿ òàíäîî, êºðñºò¿¿ òàðòèáèíäå:

- 2-ïóíêòóíäà:
ýêèí÷è, ¿÷¿í÷¿, àëòûí÷û àáçàöòàðû "Êûðãûç Ðåñïóá-

ëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè", "Ôèíàíñû ìèíèñòð-
ëèãèíèí", "Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè" äåãåí ñºçäºðäºí êè-
éèí òèåøåë¿¿ ò¿ðäº ", Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíà-
ðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãè", ", Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ 
ìèíèñòðëèãèíèí", ", Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëè-
ãè" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû òîãóçóí÷ó àáçàö ìåíåí òî-
ëóêòàëñûí: 

"Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãè - Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãè;";

- 3-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû òºðò¿í÷¿ àáçàö 
ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"×àðáàêåð êîîìäóí áàøêàðóó îðãàíäàðûíà øàéëîî 
¿÷¿í òàëàïêåðëåðäè áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êºðñºò¿¿ãº 
Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí ò¿ç¿ì¿íäº êàäð-

ëàð ðåçåðâèí ò¿ç¿¿ æàíà äàÿðäîî Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿-
ð¿¿ ìèíèñòðëèãè òàðàáûíàí àíûêòàëãàí òàðòèïòå æ¿-
çºãº àøûðûëàò.";

- 40-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàê-
öèÿäà áàÿíäàëñûí:

"40. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñòðàòåãèÿëûê îáú-
åêòòåðèíèí òèçìåñèíå êèðãèçèëãåí ÷àðáàêåð êîîìäîð-
äóí äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºñ¿í¿í êûçìàò îðäóíà 
øàéëîî ¿÷¿í àêöèîíåð òàðàáûíàí êºðñºò¿ëãºí òàëàï-
êåðëåð, ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí, Ôèíàíñû ìèíèñòðëè-
ãè æå Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãè Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí òåéëºº÷¿ îðóí áàñàðû æà-
íà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
Òºðàãàñû ìåíåí ìàêóëäàøàò.";

- 41-ïóíêòóíäà "âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòð æàíà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåìüåð-ìèíèñòðè" äåãåí ñºçäºð 
"Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû 
æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíèí Òºðàãàñû" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 47-ïóíêòóíäà "âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòð æàíà Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåìüåð-ìèíèñòðè ìåíåí" äå-
ãåí ñºçäºð "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí 
îðóí áàñàðû æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû ìåíåí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí 
àëìàøòûðûëñûí;

- Ìàìëåêåòòèê ¿ë¿ø êàòûøêàí ÷àðáàêåð êîîìäîð-
äóí áàøêàðóó îðãàíäàðûíà ì¿÷ºëºðä¿ òàíäîî, êºðñº-
ò¿¿ òàðòèáèíèí 2-òèðêåìåñèíäå:

18-ïóíêòóíäà "Áóçóóëàð" äåãåí ñºçäºð "Óêóê áóçóóëàð" 
äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

2. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿ-
ñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà 
æ¿êòºëñ¿í.

3. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï 
æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 7-ñåíòÿáðû, ¹486

Æàðàíäàðãà æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðãà êºðñºò¿-
ë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàòòàðäûí ñàïàòûí æàíà æåò-
êèëèêò¿¿ë¿ã¿í æîãîðóëàòóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 
13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 
3-èþíóíäàãû ¹303 "Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðû, àëàðäûí 
ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿í¿øòºð¿ æàíà âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëå-
ðè òàðàáûíàí æåêå æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðãà áåðè-
ë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í ñòàíäàðò-
òàðûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ìàì-
ëåêåòòèê îðãàíäàðû, àëàðäûí ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿í¿øòºð¿ 

æàíà âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðè òàðàáûíàí æåêå æàíà 
þðèäèêàëûê æàêòàðãà áåðèë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàò 
êºðñºò¿¿ëºðä¿í ñòàíäàðòòàðûíäà:

"Êàòòîî, ìààëûìäàìà, ê¿áºë¿ê æàíà áàøêà äîêó-
ìåíòòåðäè, îøîíäîé ýëå àëàðäûí êº÷¿ðìºëºð¿í æà-
íà æóï íóñêàëàðûí áåð¿¿ òàðìàãûíäà" III áºë¿ì¿íäº:

- 27-ãëàâàñû óøóë òîêòîìäóí 1-òèðêåìåñèíå ûëàéûê 
ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí;

- óøóë òîêòîìäóí 2-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿ-
äàãû 271-ãëàâà ìåíåí òîëóêòàëñûí.

2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí 
áåø ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 8-ñåíòÿáðû, ¹488

Ïåíñèÿëûê òîïòîî êàðàæàòòàðûíûí ºñ¿ø¿í æàíà 
ñàêòàëûøûí êàìñûç êûëóó ¿÷¿í ôèíàíñûëûê èíñò-
ðóìåíòòåðäèí òèçìåãèí êå¢åéò¿¿ ìàêñàòûíäà, «Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿í-
äº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûé-
çàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûë-
äûí 28-ôåâðàëûíäàãû ¹129 «Áàøêàðóó÷ó êîìïà-
íèÿëàðäû òàíäîî óêóãóí ïàéäàëàíáàãàí êàìñûçäàí-
äûðûëãàí àäàìäàðäûí ïàéäàñûíà ò¿ç¿ëãºí ïåíñèÿ-
ëûê òîïòîî êàðàæàòòàðûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ñîöèàëäûê ôîíäó òàðàáûíàí áàøêàðóóíóí ýðåæåëå-
ðèí áåêèò¿¿ òóóðàëóó» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Áàø-
êàðóó÷ó êîìïàíèÿëàðäû òàíäîî óêóãóí ïàéäàëàíáà-
ãàí êàìñûçäàíäûðûëãàí àäàìäàðäûí ïàéäàñûíà ò¿-
ç¿ëãºí ïåíñèÿëûê òîïòîî êàðàæàòòàðûí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ñîöèàëäûê ôîíäó òàðàáûíàí áàøêà-
ðóóíóí ýðåæåëåðèíäå:

