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ИРИ ДОЛБООР ИШКЕ АШАТ

Єзбекстандын Самарканд
шаарында Шанхай кызматташтык
уюмунун (ШКУ) саммити єтїїдє.
Кечээ саммиттин алкагында
Кыргызстандын Президенти Садыр
Жапаров Россия Федерациясынын
Президенти Владимир Путин
жана Кытай Эл Республикасынын
Тєрагасы Си Цзиньпин менен
жолукту.
Ошондой эле Кыргыз
Республикасынын транспорт
тармагында маанилїї болгон
Кытай – Кыргызстан – Єзбекстан
темир жолунун долбоору боюнча
кызматташууга кол коюлду.
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САМАРКАНД САПАРЫ

“КЫТАЙ – КЫРГЫЗСТАН – ЄЗБЕКСТАН” ТЕМИР ЖОЛУ
ДОЛБООРУ БОЮНЧА КЫЗМАТТАШУУГА КОЛ КОЮЛДУ
Шаршемби кїнї Президент
Садыр Жапаров Єзбекстан
Республикасына иш сапары
менен барды.

белгиледи. Бул їчїн Иран тарап
бардык аракетин жумшайт.
Жолугушуунун соўунда Сейед
Эбрахим Раиси Садыр Жапаровду Тегеранга иш сапары менен
келип кетїїгє чакырды.

Мамлекет башчысы Садыр
Жапаровду Самарканд шаарынын эл аралык аэропортунан
Єзбекстан Республикасынын
Премьер-министри Абдулла Арипов тосуп алды. Аэропорттун
флагштокторуна ШКУ Саммитине катыша турган єлкєлєрдїн
мамлекеттик туулары илинип,
килем тєшєлїп, ардак кароол тизилген. Иш сапарынын алкагында Садыр Жапаров ШКУга мїчє
мамлекеттердин башчыларынын
кеўешинин жыйынына катышат.

РОССИЯ
КЫРГЫЗСТАНГА
АР ТАРАПТАН
КОЛДОО
КЄРСЄТЄТ
Президент Садыр Жапаров
Россия Федерациясынын
Президенти Владимир Путин
менен жолугушту.

ИСЛАМ КАРИМОВДУ
ЭСКЕРДИ
Президент Садыр Жапаров
Єзбекстан Республикасынын
биринчи Президенти Ислам
Каримовдун элесин эскерїї їчїн
анын кїмбєзї жайгашкан “Хазрати Хизр” комплексине барды.
Ислам Каримовдун мїрзєсїнє
гїл коюп, куран окулду. Анын
сєєгї коюлган жерде жайгашкан
Хазрат Хизр мечити ЮНЕСКОнун Бїткїл дїйнєлїк мурастар
тизмесине киргизилген Самарканддагы уникалдуу байыркы
эстелик болуп саналат.

ИРИ ДОЛБООРДУ
ИШКЕ АШЫРУУДА
БИРИМДИК ЗАРЫЛ
Самарканд шаарында Шанхай
кызматташтык уюмунун (ШКУ)
Саммитинин аянтчасында Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги, Єзбекстан Республикасынын Транспорт министрлиги, Кытай Эл Республикасынын
Єнїгїї жана реформа боюнча
мамлекеттик комитетинин ортосунда “Кытай – Кыргызстан
– Єзбекстан” темир жолунун курулуш долбоору боюнча кызматташуу боюнча Макулдашууга кол
коюлду.

Анда Кыргыз Республикасынын аймагындагы тилкеде “Торугарт – Арпа – Макмал – ЖалалАбад” каттамынын бириктирилген варианты боюнча “Кытай
– Кыргызстан – Єзбекстан” темир жолун куруу долбоорунун техникалык-экономикалык

Жолугушуунун жїрїшїндє эки
тараптуу єз ара аракеттенїїсїнїн актуалдуу маселелерин, ар
негиздемесин ийгиликтїї бїтїрїїгє биргелешип кємєк кєрсєтїї каралган. Активдїї кызматташуу менен Кыргызстанда
жїргїзїлє турган техникалыкэкономикалык негиздеме боюнча Кытай темир жол корпорациясынын Биринчи долбоорлооизилдєє институтуна биргелешип колдоо кєрсєтїшєт.
Техникалык-экономикалык негиздеме боюнча бардык иштерди
аяктоо мєєнєтї 2023-жылдын
1-июнунан кечиктирилбеши зарыл. Техникалык-экономикалык
негиздеменин каржылоосун їч
тараптуу келишим тїзїї жолу
менен кеткен чыгымдарды тараптардын ортосунда бирдей
їлїштє бєлїштїрїлєт.
"Кытай – Кыргызстан – Єзбекстан" темир жолунун курулушу Кыргыз Республикасынын
транспорт тармагындагы маанилїї жана ири долбоор болуп саналат. Жаўы темир жол коридору
Евразиянын континенталдык кєпїрєсїнїн тїштїк бутагы болуп,
Тїштїк-Чыгыш, Батыш Азия,
Жакынкы Чыгыш єлкєлєрїнє
жол ачат. Аталган каттам Кытайдан жїктєрдї Кыргызстанга, ошондой эле Борбордук Азия
жана Жакынкы Чыгыш єлкєлє-

рїнє, анын ичинде Тїркия жана Евробиримдикке жеткирїїнї
камсыздайт.
Долбоор транзиттик жїк ташуунун эл аралык рыногунда
атаандаштыкка туруштук берїїнї аралыктын жана жїк жеткирїї убактысын кыскартуу

аркылуу арттырат. Ишке ашып
калса Кыргызстандын экономикасынын єнїгїшїнє оў таасирин тийгизет жана калкка
транспорттук кызмат кєрсєтїїнї кеўейтїїгє, транспорттук инфраструктураны єнїктїрїїгє жана єркїндєтїїгє єбєлгє болот.

КЭР Тєрагасы Си Цзиньпин:

“КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫ
ИШЕНИМДЇЇ
ЄНЇГЄТ”
Кечээ Мамлекет башчысы
Садыр Жапаров
Кытай Эл Республикасынын
Тєрагасы Си Цзиньпин менен
жолугушту.
Анда Мамлекет башчылары
кыргыз-кытай эки тараптуу
кызматташтыгынын актуалдуу
маселелерин, жогорку деўгээлдеги макулдашуулардын жана
ар кандай тармактарда биргелешкен долбоорлордун ишке
ашырылышынын жїрїшїн талкуулашты.
Президент Садыр Жапаров
жогорку деўгээлдеги диалогдун жолго коюлушу ар тараптуу
стратегиялык єнєктєштїктїн,
эки єлкєнїн мамилелеринин
бардык тарабын активдештирїїгє єз таасирин тийгизгенин
белгиледи. Ошондой эле ынак
коўшулукка, достукка жана ар
тараптуу стратегиялык єнєктєштїккє негизделген кыргыз-кытай
мамилелеринин мындан ары да
бекемделиши эки єлкєнїн кызыкчылыгынын негизинде туруктуу єнїгїїгє єбєлгє тїзєрїн
кошумчалады.
Садыр Жапаров кыргыз тараптын «Кытай – Кыргызстан –
Єзбекстан» темир жолун куруу
долбоорун ишке ашырууну тездетїїгє кызыкдар экенин билдирди.
Президент Садыр Жапаров
менен ушул жылдын февралында болгон жолугушуу жемиштїї болгонун айткан КЭР
Тєрагасы Си Цзиньпин: «Сиз
Мамлекет башчысы катары
реформаларды жїргїзїї жана
Кыргызстан элинин бакубаттуулугун жогорулатуу їчїн чоў
кїч-аракет жумшап жатасыз,

бул сиздердин калк арасында
чоў колдоо тапты. Сиздин жетекчилигиўиз астында Кыргыз
Республикасы ишенимдїї єнїгєт деп ишенем», - деди.
Кыргызстан КЭРдин тышкы
саясатында маанилїї орунду ээлегендиктен, «Кытай – Кыргызстан
– Єзбекстан» темир жолунун курулушун жана Чїй облусунда ирригациялык каналдарды куруу
долбоорун ишке ашырууга жана
инвестицияларды тартууга кызыкдар экенин белгиледи.
Жолугушуунун жыйынтыгында бир катар документтер кабыл
алынды.

МАМИЛЕЛЕРДИ
БЕКЕМДЄЄДЄ ЖАЎЫ
МЇМКЇНЧЇЛЇКТЄР
Андан кийин Мамлекет башчысы
Садыр Жапаров Иран Ислам
Республикасынын Президенти
Сейед Эбрахим Раиси менен
жолугушту.
Алгач Президент Садыр
Жапаров Сейед Эбрахим Раисини єлкєлєр ортосундагы дипломатиялык мамилелердин тїзїлгєндїгїнїн 30 жылдык мааракеси менен куттуктап, кыргызиран кызматташтыгын мындан
ары да бекемдєєгє даяр экендигин билдирди.
Ирандын Президенти Сейед
Эбрахим Раиси эки тараптуу мамилелерди жаўы деўгээлге кєтєрїї їчїн эки єлкєнїн жакшы
мїмкїнчїлїктєрї бар экенин

кандай тармактарда єз ара пайдалуу байланыштарды єнїктїрїїнїн абалын жана келечегин
талкуулашты.
Президент Садыр Жапаров эки
єлкєнїн ортосундагы мамилелер эки тараптуу негизде да, эл
аралык уюмдардын жана интеграциялык бирикмелердин алкагында да жогорку динамикасы
менен єзгєчєлєнєрїн белгиледи.
«Инвестициялык долбоорлор, анын ичинде Россия-Кыргыз
єнїктїрїї фондунун колдоосу
менен ийгиликтїї жылып жатат.
Бїгїнкї кїндє Фонд 440 миллион долларга жакын 3200дєн
ашык долбоорду жактырды», деди Садыр Жапаров.
Єз кезегинде Владимир Путин:
«Россия Кыргызстандын алдыўкы соода-экономикалык єнєктєшї бойдон калууда. Єткєн жылы
товар жїгїртїїнїн єсїшї байкаларлык болсо, быйыл кєлємї
єсїїдє жана абдан жакшы темпте. Єткєн жылы ал 46,6%га єскєн. Бул абдан жакшы кєрсєткїч», - деди.
Владимир Путин орус тарап
Кыргызстанга экономикалык
колдоо кєрсєтїїнї улантып жатканын, ушул жылдын июлунда
Россия Федерациясынын Єкмєтїнїн Кыргыз Республикасына єрт єчїрїїчї жана тик учак
техникаларын жеткирїї боюнча
токтомуна кол коюлганын, бул
максаттарга дээрлик 1,5 миллиард рубль бєлїнгєнїн билдирди.
Даярдаган
Жылдыз ДЫЙКАНОВА
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ИШ ЖУМА

БИЛИМ ДЇЙНЄНЇ ЄЗГЄРТЄТ

Бишкек шаарындагы Мурас-Ордо жаўы
конушундагы мектептин ачылыш аземинде
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Акылбек
Жапаров билим берїї тармагына мамлекеттик
инвестициянын кєлємї келерки жылы 64 млрд
сомго чейин жогорулатылаарын билдирди.

Кыргыз Республикасынын Министрлер
Кабинетинин Тєрагасы Акылбек
Жапаров 14-сентябрда «Улуттук
инновациялык экосистеманы курууда
университеттердин ролу» аттуу
Ректорлордун дїйнєлїк форумуна
катышты.
«Биздин республикада жергиликтїї жана чет элдик IT-адистердин иштєєсї їчїн мыкты шарттар бар. Дїйнє
жїзї санариптештирїїгє єтєт. Санарип – бул ылдамдык, бирок ал жаман
колго тийбеши керек. 30 жыл мурда
компьютер биздин чєнтєктє болот деп
элестетїїгє мїмкїн эмес эле. Биз мїмкїнчїлїктєрдїн жана чакырыктардын
катаал кесилишинде турабыз. Ошондуктан изилдєє, инновация жана єнїгїї келечекте университеттерди єнїктїрїїнїн негизги багыттары болуп калышы керек. Бул сыяктуу платформаларда биздин илим-билимдин казынасы болгон жогорку окуу жайлары
активдїї ролду ойношу керек», - деди А.Жапаров.
Учурда республикада 78 жогорку окуу жайы бар, анда 230 миўден
ашык студент билим алат. Анда билим
алып жаткан студенттердин 30,5%ы –
чет єлкєлїк жарандар. Анын ичинен
44 732 студент коўшу мамлекеттерден (КМШ, Грузия, Балтика єлкєлєрї)
келген жаштар. Алыскы чет єлкєлєрдєн (Индия Республикасы, Пакистан
Ислам Республикасы, Кытай Эл Республикасы) келген 25 792 студент бар.
Студенттердин эў кєп бєлїгї Индия,
Пакистан жана Єзбекстандан келишет.
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Тїштїк Африка Республикасынын Президенти Нельсон Манделанын «билим берїї – бул эў кїчтїї курал, анын жардамы аркылуу дїйнєнї
єзгєртсє болот» деген сєзїн мисалга

БАРДЫК ШАРТТАР
ТЇЗЇЛЄТ

келтирип, «Бїгїн биз «Улуттук инновациялык экосистеманы курууда
университеттердин ролу» девизи астында чогулууну чечтик. Форумдун
жїрїшїндє дїйнєлїк экосистеманы єнїктїрїї, єлкєнї туруктуу, инклюзивдїї єнїктїрїї, мамлекетти санариптештирїї, жашыл экономиканы, єлкєнї социалдык, экономикалык жана экологиялык аспектилерде єнїктїрїїнїн актуалдуу маселелери талкууланат. Коомдун тарыхый,
маданий, социалдык-экономикалык
єнїгїшїндє университеттердин ролу
бардык мезгилде олуттуу жана маанилїї болгондугун тарых кєрсєтїп
турат. Азыркы жана келечектеги билимди жаратуучулар катары университеттердин ролун жогору баалоого
болот. Билимге жана инновацияга

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫ
ЇЗГЇЛТЇКСЇЗ БЕРИЛЕТ
Министрлер Кабинетинин Тєрагасынын орун басары Бакыт
Тєрєбаев 13-сентябрда Жалал-Абад облусуна болгон жумушчу
сапарынын алкагында Токтогул ГЭСинин жана Камбар-Ата–2
ГЭСинин абалы менен таанышты.
Андан сырткары Камбар-Ата–1 ГЭСин курууга кандай даярдыктар жїрїп жаткандыгын кєрїп чыкты.
Министрлер Кабинетинин Тєрагасынын орун басары калкты
жана экономика тармактарын жылытуу мезгилине карата электр
энергиясы менен їзгїлтїксїз камсыздоо максатында белгиленген бардык иш-чараларды єз мєєнєтїндє аткаруунун маанилїїлїгїн белгиледи.

негизделген экономикалык єсїї – бул
гїлдєп-єнїгїїгє жана бакытка карай
жол!», - деди.
Акылбек Жапаров єз сєзїндє университеттер идеялардын жана стартаптардын демилгечилери катары аракеттениши керектигине єзгєчє басым
жасады.
«Бїгїнкї кїндє 20дан ашуун ата
мекендик жогорку окуу жайларында
креативдїї экономиканы єнїктїрїїгє,
ишкерликти колдоого жана жаштар
арасында стартаптарды тїзїїгє багытталган бизнес-инкубаторлор ачылды.
Биз стартаптар технологиялык уюмдардын массалык тїрдє ишке киришине жана ата мекендик экономиканын
ар кыл тармактарында инновациялык
чечимдерди ишке ашырууга єбєлгє тїзєт деп ишенебиз», - деди.

«Бїгїн 5 жылдан бери курулушу бїткєрїлбєй
келген мектепти ачып жатабыз. Анын курулушуна
136 млн сомго жакын каражат бєлїнгєн. Мектеп
заманбап технологиялар менен жабдылган жана
эл аралык стандарттарга жооп берет. Тактап айтканда, 40 класска проектор экрандары орнотулуп,
жыгач устачылык жана ашпозчулук класстары
бар. Тигїї жабдыктары орнотулуп, спорт залы
жана спорт аянтчасы курулган. Мындан тышкары стоматологиялык кабинет иштейт. Бул шарттардын баары мурда жеке менчик мектептерде гана болсо, эми мамлекеттик мектептерде да мындай шарттар болот. Кєрсєтїлгєн инфраструктура
донорлордун эсебинен эмес, бюджеттик каражаттардын эсебинен тїзїлдї», - деди ал.
Мектептерди єнїктїрїїгє 5 млрд сом бєлїї
пландалууда. Министрлер Кабинети мектеп окуучуларын ноутбуктар, жаўы электрондук окуу китептери менен камсыз кылуу, дїйнєнїн алдыўкы мамлекеттеринин тажрыйбасын єздєштїрїї
боюнча иштерди жїргїзїїдє.

ДАРЫ-ДАРМЕКТЕРДИ КЄЗЄМЄЛДЄЄ СИСТЕМАСЫ
Министрлер Кабинетинин
Тєрагасынын орун басары
Эдил Байсалов дары-дармек
менен камсыздоо жана
дары-дармек каражаттарын
жана медициналык
буюмдарды жїгїртїїнї
кєзємєлдєє жана анын
механизминин жаўы
технологияларын ишке
киргизїї маселеси боюнча
кеўешме єткєрдї.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин жетекчилери белгилегендей, иштелип чыккан система контрафакттык медициналык
продукцияга каршы кїрєшїї аркылуу дары-дармек каражаттарынын коопсуздугун камсыз кылууга, эл аралык стандарттарга
ылайык ачык-айкын лицензиялоо
процесси аркылуу рынокто дарыдармектердин жана медициналык
буюмдардын сапатын жогорулатууга мїмкїндїк берет.

«Автоматташтырылган системаны
ишке киргизїї мамлекет
тарабынан
дары-дармек т ерг е
жана медициналык
буюмдарга бєлїнгєн каражаттарды
сарамжалдуу пайдаланууга жана жїздєгєн миллион сомду їнємдєєгє мїмкїндїк берет. Система милдеттїї медициналык камсыздандыруу каражаттарынын даректїї пайдаланылышын жана
дары-дармек каражаттарын ташып кирїїдєн тартып бїткїл республика боюнча, анын ичинде жеке дарыкана
тармактары аркылуу калкка таратууга чейинки жїгїртїїнї кєзємєлдєєнї камсыздайт», - деди
Эдил Байсалов.

КЫШКА ДАЯРДЫК
Алдыдагы жылытуу мезгилине
даярдык кєрїї маселеси
Министрлер Кабинетинин
жетекчилигинин єзгєчє
кєзємєлїндє турат.
Бїгїнкї кїндє єлкєнїн сууэнергетикалык балансынын кєрсєткїчтєрї былтыркыга салыштырмалуу жакшы. 13-сентябрга
карата Токтогул суу сактагычында
топтолгон суунун жалпы кєлємї

13,5 млрд куб метрди тїздї. Бул
єткєн жылга салыштырмалуу 1,28
млрд куб метрге (12,2 млрд куб
метр) кєп. Жылытуу мезгилине сапаттуу даярдык кєрїї максатында Министрлер Кабинети комплекстїї иш-чаралар планын кабыл алган. Аны менен катар калкты жана экономиканын
тармактарын кїз-кыш жылытуу
мезгилине даярдоо боюнча республикалык штаб тїзїлгєн.

Кеўешменин
жыйынтыгы
боюнча Министрлер Кабинетинин
жетекчилиги тарабынан дарыдармектерди кєзємєлдєєнїн жаўы системасын киргизїїнї тездетїї боюнча конкреттїї тапшырмалар берилди.
Учурда бардык мамлекеттик органдар, Кыргыз Республикасынын Президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу єкїлдєрї жана энергетика компаниялары менен биргеликте планга киргизилген ар бир иш-чараны аткаруу маселелери иштелип чыгууда.
Республиканын бардык энергетика объектилеринде пландаштырылган оўдоо иштери графикке
ылайык жїрїїдє.
Даярдаган
Жылдыз ДЫЙКАНОВА
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ЄЛКЄ КООПСУЗДУГУ ЇЧЇН
Президент Садыр ЖАПАРОВ:

“БИЗДИН АРАКЕТ КОРГОНУУГА
ГАНА БАГЫТТАЛАТ”
Кыргыз Республикасынын Президенти, єлкєнїн Куралдуу Кїчтєрїнїн
Башкы кол башчысы Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин учкучсуз учуучу
учактардын базасын ачты. Єткєн жылдын кїзїндє єлкєнїн
казынасынан бир жылда аскердик техникаларды жаўыртууга жана
оўдоого баш-аягы 100 миллион доллар бєлїнгєн. Ал эми декабрь
айында чек ара коопсуздугун абадан коргоого алуу максатында
Тїркия мамлекетинен “Байрактар” ТВ2 учкучсуз учуучу учактары
алып келинген.
Мамлекет башчысы єлкєнїн
тынчтыгы менен туруктуулугу
чек арадан башталарын, ошондуктан Кыргызстандын чек ара
коопсуздугун камсыздоо мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп эсептелерин
баса белгиледи. Ошондой эле биз
чек арачыларыбыздын мїмкїнчїлїктєрїн єркїндєтїїгє бардык чараларды кєрїїгє жооптуу
экенибизди айтты.
Базанын ачылышы тууралуу
Садыр Жапаров ал чек араларды

кайтарууда Кыргыз Республикасынын Куралдуу Кїчтєрїнїн
жер їстїндєгї кїчтєрї менен аскер бєлїкчєлєрїн абадан коргоо
боюнча негизги милдеттерди аткарарын белгиледи. Ошондой эле
ал чек аранын коопсуздугун камсыз кылууда материалдык базаны чыўдоого сатылып алынган
техникалардын мїмкїнчїлїктєрї єлкєнїн эгемендигин коргоо максатындагы машыгууларда
гана колдонулат деген ишенимин
билдирди. "Мен ар дайым айтып

келем – Кыргызстан тынчтыкты сїйгєн єлкє. Биздин куралдуу

кїчтєрїбїздї кїчтєндїрїїгє
болгон аракеттерибиз коргонууга

БИЗ БИЛГЕН “БАЙРАКТАР”

болот. Тилекке каршы атасы
былтыр каза болуп калган.
Акыркы учурда Тїркия
мамлекети экспорттоп жаткан “Байрактар” ТВ2 куралдуу учкучсуз учуучу учак тїрї 2014-жылы чыгарылган.
Бир жылдан кийин Тїркия
кїч органдары колдоно турган куралдардын катарына
алынган. “Байрактар” – чалгын жана сокку уруу максатында колдонулуучу, орто
бийиктикте, узак убакыт уча
ала турган учкучсуз учак. Чет
єлкєлєрдєн биринчи болуп
"Байрактарды" 2018-жылы Катар жана Украина мамлекеттери сатып алышкан. Жалпы
узундугу 6,5 метр, канаттарынын узундугу 12 метрди тїзгєн
куралдын бул тїрї чалгындоо
жана аскердик техникага чабуул жасоо максатында колдонулат. Ал танкаларга каршы эки UMTAS ракета, же жогорку тактыктагы тєрт авиабомба жана камералар менен
жабдылган. Дрон сегиз чакырымга чейин аралыкта турган
бутага сокку ура алат. “Байрактар” ТВ2 куралдуу учкучсуз учуучу учагы сегиз чакырым бийиктикке чейин кєтєрїлїп, абада 12 сааттан 24

Разия ЖООШБАЕВА

КАБАРЛАР

УЧКУЧСУЗ УЧАКТАРДЫН
УЧУРУ КЕЛДИБИ?

“Байкар Макина” компаниясын 1986-жылы тїркиялык саясатчы, єндїрїшчїишкер Єздемир Байрактар
негиздеген. Тїркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган мамлекет башчылыгына
келе электе эле аны менен
жакын мамиледе, санаалаш,
партиялаш болгондугу коомчулукта айтылып келет. Бїгїнкї кїндє дїйнє элин таў
калтырып жаткан “Байрактар” куралдуу учкучсуз учуучу учактардын жаралышынын артында Єздемир Байрактардын эки уулу турат.
Алар Халук жана Селчук
Байрактар. Селчук Байрактар –Тїркиянын президенти
Режеп Тайып Эрдогандын кїйєє баласы. Ал 2016-жылы
Эрдогандын кызы Сїмейеге баш кошкон. Селчук Байрактар єзїнїн ийгиликтїї
ишмердигин президент кайнатасына эч байланыштырбайт. Себеби, алар їй-бїлєсї
менен жаштайынан єндїрїшкє кызыгып, кєп эмгектенишет. Атасынан алган татыктуу тарбия, кийинТїркиядан, андан соў Америкадан
алган билими, алдыга койгон
максаттарына жетїїгє єбєлгє

гана багытталаарын баса белгилеп кетейин" деди ал.
Ачылыштын жїрїшїндє Президент аскер кызматкерлерин базанын ачылышы менен куттуктап, алар мамлекеттик чек араны кайтаруу жаатында калыптанган салтты татыктуу улантып, жоопкерчилик жана мекенчилдик сезимди бийик коюп,
Мекен алдында ак кызмат єтєп
жатышканын белгиледи. "Биздин чек арабыз ишенимдїї колдо! Элибиздин ишеничи менен
їмїтї сиздерге мындан ары дагы чоў-чоў ийгиликтерди жаратууга дем болуп, кїч-кубат берет деп ойлойм" деди. Ошондой эле Президент Садыр Жапаров базанын инфраструктурасы жана мамлекеттик чек араны коргоодо сокку уруучу учкучсуз учактарды колдонуу жана кїжїрмєн кїзєттїн уюштурулушу
менен таанышты.
"Байрактар" учкучсуз аппараттарын тийиштїї окууларды єтїп
келген Чек ара кызматынын офицерлери башкарышат. Алар мамлекеттик чек араны абада кайтарууга алган офицер-чек арачылардын алдыўкы тобу.

