
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

WWW.ERKIN-TOO.KG       ШЕЙШЕМБИ, 2022-ЖЫЛДЫН 20-СЕНТЯБРЫ  №84 (3419)

“ЭЛИБИЗДИН УРАГЫС 
БИРИМДИГИНЕ ТААЗИМ КЫЛАМ!”

КР Президенти Садыр Жапаров 
19-сентябрда 2022-жылдын 
14-17-сентябрындагы кыргыз-
тажик чек арасындагы куралдуу 
кагылышууга байланыштуу 
Кыргызстандын элине кайрылуу 
жасады. 

“АР БИРИБИЗДИН 
ЖЇРЄГЇБЇЗ 
СЫЗДАП ТУРАТ”

- Кадырман калайык-журтум! 
Кымбаттуу мекендештер!           
Ата Журттун башына кыйын-
чылык келсе бир муштумдай би-
риккен бийик наркы бар эл экени-
бизди ар дайым далилдеп келата-
быз. Манас атабыздын каны ка-
ныбыз менен бирге айланып тур-
ганда, биздин элдин бул наркын 
эч ким буза албайт! Ата Журттун 
башына кїн тїшсє ынтымак ме-
нен биримдиктин кїчї кандай 
болоорун ааламга сездире алдык. 

Мекен чегин коргоо – ары 
жооптуу, ары сыймыктуу ыйык 
милдет. Ошентсе да, эр жигит-
терибиз эл-жеринин чегин кор-
гоп жатып, кандары забын бол-
гонуна ар бирибиздин жїрєгї-
бїз сыздап турат. Курман болгон 
жоокерлерибизди жарык дїйнєгє 
алып келип, Кыргыз жерин жа-
нындай сїйїп, ага ємїрїн бе-
рїїгє даяр кылып тарбиялап 

єстїргєн энелерге айтаарым, 
сиздер чыныгы баатыр уулдар-
ды тєрєгєн экенсиздер, сиздер-
ге башымды ийип таазим кы-
лам. Алардын ар биринин эр-
диги Кыргызстан элинин эсин-
де тїбєлїккє сакталат. Мекен 
чегин коргоп, курман болгон ар 
бир жоокердин ата-энелери ме-
нен жакындарына тереў кайгы-
руу менен кєўїл айтам. Кайрат 
кылыўыздар! Баатыр уулдары-
бызга бїгїн бїт Кыргызстан эли 
башын ийип таазим кылып, аза 
кїтїї менен бирге чын дилдери-
нен ыраазы болуп сыймыктаны-
шууда.

“БИЗДИН ЧЕКТИ ЭЧ 
КИМ БУЗА АЛБАЙТ”

- “Эр жигит эл четинде, жоо 
бетинде” демекчи, керек болсо, 
ар бир эр жигит Ата Журт їчїн 
канын-жанын аябайт деген мы-
на ушул эмеспи. Ушундай аза-
мат уулдарыбыз турганда биздин 
чекти эч ким буза албайт. Биз бу-
га бекем ишенебиз. Курман бол-
гон жоокерлерибиздин артында 
калган їй-бїлєсїнїн, балдары-
нын келечегин мамлекет мойну-
бузга алабыз. 

Баткен чек арасындагы кандуу 
кагылышууну укканда, чыдамы 
кеткен ар бир атуулубуз баскын-
чылардын мындай жоругуна 

кайдыгер эмес экендиктерин 
билдирип чыгышты. Республи-
канын бїткїл аймагынан мекен-
дештерибиз жеке демилгелери 
менен ар кандай жардамдарды 
уюштуруп, Баткенге жєнєтї-
шїїдє. Элибиздин мындай ура-
гыс биримдигине таазим кылам! 

“ОК АТЫШУУ ТОКТОГОНУ 
МЕНЕН ЧАГЫМЧЫЛ 
СЄЗДЄР ЖАЎЫРУУДА”

- Мындай учурда бардык мам-
лекеттик органдар кїчєтїлгєн 
тартипте иш алып барып, каран 
кїнгє кабылган мекендештери-
биздин оорун колдон, жеўилин 
жерден алып, жай турмушту ка-
лыбына келтирїїнїн камын кє-
рїшїїдє. Кудайга шїгїр, казы-
набыз да куру эмес. Жоокерле-
рибизди жана кырдаалга байла-
ныштуу, жер которгон элибиздин 
муктаждыктарын толук камсыз 
кылууга мамлекетибиздин кї-
чї жетет. Мындан эки эле жыл 
мурда армиябызда курал-жарак, 
ок-дары жетишсиз, а тїгїл жоо-
керлерибиздин кийген кийими 
да эски болсо, бїгїн андай эмес. 
Армиябыз барган сайын ар та-
раптан кїчтєнїп, катылгандын 
катыгын берїїгє моралдык жак-
тан да, материалдык жактан да 
жетилип барат. Кагылышууда 

талкаланган, кїйгєн їйлєрдї чу-
кул арада кайра курууга да мам-
лекетибизде каражат бар. Арадан 
аз убакыт єтсє да белибиз бекем-
делип калды. Буга ички да, тыш-
кы да душмандарыбыздын тын-
чы кетїїдє. 

Бїгїнкї кїндє чек ара мейкин-
дигинде ажал бїрккєн ок аты-
шуу токтогону менен интернет 
мейкиндигинде чагымчыл сєз-
дєр жаўырууда. Мындай чыр-
чатактын чекесин кыйытып, эл-
дин аў-сезимин бурмалоого ба-
гытталган кеп-сєздєр белгилїї 
бир максатта – меймандос эли-
биздин карым-катышта болуп, 
кызматташып келе жаткан єл-
кєлєр менен болгон мамилесин 
суутуп, алардын ортосуна от жа-
гууга багытталганын эсибизден 
чыгарбашыбыз кажет! 

“ЫНТЫМАКТУУ 
БОЛСОК БАРДЫК 
КЫЙЫНЧЫЛЫКТАРДЫ 
ЖЕЎЕБИЗ”

- Урматтуу кыргызстандык-
тар, ата-бабаларыбыз эзелтен 
сєз баккан эл. Интернет желе-
синде аралаган чагымчыл маа-
лыматтарды ылгай билели. “Ачуу 
душман – акыл дос” дейт, ачууга 
алдырып, божомолдонгон, так-
талбаган маалыматтарга ишенип, 

ортого от жаккандардын торуна 
тїшїп калбасаўыздар. Жїзї кара 
чагымчылдардын тилине кирип, 
стратегиялык єнєктєш, дос єлкє-
лєрдїн, бизге тилектеш элдердин 
дарегине жєн жерден жалаа жаап 
албайлы. Мындай коогалаўдуу 
шартта бир гана расмий орган-
дар тарабынан берилип жаткан 
маалыматтарга гана ишениўиз-
дер деп їндєп кетер элем. Себе-
би, азыркы учурда чек ара кооп-
суздугу, маалымат коопсуздугу – 
баары тыкыр кєзємєлдє. Мамле-
кетибиздин чек араларына бай-
ланыштуу талаштуу маселелер 
акырындык менен чечилип келе 
жатат. Єзїўїздєр билгендей, бу-
га чейин Єзбекстан Республика-
сы менен чектешкен аймактарда-
гы чек араларыбыз толук чечи-
лип, расмий тїрдє документтеш-
тириле турган маселе гана кал-
ды. Бїгїнкї кїндє жалгыз гана 
Тажикстан Республикасы менен 
чектешкен жерлерибиз тактал-
бай, кєйгєй жаратып келїїдє. 
Биз кыргыз-тажик чек арасын 
бир гана тынчтык жолу менен 
ыкчамдатып чечїїгє аракети-
бизди токтотпой улантып жа-
табыз. 

“ЫНТЫМАКТА, 
БИРИМДИКТЕ 
МАМЛЕКЕТТИК 
БИЙЛИКТИН, АСКЕР 
КЇЧТЄРЇНЇН АРАКЕТИН 
КОЛДОП БЕРИЎИЗДЕР”

- Дагы бир айта кетїїчї жаг-
дай, Баткенге барабыз деген жи-
гиттер, жаштар сабыр кылыўыз-
дар. Мамлекеттин аскер дараме-
тин мурдагыдай кєрбєўїздєр. 
Кудайга шїгїр, армиябызда-
гы абал бїгїн башка. Чек ара-
бызды бузгусу келгендерге то-
лук жооп берїїгє жараган эр-
азаматтарыбыз, кїч-кубатыбыз 
бар, жетиштїї. Мекен чегине 
басып киргендер єз жазала-
рын катуу алышканы буга да-
лил. Жалпы элибизден сура-
ныч, ички ынтымакты кармап, 
биримдигибиз менен мамле-
кеттик бийликтин, аскер кїч-
тєрїнїн аракетин колдоп бе-
риўиздер. Кадырман калайык-
журтум! Бир болсок, ынтымак-
туу болсок бардык кыйынчы-
лыктарды жеўип чыгабыз. Ын-
тымагыбыз чыўдалып, бирим-
дигибиз бекемделе берсин! Кан 
Манастын тукумубуз деген деми-
биз єчпєсїн! Сїйїктїї Кыргыз-
станыбыздын асманы ачык, Бат-
кен жергесинде дайыма тынчтык 
болсун!

Президент Садыр ЖАПАРОВ:
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Жогорку Кеўештин депутатта-
ры 19-сентябрда Бишкек шаарын-
дагы №4 клиникалык ооруканага 
жана М.Мамакеев атындагы Улут-
тук хирургиялык борборго барып, 
мамлекеттик чек аранын кыргыз-
тажик тилкесиндеги куралдуу ка-
гылышуудан жабыркаган жаран-
дардын абалынан кабар алып, алар 
менен баарлашып, акчалай жардам 
кєрсєтїштї. Ошондой эле дарыгер-
лерден кєрсєтїлїп жаткан медици-
налык жардамдар тууралуу маалы-
мат алышты. 

Белгилей кетсек, Баткендеги ку-
ралдуу жаўжал боюнча Жогорку 
Кеўештин депутаттары тарабынан 
Бишкек жана Ош шаарларында ата-
йын штаб тїзїлгєн. Жергиликтїї 
тургундар аталган штабдарга кай-
рылуу мїмкїнчїлїгїнє ээ. Єз ке-
зегинде эл єкїлдєрї тийиштїї ми-
нистрликтер жана мекемелер ме-
нен бирге жарандар тарабынан тїш-
кєн кайрылууларга жана айтылган 
сунуш-пикирлерге ылайык иш алып 
барууда.

БЇГЇНКЇ КЇНДЄ

КР Президенти Садыр 
Жапаров 18-сентябрда 
Россиянын Президенти 
Владимир Путин менен 
телефон аркылуу сїйлєштї. 
Єлкє лидерлери мамлекеттик 
чек аранын кыргыз-тажик 
тилкесиндеги кырдаалды 
талкуулашты.

Садыр Жапаров Владимир          
Путинге учурдагы абал, кыргыз 
тараптан каза болгондордун жа-
на жабыркагандардын саны, ка-
гылышуулардын натыйжасында 
Кыргыз Республикасынын Бат-
кен облусунун чек арага чектеш 
айылдарындагы жарандык жа-
на социалдык инфраструктура-
лык объектилердин талкаланы-
шы жєнїндє маалымдады. 

Эки тараптан теў Кыргыз-
стан менен Тажикстандын орто-
сундагы кризистик кырдаалды 

тынчтык дипломатиялык жол 
менен гана жєнгє салуунун маа-
нилїїлїгїн баса белгиледи.

КАН ТАПШЫРУУ ЇЧЇН 
962 АДАМ КАЙРЫЛГАН

КР Саламаттык сактоо министр-
лигинин маалыматы боюнча дары-
дармек каражаттары жана кандын 
компоненттери жєнїндє Кан бор-
борлоруна 2 кїн ичинде ыктыяр-
дуу кан тапшыруу їчїн 962 адам 
кайрылып, 643 адам кан тапшыра 
алышкан. Калган кан тапшырууга 
ар кандай кєрсєткїчтєр боюнча кар-
шы кєрсєтмєлєр берилген. Баткен об-
лусуна 160 доза эритроциттик масса, 
160 доза жаўы тоўдурулган плазма, 
ошондой эле медициналык керекте-
лїїчї материалдар, тест-система, жер-
гиликтїї баштапкы медициналык-
санитардык жардам їчїн реагент-
тер єткєрїлїп берилген. Саламат-
тыкты сактоо министри Гїлнара                 
Батырова “Учурда канга болгон би-
ринчи керектєє канааттандырылды. 
Мындан ары кан тапшыруу страте-
гиялык резервди толуктоого багыт-
талат” деп билдирди. 

ПРЕЗИДЕНТ САДЫР ЖАПАРОВ 
ПУТИН МЕНЕН СЇЙЛЄШТЇ

ЖЫЙЫН КУРМАН БОЛГОНДОРДУ ЭСКЕРЇЇ МЕНЕН БАШТАЛДЫ

ЖАРАКАТ АЛГАНДАРДАН 
КАБАР АЛЫШТЫ

ДЕПУТАТТАР КАН 
ТАПШЫРЫШТЫ

АЭРОПОРТТОРДУН 
ИШИ ЇЗГЇЛТЇККЄ 
УЧУРАГАН ЖОК

Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекет-
тик жарандык авиация агенттигинин директо-
рунун орун басары Тимур Аскаров: “Жарандык 
авиация агенттиги бардык каттамдар график-
ке ылайык аткарылууда. Кыргызстандын аэ-
ропортторунун иши їзгїлтїккє учураган жок” 
деп билдирди. Мындан сырткары ал “14-сен-
тябрдан 18-сентябрга чейин болгон бардык кы-
йынчылыктарга карабастан, Кыргызстандын 
аэропортторунун ишинде мїчїлїштїктєр бол-
гон жок. Чек арада жаўжал башталгандан бери 
авиакомпаниялардын да, “Манас” эл аралык аэ-
ропорту” ААКнын да бардык каражат-кїчтєрї 
мобилизацияланып, иштер кїчєтїлгєн режимде 
жїргїзїлїп, каттамдар штаттык режимде атка-
рылды” деди. Тимур Аскаровдун айтуусунда жа-
ракат алган жарандарды, балдарды жана аялдар-
ды Бишкекке жеткирїї їчїн учактарды колдо-
нуу зарылдыгынан улам айрым каттамдар ток-
тотулган. Бирок тїштїккє болгон учуулар баш-
ка авиакомпаниялар тарабынан аткарылып кел-
ген. Аскаров “Жаракат алгандарды жеткирїїгє 
ата мекендик Tez Jet, AviaTraffic жана Aeronomad 
авиакомпаниялары активдїї катышып, жардам 
беришти. Ошондой эле, жїк ташуучу 2 авиаком-
пания тартылып, алар єз салымдарын кошушту. 
Жардамдары їчїн аларга ыраазычылык билди-
рем” деп кошумчалады.