- 4-ïóíêòóíäà:
3-ïóíêò÷àñûíäàãû «35», «20» äåãåí öèôðàëàð òèå-

øåë¿¿ ò¿ðäº «25», «15» äåãåí öèôðàëàð ìåíåí àë-
ìàøòûðûëñûí;

31-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«31) ïåíñèÿëûê òîïòîîëîðäóí íàðêûíûí 5 ïàéû-

çûíàí àøïàãàí ºë÷ºìäº êðåäèòòèê óþìäàðäàãû 
÷åò ºëêºë¿ê âàëþòàäàãû ìººíºòò¿¿ äåïîçèòòåðãå. 
Ìûíäà ïåíñèÿëûê òîïòîî êàðàæàòòàðû áèð êðåäèò-
òèê óþìäóí ÷åò ºëêºë¿ê âàëþòàäàãû äåïîçèòòåðè-
íå ïåíñèÿëûê òîïòîîëîðäóí 15 ïàéûçûíàí àøïà-
ãàí ºë÷ºìäº æàíà áèð ÷åò ºëêºë¿ê âàëþòàäà óøóë 
ïóíêò÷àäà êàðàëãàí ïåíñèÿëûê òîïòîîëîðäóí íàð-
êûíûí 50 ïàéûçûíàí àøïàãàí ºë÷ºìäº æàéãàøòû-
ðûëûøû ì¿ìê¿í;».

2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï 
îí áåø ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 8-ñåíòÿáðû, ¹487
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíîé ó÷àñòîê (äîëè) 
¹149329 (îò 06.12.2019 ã.) 

íà èìÿ Àòòîêóðîâà Ýìèðà 
Àáàêèðîâè÷à ñ÷èòàò 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-691

Ûñûê-Êºë ðàéîíäóê ñîòóíóí 
2022-æûëäûí 12-èþëóíäàãû 

ÃÄ 769/22-è-4 ÷å÷èìèíå 
ûëàéûê ×îê-Òàë àéûëûíûí 
òóðãóíó Êóëóêååâà Àéçàäà 

Àëäàÿðáåêîâíàãà òèåøåë¿¿ 
¹2-03-03-1005-0433 èäåí. 

êîäó ìåíåí áåðèëãåí ñåðèÿ 
× ¹759918  ìàì. àêòûñû 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Í-698

Àãûøàåâ Òîêòîáîëîò  
Îðîçáåêîâè÷êå òèåøåë¿¿ ìàì. 

àêò ¹968432 (26.07.2021-æ.) 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Í-699

Äîðáàåâà Àíàðà Êîøêîåâíàãà 
òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø¿íºí 

ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿ 
ê¿áºë¿ã¿  ¹090993 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Í-700

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà 

î ãîñóäàðñâåííîé 
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Êåíæàåâà 

Ôàðèäàõàí  Ìîìóíîâíà  
êîä ÎÊÏÎ 22370424,
ÈÍÍ  10303197600270  

(28.01.2012 ã.) ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-003

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà ÈÏ 

Áàéãóáàòîâ Æûðãàëáåê 
Æóìàãóëîâè÷ 

ÍÑ 044038 ÈÍÍ 21511195700802 
ÎÊÏÎ 27524323 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.

Äæóðàáàåâ Àëèøåð 
Àáäóõàëèëîâè÷êå òààíäûê 

Ñóçàê ðàéîíóíóí Ûðûñ 
àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó 

Êàéðàãà÷ àéûëûíäàãû òóðàê 
æàéûíûí æåð ó÷àñòîãóíà 
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 

æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê àêò (× 
¹746963, èäåíòèôèêàöèÿëûê 
êîäó 3-05-13-1003-0993)  æàíà 

òåõïàñïîðòó æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Òèõíåíêî 
Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷  
êîä ÎÊÏÎ 28190999, 

ÈÍÍ 20605199600540 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-697

ОАО «БИШКЕКСКИЙ 
МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ» 

Решение внеочередного собрания акционеров ОАО «БМКК» 

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèå 06.09.2022 ã. 
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ: 15.00 ÷., óë.Ìîñêîâñêàÿ, 266 
Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ: Ñòàìàëèåâà Û.À. 
Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ: Àëèôåðîâà Ë.Ð.

Îáùåå êîëè÷åñòâî ïðîñòûõ èìåííûõ àêöèé: 1 307 910 ýêçåìïëÿ-
ðîâ; Îáùåå êîëè÷åñòâî àêöèé, èìåþùèõ ïðàâî ãîëîñà íà ñîáðàíèè: 
1 307 810 ýêçåìïëÿðîâ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè çàðåãèñòðèðîâàëèñü: 
22 àêöèîíåðîâ ñ îáùèì êîëè÷åñòâîì 989 560 ãîëîñîâ. Êâîðóì ñîá-
ðàíèÿ: 75.66%. Ñîáðàíèå ïðàâîìî÷íî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïî âñåì 
âîïðîñàì, âêëþ÷åííûì â ïîâåñòêó äíÿ. Ðåøåíèÿ ïî ïåðâîìó âîïðîñó 
ïîâåñòêè äíÿ ïðèíèìàëèñü ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ àêöèî-
íåðîâ, ïî 2 âîïðîñó, âêëþ÷¸ííûì â ïîâåñòêó äíÿ, ðåøåíèÿ ïðèíè-
ìàëîñü íå ìåíåå, ÷åì äâóìÿ òðåòÿìè (2/3) ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ, ïðè-
íèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ïî 3 âîïðîñó êóìóëÿòèâíûì ãîëîñî-
âàíèåì, ïî 4 âîïðîñó 2/3 îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ãîëîñóþùèõ àêöèé.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß

1. Âûáîðû ñ÷åòíîé êîìèññèè. Áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèíÿòî ðå-
øåíèå óòâåðäèòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ â ïðåäëîæåííîì ñîñòàâå.

2. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé äåéñòâóþùåãî ñîñòàâà 
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ. Áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèíÿòî ðåøåíèå 
óòâåðäèòü äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå.