саатка чейин уча алат.
Ал эми дрон 130-250
км/саат ылдамдыкта учат. Ал “Тїрксат”
спутник станциясы
аркылуу аралыктан
башкарылат.
Бїгїнкї кїнгє чейин “Байкар Макина” компаниясы “Байрактар” ТВ2 куралдуу
учкучсуз учуучу учагынын баасын ачык
айтпай келет. Бирок
2018-жылы Украина мамлекети 6 аскерий дрон, эки башкаруу
станциясын жана 200 башкарыла турган ракетаны 69
миллион долларга сатып алган. Орусия менен Украина
кырдаалында ачык эле украиналыктарга жан тарткан
бир тууган Байрактар жардам катары учактын ТВ2 тїрїн белекке беришкен деген
дагы маалымат бар. Їстїбїздєгї жылдын апрель айында Тажик мамлекетинин коргоо министри Шерали Мирзо
тїркиялык кесиптеши Хулуси
Акар менен жолуккан. Тараптар аймактык коопсуздук жана коргонуу єнєр-жай багытында кызматташуу жєнїндє сїйлєшїп, аскердик кызматташуу боюнча макулдашууга кол коюшкан. Эки єлкєнїн коргоо министрлери
тарабынан чек ара коопсуздугун камсыздоо жана терроризмге каршы кїрєшїї
боюнча тажрыйба алмашуу,
аскердик кадрларды даярдоо
боюнча кызматташууну кеўейтїї керектиги белгиленген. Натыйжада тажик бийлиги аталган аскердик куралды сатып алгандыгы, ал
эми Тїркия тарап бергендиги тууралуу ачык билдирген

эмес. Ошентип, берилген же
убадаланган аскердик техникалар тууралуу маалымат жашыруун бойдон калган.
Тїркиянын “Байрактарын”
Украина, Тажикстан мамлекеттеринен тышкары Азербайжан, Тїркмєнстан єлкєлєрї да сатып алгандыгы
маалымат айдыўында айтылып келет. Ага чейин Тїркия мамлекети “Байрактарды” Ливия, Сирия согуштарында ийгиликтїї колдонгон. Борбор Азия мамлекеттеринин арасынан аталган куралдуу учакты эч бири колдоно элек. Азербайжан єлкєсї 2020-жылы болгон 44 кїндїк Карабах согушунда “Байрактарды” колдонуу менен алгачкы кїндєрдє эле бир нече “Оса” жана
“Стрела-10” армениялык асмандагы чабуулдан коргонуу
техникаларын жок кылгандыгы айтылат. Натыйжада
аталган техникалар эскилиги жетип, “Байрактарга” туруштук бере албастыгы белгилїї болду. Согуштук талдоочулар Азербайжан согушта жеўишке жетип, Армениядан Тоолуу Карабахты тартып алуусуна “Байрактар”
маанилїї фактор болгонун
белгилешкен. Мындай жыйынтыктарга кєз салып турган Украина бийлиги 50 даана “Байрактар” ТВ2 тїрїн сатып алышкан. Ошондуктан
учурда “Байрактар” куралдуу учкучсуз учуучу учактары Орусия менен Украинанын ортосундагы согушта
Украина тараптын туруштук
берїїсїндєгї негизги курал
болуп калгандыгын согуш серепчилери айтып келишет.
Разия ЖООШБАЕВА

ЧАЛДЫБАР АЙЫЛЫНДА ЭС
АЛУУ ПАРКЫ КУРУЛУУДА
Чїй облусунун Панфилов районуна караштуу Казакстан менен чектешкен Чалдыбар айылына эс алуу паркы курулууда.
Аталган айыл аймагына Чалдыбар, Чорголу жана Чолок-Арык айылдары кирет.
Парктын жалпы аянты 4,5 гектар. Эс
алуучу жайды курууга облустук єнїктїрїї фондунан 8 млн 208 миў 353 сом берилип, 942 миў 200 сом жергиликтїї бюджеттен бєлїнгєн.

ОКТЯБРЬ АЙЫНЫН МААНАЙЫ
Кыргызгидромет агенттиги октябрь
айында кээ бир кїндєрї суук болуп, тоолуу аймактарда абанын температурасы
нєлдєн ылдыйлай тургандыгын билдирди. Октябрь айында абанын орточо температурасы Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында норманын чегинде, Чїй, Талас,
Ысык-Кєл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында, Ош, Жалал-Абад,
Баткен облустарынын тоолуу райондорунда нормадан 1 градус тємєн болушу
ыктымал. Жаан-чачындын айлык кєлємї норманын чегинде болот.

КЇЗДЇК СЕБЇЇГЄ ДАЯРДЫК
Быйыл кїздїк себїїгє жалпысынан
37,3 тонна буудай, 2 400 тонна арпа керектелет. Кїздїк себїїнїн їрєнїн даярдоо ушул кїнгє карата 91,5 пайызга аткарылды. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинин Айыл чарба єсїмдїктєрїн
экспертизалоо департаментинин їрєндї
сертификациялоо бєлїмїнїн башчысы
Дамир Байдалиев билдирди. Анын айтымында кїздїк айдап-себїїгє Россия Федерациясынан 1 700 тонна сертификатталган буудай їрєнї келген.
"Быйыл кїздїк їрєнгє Россия Федерациясынан жалпысынан їч тонна сертификатталган буудайдын келиши кїтїлїїдє.
Учурда анын 1 700 тоннасы келип тїштї. Бул жогорку тїшїм бере турган сорттогу їрєндєр. Їрєн чарбалардан сырткары жеке фермерлерге да берилет. Жаздык
себїїдє мына ушундай сертификатталган
буудайды айдаган дыйкандар гектарынан
35-40 центнерге чейин тїшїм алышты"
деди Байдалиев.
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА
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ЧЫГЫШ АДАБИЯТЫНЫН ЧЫРАГЫ
Акын, котормочу Кубанычбек БАСЫЛБЕКОВ:

“БИЗДЕ КАЛЫСТЫК ЖОК,
ТААНЫШТЫК КЄП”

Ч

ыгыштын Фирдоуси, Саади, Хафиз, Хайям, Жами, Руми,
Рудаки, Руставели, Низами, Навои, Баласагын сыяктуу улуу
ойчул, даанышман акындары дїйнєлїк маданиятка єлбєсєчпєс мурас калтырды. Араб-фарс акындарына кыргыз элинин
кызыгуусу он бешинчи, он алтынчы кылымдарда эле башталган. Бирок,
кыргыз жазма адабиятына ХХ кылымдын кыркынчы жылдарында
гана профессионал котормочулар тарабынан которулуп, китеп
болуп чыккан. Алыкул Осмонов “Жолборс терисин кийген баатыр”,
“Хосров менен Ширин”, Узакбай Абдукаимов “Лайли менен Мажнун”,
Райкан Шїкїрбеков “Шах-наме”, Абдыраманов “Гїлстан” деген
чыгармаларды которуп, китеп кылып чыгарган. Булардын катарына
кийинчерээк котормочу Кубанычбек Басылбеков кошулган. Кубанычбек
Басылбековду чыгыш берметтеринин мажнуну десек болот. Ал
Фирдоуси, Омар Хайям, Саади, Насафиден тартып кыркка жакын
акындардын ырларын кыргызчага которуп, он тєрт китеп чыгарды.

- Кубанычбек байке, сиз кєп
жылдардын бери Чыгыштын
дїйнєгє белгилїї акындарын
кыргыз тилине которуп келе
жатасыз. Адабиятка, котормочулукка кантип кызыгып калдыўыз?
- Мен жалаў орустардын арасында чоўойдум. Кемин районундагы Орловка айылында 80 пайыз орустар жашай турган, орусча мектепте билим алдым. Атаэнем колхоздо иштеген карапайым эле адамдар. Їйдє кыргызча,
кєчєдє орусча сїйлєп, эки тилди
теў билип, эр жеттим. Бала кезден китепке дилгир элем. Он бир
жашымда чыгыш адабияты менен
тааныштым.
- Кантип таанышып калдыўыз?
- Адегенде єзбектердин XIV-XV
кылымда жашаган Лутфи, Атаи
деген акындарынын китеби колума тийип калды.
- Ал китептер орус тилинде
болсо керек?
- Ооба, орус тилинде чыккан.
Эгер єзбектердин арасында жашасам, балким єзбек тилинен деле котормокмун.
- Єзбек тилинен котормокмун деп калдыўыз, мен сизге
єзїм кїбє болгон бир окуяны айтып берейин. Университетти бїтїргєндєн кийин Ошто, “Ленин жолу” газетасында
иштеп жїргєн учурум. Базардын ичинде бир китеп дїкєнї болор эле. Москвадан, коўшу республикалардан чыккан
жаўы китептер байма-бай келип турчу. Ал дїкєнгє бир
жумада эки-їч жолу баш багып, жаўы тїшкєн китептерди сатып алар элем. Бир жолу
барсам єзбек акыны Алишер
Навоинин китеби туруптур. Эки
сап менен жазылган рубаилер
экен. Сатып алдым. Анан котороюн деп чечтим. Окуп кєрїп
жакшы тїшїнбєдїм. Бир єзбек
кишинин їйїндє батирде турчу элем. Кечкурун иштен келип
їй ээсинен тїшїнбєгєн саптарымы сурадым. Ал єзбек киши
окуп кєрїп “эй, ука, муну мен да
тїшїнбєймїн. Бул эски чагатай
тилинде жазылган ырлар” деди.
Супсунум сууй тїштї. Єзбек єзї
тїшїнбєсє, мен кайдан тїшїнмєк элем дедим да, кыргызчага котороюн деген оюмдан биротоло кайттым. Ии, эми сиз
кепти уланта бериўиз.
- Сен айткандай биздин айылдагы китеп дїкєндє да орусча

китептер кєп болор эле. Бир барсам Шота Руставелинин аябай кєлємдїї китеби туруптур. Сатып
алайын десем 4 сом турат экен.
Ал кезде тєрт сом деген єтє эле
кымбат болчу. Фрунзеге, кєк базарга 1962-жылдары ата-энеме кошулуп жашылча сатканы келип
калчум. Азыркы цирктин маўдайында жайма базар болор эле.
- Ооба. Ал базарды мен да
кєрїп калдым.
- Ошол базардын кїн чыгыш
жагында китеп дїкєн бар экен.
Алишер Навоинин 11 томдук
орусча чыккан китеби туруптур.
Баарын сатып алдым. Їйгє алып
барып четинен окуп кирдим. Бала
кезде поэзияны анчейин тїшїнбєсєм да, кызыгуум кїч эле. Кийин 1965-жылы гезит саткан бир
кїркєгє барсам “Мир поэзии в четырех строках” деген жашыл китеп туруптур. Рудакиден баштап
чыгыштын 35 акынынын ырлары
бар экен. Владимир Державиндин
котормосунда чыгыптыр. Ал китептин ичинде Омар Хайямдын
да ырлары бар экен. Алардын
ырларын окуп аябай таасирленип калдым. Анан Омар Хайямдын ырлары кыргызча которулган бекен деп издештире баштадым. Армияга барып келгенден
кийин Ленин заводуна ишке кирдим. Ошол кезде Ленин заводунун алдында “Тоо жылдызы” деген адабий ийрим боло турган.
Жаш акын-жазуучулар аябай кєп
келчї. Мен да ийримдин ишине
активдїї катышып жїрдїм. Ийримди белгилїї жазуучу Беганас
Сартов жетектейт эле. Ал уюштуруу иштерине аябай маш болчу. Ийримдегилерди телерадиого алып барып ырларын окутуп,
завод-фабрикалардын жумушчулары менен жолугушууларды
єткєрїп, адабий кечелерди тезтез єткєрїп турчу. Беганас Сартов менен жакшы мамиледе элем.
Їйїнє чейин барып жїрдїм. Тилекке каршы 33 жашында каза
болуп калды.
- Эмнеден улам каза болду?
Оорудубу?
- Ооба, боору эзилип, ошондон улам кайтыш болду. Беганас
Сартов жетектеген ошол адабий
ийрим мага чоў мектеп болуп
калды. Биздин ийримге жалаў
эле жаш акын-жазуучулар келбестен музыканттар, обончулар,
сїрєтчїлєр да келе берчї. Тїгєлбай Казаковдун тушоосу биздин
ийримде кесилген. “Алтын балалык” деген ырын биринчи жолу

биздин ийримде ырдап чыккан.
Композитор Сталбек Бактыгулов
да такай келип турчу. Талкуу аябай кызуу жїрчї. Кызыл чеке болуп талашып-тартышат элек. Он
жылдан ашуун катыштым. Чоў
окуу жайын бїткєндєй эле кєзїм
ачылды. Жетимишинчи жылдары
акындар Аалы Токомбаев, Тїмєнбай Байзаков менен тааныштым.
Ал киши мага кєп кеп-кеўешин
айтты. Жаштардын “Учкун” альманахына 1974-жылы эки чыгармам жарык кєрдї. Ошентип,
адабияттагы тушоом кесилди.
Бир жылдан кийин 1975-жылы
“Туюктар” деген ырлар топтомум
жарык кєрдї. Чыгыш акындарын которуп, аларга таасирленип
єзїм да ыр жаза баштадым. Чыгыш поэзиясында ырдын туюктар
формасында єзбектерден башка эч ким чыгарма жазбаптыр.
Кийин 1976-жылы Камбаралы
Ботояров менин туюктарымды
сындап, “ырдын бул формасында оюўду ачык айта албайсыў,
алыска бара албайсыў” деген ойлорун айтыптыр. Мен ага ыр менен жооп бердим. Жазуучулардын
“Арашан” чыгармачылык їйїндє 1992-жылы котормочулардын
чоў жыйыны болду. Ошол жерде
Эрнис Турсунов, Камбаралы Ботояров менен тааныштым. Ошол
боюнча чыгыш адабиятына байланып калдым. Кийин орус, батыш адабияттарын да казып окудум.
- Єзїўїздїн билимиўиз барбы? Кайсы бир окуу жайында
окугансызбы?
- Армиядан келгенден кийин
музыкалык окуу жайына тапшырдым. Бала кезден комуз чертчї элем. Кийин аккордеон тартканды їйрєндїм. Бирок, турмуш
шартка байланыштуу чыгып кеттим. Чындыгын айтканда ал окуу
жайга анчейин табитим тартпады.
Атайын алган жогорку билимим
жок. Орловка айылында “Эмгек
жарчысы” жана “Вестник труда”
деген кыргызча, орусча эки гезит
чыкчу. Ал гезиттерде котормочукабарчы болуп да иштедим.
- Чыгыш адабиятынан кайсы акындардын ырларын котордуўуз?

- Кырк акындын ырларын котордум. Рудаки, Насир Хосров,
Омар Хайям, Саади, Хафиз, Руми, Жами сыяктуу улуу акындар.
- Ал акындардын айрым ырларын эле котордуўузбу, же
чоў чыгармаларын, китептерин котордуўузбу?
- Алгач беш-алты ырын, кийинчерээк китептерин которгонго єттїм.
- Саадинин кайсы чыгармасын котордуўуз?
- Саадинин “Гїлстан” деген
китебин толук которуп чыктым.
Саадини мага Ирандын Кыргызстандагы элчилигинен атайын
буйрутма берип котортушту.
- “Гїлстандын” формасы
жакты мага. Кыска-кыска,
кызык баяндоолор менен жазылган. Кара сєзї да бар, ыры
дар бар.
- Кийин Саадини туурап
Абдурахман Жами “Жазгы бак”
деген китебин жазган. “Чыгыш
берметтери” деген китебиме беш
акын кирип, Ирандан басылып
келди. Китепти алгач бир бизнесменден Иранга берип жиберсем,
ал жоголуп кетти. Чачым ошондо агарды. Кийин Ирандын Кыргызстандагы элчилиги менен байланышып, баш сєзїн Эрнис Турсунов жазып, ортого жазуучу
Мирзохалим Каримов кошулуп,
анан китеп болуп чыгып келди.
Ошентип, “Чыгыш берметтери”
деген биринчи котормо китебим
Ирандан чыкты. Мирзохалим Каримов тилмеч болуп жакшы жардам берди. “Арашанда” 1992-жылы чоў жыйын болду. Ошондо
мени Жазуучулар союзуна мїчєлїккє кєрсєтїштї. Ошол эле
жылы Жазуучулар союзуна мїчє болуп калдым. Котормочулукка анан чындап кириштим. Жыл
сайын бирден китеп чыгардым.
Жалпы 14 китебим жарык кєрдї.
Дагы онго жакын китебим даяр
бойдон турат. Мурдагы жылы
которгондорумдун баарын топтоп фарси тилинде жазган кырк
акынды єзїнчє бєлдїм, 500 бет
болду. Жалаў эле чыгыш адабияты эмес, дїйнєлїк адабияттан да которгондорум бар, он беш
элдин акындарын котордум. Ал

китеп бир жарым миў бет болду.
Ал китебимди чаў басып жатат.
Демєєрчї деле таппадым. Эч ким
деле кызыкпайт. Кайдыгер.
- Ал китепти деле ошол элдердин биздеги элчиликтери
менен сїйлєшїп чыгарсаўыз
болбойбу? Аракет кылып кєрдїўїзбї?
- Ирандын Кыргызстандагы элчилиги сегиз китебими чыгарып
берди. Ал китептер азыр калбай
калды. Кайра бастырайын десем
5 миў сом пенсиям эмнеге жетет?
Анын їстїнє кайра-кайра бара
бергенден уялат экенсиў. Ал эми
биздин акчалуулар китеп десеў
жаа бою качат.
- Бар нерсе эртедир-кечтир
чыгат. Даярдап коё бериўиз.
- Котормочулукта 55 жыл эмгек кылдым.
- Ошол эмгегиўиз бааландыбы анан?
- Ушул суроону ырас бердиў да.
Кайдан баалансын. Кыргыз єлгєндє эле баалабаса, кєзї тирїї
кезинде эч элес албайт. Алдыда
келе жаткан 2024-жылы 75 жашка толом. Чыгармачылыгыма 50
жыл болот. Адабият салаасында эмгектенип жїргєн акынжазуучулар эле билбесе, кєпчїлїк
эл мени билбейт деле. Он тєрт китебим чыкты, бир да сыйлыгым
жок. Айрымдар эки китеп жазып
коюп эл акынын алып жатышпайбы. Эл акынын бербей эле койсун,
жок дегенде “маданиятка эмгек
сиўирген ишмер” наамын берип
койсо эмне болот? Бизде калыстык жок, тааныштык кєп.
- Ошондо жалаў эле котормо
китептериўиз чыктыбы? Єзїўїздїн китеп чыккан жокпу?
- Єзїмдїн “Туюктар” деген биринчи китебим былтыркы жылы жарыкка чыкты. Котормочулук менен кєп жылдар алпурушуп
жїрдїм.
- Мен сиздин “Туюктар” деген китебиўизди окуп чыктым. Ырдын бул формасы
Чыгыш адабиятында канчалаган кылым мурда колдонулуп келсе да, кыргыз адабиятында мурда-кийин колдонулган эмес. Аны жаўылык катары кабыл алса да болот. Ырдын бул формасы бир караган
адамга оўой да, кыйын да сезилет. Анткени, бир эле сєздїн
ар кандай синонимин, маанисин таап, ошондон ыр жаралат.
Сизге чыгыш адабияты таасир
берген окшойт? Ырдын “туюк”
формасы тууралуу айтсаўыз?
- Єзбектердин Лутфи, Атаи, Бабур, Навои деген акындары ушул
формада ыр жазышкан. Кийин он
тогузунчу кылымда Хамза Хаким
заде жазган. Мен бул акындардын
ырларын кыргызчага котордум.
Аны которуш да абдан кыйын
экен. Анан мен деле ушул формада ыр жазып кєрбєйїнбї деп,
жаза баштадым. Менин кейигеним, он тєрт китебим чыкты, бир
да адабий талкуу болгон жок. Бул
китептердин кереги барбы, кереги жокпу деп да ойлойт экенсиў.
Дегеле биздин адабиятта котормо єнєрї таптакыр унутта калгандай. Башка жанрлар аздыркєптїр єнїгїп, коомчулукта сєз
болуп, талкуу жїрїп жатат. Котормо болбосо биз дїйнєлїк адабиятты кантип тааныйт элек?
Менин “Туюктар” аттуу китебим
жєнїндє бир да окумуштуу, адабиятчы, сынчы, же окурман атайын сєз кылып, сын айткан жок.
Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ
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БАЙДЫЛДА САРНОГОЕВГЕ – 90 ЖЫЛ

КЫРГЫЗ ПОЭЗИЯСЫНЫН ФЕНОМЕНИ

Ал мени итсиў деди. – Итмин – дедим...
Тек гана терикпестен кїлїп туруп.
Не кылам жаман айтып жаакташып,
Мен анын ит экенин билип туруп.
***
Жаман менен эриш-аркак болгончо,
Жакшы менен жанаша бас чай кайнам...
***
Мен киммин, мен бир акын жаман сары,
Колунда койкоўдогон калам сабы.
Энекем эптеп тєрєп койсо керек,
Кыргызда кєбєйсїн деп адам саны.
***
Чоку болот тоолордун бийик жери,
Чокудай бол кыргыздын жигиттери – деген
жана башка кєптєгєн ыр саптары эл арасында кеўири тараган Кыргыз эл акыны
Байдылда Сарногоевдин кєзї тирїї болгондо быйыл 90 жашка толмок. Акындын
урматына 14-сентябрда Улуттук илимдер
академиясында “Кыргыз поэзиясынын
феномени – Байдылда Сарногоев” аттуу
илимий практикалык конференция болуп
єттї. Ага кыргызга аттын кашкасындай
таанымал акын-жазуучулар, коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, академиктер,
студенттер жана журналисттер катышты. Конференцияны тєкмє акын Амантай Кутманалиев ачып, Малик Аликеев
Байдылда Сарногоевдин сєзїнє жазылган ырларынан аткарып берди. Жыйында А.Бєрїбаев, А.Эркебаев, Ж.Акималиев,
О.Ибраимов, А.Ємїрканов, А.Жакшылыков, Н.Калыбеков, А.Рыскулов жана башкалар Байдылда Сарногоевдин бала чагынан баштап чыгармачылыгы, басып єткєн жолу, адамдык сапатына чейин эскеришип, 90 жылдык мааракесин єткєрїї
туурасында сунуш-пикирлерин беришти.
Алп акындын ємїр таржымалына токтолсок, ал Талас районунун Кара-Ой айылында 1932-жылы 14-январда жарык дїйнєгє келген. Бирок, акындын ємїрлїк жубайы Зина Сарногоеванын эскерїїсїндє “чыныгы туулган жылы 1928-жыл. Ал
ата-энесинен эрте ажырап калгандыктан, єз убагында кїбєлїк алып берген
киши жок кийин паспортуна болжол менен 1932-жыл деп жазылып калган” деп
айтылат. Байдылда Сарногоев “50 жаш”
деген ырында да:
Метрикам жок, так чыктымбы элїїгє,
Мезгил єтїп, калп чыктымбы элїїгє.
Айтор, билбейм…, атам, энем єлбєсє,

Айтып бермек менин жашым жєнїндє.
Кайсы жылы, кайсы айда тєрєлгєм,
– Билбеймин,- дейт, сурап кєрсєм жеўемден.
Кайдан билсин, мен оозанып жатканда,
Он бештеги келин экен кедейген.
Не болсо да, жашсыз адам болобу…
Мен єзїмдї байкап кєрїп оболу,
Болжоп туруп коюп алгам датасын,
Же тємєндїр, же кеткендир жогору – деп
жазган.
Башка балдар сыяктуу айылда эчки
кайтарып, тоодо, Таластын сєєк какшаткан суусун кечип, кечке эчки артынан калбай жїрїп, кечинде чарчап суй жыгылганы тууралуу бала чагында эле “Сарногойдун Алыйман, тїштєн кийин болгондо,
“эчки айдап кел” деп жалынган, єтїгїм
жок бутумда, кантип басам шагылдан” деп
куюлуштуруп айткандары кездешет. Єспїрїм кезинен ыр жазып, ал тургай айрым
элдик поэзияны туурап жазган ырлары
райондук газитке да чыгат. Айылындагы
Кєк-Арык мектебинде окуп жїргєндє алгачкы “Жаз келди” деген ыры жарык кєрїп, ал 1945-жылы Талас облустук “Ленин туусу” гезитине жарыяланат. Он беш
жашка келгенде ата-энеси удаа-удаа каза
болуп, жетимчиликтин азабын тартып,
кошок, арман ырларын жазат. Анын тубаса талантын байкаган агайы Ислам Сарыгулов 1946-жылы Таласта элдик єнєрпоздордун єткєн кароо-сынагына жєнєтєт. Сынакка катышып, комуз менен ырларын ырдап берет. Математикадан сабак берген мугалими, ошол эле агайы Ислам Сарыгулов кеўешин айтып, Фрунзеге
окууга баруусуна їндєйт. Агайынын сунушун жерге таштабаган Байдылда Сарногоев шаардан окуюн деп Жамбылга барат. Ал жерден окууга кабыл алынбай калып, кийин Фрунзеге жєнєйт. Алгач Жазуучулар союзуна келип, Аалы Токомбаевге жєн-жайын айтат. Ал жаш, келечектїї
акынды Фрунзе шаарындагы №5 мектепинтернатка 6-класска киргизет. Аталган
мектепте окуп, тынымсыз ырларды жазып, жазгандарын редакцияларга алып
барып жїрїп Алыкул Осмонов, Мидин
Алыбаев, Райкан Шїкїрбековдор менен
таанышат. Алардын жумшаган жагына барып, кызматтарын кылып жїрїп Мидин
Алыбаев менен “ага-ини” болуп алат. Белгилей кетчї жагдай, 1951-жылы 10-класста окуп жїргєндє бир да китептин автору боло электе Аалы Токомбаевдин берген ишеним каты менен СССР Жазуучулар
союзуна мїчєлїккє кабыл алынат. Мектепти аяктаган соў Жазуучулар союзу атайын жолдомо менен Москва шаарындагы М.Горький атындагы Адабият институтуна жиберет. Бул окуу жайдан дїйнєлїк поэзияны єздєштїрїп, улуттук адабий салттардын їлгїсїн жоготпой ыр жазуунун теориясын їйрєнєт. Жашоо оор,
жокчулук кез. Айылдан жардам келбейт,
кээде-кээде Фрунзеден барган жазуучулар
оокат-ашына каралашып турушат. “Єнєрлїї єлбєйт” демекчи, Фрунзедеги басмага
таштап кеткен кол жазмалары 1952-жылы
“Шумкар” деген ат менен жарыкка чыгып,
ага калем акы (гонорар) бєлїнїп, бир топ
эле материалдык жактан жардам болот.