Даярдаган 
Жазгїл КАРБОСОВА

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўешинин Тєрагасы Талант 
Мамытов баштаган депутаттар жана Аппарат кызматкерлери мамле-
кеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги куралдуу жаўжал-
дан жабыркагандар їчїн 19-сентябрда кан тапшырышты. 

Буга чейин аталган єнєктїккє Ош шаарында иш алып барып жат-
кан депутаттар да кошулуп, донор болушкан. 

Кечээ Жогорку Кеўештин 
Бюджет, экономикалык 
жана фискалдык саясат 
боюнча комитети кезектеги 
жыйынын мамлекеттик 
чек аранын кыргыз-тажик 
тилкесиндеги куралдуу 
кагылышууда курман болгон 
жарандарды эскерїї менен 
баштады. 

Комитет тєрагасы Данияр           
Тєлєнов мекен чегинде кур-
ман болгон жарандарыбыз-
дын туугандарына жана жа-
кындарына кєўїл айтты. Ан-
дан соў Министрлер Кабине-
тинин Тєрагасы А.Жапаров 
тарабынан демилгеленген “КР 
айрым мыйзам актыларына 
(“Мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруу боюнча кам-
сыздандыруу тєгїмдєрїнїн 

тарифтери жєнїндє”, “Мам-
лекеттик социалдык камсыз-
дандыруу жєнїндє” КР мый-
замдарына) єзгєртїїлєрдї 
киргизїї жєнїндє” мыйзам 

долбоору їчїнчї окууда ка-
ралып, колдоо тапты. 

Аталган маселе боюнча Ми-
нистрлер Кабинетине караш-
туу Социалдык фондунун 

тєрагасы Бахтияр Алиев баян-
дама жасады. 

Мыйзам долбоорунун макса-
ты - Кыргыз Республикасын-
да кичи жана орто бизнести 
єнїктїрїї, колдоо жана алар-
ды экономиканын кєзємєлгє 
алынбаган секторунан чыгаруу 
болуп саналат. Чакан жана ор-
то бизнестин чарбалык субъ-
екттери, жеке ишкерлер їчїн 
мамлекеттик социалдык кам-
сыздандыруу боюнча тарифтик 
саясатты єзгєртїї каралууда.

Ошондой эле, комитетте “КР 
мамлекеттик єнїктїрїї бан-
кы жєнїндє” КР Мыйзамына 
єзгєртїїлєрдї киргизїї туу-
ралуу” мыйзам долбоору ка-
ралып, жактырылды. Мый-
зам долбоору редакциялык 
тїзєтїїлєрдї киргизїїнї су-
нуштайт.

БАЛАМ – БАКТЫМ
Жогорку Кеўештин айым депутаттары Эне 

жана баланы коргоо улуттук борборуна ба-
рып, мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик 
тилкесиндеги куралдуу кагылышуудан жа-
быркаган балдардын абалы менен тааны-
шышты.

Эл єкїлдєрї дарыгерлер менен баарлашып, 
кєрсєтїлїп жаткан медициналык жардамдар 
боюнча маалыматтарды угуп, жабыркаган 
балдарга гуманитардык жардам кєрсєтїштї.

МЫЙЗАМ ДОЛБООРЛОР 
ЖАКТЫРЫЛДЫ

Жогорку Кеўештин Эл аралык иштер, кор-
гоо, коопсуздук жана миграция боюнча ко-
митетинин кезектеги жыйынында їч макул-
дашуунун, Кыргыз Республикасы менен Сауд 
Арабия Королдугунун ортосундагы єткєрїп 
берїї жєнїндєгї, кылмыш иштери боюнча 
єз ара укуктук жардам жєнїндєгї, соттолгон 
адамдарды єткєрїп берїї жєнїндєгї макул-
дашуулардын долбоору талкууланды. 

Жыйындагы баяндамасында Башкы про-
курордун орун басары Турусбек Ишеналиев 
“макулдашуулардын долбоорлорунун макса-
ты - Кыргыз Республикасы менен Сауд Ара-
бия Королдугунун ортосунда кылмыш иш-
тери боюнча єз ара укуктук жардам кєрсє-
тїї маселелерин жєнгє салууга багытталган 
укуктук базаны тїзїї болуп саналат” деп бел-
гиледи. Жыйынтыгында депутаттар мыйзам 
долбоорлорун биринчи окууда жактырышты.
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ЧАТАКСЫЗ 
ЧЕЧИЛИШИН 
КААЛАДЫК ЭЛЕ

Кечээ (19.09.2022) кыргыз эли 
кыргыз-тажик чек арасындагы ку-
ралдуу кагылышууга байланыш-
туу аза кїттї. Єлкєбїздє, чет єл-
кєлєрдєгї дипломатиялык жана 
консулдук мекемелердин имарат-
тарында туубуз ылдый тїшїрї-
лїп, оюн-зоок иш-чаралары ток-
тотулду.

Элдин кєкєйїнє кєк таштай 
тийген кыргыз-тажик мамлекет-
тик чек ара маселеси отуз жыл-
га жакын убакыттан бери чечил-
бей келе жатат. Буга чейин эки 
тарап канча ирет сїйлєшїїлєрдї 
жїргїзгєнїнє карабастан, эч жы-
йынтык чыкпады. Ийри олтуруп 
тїз чечип, бир пикирге келе ал-
ган жокпуз. Тажикстан тараптан 
бизге карата куралдуу кол салуу 
биринчи жолу болуп жаткан жок. 
Коўшубуздун кїн алыс кыр кєр-
сєтїїсїнє каршы тирешпестен, 
маселе тынчтык жолу менен че-
чилиши керек деген пикирди бе-
кем карманып келдик. Качан га-
на куралдуу баскынчылык жа-
сашканда каршы туруп, жерибиз-
ди коргоп келе жатабыз.

Жалпысынан кыргыз-тажик 
мамлекеттик чек арасынын ара-
лыгы 970 километрди тїзсє, 
анын ичинде 519 километри так-
талып, калганы талаш-тартыш 
жаратып келїїдє. Ал жер тилке-
лери кєбїнчє Лейлек жана Бат-
кен райондорунда. Такталбаган 
чек арада маал-маалы менен 
жер, суу, жайыт жер маселелери 
їчїн талаш-тартыш жаралып, ок 
атылган учурлар байма-бай кат-
талып турат.

Былтыр да чек ара жаўжалын-
да 36 жараныбыздан айрылган-
быз. Бул жолу да тажик тарап ар 
кандай чагымдарга барып, ку-
ралдуу кагылышта 59 адам кур-
ман болду. Алардын басымдуу 
бєлїгї мекенди коргоо милдетин 
аткарып жїргєн жоокерлерибиз. 

ТАЖИК ТАРАПТЫН 
ТЭЭЖИКТИГИ

Улуттук коопсуздук мамле-
кеттик комитетине караштуу 
Чек ара кызматынын маалыма-
ты боюнча 14-сентябрда эртеў 
менен Булак-Башыдагы такта-
ла элек "Капчыгай" чек ара бе-
кетинин аймагына Тажикстан-
дын "Кех" бекетинин чек ара-
чылары куралчан кирип кел-
ген. Кыргыз чек арачыларынын                              

КР аймагынан чыгып кетїї тала-
бына баш ийишкен эмес. 

 Эки тараптын кїч тїзїмдє-
рїнїн жетекчилеринин ок аты-
шууну токтотуу макулдашуусу-
на карабай, тажик тарап тынчы-
ган жок. Ок атышууну токтоткон 
маалда тажик жарандары Богда-
ри калктуу конушундагы єз їй-
лєрїн єздєрї єрттєй баштаган. 
Алардын мындай аракеттери 
кийин кыргыз тарапты айып-
тоо їчїн жакшы шылтоо болуп 
саналмак. 

Чыўалган абал уланып, 17-сен-
тябрда тїштєн кийин Чоў-Алай 
районундагы Тешик-Таш, Кара-
мык жана Кароол-Дєбє айыл-
дарындагы чек арачыларды жа-
на Баткен районундагы Паскы-
Арык жана Достук айылдарын 
аткылашкан.

Президент Садыр Жапаров 
кайгылуу окуяга байланыштуу 
кайрылуу жасап, чек ара, жер 
талаш маселеси кан тєгїї менен 
коштолуп жаткандыгына каба-
тырланып, кандай болгон кїн-
дє дагы ата-бабаларыбыздан му-
рас болуп калган жерибиздин 
бир чарчы метри їчїн бекем ту-
раарын белгилеп, элге дем-кїч 
берди.

АЛДЫН АЛА 
ПЛАНДАЛГАН 
КУРАЛДУУ АГРЕССИЯ

Жекшемби кїнї Кыргызстан-
дын Тышкы иштер министрлиги 
14-17-сентябрда кыргыз-тажик 
чек арасында болгон окуяны “Та-
жикстандын алдын ала планда-
ган куралдуу агрессиясы” деген 
билдирїї таратты. 

"Расмий Душанбенин "Тажикс-
тан Республикасына карата ку-
ралдуу агрессия жасалды" деген 
негизсиз билдирїїсїн жоопкер-
чиликти жана кїнєєнї Кыргыз-
станга арта салууну кєздєгєн суу 
кечпеген аракет деп эсептейбиз. 
Тажик тарап Кыргызстандын 
єзїн коргоо аракетин дискре-
дитациялоого багытталган ири 
масштабдагы жалган маалымат-
тык єнєктїк уюштурду", - деп 
айтылат билдирїїдє.

Мындан тышкары "тажик ас-
керлеринин Кыргызстандын ай-
магында агрессия баштаганын, 
ошондой эле єзїм билемдигин 
жана кылмышын" кїбєлєгєн 
фото-видео материалдар барды-
гын, керек болсо аны кєрсєтїїгє 
даяр экени айтылат.

"Тажикстан тарабынан єл-
кєнїн аймактык бїтїндїгї, 

мамлекеттик чек араны бузбоо, 
талаштуу маселелерди тынчтык 
жолу менен чечїї, кїч колдон-
боо жана кїчкє салып коркут-
поо, адам укугу жана эркиндиги-
не шек келтирбєє сыяктуу БУУ-
нун уставында жана башка эл 
аралык документтерде бекитил-
ген негизги эл аралык принцип-
тер одоно бузулду", - деп айты-
лып,  эки єлкєнїн ортосундагы 
талаштуу маселелерди саясий-
дипломатиялык сїйлєшїї жолу 
менен гана чечилиши зарылды-
гын белгилеген.

Ага чейин Тажикстандын тыш-
кы иштер министрлиги Кыргыз-
станды ушундай эле айыптаган 
дооматын жарыялаган эле. 

МААЛЫМАТ 
АЙДЫЎЫНДАГЫ 
“СОГУШ” ЖАНА 
ТИЛЕКТЕШТИК

Кыйын кырдаалда кыргыз 
коомчулугу дїйнє элине бир та-
раптуу гана маалымат тарап жат-
кандыгына тынчсызданышты. 
Тажик тарап алгач кыргыз та-
раптан кол салуу болгондугун 
жар салышып, “жан соогалаган-
га” єтїшкєн. Маалымат айды-
ўында акыйкат маалыматтын та-
рашына жан їрєп иштеген кыр-
гыз жаштарынын катары арбын 
болду. 

Ошондой эле Кыргызстан-
га каршы маалымат согушунда 
кызыкдар тараптар эки єлкєнїн 
ортосундагы мамилени курчу-
туп, фактыларды тескери бур-
малашкан. Бул боюнча Улуттук 

коопсуздук боюнча мамлекеттик 
комитети атайын билдирїї та-
ратты.

Мындай билдирїїлєр социал-
дык медиада фейк аккаунттар 
тарабынан тараган. Социал-
дык тармактарда Кыргызстан-
дын жарандарынын атынан фейк 
аккаунттардын топтору тїзїл-
гєн. Алардын арасында “Саатбек 
Эгамбердиевдин” атынан жазыл-
ган аккаунт анын єзїнє эч кан-
дай тиешеси жок болгон. Бул 
тууралуу Саатбек Эгамбердиев 
єзї кыргыз элине видео кайры-
луу жасады.

Ошол эле мезгилде чет єлкєдє 
жїргєн мекендештерибиз, баш-
ка мамлекеттин жарандары да 
кыргыз элин колдогон билди-
рїїлєрдї таратып жатышты. 
Бир катар мамлекеттердин баш-
чылары жана эл аралык уюмдар 
кабатырлангандыктарын ай-
тышып, абалды тынчтык жолу 
менен чечїїгє тилектештигин 
белгилешти. 

ЖАБЫР 
ТАРТКАНДАРГА 
ЖАРДАМ

Президент Садыр Жапаров  
"Баткен жана Ош облустарынын 
административдик-аймактык 
бирдиктерин калыбына келти-
рїї жана єнїктїрїї боюнча би-
ринчи кезектеги чаралар жєнїн-
дє" Жарлыкка кол койду.

Ага ылайык, аталган облустар-
да болгон куралдуу кагылыштан 
жабыр тарткандардын, курман 
болгондордун, дайынсыз жогол-
гондордун, жарадарлардын, ту-
рак жай жана кыймылсыз мїл-
кїнєн айрылгандардын укугун 
коргоо, жоголгон документтерди, 
талкаланган административдик-
аймактык бирдиктерди калыбына 
келтирїї иштери Министрлер Ка-
бинетинин тийиштїї мекемелери-
не тапшырылды. Андан сырткары 
Министрлер Кабинетине зыяндын 
ордун толтуруу жана жабыр тарт-
кандарга жардам кєрсєтїї боюн-
ча иш-чараларды каржылоо їчїн 
каражаттарды табуу тапшырма-
сы берилди.

Комиссиянын курамына Бат-
кен облусунун чек арадагы айыл-
дарын калыбына келтирїї жана 
єнїктїрїї маселелери боюнча 

президенттин атайын єкїлї, 
министрлердин орун басарла-
ры, Баткен облусунун, Баткен, 
Кадамжай, Лейлек райондору-
нун акимдери кирет.