3. Èçáðàíèå íîâîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ. Áîëüøèíñòâîì 
ãîëîñîâ ïðèíÿòî ðåøåíèå óòâåðäèòü ïðåäëîæåííûé íîâûé ñîñ-
òàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

4. Ïðåäñòàâëåíèå ñîãëàñèÿ íà ïîëó÷åíèå êðåäèòà äëÿ ðåêîíñòðóê-
öèè è ìîäåðíèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ â áàíêîâñêèõ è ôèíàí-
ñîâûõ îðãàíèçàöèÿõ, ïðåäñòàâëåíèå çàëîãîâîãî îáåñïå÷åíèÿ 
ïî îáÿçàòåëüñòâàì ÎÀÎ «ÁÌÊÊ» â ðàìêàõ ïîëó÷àåìîãî êðåäè-
òà è äåëåãèðîâàíèå ïîëíîìî÷èé ïî ïîäïèñàíèþ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ äîãîâîðîâ è ñîãëàøåíèé Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó. Áîëü-
øèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèíÿòî ðåøåíèå óòâåðäèòü äåëåãèðîâàíèå 
ïîëíîìî÷èé ïî ïîäïèñàíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ äîãîâîðîâ è ñîã-
ëàøåíèé Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó äàòü ñîãëàñèå íà ïîëó÷åíèå 
êðåäèòà äëÿ ðåêîíñòðóêöèè è ìîäåðíèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ 
â áàíêîâñêèõ è ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèÿõ, ïðåäñòàâëåíèå çà-
ëîãîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî îáÿçàòåëüñòâàì ÎÀÎ «ÁÌÊÊ» â ðàì-
êàõ ïîëó÷àåìîãî êðåäèòà.

ÎÀÎ «ÁÌÊÊ»

Кыргыз Республикасынын 
Финансы министрлигинин 
жалпы жамааты Бюджеттер 
аралык мамилелер башкар-
малыгынын жергиликтїї 
бюджеттердин аткарылышы-
на мониторинг жана баалоо 
жїргїзїї бєлїмїнїн башкы 
адиси - Уметов Уланбек Му-
ратбаевичке апасы 

ИХСАНОВА Галия 
Нурумовнанын

дїйнєдєн мезгилсиз єткєн-
дїгїнє байланыштуу тереў 
кайгыруу менен кєўїл ай-
тып, аза кайгысын теў бє-
лїшєт.

Жаткан жери жайлуу, то-
пурагы торко болсун.

Í-392

Ñ-381

Зарегистрированный сельскохозяйственный 
коммерческий кооператив «Бектемир-Ата» 
Ведущей организации ОсОО «Ат-Башы Сут»

в рамках проекта «Обеспечение доступа 
к рынкам» (ПОДР) финансируемый 

Международным Фондом Сельскохозяйственного 
Развития (МФСР)

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА
строительство молочной фермы кооператива 

Бектемир-Ата в с. Орто-Нура Нарынского района

Çàèíòåðåñîâàííûå êîìïàíèè ìîãóò ïðèîáðåñòè ïîëíûé êîìïëåêò 
òåíäåðíûõ äîêóìåíòîâ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ïèñüìåííîãî çàÿâëå-
íèÿ, ïî àäðåñó:

Àäðåñ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Íàðûíñêàÿ îáëàñòü, Íàðûíñ-
êèé ðàéîí, ñ.Îðòî-Íóðà, óë.Àáäûêàäûð àòà, 42 Ã.

Òåëåôîí: +996 (500) 94-22-62; +996 (700) 11-22-54
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: urmat.abdullo@gmail.com   
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû íå ïîçäíåå 

13 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà, 14.00 ÷àñîâ (ìåñòíîå âðåìÿ) ïî àäðåñó óêà-
çàííóþ â òåíäåðíûõ äîêóìåíòàõ.

Ïðåä - òåíäåðíàÿ êîíôåðåíöèÿ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â 16.00 ÷àñîâ 
(ìåñòíîå âðåìÿ) 29 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà, ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, áóëüâàð Ýðêèíäèê, 2 (çäàíèå âòîðîãî 
îôèñà ÀÐÈÑ, êîíôåðåíö-çàë).

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî íàèìåíîâàíèþ, êîëè÷åñòâó òåõ-
íèêè/îáîðóäîâàíèÿ è ñîäåðæàíèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî íèæåóêàçàí-
íîìó àäðåñó, â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ:

Àäðåñ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Íàðûíñêàÿ îáëàñòü, Íàðûíñ-
êèé ðàéîí, ñ. Îðòî-Íóðà, óë. Àáäûêàäûð àòà ¹42 Ã.

Òåëåôîí: +996 (500) 94-22-62; +996 (700) 11-22-54
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: urmat.abdullo@gmail.com   
À òàêæå ïî àäðåñó:
720040, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, 11 êàá.
òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05,
ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
E-mail: zakupki@aris.kg  

ОсОО «Ат-Башы Сут»
в рамках проекта «Обеспечение доступа 

к рынкам» (ПОДР) финансируемый 
Международным Фондом Сельскохозяйственного 

Развития (МФСР)

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА
поставку оборудования для приемки, переработки и 

производства молока
КОНТРАКТ № ATMP-Grant agreement-LE-At-Bashy-Sut -2022-1

Çàèíòåðåñîâàííûå êîìïàíèè ìîãóò ïðèîáðåñòè ïîëíûé êîìïëåêò 
òåíäåðíûõ äîêóìåíòîâ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ïèñüìåííîãî çàÿâëå-
íèÿ, ïî àäðåñó:

Àäðåñ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Íàðûíñêàÿ îáëàñòü, Àò-Áà-
øèíñêèé ðàéîí, ñ.Àò-Áàøû, óë. Àáûêååâà, 32, (àäìèíèñòðàòèâ-
íîå çäàíèå). 

Òåëåôîí: +996 (703) 70-12-90 
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: S.ayana.s@mail.ru 
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû íå ïîçäíåå 

12 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà, 14.00 ÷àñîâ (ìåñòíîå âðåìÿ) ïî àäðåñó óêà-
çàííóþ â òåíäåðíûõ äîêóìåíòàõ.

Ïðåä - òåíäåðíàÿ êîíôåðåíöèÿ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â 14.00 ÷àñîâ 
(ìåñòíîå âðåìÿ) 29 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà, ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, áóëüâàð Ýðêèíäèê, 2 (çäàíèå âòîðîãî 
îôèñà ÀÐÈÑ, êîíôåðåíö-çàë).