Китепти да окурмандар абдан жакшы кабыл алышат.
Москвадан М.Горький атындагы Адабият институтун 1956-жылы аяктап келип, “Ала-Тоо” журналынын редакциясында бєлїм башчы болуп эмгектенген.
Кийин катар-катар ырлар жана поэмалар
жыйнактары чыгып, кыргыз поэзиясында эў активдїї автор катары таанылган.
Акындын “Ак чыны”, “Кыргызымдын жигиттери”, “Жаштарга”, “Дилбар”, “Жылкычы бозой”, “Жайдын бир тїнї”, “Музыка”,
“Кызыл гїл”, “От койгун махабаттын милтесине”, “Биз калдык” ж.б. бир топ текстине музыка жазылган. Улут, ак калпак, кымыз темасы кыргыздардын мекенчилдик
сезимдерине таасир этсе, жумшак юморлору, какшыктары эл ичине оозеки тарап
кетип, “Байдыке айткандай”, “Байдылда жазгандай” деп лакап кепке айланган.
Кыргызым бїтпєс ырымсыў,
Кыярбас кызыл суумсуў.
Сан жагыў чакан болсо да,
Сапатыў менен улуусуў.
Кыргызым бїтпєс ырымсыў,
Кєрєр кєз, ичер суумсуў.
Улгайып кайра жаралган,
Улуу да, кичїї муунсуў… деп кыргызды даўазалоодон тажаган эмес.
Б.Сарногоевдин китептеринен “Ашуудан
берген отчётум” деген жыйнагына сурооталаптар кєп болгон. Биринчиси 1982-жылы
240 бет кєлємїндє, экинчиси жана їчїнчїсї 1984-жылы бир жылда эки жолу, тєртїнчїсї 1989-жылы 30 миў нуска менен чыкса
да окурмандарга жетпей келген.
Жубайы Зина Сарногоева менен В.Маяковский атындагы Кыз-келиндер педагогикалык институтунда 1958-жылы окуп
жїргєндє таанышып, баш кошушкан.
Экєє Баястан, Бактыяр, Бакай аттуу їч
уулдуу, Гїлсана, Карлыгач аттуу эки кыздуу болушкан. Мидин Алыбаевди єкїл ата
кылып шайлашкан. Мындан улам Мидин
Алыбаев каза болгондо “Мидинге кат” деген кєлємдїї чыгармасын жазган. Бул ыр
убагында єтє популярдуу болгон. Себеби,
бул чыгармада эки акындын чыгармачылык байланышы, жеке тагдыры, трагедиялары камтылган. “Мидинге кат” деген чыгармасын Жеўишбек Жумакадыров
обонго салган. Ал эми “Эркектер жєнїндє терме”, “Аялдар жєнїндє терме” деген

чыгармаларын Жолболду Алыбаев ырдап чыккан.
Байдылда Сарногоев Чыўгыз Айтматов
менен да жердеш катары бир туугандай,
теўтуш болгон. Алардын бири-бирине
карата айтылган азил-какшыктары туурасында конференцияда да айрым катышуучулар айтып єттї. Акындын “Чыўгыз
жана мен” деген Чыўгыз Айтматовго арналган ырында:
- Чыўгыз, кайда?
- Москва, Берлин, Лондондо.
- Эмнеге кетти?
- Бир маанилїї маселе болгон го.
- Байдылда кайда?
- Мал жайылган тоолордо.
- Эмнеге кетти?
- Туз берип жїрєт койлорго – деген саптары бар.
Байдылда Сарногоев єтє жєнєкєй адам
болгондуктан, ал дайыма єзїнїн эл ичиндеги ордун акырын юмор менен белгилеп берген. Ємїрїнїн аягында узакка
созулган ооруга туш болуп, 2004-жылы
20-ноябрда 72 жаш курагында кєз жумган. Анын сєєгї “Ала-Арча” кєрїстєнїнє
коюлуп, зыйнатындагы чыгымдарды Болот Шернияз уюштурган. Б.Сарногоевге
арналган кошокту Шайлообек Дїйшеев
менен Кыялбек Урманбетов жазып, ыраматылык Элмирбек Иманалиев элге жеткире аткарган.
Кыргыз эл акыны Байдылда Сарногоевдин 90 жылдык юбилейине арналган илимий практикалык конференция
жогорку деўгээлде єттї. Мындан тышкары акындын 90 жылдыгына арналган ишчаралардын программасы жана 17-октябрда Талас шаарынын борборундагы айкелинин ачылыш аземи да талкууга алынды. Байдылда Сарногоевдун уулу Бактыяр
Сарногоев конференциянын катышуучуларына ыраазычылык билдирип, атасынын ырларын окуп, атасы жєнїндє жакшы
сїйлєп берди. Жыйында акындын поэтикалык дїйнєсї боюнча жасалган илимий
баяндамаларда айтылган пикирлердин негизинде тїзїлгєн резолюциясын конференциянын алып баруучусу Жамин Акималиев окуп берди. Анда “Кыргыз эл акыны Байдылда Сарногоевдин поэзиясынын
феноменин изилдєє иштери КР УИАнын
Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият
институтунда мындан ары улантылсын.
Байдылда Сарногоевдин ысымын тїбєлїккє калтыруу їчїн Бишкек шаарынын
бир кєчєсї же бир мектебине атын берїї
жагы Бишкек шаардык кеўешинен жана
мэриясынан суралсын. Акындын ырларынын академиялык басылмасын даярдоо КР УИАнын Ч.Айтматов атындагы
Тил жана адабият институтуна тапшырылсын” деп айтылат.
Жогорудагы Байдылда Сарногоев тууралуу конференцияда айтылган эскерїїлєр менен гезитибиздин кийинки сандарынан да таанышсаўыздар болот.
Жазгїл КАРБОСОВА
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

2022-2026-ЖЫЛДАРГА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНА
ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ ТАРТУУ БОЮНЧА
ПРОГРАММАНЫ БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 91-áåðåíåñèíå æàíà "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
- 2022-2026-æûëäàðãà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíà èíâåñòèöèÿëàðäû òàðòóó áîþí÷à ïðîãðàììà (ìûíäàí àðû – Ïðîãðàììà) 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;
- Ïðîãðàììàíû èøêå àøûðóó áîþí÷à èø-÷àðàëàð ïëàíû (ìûíäàí àðû – Èø÷àðàëàð ïëàíû) 2-òèðêåìåãå ûëàéûê;
- Ïðîãðàììàíû èøêå àøûðóóãà ìîíèòîðèíã æ¿ðã¿ç¿¿ æàíà áààëîî èíäèêàòîðëîðóíóí ìàòðèöàñû 3-òèðêåìåãå ûëàéûê.
2. Èø-÷àðàëàð ïëàíûí èøêå àøûðóóãà òàðòûëãàí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû (ìàêóëäàøóó áîþí÷à) àíû èøêå
àøûðóóíóí æ¿ð¿ø¿ æºí¿íäº ìààëûìàòòû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå
êàðàøòóó Èíâåñòèöèÿëàð áîþí÷à óëóòòóê àãåíòòèêêå êâàðòàë ñàéûí áåðèï òóðñóí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Èíâåñòèöèÿëàð áîþí÷à
óëóòòóê àãåíòòèê Èø-÷àðàëàð ïëàíûí èøêå àøûðóóíóí æ¿ð¿ø¿ æºí¿íäº æàëïûëàíãàí îò÷åòòó àð áèð æûëäûí æûéûíòûãû áîþí÷à 1-ôåâðàëäàí êå÷èêòèðáåñòåí
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíà áåðñèí.
4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí
÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
5. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 30-èþíó, ¹352

À.ÆÀÏÀÐÎÂ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН
2017-ЖЫЛДЫН 2-ОКТЯБРЫНДАГЫ №632 "КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН РЕСПУБЛИКАЛЫК БЮДЖЕТИНИН
КАССАЛЫК ПЛАНЫН ТЇЗЇЇ ЖАНА ЖЇРГЇЗЇЇ
ТАРТИБИ ЖЄНЇНДЄ ЖОБОНУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ"
ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòèí êàññàëûê ïëàíûí ò¿ç¿¿ ïðîöåññèí ºðê¿íäºò¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áþäæåòòèê êîäåêñèíèí 108-áåðåíåñèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 2-îêòÿáðûíäàãû ¹632
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòèíèí êàññàëûê ïëàíûí ò¿ç¿¿
æàíà æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
1) àòàëûøûíäàãû æàíà 1-ïóíêòóíäàãû "ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòèíèí" äåãåí ñºçäºð
"áþäæåòòèê ñèñòåìàñûíûí áþäæåòòåðèíèí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áþäæåòòèê ñèñòåìàñûíûí áþäæåòòåðèíèí êàññàëûê ïëàíûí ò¿ç¿¿ æàíà æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº æîáîäî:
- 3-ïóíêòóíóí îí òºðò¿í÷¿, îí æåòèí÷è àáçàöòàðûíäàãû "ªêìºò" æàíà "ªêìºò¿"
äåãåí ñºçäºð òèåøåë¿¿ ò¿ðäº "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè"
æàíà "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 7-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"Ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòåí êàðæûëîîíó æ¿çºãº àøûðóó ¿÷¿í áþäæåòòèê àññèãíîâàíèåëåðäèí áàøêû òåñêºº÷¿ëºð¿ (òåñêºº÷¿ëºð, àëóó÷óëàð) áîëóï ñàíàëãàí áþäæåòòèê êàðàæàòòàðäû àëóó÷óëàð ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíãà
òèåøåë¿¿ íåãèçäåìåëåðè æàíà ò¿ø¿íä¿ðìºëºð¿ ìåíåí ÷ûãûìäàðäûí ýêîíîìèêàëûê êëàññèôèêàöèÿñûíûí áåðåíåëåðè áîþí÷à êàðæûëîîãî áèð àéëûê ìóêòàæäûêòû (ºò¿íìºëºð) áåðåò.";
- 8-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"Ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàí ÷ûãûìäàðäûí æàëïû ñóììàñûí áþäæåòòèê
êàðàæàòòàðäûí áàøêû òåñêºº÷¿ëºð¿, òåñêºº÷¿ëºð¿ áîþí÷à áºë¿øò¿ð¿¿äº àëàðäûí
ºçä¿ê ýñåïòåðèíäå êàðàæàòòàðäûí êàëäûêòàðûíûí áîëóøóí ýñêå àëóóãà óêóêòóó.";
- 9, 10-ïóíêòòàðû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 12-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è - òºðò¿í÷¿ àáçàöòàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"Ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòèí ðåñóðñòàðûíûí ïëàíäàëãàí ò¿ø¿¿ëºð¿íº æàíà ÷ûãûìäàðûíà æàðàøà êàðàëûï æàòêàí ìåçãèëäèí àÿãûíà êàðàòà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòèí àê÷à ðåñóðñòàðûíûí êàëäûêòàðû "î¢" æå "òåðñ" ìààíèãå ýý áîëóøó ì¿ìê¿í.
Ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàí ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòèí ìèëäåòòåíìåëåðèí àòêàðóó ¿÷¿í Áèðäèêò¿¿ êàçûíàëûê ýñåïòå æàéãàøòûðûëãàí áþäæåòòèê êàðàæàòòàðäûí áîø êàëäûêòàðûí ïàéäàëàíóóãà óêóêòóó.
Áþäæåòòèê æûë àÿêòàãàíäàí êèéèí ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòèí àê÷à ðåñóðñòàðûíûí êàëäûãû "î¢" ìààíèãå ýý áîëóóãà òèéèø.";
- 13-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"13. Áåëãèëåíãåí ôîðìàãà ûëàéûê ò¿ç¿ëãºí ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòèí êàññàëûê ïëàíûíûí äîëáîîðó Ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòèí êàññàëûê ïëàíûí ò¿ç¿¿, æ¿ðã¿ç¿¿ æàíà áåêèò¿¿ ìàñåëåëåðè áîþí÷à áþäæåòòèê êîìèññèÿ (ìûíäàí àðû – Áþäæåòòèê êîìèññèÿ) òàðàáûíàí êàðàëàò, àë ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí
æåòåê÷èñè òàðàáûíàí óþøòóðóëàò.
Áþäæåòòèê êîìèññèÿ òàðàáûíàí êàðàëãàíäàí êèéèí òèåøåë¿¿ ìåçãèëãå ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòèí êàññàëûê ïëàíûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èì ïðîòîêîë ìåíåí òàðèçäåëåò æàíà ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí æåòåê÷èñèíå, àë ýìè àë
æîê ó÷óðäà æåòåê÷èíèí ìèëäåòèí àòêàðóó÷óãà êîë êîþóãà êèðãèçèëåò.
Ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí æåòåê÷èñè ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòèí
êàðàëãàí êàññàëûê ïëàíûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ãº, æå áîëáîñî àíû æåòêèðå
èøòåï ÷ûãóóãà æèáåð¿¿ãº óêóêòóó.
Æåðãèëèêò¿¿ áþäæåòòèí ò¿ç¿ëãºí êàññàëûê ïëàíû æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí æåðãèëèêò¿¿ áþäæåòòè àòêàðóó áîþí÷à ûéãàðûì óêóêòóó àäàìû ìåíåí ìàêóëäàøóó áîþí÷à àéìàêòûê áàøêàðìàëûêòàðäûí íà÷àëüíèêòåðè òàðàáûíàí áåêèòèëåò.";
- 14-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"Ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòèí êàññàëûê ïëàíû áåêèòèëãåíãå ÷åéèí ûéãàðûì
óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí æåòåê÷èñèíèí, àë ýìè àë æîê ó÷óðäà æåòåê÷èíèí
ìèëäåòèí àòêàðóó÷óíóí òàïøûðìàëàðûíà ûëàéûê êèéèí êàññàëûê ïëàíãà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ æàíà òîëóêòîîëîðäó êèðãèç¿¿ ìåíåí êå÷èêòèðèëãèñ ÷ûãûìäàðäû êàðæûëîîíó æ¿ðã¿ç¿¿ãº æîë áåðèëåò.".
2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òèéèø æàíà 2022-æûëäûí 1-ñåíòÿáðûíàí
òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 1-ñåíòÿáðû, ¹478

À.ÆÀÏÀÐÎÂ

ТОКТОМУ
Ìàìëåêåòòèê ôèíàíñûíû áàøêàðóóíóí íàòûéæàëóóëóãóí æîãîðóëàòóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê
Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í
2005-æûëäûí 14-èþíóíäàãû ¹226 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó
Áàæû êûçìàòûí ºí¿êò¿ð¿¿ ôîíäó æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê áàæû êûçìàòûíûí Áàæû êûçìàòûí ºí¿êò¿ð¿¿ ôîíäó æºí¿íäº æîáîäî:
3-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï
òààíûëñûí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 24-äåêàáðûíäàãû ¹343
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí ªí¿êò¿ð¿¿ æàíà ìàòåðèàëäûê êàìñûçäîî ôîíäóíóí æîáîñóí áåêèò¿¿
æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
1) 3-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí ªí¿êò¿ð¿¿ æàíà ìàòåðèàëäûê êàìñûçäîî ôîíäó æºí¿íäº æîáîäî:
- 2-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"2. Ôîíääóí êàðàæàòòàðû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí ýìãåê àêû òºëºº ôîíäóíàí æûéûðìà ïàéûç
ºë÷ºì¿íäºã¿ ÷åãåð¿¿ëºðäºí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áþäæåòòèê ìûéçàìäàðûíà êàðøû
êåëáåãåí áàøêà ò¿ø¿¿ëºðäºí òóðãàí ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòèí ÷ûãàøà áºë¿ã¿íºí êàðæûëîîíóí
ýñåáèíåí ò¿ç¿ëºò.
Êàðàæàòòàðäû Ôîíäãî ÷åãåð¿¿ ¿÷¿í Ìèíèñòðëèê
òàðàáûíàí áåëãèëåíãåí òàðòèïòå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí Áîðáîðäóê
êàçûíàëûãûíäà áþäæåòòèê êàðàæàòòàð áîþí÷à
ó÷óðäàãû ýñåï à÷ûëàò.";
- 4-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"4. Ôîíääóí êàðàæàòòàðû òºìºíê¿ëºðãº ïàéäàëàíûëàò:
1) Ôîíääóí 50 ïàéûç ºë÷ºì¿íäº Ìèíèñòðëèêòèí
êûçìàòêåðëåðèí ìàòåðèàëäûê-òèðè÷èëèê æàêòàí
êàìñûç êûëóó æàíà ñîöèàëäûê êîðãîî ìåíåí áàéëàíûøêàí ÷ûãûìäàðäû êàðæûëîîãî, àíûí è÷èíäå:
- Ìèíèñòðëèêòèí êûçìàòêåðëåðèíèí ìàòåðèàëäûê-òèðè÷èëèê ìàñåëåëåðèí ÷å÷¿¿ ¿÷¿í, àíûí
è÷èíäå èïîòåêàëûê êðåäèòòåðäè òºëºº ¿÷¿í êàéòàðûëìà êàðàæàòòàðäû áåð¿¿ãº;
- ñòàíäàðòòàðäû, ìåòîäèêàëàðäû, êîëäîíìîëîðäó, ñòðàòåãèÿëûê äîêóìåíòòåðäè æ.á. ò¿ç¿¿ áîþí÷à èëèìèé-èçèëäºº èøòåðèíå òºëººãº;
- êûçìàòòûê ìèëäåòòåðèí àòêàðóóäà æàðàêàò àëãàí êûçìàòêåðëåðãå æå êàçà áîëãîí êûçìàòêåðëåðäèí ¿é-á¿ëºëºð¿íº áèð æîëêó æºëºêïóë òºëººãº;
- êûçìàòêåðëåðäè ñûéëîîãî;
- òàìàêòàíóóíóí æàíà ôóíêöèÿëûê ìèëäåòòåðèí àòêàðóó ¿÷¿í øààðäûí, ðàéîíäóí, îáëóñòóí
÷åãèíäå æ¿ð¿¿í¿í íàðêûíà òºëººãº;
- äàðûëàíóó æàíà áàøêà ìàêñàòòàð ¿÷¿í áèð
æîëêó ìàòåðèàëäûê æàðäàì êºðñºò¿¿ãº, èø áåð¿¿÷¿ëºð ìåíåí Ìèíèñòðëèêòèí êûçìàòêåðëåðèíèí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíäàðûíûí îðòîñóíäà ò¿ç¿ë¿¿÷¿ æàìààòòûê êåëèøèì áîþí÷à áàøêà ìèëäåòòåíìåëåðäè àòêàðóóãà;
2) Ôîíääóí 50 ïàéûç ºë÷ºì¿íäº:

- Ìèíèñòðëèêòèí ìàòåðèàëäûê-òåõíèêàëûê æàíà
ñîöèàëäûê áàçàñûí ºí¿êò¿ð¿¿ãº æàíà ÷û¢äîîãî,
Ìèíèñòðëèêòèí èøè ¿÷¿í áàãûòòàëãàí êûçìàòòûê
àâòîòðàíñïîðòòó ñàòûï àëóóãà æàíà òåéëººãº,
èíôðàò¿ç¿ìä¿ ñàòûï àëóóãà, êóðóóãà æàíà ê¿ò¿¿ãº,
êûçìàòêåðëåð, àíûí è÷èíäå òåõíèêàëûê æàíà êåíæå òåéëºº÷¿ ïåðñîíàë (ìûíäàí àðû - êûçìàòêåðëåð) ¿÷¿í òóðàê æàé êóðóóãà æàíà òóðàê æàé àëóó
¿÷¿í êàéòàðûëìà êàðàæàòòàðäû áåð¿¿ãº, êûçìàòòûê æàéëàðäûí èæàðà àêûñûí òºëººãº;
- êîìïüþòåðäèê æàáäóóëàðäû, ïðîãðàììàëûê
êàìñûçäîîíó, óþøòóðóó òåõíèêàñûí, áàéëàíûø
êàðàæàòòàðûí, êîìïëåêòòºº÷¿ëºðä¿, ýìåðåêòåðäè
ñàòûï àëóóãà, î¢äîîãî æàíà òåõíèêàëûê òåéëººãº;
- ºê¿ë÷¿ë¿ê ÷ûãûìäàðûíà, ðàñìèé æîëóãóøóóëàðäû, ñåìèíàðëàðäû, êîíôåðåíöèÿëàðäû
óþøòóðóóãà æàíà ºòêºð¿¿ãº, ñîöèàëäûê-ìàäàíèé æàíà ñïîðòòóê èø-÷àðàëàðäû ºòêºð¿¿ãº, ñóâåíèðëåðäè, ýñòåëèê æàíà áààëóó áåëåêòåðäè
ñàòûï àëóóãà;
- Ìèíèñòðëèêòèí èøèíå òèåøåë¿¿ ìàñåëåëåð
áîþí÷à áóêëåòòåðäè, áðîøþðàëàðäû æàíà áàøêà àäèñòåøòèðèëãåí àäàáèÿòòàðäû, àíûí è÷èíäå
ýëåêòðîíäóê ìààëûìàò àëûï æ¿ð¿¿÷¿ëºðäº èøòåï ÷ûãóóãà, ÷ûãàðóóãà, ñàòûï àëóóãà;
- Ìèíèñòðëèêòèí êûçìàòêåðëåðèí, àíûí è÷èíäå ÷åò ºëêºëºðäº îêóòóóíó æàíà êâàëèôèêàöèÿñûí æîãîðóëàòóóíó óþøòóðóóãà;
- Ìèíèñòðëèêòèí ºç¿í¿í ôóíêöèÿëàðûí àòêàðóó ìàêñàòûíäà þðèäèêàëûê æàêòàðãà æàíà æåêå àäàìäàðãà òîâàðëàð, æóìóøòàð æàíà êûçìàò
êºðñºò¿¿ëºð ¿÷¿í òºëººãº;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýìãåê ìûéçàìäàðûíäà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå èø æ¿ç¿íäºã¿ ÷ûãûìäàðäûí îðäóí òîëòóðóó áîþí÷à èø ñàïàð ÷ûãûìäàðûí òºëººãº.".
3. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í
2000-æûëäûí 28-ôåâðàëûíäàãû ¹104 "Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí àòàéûí
ýñåáèíäåãè êàðàæàòòàð ôîíäóí ò¿ç¿¿ æàíà ïàéäàëàíóó æºí¿íäº Æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìó;
2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í
2003-æûëäûí 27-ÿíâàðûíäàãû ¹30 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí Ìàòåðèàëäûê êîëäîî æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ ôîíäóí ò¿ç¿¿ æàíà ïàéäàëàíóó æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó"
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2000-æûëäûí 28-ôåâðàëûíäàãû ¹104 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí Ìàòåðèàëäûê êîëäîî æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ ôîíäóí ò¿ç¿¿ æàíà ïàéäàëàíóó æºí¿íäº æîáîãî òîëóêòîî êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìó;
3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í
2013-æûëäûí 27-ìàéûíäàãû ¹292 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2000-æûëäûí 28-ôåâðàëûíäàãû ¹104 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí ìàòåðèàëäûê êîëäîî æàíà
ñîöèàëäûê ºí¿êò¿ð¿¿ ôîíäóí ò¿ç¿¿ æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìó;
4) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 18-îêòÿáðûíäàãû ¹221
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í ìàìëåêåòòèê ôèíàíñûíû áàøêàðóó ÷ºéðºñ¿íäºã¿ àéðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìó.
4. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 9-ñåíòÿáðû, ¹489

МАМЛЕКЕТТИК СОЦИАЛДЫК ЖАНА ПЕНСИЯЛЫК КАМСЫЗДАНДЫРУУ
ЧЄЙРЄСЇНДЄ ИЧКИ АУДИТ КЫЗМАТЫ МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
È÷êè àóäèò ñèñòåìàñûí ºðê¿íäºò¿¿ ìàêñàòûíäà,
«È÷êè àóäèò æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìûéçàìûíûí 12-áåðåíåñèíå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí
13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í
2009-æûëäûí 13-ìàðòûíäàãû ¹177 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíäà æàíà
ìåêåìåëåðèíäå, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû è÷êè àóäèò êûçìàòòàðûí ò¿ç¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 1-òèðêåìåñè òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 61-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«
61

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîöèàëäûê ôîíäó
».
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 15-íîÿáðûíäàãû ¹264
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àòêàðóó áèéëèãèíèí
ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí øòàòòûê ñàíûíûí
÷åãè ìàñåëåëåðè áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í àéðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºð-

ä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 1-òèðêåìåñèíäå:
- 3-ïóíêòóíäàãû «4922», «233», «550» æàíà
«4139» äåãåí öèôðàëàð òèåøåë¿¿ ò¿ðäº «4913»,
«233», «550» æàíà «4130» äåãåí öèôðàëàð ìåíåí
àëìàøòûðûëñûí;
- 20-ïóíêòóíäàãû «1180», «193» äåãåí öèôðàëàð òèåøåë¿¿ ò¿ðäº «1189», «202» äåãåí öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 10-äåêàáðûíäàãû ¹302
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿í¿í ìàñåëåëåðè æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿
êèðãèçèëñèí:
æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå
êàðàøòóó È÷êè àóäèò êûçìàòû æºí¿íäº æîáîäî:
- 12-ïóíêòóíóí 12-ïóíêò÷àñûíäàãû «Ñîöèàëäûê
ôîíääóí æàíà» äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí.
4. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 9-ñåíòÿáðû, ¹490

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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ЄНЄР КУТ
Ак таўдай акын Замирбек
Їсєнбаевдин куттуу їйїнє
барып маектешип кайттык.
Атактуу адам менен бетмебет баарлашып отуруп,
жетимиш ашуудан ашкан
адамдын кєзїнєн кєрїнїп
турган жан дилинин
тазалыгына, тунуктугуна
суктандым. Бул улуу
чыгармачылыктын касиети
эмей эмине? Залкар тєкмєнїн
мїнєзї жибектей байбичеси
Саадат апага дагы суроо
узатып, маек соўунда ичимден
бул адамдарга аманчылык
тилеп жолго чыктым.
- Элинин эркеси болгон сиздей адамдын арманы жок болсо керек?
- Арманым жок. Турмушта, чыгармачылыкта ишке ашпай калган максаттар гана бар. Чыгармачылыкта тєкмє єнєрї менен гана
болуп, китептерди аз чыгардым.
Анткени, мага апам айтчу “балам,
тєкмє акын менен жазма акындын асман менен жердей айырмасы бар, кыркка чыкканча колуўа
калем кармабай, тєкмєчїлїк єнєр
менен бол. Эртерээк калем кармап
жазмага кирсеў мокоп, шыр ырдай
албай каласыў” дечї. Апам айткандай убакыттын кєбїн тєкмєлїк єнєр менен єткєрдїм. Китеп
жазганга убакыт эми болгондуктан, жазып жатам. Кудайга шїгїр,
дїйнєнїн кєп жерине єнєрїм аркылуу бардым. Бирок, Европа мамлекеттерине бара элекмин. Ишке
аша элек максатым ушу.
- Буга чейинки маектериўизден апаўызга болгон балалык
єзгєчє сый-урматты, чексиз
сїйїїнї сезе алдым. “Энесин
кадырлаган мырзанын башка
аялзатына болгон сыйы єзгєчє
болот” деген пикирлерди угуп
жїрєм...
- Аялзаты менен жашоо уланып
жатпайбы. Аялды сыйлабаган эркектин айбандан айырмасы жок
болсо керек. Менин “Замирбек” болуп калганыма апамдын 100 пайыз эмгеги бар. Кудай єнєр берген менен ага аракет, эмгек кылган, кїн сайын єнєрїмдї єстїргєн,
атам кайсы жерде кандай обон менен ырдаганына чейин айтып, їйрєткєн апам болгон. Атам “сен дагы ырдашыў керек, Назым” деген
экен апама. “Бир їйдєн эки киши
ырдамак белек, мен сизге жол бердим” деп, атамдан жол талашпай,
тек гана ырдабай койгон. Анткени,
илгертен аялзаты эркектен жол
талашкан эмес. Бирок, ырдалбай
калган ырлары, єнєрї ичте кайнап
турса дагы, ичинде кїч алган нерсесинин бардыгын таалим-тарбия
катары мага берди деп ойлойм.
- Сиздин устатыўыз апаўыз
болгон экен да анда?
- Ооба, менин устатым апам.
Филармонияга киргенче тєкмєлєрдїн бирин дагы ээрчиген жокмун. Бирге иштеп калгандан кийин
таалим-тарбияларын алдым, апамдан кийинки устаттарым єзїмдїн
єнєрлєш агаларым болду.
- Єнєрї, таланты, кєрк-келбети
келишкен адамдар текеберликке
жакын келет дешет. Сиз бул жагынан кандай болдуўуз?
- "Тагыраак айтканда, кєптїўїзбї" деген суроо да ээ (кїлїп)? Мен
дагы эле апама кайрылам. Апам
мага, “атаўдай акын болом десеў,
айтып кеткен керээз-мурасын жїрєгїўє сактап ал" дечї. Атам “Замирбек комуз чертип калды, кокус менин кєзїм єтїп кетсе, башка окууда миў жыл окуса дагы менин атым єчїп калбасын, баланын
ырдашына сен кємєк кєрсєтїшїў
керек. Экинчиден, мен ачкыл тамактын даамын татыган эмес
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тєкмє акын Замирбек ЇСЄНБАЕВ:

“МЕНИН УСТАТЫМ АПАМ БОЛГОН”

элем, балам да оозуна албасын”
деп осуят калтырып кеткен экен.
Ата насааты, эне тарбиясы менен
турмуш жолумда атак-даўкка кєпкєн жокмун. Кєзїмдї ачып кєргєндє эле жакшы адамдар менен
їзєўгїлєш болдум, алардын акылнасааты кулагыма сиўип калыптыр. “Биз сага “атаўдай акын бол”
деп талап кое алабыз, бирок, эў биринчи атаўдай адам бол” дешчї.
- Кєєп кеткендерге деле кїбє
болгондурсуз?
- Атак-даўкты кєтєрїп кетїї кыйын нерсе. “Ырдап кой” десе ырдабай, элди жалдыратып сурантып кєпкєндєр болгон. “Атаўдын
кєрї, жїз грамм жетишпей жатат
да, булбулдай сайрайт элем” деп
ичимдик ичип кєпкєндєрдї кєргєм. Булар бир чети мага сабак
болуп, “кєпкєндїк ушундай болот турбайбы” деп андай адаттан
оолак болгонго аракеттендим.
- Бул нерсе талантты мокотушу мїмкїнбї?
- Мокоткон эч нерсе эмес, керек
болсо жок кылып жиберет. Жылдыз болуп тєбєсї кєккє жеткенин кєтєрє албай, кийин эч ким
тааныбай, сыйлабай калган дагы
таланттар болот. Єнєр адамына
адамдар суктанат. Кєрсєк, уксак
деп кєксєйт, бир жаман кєрїнїп
калса кайра калыбына келип мурдагыдай болушу кыйын болуп калат тура.
- Сиздин куштай сыпаалыгыўыз кимди тарткан?
- Мен атамды тарткам. Атамын шакирттери Эстебес, Токтосун, Ашыралы байкелер айтып
калышчу: “Алыкем, ырчынын манабы, ак сєєгї болгон” деп. Таза
адам болгон, ушакка кийлигишкен
эмес, акындык єнєрї тоодой болгон. Андан тышкары адамгерчилиги бийик эле. Мен он экиге толгондо каза болуп калды, бирок балалык сезим менен кабыл алсам дагы, атамды элдин сыйлаганын, урматтаганын байкап калдым. Мени каерде жїрсє ала жїрчї, балдарынын эў кичїїсїмїн. Менден
їмїт этип, балам менин жолумду жолдосун деп Кудайдан тилеген
окшойт. Комузду билип-биле элек
кезимде эле, атайы устага барып
комуз чаптырып берген.
- Сизге сылык мїнєз кїтїп
ємїр кечирїї кыйын болгон
жокпу?
- Адам єзїнє талап койсо, канында ушул сапат бар болсо, сылык мїнєз менен жашаш кыйын
эле болот. Анткени, заман, адамдар єзгєрїп, кээ бир адамдар

жашоонун агымына,
заманга карап кошо єзгєрїп кетет экен. Мен
андай болгон жокмун.
Жетимиш жылдыгыма арнап даректїї тасма тартышты. Ошондо
Кыялбек Урмамбетов
мага арнаган ырын окуп
бериптир: “Эч кимге кошомат кылбадыў, атакдаўкка жулунган жоксуў, єзїўдїн эмгегиў
менен алдыў” деп. Мен
толук айта алам кыргыз
элимдин астында менин
жїзїм жарык. Эч бирєєнїн алдына барып “мага муну бергиле” деп
суранып жанталашкан
жокмун. Єзїмдїн Кудай
берген, атамдан єткєн,
энем тарбиялаган єнєрїмдї кыргызга тартуулап келе жатам.
- Чыгармачылыкка
кандай мамиле кылдыўыз? Жеке таланттын кїчїнє гана ишендиўизби, же табыўызда туруш їчїн издендиўизби?
- Албетте, таланттын дагы кїчї
бар. Бирок, ой болбосо жакшы тєкмє акын боло албайсыў да. Ысмайыл Борончиев аксакал жолукканда: “балам, жакшы ырчы болом десеў, ойду топтоп жїр. Ойду топтоп
жїрсєў уйкаштыкты табыш оўой
болот” деп айтып калчу. Ой кенен,
тереў болушу їчїн окушуў керек.
Менин орус мектепте окуп калганым дагы мага жакшы таберик
болду, дїйнєлїк адабиятты окудум. Анын ичинен Габриэл Маркести, Байронду, Рождественскийди сїйїп окудум. Казактын акынжазуучуларын Жамбылдан баштап, бїт эле окуп чыктым кєрїнєт.
- Айтыш єнєрїнїн сиздей алп
адамынын ємїр, тирїїчїлїк,
адамзат жєнїндє эмне деп ойлонгону мага кызык болуп жатат?
- Мен кичинекей, єспїрїм, жигит болгон кезимдеги адамдардын бири-бирине кылган мамилеси азыр жоголуп кетти. Заманга жараша жаўы мамилелер пайда
болду. Адам менен адамдын мамилеси кескин тїрдє єзгєрїлдї. Мурда жолукканда темабыз башка эле,
жїрєгїбїздї ачып сырдашып, сїйлєшчї элек. Азыр эки адамдын
башы кошулса саясатты, акчаны,
байлыкты кеп кылат. Мен ушундай тарбияланып калган экенмин,
ортого адамгерчиликти коюп сїйлєшєм. Апам “балам, кєзї жыйын
кєрбєгєн, колу буюм кєрбєгєн менен мамиле курба” деп айтчу. “Апа,
чечмелеп берсеўиз” десем “ой, балам, “кєзї жыйын кєрбєгєн” деген – эки кишинин башы кошулган жерге барбаган, акыл-насаат
айтпаган, акыл-насаат укпаган, калыў топто болбогон адамды айтат.
“Колу буюм кєрбєгєн” деген – элдин сыйын кєрбєгєн, бирєє менен
сыйлашып, алыш-бериш кылбаганды айтат. Ушундайлардан алыс
бол” деди эле.
- Айтыш єнєрїндєгї балдардын ичинен назарыўыз тїшїп,
купулуўузду толтуруп жїргєн
жаш тєкмєлєр барбы?
- Азыр баары жакшы чыгып келе жатат. Азыркы айтышып жїргєн балдардын 80 пайызы менин
окуучуларым. Бїбїсара Бейшеналиева атындагы институтта 16
жыл сабак бердим, 16 жылдын
ичинде Аалы, Азамат, Жеўишбек, Амантайды, андан кийинки
жаштарды тарбияладым. Менин

купулума толгон жаштар кєп. Ушу
балдардын биздин жолду жолдоп,
акындык єнєрдї татыктуу улап
келе жатканына абдан кубанам.
Аларга “даяр, жаттаган ырларды
азыраак, жамакты кєбїрєєк ырдагыла” деп устаттык кеўешимди
айтып турам. Анткени, тєкмє акын
деген шыр ырдаш керек. Мактанган жерим жок, мисалы, азыр мени
уктап жаткан жеримден ойготуп
туруп колума комуз карматсаўыз,
элїї сап айта алам. Анткени, мээ
ошого кєнгєн. Концертте эл суранып калганда Эстебес байке “бергиле, Замирбекке комузду” деп мени ырдатып койчу. Элдин алдына
колума комуз кармап, отура калганда єзїнєн-єзї тема табылып,
тєгїп кирчїмїн.
- “Жылдыздай жанган кара
кєз,
Жигиттин кєркї жар менен”
деген эмеспи, Токтогул атабыз.
Сиз жєнїндє ойлонуп отуруп,
апаўыздан кийин эле сизге
жєлєк-таяк болгон асыл адамыўыз жарыўыз окшойт деп
ойлоп турам?
- Таланттардын бир тобу алган
жары менен пикирлери келишпегендигинен чыгармачылыгына кедергиси тийип, турмуштары бузулуп, ичимдик ичип кеткендер бар.
Алган жарыў жарашса чыгармачыл адамга эў биринчи досуўдай, керек болсо досуўдан да артык болот. Ушунча жылдан бери
кабагым-кашым дебей, менин єнєр
адамы экениме тїшїнїп, кандай
адам экеними билип, баа берип,
туура мамиле кылганы їчїн байбичеме ыраазымын.

Жубайы Саадат
ЇСЄНБАЕВА:

“ЗАМИРБЕК –
ТАГДЫРДЫН МАГА
БЕРГЕН СЫЙЛЫГЫ”
- Кайын атам мурда, ал эми кайын энем 90го чыгып каза болду.
Кайнатам їч согушка катышкан киши. Уул-кыздарын эмгекке кєндїрїп, жакшы тарбия берген. Буйруса, экєєбїздїн їйлєнгєнїбїзгє элїї
жылга чукул болуп калды. “Єнєр
адамдарында минтип бир адам менен жашаган сейрек болчу эле” деп
сурап калышат. Бири-бирин тїшїнсє, бири-бирине сезимдери тунук
бойдон сакталса ємїр бою жакшынакай жашап єтсє болот экен.
Менин ата-энем бири кыргыз
тилчи, бири орус тилчи мугалимдер эле. Апам ыраматылык мен
турмушка чыкканда айтып жїрдї: “сен жєнєкєй жерге барган жоксуў, балам. Жаштык кылып єйдєылдый болбогун. Кїйєєў жаш болгону менен элге тєбєсї кєрїнїп келаткан жигит. Шагын сындырбай

жакшы мамиле кылып, жакшынакай жаша” дечї. Анын їстїнє атаэнемдин бири-бирине болгон мамилесин кєрдїм, “уядан эмнени
кєрсєў, учканда ошону аласыў” деген чын. Апам атама абдан кїйїмдїї, карамдуу эле. Замир агайыўар адамгерчиликтїї адам, атыман
айтпай “Сакен, Сакен” деп жакшы
мамиле кылып турса, андан ашык
жакшы мамиле кылгыў келет экен.
Экєєбїз їйлєнгєндєн кийин алгачкы жолу жеке концертин берип,
жалгыз єзї эки жарым саат ырдады. Эл абдан сїймєнчїлїк менен
кабыл алып, концерт аяктагандан
кийин да залдан эч ким кетпей, суранып кол чаап турушту. Жанымдагы киши, мен жубайы экенимди билген жок, “кол чаап жатканыбызга 27 мїнєт болду, Замирбек дагы ырдаса болот эле” деди.
Мен бир чети толкунданып, сїйїнїп, экинчиден “кулактын курсагы
жок” деген чын экен го” деп ойлодум. Анткени, Замирдин концерттен кийин їйгє кандай чарчап келерин билип турам да. Командировкадан келгенде дагы катуу чарчап келишет артисттер. Ыраматылык кайненем: “Кїйєєўє жакшы
карайсыў, жакшы сїйлєйсїў, сени тарбиялаган ата-энеўе ырахмат,
айланайын” деп мага ыраазы экенин айтып калчу. Кайненем єзї кайын атамдын атын атачу эмес, “касиеттїї атаўар” деп, атабыз жєнїндє айтканда “касиеттїї” деген сєздї кошуп сїйлєчї. Агайыўар балдарынын эў кичїїсї, энебиз он тогуз бала тєрєгєн экен. Кайненем єтє
кайраттуу, чечкиндїї, бетке айткан
киши эле. Замир бир жылы катуу
ооруп калды, “баламын алдына кетейин” деди окшойт, сезгич, акындыгы кїчтїї жан эле, єзї эле мойнуна алып, акка моюн сунду. Кайненем ооруп жатканда ушундай
сонун кїйєєнї тєрєп берген энеге
таазим кылып бактым. Замирбекти тагдырдын мага берген сыйлыгы деп билем.
- Замирбек агай экєєўїздєрдїн мїнєзїўїздєр окшош туюлуп жатат мага?
- Ооба, “экєєўєр абдан окшошсуўар, жулунганды билбейсиўер”
деп кєргєндєр айтып калышат. Чогуу жашап окшошуп калгандан деле эмес, тїбїбїздє, алган таалимтарбиябызда окшоштук бар экен.
Экєєбїздїн болгон мїнєзїбїз
ушундай, кыйкырык, уруш эмне
экенин билген жокпуз. Кєўїлїмдї
оорутуп чекеме черткен жок. Мен
дагы “Эрте келдиў, кеч келдиў”
дебей, жумушуна чуркап барбай,
бири-бирибизге ишенимибиз кїчтїї эле. Нике кыйылып жаткандагы берген шертибизди экєєбїз теў
аткардык. Байкеўер “ємїр бою сени жана ушул таттуу мамилебизди
коргойм, сактайм” деген жигитчилик убадасына турду.
Афина БАКИРОВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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МААНАЙ КЄТЄРГЄН МАЯНА

Маданий мурастарды сактоо жана
коргоо бєлїмїнїн жетектєєчї адиси
Кызжибек БАКЫТБЕК кызы:

ИШТИН САПАТЫ ЖАКШЫРЫП,
ЖООПКЕРЧИЛИК ЖОГОРУЛАЙТ

”АЙЛЫК АКЫБЫЗДЫ АЛЫП,
ИШЕНИП-ИШЕНБЕЙ КЕТТИК”

П

резиденттин Жарлыгына ылайык, єлкєдє кээ бир мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысы дээрлик 100
пайызга кєтєрїлдї. Эл арасында чоў єлчємдєгї эмгек акылар колго тийип жатканына ишенип-ишенбегендер
да жок эмес. Жогорулаган айлык акылар мамлекеттик кызматкерлерге дем берип, жаштардын єз мекенинде
калып иштєєсїнє мїмкїндїк берет. Август айынын айлык акысын алган КР Маданият, маалымат, спорт жана жаштар
саясаты министрлигинин айрым кызматкерлери єз кубанычтарын тємєнкїчє билдиришти.

Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин
Жаштар саясаты башкармалыгынын башчысы Таалайбек БЕРДИЕВ:

"МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТКЕР БОЛОМ
ДЕГЕН ЖАШТАР КЄБЄЙЄ БАШТАДЫ"
– Эмгек акылар кєбєйїп,
азыр мамлекеттик кызматкерлердин кубанып турган
мезгили. Мага мурда жалпы 21 миўдей сом чыгып, 17
миў сом колго тийчї. Азыркы кїндє жалпы 56 миў сом
болуп, 44 миў сом колго алып
жатам. Бул чындык. Бир топ
жылдан бери иштеген эмгек

стажысы кєп кызматкерлер
60 миў сомдун тегерегинде
алып жатышат.
Чындыгын айтканда, эмгек акылар кєтєрїлгєнгє
чейин жаш кадрлар айлыктын аздыгынан мамлекеттик кызматка келип иштегиси келчї эмес. Кызмат
орундарына вакансиялар

Жаштар саясаты башкармалыгынын
башкы адиси Махабат ТЫНАРБЕКОВА:

“ЖЇЗ ПАЙЫЗ КЄТЄРЇЛГЄН
АЙЛЫК БОЛГОН ЭМЕС”

– Жалпы мамлекеттик
кызматта иштегениме 7 жыл
болду. Жети жылдык стаж
менен 14 миў сом айлык алчумун. Азыр жогорулаган
эмгек акы менен 30 миўге
жакын айлык чыкты. Мамлекеттик кызматкерлердин
эмгек стажысына, чинине,
кызматына жараша кошумча акылары кошулуп, айлык
эсептелинет. Баарына бирдей
чыкпайт. Мисалы, мен жаўы
иштеп баштаганда, мындан
жети жыл мурда айлыгым

5 миў сом болчу. 2018-жылдан баштап кєтєрїлїп олтуруп, башкы адис болуп жогорулаганымда айлыгым 14
миў сомго жетти. Мамлекеттик ипотекадан алган їйїмє
айлыгымдын 8 миў сому тєлєнєт. Калган айлыгым эч
нерсеге жетпегендиктен,
тамак-ашты айылдан пенсионер ата-энем жєнєтчї.
Тїшкї тамагыбызды да їйдєн сала келебиз. Кийимкече, батир акысы, баскантурганыбызга эптеп їнємдєсєк да жетпей калчу. Бир
жакка барып эс алган мындай турсун, ооруп калсаў дарыга акча таппай калчубуз.
Анан карыз ала баштайсыў.
Жїз пайыз кєтєрїлгєн
айлык биздин тарыхыбызда болгон эмес. Бизге чоў
жардам болду. Акырындык
менен биздин єлкєдє да татыктуу жашоо їчїн жылыштар башталды деп эсептейм.

КАМКОРДУК

бар болчу. Бизде кєбїнчєсї орто, орто муундан жогорку муундар иштешет.
Азыр айлык акылар кєбєйгєндєн кийин жеке сектордо жїрїп мамлекеттик кызматка келсем деген жаштар
кєбєйє баштады. Сынактын
негизинде министрликтин
резерв кадрына кирїїгє

ашыккан жаштардын саны
кїндєн-кїнгє єсїїдє. Мурункуга салыштырмалуу
2-3 эсеге кєбєйдї. Бул абдан жакшы кєрїнїш.

– Президентибиз Садыр
Жапаровдун Жарлыгы менен кєтєрїлгєн айлык акыларды – мамлекеттик кызматкерлердин шартын жакшыртуу, эмгегин баалоо деп
тїшїнєм. Баары эле жашоо
їчїн иштейт эмеспи. Айлык
маянанын аздыгынан кєптєгєн билимдїї жаштар чет
жактарга чыгып кетишкен.
Эми алар мигрант болуп
сыртка чыкпай, билимин,
акылын, эмгегин єз элине
жумшайт деп ойлойм. Айлыктардын кєбєйгєнї менен
миграция агымы токтойт.
Чет єлкєгє чыгуу да чоў тобокелчилик. Бири жыргаса,
бири кырсыктап жатат.
Мен єзїм бул министрликке жакында эле келдим.
Угушума караганда айлыктар канча жылдан бери азаздан кошулуп олтуруп 10
миў, 12 миў, 14 миў, акыркысы 16 миў сом болуптур.

Кесиптик билим берїї бєлїмїнїн адиси Нурсултан КОШАЛИЕВ:

"ИШТИН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУ АРТАТ"
– Бир нече ай мурда 1-августтан баштап мамлекеттик кызматкерлердин айлыктары кєтєрїлєєрї маалым болгон. Бирок, биз ойлогондон да жогору кєтєрїлєєрїн ошондо ойлогон
эмеспиз. Эски айлык боюнча колума 11 миў сом тийсе, кєбєйгєндєн кийин 38
495 сом алдым. Бул албетте
сїйїнїчтїї жакшы жаўылык. Президентибиз Садыр
Жапаровго
ыраазыбыз.

Минтип мамлекеттик кызматкерлерди каржылык жактан колдогону бизге дем берет. Эми иштин натыйжалуулугу мындан дагы кєтєрїлєт деп ойлойм. Бирок, мен
айлык кєтєрїлгєнгє чейин
деле ишиме жаўылык, идеяларды киргизсем деп кєп аракет кылчумун. Ал нерсе менин жїрєгїмдє болгон. Мурда бул жакка келгенге чейин билим берїї тармагында иштегем. STEAM билим

берїї долбоорунда адамдан
тєрт нерсе талап кылынат:

коммуникация – эл менен
тил табышуу, команда менен
иштеше билїї, сынчыл ойлор
жана креативдїїлїк. Бул багыттар менен иш алып баруу
бир гана билим берїї тармагында эмес, ар бир жерде
колдонулушу керек. Ошол себептен ишти креативдїї кєз
караш менен карап, азыркы учурдагы кесиптик билим берїї сапатын мыкты
деўгээлге чыгарууга кїчаракетибизди жумшайбыз.

Жаштар саясаты башкармалыгынын жетектєєчї адиси Чыўгыз АБЫКЕЕВ:

"АЙЛЫГЫМ 15 МИЎДЕН 35 МИЎ
СОМГО ЧЕЙИН ЖЕТТИ"

– Айлыгым кєбєйгєнгє чейин 15 миў сомдой

алчумун. Август айына 35 миў сом чыкты. Абдан сїйїнїп жатабыз. Бирок, азыр тамак-аш азыктїлїктєрїнєн
баштап,
жашоо-тиричиликке керектїї бардык нерселер абдан кымбаттады. Бул алган

айлыгыбыз деле кїнїмдїк
жашоого, коммуналдык
тєлємдєргє кетип калат.
Ошентсе да эс алууга же дагы бир керектїї нерсебизге ай сайын їнємдєп, топтогонго мїмкїнчїлїк пайда болду. Буга чейин деле аз

айлыкты эптеп жеткирип,
чын дили менен иштеген
жаштар кєп болгон. Мындай єтє чоў секирик менен
кєбєйтїлгєн айлык акылар
їчїн ажобузга тереў ыраазыбыз.
Бактыгїл КУЛАТАЕВА

Сырга ЧЫМЫРБАЕВА:

“БУЛ ЖАРДАМ МЕН ЇЧЇН ЧОЎ КОЛДОО”
Аз камсыз болгон їй-бїлєлєрдї оор турмуштук кырдаалдан
чыгаруу, активдїї аракеттерге шыктандыруу жана социалдык
жоопкерчиликти жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинети 2022-жылдын 15-июлунда “Социалдык
келишимдердин негизинде социалдык жардам кєрсєтїї” жєнїндє
токтом кабыл алган. Ушул токтомдун негизинде социалдык
жардам кєрсєтїїгє 2800 аз камсыз болгон їй-бїлєнї камтуу
каралып, республикалык казынадан 292,6 миллион сом бєлїнгєн.
Учурда Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлиги
социалдык келишимдердин негизинде социалдык жардам кєрсєтїїнї
баштап, республика боюнча 1576 їй-бїлєгє 100 миў сом єлчємїндє
каражатты кайтарымсыз тїрдє берди. Калган їй-бїлєлєр жакынкы
аралыкта жардамдарды колуна алышат. Биз Бишкек шаарынын
тургуну, аталган социалдык келишимдин негизинде жардам алган
Сырга Чымырбаева менен маектештик.

- Сырга, сиз жакында мамлекет тарабынан берилген
100 миў сом єлчємїндєгї
кайтарымсыз жардамды алдыўыз? Бул жардам кандайча берилди?

Мен да колума жогорулаганга чейин 16 миў сом алдым.
Азыр 100% кошулуп, абдан
эле кєп айлык чыгыптыр.
Ишенип-ишенбей да кеттик.
Эми мындан кийин мамлекеттик кызматкерлердин баркы кєтєрїлєт. Иштин сапаты жакшырып, жоопкерчилик жогорулайт. Азыр бизде
жумушка болгон кызыгуу,
умтулуу жандана баштады.
Долбоорлорду жазып, жаўыча иштейли деген идеялар пайда боло баштады.

- Июль айында мамлекет тарабынан аз камсыз болгон їйбїлєлєргє кайтарымсыз жардам
берїї тууралуу айтылган. Бул
жардамды, башкача айтканда
акчалай грантты алуу їчїн аны
максаттуу пайдалануу боюнча бизнес долбоор жазуу шарты

коюлган болчу. Мен долбоор тууралуу угарым менен шартты аткарып, чакан бизнес ачуу боюнча долбоор жазып, мэрияга тапшыргам. Бир ай аралыгында долбоорум комиссия тарабынан їч
жолу каралып, андан соў жардам
берилди.

- Кандай долбоор жаздыўыз эле?
- Кийим тигїїчї цех ачуу
боюнча бизнес долбоор жазгам. 100 миў сом колго тиери
менен кийим тигїїчї эки машина жана керектїї шаймандарды сатып алдым. Їйїмдїн
бир бєлмєсїнє чакан цех ачып
жатам. Мага їйдє иштеп, каражат табуу ыўгайлуу. Анткени,
балдарым кєп.
- Канча балаўыз бар?
- Алты уулдун энесимин.
Жолдошум онкологиялык дартка чалдыгып, тилекке каршы 37
жашында каза болуп калды.
Балдарымдын атасы кєп дарыланды. Ошол учурларда кыйынчылык тарттык. Жакындарыбыздын жардамы менен ооруну жеўебиз деп кєп аракеттендик. Бирок, натыйжа болгон
жок. Айла жок тагдырга баш

ийгенбиз. Азыр улуу уулум 16,
кичїїсї 3 жашта. Балдарым
мектепте окушат. Андыктан
їйдє олтуруп иштєє мага ыўгайлуу. Мамлекеттен кєрсєтїлїп жаткан жардам їчїн ыраазычылыгымды айтам. Бул жардам мен їчїн чоў колдоо. Азыр
тигїї машиналарын алып коюп,
буйрутма берїїчїлєр менен
сїйлєшїп, ишимди баштоо алдында турам.
- Жакында “Эне даўкы” медалынын да ээси болуптурсуз?
- Президентибиз Садыр
Жапаровдун Жарлыгына ылайык “Эне Даўкы” медалы менен
сыйландым. Алты баламдын
келечеги кеў болсун деп тилек
кылам. Ошондуктан мен талыкпай иштеп, аларга татыктуу тарбия берип, эч нерседен
кем кылбай єстїрїї аракетин
кєрїп жатам.
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА
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2022-ЖЫЛДЫН 1-ОКТЯБРЫНАН
ТАРТЫП ПЕНСИЯНЫН
КАМСЫЗДАНДЫРУУ
БЄЛЇКТЄРЇНЇН
ЄЛЧЄМДЄРЇН ИНДЕКСАЦИЯЛОО
ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Ïåíñèîíåðëåðäèí æàøîî äå¢ãýýëèí àíäàí àðû
êîëäîîíó êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº"
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå, "Ìàìëåêåòòèê ïåíñèÿëûê ñîöèàëäûê êàìñûçäàíäûðóó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 7-áåðåíåñèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. 2022-æûëäûí 1-îêòÿáðûíàí òàðòûï ïåíñèÿíûí êàìñûçäàíäûðóó áºë¿êòºð¿í¿í ºë÷ºìäºð¿í
èíäåêñàöèÿëîî êîýôôèöèåíòè 1,15 ºë÷ºì¿íäº
áåêèòèëñèí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîöèàëäûê ôîíäó:
1) "Ìàìëåêåòòèê ïåíñèÿëûê ñîöèàëäûê êàìñûçäàíäûðóó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà ûëàéûê 2022-æûëäûí 1-îêòÿáðûíà ÷åéèí
äàéûíäàëãàí ïåíñèÿëàðäûí êàìñûçäàíäûðóó áºë¿êòºð¿í¿í ºë÷ºìäºð¿í 2022-æûëäûí 1-îêòÿáðûíàí òàðòûï 1,15 èíäåêñàöèÿëîî êîýôôèöèåíòèíå
èíäåêñàöèÿëàñûí;
2) ïåíñèÿëàðäûí êàìñûçäàíäûðóó áºë¿êòºð¿í¿í ºë÷ºìäºð¿í ºç óáàãûíäà êàéðà ýñåïòººí¿ æàíà àëàðäû æà¢û ºë÷ºìäº òºëºï áåð¿¿í¿ êàìñûç
êûëñûí.
3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
4. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 9-ñåíòÿáðû, ¹505