КЫЛМЫШ ИШИ 
КОЗГОЛДУ

Кыргызстандын Башкы про-
куратурасы "кыргыз-тажик чек 
арасындагы куралдуу кол са-
лууга байланыштуу Кылмыш-
жаза кодексинин 402-беренеси 
("Тынчтыкка каршы кылмыш-
тар") менен кылмыш иши коз-
голду" деп билдирди. Ошондой 
эле Баткен облусунда мекеме-
лер аралык тергєє тобу тїзїлїп, 
иликтєє иштери жїргїзїлмєкчї.

Тергєє тобунун курамына 
Ички иштер министрлигинин,  
Башкы прокуратуранын, Ас-
кер прокуратурасынын, жер-
гиликтїї бийликтен єкїлдєр 
кирип, куралдуу кол салуудан 
жабыркаган айылдарда ишин 
баштады. Учурда ок атышууда 
жабыркаган турак їйлєрдї жа-
на соода-сатык тїйїндєрїн ка-
рап, чыгымды аныктап жатышат. 

Баткен жана Лейлек райондо-
рундагы жабыркаган айылдар-
да жарылбай калган снаряддар-
ды зыянсыздандыруу иштери да 
жїргїзїлїїдє.

Мындан тышкары, Кыргыз-
стан менен Тажикстандын ми-
лиция кызматкерлеринен турган 
биргелешкен кайгуул кызматта-
ры коомдук тартипке кїнї-тїнї 
кєзємєл кылышууда.

Эксперттер чек арадагы жаў-
жал  жер талашы эмес, чоў “оюн-
дун” бир бєлїгї экендигин бел-
гилешїїдє. Кандай болгон кїндє 
да тынч жаткан элге бїлїк сал-
бай, кырдаалды тынчтык жолу 
менен гана жєнгє салуу зарыл. 
Чек араны аныктоо карапайым 
элден да, жетекчиликтен да єтє 
аяр мамилени талап кылган ма-
селе. Мындай чыр-чатактуу 
окуялардын мындан ары созу-
лушу бир гана ошол мамлекет-
тердин коопсуздугуна эмес, бї-
тїндєй аймактын коопсуздугуна 
терс таасирин тийгизет. Ошон-
дуктан, коўшу мамлекеттердин 
тынчсызданып жаткандары бе-
керинен эмес. 

Жылдыз ДЫЙКАНОВА

КЫРГЫЗ КАТЫЛГАНДЫН КАТЫГЫН БЕРЕТ

ЧЕК АРА ТЫНЧТЫК ЖОЛУ МЕНЕН 
ЧЕЧИЛИШИ КЕРЕК
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ЖООКЕРЛЕРГЕ ТААЗИМ

КАЙРЫЛУУ

КР Мамлекеттик катчысы Сїйїнбек 
Касмамбетов 2022-жылдын 
14-17-сентябрында Баткен облусундагы 
чек ара аймактарында болгон куралдуу 
кагылышууга байланыштуу каргашалуу 
окуялар боюнча кайрылуу жасап, кыргыз 
журтчулугун сабырдуулукка, ынтымакка 
жана биримдикке чакырды.

- Урматтуу мекендештер, ардактуу боор-
дошторум! Бул кїндєрї Кыргызстандын 
Тажикстан менен чектешкен чек ара ай-
мактарындагы коогалаўдуу окуялардын 
жїрїшїнє єтє єкїнїї менен баам салып 
турдук. Куралдуу кагылышуунун натый-
жасында кєптєгєн жарандарыбыздын єлї-
мї менен коштолгон каргашалуу окуя жє-
нїндєгї суук кабар баарыбызды кейишке 

салды. Кїтїїсїз баскан капсалаўды ар би-
ри єз жан дїйнєсї аркылуу єткєрїп жат-
кан миўдеген мекендештеримди кїйїткє 
салгандай эле, менин дагы кабыргам ка-
йышып турат.

Баткен аймагындагы чек арада жок жер-
ден жаўжал чыгарып, бїлїк салган мын-
дай каргаша биринчи ирет болуп жаткан 
жок. Бул жолу да душман єзї катылды, 
кїтїїсїз курал атылды. Адегенде алар-
га теўелген эмеспиз: анан кїттїк – тїт-
тїк – бїттїк! Кол салгандар жообун ал-
ды! Тажик тарап чабуул койгон айылдар-
дын баары бошотулуп, жарандарыбыз єз 
жерине кайтып келе баштады. Тилекке 
каршы, биз тараптан да жоготуулар жок 
эмес. Абал дагы эле кооптуу болуп турат. 
Биз їчїн мамлекетибиздин коопсуздугу-
нан, калкыбыздын тынччылыгынан ар-
тык эч нерсе жок. Кыргызстандын аймак-
тык бїтїндїгїн сактоо, анын кєз каранды-
сыздыгын коргоо, коом турмушун турук-
таштыруу, єлкєнї ар тараптуу єнїктїрїї, 
ошондой эле таалим-тарбиялуу, илим-
билимдїї, дени сак, акылы тунук жаўы 
муундун єкїлдєрїн єстїрїї ар бирибиз-
дин башкы милдетибиз болуп саналат.

“БААРЫБЫЗДЫ 
ТУРУКТУУЛУК 
ОРНОСО ДЕГЕН ТИЛЕК 
БИРИКТИРИП ТУРАТ”

КР Президенти Садыр Жапаров бїгїн 
кыргыз элине Баткен коогалаўына бай-
ланыштуу кайрылуу жасап, кандуу ка-
гылышуу учурунда каза болгон жаран-
дарыбыздын жакындарына кєўїл айтып, 
алардын їй-бїлєсїнє жакындан жардам 
берилерин баса белгиледи. Ошондой эле, 

мамлекеттик органдардын, тармактык 
мекемелердин, жергиликтїї бийлик ор-
гандарынын жетекчилерине каргашалуу 
окуянын учурунда жабыр тарткан бар-
дык жарандарга тезинен кємєк кєрсєтїї 
тапшырмаларын берди.

Ушу тапта УКМКнын тєрагасы Камчы-
бек Ташиев, Єзгєчє кырдаалдар минист-
ри Бообек Ажыкеев, Гїлнара Баатырова 
баштаган Коргоо министрлигинин, Ички 
иштер министрлигинин жана башка да-
гы бир катар тийиштїї мамлекеттик ор-
гандар менен мекемелердин жетекчилиги 
убактылуу кєчїрїлгєн адамдарды єз жер-
лерине жайгаштыруу, жабыр тарткандар-
га гуманитардык жардамдарды жеткирїї, 
бєлїштїрїї, жарандардын коопсуздугун 
камсыз кылуу, жараат алган жарандарга 
медициналык жардам кєрсєтїї жумуш-
тарын координациялоодо.

Андан тышкары, кыргыз калкы тїп кєтє-
рє тїгєл чогулуп, кандуу каргашанын кээ-
рин тарткан Баткен жергесинин тургунда-
рына колдон келген жардамын бере баш-
тады. Баарыбызды кєптєгєн курмандык-
тарга алып келген мына ушундай кыйча-
лыш кырдаалдан тезирээк чыгып, турук-
туулук орносо, калкыбыз баштагы бей-
пил турмушуна єтсє, єнїгїп-єсїї жо-
луна тїшсє деген эле бир тилек бирик-
тирип турат.

“САБЫРДУУ, 
БИРИ-БИРИБИЗГЕ 
КЇЙЇМДЇЇ БОЛОЛУ!”

- Бардык мамлекеттик органдар менен 
мекемелердин, жергиликтїї бийлик ор-
гандарынын жетекчилери, алардын єздїк 
курамы, єзгєчє Саламаттык сактоо жана 

Єзгєчє кырдаалдар министрликтеринин 
кызматкерлери кандуу кагылыш учурун-
да жараат алган жана жапа чеккен адам-
дарга кечиктирилгис жардам бериши ке-
рек. Анткени, карапайым калкыбыздын 
калыў катмары мамлекетке, анын жетек-
чилигине илгери їмїт менен чоў ишеним 
артып турат, алардын ишенимин толугу 
менен актоого тийишпиз. Ансыз болбойт!

Биз, кыргыз эли буга чейин мындай 
кырдаалдарды далай жолу башыбыз-
дан кечирип, жамандык-жакшылыкта 
кагылып-согулуп, турмуштан чоў сабак 
алган уюткулуу журтпуз. Жакындары ка-
за болгон жарандарыбыздын їй-бїлєсїнє, 
тууган-туушкандарына тереў кайгыруу 
менен кєўїл айтып, аза кайгыларын теў 
бєлїшєм. Ал эми жараат алган жаранда-
рыбызга тез сакайып кетишин тилейм. 
Ошондой эле жалпы мекендештеримди 
сабырдуу болуп, кїтїїсїз каргашадан ка-
быргасы кайышып турган адамдарга кол-
доо кєрсєтїїгє, колдон келген жардамы-
бызды берїїгє чакырам.

Маркумдардын жаткан жери жайлуу, то-
пурагы торко болсун. Алардын ар бири-
нин жаркын элеси жїрєк тїпкїрїндє бе-
кем сакталат. Белиўиздерди бекем бууп, 
кайратыўыздардан жанбаўыздар. Жарат-
кан кыргыз элин кїтїїсїз каргашадан, 
бєєдє кырсыктан, жабышкак дарттан, 
орду толгус жоготуудан сактасын. “Ачуу 
– душман, акыл – дос” демекчи, жамы 
кыргыз журтун ынтымак менен ыраш-
керликке чакырам: сабырдуу, тїтїмдїї, 
бири-бирибизге кїйїмдїї бололу! Ошон-
до Кыргызстан єнїгєт, эч качан єз намы-
сын чет душманга алдырбайт!

Даярдаган 
Жазгїл КАРБОСОВА

Мамлекеттик катчы Сїйїнбек КАСМАМБЕТОВ:

“КЫРГЫЗСТАН ЄНЇГЄТ, ЭЧ КАЧАН ЄЗ 
НАМЫСЫН ЧЕТ ДУШМАНГА АЛДЫРБАЙТ!”

Їстїбїздєгї жылдын 
21-22-сентябрь кїндєрї Кыргыз-
Тїрк «Манас» университетинде 
Жаш тїркологдордун IX эл 
аралык симпозиуму єтєт.

Аталган симпозиум Кыргыз-
Тїрк “Манас” университетинин 
гуманитардык факультетинин 
тїркология бєлїмї тарабынан 
2007-жылдан бери салттуу тїр-
дє єткєрїлїп келе жатат.

Университеттин тїркология 
бєлїмїн негиздеген тїркиялык  
окумуштуу, профессор, док-
тор Тунжер Гїленсойдун жар-
кын элесине арналган бул сим-
позиумга Кыргыз Республика-
сынын Маданият, маалымат, 
спорт жана жаштар саясаты                             
министри Азамат Жаманкулов, 
Тїркиянын Тїрк тил уюмунун 
башчысы Гїрер Гїлсевин, Кыр-
гыз Республикасынын Президен-
тине караштуу Мамлекеттик тил 
жана тил саясаты боюнча улут-
тук комиссиянын тєрагасы Ка-
ныбек Осмоналиев, УИАнын 
Ч.Айтматов атындагы Тил жана 
адабият институтунун директо-
ру Абдылдажан Акматалиев баш 

болгон  коомдук ишмерлер, жо-
горку окуу жайлардын ректор-
лору, окутуучу-профессорлор ка-
тышат.

Симпозиумга быйыл 6 єлкє-
дєн (Тїркия, Казакстан, Єзбекс-
тан, Корея, Чили, Кыргызстан) 
100дєн ашуун доклад келип тї-
шїп, анын 68и кабыл алынды. 
Жалпы 68 катышуучунун 35и 
Тїркиядан, 8и Казакстандан, 
экєє Кореядан, бирєє Чилиден, 
калгандары Кыргызстандын 
университеттеринен.

Жаш тїркологдордун IX эл 
аралык симпозиумунда респуб-
ликанын ар кайсы аймактары-
нан жана чет єлкєдєн келген 
жаш тїркологдор илимий док-
ладдарын окушуп, єз ара пикир 
алышып, бїгїнкї кїндєгї тїр-
кологиянын актуалдуу маселе-
лерин талкуулашат. Симпозиум-
дун ишине Тїркиядан, Казакстан-
дан келишкен жана жергиликтїї 
улуу муундагы окумуштуулар ка-
тышып, жаш окумуштуулардын 
изилдєєлєрї тууралуу пикирле-
рин, кеп-кеўештерин айтышат.

Разия ЖООШБАЕВА

Кечээ УКМКнын тєрагасы 
Камчыбек Ташиев Баткен 
шаарында Аксай аймагынын эли 
менен жолугуп, мекенин коргоп 
кєз жумган ар бир жоокер їчїн 
жоопкер экенин айтты. 

"Ата-энелер жоокерлерибиз-
ди мамлекетке кызмат кылсын, 
элибизди коргосун деп биздин 
колубузга тапшырган эле. Ба-
ламдай болуп калган жоокерлер-
ди жоготтум. Бирок мамлекет-
тин бїтїндїгїн, чек арасын єз 
калыбында сактап калдык. Баа-
тыр жоокерлерге таазим. Алар 
акыркы минуталарга чейин 
элим, жерим деп курман бол-
ду. Каза болгон жоокерлердин 
ата-энелери мен силердин ал-

дыўарда жоопкермин, балдары-
ўарды сактап бере албадым", -                                                               
деди Камчыбек Ташиев.

Ал Баткен эли менен аягына 
чейин болорун, мамлекет толугу 
менен єзїнїн жарандарын кор-
гоорун белгиледи.

Жергиликтїї эл коопсуздук-
ту камсыздоону, їй-жайы єрт-
тєлгєндєр баш калкалоочу жай 
тууралуу маселелерди айтыш-
ты.

Жылдыз ДЫЙКАНОВА

Саамалык

ЖАШ ТЇРКОЛОГДОРДУН 
IX ЭЛ АРАЛЫК СИМПОЗИУМУ

АСКЕР ЖАНА УКУК КОРГОО ОРГАНДАРЫНЫН 
КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН АЙЛЫК АКЫСЫ КЄБЄЙЄТ
Кечээ Президент Садыр Жапаров “Кыргыз 
Республикасынын аскер кызматчыларына жана 
укук коргоо органдарынын кызматкерлерине 
акчалай їлїштї тєлєє системасын єркїндєтїї 
жєнїндє” Жарлыкка кол койду.