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî íàèìåíîâàíèþ, êîëè÷åñòâó òåõ-
íèêè/îáîðóäîâàíèÿ è ñîäåðæàíèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî íèæåóêàçàí-
íîìó àäðåñó, â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ:

Àäðåñ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Íàðûíñêàÿ îáëàñòü, ñ.Àò-Áà-
øû, óë. Àáûêååâà, 32. 

Òåëåôîí: +996 (703) 70-12-90
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: S.ayana.s@mail.ru  
À òàêæå ïî àäðåñó:
720040, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, 11 êàá.
òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05,
ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
E-mail: zakupki@aris.kg  

Отчет ОАО «МФК «АБН»
о выплате дохода по облигациям второго выпуска 

(рег. № КG 0202211510 от 14.08.2020 г.) за восьмой 
процентный период, дата выплаты с 3 сентября 2022 г.

Îáùåå êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé (ôèç. 
è þð. ëèöà) 

85 

Îáùàÿ ñóììà íà÷èñëåííûõ äîõîäîâ (ñîì) 1 379 925,00 

Îáùåå êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, 
ïîëó÷èâøèõ äîõîäû (ôèç. è þð. ëèöà) 73 

Ñóììà âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ, â ñîìàõ 1 308 037,50 

Ñóììà íå âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ, â ñîìàõ 71 887,50 

Êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì 
íå âûïëà÷åíû äîõîäû (ôèç. ëèöà) 12 

Êîëè÷åñòâî îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå âûïëà÷åíû 
äîõîäû (ýêç.) 

1917 

Ïðè÷èíà íåâûïëàòû 
íå âîñòðåáîâàíû 

èíâåñòîðîì* 

* Ïðè÷èíà íåâûïëàòû è ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà âûïëàòû: Íà äàòó 
ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòà ïðîöåíòû íå âîñòðåáîâàíû èíâåñòîðàìè. 
Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïî ìåðå èõ ÿâêè â ÎÀÎ 
“ÌÔ “ÀÁÍ”, ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà âûïëàòû: ñ äàòû âîñòðåáîâàíèÿ.

Í-701

Подразделение службы судебных 
исполнителей Иссык-Кульского района

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА (ТОРГИ) 
на недвижимое имущество:

- заложенное имущество в виде жилой квартиры общей 
площадью - 65,1 кв.м. жилой  площадью - 39,8, кв.м. 
расположенный по адресу: г.Чолпон-Ата, 3-мкр. дом №22 
кв 27 принадлежащего заемщику/залогадателю Казакбаеву 
Кумарбеку Жоробековичу на основании договора купли-
продажи №2017/8947 от 30.05.2017 года, ИК 2-03-05-0025-
003022-027.

Ñòàðòîâàÿ öåíà, óñòàíîâëåíà â ðàçìåðå 
1 546 776 (îäèí ìèëëèîí  ïÿòüñîò ñîðîê øåñò 

òûñÿ÷ ñåìüñîò ñåìüäåñÿòü øåñòü) ñîì.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 21 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.

Ëèöà æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðåä òîðãàìè íåîá-
õîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà íà äåïîçèòíîé 
ñ÷¸ò ÏÑÑÈ Èññûê-Êóëüñêîãî  ðàéîíà 4404032100000106, ÁÈÊ 440001, 
ÎÊÏÎ–02338200, ÈÍÍ 01404199510285, êîä ïëàòåæà 14238900.

Ïðè¸ì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ çàêàí÷èâàþòñÿ çà äåíü äî íà÷à-
ëî àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü 
ÏÑÑÈ Èññûê-Êóëüñêîãî ðàéîíà Ñàáûðîâ Í.Í. 

ñïðàâêè ïî àäðåñó: ã. ×îëïîí-Àòà, óë.Áàåòîâà ¹66, 
òåë.: 4-36-34, ôàêñ: 4-36-34, (0555) 10-74-23. Ð.Æ.

ОАО МИКРОФИНАНСОВАЯ 
КОМПАНИЯ «САЛЫМ ФИНАНС» 

сообщает, что с 23 сентября 2022 году будет производить 
выплаты доходов по именным процентным облигациям. 

Шестой выпуск государственный регистрационный № KG 
0206213017 от 11.12.2020 года. Выплата доходов по 

именным процентным облигациям будет осуществляться в 
период с 23 сентября по 29 сентября 2022 года.

Èíôîðìàöèÿ ïî âûïëàòå äîõîäîâ ïî îáëèãàöèÿì:
• Ðàçìåð äîõîäà íà îäíó öåííóþ áóìàãó – 15,5% ãîäîâûõ;
• Äàòà, ïî ñîñòîÿíèþ íà êîòîðóþ îïðåäåëÿåòñÿ ñïèñîê âëàäåëü-

öåâ öåííûõ áóìàã, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîõîäà ïî öåí-
íûì áóìàãàì: 20 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.;

• Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îáëèãàöèè – 1000 ñîì;
•  Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ äåíåæíûìè ñðåäñò-

âàìè â îôèñå ÎÀÎ Ìèêðîôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ “Ñàëûì Ôè-
íàíñ”, àäðåñ: ã. Áèøêåê, ïð. Ìàíàñà,40/ ïð. ×óé, 164; 

• Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: 61-36-26 www.salymfinance.kg

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ ÊÓËÎÂ Ì.Ò.
Ñ-030



erkintoo@mail.gov.kg

Èíäåêñè: 68451
Áèçäèí äàðåãèáèç:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

Áèçäèí ðåêâèçèòòåð: ð/ñ ¹1280010019784103 ÁÈÊ 128001 ÎÊÏÎ 20108596
ÈÍÍ. 00107199210141 ÇÀÎ Êûðãûçñêèé-Èíâåñòèöèîííî-Êðåäèòíûé Áàíê (ÊÈÊÁ)Гезит ээси: КР Министрлер Кабинети

Башкы редактор
АЛЕНОВ
Бахпурбек

Абдыкарович

Êàáûëäàìà
62-38-75

Башкы редактордун 1-орун басары
КАРБОСОВА Жазгїл – 62-38-77

Башкы редактордун орун басары
ДЫЙКАНОВА Жылдыз – 62-38-78

Коммерциялык директор

САТЫКУЛОВ Орункул – 62-19-06 факс
Уюлдук тел.:   (0705) 11-75-87

     (0773) 11-75-87

Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгїл - 62-38-71

Бєлїмдєр:
Саясат, укук жана экономика 
бєлїмї – 66-22-27

Маданият, адабият жана 
спорт бєлїмї  – 62-38-71

Веб-сайт – 62-18-64

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

"Нормативдик актылар"
журналы – 62-38-71

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик
борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис 
тилдеринде берилет.