2022-ЖЫЛДЫН
1-ОКТЯБРЫНАН ТАРТЫП
ПЕНСИЯНЫН БАЗАЛЫК
БЄЛЇГЇНЇН ЄЛЧЄМЇН
БЕЛГИЛЄЄ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Ïåíñèîíåðëåðäèí æàøîî äå¢ãýýëèí àíäàí àðû
êîëäîîíó êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº"
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå, "Ìàìëåêåòòèê ïåíñèÿëûê ñîöèàëäûê êàìñûçäàíäûðóó æºí¿íäº" Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 7, 22-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. 2022-æûëäûí 1-îêòÿáðûíàí òàðòûï ïåíñèÿíûí áàçàëûê áºë¿ã¿ 3 170,0 (¿÷ ìè¢ æ¿ç æåòèìèø)
ñîì ºë÷ºì¿íäº áåëãèëåíñèí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîöèàëäûê ôîíäó ïåíñèÿíûí áàçàëûê áºë¿ã¿í ºç
óáàãûíäà êàéðà ýñåïòººí¿ æàíà àíû æà¢û ºë÷ºìäº òºëººí¿ êàìñûç êûëñûí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè áåëãèëåíãåí òàðòèïòå:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Áþäæåò, ýêîíîìèêàëûê æàíà ôèñêàëäûê ñàÿñàò áîþí÷à êîìèòåòè ìåíåí ìàêóëäàøóó áîþí÷à
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2022-æûëãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòè æàíà 2023-2024-æûëäàðãà áîëæîëó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíäà "Òîïòîëãîí ôèíàíñûëûê ðåçåðâäåð" 2829-÷ûãàøàëàð áåðåíåñè áîþí÷à êàðàëãàí êàðàæàòòàðäûí
ýñåáèíåí 3 083 000 000,0 (¿÷ ìèëëèàðä ñåêñåí ¿÷
ìèëëèîí) ñîì ñóììàñûíäàãû àê÷à êàðàæàòòàðûí
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîöèàëäûê
ôîíäóíà áºë¿ï áåðñèí;
2) "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2022-æûëãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòè æàíà 2023-2024-æûëäàðãà
áîëæîëó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí äîëáîîðóí äàÿðäîîäî óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó òèåøåë¿¿
ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êàðàñûí.
4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
5. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 9-ñåíòÿáðû, ¹504

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ТЕЛЕРАДИОБЕРЇЇ КОРПОРАЦИЯСЫН
РЕФОРМАЛОО БОЮНЧА АЙРЫМ ЧАРАЛАР ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê òåëåðàäèîáåð¿¿ êîðïîðàöèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 20-áåðåíåñèíèí 5-áºë¿ã¿í æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2022-æûëäûí 3-àâãóñòóíäàãû ¹270 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê òåëåðàäèîáåð¿¿ êîðïîðàöèÿñûí ðåôîðìàëîî áîþí÷à àéðûì ÷àðàëàð æåí¿íäº» Æàðëûãûí èøêå àøûðóó
ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãðàæäàíäûê êîäåêñèíèí
92-94-ñòàòüÿëàðûíà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîîìäóê òåëåðàäèîáåð¿¿ êîðïîðàöèÿñû» ìåêåìåñè ìåíåí «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîîìäóê òåëåðàäèîáåð¿¿ êîðïîðàöèÿñûíûí Ðåñïóáëèêàëûê ðàäèîòåëåáîðáîðó» ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû áèðèêòèð¿¿ æîëó ìåíåí
áàðäûê óêóêòàðûí æàíà ìèëäåòòåðèí æà¢û ò¿ç¿ëãºí «Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê òåëåðàäèîáåð¿¿ êîðïîðàöèÿñû»
ìåêåìåñèíå (ìûíäàí àðû - ÓÒÐÊ) ºòêºð¿ï áåð¿¿ ìåíåí êàéðà óþøòóðóëñóí.
2. ÓÒÐÊíûí òºìºíê¿äºé ôèðìàëûê àòàëûøû àíûêòàëñûí:
òîëóê ôèðìàëûê àòàëûøû:
- ìàìëåêåòòèê òèëäå: «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê òåëåðàäèîáåð¿¿ êîðïîðàöèÿñû» ìåêåìåñè;
- ðàñìèé òèëäå: ó÷ðåæäåíèå «Íàöèîíàëüíàÿ òåëåðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîðïîðàöèÿ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»;
êûñêàðòûëãàí ôèðìàëûê àòàëûøû:
- ìàìëåêåòòèê òèëäå: «ÊÐ ÓÒÐÊ» ìåêåìåñè;
- ðàñìèé òèëäå: ó÷ðåæäåíèå «ÍÒÐÊ ÊÐ».
3. ÓÒÐÊíûí æàéãàøêàí æåðè áîëóï òºìºíê¿ äàðåê àíûêòàëñûí: Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû, 720010, Áèøêåê øààðû, Æàø Ãâàðäèÿ áóëüâàðû ¹59.
4. ÓÒÐÊ «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîîìäóê òåëåðàäèîáåð¿¿
êîðïîðàöèÿñû» ìåêåìåñèíèí æàíà «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Êîîìäóê òåëåðàäèîáåð¿¿ êîðïîðàöèÿñûíûí Ðåñïóáëèêàëûê ðàäèîòåëåáîðáîð» ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûíûí óêóê óëàíòóó÷óñó áîëóï ñàíàëàò äåï áåëãèëåíñèí.
5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò æàíà
æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãè áåëãèëåíãåí òàðòèïòå:
1) òºìºíê¿ ìåêåìåëåðäè êàéðà óþøòóðñóí:
- «Áàòêåí îáëóñòóê òåëåðàäèîêîìïàíèÿñû» ìåêåìåñèíå æàíà «Áàòêåí òà¢û» Áàòêåí îáëóñòóê ãåçèòèíèí ðåäàêöèÿñû» ìåêåìåñèíå áºë¿¿ æîëó ìåíåí «Áàòêåí îáëóñòóê ìåäèàáîðáîðóí»;
- «Æàëàë-Àáàä îáëóñòóê òåëåðàäèîêîìïàíèÿñû» ìåêåìåñèíå,
«Àêûéêàò» Æàëàë-Àáàä îáëóñòóê ãåçèòèíèí ðåäàêöèÿñû» ìåêåìåñèíå æàíà «Æàëàë-Àáàä òîíãè» Æàëàë-Àáàä îáëóñòóê ãåçèòèíèí ðåäàêöèÿñû» ìåêåìåñèíå áºë¿¿ æîëó ìåíåí «Æàëàë-Àáàä
îáëóñòóê ìåäèàáîðáîðóí»;
- «Ûñûê-Êºë îáëóñòóê òåëåðàäèîêîìïàíèÿñû» ìåêåìåñèíå,
«Ûñûê-Êºë êàáàðëàðû» Ûñûê-Êºë îáëóñòóê ãåçèòèíèí ðåäàêöèÿñû» ìåêåìåñèíå æàíà «Âåñòè Èññûê-Êóëÿ» Ûñûê-Êºë îáëóñòóê
ãåçèòèíèí ðåäàêöèÿñû» ìåêåìåñèíå áºë¿¿ æîëó ìåíåí «ÛñûêÊºë îáëóñòóê ìåäèàáîðáîðóí»;
- «Íàðûí îáëóñòóê òåëåðàäèîêîìïàíèÿñû» ìåêåìåñèíå æàíà
«Òå¢èð Òîî» Íàðûí îáëóñòóê ãåçèòèíèí ðåäàêöèÿñû» ìåêåìåñèíå
áºë¿¿ æîëó ìåíåí «Íàðûí îáëóñòóê ìåäèàáîðáîðóí»;
- «Òàëàñ îáëóñòóê òåëåðàäèîêîìïàíèÿñû» ìåêåìåñèíå æàíà «Òàëàñ Áàéðàãû» Òàëàñ îáëóñòóê ãåçèòèíèí ðåäàêöèÿñû» ìåêåìåñèíå
áºë¿¿ æîëó ìåíåí «Òàëàñ îáëóñòóê ìåäèàáîðáîðóí»;
- «ÑÒÂ» ×¿é îáëóñòóê òåëåðàäèîêîìïàíèÿñû» ìåêåìåñèíå,
«×¿é áàÿíû» ×¿é îáëóñòóê ãåçèòèíèí ðåäàêöèÿñû» ìåêåìåñèíå

æàíà «×óéñêèå èçâåñòèÿ» ×¿é îáëóñòóê ãåçèòèíèí ðåäàêöèÿñû»
ìåêåìåñèíå áºë¿¿ æîëó ìåíåí «×¿é îáëóñòóê ìåäèàáîðáîðóí»;
- êóðàìûíàí «Îø æà¢ûðûãû» Îø îáëóñòóê ãåçèòèíèí ðåäàêöèÿñû», «Óø ñàäîñè» Îø îáëóñòóê ãåçèòèíèí ðåäàêöèÿñû» æàíà «Ýõî Îøà» Îø îáëóñòóê ãåçèòèíèí ðåäàêöèÿñû» ìåêåìåëåðèí áºë¿¿ æîëó ìåíåí «Ûíòûìàê» êîîìäóê ðåãèîíäóê òåëåðàäèîêîìïàíèÿñûí»;
2) æà¢û ò¿ç¿ëãºí «Áàòêåí îáëóñòóê òåëåðàäèîêîìïàíèÿñû»,
«Æàëàë-Àáàä îáëóñòóê òåëåðàäèîêîìïàíèÿñû», «Ûñûê-Êºë îáëóñòóê òåëåðàäèîêîìïàíèÿñû», «Íàðûí îáëóñòóê òåëåðàäèîêîìïàíèÿñû», «Òàëàñ îáëóñòóê òåëåðàäèîêîìïàíèÿñû», «ÑÒÂ» ×¿é
îáëóñòóê òåëåðàäèîêîìïàíèÿñû» ìåêåìåëåðèí òèéèøò¿¿ øòàòòàðû, ôèíàíñûëûê æàíà ìàòåðèàëäûê-òåõíèêàëûê êàðàæàòòàðû
ìåíåí ÓÒÐÊíûí êàðàìàãûíà ºòêºð¿ï áåðñèí;
3) ÓÒÐÊ ìåíåí áèðãåëèêòå îáëóñòóê ìàìëåêåòòèê òåëåðàäèîêîìïàíèÿëàðäûí óáàêòûëóó æå òóðóêòóó ïàéäàëàíóóñóíäà òóðãàí èìàðàòòàðäû, æàáäóóëàðäû, òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûí æàíà
áàøêà ìàòåðèàëäûê áààëóóëóêòàðäû áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êàáûë àëóóíó - ºòêºð¿ï áåð¿¿í¿ æ¿ðã¿çñ¿í;
4) óøóë òîêòîìäóí 5-ïóíêòóíóí 1-ïóíêò÷àñûíäà êàðàëãàí êàéðà óþøòóðóëóó÷ó ìåêåìåëåðäèí áºë¿øò¿ð¿¿ áàëàíñûí áåêèòñèí;
5) À.Æóìàêìàòîâ àòûíäàãû Êûðãûç ìàìëåêåòòèê àêàäåìèÿëûê
ñèìôîíèÿëûê îðêåñòðèíå áåêèòèëãåí ÷î¢ êîíöåðòòèê ñòóäèÿíû
ÓÒÐÊíûí êàðàìàãûíà ºòêºð¿ï áåðñèí;
6) áèð àéëûê ìººíºòòº óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó áàøêà
çàðûë ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
6. ÓÒÐÊíûí áàøêû äèðåêòîðó:
- ýêè àéëûê ìººíºòòº óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êàðàëãàí
êàéðà óþøòóðóëóó÷ó þðèäèêàëûê æàêòàðäûí ºòêºð¿ï áåð¿¿ àêòûñûí áåêèòñèí;
- ÓÒÐÊíûí æàíà îáëóñòóê òåëåðàäèîêîìïàíèÿëàðäûí æà¢û
óþøòóðóó ò¿ç¿ì¿í æàíà øòàòòûê ðàñïèñàíèåñèí áåêèòñèí;
- ÓÒÐÊíûí æàíà îáëóñòóê òåëåðàäèîêîìïàíèÿëàðäûí óñòàâûí
èøòåï ÷ûêñûí æàíà áåêèòñèí;
- êàéðà óþøòóðóëóó÷ó þðèäèêàëûê æàêòàðäû þñòèöèÿ îðãàíäàðûíäà êàòòîî æîë-æîáîëîðóí áåëãèëåíãåí òàðòèïòå æ¿ðã¿çñ¿í;
- ÓÒÐÊíû òåõíèêàëûê ìîäåðíèçàöèÿëîîíó íåãèçäºº ¿÷¿í òåõíèêàëûê àóäèò æ¿ðã¿çñ¿í;
- óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó áàøêà çàðûë ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
7. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñû
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí÷à ôîíä
ìåíåí áèðãåëèêòå óøóë òîêòîìäóí 3-ïóíêòóíà ûëàéûê èìàðàòòû,
êûéìûëäóó æàíà êûéìûëñûç ì¿ëêò¿ îïåðàòèâä¿¿ áàøêàðóó óêóãóíäà ÓÒÐÊãà áåêèòèï áåð¿¿ áîþí÷à ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
8. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí óøóë òîêòîìóí èøêå àøûðóó ìåíåí áàéëàíûøêàí ÷ûãûìäàð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû
ìèíèñòðëèãèíå æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê òåëåðàäèîáåð¿¿ êîðïîðàöèÿñûíà 2022-æûëãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòå
êàðàëãàí êàðàæàòòàðäûí ÷åãèíäå æ¿çºãº àøûðûëñûí.
9. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî
áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
10. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 9-ñåíòÿáðû, ¹493

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН 2022-ЖЫЛДЫН
20-МАЙЫНДАГЫ №159 "УЛУТТУК КИНОИНДУСТРИЯНЫ ЄНЇКТЇРЇЇ ЖАНА
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КИНЕМАТОГРАФИЯСЫН МАМЛЕКЕТТИК КОЛДОО
СИСТЕМАСЫН МЫНДАН АРЫ ЄРКЇНДЄТЇЇ БОЮНЧА ЧАРАЛАР
ЖЄНЇНДЄ" ЖАРЛЫГЫН ИШКЕ АШЫРУУ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Óëóòòóê êèíîèñêóññòâîíó ìûíäàí àðû ºí¿êò¿ð¿¿ æàíà óëóòòóê
êèíåìàòîãðàôèÿíû æà¢û ñàïàòòóó äå¢ãýýëãå êºòºð¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2022-æûëäûí 20-ìàéûíäàãû ¹159 "Óëóòòóê êèíîèíäóñòðèÿíû ºí¿êò¿ð¿¿ æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êèíåìàòîãðàôèÿñûí ìàìëåêåòòèê êîëäîî
ñèñòåìàñûí ìûíäàí àðû ºðê¿íäºò¿¿ áîþí÷à ÷àðàëàð æºí¿íäº"
Æàðëûãûíà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò æàíà
æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Êèíåìàòîãðàôèÿ äåïàðòàìåíòèíèí àëäûíäàãû "Êûðãûçñåðèàë" ÷ûãàðìà÷ûëûê-ºíä¿ð¿øò¿ê áèðèêìåñè" ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè (ìûíäàí àðû - "Êûðãûçñåðèàë" ×ªÁ" ÌÌ) ò¿ç¿ëñ¿í.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò æàíà
æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãè:
1) òºìºíê¿ëºðä¿ èøòåï ÷ûêñûí æàíà áåêèòñèí:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò
æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Êèíåìàòîãðàôèÿ äåïàðòàìåíòèíèí àëäûíäàãû "Êûðãûçñåðèàë" ×ªÁ"
ÌÌíûí óñòàâûí;
- Áèøêåê ýë àðàëûê êèíîôåñòèâàëûíûí èø ðåãëàìåíòèí;
2) óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó óþøòóðóó÷óëóê æàíà áàøêà
÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2012-æûëäûí 16-àïðåëèíäåãè ¹241 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò,
ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãèíèí àëäûíäàãû Êèíåìàòîãðàôèÿ äåïàðòàìåíòè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû
ìèíèñòðëèãèíèí àëäûíäàãû Êèíåìàòîãðàôèÿ äåïàðòàìåíòèíèí
áàøêàðóó ñõåìàñû óøóë òîêòîìäóí 1-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 18-àâãóñòóíäàãû ¹495 "Ìàäàíèÿò, èñêóññòâî æàíà ìààëûìàò ìåêåìåëå-

ðèíèí òèïò¿¿ ÷åêòåëãåí øòàòòàðûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà
òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
- 1-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû îí ýêèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
- "Êûðãûçñåðèàë" ÷ûãàðìà÷ûëûê-ºíä¿ð¿øò¿ê áèðèêìåñè" ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñèíèí, 91-òèðêåìåãå ûëàéûê;";
- óøóë òîêòîìäóí 2-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäàãû 91-òèðêåìå ìåíåí òîëóêòàëñûí.
5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí 29-ìàéûíäàãû ¹278 "Ìàäàíèÿò, èñêóññòâî, ìààëûìàò æàíà êèíåìàòîãðàôèÿ ìåêåìåëåðèíèí êûçìàòêåðëåðè ¿÷¿í êâàëèôèêàöèÿëûê òàëàïòàðäû áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
- 1-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 91-ïóíêò÷à ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«91) "Êûðãûçñåðèàë" ÷ûãàðìà÷ûëûê-ºíä¿ð¿øò¿ê áèðèêìåñè"
ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñèíèí, 91-òèðêåìåãå ûëàéûê;";
- óøóë òîêòîìäóí 3-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäàãû 91-òèðêåìå ìåíåí òîëóêòàëñûí.
6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí
2022-æûëäûí 30-ìàðòûíäàãû ¹185 "Ìàäàíèÿò, èñêóññòâî, ìààëûìàò æàíà ñïîðò ìåêåìåëåðèíèí êûçìàòêåðëåðèíå ýìãåê àêû
òºëººí¿í øàðòòàðû æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿
êèðãèçèëñèí:
- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 9-òèðêåìåñè óøóë òîêòîìäóí
4-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäàãû 11-ãëàâà ìåíåí òîëóêòàëñûí.
7. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî
áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
8. 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 9-ñåíòÿáðû, ¹491
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2022-жылдын 16-сентябры
"БИШКЕК-СИТИ" ЭЛ АРАЛЫК ИШКЕРДИК БОРБОРУН КУРУУ" ДОЛБООРУН ИШКЕ
АШЫРУУ МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР
КАБИНЕТИНИН АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2022-æûëäûí 25-èþëóíäàãû ¹249 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 1-íîÿáðûíäàãû ¹515
"Áèøêåê-Ñèòè" ýë àðàëûê èøêåðäèê áîðáîðóí êóðóó"
äîëáîîðóí èøêå àøûðóó áîþí÷à ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿíû ò¿ç¿¿ æºí¿íäº" Æàðëûãûíà ºçãºðò¿¿ êèðãèç¿¿
òóóðàëóó" Æàðëûãûí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áþäæåòòèê êîäåêñèíèí 115-áåðåíåñèíèí 4-áºë¿ã¿íº, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 15-íîÿáðûíäàãû ¹262 "Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí ªçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðëèãèíèí àéðûì ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí ªçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðëèãèíèí áàøêàðóó ñõåìàñû:
- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ïîçèöèÿ ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"Áèøêåê-Ñèòè" ýë àðàëûê èøêåðäèê áîðáîðóí êóðóó" äîëáîîðóí èøêå àøûðóó áîþí÷à ìàìëåêåòòèê
äèðåêöèÿ".
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 15-íîÿáðûíäàãû ¹264 "Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí àòêàðóó áèéëèãèíèí ìàìëåêåòòèê
îðãàíäàðûíûí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áàøêà
ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí, àíûí è÷èíäå òåõíèêàëûê
æàíà òåéëºº÷¿ ïåðñîíàëûíûí øòàòòûê ñàíûíûí ÷åãè
æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
1-òèðêåìåñèíèí 5-ïóíêòóíäàãû "4980", "945", "476"
æàíà "220" äåãåí öèôðàëàð òèåøåë¿¿ ò¿ðäº "4985",
"950", "477" æàíà "221" äåãåí öèôðàëàð. ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 2-äåêàáðûíäàãû ¹287 "ÁèøêåêÑèòè" ýë àðàëûê èøêåðäèê áîðáîðóí êóðóó" äîëáîîðóí
èøêå àøûðóó áîþí÷à ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿ æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé
ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
- àòàëûøûíäàãû æàíà 1, 2, 5-ïóíêòòàðûíäàãû ò¿ðä¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ "Áèøêåê-Ñèòè" ýë àðàëûê èøêåðäèê áîðáîðóí êóðóó" äîëáîîðóí èøêå àøûðóó áîþí÷à
ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿ" äåãåí ñºçäºð òèåøåë¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó "Áèøêåê-Ñèòè" ýë
àðàëûê èøêåðäèê áîðáîðóí êóðóó" äîëáîîðóí èøêå
àøûðóó áîþí÷à ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿ" äåãåí ñºçäºð
ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 21-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"21. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
1) Ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿíûí øòàòòûê ñàíû 6 áèðäèê ñàíûíäà 3-òèðêåìåãå ûëàéûê;
2) Ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿíûí êûçìàòêåðëåðèíèí
êûçìàòòûê ìàÿíàëàðûíûí ºë÷ºìäºð¿ 4-òèðêåìåãå
ûëàéûê.";
- 3-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ñåãèçèí÷è àáçàö
ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"- Ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿíûí êûçìàòêåðëåðèíå ýìãåê ºðã¿¿ãº ÷ûêêàíäà ýêè àéëûê ýìãåê àêû ôîíäóíóí
ºë÷ºì¿íäº äåí ñîîëóãóí ÷û¢äîîãî æºëºêïóë òºëºí¿ï
áåðèëå òóðãàíäûãû.";
- óøóë òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà
3, 4-òèðêåìåëåð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí "Áèøêåê-Ñèòè" ýë àðàëûê èøêåðäèê áîðáîðóí êóðóó" äîëáîîðóí èøêå àøûðóó áîþí÷à ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿ
æºí¿íäº æîáîäî:
- àòàëûøûíäàãû æàíà 1-ïóíêòóíäàãû "Áèøêåê-Ñèòè" ýë àðàëûê èøêåðäèê áîðáîðóí êóðóó" äåãåí ñºçäºð "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªçãº÷º êûðäààëäàð
ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó "Áèøêåê-Ñèòè" ýë àðàëûê
èøêåðäèê áîðáîðóí êóðóó" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 3 æàíà 4-ïóíêòòàðû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"3. Ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿ þðèäèêàëûê æàê áîëóï
ýñåïòåëåò, àãà áåêèòèëèï áåðèëãåí ì¿ëêò¿ îïåðàòèâä¿¿ áàøêàðóóíó æ¿çºãº àøûðàò, ºç àëäûí÷à áàëàíñû,
íåãèçãè æàíà æ¿ã¿ðò¿¿ êàðàæàòòàðû áàð, ìàìëåêåòòèê
æàíà ðàñìèé òèëäåðäå àòàëûøû áàð ìººð¿, øòàìïòàðû æàíà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ áëàíêòàðû, ýìáëåìà-
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ñû, îøîíäîé ýëå Áîðáîðäóê êàçûíàëûêòà æàíà áàíêòàðäà àëûø-áåðèø ýñåáè æàíà áàøêà ýñåïòåðè áàð.
Ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿíûí óþøòóðóó-óêóêòóê ôîðìàñû -ìàìëåêåòòèê ìåêåìå.
Ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿíû ê¿ò¿¿ãº ÷ûãûìäàð òèåøåë¿¿ æûëãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòèí æàíà Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíäà òûþó ñàëûíáàãàí
áàøêà êàðàæàòòàðäûí ýñåáèíåí æ¿çºãº àøûðûëàò.
4. Ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿíûí ôèðìàëûê àòàëûøû:
ìàìëåêåòòèê òèëäå: Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó "ÁèøêåêÑèòè" ýë àðàëûê èøêåðäèê áîðáîðóí êóðóó" äîëáîîðóí
èøêå àøûðóó áîþí÷à ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿ" ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè;
ðàñìèé òèëäå: ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå "Ãîñóäàðñòâåííàÿ äèðåêöèÿ ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà "Ñòðîèòåëüñòâî ìåæäóíàðîäíîãî äåëîâîãî öåíòðà "Áèøêåê-Ñèòè" ïðè Ìèíèñòåðñòâå ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè".
Ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿíûí êûñêàðòûëãàí àòàëûøû:
ìàìëåêåòòèê òèëäå: ÊÐ ªÊÌ "Áèøêåê-Ñèòè" ÌÄ";
ðàñìèé òèëäå: "ÃÄ "Áèøêåê-Ñèòè" Ì×Ñ ÊÐ".";
- 6-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"6. Ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿíûí æàéãàøêàí æåðè: Áèøêåê øààðû, Æóìàáåê êº÷ºñ¿, 203/1.";
- 10-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû îí òºðò¿í÷¿ àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"- îáî÷îëîíãîí ì¿ëêêº ýý áîëóóãà, ºç¿í¿í àòûíàí
ì¿ëêò¿ê æàíà æåêå ì¿ëêò¿ê ýìåñ óêóêòàðãà ýý áîëóóãà
æàíà àëàð áîþí÷à æîîïêåð÷èëèê òàðòóóãà.";
-òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 51-ãëàâà ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"51. Ì¿ëê
131. Ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿíûí ì¿ëê¿ íåãèçãè æàíà æ¿ã¿ðò¿¿ êàðàæàòòàðûíàí, îøîíäîé ýëå àãà îïåðàòèâä¿¿ áàøêàðóó óêóãóíäà áåêèòèëèï áåðèëãåí æàíà Ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿíûí áàëàíñûíäà ÷àãûëäûðûëãàí áàøêà ìàòåðèàëäûê áààëóóëóêòàðäàí òóðàò.
132. Ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿäàí àíûí íåãèçãè ôîíääîðóí, æ¿ã¿ðò¿¿ êàðàæàòòàðûí æàíà ïàéäàëàíûëãàí
ì¿ëê¿í àëûï êîþó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê æ¿çºãº àøûðûëàò.
133. Ìåêåìå àãà áåêèòèëèï áåðèëãåí ì¿ëêò¿ æàíà
ñìåòà áîþí÷à àãà áºë¿íãºí êàðàæàòòàðäûí ýñåáèíåí
ñàòûï àëûíãàí ì¿ëêò¿ óøóë ì¿ëêò¿í ýýñèíèí ìàêóëäóãó ìåíåí ãàíà ýýëèêòåí àæûðàòóóãà æå áàøêà ûêìà ìåíåí òåñêººãº óêóêòóó. Áóë ìåêåìåíèí êèðåøåñèí áºë¿øò¿ð¿¿ òàðòèáè àíûí ì¿ëê¿í¿í ìåí÷èê ýýñè
òàðàáûíàí àíûêòàëàò.
Ýãåðäå óþìäàøòûðóó äîêóìåíòòåðèíå ûëàéûê ìåêåìåãå êèðåøå àëûï êåë¿¿÷¿ èøòè æ¿çºãº àøûðóó óêóãó
áåðèëñå, àíäà ìûíäàé èøòåí àëûíãàí êèðåøå æàíà
áóë êèðåøåëåðäèí ýñåáèíåí ñàòûï àëûíãàí ì¿ëê ìåêåìåíèí ºç àëäûí÷à òåñêººñ¿íäº áîëîò æàíà ºç¿í÷º
áàëàíñòà ýñåïêå àëûíàò.";
- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 2-òèðêåìåñèíèí àòàëûøûíäàãû "Áèøêåê-Ñèòè" ýë àðàëûê èøêåðäèê áîðáîðóí êóðóó" äåãåí ñºçäºð "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
ªçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó "Áèøêåê-Ñèòè" ýë àðàëûê èøêåðäèê áîðáîðóí êóðóó" äåãåí
ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè
áåëãèëåíãåí òàðòèïòå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Áþäæåò, ýêîíîìèêàëûê æàíà ôèñêàëäûê ñàÿñàò áîþí÷à êîìèòåòè ìåíåí ìàêóëäàøóó
áîþí÷à ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòèí ÷ûãàøàëàðûí êàéðà áºë¿øò¿ð¿¿í¿í ýñåáèíåí Ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿíû êàðæûëîî ¿÷¿í 4 900 000 (òºðò ìèëëèîí òîãóç æ¿ç
ìè¢) ñîì ñóììàñûíäà êàðàæàòòàðäû êàðàñûí æàíà
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2022-æûëãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòè æàíà 2023-2024-æûëäàðãà áîëæîëó
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí äîëáîîðóí äàÿðäîîäî òèåøåë¿¿
ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êàðàñûí.
5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í,
6. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï
ê¿÷¿íº êèðåò.