Жарлыкка ылайык, аскер кызматчыларынын 
жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери-
нин материалдык жыргалчылыгын жогорулатуу 
жана Кыргыз Республикасынын аскердик кызмат 

жана укук коргоо органдарында кызмат єтєє мил-
деттерин аткаруу їчїн тийиштїї шарттарды кам-
сыз кылуу максатында, 2022-жылдын 1-октябры-
нан тартып Кыргыз Республикасынын прокура-
тура органдарынын системасынын кызматкерле-
рин кошпогондо, Кыргыз Республикасынын аскер 
кызматчыларына жана укук коргоо органдары-
нын кызматкерлерине кызмат єтєє їчїн їстєк-
тєрдї жылдык эмгек акы фондунун 80 пайызына 
чейин жогорулатылат.



МЕКЕН ЧЕГИНДЕ

Кыргыз-тажик чек арасында 
14-сентябрь кїнї тажик 
тараптын куралдуу кол 
салуусунан кийин чек ара 
жаўжалы тутанды. Ошол 
эле кїнї кыргыз бийлиги чек 
арага жакын айылдардан 
элди эвакуациялоо иштерин 
баштаган. Мындай ыкчам иш-
аракеттин натыйжасында 
Баткен районунан 54684, 
Баткен шаарынан 25600, 
Лейлек районунан 54486 жаран 
коопсуз аймакка кєчїрїлдї. Бул 
тууралуу КР ЄКМге караштуу 
Кризистик кырдаалдарда 
башкаруу борборунан 
билдиришти. 

Маалыматка караганда эва-
куацияланган жарандардын кєп-
чїлїгї Кадамжай, Кызыл-Кыя 

аймактарына жергиликтїї тур-
гундардын їйлєрїнє жайгашты-
рылган. Ал эми 3427 жаран убак-
тылуу кабыл алуучу жайларда 
баш калкалашууда. 

Мындан тышкары Ош облу-
сундагы Чоў-Алай районунун 
Жекенди айыл аймагынан 5034 
тургун эвакуацияланып, 68 адам 
райондогу борбордук мечитке,  
24 адам Кашка-Суу айылынын 
Тилекмат Эшен ата мечитине, 
калган 4942 жаран жакын туу-
гандарынын їйлєрїнє жайгаш-
тырылган.

Жабыр тарткандарга кыргыз 
эли жапа тырмак жардамдарын 
чогултуп, биримдигин, ынты-
магын дагы бир жолу кєрсєт-
тї. Чогултулган гуманитардык 
жардамдарды кабыл алуу жана 
даректерине жеткирїї Кыргыз 

Республикасынын Єзгєчє кыр-
даалдар министрлиги тарабынан 
жїргїзїлїїдє. 

Республика боюнча 19-сентя-
брга карата 506 тонна гумани-
тардык жардам чогултулуп, 417 
тоннасы таратылган. 89 тонна 
азык-тїлїк жана турмуш тири-
чиликке керектїї буюмдар кам-
паларда турат. 

Гуманитардык жардамдар 
республиканын бардык аймак-
тарынан чогултулган. 19-сен-
тябрга карата республиканын 
булуў-бурчунан 39 оор жїк та-
шуучу автоунаага жїктєлгєн 
635 тоннанын тегерегиндеги 
гуманитардык жардам Баткен 
облусуна жиберилген. 

 Єзгєчє кырдаалдар министр-
лиги учурда єлкє боюнча 189 
жардам кабыл алуучу пункттар 
иштеп жатканын расмий бил-
дирди. 

Элден айланса болот. Баткен-
дик мекендештерибиздин кыйын 
кырдаалга тушукканын угуп, би-
лип турган кыргыз эли жардамга 
муктаж мекендештерибизге гу-
манитардык жардам жєнєтїїгє 
шашылып, дароо бириге калды. 
Ар бир айыл, айыл аймак, ра-
йон, облус, шаарларда эл чогу-
луп, колунан келген жардамын 
аяган жок. Кыргыз элинин мын-
дай ынтымагы, кайрымдуулугу 
дайыма кыйын кырдаалдарда 
байкалып, дїйнє элин суктан-
дырат. Бул жолу да элдин ынты-
магы бекем экендиги билинди. 
Бишкек шаарынын тургундары 
Кожомкул атындагы Спорт са-
райына єз алдынча эле чогулуп, 

миўдеген ыктыярчылар тїнї-
кїнї жардамдарды кабыл алып, 
Баткенге жєнєтїїгє кємєктєшїп 
жатышты. 

Бишкек шаарындагы кан бор-
боруна 17-сентябрдан тарта кї-
нїнє 500гє жакын адам келип, 
узун кезекке туруп, кан тапшы-
рып жатышты. Кан борборунда 
ушул кїндє да кан тапшырам де-
гендердин катары суюла элек. 

Чек ара чырынан жабыркаган-
дарга чет жакта жїргєн мигрант-
тар да акчалай жардамдарын бе-
рїїдє.

Мындан тышкары Баткен об-
лусунун элин колдоо эсебине 
19-сентябрь саат 17.00гє карата   
70 034 979 сом чогулду. Бул туу-
ралуу Каржы министрлиги бил-
дирди. Бул каражат Кыргыз Рес-
публикасынын жарандарынан, 
ыктыярчылардан чогулган.

Єзгєчє кырдаалдар министри 
Бообек Ажыкеев Баткенге жє-
нєтїлгєн гуманитардык жар-
дамды бєлїштїрїї, анын эсеп-
кысабын алуу їчїн атайын ко-
миссия иштеп жатканын айтып, 

"Элден чогулган жардамды неги-
зинен Лейлек районуна жєнєтїп 
жатабыз. Андан тышкары Маргун 
айылына єзгєчє кєўїл бурулууда. 
Раззаков шаарына, Рават айылына 
гуманитардык жардам жете баш-
тады. КР Президентинин Баткен 
облустук єкїлчїлїгї, Ички иш-
тер министрлигинин жана Єзгє-
чє кырдаалдар министрлигинин 
єкїлдєрїнєн турган комиссия 
тїзїлїп, келген жардамдар кат-
талып жатат",-деди.

Кыргыз-тажик чек арасында-
гы куралдуу кагылышта жабыр-
кагандарга гуманитардык жар-
дам чогултуу дале уланууда. Эва-
куацияланган тургундарга азык-
тїлїк, тамак-аш, гигиеналык ка-
ражаттар, балдарга зарыл болгон 
буюм-тайымдар, дары-дармектер 
тынымсыз жєнєтїлїп жатат. Бул 
жардамдарды дарегине жетки-
рїїдє Єзгєчє кырдаалдар ми-
нистрлигинен 353 техника 7726 
кызматкер жеринде иш алып ба-
рууда.

Бетти даярдаган
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

ЫНТЫМАК МЕНЕН ЖЕЎЕБИЗ

КЫРГЫЗ ЭЛИ БИР 
МУШТУМДАЙ БИРИКТИ!

Кечээ (19.09.22) Кыргызстандын 
Коопсуздук кеўешинин катчысы 
Марат Иманкулов “Кабар” 
маалымат агенттигинде 
кыргыз-тажик чек арасындагы 
куралдуу кагылышуу тууралуу 
маалымат берди. Ал бир топ 
жагдайларга токтолуп, тажик 
тараптан Кыргызстанга 
агрессиялык кол салуу 
болгондугун билдирди.

Анын айтымында тажик та-
раптын биринчи замбиректер 
менен ок атканы жана мый-
замсыз Кыргызстандын айма-
гына кирип келгени тууралуу 
бардык далил аудио, видео ма-
териалдар бар. Куралдуу топтор 
кыргыз жерине бастырып келип, 
кыргыз чек ара заставасын кур-
чоого алышкан. Чабуулдан кєп 
социалдык объектилер, турак 
їйлєр зыян тартып, єрттєлїп, 
тонолгон. 

Тажик тараптан кол салгандар-
дын арасында ооган жарандары, 

экстремисттик топтор жїргєн. 
Алар кыргыз аскерлерин мы-
каачылык менен єлтїргєн фак-
тылар бар. Анын ичинде элди 
эвакуациялап жаткан ЄКМ кыз-
маткеринин cєєгї каза болгон-
дон кийин кордолгон. 

"Буга чейин мындай мы-
каачылыкты кєргєн эмес-
пиз. Бул согуштук аракеттер-
ге экстремисттик-террордук 
уюмдардын єкїлдєрї катыш-
кан белгилер бар. Жєнєкєй 
кийинип, курал кєтєрїп жїр-

гєндєрдїн бирєє Ооганстан-
дын жараны экенин ошол єл-
кєнїн бийлиги тастыктады", -                                                          
деди М.Иманкулов. 

 Коопсуздук кеўешинин катчы-
сы тажиктер каалаган тарапка ок 
чыгарып, кыргыз-тажик чек ара-
сынын калктуу конуштарын ат-
кылашканын белгиледи. Анын 
айтымында эки тараптын ок чы-
гарууну токтотуу боюнча бир не-
че сїйлєшїїлєрї натыйжа бер-
ген эмес. Тажикстандын жоокер-
лери жетекчилеринин ок атпоо 
боюнча буйруктарын аткаруудан 
баш тартышкан. Кагылышууга 
тажик аскерлери эле эмес, жал-
данма топтор дагы аралашканын 
ушундан билсе болорун кошум-
чалады.

 Тажик тарап Кыргызстанга 
каршы оор техникаларды, авиа-
ция, "Град" ракеталык система-
сын колдонгон. Мындай аракет-
теринин аркасында миномёттун 
снаряддары Баткен шаарынын 
чок ортосуна дагы тїшкєн. Ал 

тургай Оштун Чоў-Алай райо-
нундагы заставалары аткылан-
ган. Мындан улам Кыргызстан-
дын Коопсуздук кеўешинин кат-
чысы Марат Иманкулов Кыр-
гызстан расмий тїрдє бул окуя-
ны "Тажикстандын алдын ала 
даярдалган агрессиялык курал-
дуу кол салуусу" деп атай турга-
нын айтты. 

Тажикстан Кыргызстанга 
кол салууга даярданып жатка-
ны туурасында маалыматыбыз 
болгон, бирок мынчалык бо-
лот деп кїткєн эмеспиз, - деди 
Коопсуздук кеўешинин катчы-
сы Марат Иманкулов: “Маалы-
маттарды алып, Президенттин 
катышуусунда кєптєгєн жы-
йындарды єткєрдїк. Даяр-
дыктар жїрїп жаткан. Бирок 
масштабдуу мындай кїч ме-
нен бир маалда чек аралар-
га кол салат деп кїткєн эмес-
пиз. Эгер биз даярдык кєрбє-
гєндє бул кол салуунун ке-
сепети мындан дагы кейиш-
тїї болмок. Биздин куралдуу 
кїчтєр алардын Кыргызстан-
дын аймагына кирип кетїїсї-
нє жол берген жок. Мында чек 
арачылардын, укук коргоо ор-
гандарынын салымы чоў",- деди                                                     
М.Иманкулов. 

Кыргызстандын Коопсуздук кеўешинин 
катчысы Марат ИМАНКУЛОВ:

“ТАЖИК ТАРАПТАН АГРЕССИЯ 
ЖАСАЛГАНДЫГЫ БОЮНЧА ДАЛИЛДЕР БАР”
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Б
ишкек шаарындагы жа-
на аймактардагы айланма 
(круговой) жолдордо орно-
тулган жарнама такталар-

дын турушу, биринчиден, шаар же 
айыл кєркїнє коошпойт, экинчиден, 
дегеле бир архитектуралык эстетика-
га туура келбейт, ошондой эле шаа-
рыбыздын кєркїн бузуп, акча табуу 
максатында жасалып орнотулганды-
гы кєрїнїп эле турат.

Борбор калаабызда жана аймактар-
дагы айланма жолдордо орнотулган 
улуттук баалуулуктарды даўазалаган 
же кыргыз элине албан кызмат кы-
лып єткєн инсандарыбыздын айкел-
дери саналуу.

1-сїрєттє кєрсєтїлгєн Кемин ра-
йонундагы айланма жолдогу жар-
нама тактанын ордуна, ага жакын 
эле жерде тоонун башына орнотул-
ган, єткєн-кеткен кишиге анча бай-
калбаган Жантай хандын айкелин 
2-сїрєттєгїдєй кылып жолдун 
тоомуна орнотсок жакшы болмок. 
Чоў жолдон алыс орнотулса да жак-
шы эмгек, мыкты чыгарма жаралып-
тыр. 1-сїрєттєгї жарнама тактанын 
ордуна сєзсїз жергиликтїї аттуу-
баштуу азаматтар менен кеўешип, 
ошол єрєєнгє зор эмгек кылып кет-
кен эр-азаматтардын айкели же улут-
тук колориттеги композиция орноту-
лушу керек.

3-сїрєттєгї Ахунбаев – 7-апрель 
(мурунку Алматы) кєчєлєрїнїн кеси-
лишиндеги айланма жолдогу жарнама 
тактанын ордуна кыргыздын сыймыгы, 
жїзї болгон Сїймєнкул Чокморовдун 
айкели милдеттїї тїрдє орнотулушу 
зарыл! “Кыргыз єўї – Чокморовдун 
єўїндєй” деп бекер айтылган эмес. 
Ал СССРдин Бїткїл Союздук кино-
фестивалдарында “Эркектин ролун 
мыкты аткаргандыгы їчїн” байге-
син тєрт жолу жеўип алган жападан-
жалгыз кино актёр. Кыргыз элинин 
чыныгы жылдызы, уулу, жигити. Кан-
дай мыкты наам болбосун, ошонун баа-
рына татыктуу эл уулу эле. Бїгїнкї кї-
нї залкар агабыздын айкелинин жок-
тугу єкїнїчтїї. “Ала-Тоо” кинотеат-
рынын жанына Сїймєнкул агабызга 
кыпындай окшоштугу жок, мадания-
тыбызга шек келтиргендей бирдеме-
ни орнотушкан, коомчулукка жак-
пай калгандыктан алып салынган.

Элибизде “Єткєндєр даўкталмайын, 
тирїїлєр баркталбайт” деген кеп бар 
эмеспи. Айтылган жерге 4-сїрєттєгї 
Сїймєнкул агабыз “Сїлїк караны” 
минип турган айкелинин орноту-
лушуна эч ким деле каршы болбосо 

керек деген ойдобуз. Бул ишти жер-
гиликтїї бийлик, архитекторлор, 
Чоў-Таш айылынын аксакалдары, 
азаматтары, депутаттар жана мада-
ният адистери кеўешип, аз убакыт-
тын ичинде бїтїрїїнї тездетиши-
биз керек.