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

Мыйзамдар бир эле мезгилде кыргыз жа-
на орус тилдеринде "Эркин-Тоо" гезитин-
де жарыяланып, ал расмий жарыялоо бо-
луп эсептелет.
Автордун кєз карашы редакция нын позиция-
сын билдирбейт.

"Учкун" ААКнын 
басмаканасында басылды.

Áóéðóòìà ¹838. Íóñêàñû 5345

Áàñóóãà 12.09.2022-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.
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МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИССЫК-КУЛЬСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА НАЗЕМНОГО И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÕ ÏÅÐÅÂÎÇÎÊ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ ÍÀ ÌÀÐØÐÓÒÀÕ ÍÈÆÅÓÊÀÇÀÍÍÛÕ:

¹
ï/ï

Íîìåð 
ëîòà Íîìåð è íàèìåíîâàíèå ìàðøðóòà Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ àâòîáóñîâ Ìåñòî îòïðàâêè àâòîáóñîâ Ïîòðåáíîå êîëè÷åñòâî 

àâòîáóñîâ

1 8 ¹582 Êàðàêîë – Íàðûí (þãîì) 
(ìèêðîàâòîáóñ)

9-10 (÷åðåç äåíü) Ôèëèàë «Êàðàêîë À/Â» 3

Îáð. 10-00 (÷åðåç äåíü) À/Â Íàðûí

2 ¹550 Áàëûê÷û – Íàðûí  
(ìèêðîàâòîáóñ)

11-00, 16-00
(÷åðåç äåíü)

À/Â Áàëûê÷û 3

(Îáð.) 11-00, 15-00 (÷åðåç äåíü) À/Â Íàðûí

3 9 ¹300 «Êàðàêîë – Áàëûê÷û (ñåâåðîì) 
(ìèêðîàâòîáóñ)

8-30, 9-20, 10-10, 11-00, 11-50, 12-30, 
13-40, 15-00, 16-20, 17-40 (÷åðåç äåíü)

Ôèëèàë «Êàðàêîë À/Â» 13

(îáð.) 8-30, 9-30, 10-30, 11-30, 12-30, 13-30, 
14-30, 15-30, 16-30, 17-30 (÷åðåç äåíü)

À/Â «Áàëûê÷û»

7-30, 18-40 (ñåçîííûé) 
(÷åðåç äåíü)

Ôèëèàë «Êàðàêîë À/Â» 3

(îáð.) 7-30, 18-40 (ñåçîííûé) (÷åðåç äåíü) À/Â «Áàëûê÷û»

4 ¹302 Êàðàêîë – ×îëïîí-Àòà 
(ìèêðîàâòîáóñ)

8-00, 8-55, 9-45, 10-35, 11-25, 12-10, 13-00, 
14-20, 15-40, 17-00, 18-20 (÷åðåç äåíü)

Ôèëèàë «Êàðàêîë À/Â» 15

Îáð. 7-35, 8-35, 9-35, 10-35, 11-35, 12-35, 
13-35, 14-35, 15-35, 16-35, 17-35

(÷åðåç äåíü)

À/Â «×îëïîí-Àòà»

19-00 (ñåçîííûé)
 (÷åðåç äåíü)

Ôèëèàë «Êàðàêîë À/Â» 3

Îáð. 18-35 (ñåçîííûé)
 (÷åðåç äåíü)

À/Â «×îëïîí-Àòà»

5 10 ¹387 Êàðàêîë – Êûçûë Ñóó 
(ìèêðîàâòîáóñ)

ñ 7-00 äî 19-00 èíòåðâàë äâèæåíèÿ 0,30 
ìèíóò (åæåäíåâíî)

À/Ê «Òîðãîåâà» 21

Îáð. ñ 7-00 äî 19-00 èíòåðâàë äâèæåíèÿ 
0,30 ìèíóò (åæåäíåâíî)

À/Ê «Êûçûë-Ñóó»

6 11 ¹370 Êûçûë-Ñóó – Äàðõàí 
(ìèêðîàâòîáóñ)

ñ 7-00 äî 19-00 èíòåðâàë äâèæåíèÿ 0,30 
ìèíóò (åæåäíåâíî)

À/Ê «Êûçûë-Ñóó» 11

Îáð. ñ 7-00 äî 19-00 èíòåðâàë äâèæåíèÿ 
0,30 ìèíóò (åæåäíåâíî)

 
Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå, ëþáûå þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàííûå êàê ñóáúåêòû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, èìåþùèå ñîîòâåòñòâóþùèå 

ëèöåíçèè íà îðãàíèçàöèþ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê. 
Çàÿâêà íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 17.00 ÷.  äàòà îïóáëèêîâàíèÿ 13.09.2022 ã. ïîñëåäíèé ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê äî 

12.10.2022 ã. âêëþ÷èòåëüíî.  Íà÷àëî êîíêóðñà 13.10.2022 ã. â 10.00 ÷àñîâ óòðà. 
Ïî àäðåñó: Èññûê-Êóëüñêàÿ îáë., ã.Êàðàêîë, óë. Êóðåíêååâà, 85 òåë.: (03922) 3-02-93, (0507) 70-06-65 ó÷àñòíèêè êîíêóðñà ìîãóò ïîëó÷èòü ïîëíóþ èíôîðìàöèþ è êîíêóðñíûå 

äîêóìåíòû ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà  î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ×Ï Òóðäóáàåâ 
Àáäóñàìàò Øóêóðîâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 22711055, 
ÈÍÍ 20101196610190 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-694