ªíºð æàéäû ìîäåðíèçàöèÿëîî æàíà ìàìëåêåòòèê àêòèâäåðäè íàòûéæàëóó áàøêàðóóíó êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, æàëïû ðåñïóáëèêàëûê ìààíèäåãè ìàìëåêåòòèê ïðîãðàììàëàðäû æàíà ìèëäåòòåðäè
èøêå àøûðóó, ñîöèàëäûê ìààíèë¿¿ äîëáîîðëîðãî æàíà äåìèëãåëåðãå ìàìëåêåòòèê êîëäîî êºðñºò¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãðàæäàíäûê êîäåêñèíèí 222-ñòàòüÿñûíà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 24-ñåíòÿáðûíäàãû ¹183 "Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ èæàðàãà, ÷àðáà
æ¿ðã¿ç¿¿ãº, ûê÷àì áàøêàðóóãà, àêûñûç óáàêòûëóó ïàéäàëàíóóãà áåð¿¿ òàðòèáèí ðåãëàìåíòòºº÷¿ ìàñåëåëåð æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿
÷àðáà æ¿ðã¿ç¿¿ãº, ûê÷àì áàøêàðóóãà, àêûñûç óáàêòûëóó ïàéäàëàíóóãà áåð¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº æîáîäî:
- 11-ïóíêòòóí áèðèí÷è àáçàöû, 1, 2-ïóíêò÷àëàðû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"11. Ìàìëåêåòòèê ì¿ëê, àíûí è÷èíäå êûéìûëñûç ì¿ëê æàíà ì¿ëêò¿ê êîìïëåêñòåð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìè áîþí÷à êîììåðöèÿëûê ýìåñ æàíà ýë àðàëûê óþìäàðãà,
ìàìëåêåòòèê èøêàíàëàðãà, àêöèÿëàðûíûí (¿ë¿øòºð¿í¿í) êîíòðîëäóê
ìàìëåêåòòèê ïàêåòè áàð ÷àðáàëûê êîîìäîðãî, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíà æàíà ìóíèöèïàëäûê èøêàíàëàðãà òºìºíê¿ ó÷óðëàðäà àêûñûç óáàêòûëóó ïàéäàëàíóóãà áåðèëèøè ì¿ìê¿í:
1) æàëïû ðåñïóáëèêàëûê ìààíèäåãè ìàìëåêåòòèê ïðîãðàììàëàðäû æàíà ìèëäåòòåðäè èøêå àøûðóó, ñîöèàëäûê ìààíèë¿¿ äîëáîîðëîðãî æàíà äåìèëãåëåðãå ìàìëåêåòòèê êîëäîî êºðñºò¿¿ ìàêñàòûíäà
- ìóðäàãû êåëèøèìäè àòêàðóó øàðòûíäà àíäàí àðû óçàðòóó ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿ ìåíåí 15 æûëãà ÷åéèíêè ìººíºòêº;
2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê áåëãèëåíãåí
òàðòèïòå ê¿÷¿íº êèðãåí ýë àðàëûê êåëèøèìäåðäèí øàðòòàðûí àòêàðóó
ìàêñàòûíäà - ýãåðäå êºðñºò¿ëãºí êåëèøèìäåðäå áàøêà÷à êàðàëáàñà
àíäàí àðû óçàðòóó ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿ ìåíåí 3 æûëãà ÷åéèíêè ìººíºòêº.";
-12, 13-ïóíêòòàðäàãû ò¿ðä¿¿ æºíäºìº ôîðìàëàðûíäàãû "èìàðàò
(æàé)" äåãåí ñºçäºð òèåøåë¿¿ æºíäºìº ôîðìàëàðûíäàãû "ì¿ëê" äåãåí ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí÷à ôîíä "Áèøêåê
øòàìïòîî÷ó çàâîäó" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû ìåíåí áèðäèêòå "Êûðãûçèíäóñòðèÿ" à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóíà àíäàí àðû óçàðòóó óêóãó ìåíåí 15 æûëäûê ìººíºòêº àêûñûç óáàêòûëóó ïàéäàëàíóóãà òèðêåìåãå
ûëàéûê òèçìå áîþí÷à ìàìëåêåòòèê ìåí÷èê îáúåêòèëåðèí òºìºíê¿äºé
êåëèøèìäè ò¿ç¿¿ øàðòû ìåíåí áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ºòêºð¿ï áåðñèí:
- ò¿ç¿ëãºí êåëèøèìãå ûëàéûê áàðäûê êîììóíàëäûê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðãº, ê¿ò¿¿ áîþí÷à ýêñïëóàòàöèÿëûê ÷ûãûìäàðãà æàíà ñàëûêòàðäûí áàðäûê ò¿ðëºð¿íº àêû òºëºº æºí¿íäº;
- "Êûðãûçèíäóñòðèÿ" à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóíóí êàðàæàòòàðûíûí
ýñåáèíåí áóþìäàðäû ÷ûãàðóó áîþí÷à ºíä¿ð¿øò¿ê àÿíòòàðäû êóðóó,
òåõíîëîãèÿëûê ïàðê óþøòóðóó, ºíä¿ð¿øò¿ê æàéëàðäû òîëóê æå æàðûìæàðòûëàé ðåêîíñòðóêöèÿëîî, àíûí è÷èíäå æà¢û èìàðàò æàíà æàéëàðäû êóðóó ¿÷¿í ýñêèëåðèí áóçóó, àéìàêòà æàéãàøêàí èìàðàòòàðäû
æàíà áàøêà îáúåêòòåðäè êàïèòàëäûê æàíà ó÷óðäàãû î¢äîî, æàíàøà
æàéãàøêàí àéìàêòû êºðêòºíä¿ð¿¿ áîþí÷à èøòåðäè æ¿ðã¿ç¿¿ æºí¿íäº;
- Êûðãûçèíäóñòðèÿ" à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìó òàðàáûíàí ºòêºð¿ï
áåðèë¿¿÷¿ æàíà æà¢û ò¿ç¿ë¿¿÷¿ îáúåêòòåðäè ìàêñàòòóó ïàéäàëàíóó
áîþí÷à ìèëäåòòåíìåëåð àòêàðûëáàãàí ó÷óðäà êåëèøèìäè ìººíºò¿íº ÷åéèí áóçóó ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿ æºí¿íäº.
3. "Êûðãûçèíäóñòðèÿ" à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóíà ìàìëåêåòòèê
ìåí÷èê îáúåêòòåðèí ýêñïëóàòàöèÿëîîäî ñòðàòåãèÿëûê îáúåêòòåðäè èøòåò¿¿ æàíà ýêñïëóàòàöèÿëîî ðåæèìèíå, æàðàíäûê êîðãîíóóíóí êîðãîî÷ó êóðóëìàëàðûí ê¿ò¿¿ æàíà ïàéäàëàíóó òàðòèáèíå êàðàòà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíûí òàëàïòàðûí
ñàêòîî ñóíóøòàëñûí.
4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
5. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 9-ñåíòÿáðû, ¹498

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 9-ñåíòÿáðû, ¹507

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 2022-ЖЫЛДЫН 20-ИЮНУНДАГЫ №326
"УЛУТТУК ЭКОНОМИКАНЫН СУБЪЕКТТЕРИНЕ КЕПИЛДИК БЕРЇЇ ТАРТИБИН БЕКИТЇЇ
ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
ªëêºí¿í óëóòòóê, ýêîíîìèêàëûê æàíà àçûê-ò¿ë¿ê êîîïñóçäóãóí êàìñûçäîîãî áàãûòòàëãàí
êðèçèñêå êàðøû ÷àðàëàðäû íàòûéæàëóó èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí
13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2022-æûëäûí 20-èþíóíäàãû ¹326
"Óëóòòóê ýêîíîìèêàíûí ñóáúåêòòåðèíå êåïèëäèê áåð¿¿ òàðòèáèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà
òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
1) 5-ïóíêòóíóí 1-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"1) æûë ñàéûí óëóòòóê ýêîíîìèêàíûí ñóáúåêòòåðèíå êåïèëäèê áåð¿¿ ìåõàíèçìèí èøêå àøûðóóãà òèåøåë¿¿ æûëãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòå êàðàæàòòàðäû êàðàñûí;";

2) òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 51-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"51. Ôèíàíñû-êðåäèòòèê óþìäàðãà óøóë òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Óëóòòóê ýêîíîìèêàíûí
ñóáúåêòòåðèíå êåïèëäèê áåð¿¿ òàðòèáèí æåòåê÷èëèêêå àëóó ñóíóøòàëñûí.";
3) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Óëóòòóê ýêîíîìèêàíûí ñóáúåêòòåðèíå êåïèëäèê áåð¿¿ òàðòèáè óøóë òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.
2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 9-ñåíòÿáðû, ¹509

À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

12

2022-жылдын 16-сентябры

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2020-ЖЫЛДЫН 26-МАРТЫНДАГЫ №186
"ЧЕТ ЄЛКЄЛЇК ЖАРАНДАРДЫ ЖАНА ЖАРАНДЫГЫ ЖОК АДАМДАРДЫ КЫЛМЫШ
ЖЕ ЖОРУК ЖАСАГАНДЫГЫ ЇЧЇН ЖАЗАСЫН ЄТЄП БЇТКЄНДЄН КИЙИН КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙМАГЫНАН ЧЫГАРЫП ЖИБЕРЇЇ БОЮНЧА НУСКАМАНЫ
БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

ОАО «НАРЫНГИДРОЭНЕРГОСТРОЙ»
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА:
Лот № 3: Кран козловой КК-20-32; Стартовая цена 1 631 200
(один миллион шестьсот тридцать одна тысяча двести) сом, с учетом
налогов;
Лот № 4: Кран козловой ККС-10; Стартовая стоимость 982 240 (девятьсот
восемьдесят две тысячи двести сорок) сом с учетом налогов.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êûëìûø-æàçà êîäåêñèí,
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí "Êûëìûø-æàçà ïðîöåññóàëäûê êîäåêñèí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óêóê áóçóóëàð
æºí¿íäº êîäåêñèí êîëäîíóóãà êèðãèç¿¿ æàíà Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí àéðûì ìûéçàì àêòûëàðûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìûéçàìûíûí ÷åíåìäåðèíå ûëàéûê êåëòèð¿¿ ìàêñàòûíäà, "Êûðãàç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí
26-ìàðòûíäàãû ¹186 "×åò ºëêºë¿ê æàðàíäàðäû æàíà æàðàíäûãû æîê àäàìäàðäû êûëìûø æå æîðóê æàñàãàíäûãû ¿÷¿í æàçàñûí ºòºï á¿òêºíäºí êèéèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíàí ÷ûãàðûï æèáåð¿¿ áîþí÷à íóñêàìàíû áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
1) àòàëûøûíäà, ïðåàìáóëàñûíäà æàíà 1-ïóíêòóíäà
"æå æîðóê" äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí ×åò ºëêºë¿ê æàðàíäàðäû æàíà æàðàíäûãû æîê àäàìäàðäû êûëìûø æå æîðóê æàñàãàíäûãû ¿÷¿í æàçàñûí ºòºï á¿òêºíäºí êèéèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíàí ÷ûãàðûï
æèáåð¿¿ áîþí÷à íóñêàìàäà:
- àòàëûøûíäà, 1-ïóíêòóíäà "æå æîðóê" äåãåí ñºçäºð
àëûï ñàëûíñûí;
- 2-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöûíäà "ýêîíîìèêàëûê êûëìûøòàðãà êàðøû ê¿ðºø¿¿,", ", ïðîáàöèÿ", "æå æîðóê" äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
- 3-ïóíêòóíóí ¿÷¿í÷¿ àáçàöûíäà "ýêîíîìèêàëûê êûëìûøòàðãà êàðøû ê¿ðºø¿¿,",", ïðîáàöèÿ" äåãåí ñºçäºð
àëûï ñàëûíñûí;
- 5-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è àáçàö ìåíåí òàëóêòàëñûí:
"Ñîòòîð ÷åò ºëêºë¿ê æàðàíäû æå æàðàíäûãû æîê àäàìäû ÷ûãàðûï æèáåð¿¿ æºí¿íäº ñîò àêòûñûí ÷ûãàðãàíäàí
êèéèí àíû àòêàðóó ¿÷¿í ìèãðàöèÿ, è÷êè èøòåð æàíà óëóòòóê êîîïñóçäóê îðãàíäàðûíà ñîòòóí ÷å÷èìè ìåíåí áèðãå
êàáàðëàìà æºíºòºò.";

- 7, 8, 11-13, 18, 27-ïóíêòòàðûíäà ", ïðîáàöèÿ" äåãåí
ñºç àëûï ñàëûíñûí;
- 9-ïóíêòóíäà:
áèðèí÷è ñ¿éëºì¿íäº ", ïðîáàöèÿ" äåãåí ñºç àëûï ñàëûíñûí; ¿÷¿í÷¿ ñ¿éëºì¿ àëûï ñàëûíñûí;
- 20-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"20. ×åò ºëêºë¿ê æàðàíäàðäû æå æàðàíäûãû æîê àäàìäàðäû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíà êèð¿¿ æàíà áîëóó óêóãóíàí àæûðàòóó ìººíºòòºð¿ "Òûøêû ìèãðàöèÿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 191-ñòàòüÿñûíà ûëàéûê áåëãèëåíåò.";
- 4-ãëàâàñû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 5-ãëàâàñûíûí àòàëûøûíäà "æå æîðóê" äåãåí ñºçäºð
àëûï ñàëûíñûí;
- 29-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"29. ×ûãàðûëóó÷ó àäàìäûí ýñåáèíäå àê÷à êàðàæàòû
æîê áîëãîí æàíà àíû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíà ÷àêûðãàí
æåêå æå þðèäèêàëûê æàêòûí ìààëûìàòòàðûí áåëãèëººãº ì¿ìê¿í áîëáîãîí ó÷óðäà ÷ûãàðûï æèáåð¿¿ àíû æ¿çºãº àøûðóó÷ó è÷êè èøòåð æå óëóòãóê êîîïñóçäóê îðãàíäàðûíà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòå êàðàëãàí êàðàæàòòàðäûí
ýñåáèíåí æ¿çºãº àøûðûëàò.";
- 1, 2-òèðêåìåëåðèíèí æîãîðêó î¢ áóð÷óíäàãû "æå æîðóê" äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ ìèíèñòðëèãè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà
ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê
êîîïñóçäóê ìàìëåêåòòèê êîìèòåòè óøóë òîêòîìäîí êåëèï
÷ûãóó÷ó çàðûë áîëãîí ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí
Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
4. 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 9-ñåíòÿáðû, ¹508

ЖОГОЛДУ

Подразделение службы судебных
исполнителей Иссык-Кульского района

УТЕРЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА (ТОРГИ)
на недвижимое имущество
- Заложенное имущество в виде жилого дома, с хозяйственными
постройками, общей площадью - 52,5 кв.м., жилой площадью
- 37,68 кв.м., расположенные на земельном участке мерою 600 кв.м., находящийся по адресу: г.Чолпон-Ата, мкр. Береке-1,
дом б/н. принадлежащий Осмонову Акылбеку Сагындыковичу,
на основании договора купли-продажи за №2011/15519 от
10.10.2021 года, иденфикационный код 2-03-05-004-3779.
Определить начальную продажную цену заложеннго
имущества: в виде жилого дома находящегосы по адресу:
г.Чолпон-Ата, мкр. Береке-1, дом б/н. в размере 1 114 031
(один миллион сто четырнадцать тысяч тридцат один) сом.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 20 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.
Ëèöà æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðåä òîðãàìè íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà íà äåïîçèòíûé 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÷èâàåòñÿ çà äåíü äî íà÷àëà àóêöèîíà.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü
ÏÑÑÈ Èñûê-Êóëüñêîãî ðàéîíà Ñàáûðîâ Í.Í.,
ñïðàâêè ïî àäðåñó ã.×îëêîí-Àòà, óë.Áàåòîâà ¹66,
òåë.: 4-36-34., ôàêñ: 4-36-34, (0555) 10-74-23.
Ï/Ï-922

Ëåéëåê ðàéîíóíóí Êóëóíäó
àéûë ºêìºò¿í¿í æàøîî÷óñó
Ðàõìîíáåðäèåâ Àëèøåð
Äæîíèêóëîâè÷êå òèåøåë¿¿
ìàì.àêòûñû ¹447538
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-2000

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Àøèìîâ
Æàíûáåê Òèëåêîâè÷
êîä ÎÊÏÎ 31053319,
ÈÍÍ 22809199201901 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-721

ªçãºí ðàéîíóíóí Ìûðçà-Àêå
àéûë ºêìºò¿í¿í Áàáûð
àéûëûíûí òóðãóíó
Àáäðàõìàíîâ Ïàçûëãà
òààíäûê æåð ¿ë¿ø¿í¿í
ê¿áºë¿ã¿ èäåí. êîä 5-06-150006-0313 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-639

Òîðãè (àóêöèîí) ñîñòîèòñÿ 18 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ
â îôèñå ÎÀÎ «Íàðûíãèäðîýíåðãîñòðîé», æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü
äîëæíû âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 10% ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÀÎ «Íàðûíãèäðîýíåðãîñòðîé».
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ íà÷èíàåòåÿ ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ è
çàêàí÷èâàåòñÿ â 16.00 ÷àñîâ 17 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà.
Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ ñ 8.00 äî 17.00 ÷àñîâ â ðàáî÷èå
äíè, ïî òåë.: (03746) 5-13-95, ìîá. òåë.: (0773) 64-39-95,
(0707) 00-86-56, ã. Êàðà-Êóëü, Æàëàë-Àáàäñêàÿ îáë. Ñ/Î-932
Сузак районунун САКБ тарабынан Сузак райондук сотунун
29.01.2021-жылдагы № ГД-1548/20-Д8 сандуу аткаруу барагынын
негизинде, карызкор Нишанов Абдулхошим Шовдановичтен “РСК
Банк” ААКтын пайдасына 534 744 сом 1 тыйындан бїгїнкї кїндєгї
карызы 198 729 (бир жїз токсон сегиз миў жети жїз жыйырма
тогуз) сом 05 тыйынды єндїрїїдє, карызкор Нишанов Абдулхошим
Шовдановичке таандык Сузак районунун С. Атабеков айыл єкмєтїнїн
Кыргыз-Абад айылындагы А. Зияев кєчєсїнїн №17 дарегинде
жайгашкан жалпы пайдалануу аянты -91,2 чарчы метр, жашоо аянты
-70,0 чарчы метр, жер участогу 2614,5 чарчы метр болгон №3-05-101004-0052 сыр белгиси менен катталган турак жайына кайрадан ачык
аукцион жарыяланат.
Òóðàê æàéäûí áàøòàïêû áààñû 928 058 (òîãóç
æ¿ç æûéûðìà ñåãèç ìè¢ ýë¿¿ ñåãèç) ñîì.
À÷ûê àóêöèîí 2022-æûëäûí 21-îêòÿáðü ê¿í¿ ñààò 15.00äº ì¿ëê
æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. À÷ûê àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëîî÷óëàð òóðàê æàéäûí áàøòàïêû áààñûíûí 5%ûí à÷ûê àóêöèîí áîëãîíãî ÷åéèí Ñóçàê ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå (ÁÈÊ 440001,
ýñåáè ¹4408082100000125, òºëºº êîäó 14511900) øåðòïóë òºëººãº òèéèø. Àóêöèîíäîí óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí êåïèëäèê ñóììàñû ñàòûï àëûíãàí òóðàê æàéäûí áààñûíà êîøóëóï ýñåïòåëèíåò. Àóêöèîíäîí æå¢èëãåí êàòûøóó÷óëàðäûí àëäûí àëà òºëºíãºí øåðò ñóììàëàðû àóêöèîí àÿêòàãàíäàí êèéèí ºçäºð¿íº êàéòàðûëûï áåðèëåò.
Àóêöèîíäîí óòêàí àäàì 7 (æåòè) ê¿íä¿í è÷èíäå àóêöèîíäóí àëäûíäà
òºêêºí ñóììàíû êîøóï ýñåïòºº ìåíåí òóðàê æàéäûí ñàòûï àëûíãàí
ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿.
Áàéëàíûø òåëåôîíó: (03748) 5-01-34.

Ош шаардык сот аткаруучулар кызмат бєлїмї, Ош шаардык сотунун
03.08.2022-жылдагы СГ-117/22-06 сандуу аткаруу барагынын
негизинде 5 641 300 (беш миллион алты жїз кырк бир миў їч жїз)
сомго бааланган карызкор Базарбаева Канышай Эргешовнага таандык
Ош шаарынын №48 кєчєсїнїн №11 їйїнє (иден. коду: 5-11-10-00080250) башталгыч баасы 5 641 300 (беш миллион алты жїз кырк бир
миў їч жїз) сомго биринчи ирет ачык тоорук жарыялайт.
À÷ûê òîîðóê Îø øààðûíûí ¹48 êº÷ºñ¿í¿í ¹11 ¿é äàðåãè áîþí÷à 26-îêòÿáðü 2022-æûëû ñààò 10.00äº ºòºò.
À÷ûê òîîðóêêà êàòûøóóíó êààëîî÷óëàð Îø øààðäûê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíèí, ý/ñ÷åò 4407012100000188, ÈÍÍ 00101199510034,
ÁÈÊ 440001, òºëºì êîäó 14511900, Îø ÐÎÊ Áàíê àëóó÷ó Îø øààðäûê
Ôèëèàë ÀÀÊ «ÐÑÊ Áàíêûíà» áàøòàëãû÷ áààñûíàí 5% êåïèëäèê òºã¿ì òºëººñ¿ çàðûë æàíà à÷ûê òîîðóê äàéûíäàëãàí ê¿íãº áèð ê¿í êàëãàíãà ÷åéèí òºëºí¿ø¿ êåðåê.
Óòóï àëóó÷ó à÷ûê òîîðóê ºòêºð¿ëãºí ê¿íäºí áàøòàï 7 ê¿íäºí êå÷èêòèðáåñòåí ñàòûï àëûíãàí ì¿ëêò¿í ñóììàñûí òîëóê, êåïèëäèê ñóììàíû ýñåïêå àëóó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòòåíåò. Ýãåðäå à÷ûê òîîðóêòó óòóï àëóó÷ó 7 ê¿íä¿í è÷èíäå òîëóãó ìåíåí òºëºáºñº, 5% êåïèëäèê òºëºì¿ ìàìëåêåòòèí ïàéäàñûíà ÷åãåðèëåò.
Òàê ìààëûìàò àëóó ¿÷¿í Îø øààðäûê ÑÀÊÁíûí ñîò àòêàðóó÷óñó
Àøèðîâ È.Ê. êàéðûëñà¢ûçäàð áîëîò.
Òåë.: (03222) 7-01-51.

«АЙЫЛ БАНК» ААКсынын
финансылык-чарбалык ишине тиешелїї олуттуу
фактылар жєнїндє маалымат.
«Айыл Банк» ААКсынын акционерлеринин кезексиз
жалпы жыйынын єткєрїї жєнїндє.
Áàíêòûí Äèðåêòîðëîð êå¢åøè 2022-æûëäûí
8-ñåíòÿáðûíäàãû ¹46/4 òîêòîìó ìåíåí «Àéûë Áàíê»
ÀÀÊñûíûí àêöèîíåðëåðèíèí êåçåêñèç æàëïû æûéûíûí 2022-æûëäûí 7-îêòÿáðûíäà ñààò 10.00äº ºòêºð¿¿
æàíà àíûí ê¿í òàðòèáèí áåêèò¿¿ òóóðàëóó ÷å÷èì êàáûë àëûíãàí. Æûéûíãà êàòûøóó÷óëàðäû êàòòîî îøîë
ê¿í¿ ñààò 9.30äà Áèøêåê øààðû, ß.Ëîãâèíåíêî àòûíäàãû êº÷º, 14 äàðåãè áîþí÷à æ¿ðã¿ç¿ëºò.
Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ÷å÷èìè ìåíåí
Àêöèîíåðëåðäèí æàëïû æûéûíû
êàòûøóó÷óëàðäûí òîëóê êàòûøûï, äîáóø
áåð¿¿ñ¿ ôîðìàñûíäà ºòêºð¿ëº òóðãàíäûãû
àíûêòàëûï, òºìºíê¿äºé ê¿í òàðòèáè áåêèòèëãåí:
1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìû æºí¿íäº.
2. Áàíêòûí 2022-æûëäàãû èøèíå àóäèò æ¿ðã¿ç¿¿÷¿
òûøêû àóäèòîðäó æàíà àãà òºëºí¿¿÷¿ ñûéàêû ºë÷ºì¿í àíûêòîî òóóðàñûíäà.
3. Áàíêòûí óñòàâäûê êàïèòàëûí êºáºéò¿¿ òóóðàñûíäà.
4. Áàíêòûí 2022-æûëãà êàðàëãàí áþäæåòèí êîððåêòèðîâêàëîî æºí¿íäº.
5. Áàíêòûí Óñòàâûíûí æà¢û ðåàäêöèÿñûí áåêèò¿¿
òóóðàñûíäà.

Информация о существенном факте,
затрагивающем финансово-хозяйственную
деятельность ОАО «Айыл Банк».
О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров

ОАО «АЙЫЛ БАНК»
Ïîñòàíîâëåíèåì ¹46/4 îò 8 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà
Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ ïðèíÿòî ðåøåíèå îá óòâåðæäåíèè ïîâåñòêè äíÿ è ñîçûâå Âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Àéûë Áàíê» 7 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ, íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ â 9.30 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Ëîãâèíåíêî, 14.
Ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ, óòâåðæäåíà
ôîðìà ïðîâåäåíèÿ Âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ êàê î÷íîå ãîëîñîâàíèå,
à òàêæå ñëåäóþùàÿ ïîâåñòêà äíÿ:
1. Î ñîñòàâå Ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Îá èçáðàíèè âíåøíåãî àóäèòîðà ÎÀÎ «Àéûë
Áàíê» íà 2022 ãîä è îïðåäåëåíèè ðàçìåðà âîçíàãðàæäåíèÿ âíåøíåìó àóäèòîðó.
3. Îá óâåëè÷åíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà ÎÀÎ «Àéûë
Áàíê».
4. Î êîððåêòèðîâêå Áþäæåòà ÎÀÎ «Àéûë Áàíê»
íà 2022 ãîä.
5. Îá óòâåðæäåíèè íîâîé ðåäàêöèè Óñòàâà ÎÀÎ
«Àéûë Áàíê».