№4 шаардык оорукананын жанын-
дагы 5-сїрєттєгї жарнама такта-
нын ордуна 6-сїрєттєгї Франция-
нын Ментон шаарындагы (1848-1886) 
“Кыргыз бїркїт менен” айкелинин кє-
чїрмєсїн орнотууга неге болбосун? 
Бул айкелдин кєчїрмєсїн Ош шаары-
нын борбордук аянтындагы В.И.Ле-
ниндин эстелигинин ордуна коюуну 
интернет аркылуу бир мырза сунуш-
тап жатканын окуп калдык эле.

Ахунбаев – Кырк кыз кєчєлєрїн-
дєгї айланма жолдогу тактанын ор-
дуна аттын пири Камбар-Атанын ай-
кели коюлса.

Айтылып жаткан сунуштарды ишке 
ашырууда жогорку окуу жайлардын 
дизайн жана айкелчилер факультетте-
ринин акыркы курсунда окуп жаткан 
студенттер, Сїрєтчїлєр академиясы, 
Сїрєт кесиптик окуу жайы, Сїрєтчї-
лєр союзу, Архитекторлор союзу ай-
келчилер арасында сынак жарыялап, 
аз убакыттын ичинде сапаттуу, аты-
на заты жарашкан айкелдерди жасап 
орнотуу керек.

Аймактардагы айланма жолдордо 
коюлган ич жылытаар конструкция-
лар жана айкелдер деп тємєнкїлєрдї 
мисал кылып атасак болот:

Балыкчы шаарындагы (7-сїрєт),
Ош шаарындагы аэропорт жолунда-

гы Манастын айкели (8-сїрєт),
Токмок шаары (9-сїрєт), 
Сузак – Ош жолу (10-сїрєт).
Улуттук баалуулуктарды даўазала-

ган, таалим-тарбия багытындагы эс-
теликтерди орнотуу – бїгїнкї кїн-
дїн талабы.

P.S. Албетте, КР Президентине ка-
раштуу Мамлекеттик тил боюнча улут-
тук комиссиянын адиси, сїрєтчї Бакты-
бек Айтиев єз кайрылуусунда белгиле-
гендей, интернет желелеринде, радио-
теледе, гезит-журналдарда кеўири 
мїмкїнчїлїктєр турганына алымсын-
бай, эми айланма жолдорду тооруган 
утурумдук финансылык пайда кєрїїнї 
гана кєздєгєн кєрнєк-жарнактардын 
ордуна, кєргєн жанга кєркєм азык бер-
чї тїбєлїктїїлїктї мелжеген кєркєм 
байлыктардын турганы – їлкєн руха-
ний олжо эмеспи. 

Фатима АБДАЛОВА

АДИСТИН СУНУШУ

"АЙЛАНМА ЖОЛДОРДОГУ КЄРКТЇ 
БУЗГАН ЖАРНАМА ТАКТАЛАР..."
Жогорку Кеўештин депутаты Дастан Бекешов демилгелеп, 
кєпчїлїк депутаттардын колдоосун тапкан – кєчєлєрдїн так 
їстїлєрїнє илинген жарнамалык кєлємдїї такталардын алынып 
салынышы жана алардын мындан ары кайрадан илинишине тыюу 
салган мыйзам иштей баштагандан бери Бишкек шаары кадимкидей 
ачылып, сергий тїшкєнсїдї. Болбосо єздєрїнїн коммерциялык 
туйтунуусун гана кєздєп, кыргыз сєздєрїн каалагандай бузуп, 
айрыкча жаш муунду эне тилге болгон табитинен адаштырган 
кєлємдїї кєрнєк-жарнактар каптап кеткен эле... 

Бирок, андай кєрнєк-жарнактар шаарыбыздын кєчєлєрїндє 
кєп кєрїнбєй калганы менен шаарлар жана райондор аралык 
айланма жолдордо дале илинип турат. КР Президентине 
караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын 
адиси, сїрєтчї Бактыбек Айтиев Кыргызстандын жер-жерлерин 
кыдырып, айланма жолдордун кєркїн бузган мындай жарнамалык 
такталардын ордуна элибизге эмгеги сиўген улуу инсандардын жана 
кыргыз эли турмуш-тиричилигинде ыйык туткан  символдордун 
айкелдерин орнотууну сунуштап жатат.

КР Мамлекеттик катчысы Сїйїнбек КАСМАМБЕТОВго, 
КР ЖК депутаты Д.БЕКЕШОВго,
КР Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты 
министрлигине, 
КР Транспорт жана коммуникациялар министрлигине,
КР Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш, 
турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине,
Бишкек шаарынын мэрине жана жергиликтїї бийлик 
жетекчилерине
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МЕКТЕПТЕР ЗЫЯН ТАРТТЫ

4 МИЎ 320 ЇЙ ЖАРЫКСЫЗ КАЛГАН

АЙЛЫГЫЎ КАНЧА, КЫЗМАТКЕР?

Кыргыз-тажик чек арасындагы 
куралдуу кол салуудан улам он-
догон мектептер зыян тартты. Бул 
тууралуу Билим берїї жана илим 
министринин орун басары Надира 
Жусупбекова билдирди. Анын ай-
тымында азырынча зыян тарткан 
мектептерде окууну улантуу мїм-
кїн эмес. Лейлек районунда Та-
жикстан менен чектеш аймактар-
да жайгашкан 26 мектепте, 30 ба-
ла бакчада, Баткен районундагы 8 
мектепте жана бир бала бакчада, 
Баткен шаарындагы бардык мек-
тептерде окуу процесси токтоп ту-
рат. Баткен районундагы сегиз мек-
тептин жана бир бала бакчанын те-
резелери, чатырлары талкаланган. 
Учурда ЄКМ кызматкерлери Лей-
лекте канча мектеп зыян тартка-
нын такташууда. Министрдин орун 

басары куралдуу кол салууда жара-
дар болгондордун арасында муга-
лимдер да бар экенин билдирди. 
Ал эми Ош облусунун Чоў-Алай 
районунан коопсуз жака убак-
тылуу кєчїрїлгєн эл їйлєрїнє 

кайтып бара электигине байла-
ныштуу беш мектепте окуу ток-
тотулган. Жергиликтїї тургун-
дарды їйлєрїнє кайтаруу боюн-
ча бийликтин чечимине жараша 
окуу иштери улантылат. 

- Муратбек Касымбекович, 
сиз кєп жылдан бери финан-
сы тармагында эмгектенип 
келесиз. Андыктан салыш-
тыруу иретинде мурдагы ай-
лык акылар менен бїгїнкї 
кїндє алып жаткан айлык 
акылар туурасында айтып 
берсеўиз?

- Єлкєбїздїн Президенти 
С.Жапаровдун айлык акыларды 
жогорулатуу боюнча Жарлыгы-
нын, ошондой эле Кыргыз Рес-
публикасынын Министрлер Ка-
бинетинин 2022-жылдын 1-апре-
линдеги №185 токтомунун неги-
зинде айлык акылардын  кєбєйї-
шї боюнча атайын токтомго кол 
коюлуп, ал кїчїнє кирип, иштеп 
жатат. Президентибиздин Жар-
лыгы чыкканга чейин Кыргыз 

Республикасынын мамлекеттик 
жарандык кызматчыларына жа-
на муниципалдык кызматчы-
лардын кызматтык маяналарын 
эсептєє їчїн негиз болуп санал-
ган минималдуу базалык ставка 
5000 сом єлчємїндє болгон. Жо-
горудагы Жарлык чыккандан ки-
йин минималдуу базалык став-
ка 7040 сом єлчємїндє  белгиле-
нип, айлык акы 141%га кєтєрїл-
дї десек болот. Бул аябай жакшы 
кєрсєткїч. Мен 1996-жылдан бе-
ри райондук финансы башкар-
малыгын жетектеп келем, бирок 
буга чейин мынчалык деўгээл-
де   айлык акы жогорулаган эмес.

- Райондогу муници-
палдык  кызматкер-
лердин, айыл єкмєт 
башчыларынын, ап-
парат кызматкерлери-
нин жана жергиликтїї 
єз алдынча башкаруу 
органдарынын айлык 
акылары  жогорулады-
бы? Алган айлык акы-
ларынын айырмасын 
айта  кетсеўиз?  

- Бул боюнча Кыргыз 
Республикасынын мам-
лекеттик жарандык кыз-
матчыларына жана му-
ниципалдык кызматчы-
лардын кызматтык мая-
наларынын єлчємдєрїн 
аныктоодо колдонулуучу 
кызматтык айлык акы-
ларды эсептєєнїн коэф-
фиценттери киргизилди. 
Кыргыз Республикасы-

нын мамлекеттик органдарынын 
аймактык бєлїмдєрїнїн мамле-
кеттик жарандык, айыл єкмєт-
тєрїнїн жана шаарларынын мэ-
рияларынын тїзїмдїк бєлїмдє-
рїнїн муниципалдык кызмат-
чылары їчїн-кызматтык маяна-
сына иштин татаалдыгы, сапа-
ты, иштин жыйынтыгы, кесип-
тик демилге кєрсєткєндїгї жана 
ченемге салынбаган иштин ре-
жими їчїн 10  пайыз єлчємїн-
дє айлык акысына кошуп берїї 
каралган. 

Аксы районунун айыл єкмєт-
тєрїнїн салыштырмалуу ор-
точо бир айлык эмгек акысы 

айыл єкмєт  башчыларынын 
2022-жылдын эски ставкалары 
менен эсептелинген бир айлык 
эмгек акы фондусу буга чейин 
17122,0  сом болгон болсо, жа-
ўы ставка менен эсептеп ком-
пенсацияны кошкондо 38587,1 
сом болуп айлык акы 223,4 па-
йызга єстї. 

- Райондун маданият, би-
лим берїї, саламаттык сак-
тоо жана балдар бакчасы тар-
магында иштеген кызматкер-
леринин айлык акысы канча-
га єстї?

- Кыргыз Республикасы-
нын Министрлер Кабинети-
нин 2022-жылдын 30-мартын-
дагы №185 токтомуна ылайык 
ставка менен эсептегенде ай-
лык акылар 195%га кєбєйдї. 
Мисалга алсак, Аксы району-
нун айыл єкмєттєрїнїн мада-
ният кызматкерлеринин орто-
чо бир айлык эмгек акысы ма-
даният їйїнїн директору  мур-
да  9 миў сом алса, жаўы ставка 
менен эсептегенде 18098,7 сом-
го кєбєйдї. Айыл єкмєттєрїнїн  
китепкана башчысы 2022-жы-
лы эски ставкалар менен эсеп-
телинген бир айлык эмгек акы-
сы 9625,0 сом болсо, жаўы став-
ка менен эсептегенде бир айда 
ала турган айлыгы 20338,6 сом-
го кєбєйгєн.

Элге билим берїї тармагын-
дагы мугалимдердин айлык 
акылары да жогорулады. Миса-
лы, башталгыч класстын муга-
лимдери  жыл башында орточо                         

1 ставкасына 18148 сом ай-
лык алган болсо, бїгїнкї кїндє 
31850 сомдон айлык алып жаты-
шат.  Ал эми жалпысынан муга-
лимдердин орточо айлыгы мурда 
15000ге чейин болсо, бїгїн му-
галимдер ставкасы жана  сааты-
на жараша 35000ден жогору ай-
лык акы алышууда. 

Райондогу балдар бакчалары-
нын эмгек маянасы мурда  12168 
сом болсо, кєбєйгєндєгїсї 18258 
сом болду. Ал эми балдар бакча-
ларынын тарбиячыларынын 1 
ставкасы  14721 сом болсо, азыр 
алардын айлыгы 26503 сомго кє-
бєйдї.

Ошондой эле медицина кыз-
маткерлеринин айлыктарын ал-
сак, їй-бїлєлїк дарыгелер то-
бунда иштеген кызматкер 1 
ставкасы їчїн 2021-жылы  орто-
чо 14333 сом айлык алган болсо 
жаўы эсептелген ставка боюнча 
орточо айлык акысы 23460 сом-
го чейин кєбєйдї. Катардагы да-
рыгердин  айлык акысы орточо 
12125 сом болсо, бїгїнкї кїн-
дє ал кызматкер 19149 сомдон 
эмгек акы алууда. Ошондой эле 
орто медициналык кызматкер-
лер  мурда 10183 сомдон айлык 
алышса бїгїн 15441 сомдон ай-
лык акы алып жатышат. Айыл 
жерлеринде жашаган кызмат-
керлердин айлыгынын мындай 
жогорулашына менимче бардык 
кызматкерлер ыраазы болуп эм-
гектенип жатышат.  

Орункул САТЫКУЛОВ

Жалал-Абад облусунун Аксы райондук финансы 
башкармалыгынын  башчысы Муратбек КАСЫМБЕКОВ: 

“АЙЫЛДА АЙЛЫК КЄБЄЙДЇ, 
ЭМИ ИШТЕШ КЕРЕК”

Кыргыз Республикасынын 
Президентинин 
2022-жылдын 
1-августундагы №266 
Жарлыгынын жана 
Кыргыз Республикасынын 
Министрлер Кабинетинин 
2022-жылдын 
1-августундагы №433 
токтомунун негизинде 
мамлекеттик жана 
жарандык кызматчылардын 
айлык акыларынын 
кєбєйгєндїгї баарыбызга 
белгилїї. 
Райондогу бюджеттен 
каржылануучу 
кызматкерлердин 
айлык акыларынын 
кєбєйгєнї туурасында 
биз 2002-жылдан бери 
Аксы райондук каржы 
башкармалыгынын 
жетекчиси болуп 
їзгїлтїксїз иштеп келе 
жаткан “КРнын финансы 
министрлигинин отличниги” 
Муратбек Касымбековго 
кайрылдык.

Баткен облусунун курал-
дуу кагылышуу болгон ай-
мактарында 4 миў 320 їй 
жарыксыз калган. Бул туу-
ралуу "Кыргызстан улут-
тук электр тармагы" иш-
канасы билдирди. Маа-
лыматка караганда кагы-
лышуу башталгандан бе-
ри 6-10 кВ чыўалуудагы 19 
линия, ошондой эле 35 кВ 
чыўалуудагы бир линия 
єчїрїлгєн. Жалпысынан 
Баткен облусунун Баткен 

жана Лейлек райондорунун 
39 калктуу конушу электр 
энергиясыз калган. “Кыр-
гызстандын улуттук электр 
тармагы” ишканасы ыкчам 
топтору бїгїнкї кїндє 6-10 
кВ 11 аба чубалгысын ту-
таштырып бїтїп, учурда 
электр энергиясын калы-
бына келтирїї иштерин 
жїргїзїп жатат.