Â ñâÿçè ñ óòåðåé  
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Óñåíîâà 
Àñåëü Ýðêèíáåêîâíà  
êîä ÎÊÏÎ 29952431, 

ÈÍÍ 11005197910056 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-695

Õàëäàðîâ Ôàéçóëëî Äæóðàáàåâè÷êå òààíäûê Áàçàð-Êîðãîí 
ðàéîíóíóí Áàçàð-Êîðãîí àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó 

Áàçàð-Êîðãîí àéûëûíäàãû æåð òèëêåñèíèí æåð ó÷àñòîãóíà 
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê àêò 

(ñåðèÿñû × ¹891402, êàòòàëãàí ê¿í¿ 31.12.2019-æ.) 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ä-44

Óðàêîâà Àéçàäàãà òààíäûê 
Ñóçàê ðàéîíóíóí Ñóçàê 

àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó 
Ñóçàê àéûëûíäàãû

 òóðàê æàéëàðûíûí æåð 
ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå 

ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ìàìëåêåòòèê àêò

 (ñåðèÿñû × ¹849530, 
èäåíòèôèêàöèÿëûê 

 êîäó 3-05-11-1001-6679 
æàíà ñåðèÿñû × ¹179231, 

èäåíòèôèêàöèÿëûê  
êîäó 3-05-11-1001-3945) 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ä-44

Ñ-540

ПССИ Свердловского района г. Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

на движимое имущество автомашину марки «АUDI А6», 1999 
года выпуска, цвет синий, тип кузова седан, объем двигателя 

2771, принадлежащий Мусуралиеву Канатбеку Керималиевичу, с 
начальной продажной стоимостью в размере 254 000 

(двести пятьдесят четыре тысячи) сом.

Ïåðâè÷íûå ïóáëè÷íûå òîðãè íà âûøåóêàçàííóþ àâòîìàøèíó ñîñ-
òîÿòñÿ 19 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, 
óëèöà Èáðàèìîâà, 64, ñ íà÷àëüíîé (ñòàðòîâîé) ïðîäàæíîé ñòîè-
ìîñòüþ â ðàçìåðå 254 000 (äâåñòè ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è) ñîì.

Ëèöàì, æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñ-
òè 5% îò ñòîèìîñòè âûøåóêàçàííîãî èìóùåñòâà çà äåíü äî íà÷àëà 
òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê - 
Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ ÊÐ ÁÈÊ 440001,                           
ð/ñ 4402042100000489, êîä ïëàòåæà 14511900.

Îáðàùàòüñÿ ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ 
Ñûäûêáàåâó Ý.È. ïî òåë.: (0550) 82-63-47. Í-696

Подразделение службы судебных исполнителей 
Первомайского района г. Бишкек

ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ АУКЦИОН 
на заложенное недвижимое имущество

- квартиру, общей полезной площадью - 104,1 кв.м., жилой 
площадью - 67,7 кв.м., находящийся по адресу: г. Бишкек, 
ул. Киевская, д. 114/2, кв.28, идентификационный №1-02-
03-0026-0227-02-028, путем продажи с публичных торгов, 
установив его начальную (стартовую) продажную цену в 
размере 5 027 783 сом 52 тыйын. А также, на заложенное 
недвижимое имущество -квартиру, общей полезной 
площадью - 133,3 кв.м., жилой площадью - 85,5 кв.м., 
находящийся по адресу: г. Бишкек, ул. Исанова, д. 105, 
кв.12, идентификационный номер 1002-04-0028-0194-01-
012, установив его начальную (стартовую) продажную цену 
в размере 8 515 173 сом 91 тыйын.

Ïîâòîðíûé àóêöèîí ñîñòîèòñÿ â 10.00 ÷àñîâ 14.10.2022 ãîäà ïî 
àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Àáäðàõìàíîâà, 132, íà÷àëüíîé ïðîäàæíîé 
öåíîé íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Êèåâñêàÿ, 
ä. 114/2, êâ. 28, è íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê,                          
óë. Èñàíîâà, ä.105, êâ.12.

Äëÿ ó÷àñòèÿ íà ïîâòîðíîì àóêöèîíå íåîáõîäèìî äî íà÷àëà òîð-
ãîâ âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5% îò ñòîèìîñòè èìóùåñò-
âà íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê,                              
ð/ñ: 4402012100000440, ÁÈÊ 440201, Áàíê ïîëó÷àòåëü: Öåíòðàëüíîå 
êàçíà÷åéñòâî ÌÔ ÊÐ, êîä ïëàòåæà: 14238900.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0509) 00-99-96. Í-693

Кулактандыруу!
АТ-БАШЫ РАЙОНДУК МАМЛЕКЕТТИК 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
Ак-Жар айылынын «Ноот» участогундагы 2,0 га мамлекеттик 

менчикте турган жер аянтын КР Єкмєтїнїн 09.10.2019-жылдагы 
№535 токтомунун негизинде ижарага берїї їчїн 

КОНКУРС ЄТКЄРЇЇНЇ ЖАРЫЯЛАЙТ.
Êîíêóðñ 2022-æûëäûí 30-ñåíòÿáðûíäà ñààò 14.00äº Àò-Áàøû 

ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí æûéûíäàð çàëûíäà 
ºòêºð¿ëºò.

Äîêóìåíòòåð 2022-æûëäûí 8-ñåíòÿáðûíàí 30-ñåíòÿáðûíà ÷å-
éèí ñààò 9.00äºí 14.00ãº ÷åéèí êàáûë àëûíàò.

Ñóðàï-áèë¿¿ òåë.: (0701) 58-07-58, (03534) 2-41-21
Ñ/Î-414



БАЛИ!