Ä-44

Í-728

Подразделение службы судебных исполнителей
Октябрьского района г. Бишкек
ПРОВОДИТ АУКЦИОН
на земельный участок без строения мерою - 500 кв.м.,
находящийся по адресу: г. Бишкек ул. Л.Толстого (ж/м КараЖыгач), уч. 777, д,80К идентификационный номер: 1-0421-0036-1127 принадлежащий на праве собственности
Иманбекову Келдибеку Азарбековичу.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ ê 10.00 ÷àñàì 1 íîÿáðÿ 2022 ãîäà ïî àäðåñó:
ã. Áèøêåê, óë. Ë. Òîëñòîãî (æ/ì Êàðà-Æûãà÷), ó÷. 777, ä, 80Ê.
Ñòàðòîâàÿ ñòîèìîñòü êâàðòèðû ñîñòàâëÿåò
15 000 äîëëàðîâ ÑØÀ õ84.5 ñîì =1 267 500 ñîì.
Ëèöàì, æåëàþùèì ó÷àñòâîâàòü íà (òîðãàõ) àóêöèîíàõ íåîáõîäèìî
âíåñòè, ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5% îò ñòîèìîñòè çàëîãà êâàðòèðó, íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê ð/ñ
4402032100000408, ÁÈÊ 440001, áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ÌÔÊÐ. Íàçíà÷åíèå: äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî
ðàéîíà ã. Áèøêåê, êîä ïëàòåæà: 14511900.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó (0703) 06-03-94, ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü
ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê Ýñåíãóëîâà À.Ó. Í-729
Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ×Ï Áîðáóãóë êûçû Àéãóëü
ÈÍÍ 124121974000293 ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-727
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СПЕЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКУПКАХ

СПЕЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
О ЗАКУПКАХ

Кыргызская Республика
Проект улучшения сельского водоснабжения и санитарии в Баткенской
и Таласской областях (ПУСВС БТ)
Кредит № KGZ 1020
Реабилитация системы водоснабжения в подпроекте Майское
в Манасском районе Таласской области (4 лота).
Контракт/Тендер № ARIS-IsDB-RWSSIP BT-CW-2022-3

Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïîëó÷èëî ôèíàíñèðîâàíèå îò Èñëàìñêîãî áàíêà ðàçâèòèÿ
(ÈÁÐ) íà ïîêðûòèå ðàñõîäîâ Ïðîåêòà óëó÷øåíèÿ ñåëüñêîãî âîäîñíàáæåíèÿ è ñàíèòàðèè â Áàòêåíñêîé è
Òàëàññêîé îáëàñòÿõ (ÏÓÑÂÑ ÁÒ), è íàìåðåâàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ÷àñòü ñðåäñòâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïëàòåæåé â ðàìêàõ êîíòðàêòà íà Ðåàáèëèòàöèþ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ â ïîäïðîåêòå Ìàéñêîå â Ìàíàññêîì ðàéîíå Òàëàññêîé îáëàñòè (4 ëîòà).
Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè (ÀÐÈÑ) íàñòîÿùèì ïðèãëàøàåò ïðàâîìî÷íûõ ó÷àñòíèêîâ òåíäåðà ïîäàâàòü çàïå÷àòàííûå â êîíâåðòû êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ íà
ARIS-IsDB-RWSSIP BT-CW-2022-3 Ðåàáèëèòàöèÿ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ â ïîäïðîåêòå Ìàéñêîå â Ìàíàññêîì ðàéîíå Òàëàññêîé îáëàñòè (4 ëîòà). Ñðîê ñòðîèòåëüñòâà ñîñòàâëÿåò 18 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà.
Ó÷àñòíèêè òîðãîâ ìîãóò ïîäàâàòü êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ, êàê ýòî îïðåäåëåíî â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè. Ó÷àñòíèêàì òîðãîâ, æåëàþùèì ïðåäëîæèòü ñêèäêè, áóäåò ðàçðåøåíî ñäåëàòü ýòî ïðè óñëîâèè, ÷òî
ýòè ñêèäêè âêëþ÷åíû â Ïèñüìî êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ.
Êëþ÷åâûå êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê äàííîìó êîíêóðñó, ñëåäóþùèå:
Ëîò ¹1:
Ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè:
• Ìèíèìàëüíûé ñðåäíåãîäîâîé îáîðîò â ðàçìåðå 46 450 000,00 ñîìîâ â òå÷åíèå 2019, 2020 è 2021 ãîäîâ;
• Ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñîâûõ ðåñóðñàõ â ðàçìåðå 11 650 000,00 ñîìîâ.
Îïûò ðàáîòû:
• Ó÷àñòèå ïî êðàéíåé ìåðå â îäíîì êîíòðàêòå, àíàëîãè÷íîì ïðåäëàãàåìûì ðàáîòàì, â ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà äî êðàéíåãî ñðîêà ïîäà÷è êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ, çàâåðøåííûì óäîâëåòâîðèòåëüíî èëè ñóùåñòâåííî, ãäå ìèíèìàëüíàÿ ñòîèìîñòü êîíòðàêòà ñîñòàâëÿåò 48 800 000,00 ñîìîâ.
Ëîò ¹2:
Ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè:
• Ìèíèìàëüíûé ñðåäíåãîäîâîé îáîðîò â ðàçìåðå 31 100 000,00 ñîìîâ â òå÷åíèå 2019, 2020 è 2021 ãîäîâ;
• Ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñîâûõ ðåñóðñàõ â ðàçìåðå 7 800 000,00 ñîìîâ.
Îïûò ðàáîòû:
• Ó÷àñòèå ïî êðàéíåé ìåðå â îäíîì êîíòðàêòå, àíàëîãè÷íîì ïðåäëàãàåìûì ðàáîòàì, â ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà äî êðàéíåãî ñðîêà ïîäà÷è êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ, çàâåðøåííûì óäîâëåòâîðèòåëüíî èëè ñóùåñòâåííî, ãäå ìèíèìàëüíàÿ ñòîèìîñòü êîíòðàêòà ñîñòàâëÿåò 32 600 000,00 ñîìîâ.
Ëîò ¹3:
Ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè:
• Ìèíèìàëüíûé ñðåäíåãîäîâîé îáîðîò â ðàçìåðå 42 300 000,00 ñîìîâ â òå÷åíèå 2019, 2020 è 2021 ãîäîâ;
• Ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñîâûõ ðåñóðñàõ â ðàçìåðå 10 600 000,00 ñîìîâ.
Îïûò ðàáîòû:
• Ó÷àñòèå ïî êðàéíåé ìåðå â îäíîì êîíòðàêòå, àíàëîãè÷íîì ïðåäëàãàåìûì ðàáîòàì, â ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà äî êðàéíåãî ñðîêà ïîäà÷è êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ, çàâåðøåííûì óäîâëåòâîðèòåëüíî èëè ñóùåñòâåííî, ãäå ìèíèìàëüíàÿ ñòîèìîñòü êîíòðàêòà ñîñòàâëÿåò 44 500 000,00 ñîìîâ.
Ëîò ¹4:
Ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè:
• Ìèíèìàëüíûé ñðåäíåãîäîâîé îáîðîò â ðàçìåðå 32 400 000,00 ñîìîâ â òå÷åíèå 2019, 2020 è 2021 ãîäîâ;
• Ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñîâûõ ðåñóðñàõ â ðàçìåðå 8 100 000,00 ñîìîâ.
Îïûò ðàáîòû:
• Ó÷àñòèå ïî êðàéíåé ìåðå â îäíîì êîíòðàêòå, àíàëîãè÷íîì ïðåäëàãàåìûì ðàáîòàì, â ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà äî êðàéíåãî ñðîêà ïîäà÷è êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ, çàâåðøåííûì óäîâëåòâîðèòåëüíî èëè ñóùåñòâåííî, ãäå ìèíèìàëüíàÿ ñòîèìîñòü êîíòðàêòà ñîñòàâëÿåò 34 000 000,00 ñîìîâ.
Âûøå ïðèâåäåíî êðàòêîå èçëîæåíèå ÷àñòè òðåáîâàíèé ê èíôîðìàöèè äëÿ ïîòåíöèàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ. Ó÷àñòíèêàì ïðåäëàãàåòñÿ îçíàêîìèòñÿ ñ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîëíîãî
ñïåêòðà êðèòåðèåâ äî ïîäà÷è êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ. Åñëè èìåþòñÿ êàêèå-ëèáî ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó
íàñòîÿùèì Ñïåöèàëüíûì óâåäîìëåíèåì î çàêóïêàõ è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé, êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ èìååò ïðåèìóùåñòâåííóþ ñèëó.
Êîíêóðñíûå òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ïîñðåäñòâîì Íàöèîíàëüíûõ êîíêóðñíûõ òîðãîâ, êàê óêàçàíî â
Ðóêîâîäñòâå ÈÁÐ ïî çàêóïêå òîâàðîâ è ðàáîò ïðè ôèíàíñèðîâàíèè Èñëàìñêèì áàíêîì ðàçâèòèÿ (àïðåëü 2019 ãîäà), è îòêðûòû äëÿ âñåõ ïðàâîìî÷íûõ ó÷àñòíèêîâ, êàê ýòî îïðåäåëåíî â Ðóêîâîäñòâå ïî çàêóïêàì. Êðîìå òîãî, îçíàêîìüòåñü ñ ïóíêòàìè 1.18-21, â êîòîðûõ èçëîæåíà ïîëèòèêà ÈÁÐ îòíîñèòåëüíî
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.
Çàèíòåðåñîâàííûå ïðàâîìî÷íûå ó÷àñòíèêè òîðãîâ ìîãóò ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ó
Àãåíòñòâà ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè (ÀÐÈÑ) è îçíàêîìèòüñÿ ñ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé ïî óêàçàííîìó íèæå àäðåñó â ðàáî÷èå ÷àñû ñ 9.00 äî 18.00 (ïî ìåñòíîìó âðåìåíè).
Çàèíòåðåñîâàííûå ïðàâîìî÷íûå ó÷àñòíèêè ìîãóò ïîëó÷èòü ïîëíûé êîìïëåêò êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íà ðóññêîì ÿçûêå ïîñëå ïîäà÷è ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ïî óêàçàííîìó íèæå àäðåñó èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ áóäåò îòïðàâëåíà ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå.
Âñå êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ñîïðîâîæäàòüñÿ Ãàðàíòèéíîé äåêëàðàöèåé êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ è áûòü äîñòàâëåíû ïî óêàçàííîìó íèæå àäðåñó äî 11.00 óòðà (ïî ìåñòíîìó âðåìåíè) 17 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà. Îíè áóäóò âñêðûòû ñðàçó ïîñëå ýòîãî â ïðèñóòñòâèè ïðåäñòàâèòåëåé ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ,
êîòîðûå ïîæåëàþò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ïî àäðåñó íèæå. Îïîçäàâøèå êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ áóäóò îòêëîíåíû è âîçâðàùåíû íåðàñïå÷àòàííûìè.
Àäðåñ, óïîìÿíóòûé âûøå:
Ïðîåêò óëó÷øåíèÿ ñåëüñêîãî âîäîñíàáæåíèÿ è ñàíèòàðèè â Áàòêåíñêîé è Òàëàññêîé îáëàñòÿõ.
Êàáèíåò ¹9, îòäåë çàêóïîê;
Êîìó: Íàñïåêîâó Ì., Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð;
720040, óë. Áîêîíáàåâà, 102;
720, ã. Áèøêåê, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà;
Òåë.: +996 (312) 62-07-52;
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: zakupki@aris.kg; bsydykov@aris.kg, bseydyldaev@aris.kg;
Âåá-ñàéò: www.aris.kg.
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Êàäàìæàé ðàéîíóíóí
Îðîçáåêîâ àéûë ºêìºò¿í¿í
Áîñòîí àéûëûíûí
òóðãóíó Êî÷êîðîâà Ñåéäàíà
Òóðäóøîâíàãà 8-02-131001-2808 èäåí. êîä ìåíåí
êàòòàëãàí ñåðèÿ × ¹933449
ìàì.àêòûñû æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-037

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà
î ãîñóäàðñâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Îñìîíîâ
Ýìèëáàé Ýñåøàíîâè÷
êîä ÎÊÏÎ 22384685,
ÈÃÐ-82260,
ÈÍÍ 22403196410024
(27.03.2000ã.) ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.
Ï/Ï-055

Æàëàë-Àáàä
îáëóñóíóí Áàçàð-Êîðãîí
ðàéîíóíóí Ìîãîë àéûë
ºêìºò¿í¿í “Æàéûò
ïàéäàëàíóó÷óëàð
áèðèêìåñèíèí” ìººð¿
(ÈÍÍ 01612200910020)
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.
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Кыргызская Республика
Проект улучшения сельского водоснабжения и
санитарии (ПУСВС)
Кредит № KGZ 1013
Строительство дополнительных распределительных сетей в
подпроекте Достук Ала-Букинского района Джалал-Абадской
области.
Контракт/Тендер № ARIS-IsDB-RWSSIP-CW-2022-3
Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïîëó÷èëî ôèíàíñèðîâàíèå îò Èñëàìñêîãî áàíêà ðàçâèòèÿ (ÈÁÐ) íà ïîêðûòèå ðàñõîäîâ
Ïðîåêòà óëó÷øåíèÿ ñåëüñêîãî âîäîñíàáæåíèÿ è ñàíèòàðèè (ÏÓÑÂÑ),
è íàìåðåâàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ÷àñòü ñðåäñòâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ïëàòåæåé â ðàìêàõ êîíòðàêòà íà Ñòðîèòåëüñòâî äîïîëíèòåëüíûõ
ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé â ïîäïðîåêòå Äîñòóê Àëà-Áóêèíñêîãî ðàéîíà Äæàëàë-Àáàäñêîé îáëàñòè.
Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé
Ðåñïóáëèêè (ÀÐÈÑ) íàñòîÿùèì ïðèãëàøàåò ïðàâîìî÷íûõ ó÷àñòíèêîâ òåíäåðà ïîäàâàòü çàïå÷àòàííûå â êîíâåðòû êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ íà ARIS-IsDB-RWSSIP-CW-2022-3 – «Ñòðîèòåëüñòâî äîïîëíèòåëüíûõ ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé â ïîäïðîåêòå Äîñòóê ÀëàÁóêèíñêîãî ðàéîíà Äæàëàë-Àáàäñêîé îáëàñòè». Ñðîê ñòðîèòåëüñòâà
ñîñòàâëÿåò 8 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà.
Ó÷àñòíèêè òîðãîâ ìîãóò ïîäàâàòü êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ, êàê
ýòî îïðåäåëåíî â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè. Ó÷àñòíèêàì òîðãîâ, æåëàþùèì ïðåäëîæèòü ñêèäêè, áóäåò ðàçðåøåíî ñäåëàòü ýòî ïðè óñëîâèè, ÷òî ýòè ñêèäêè âêëþ÷åíû â Ïèñüìî êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ.
Êëþ÷åâûå êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
ê äàííîìó êîíêóðñó ñëåäóþùèå:
Ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè:
• Ìèíèìàëüíûé ñðåäíåãîäîâîé îáîðîò â ðàçìåðå 41 400 000,00
ñîìîâ â òå÷åíèå 2019, 2020 è 2021 ãîäîâ;
• Ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñîâûõ ðåñóðñàõ â ðàçìåðå 10 350 000,00
ñîìîâ.
•

Îïûò ðàáîòû:
Ó÷àñòèå ïî êðàéíåé ìåðå â îäíîì êîíòðàêòå, àíàëîãè÷íîì ïðåäëàãàåìûì ðàáîòàì, â ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà äî êðàéíåãî
ñðîêà ïîäà÷è êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ, çàâåðøåííûì óäîâëåòâîðèòåëüíî èëè ñóùåñòâåííî, ãäå ìèíèìàëüíàÿ ñòîèìîñòü
êîíòðàêòà ñîñòàâëÿåò 19 350 000,00 ñîìîâ.

Âûøå ïðèâåäåíî êðàòêîå èçëîæåíèå ÷àñòè òðåáîâàíèé ê èíôîðìàöèè äëÿ ïîòåíöèàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ. Ó÷àñòíèêàì ïðåäëàãàåòñÿ îçíàêîìèòñÿ ñ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîëíîãî ñïåêòðà êðèòåðèåâ äî ïîäà÷è êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ. Åñëè
èìåþòñÿ êàêèå-ëèáî ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó íàñòîÿùèì Ñïåöèàëüíûì
óâåäîìëåíèåì î çàêóïêàõ è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé, êîíêóðñíàÿ
äîêóìåíòàöèÿ èìååò ïðåèìóùåñòâåííóþ ñèëó.
Êîíêóðñíûå òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ïîñðåäñòâîì Íàöèîíàëüíûõ
êîíêóðñíûõ òîðãîâ, êàê óêàçàíî â Ðóêîâîäñòâå ÈÁÐ ïî çàêóïêå òîâàðîâ è ðàáîò ïðè ôèíàíñèðîâàíèè Èñëàìñêèì áàíêîì ðàçâèòèÿ (àïðåëü 2019 ãîäà), è îòêðûòû äëÿ âñåõ ïðàâîìî÷íûõ ó÷àñòíèêîâ, êàê
ýòî îïðåäåëåíî â Ðóêîâîäñòâå ïî çàêóïêàì. Êðîìå òîãî, îçíàêîìüòåñü ñ ïóíêòàìè 1.18-21, â êîòîðûõ èçëîæåíà ïîëèòèêà ÈÁÐ îòíîñèòåëüíî êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.
Çàèíòåðåñîâàííûå ïðàâîìî÷íûå ó÷àñòíèêè òîðãîâ ìîãóò ïîëó÷èòü
äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ó Àãåíòñòâà ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè (ÀÐÈÑ) è îçíàêîìèòüñÿ
ñ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé ïî óêàçàííîìó íèæå àäðåñó â ðàáî÷èå
÷àñû ñ 09.00 äî 18.00 (ïî ìåñòíîìó âðåìåíè).
Çàèíòåðåñîâàííûå ïðàâîìî÷íûå ó÷àñòíèêè ìîãóò ïîëó÷èòü ïîëíûé êîìïëåêò êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íà ðóññêîì ÿçûêå ïîñëå
ïîäà÷è ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ïî óêàçàííîìó íèæå àäðåñó èëè ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ áóäåò îòïðàâëåíà ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå.
Âñå êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ñîïðîâîæäàòüñÿ Ãàðàíòèéíîé äåêëàðàöèåé êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ è áûòü äîñòàâëåíû
ïî óêàçàííîìó íèæå àäðåñó äî 11.00 óòðà (ïî ìåñòíîìó âðåìåíè)
18 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà. Îíè áóäóò âñêðûòû ñðàçó ïîñëå ýòîãî â ïðèñóòñòâèè ïðåäñòàâèòåëåé ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ, êîòîðûå ïîæåëàþò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ïî àäðåñó íèæå. Îïîçäàâøèå êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ áóäóò îòêëîíåíû è âîçâðàùåíû íåðàñïå÷àòàííûìè.
Àäðåñ, óïîìÿíóòûé âûøå:
Ïðîåêò óëó÷øåíèÿ ñåëüñêîãî âîäîñíàáæåíèÿ è ñàíèòàðèè.
Êàáèíåò ¹9, îòäåë çàêóïîê;
Êîìó: Íàñïåêîâó Ì., Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð;
720040, óë. Áîêîíáàåâà, 102;
720, ã. Áèøêåê, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà;
Òåë.: +996 (312) 62-07-52;
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: zakupki@aris.kg; bsydykov@aris.kg,
bseydyldaev@aris.kg;
Âåá-ñàéò: www.aris.kg.
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Ãàèïîâ Àíâàðæîí
Ýðãàøåâè÷êå òààíäûê
Ñóçàê ðàéîíóíóí Ûðûñ
àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó
Æàðêûøòàê àéûëûíäàãû
òóðàê æàéûíûí æåð
ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå
ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº
ìàìëåêåòòèê àêò
(ñåðèÿñû × ¹645719,
04.03.2016-æ.,
èäåíòèôèêàöèÿëûê
êîäó 3-05-13-1007-1199)
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ä-44

Â ñâÿçè ñ óòåðåé âðåìåííîãî
óäîñòîâåðåíèå ñåðèÿ Â
¹093941 (îò 15.01.2022 ã.)
íà èìÿ Ñóëàéìàíîâîé
Ìàéðàìêóëü Æàïàðîâíû
ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíû.

Í-720

Ìàìûòîâ Áàçàðáåê
Àñàíáàåâè÷êå òèåøåë¿¿
ìàì. àêòûñû ñåðèÿ
× ¹184745 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-709

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

14

2022-жылдын 16-сентябры

Судебный исполнитель ПССИ Сокулукского
района Чуйской области Чынкожоев Э.Э.
жилой дом, общей полезной площадью - 63,05 кв.м., жилой
площадью - 48,35 кв.м., с земельным участком мерою 900,0 кв.м., с надворными постройками находящийся по
адресу: Чуйская область, Сокулукский район,
с. Сокулук, ул. Комсомольская, д. 1А, идентификационный
код №7-08-19-1001-4467 принадлежащий Абдуллаеву
Нургазы Махаматовичу на праве частной собственности на
основании договора купли-продажи №41018
от 07.12.2016 г. и Государственного акта о праве частной
собственности на земельный участок Ч№152338 от
31.07.2008 г. путем продажи с публичных торгов.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 19 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà, òî åñòü ïî àäðåñó: ×óéñêàÿ îáëàñòü, Ñîêóëóêñêèé ðàéîí, ñ. Ñîêóëóê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 1à.

- на недвижимое имущество - нежилое помещение,
расположенного по адресу: г.Бишкек, ул.Ауэзова, д.6/2
ИК 1-03-15-0055-0042-01, принадлежащее ОсОО «Бисан».
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 21 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ñòàðòîâîé öåíå 42 581 656 (ñîðîê äâà ìèëëèîíà ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò
îäíà òûñÿ÷à øåñòüñîò ïÿòüäåñÿò øåñòü) ñîì ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà.
Ëèöàì, ó÷àñòâóþùèì â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò ñòîèìîñòè
èìóùåñòâà äî íà÷àëà òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê.
Äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê ÁÈÊ 440001,
ð/ñ÷åò 4402042100000489 Áàíê Öåíòðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ÌÔ ÊÐ,
êîä ïëàòåæå 14511900.
Îáðàùàòüñÿ ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ ÏÑÑÈ
Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê Íèøàíîâó Íóðáåêó
Àêæîëîâè÷ó ïî òåëåôîíó: (0703) 91-34-95.
Í-725

Ñòàðòîâàÿ öåíà 998 066 (äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî
âîñåìü òûñÿ÷ øåñòüäåñÿò øåñòü) ñîì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà â Ñîêóëóêñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê», äåïîçèòíûé ñ÷åò 4403052100000122,
ÁÈÊ 440305, êîä ïëàòåæà 14511900, ÈÍÍ 00405199510158, ïîëó÷àòåëü
Ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü
äî íà÷àëà àóêöèîíà.
Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè
äíåé âíåñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà, ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Ñ-511

Фрунзе токой чарбасынын
мамлекеттик токой фондусунун

Аламїдїн токой бєлїмїнїн

№15 кварталынын 10, 14, 23, 24, 25, 26, 35, 36,
38-бєлїкчєлєрїндєгї жер участокторуна токой ресурстарын
кайра єндїрїї жана маданий ден соолукту чыўдоо,
рекреациялык жана туристтик максаттарда пайдалануу їчїн
2022-жылдын 20-октябрь айында
КОНКУРС ЄТКЄРЇЛЄТ.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Îïðåäåëèòü íà÷àëüíóþ (ñòàðòîâóþ) ïðîäàæíóþ
öåíó â ðàçìåðå 479 213 (÷åòûðåñòà ñåìüäåñÿòü
äåâÿòü òûñÿ÷ äâåñòè òðèíàäöàòü) ñîì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ íà òîðãàõ æåëàþùèì íåîáõîäèìî çà äåíü äî íà÷àëà
òîðãîâ âíåñòè 5% ãàðàíòèéíûé âçíîñ îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè äâèæèìîãî èìóùåñòâà íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê.
Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü âíåñåíà íå ïîçäíåå 7 (ñåìè) äíåâíîãî
ñðîêà ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 19 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ äâèæèìîãî èìóùåñòâà, à èìåííî ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óëèöà Þ.Àáäðàõìàíîâà, 132.

Êîíêóðñòóê äîêóìåíòòåðäè òàïøûðóó 2022-æûëäûí 16-îêòÿáðûíà ÷åéèí Áèøêåê øààðû, Ìàéðàì êº÷., 69 äàðåãèíäå êàáûë àëûíàò.
Òåë.: (0500) 25-51-17.

ОБЪЯВЛЯЕТ ВАКАНСИЮ КОНКУРС
на должность начальника юридического отдела,
квалификационные требования:

-

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ
Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áøïêåê Àáäûêààðîâ Ñ.À.
ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0502) 90-01-90.

-

Ðåêâèçèòû: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ïðè ÌÔ ÊÐ, ð/ñ:
4402032100000408 (äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà
ã.Áèøêåê), êîä ïëàòåæà: 14511900, â íàçíà÷åíèè óêàçàòü Ô.È.Î. ó÷àñòíèêà òîðãîâ è íîìåð äåëà ¹¹ÑÃ-1352/21Á1 îò 15.12.2021 ãîäà.

-

Í-723

-

Ä-44

Äàðáàíîâ Ìàêêàìáàé
Åðìàòîâè÷êå òààíäûê
Æàëàë-Àáàä øààðûíäàãû
Í.Àéòìàòîâà êº÷ºñ¿í¿í ¹18
äàðåãèíäåãè æåð òèëêåñèíèí
æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº
ìàìëåêåòòèê àêò (ñåðèÿñû
× ¹151497,
èäåíòèôèêàöèÿëûê
êîäó 3-10-03-0015-0816)
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Âûñøåå îáðàçîâàíèå;
Ñâîáîäíîå âëàäåíèå ïèñüìåííûì è óñòíûì êûðãûçñêèì è ðóññêèì ÿçûêîì;
Ñòàæ ðàáîòû â ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ïî
þðèäè÷åñêîé ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 3-õ ëåò;
Çíàíèå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;
Çíàíèå îñíîâ òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíî ïðàâîâûõ àêòîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;
Ñïîñîáíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî è îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü îáîñíîâàííûå ðåøåíèÿ;
Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì, óìåíèå ðàáîòàòü â êîëëåêòèâå, âåñòè ïåðåãîâîðû, êîììóíèêàáåëüíîñòü.
Æåëàþùèå ïîäàâàòü ðåçþìå ïî àäðåñó: ×óé 227, 305 êàáèíåò.