Жазгїл 
КЕНЖЕТАЕВА

Кєпчїлїк єрт турак 
їйлєрдєн чыгат. 
Адамдардын отко шалаакы  
жана камырабастык менен 
мамиле кылуусу кєп учурда 
єрттїн  чыгышына себеп 
болот.

Ыргытып ташталган та-
меки калдыгы, тїйїндєр-
гє сайылган боюнча унутта 
калган электр шаймандары, 
кароосуз калган балдар да 
кооптуу жагдайды жаратат. 

Бузулган мешке анчалык 
деле маани бере бербейбиз. 
Бирок дал ошол меш орду 
толгус кырсыкты алып ке-
лиши мїмкїн. Їй мїлктє-
рї бїтїндєй кїйїп, кээ бир 
учурда адамдардын да ємї-
рїн алат. 

Кантип єрттїн алдын 
алууга болот? Бул їчїн єтє 
жєнєкєй жана аткарууга 
мїмкїн болгон эрежелер-
ди сактоо керек.

Эсиўизде болсун: балдар-
ды кароосуз калтырбаўыз; 
балдардан ширеўкени ка-
тып салыныз; кїйгєн таме-
кини таштап салбаўыз; ти-
ричилекке керектїї электр 
шаймандарын кїйгїзгєн 

боюнча кароосуз калтыр-
баўыз; электр жылыткыч 
шаймандарын кїйїп ке-
тїїчї буюмдарга жакын ор-
нотпонуз; кїйїп турган газ 
плитасынын їстїнє курга-
туу їчїн кир жайбаўыз; 
жашы жете элек балдардын 
газ жана электр  шайманда-
рын колдонуусуна жол бер-
беўиз; єрт кооптулугу бар 
суюктуктар жана заттар ме-
нен этият болуўуз.

Єрт учурунда 
аракеттер:

- єрт жєнїндє їн чыгаруучу 
сигналдар менен кабар-
лоо;

- єрт жєнїндє 101 телефо-
ну боюнча кабарлоо;

- адамдарды сактап, бирин-
чи жардамды кєрсєтїї;

- материалдык баалуулук-
тарды жана жаныбарлар-
ды эвакуациялоо.

Бишкек шаардык 
Биринчи май райондук 

Єзгєчє кырдаалдар 
бєлїмїнїн єрттї єчїрїї 

жана алдын алуу 
бєлїмчєсїнїн улук 

офицери, лейтенант 
Мураталы уулу Рысбек

Кайдыгерлик кылбаўыз

ТУРАК ЖАЙДЫ 
ЄРТТЄН САКТАГЫЛА!
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Ош облусунун Ноокат райо-
нундагы Насирдин Исанов атын-
дагы айыл єкмєтїн Марат Мама-
тов жетектейт. Ал жетекчилик 
кызматка келгенден бери Н.И-
санов атындагы айыл єкмєтї-
нїн социалдык-экономикалык 
абалын жакшыртуу максатында 
иш алып барып, 2022-жылдын 6 
айында бир топ алгылыктуу иш-
тер жасалды. “Жалгыз дарак то-
кой болбойт” дегендей аталган 
айыл єкмєтїндєгї жасалып жат-
кан алгылыктуу иштерге єз са-
лымын кошуп келе жаткан ин-
сандардын катарында Н.Исанов 
атындагы айыл єкмєтїнїн баш-
чысынын орун басары Абжалил 
Жолдошев, кызматкерлер Аби-
билла Миталов, Саламат Нура-
лиева, Абибилла Султанов, Ма-
матжакып Айдаровдордун ысым-
дарын айтпай кетїїгє болбойт. 
Башкача айтканда, 2021-жыл-
дын 6 айына карата салыктар 
жана салык эмес жыйымдар-
дын топтолушу боюнча белги-
ленген жалпы план 4 млн 837 
миў 100 сом болсо, анын ордуна 
6 млн 28 миў 500 сом жыйналып, 
план 124,6%га, тактап айтканда 
1 млн 119 миў 400 сомго ашык-
ча аткарылды. Ал эми 2022-жыл-
дын 6 айына план тапшырма                                                            
6 млн 93 миў 400 сом болсо, 
анын 10 млн 73 миў 600 сому 
жыйналып, 165,3%ды тїзїп,                   
3 млн 980 миў 200 сомго кєп 
жыйналган. Ижара акыдан 
алынган салык 2021-жылдын 6 
айына карата 181 миў сом деп 
пландалса, 181 миў 100 сом жый-
налып, 100% аткарылган. Ал эми 
2022-жылдын 6 айына карата 281 
миў 200 сом пландалып, 280 миў 
600 сомго аткарылган.

САНАРИПТЕШТИРЇЇ 
ЖЇРЇЇДЄ

Айыл аймак боюнча калкка 
сапаттуу кызмат кєрсєтїї їчїн 
электрондук вариантта иш жї-
рїп жатат. Санарип аймак элект-
рондук базага 1883 кожолук, 
9774 тургун киргизилип, 45%ды 
тїздї. Е - кызматка 26 кызмат-
кер киргизилди. Айыл єкмєтї-
нїн имаратына жана мектеп-
терге видео кєзємєл орнотулуп, 

интернет желесине туташтырыл-
ган. Санарип аймакка 2022-жыл-
дын 15-августуна чейин 75%ды 
киргизїї тапшырмасы берил-
ген. Бул маселе боюнча калк ара-
сында тїшїндїрїї иштери жїр-
гїзїлїп жатат. Ал эми инфодокс 
электрондук кат жїгїртїї иш-
тери айыл єкмєтїнїн кызмат-
керлери тарабынан ишке ашууда. 

СУУ – ЄМЇР БУЛАГЫ
Насирдин Исанов атындагы 

айыл єкмєтїнїн аймагындагы 
«Мамбет» таза суу ишканасы 
менен «Кошчан» таза суу ишка-
насын бириктирип, «Алтын Бу-
лак» муниципалдык ишканасы 
тїзїлгєн. Кїўгєй-Кожокедеги суу 
сактоочу жайдын (скважинанын) 
трубаларын алмаштыруу зарыл-
чылыгы болууда. Ошондуктан 
таза сууну тарттыруу їчїн керек-
тїї техникаларды оўдоп-тїзєє 
їчїн акча каражаты зарыл. Бы-
йылкы жылы жаан-чачындын 
кесепетинен бир нече жолу сел 
жїрїп, ички арыктарды, кєпї-
рєлєрдї жана Жар-Коргон таза 
суу тїтїкчєлєрїн сел алып ке-
тип бир топ чыгымга учурады. 
Учурда Алике айылындагы таза 
сууну ишке киргизїїнї пландап 

жатышат. Болбосо Алике, Байыш 
участкаларынын эли кудуктан 
таза суу ичпей калуу коркуну-
чу бар.

АЙЫЛДА ИШ 
ОРУНДАР 
ТЇЗЇЛЇЇДЄ

Н.Исанов атындагы айыл єк-
мєтїнє республикалык бюд-
жеттин эсебинен бїткєрїлїїчї           
объектилерди айтсак, Кожоке 
айылына 120 орундуу бала бак-
ча куруу боюнча документтер-
ди даярдоо иштерин жїргїзїп 
жатышат. 

Кїўгєй-Кожоке, Чеч-Дєбє 
айылдарына Ноокат райондук 
№37 ДЭУнун балансындагы 2,9 
километр жолго 20 млн сом-
го республикалык бюджеттин 
эсебинен асфальт бастырылып 
жатат. Жаўы-Базар айылында-
гы Байыш участкасында «Ноо-
кат Алмасы» кооперативи тара-
бынан 4 млн 150 миў сомго 200 
тонналык логистикалык борбор 
курулууда. Кожоке айылына же-
ке ишкер тарабынан 50 орундуу 
тигїї цехи ачылып, учурда кыз-
келиндер иштеп жатат. Ушун-
дай эле тигїї цехи Жар-Коргон 
айылында да ачылып, 10 адам 
жумуш орду менен камсыздал-
ды. Айыл єкмєтї тарабынан                                                      
БУУнун азык-тїлїк прог-
раммасына 3 долбоор єткєрї-
лїп, Кичик-Алай участкасы-
нын Сарык-Моўол айылындагы 
30 їй-бїлєгє таза суу тартылып 
келинди. 

Кара-Бадал арыгын сел алып 
кеткендиктен, толугу менен оў-
долуп бїткєрїлдї. Ал эми Байыш 
участкасындагы ички арыкты 
селден коргоо максатында эки 
жээгин бетондоо жумуштары 
башталуу алдында турат.

Жергиликтїї бюджеттин эсе-
бинен аткарылган жумуштар-
дан Алтын-Казык орто мекте-
бинин тосмосу кызыл сызыкка 
туура келгендигине байланыш-
туу аны жылдыруу їчїн 40 миў 
сом бєлїнїп берилип, жумуш-
тар жасалды. Кичик-Алай айы-
лынын айыл башчысынын каби-
нетин оўдоп-тїзєєгє 50 миў сом, 

Чеч-Дєбє айылынын Марак Пал-
ван кєчєсїнє кєпїрє салуу їчїн 
300 миў сом бєлїнїп, иштер ат-
карылып жатат.

Кїўгєй-Кожоке айылындагы 
Тєш участкасында кєчєлєргє ма-
мы (столба) алууга 399 миў 980 
сом, Чеч-Дєбє айылына 225 миў 
сом бєлїндї.

КАМКОРДУК
Кургак учук менен ооругандар-

га 24 миў сом, аз камсыз болгон 
їй-бїлєлєргє 74 миў сом жер-
гиликтїї бюджеттин эсебинен 
берилди. Турмуштук оор кыр-
даалга кабылган балдарга 8000 
сомдон бєлїнїп, аларды Ысык-
Кєлдєгї «Алтын-Балалык» 
эс алуу борборуна жєнєтїш-
тї. «1-июнь – Балдарды коргоо 
кїнїнє» карата 20 миў сом ак-
ча каражаты балдар бакчала-
рына бєлїндї. Баатыр энелерге 
10 миў сомдон берилип, сый та-
мактар жана белектер тартуулан-
ды. Айыл аймагынын имамда-
ры, саламаттыкты сактоо кыз-
маткерлери, социалдык маселе-
лер боюнча адис, ИДН кызмат-
кери менен биргеликте зордук-
зомбулуктун, эрте никеге ту-
рууну алдын алып, кеўири тї-
шїндїрїї иштерин жїргїзї-
шїїдє.

ТООЛОРДУ 
ЄНЇКТЇРЇЇ 
ЖЫЛЫНА КАРАТА 

Президент Садыр Жапаров 
Тоолорду туруктуу єнїктїрїї Эл 
аралык жылынын жана Тоолор-
дун экосистемасын коргоо жа-
на климаттык туруктуулук жы-
лынын алкагында жалпы Кыр-
гызстан боюнча “Жашыл мурас” 

улуттук єнєктїгїн баштаган. Бул 
боюнча жалпы Кыргызстанда 
«Жашыл мурас» иш-чаралары 
єткєн. Ноокат райондук мам-
лекеттик администрациясынын 
да 2022-жылдын 1-мартындагы 
№51-б буйругунун негизинде 
Н.Исанов атындагы айыл айма-
гы «Табият мурастарын коргоо» 
деп белгилеп, анын негизинде 
иш-чаралардын пландары беки-
тилип, жумуштар аткарылды. 
«Жашыл мурас» улуттук єнєк-
тїгїн ишке киргизїїнїн алка-
гында жалпы айыл аймак боюн-
ча 21332 даана бак-дарактар, кє-
чєттєр отургузулду. 

БИЛИМ БЕРЇЇ 
ИМАРАТТАРЫН 
КЫШКА ДАЯРДОО

Министрлер Кабинетинин 
2022-жылдын 30-апрелинде-
ги «Кыргыз Республикасы-
нын экономика жана калкын 
2022-2023-жылдын кїз-кыш мез-
гилине даярдоо жєнїндєгї №234 
токтомунун, КРнын Президенти-
нин Ош облусундагы ыйгарым 
укуктуу єкїлїнїн 2022-жыл-
дын 1-июнундагы №01-52Ї55 
буйругунун, Ноокат райондук 
мамлекеттик администрациясы-
нын 2022-жылдын 6-июнундагы 
№156-б буйругунун негизинде 
Н.Исанов атындагы айыл єкмє-
тїндє 2022-жылдын 23-июнун-
да №134 буйругу иштелип чы-
гып, анын негизинде иш-чаралар 
планы бекитилип, штабдын ку-
рамы тїзїлгєн. Штабдын негиз-
ги милдеттери айыл аймагынын 
экономика тармагын жана калк-
ты кїз-кыш мезгилине карата са-
паттуу даярдоону камсыздайт. 
Айыл аймагындагы билим берїї 
жана мектепке чейинки билим бе-
рїї тармагын кїз-кыш мезгили-
не даярдоо боюнча 2022-жылдын 
14-майында тендер жарыялан-
ган. Тендерге 4 ишкана катышып, 
алардын ичинен Кызыл-Шоро иш-
канасы 785 миў сомго кирип, 729, 
745 сом менен утуучу деп табыл-
ды. Кїз-кыш мезгилине карата 
мектептердин, бала бакчалардын 
отказандарын, электр энергия-
ларын иштетїїгє даяр турушат. 

ЧЕПТЕН ЭРДИН 
КЇЧЇ БЕК

Н.Исанов атындагы айыл єк-
мєтї боюнча 3200 аскерге мил-
деттїїлєр, башкача айтканда 
18 жаштан 40 жашка чейинки 
атуулдар каттоодо турат. Алар-
дын ичинен он бир Ооган согу-
шунун ардагери, он алты Баткен 
коогалаўынын катышуучулары, 
сегиз Тажик, Ооган чек арала-
рында кызмат кылгандар. Тєрт 
ЧАЭС кыйроосуна катышкандар. 
Кыргызстандын Куралдуу Кїч-
тєрїнїн катарына 2022-жылдын 
жаз мезгилиндеги чакыруусу-
на 20 жоокер жєнєтїлсїн деген 
план берилген. Жыйынтыгын-
да 15 жоокер Ата Мекенди кор-
гоого, аскердик милдетин єтєє-
гє жєнєтїлдї. Ал эми альтерна-
тивдик кызматка 50 жаран деген 
план берилсе, учурда 32 атуул 
кызмат єтєєдє. Мындан сырт-
кары, Н.Исанов атындагы айыл 
єкмєтїнїн аймактарындагы 7 
орто мектептен 106 окуучу ра-
йондук аскер комиссариатынан 
биринчи жолку медкароодон 
єтїштї.