Сербиянын Белград 
шаарында єтїп жаткан 
кїрєш боюнча Дїйнє 
чемпионатында балбан 

Акжол Махмудов алтын медаль 
тагынып, дїйнє чемпиону болду. 
Ал грек-рим кїрєшї боюнча 77 кг 
салмакта финалдык таймашта 
венгриялык Золтан Леваини 
8:0 эсебинде утуп алды. Мажар 
балбаны менен Акжол Махмудов 
буга чейин эки жолу беттешип, 
бир жолу жеўип, бир ирет 
утулган.
77 кг салмактагы балбандардын 
таймашы 10-сентябрда башталган. 
Ал кїнї Акжол Махмудов тєрт 
атаандашын утуп, финалга 
чыккан. Алгач бразилиялык 
Жоилсон Де Брито Рамос 
Жуниорду 11:1, 1/8 финалда 
мексикалык Эммануэл Алексис 
Бенитес Кастрону 8:0, чейрек 
финалда тїркиялык Юнус Емре 
Басарды 9:7 эсебинде жеўип 
алган. Жарым финалда Лондон 
Олимпиадасынын чемпиону, 
34 жаштагы тїштїк кореялык Ким 
Хён У менен кїрєшїп, 4:1 эсебинде 
уткан. Акжол Махмудов грек-рим 
кїрєшїнєн дїйнє чемпиондугун 
жеўген алгачкы кыргызстандык 
спортчу болуп калды. 

АКЖОЛ 
МАХМУДОВ 
ДЇЙНЄ 
ЧЕМПИОНУ 
БОЛДУ!

ЭЎ ЧОЎ ТЕХНОПАРК

Дубайда дїйнєдєгї эў ири технологиялык 
район курулат. Ал Urban Tech District деп ата-
лып, аянты 140 миў чарчы метрди ээлейт. 
Аталган технопарк Дубайдын Аль-Жаддаф 
аймагында жайгашып, ар кандай конферен-
цияларды, тренингдерди, изилдєєлєрдї жана 
бизнес-инкубаторлорду єткєрїї їчїн мейкин-
дик болуп саналат. Келечекте шаардык инно-
вациялардын борборуна айланган бул жайда 
4000 жумушчу орун тїзїлїп, адистештирил-
ген институт катары да кызмат кылат. 

ХАСБУЛЛАГА ООМАТ 
КЕЛДИ

UFC уюму дагестандык блогер Хасбулла ме-
нен 5 жылга келишим тїздї. Анда турнирлер-
ге баруу, пиар жана ар тараптуу медиа аракет-
тер каралган. Азырынча келишимдин баасы  
ачыктала элек. Дагестандык блогер Хасбулла 
учурда 20 жашта. Генетикалык оорудан улам 
дене-мїчєсї єспєй 5 жаштагы баладай боюн-
ча калган. Ал “Чынын айтсам, кулпунай бом-
ба” (“Клубника бомба, честно говоря”) деген 
видеосунан кийин жалпыга белгилїї болуп 
калган.

ТЄРТ КЇНДЇК ИШ ЖУМА

Казакстанда 2023-жылдан тарта мекеме-
ишканаларга жумасына 4 кїндїк иштєє тар-
тибин киргизїї боюнча жаўы мыйзам дол-
боору каралууда. Анда 5 же 6 кїндїк иштєє 
тартибин тандоо укугу да каралган. Мыйзам 
долбоору боюнча 4 кїндїк иштєє тартиби 
кызматкерлердин эмгек єргїїсїнїн мєєнє-
тї, эмгек стажы сыяктуу маселелерде чектєє-
лєргє алып келбейт. 

Коўшу Казакстан мамлекетинин єкмєтї да-
гы бир жакшы жаўылык менен бєлїштї.  Жа-
кында мекемелер аралык комиссиянын чечи-
ми менен дан жана унду экспорттоого коюл-
ган чектєєлєр алынды. Быйыл алар 13 мил-
лион тоннадан ашык буудай жыйнап алуу-
ну пландаштырып жатышат. Бул кєрсєткїч 
былтыркыдан 12 пайызга кєп. Ички керек-
тєєгє 6 миллион 500 миў тонна ун жумша-
лат. Ошол эле учурда єлкєдєгї (асыл тукум 
малды кошпогондо) бодо малды жана майда 
жандыктарды экспорттоого сандык чектєє-
лєр киргизилди.

АЙДЫН КЕЛБЕТИНДЕЙ 
МЕЙМАНКАНА

Дубайда баасы 5 миллиард долларды тїзгєн 
уникалдуу Moon World Resorts мейманканасы 
курулушун баштайт. Анын дизайнын канада-
лык архитектуралык компания иштеп чыккан. 
Ал айдын келбетинде болот. Долбоордун ав-
торлорунун бири Майкл Хендерсондун бил-
дирїїсї боюнча мейманкананы 48 айда куруп 
бїтїрїї пландалууда. Анын бийиктиги 224 
метрди тїзїп, жылына 10 миллион конокту 
кабыл алууга ылайыкташат. Андан болжол 
менен 300 батир сатыкка коюлат. Сатып ал-
ган батир ээлери ал мейманкананын эксклю-
зивдїї клубунун мїчєсї боло алышат. 

КЫТАЙДА ЖЕР ТИТИРЕДИ

Кытайдын тїштїк-батышындагы Сычуань 
провинциясында 6,8 баллдык жер титирєє 
болуп, каза болгондордун саны 46га жетти. 
Кырсык очогу Лудин аймагынан 39 чакырым 
алыстыкта, 16 чакырым тереўдикте каттал-
ган. Учурда каза тапкандардын жана дайын-
сыз болгондордун саны такталууда.

"Эркин-Тоо" пресс

ДЇЙНЄ 
ДЇБЇРТЇ

- Нурсултан, Акжолдун 
жеўишине баарыбыз ку-
банып турган учурубуз. 
Кыргызстан їчїн тарых 
жаралды. Бул тууралуу 
эмне дейсиз?

- Акжол Махмудовдун же-
ўиши чындыгында тары-
хый учур болду. Буга чейин 
грек-рим кїрєшїнєн дїйнє 
чемпиондугун жеўген бал-
бандар болгон эмес. Кыз-
келиндер кїрєшїнєн Ай-
сулуу Тыныбекова эки жо-
лу (2019, 2021), Мээрим Жу-
маназарова бир жолу (2021) 
Дїйнє чемпиондугун жеў-
ген. Ошондуктан бизди кєп 
кїттїргєн бул жеўишти аб-
дан толкундануу менен ка-
был алдык. Буга чейин Ка-
натбек Бегалиев (2006) ме-
нен Жоламан Шаршенбеков 
(2018, 2021) кїмїш байге ал-
ган. Ал эми Раатбек Санат-
баев (1999) менен Данияр 
Кєбєнєв (2010) коло медаль 
уткан. Акжолдун бул чем-
пионатта жеўишке ээ болу-
шуна башында эле ишенгем. 
Албетте, спортто ар кандай 
болуп калат. Кээде кїчтїї 
болуп туруп, утулуп калган 
учурлар кездешет. Акыркы 
секундаларда оомат башка-
га ооп кеткен учурларды кєп 
эле кєрїп жїрєбїз. Бирок, 
бул жолкусунда Акжол ише-
нимдїї тїрдє кїрєштї. 