Äàðáàíîâ Ìàêêàìáàé
Åðìàòîâè÷êå òààíäûê
Æàëàë-Àáàä øààðûíäàãû
Ïóøêèí êº÷ºñ¿í¿í ¹154-á
äàðåãèíäåãè æåð òèëêåñèíèí
æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí
æåêå ìåí÷èê óêóãó
æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê
àêò (ñåðèÿñû × ¹610849,
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó
3-10-03-0021-1603)
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ä-44

Äàðáàíîâ Ìàêêàìáàé
Åðìàòîâè÷êå òààíäûê
Æàëàë-Àáàä øààðûíäàãû
Áàëòàãóëîâ êº÷ºñ¿í¿í
¹18 äàðåãèíäåãè æåð
òèëêåñèíèí æåð ó÷àñòîãóíà
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó
æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê
àêò (ñåðèÿñû × ¹912865,
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó
3-10-03-0021-2183)
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ä-44

Äàðáàíîâ Ìàêêàìáàé
Åðìàòîâè÷êå òààíäûê
Çàìàíáàï ìåäèöèíàëûê
èíñòèòóòóíóí Æàëàë-Àáàä
øààðûíäàãû ¹122 à
êâàðòàëûíûí Ïóøêèí
êº÷ºñ¿íäº æàéãàøêàí æåð
òèëêåñèíèí æåð ó÷àñòîãóíà
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó
æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê
àêò (ñåðèÿñû × ¹070355,
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó
3-10-03-0021-1575)
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ä-44

Òåë.: 61-24-04 ðàáî÷èé, (0708) 10-12-29 òîëüêî âîòñàï. Ñ-053

Подразделение службы судебных исполнителей
Сокулукского района Чуйской области
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на заложенное недвижимое имущество
- квартира, полезной площадью - 76,3 кв.м., жилой
площадью - 52,9 кв.м. по адресу: Чуйская область,
Сокулукский район, с.Джал, ул.Аланова Сатке, дом 7, кв 7,
идентификационный код 7-08-17-1001-0027-01-007,
принадлежащий Каржауовой Гульбахат Касымовне на
праве частной собственности.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 27 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ â ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè, ïî àäðåñó: ×óéñêàÿ îáëàñòü, Ñîêóëóêñêèé ðàéîí, ñ.Ñîêóëóê, óë.Ôðóíçå, 123/7.
Ñòàðòîâàÿ öåíà 781 301 (ñåìüñîò âîñåìüäåñÿò
îäíà òûñÿ÷à òðèñòà îäèí) ñîì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà â Ñîêóëóêñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê», äåïîçèòíûé ñ÷åò 4403052100000122,
ÁÈÊ 440305, êîä ïëàòåæà 14511900, ÈÍÍ 00405199510158, ïîëó÷àòåëü
Ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü
äî íà÷àëà àóêöèîíà.
Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè
äíåé âíåñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà, ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.
Îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà ïî
àäðåñó: ×óéñêàÿ îáëàñòü, Ñîêóëóêñêèé ðàéîí,
ñ.Ñîêóëóê, óë.Ôðóíçå, 123/7, òåë.: (0555) 10-71-14.

Í-722

Акционерное общество «Кыргыз почтасы»
при Фонде государственного
имущества Кыргызской Республики

-

Äàðáàíîâ Ìàêêàìáàé
Åðìàòîâè÷êå òààíäûê
Æàëàë-Àáàä øààðûíäàãû
Ïóøêèí êº÷ºñ¿í¿í ¹154
äàðåãèíäåãè æåð òèëêåñèíèí
æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº
ìàìëåêåòòèê àêò (ñåðèÿñû
× ¹411279,
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 3-1003-0021-1571) æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ä-44

Сокулук токой бєлїмїнїн

№7 кварталынын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12-бєлїкчєлєрї,
№8 кварталдын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-бєлїкчєлєрї,
№10 кварталынын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19,
20-бєлїкчєлєрїндєгї, №11 кварталынын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12-бєлїкчєлєрїндєгї, №2 кварталындагы 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-бєлїкчєлєрїндєгї.

Подразделение службы судебных исполнителей
Октябрьского района г. Бишкек
- на автомашину марки: «Ноnda Fit» 2003 года выпуска,
государственный номер В8183АН, цвет темно-синий,
принадлежащую на праве собственности Чылабаевой Махабат
Канболотовне.

УТЕРЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО:

Îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà
ïî àäðåñó: Ñîêóëóêñêèé ðàéîí, ñ.Ñîêóëóê,
óë.Ôðóíçå, 123/7, òåë.: (0502) 34-44-43.

ЖОГОЛДУ

Подразделение службы судебных исполнителей
Свердловского района г.Бишкек

Í-724

Ноокен райондук сотунун карызкор Умурзаков Гайрат
Аширбековичтен єндїрїп алуучу Бармалтаева Октом Додоновнанын
пайдасына 955 000 (тогуз жїз элїї беш миў) сом єндїрїї
боюнча карызкор Умурзаков Гайрат Аширбековичке таандык
№3041010010509 идентификациялык коду менен катталган турак
жайына карата буруу жолу менен єндїрїї жєнїндєгї аткаруу барагы
боюнча Ноокен райондук соттук аткаруучулар кызматынын бєлїмї
тарабынан Умурзаков Гайрат Аширбековичке тиешелїї болгон Ноокен
районунун Кочкор-Ата шаарындагы Сумсар кєчєсїнїн №67 дарегинде
жайгашкан, жалпы пайдалануу аянты – 126,90 кв.м., жер участкасы
- 600,0 кв.м. болгон турак їйї экинчи жолу ачык соода-сатыкка
коюлат.
Турак жайдын баштапкы баасы – 1 904 515
(бир миллион тогуз жїз тєрт миў беш жїз он беш) сом.
À÷ûê ñîîäà-ñàòûê 2022-æûëäûí 21-îêòÿáðü ê¿í¿ ñààò 10.00äº
ì¿ëê æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. Ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàíäàð
ñàòûê áîëî òóðãàí ê¿íäºí áèð ê¿í àëäûí àëà ì¿ëêò¿í áàøòàïêû áààñûíûí 5%ûí à÷ûê ñîîäà-ñàòûê ºòêºð¿ëãºíãº ÷åéèí Íîîêåí ðàéîíäóê
ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå øåðòïóë òºëºì êàòàðû òºëºï áåð¿¿ ìåíåí ñàòûêêà êàòûøà àëàò. Ñîîäà-ñàòûêòà óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí
êåïèëäèê ñóììàñû ñàòûï àëóó áààñûíà êîøóëàò. Ñîîäà-ñàòûêòà æå¢èëãåí êàòûøóó÷óëàðûíà àëäûí àëà òºëºíãºí øåðòïóë ñóììàëàðû
ñîîäà-ñàòûê àÿêòàãàíäàí êèéèí êàéòàðûëûï áåðèëåðèí ò¿ø¿íä¿ðºò.
Ñîîäà-ñàòûêòà óòêàí àäàì æåòè ê¿íä¿í è÷èíäå ñîîäà-ñàòûêòûí àëäûíäà òºêêºí ñóììàíû êîøî ýñåïòºº ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï àëûíãàí
ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿.
Áàéëàíûø òåëåôîíó: (03734) 5-00-36, (0777) 00-37-73. Ä-44

Ñóëòàíêóëîâ Àéáåê
Êóøáàêîâè÷êå òààíäûê
Ñóçàê ðàéîíóíóí Êûçûë-Òóó
àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó
Òàøòàê àéûëûíäàãû æåð
òèëêåñèíèí æåð ó÷àñòîãóíà
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó
æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê
àêò (èäåíòèôèêàöèÿëûê
êîäó 3-05-07-1013-0547)
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ä-44

Ñóëòàíêóëîâ ×ûíãûç
Àáäûðàõìàíîâè÷êå òààíäûê
Ñóçàê ðàéîíóíóí Êûçûë-Òóó
àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó
Òàøòàê àéûëûíäàãû æåð
òèëêåñèíèí æåð ó÷àñòîãóíà
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó
æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê
àêò (èäåíòèôèêàöèÿëûê
êîäó 3-05-07-1013-0548)
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ä-44

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà ñåðèÿ × ¹328624
íà èìÿ Èñàêîâîé Àçèçû
Àëåêñàíäðîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-717

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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2022-жылдын 16-сентябры
ЖОГОЛДУ

ОАО «НАРЫНГИДРОЭНЕРГОСТРОЙ»

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА

УТЕРЯ

Наименование закупающей организации:

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА:

ОсОО «Ала-Башские
Гидроэлектростанции»

Лот №1: подстанция 110/6 «Строительная».
Стартовая цена 3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) сом, с
учетом налогов;
Лот №2: Компрессор ВП 50/8 с камерой КСО 3 шт. Компрессор ВПЗ20/9 с камерой КСО 1 шт.
Общая стартовая стоимость 1 815 106 (один миллион восемьсот
пятнадцать тысяч сто шесть) сом с учетом налогов.

Адрес: Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Исанова, 1, офис №5
ОсОО «Ала-Башские Гидроэлектростанции» объявляет открытый
тендер на поставку товаров для строительства и оснащения
оборудованием малой гидроэлектростанции по следующим лотам:
Лот1: Стальные трубы d-720 (новые, ГОСТ стали 17Г1С / 09Г2С) в
количестве 1500 метров;
Лот2: Оборудование для МГЭС
Êâàëèôèêàöèÿ ó÷àñòíèêîâ òåíäåðà: îïûò ðàáîòû ïîñòàâùèêà íå
ìåíåå 2 ëåò. Ïðè ýòîì ïðèîðèòåò îòäàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïðîèçâîäèòåëþ èëè îôèöèàëüíîìó äèëåðó òîâàðà.
Ñïèñîê íåîáõîäèìûõ äîêóìåòîâ:
- êðàòêîå îïèñàíèå äåÿòåëüíîñòè è ñîîòâåòñòâóþùåãî îïûòà;
- ôèíàíñîâîå ïðåäëîæåíèå ñ îáîñíîâàíèåì. Öåíà ñ ó÷åòîì âñåõ
òðàíñïîðòíûõ çàòðàò, òàìîæåííûõ ðàñõîäîâ è ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòðàõîâûõ çàòðàò.
Âàøå òåíäåðíîå ïðåäëîæåíèå äîëæíî áûòü ïîäãîòîâëåíî â ýëåêòðîííîì âàðèàíòå è íàïðàâëåíî ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå íà ñëåäóþùèå àäðåñà: 1@001.kg, nosmonova@rkdf.org
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè íåîáõîäèìî îòïðàâèòü çàÿâêó íà ýë. àäðåñ: 1@001.kg
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîäà÷è òåíäåðíûõ ïðåäëîæåíèé äî 07.10.2022 ã.
Ñ/Î-417

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫ

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 27-сентябрында саат 17.00гє чейин сынак документтерин кабыл
алуу-єткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.
kg электрондук почтасы аркылуу берилет.
Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 23-сентябрында саат 15.00дє видеоконференция байланышы
режиминде єтєт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.
Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 30-сентябрында саат 14.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти,
168 дареги боюнча кабыл алынат.
Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар
кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-єткєрїп берїї актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары
кабыл алынат.
Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын єкїлдєрїнїн катышуусунда 2022-жылдын 30-сентябрында саат
14.00дє Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 дареги
боюнча каралат.
Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52
телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы
аркылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

Ï/Ï-718

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ ñ 8.00 äî 17.00 ÷àñîâ â ðàáî÷èå
äíè, ïî òåë.: (03746) 5-13-95, ìîá. òåë.: (0773) 64-39-95,
(0707) 00-86-56 ã. Êàðà-Êóëü, Æàëàë-Àáàäñêàÿ îáë. Ñ/Î-418

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Æóíóøáàåâà
Ýëüâèðà Äæàíóçàêîâíà
êîä ÎÊÏÎ 22866869,
ÈÍÍ 12802197000743 ( îò
24.07.2013 ã.) ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-718

Â ñâÿçè ñ óòåðåé óäîñòîâåðåíèÿ íà ïðàâî âðåìåííîãî ïîëçîâàíèÿ
ñåðèÿ Â ¹078134 (îò 27.11.2017 ã.) Â ¹078133 (îò 27.11.2017 ã.)
ÈÍÍ 02612201310176 ÎñÎÎ “Òîï Ñòðîé ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ПССИ Октябрьского района г.Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ
на заложенное недвижимое имущество
а именно квартиру, расположенное по адресу:
г.Бишкек, Октябрьский район, ул.Бектенова, д.5, кв.50,
идентификационный код: 1- 04-12-0010-0001-01-050,
принадлежащее на праве частной собственности Андреевой
Людмиле Васильевне, путем публичных торгов с начальной
продажной стоимостью в размере 1 418 000 (один миллион
четыреста восемнадцать тысяч) сом.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ
Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê – Ñàäûêîâó À.È.,
ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0505) 13-33-33.
Ðåêâèçèòû: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ïðè ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ: 440001;
ð/ñ: 4402032100000408 (äåïîçèòíûé ñ÷åò) ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê, êîä ïëàòåæà: 14511900; â íàçíà÷åíèè óêàçàòü ó÷àñòíèêà
òîðãîâ è íîìåð äåëà.

Судебный исполнитель подразделения службы судебных
исполнителей Ленинского района г. Бишкек Мамасалиев Н.А.
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН
на предмет залога - земельный участок и строения (без
эксплуатации), расположенный по адресу: г.Бишкек,
ул.Маликова, д.27а идентификационный код 1-01-04-0022-0484,
принадлежащий на праве частной собственности Эргашовой
Саламат Юлдашевне.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó
íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà.
Íà÷àëüíàÿ (ñòàðòîâàÿ) öåíà 862 260 (âîñåìüñîò øåñòüäåñÿò äâå òûñÿ÷è äâåñòè øåñòüäåñÿò) ñîì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî âíåñòè 5% - 43 113 (ñîðîê òðè
òûñÿ÷è ñòî òðèíàäöàòü) ñîì, ãàðàíòèéíîãî âçíîñà çà÷èñëèâ äàííóþ
ñóììó ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê» Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî, ÁÈÊ 440001, êîä
14238900, ëèöåâîé ñ÷åò ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê 4402052100000877 (àäðåñ ÎÀÎ
«ÐÑÊ Áàíê» ã. Áèøêåê, ïð. Ìîëîäîé Ãâàðäèè, 38 À).
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü
äî íà÷àëà àóêöèîíà. Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé àóêöèîí îáÿçàí â òå÷åíèå ñåìè äíåé âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê öåíó çà âû÷åòîì
ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Ñ-430

Çà èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû
ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê ïî
àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë.Àáäðàõìàíîâà, 132, òåë.: 0708 22-18-22.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ñåðèÿ ×ÃÐ ¹82616, êîä ÎÊÏÎ 22588463, ÈÍÍ 1303196400089 íà èìÿ ÈÏ
Ìóðàòîâîé Äàíàõàí Ýðêèíáàåâíû ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

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

Бєлїмдєр:
Саясат, укук жана экономика
бєлїмї – 66-22-27
Маданият, адабият жана
спорт бєлїмї – 62-38-71

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Âîðîíèí
Àëåêñàíäð Þðüåâè÷
êîä ÎÊÏÎ 31232787,
ÈÍÍ 20411199101498 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-300

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
óäîñòîâåðåíèå íà ïðàâî
âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ñåðèÿ
Â¹063667 íà èìÿ Áàéðàìîâîé
Ýëüìèðû Äóíåìàëèåâíû
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-726

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Óìàðîâà
Ìàõáóáà Êàçàõáàåâíà
êîä ÎÊÏÎ 24112028
(îò 29.09.2006 ã.) ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-710

Øàðèïîâ Òààëàéáåê
Àäûëáåêîâè÷êå êàòòàëãàí
æåêå ìåí÷èê ìàìëåêåòòèê
àêòûñû ¹195018
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-711

Ìàêååâ Æàíûáàé
Øåéøåíîâè÷êå òèååøåë¿¿
ìàì. àêòûñû ñåðèÿ
× ¹196053 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-712

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ìîëäîêóëîâ
Àñàí Æîëäîøåâè÷ êîä
ÎÊÏÎ 26232311 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-715
Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïî àäðåñó: ñ.×àëäîâàð
óë.Ïîäãîðíàÿ, 35 ñåðèÿ
× ¹458935 (îò 11.06.2013 ã.)
êîä ÅÍÈ 7-07-07-1001-1884
âûäàííîå Ïàíôèëîâñêèì
ôèëèàëîì ÃÓ “Êàäàñòð”
íà èìÿ Ñìàèëáåêîâîé
Çàðûëá¿ ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-716

Í-719

Гезит ээси: КР Министрлер Кабинети
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

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà ¹035580
î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ 3 ãà 14 ñîòûõ
íàõîäÿù. íà òåððèòîðèè
Ãàâðèëîâñêîãî àéûë îêìîòó,
Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà íà èìÿ
Ýëèêáàåâîé Ãóëáàðû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-714

Í-715

Башкы редактор

Í-705

Í-708

Äëÿ ó÷àñòèÿ íà òîðãàõ æåëàþùèì íåîáõîäèìî çà äåíü äî íà÷àëà
òîðãîâ âíåñòè 5% ãàðàíòèéíûé âçíîñ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê. Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü âíåñåíà íå
ïîçäíåå 7 (ñåìè) äíåâíîãî ñðîêà ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ
21 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà: ã.Áèøêåê, óë.Áåêòåíîâà, ä.5, êâ.50.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Security
Information and Event Management (SIEM) системасынын
техникалык колдоосун сатып алуу боюнча
АЧЫК РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.

Òîêòîãóë ðàéîíóíäàãû
À.Ñóåðêóëîâ àéûë
ºêìºò¿í¿í “Øàìøûêàë”
áàëäàð áàê÷àñûíà
áåðèëãåí ñåðèÿ
Á ¹013257 ìàì. àêòûñû
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Òîðãè (àóêöèîí) ñîñòîèòñÿ 18 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ
â îôèñå ÎÀÎ «Íàðûíãèäðîýíåðãîñòðîé», æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü
äîëæíû âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 10% ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÀÎ «Íàðûíãèäðîýíåðãîñòðîé».
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ íà÷èíàåòñÿ ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ è
çàêàí÷èâàåòñÿ â 16.00 ÷àñîâ 17 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ×Ï Äæàíãàçèåâà
Ìàéäàá¿á¿ Áîáåêîâíà
êîä ÎÊÏÎ 23316823
(îò 17.06.2003 ã.)
ÈÍÍ 12302197110061 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

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.

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

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

Мыйзамдар бир эле мезгилде кыргыз жана орус тилдеринде "Эркин-Тоо" гезитинде жарыяланып, ал расмий жарыялоо болуп эсептелет.
Автордун кєз карашы редакциянын позициясын билдирбейт.

Áèçäèí äàðåãèáèç:
Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

erkintoo@mail.gov.kg

´ Юстиция министрлигинен
берилген катталуу кїбєлїгї №592
Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума
кїндєрї чыгат.

Èíäåêñè: 68451
"Учкун" ААКнын
басмаканасында басылды.
Áóéðóòìà ¹850. Íóñêàñû 5353
Áàñóóãà 15.09.2022-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà
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ТАРЫХ ЖАРАТКАН ЧЕМПИОНДОР

ТЄБЄБЇЗДЇ КЄККЄ
ЖЕТКИРДИЎЕР!
Сербияда єтїп жаткан
кїрєш боюнча Дїйнєлїк
чемпионатта грек-рим
кїрєшїнєн алтын медаль
алган кыргызстандык
спортчулар Акжол Махмудов
жана Жоламан Шаршенбеков,
ошондой эле коло байге уткан
Амантур Исмаилов, грекрим кїрєшї боюнча жалпы
курама команданын мїчєлєрї
Кыргызстанга кайтып келди.
Спортчуларды 15-сентябрдын
таўында "Манас" эл аралык аба
майданынан Президент Садыр
Жапаровдун жеке тапшырмасы
менен жогорку сый-урмат кєрсєтїп Министрлер Кабинетинин Тєрагасынын орун басары
Эдил Байсалов баштаган мамлекеттик кызматкерлер жана

балбандардын жакындары, кїйєрмандары тосуп алышты.
“Спортчуларыбыздын Белграддагы жеўиши менен кыргыз кїрєшїнїн тарыхында жаўы барак
ачылды. Мен жалпы мекендештерди балбандарыбыздын жеўиши
менен куттуктайм. Силер биздин
тєбєбїздї кєккє жеткирдиўиздер! Кыргыз элинин кубанычына
чек жок. Дїйнє чемпиондугу – бул
дїйнєдє силерден кїчтїї балбан
жок дегенди тїшїндїрєт. Бул биздин єлкє їчїн чоў сыймык. Грекрим кїрєшї боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчуларына жана машыктыруучулар курамына Президент Садыр Жапаровдун саламын
жолдойм. Бул эгемендїї єлкєбїз
їчїн чоў жеўиш жана жетишкендик» деди Эдил Байсалов.

Грек-рим кїрєшї боюнча жалпы
курама команданын мїчєлєрїн
тосуп алуу салтанатынан
кийин пресс-конференция
уюштурулуп, балбандар
журналисттердин суроолоруна
жооп беришти.
- Акжол, сиз финалдык
беттештен кийин манжаўыздын аты жогун машыктыруучуўузга кєрсєттїўїз.
Бул ишаратты жакында їйлєнїї той болот дегендей эле
кабыл алдык. Чын эле быйыл їйлєнєсїзбї?

Дїйнє чемпиону
Акжол МАХМУДОВ:

50 ЄЛКЄНЇН ИЧИНЕН
5-ОРУНДАБЫЗ
Сербиянын Белград шаарында єтїп жаткан кїрєш боюнча
Дїйнє чемпионатында Кыргызстан грек-рим кїрєшї боюнча турнирдик таблицада 50 єлкєнїн ичинен 5-орунду ээледи.
Мындай кєрсєткїч Кыргызстандын кїрєш мектеби їчїн чоў
жетишкендик. Биздин капчыгыбызда 2 алтын жана 1 коло медаль бар. Бул жетишкендик Кыргызстандын курама командасына жакында боло турган Дїйнє Кубогуна катышууга да мїмкїнчїлїк ачып берди. Негизи, Дїйнєлїк чемпионат жылдын
жыйынтыктоочу спорттук мелдеши болуп эсептелет. Бирок,
анда алдыўкы орунду ээлеген 6 команда Дїйнє Кубогуна да
катышуу укугуна ээ болот.

БАРАКЕЛДЕ, БАЛБАНДАР
Жоламан Шаршенбековдун жана Акжол Махмудовдун жеўиши боюнча Бїткїл дїйнєлїк кїрєш уюму жылуу пикирин
билдирип, “Акжол тарых жаратты” деп жазды.
Спорт сїйїїчїлєр Жоламан Шаршенбековдун жеўиштен кийинки илбирстин секиригин жасаганына суктанышты.
Балбандарыбыздын жеўишке ишенимдїї тїрдє жеткенине
казакстандык спортчулар да суктанышып, социалдык тармакта кыргыз элине куттуктоолорду жазып жаткан чак.
Акжол Махмудовду грек-рим кїрєшї боюнча олимпиаданын
эки жолку чемпиону Роман Власов єзї куттуктап, “Єтє кїчтїї
болду! Чыныгы мырза!” деген куттуктоосун жазды.

- Дїйнє чемпиондугуна даярданып жаткан кезде жеке машыктыруучум жана ата-энем
менен бул маселе боюнча сїйлєшкєнбїз. Алар эгер дїйнє
чемпиондугун жеўсеў, уруксат
беребиз дешкен. Эгер жакындарым туура кєрїшсє, быйыл
їйлєнєм.
- Ар бир мелдеш спортчуга психологиялык жактан да
таасир берет деп айтышат.
Ошондой учурларда психологдордун жардамын аласыздарбы?
- Биздин атайын психологубуз жок. Машыктыруучуларыбыз психологдун ордуна психолог болуп, ар кандай учурларда

колдоо кєрсєтїп келишет. Андан тышкары командадагы
достор, жакын туугандар, атаэнелердин колдоосу аркылуу
бардык кыйынчылыктарды жеўип келе жатабыз.
- Элдин ишеними сиздер
їчїн чоў жоопкерчилик. Бул
спортчу їчїн ашыкча жїк
болбойбу?
- Жок, элдин ишеними тескерисинче кїч берет. Сиздер колдоп турсаўыздар демибизгедем, кїчїбїзгє-кїч кошулат.
***
- Жоламан, сиз менен финалдык беттеште кез келген
мажар спортчусу да кїчтїї
балбан эле. Беттеш кандай
єттї?

Дїйнє чемпиону Жоламан
ШАРШЕНБЕКОВ:
- Биринчиден, бизди салтанаттуу тосуп алгандыгыўыздар їчїн баарыўыздарга ыраазычылык билдирем. Финалдык беттеш боюнча айта турган болсом, биз алдын ала машыктыруучулар менен биргеликте катуу даярдыктан єткєнбїз. Даярдык командалык деўгээлде болгон. Кандай атаандаш болбосун, аны жеўип чыгуу максаты коюлган. Финалдык беттештеги менин жеўишим Жараткандын буйругу деп
да билем. Буга чейин эки жолу

Дїйнє чемпионатына барып,
кїмїш медаль алып, жеўилїї
ызасын тартып калгам. Андыктан, кыргыз элим менден бул
жолу жеўиш кїтїп турду. Ушул
себептен утулгум келген жок.
Аракетимди жеўишке гана багыттадым.
***
- Беттешке чыгар алдында спортчуларда толкундоо
сезимдери болот. Айрыкча
финалдык беттештерде балбандар толкунданып жатып,
кызыктуу кїрєш кєрсєтє албай калгандыгын кєрїп жїрєбїз. Бул жолу андай болгон жок. Сиздер єтє кызыктуу оюн кєрсєтїп, ыкмаларды ишенимдїї тїрдє жасап
жаттыўыздар?

Коло медалдын ээси
Амантур ИСМАИЛОВ:
- Командалык деўгээлде
мыкты даярданганбыз. Ага
кошумча азыр биздин кыргыз
кїрєш мектеби дїйнєлїк деўгээлге чыккан кез. Мындай жетишкендик бул тармактын машыктыруучуларынын, спорчулардын эмгегинин, ар тараптуу
колдоолордун аркасы менен
келди. Ушундай шартта мыкты
кїрєш кєрсєтє алдык деп эсептейм. Анын їстїнє кїрєш биздин кан-жаныбызда бар эмеспи.

Жоламан
Шаршенбековдун
жеке
машыктыруучусу
Хаким МАХМУДОВ:
- Жоламан учактан тїшєрї менен чемпиондук
курун мага берип, медалын мойнума такты. Бул
мен їчїн абдан чоў сыйурмат жана кубаныч.
Кыргыз эли 75 жылдан
бери бул жеўишти кїтїп
келген. Жоламанды мен
9 жашынан бери тарбиялап, машыктыргам. Ал
єтє ийкемдїї бала. Эмнени айтсаў ошону аткарат.
Жасаган ыкмалары тууралуу айта берсе сєз кєп.
Бир артыкчылыгы, анын
эч чарчабагандыгында.
Жоламан менен кїрєшкєн
балбандар чарчаса да, бул
чарчабайт.

Кїрєш боюнча Дїйнє чемпионаты 18-сентябрга чейин уланат. Кыргызстандан бул мелдешке жалпы 15 спортчу барган. Алдыда эркин
кїрєш боюнча балбандарыбыз килем їстїнє чыгышат.
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