Бурма ЫСАКОВА,
Ноокат району

ААЛАМГА ЖОЛ АЙЫЛДАН БАШТАЛАТ

ЄНЇГЇЇ ЖОЛУНДАГЫ 
АЙЫЛ АЙМАГЫ

Марат МАМАТОВ, Н.Исанов атындагы 
айыл єкмєтїнїн башчысы

2022-жылдын  20-сентябры8
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А
датта, артта калган 
тарыхыбызга саре-
сеп салмай салтыбыз 
бар эмеспи. Эгер кєзї 

єтїп кеткен, азыр арабызда жок 
жетекчилерибиз єўїтїндє кеп 
учугу уланганда эл башкарууда, 
журт жетектєєдє, калкка туу-
ра багыт берїїдє кезегинде таза 
кызмат єтєгєн ишмер инсанда-
рыбыз санай келгенде эсептелїї 
гана. Ошолордун арасынан мен 
жеке єзїмдїн кєз карашымда эки 
гана ишмер жетекчини таза ин-
сан катары калкыма сыймык ме-
нен кабардар этер элем. Алардын 
бири – ысмы тарых барагында 
єчпєс тамгалар менен сакта-
лып калган, кыргыздын маў-
дайына жазылган улуу жетекчи                                                         
Исхак Раззаков. Экинчиси – ка-
барыбыздын каарманы, улу-
тубуздун чыгаан уулу Султан                
Ибраимов. Бул эки инсандагы 
окшош касиеттерди, алардын 
ишмердигине астейдил назар 
арткан адам ачык баамдары та-
лашсыз. Экєє теў элим, жерим, 
ыйык мекеним деп жїрїп, далай 
ниет арткан, тилек, кыялдары 
ишке ашпай, кєкїрєктєрїнє ту-
мар сымал катылуу бойдон чын 
дїйнєгє аттанып кете бериш-
ти. Муну чыныгы улут арманы 
катары туюуга болот. Албетте, 
алардын жан дїйнєсїндє журту 
їчїн дагы далай иштерди жаса-
йын деген аруу тилектери ишке 
ашпаганы кєўїл чєгєрєт. Жалаў 
иш деп жїрїп, жердеш эмне эке-
нин, тууган эмне экенин этибар-
га албаган эки жетекчинин ка-
рааны азыр кєктєгї чаў жукпа-
ган жылдыздардын арасында тї-
бєлїк єчпєй жанып тургансыйт. 
Алар эчен кылымдарды карытчу, 
улутубуздун улуулугун даўазала-
ган кош жылдыз катары кийинки 
муундарга жарык чача берет. Бу-
лардын артта калтырып кеткен 
тїбєлїк адамдык бийик сапатта-
ры муундан муунга аўыз болуп 
айтыла берсин, ылайым!

Бу жалганда жандырмагы че-
чилбес тїйїндїї тагдырлар кєп 
кездешет. Исхак Раззаков менен 
Султан Ибраимовдун кєзї єт-
кєндєн кийин эмнегедир алар-
дын элине сиўирген ишмердик-
тери жєнїндє кєп сєз болбого-
ну, жандырмагы жок табышмак 
сыяктуу туюлат мага. Мезгил-
дїї басма сєз беттеринде учкай 
болсо да кеп козголбогону ким-
ди болбосун ойлондурбай кой-
бойт. Же эмне, бул калкыбыз-
дын кайдыгерлигиби? Балким, 
башка улуттар айтып жїргєндєй 
кєрє албастык, ич кїйдїлїк бо-
луп жїрбєсїн. Бирок, кыргызда 
улуу сєз бар эмеспи: "Ак ийилет, 
бирок сынбайт" деген. Бул эки 
ишмер инсандарыбыздын элине 

сиўирген эмгеги, жасаган кыз-
маттары ак экен. Ошонусуна то-
бо деп, шїгїрчїлїк кылалы.

Эми минтип алардын єрнєк-
тїї ємїр жолу туурасында мака-
ла, эскерїїлєр, даректїї публи-
цистикалар, тарыхый басып єт-
кєн кїндєрїн баяндаган кєлєм-
дїї китептер жазылып келет. Бу-
лардын басып єткєн эмгек жолу 
бїтпєс дастан сыяктуу. Чыгарма-
чыл калемгерлер їчїн жазылып 
бїткїс тема.

Улутубуздун уулу Султан             
Ибраимовдун эртеўки кїнї-
нєн, келечегинен устаты Исхак                 
Раззаков кєрєгєчтїк кылып, 
кєптї їмїт эткен экен кезегинде. 

Тагдырдын маўдайга жазга-
нын кєрїўїз. Исхак Раззаков 
1979-жылы 19-мартта каза тапса, 
арадан бир жылдан кийин, тагы-
раак айтканда 1980-жылы 4-де-
кабрда Султан Ибраимов кан-
корлордун колунан шейит кетти. 
Ошентип, бир эле мезгилде кыр-
гыз эли эки чыгаан уулунан, кош 
жылдыздай маўдайлары жарык 

ишмер инсандарынан ажырап 
олтурганы арман эмей эмине. 
Оор їшкїрїп, маўдайыбызды 
мыкчып кармагандан башка ар-
габыз барбы? Санжыралуу тары-
хы бар кыргыз калкына кыйын 
болду. Калктын кабыргасы ка-
йышып, сай-сєєгї сыздады. Орду 
толгус жоготууга учураган кыр-
гыз эли кирпиктери нымдалып, 
аза кїтїштї. 

Султан Ибраимов отуз эки 
жаш курагында Сары-Єзєн 
Чїйдєгї партиянын Аламїдїн 
райондук комитетинин экин-
чи катчысы болуп иштеген. Чы-
гаан уулубуздун бул курагы 
1959-жылга туура келет. Согуш-
тан кийинки жылдарда элибиз 
башынан кандай турмушту ке-
чиргени тарых барактарында ка-
тылуу. Мына ушундай оор шарт-
та Султан райондун толгон ма-
селесин аркалап, аны ирети ме-
нен чечип, чарбачылыктын єрїш 
алышына татыктуу салым кош-
кон.

Ал эми отуз тєрт жашында 
республикабыздын эў оор тар-
магы болгон Суу чарба министр-
лигин жетектеген. Кєпчїлїккє 
маалым, биздин республика аг-
рардык єлкє болгон соў сугат 
ишине айрыкча маани берилип, 
єзгєчє жайдын ысык аптабында 
суунун тартыштыгынан, тїнкї-
сїн сугат жїргїзїїгє туура кел-
ген. Ушундай ургаалдуу тїйшїк-
тїн башында иш билги Султан 
Ибраимов турган. Республика-
быздын бардык аймагын тїрє 

кыдырып, андагы агын суулар 
гана эмес, тоо боорлорундагы 
булактарга дейре таанышып чы-
гып, айтор алардын кандай ата-
лыштарын жатка билгенин за-
мандаштары кеп кылып келишет. 
Мына, чыныгы єз ишинин ийне-
жибине чейин тереў билген ке-
сип устаты, чыныгы милдетин 
элинин алдында татыктуу арка-
лаган министр.

1966-жылы кызмат жоопкер-
чилиги жогорулап, Кыргызстан 
коммунисттик партиясынын 
Борбордук Комитетинин катчы-
сы болуп эки жыл иштеген соў, 
республикабыздын теўинен кєп 
аймагын тїзгєн партиянын Ош 
областтык комитетинин бирин-
чи катчылыгына жиберилет. Ары 
жооптуу, оор шарттагы аймак-
тын абалын жакшыртуу милде-
тин Султан Ибраимов гана жєн-
гє сала алат деген илгери ише-
ним жїктєлгєн.

Улутубуздун чыгаан уулунун 
кєп жетекчилик ємїрї ушул об-
лусту башкаруу менен єткєн. Ал-
бетте, чыгармачыл сапар улап 
Ош облусуна барып, андагы ке-
зегинде Султан Ибраимов ме-
нен бирге иштешкен замандаш-
тарына, курбу-курдаштарынын 
кєпчїлїгїнє кезигип, чын ди-
либизден аўгеме курдук, баар-
лаштык. Колдоруна таяк карма-
ган замандаштары саамга бол-
со да ыраактап артта калган єр-
нєктїї ємїр жолун эскеришип, 
айрымдары оор їшкїрїп: "Кое 
тур балам, кєзїмдїн жашын ар-
чып алайын. Жакшынын ємї-
рї кыска дегени чын экен. Эми 
элине дагы эмгек кєрсєтєрдє 
єлтїрїп кетишпедиби, є-єх!" 
деп нымдалган кирпиктерин сїр-
тїп алышканы кєўїл чєгєргєнїн 
кантип унутам. 

Жакын адамдарын эскергенде 
да алар мындай аянычтуу абал-
га кабылбайт болуш керек. Мын-
дан улам, Султан Ибраимовдун 
учурунда облус їчїн жїрєгї ме-
нен жоопкерчилик аркалаганын 
туюп турдум. 

Азыр эми андагы Ош об-
ласты їчкє – Баткен, Жалал-
Абад, Ош областтарына бєлї-
нїп кетти. Баарындагы жерги-
ликтїї журтка жолугуп, єзгє-
чє улуу муундагылар Султан                                          
Ибраимовду сыймыктануу ме-
нен эскеришип, "Ушундай асыл 
адамдар дагы бийик даўазала-
ныш керек. Мындай инсандар 
ааламга бир жаралат да, бир ке-
тет", "Бул кишинин элине сиўир-
ген эмгеги бир эмес, кєп китеп 

болуп жазылыш керек" - дешип, 
мага жакын адамындай жылуу 
мамиле жасашканына ичим жы-
лыды.

Анан: "Эгер Султан Ибраимов 
республикабызды башкарган-
да, анда эчак эле жер жїзїндє-
гї єнїккєн єлкєлєрдїн катары-
на кошулмакпыз, журтубуздун 
турмушу, жашоосу жакшырмак" 
дешип тагдырга наалат айтканы 
жїрєк сыздатат. Биз улуу инсан-
ды билген кайсыл гана адамга 
жолукпайлы, эскерїї соўунда 
анын аянычтуу єлїмї єўїтїн-
дє айтып жатып, кєзїнє жаш 
алып, айрымдар менден кєз жа-
шын уурданып арчып алганын 
аяп да кеттим. Мындан улам кал-
кыбыз кадырлаган, ысмын сый-
мык менен ар убак оозго алган 
Султан Ибраимов алар їчїн га-
на эмес, улутубуз їчїн, элинин 
эртеўи їчїн ат кєтєргїс кызмат 
кылганы, аброю бийик инсан 
болгону тасма сымал кєз алды-
ма тартылды... 

2013-жылдын 21-августун-
да мамлекеттик жана партия-
лык кєрїнїктїї ишмер Султан              
Ибраимовдун айкели Чїй облу-
сунун Токмок шаарында ачыл-
ды. Ош шаарындагы улуттук 
драма театры ишмер инсандын 
ысмында. Жарыктык киши, маа-
лында ушул театрдын пайдубалы 
тїптєлгєндєн баштап, курулу-
шу аяктаганча жумуштан кийин 
атайын убакыт бєлїп театрга ке-
лип турган экен. Бул анын чыр-
бачыл гана эмес, кєп кырдуу чы-
ныгы жетекчи болгонун ырастап 
турат. Айтмакчы, Улуттук аграр-
дык университеттин алдындагы 
суу чарба тармагына тиешелїї 
адистерди даярдаган колледж-
ге анын ысмы берилген. Сары-
Єзєн Чїйдєгї айыл єкмєттєр-
дїн бири анын атында. Султан                    
Ибраимов биздин эсибизде єлкє-
бїздїн єнїгїїсїнє єзгєчє салым 
кошкон таланттуу жетекчи, чын-
чыл жана адилет адам катары ка-
ла берет. Анын адамдык бийик 
аброюн, нарк-насилин, кадыр-
баркын, эмгегин кыргыз эли эч 
качан унутпайт.

Бїгїн, 20-сентябрда, кєрїнїк-
тїї мамлекеттик жана коом-
дук ишмер, улуу инсан Султан                
Ибраимовдун кєзї тирїї бол-
гондо 95 жашка чыкмак. 

Кадыр КАЛИЛОВ,
КР республикасынын 

маданиятына эмгек 
сиўирген ишмер, 

журналист.

ЭЛ ЭМГЕКТЕН ЭСКЕРЕТ

КЄРЄГЄЧ КЄСЄМ ЭЛЕ
Бїгїн Кыргыз Республикасынын Баатыры, кєрїнїктїї 
мамлекеттик, советтик жана коомдук ишмер Султан 
Ибраимовдун туулган кїнї. Эгер каргашалуу окуя болбогондо 
95 жашка чыгып, калк кадырлаган нарктуу, барктуу, 
ардактуу аксакал катары катарыбызда жїрмєк. Атаганат, 
ал болгону бул жалганда 53 жыл гана жашады. 1980-жылдын 
4-декабрынын таўында Чолпон-Ата шаарындагы 
мамлекеттик резиденцияда аны Смагин аттуу канкор атып 
кеткен. Анда ал Кыргыз ССРинин Министрлер Советинин 
тєрагасы болуп иштечї.
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ОКУГАНДАН КИЙИНКИ ОЙ

“Уйга же атка боюмду катып,
уурданып сени карачу болдум”.
Ушул эки сапты окуганда тоодо єс-

кєн єспїрїм бала менен єспїрїм Шєл-
бїр кыздын элестери кєз алдыўа тар-
тылат... Кыргыз эл акыны Кожогелди 
Култегиндин поэмасынын аталышы да 
“Шєлбїр кыз”.

“Їстїўє кийип самтырактарды,
їркїтїп жїрсїў чаркырап малды”.
Балким, ошон їчїн Шєлбїр кыз 

аталса керек. Балким, жайлоодо Лев 
Толстойдун “Согуш жана Тынчтык” 
романын тїшїндїрїїчї демилгелїї 
“сабакка” апасынын чапанын кийип 
келгени їчїн Шєлбїр кыз аталган-
дыр. Бирок кыз шєлбїрєгєнї менен 
єспїрїм жигиттин жїрєгїн аўтар-
теўтер кылып ээлеп алганы чыркы-
раган чындык.

“Жайлообуз биздин Жалгызгыр эле,
жанашып сезим жангыздыў эле.
Учкаша калсаў мен минген атка,
уланткым келчї жай-кыштыр деле”.
Романтикага бай курактагы ойлор 

кандай жакшы, кандай керемет. Лири-
калык каарман єзї ашык болгон, атка 
учкаштырып алып жїргєн Шєлбїр кыз-
ды жерге тїшїрбєй, ємїр бою эле уч-
каштырып жїрє берїїгє даяр. Анын 
ою боюнча, ат дагы чєп жеп, суу ич-
пей, Шєлбїр кыз экєєнє кызмат кы-
лып, сан кылымдар ааламды айланып 
жїрє берсе...