- Кїрєштє Акжол жаса-
ган ыкмалар туурасында 
да айта кетсеўиз?

- Биздин балбан єзїнє 
гана тиешелїї ыкма менен 
ыкчам кїрєшєт. Анын ык-
маларын кєп балбандар жа-
сай алышпайт. Чемпионат-
та биринчи, экинчи кїрє-
шї оўой єттї. Андан кийин 
Европанын эки жолку вице-
чемпиону, тїркиялык бал-
бан Юнус Емре Басар менен 
беттешти. Аны менен бир аз 
оор кармаш болгон. Ал эми 
финалда кез келген Золтан 
Леваи кїчтїї балбан болчу. 
Бирок, Акжолдун финалда-
гы тактикасы аны жеўиш-
ке алып барды. Эки ай мур-
да бул эки балбан Польшада 
турнирде кез келишип, Ак-
жол жеўилип калган болчу. 
Ошондуктан, биздин балбан 
бул жолку беттешинде би-
ринчи секундалардан эле 
ишенимдїї тїрдє кїрєштї. 
Эў кїчтїї балбандардын би-
рине да жеўишке жетїїгє 
мїмкїнчїлїк берген жок. 

- Чемпионатта дагы 
кайсы балбандардын чем-
пион болоруна їмїт ар-
тып турасыз?

- Жоламан Шаршенбеков, 
Эрназар Акматалиев, Бек-
болот Мырзаназар уулу, Ай-
сулуу Тыныбекова, Мээрим 
Жуманазарова, Айпери Ме-
дет кызы сыяктуу балбанда-
рыбыздан да їмїт чоў. 

- Кыргыз балбандары 
Бїткїл дїйнєлїк кїрєш 
уюму тарабынан алкоого 
алынып турган кез. Алар-
дын айрымдары тууралуу 
тасмалар тартылып, рей-
тингде алдыўкы орундар-
да жїрїшєт. Кыргыз бал-
бандарынын кандай ар-
тыкчылыктары бар деп 
ойлойсуз?

- Спорт комментатору 
катары биз башкалардан 
айырмаланып артыкчы-
лыктарга ээбиз деп айтуудан 
алысмын. Ошентсе да кїрєш 
жаатында ийгиликке жети-
шип жатышыбыздын ай-
рым себептери бар. Кїрєш 
биздин кан-жаныбызда бар 
оюн. Кыргыздар эзелтен кї-
рєш менен машыгып, алек-
тенип келген. Спорттун бул 
тїрї муундан-муунга бери-
лип келет. Экинчиден, Кыр-
гызстанда кїрєш тїрлєрї 

боюнча мектеп мык-
ты деўгээлде калып-
танган. Акыркы 10 
жылда кесипкєйлїк 
деўгээлге чыга алды. 
Машыктыруучулар-
дын да мыктылыгын 
белгилеп коюшубуз 
керек. Балбандар 
улам жеўишке жет-
кен сайын спорттун 
бул тїрїнє кызык-
кан жаштардын ка-
тары кєбєйїп жатат. 
Эгер биз бул мектеп-
ти ушул деўгээлде 
кармап кала турган 
болсок, дагы далай 
бийиктиктерди ба-
гынта алабыз. Кыр-
гыз кїрєш мектеби 
дїйнєлїк аренада 
трендге айланат де-
ген оюм бар. Миса-
лы, Дагестандын кї-
рєш мектеби дїйнєдє 
биринчи орунда ту-
рат деп айтылат. Биз-
дин балбандардын, 
машыктыруучулар-
дын аракети менен 
биз да биринчилик-
ти багындыра тур-
ган мезгил келет деп 
ишенем. Ал їчїн эл-
дин жана мамлекет-

тин чоў колдоосу болуш ке-
рек. Белградда єтїп жаткан 
чемпионатта Акжолдун же-
ўиши алгачкы жеўиш. Кї-
рєш боюнча (грек-рим кї-
рєшї, эркин кїрєш жа-
на кыз-келиндер кїрєшї) 
Дїйнє чемпионаты 18-сен-
тябрга чейин уланат. Кыр-
гызстандан бул мелдешке 
жалпы 15 спортчу каты-
шып жатат. Андыктан да-
гы жеўиштер болот деп ай-
та алам. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Cпорттук баяндамачы Нурсултан ТУРУСБЕКОВ: 

“АКЖОЛДУН ЫКМАЛАРЫН БАШКА 
БАЛБАНДАР ЖАСАЙ АЛЫШПАЙТ”

Дїйнє чемпиону 

Акжол Махмудов: 

"БУЛ ЖЕЎИШ 
БИРИМДИК, 
ЫНТЫМАКТЫН 
АРКАСЫ МЕНЕН 
КЕЛДИ"

- Биз бїгїн менин машык-

тыруучуларым жана мени 

колдоп келген жакындарым, 

кыргыз элим менен биргелик-

те тарых жараттык. Азыр сый-

мыктанып турган учурум. Ку-

банычым койнума батпай ту-

рат. Бул учур, бул жеўиш ме-

ни менен тїбєлїк жашайт. 

Мекендештер, баарыўыздар-

га чоў рахмат! Эгер биз бїгїн 

бир жеўишке жеткен болсок, 

баары биримдиктин, ынты-

мактын аркасы менен келген 

жеўиш деп билиўиздер. Эгер 

жанымда машыктыруучула-

рым, жакындарым, кыргыз 

элим дем кїч берип турса, да-

гы да бийиктиктерге чыгабыз. 

Мындан кийин да алтын ме-

даль тагынып, чемпион атал-

ган балбандардын катары єсєт 

деп ишенем. 
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