“Туйлаган айгыр – экєєбїз минген,
туйлаган дїйнє – экєєбїз билген.
Чакчыгай пар-р деп – жалт їрксє айгыр,
чапташып, кокуй, кетебиз бир дем!
Булкунган айгыр – экєєбїз минген, 
булкунган дїйнє – экєєбїз билген.
Пар-р этип торгой – жалт їрксє айгыр,
бапташып, кокуй, кетебиз бир дем!
Ат їстї жыргал – кєйкєлїш, єргїї!
Айрыкча самайм єзгєрїш-єрдї – 
єзїўє тартсаў кучактап, Шєлбїр,
єєп ийгим келчї єйдєлїштєрдї...
Карабай – кєктє кыргый-куш барбы,
каалаймын эўкїї... сен жылмышканды – 
єзїўдєн-єзїў жабышсаў, Шєлбїр, 
єєп ийгим келчї ылдыйыштарды...”
Чакчыгай, торгой “пар-рр” этип ка-

нат какканда жалт этип аттын їрккє-
нї лирикалык каарманга (жигитке) ая-
бай жагат! Анткени, ошондо Шєлбїр 
кыз жыгылып кетпейин деп аны бекем 
кармаганга аракет кылат. Кыз ошентип 

бекем кучактай турган єйдєлїштєрдї, 
кызды єзїнє аргасыз жабыштырган ыл-
дыйыштарды тимеле єєп ийгиси келет 
жигиттин. Экєє учкашып баратканда 
айгырдын кишенегени, азынаганы да-
гы алаамат сезимдерди пайда кылганын 
айныксыз кєркєм сїрєттєйт.

“Электр келген баштанып кудум
элеттин баарын жаркытып салдым”.
Алыскы тоо койнунан келип, КМУ-

да окуган студент айылга барганда, 
ошол тоолордун арасына, айылга жа-
рык чачып салгандай таасир калты-
рат. Шаарда жїрєбї, айылдабы, анын 
жан дїйнєсїндє “Шєлбїр кыз” жїрєт. 
Ошондуктан:

“Ааламда кыргыз їлгїлїї кєчмєн!
Айкырмак белем бул кїнї тєштєн?
Биз келдик деген кабарды берет
силердин итти їрдїрїп єтсєм...
Жайлоо бїт тааныш – тер аккан нечен!
Жаткансыйт катып сени абдан бекем!”
Бирок жайлоо Шєлбїр кызды ан-

ча деле катып, бекитпептир. Жигит 
шаардан келип, жайлоого баратканда 
кыз, Кудай берип, алдынан чыгат. Кыя 
жолдо атчан келаткан экен. Жїгї ка-
бак жакка ооп, чаначынан кымыз дир-
киреп агып атыптыр. Жалындаган жи-
гитке кыздын салам-жообу – болгону 
камчы булгоо. Жигит анын жїгїн оў-
доп, кымыз-сїттєрїн калыбына келти-
рип, ал турсун базарлыгын берип, кеч-
ки баарлашууга убада алат. Жайлоо-
конушуна, апасына азыраак аралык 
калса да, делбирген сїйїїнїн кїчї ме-
нен студент-жигит артка – кыштакка 
кайтат.

“Жєн туруў, жєн деп ийгениў жакты, 
жєлєтпєй, мейли, мин дедим атты.
Чылбырын ээрдин кашына єзїм
чырайлуу кылып илгеним калппы?”
Тоолук жигиттин тазалыгын, уят-

туулугун кара, “жєн тур” дегенин угуп... 
Ошончо сїйїп жїрїп, бир да жолу єп-
кєнгє даабаптыр. Аталган поэмада 
тоолуктардын ыйман маселеси кеўири 
чагылдырылган. Менин кєз карашым 
боюнча, “Шєлбїр кыздагы” ыйман ма-
селеси єзїнчє сєз кылууга толугу ме-
нен татыктуу. Куранда талап кылынган 
тартиптердин баары сакталганын баса 
белгилемекчимин. Демек, тоолуктар-
да ыйман маселеси илгертен эле жолго 
коюлганын ушул поэма так аныктап ту-
рат деп айтар элем. 

“Шєлбїр кыз” поэмасы кыргыздын 
бир кызынын тагдыры аркылуу кыргыз 
элиндеги ыймандуулук мейкиндигин 
кєрсєткєн. Кыштакка кайткандан ки-
йин Шєлбїр кызга жолуксам деп бир 
саат мурун келген жигиттин малкана-
га бекинип алганы дагы кызык чагыл-
дырылган. Махабатын акмалап турса, 
бир келин келатат. Ошондо жигит мал-
кананын ичинде жыйылып турган кєў-
дїн їстїнє чыга качат. Келин кєў алып 
жатканда кєўдїн, кєў їстїндєгї жигит-
тин кулап тїшкєнї єзїнчє каткыра тур-
ган окуя. 

“Жеўеў го, жеўеў? Кєў алып жатат,
жетпейби ошол – кєп алып жатат.
Кєў кула-ап, кокуй!!! Мен кулап, кокуй!!! 
Кєтєрїп чуулган!!! Єў-алет чатак...
Кастїм-шым кийгем – сулуулук зор го,
капкалыў китеп... сунулуп колдо...
Чаўырган жеўеў чалкалай кїлїп,
чалмакей аттым буулугуп “тордо”...
Кудайга шїгїр, жеўеси урушпай, сту-

денттин жєн келбегенин, Шєлбїр кызга 
жолугайын деп келгенин тїшїнїп, жак-
шы мамиле жасаганы да ыймандуулук 
мейкиндиги.

“Жолугаар жерим – Жалгызгыр эмес,
жолугаар жерим – Фрунзе калаа”.
Анткени, Шєлбїр кыз окууга тап-

шырганы келип, бирок экзамендерден 
єтпєй калып, “Ойлонуп бїттїм, экинчи 
жолу минтип кулабайм” дейт, тагыраак 
айтканда, кулабаш їчїн “окууга такыр 
тапшырбайм” дейт.

“Суроо тур! Суроо! Сунгандай таасын! 
Суроолуу белги – бул кандай катыў?
Сурданат конверт, ачпастан турам
суулуктан кармап тургандай атыў!”.
Бул – алда канча кийинки окуя. 

Конвертти ачканга чейин автор Шєл-
бїр кыздын лирикалык каарманга 
(студентке) жазган беш жооп-катын 
эстетип єтєт. Шєлбїр кыз: тааныш-
сыз киши, акчасыз киши экзамен тап-
шырганча эле кулай турганын, лири-
калык каарманга (жигитке) кыздын 
єзї эмес, диплому кєбїрєєк керекти-
гин, тааныш салып, акча берип окуу-
га єтїп, лирикалык каарманга (жи-
гитке) тагдырлаш болуу пас нерсе эке-
нин баса айтат, андан кєрє, чын сїйсє-
ўїз, єзїмдїн сынагыман єтїп, “окууну 
таштап келиўиз мага” деген суроону 
коёт. Катты ачканга чейин ушулар 
баяндалат.

Ал эми азыр келген катты ачса:
“Тайраўдайт тамга... айкара болуп...
тамтаўдап турам кайтара толук – 
“Качырып кетти... “ – деген сєз дароо
каўтара коюп... аўтара коюп...”
Кєрсє, баш каарман жигит бир кез-

де армияга узаткан жердеши Маширап 
Шєлбїр кызды ала качып кетиптир. 
Ушуну менен поэма кульминациялык 
чекитке жетет дагы, анан... анан окуган 
адамдын жїрєгїн андан бетер ооруткан 
оор кєрїнїш баяндалат. 

Тактап айтканда, бир кезде лирика-
лык каарман (жигит) айныксыз ашык 
болгон суйкайган сулуу (балалык доор-
дун агыш асмандан да таптазасы – 
Шєлбїр кыз) аласалып аккан тоо дай-
расынын аркы жээгинде берки жээктеги 
лирикалык каарманга (жигитке) чємї-
чїн булгалап учурашып турган болот. 
Чємїчтї тигинин кыйкырык-сєздєрїн 
угуш їчїн кулагына да тосуп-жаўдай 
калат.

“Єйїздї тагдыр чоюлтуп сендей,
бїйїздї тагдыр чоюлтуп мендей – 
куруган неме турбайбы чємїч 
кулакка сєздї чогултуп бербей...”
Шєлбїр кыздын каалабаган адам-

га жар болуп жїрїшїн жигит єзїнїн 
мажирєєлїгїнєн кєрєт. Мурда ашы-
гын бир да жолу єбє албаган, экєє дал 
ушундай кырдаалда чыркырап ыйлап 
єбїшєт. Албетте, тигиниси єйїздє, му-
нусу бїйїздє туруп єбїшпєйт деўизчи. 
Же болбосо, алар жолуга калып эле єбї-
шїп кирбейт деўизчи. Аларды Жогорку 
кїч кырдаал тїзїп єбїштїрєт. Тактап 
айтканда, Шєлбїр кыздын баласы суу-
га агып кетип, лирикалык каарман аны 
сактап калып – їчєє єбїшєт...

“Єєп кирдим мен да балага кошуп,
єєп кирдим мен да жарага кошуп – 
єбїштї-їк, кокуй, биринчи мерте
єткєнкї ушак-жалаалар оошуп...”
Баарынан кызыгы, Эне – Шєлбїр кыз 

сууга агып кеткен баласын дарыянын 
ичинде кармайм деп кубалап жїрїп 
жарым жылаўач калган акыбалда бо-
лот. Баласын кармап калган, суудан 
алып чыгып кєтєрїп турган лирика-
лык каарманга (жигитке) – илгерки 
ашыгына жарым эс жагдайда жетет. 
Їчєє їйїлїп єбїшєт... Шєлбїр кыз – 
Эне жарым жылаўач (бїт жери кєрї-
нїп жїрєт)... 

Акындын чебер калеминин кїчї ме-
нен Шєлбїр кыз, балкайган жубан бол-
со да, чыныгы шєлбїрєгєн акыбалга 
жеткирилет. Ушул кырдаалды ушун-
чалык эргїї менен ушунчалык кєркєм 
сїрєттєгєн акынга, акындын таланты-
на таазим этпеске айла жок.

“Оо, байкап – дениў жанатан ачык...
олтура калдыў, карасам, шашып.
Айлаўды таппай эчкирдиў, Шєлбїр – 
ар жерди коргой алакан басып...”
Татынакай тоолук кыздын тагды-

рын баяндаган поэма окуган окур-
мандын жїрєгїн булкуп-булкуп ала-
ры шексиз.

Кожогелдинин єзїнїн гана поэтика-
лык мейкиндигине таандык салышты-
руулары, сїрєттєєлєрї поэманы эў жо-
горку кєркємдїїлїккє жеткирген. 

Дїйнєгє белгилїї сїрєтчї Леонардо 
да Винчи Мона Лизаны ааламга алып 
чыккандай, Кожогелди Култегин да 
тоолордун арасындагы элеттин жєнє-
кєй кызынын образын сандаган окур-
мандардын жїрєгїнє алып чыккан. Бул 
поэманын окурмандары сансыз-ченсиз 
болору шексиз. Шєлбїр кыздан Джо-
конданы жаратуу – жеке кыргыз акы-
нынын жана кыргыз поэзиясынын ке-
зектеги дагы бир дабан-бийиктиги деп 
эсептейм!

Карбалас БАКИРОВ,
Кыргыз эл акыны

ШЄЛБЇР 
КЫЗ – 

КЫРГЫЗ 
ДЖОКОНДАСЫ



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРЇЇ УЮМДАРЫ 
ЇЧЇН ОКУУ МАТЕРИАЛДАРЫН БАСЫП ЧЫГАРУУ 

ИШИ ЖАНА КЄБЄЙТЇЇ БОЮНЧА ТОВАРЛАРДЫ ЖАНА 
КЫЗМАТ КЄРСЄТЇЇЛЄРДЇ САТЫП АЛУУЛАРДЫ 

ЖЇЗЄГЄ АШЫРУУ ТАРТИБИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
«Ìàìëåêåòòèê ñàòûï àëóóëàð æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûé-

çàìûíûí 15-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 2-ïóíêòóí èøêå àøûðóó ìàêñàòûí-
äà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå 
ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áèëèì áåð¿¿ óþìäàðû ¿÷¿í îêóó ìàòåðèàë-

äàðûí áàñûï ÷ûãàðóó èøè æàíà êºáºéò¿¿ áîþí÷à òîâàðëàðäû æàíà êûç-
ìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ ñàòûï àëóóëàðäû æ¿çºãº àøûðóó òàðòèáè 1-òèðêåìå-
ãå ûëàéûê;

- ÷åêòåëãåí áåð¿¿÷¿ëºðä¿í òèçìåñè 2-òèðêåìåãå ûëàéûê.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðëèãè:
- ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí óøóë òîêòîìãî ûëàéûê êåëòèðñèí;
- óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë áîëãîí ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòèíèí ÷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, ¹499

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР 
КАБИНЕТИНИН 2021-ЖЫЛДЫН 

15-НОЯБРЫНДАГЫ №262 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЄЗГЄЧЄ КЫРДААЛДАР МИНИСТРЛИГИНИН 

АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА 
ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà ºçãº÷º êûðäààëäàðäàí êàëêòûí æàíà àéìàê-

òàðäûí êîîïñóçäóãóí æîãîðóëàòóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿ-
ëûê 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 ºç-
ãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ªçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Æàðàíäûê êîðãîíóó àäèñòå-
ðèí äàÿðäîî æàíà êàéðà äàÿðäîî áîðáîðó æºí¿íäº æîáîäî:

- 3-ïóíêòóíäà:
¿÷¿í÷¿ àáçàöû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
òºðò¿í÷¿ àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"Áîðáîðäóí "Æàðàíäûê êîðãîíóó" êàôåäðàñû ºç èøèíäå "Áèëèì áåð¿¿ 

æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûí, Æîãîðêó êåñèïòèê áè-
ëèì áåð¿¿í¿í ìàìëåêåòòèê áèëèì áåð¿¿ ñòàíäàðòûí, Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí áàøêà ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Êóðàëäóó Ê¿÷òºð¿í¿í Ñîâåòòåð Ñîþçóíóí Áààòûðû ãåíåðàë-ëåéòåíàíò                                                                                                                                
Ê.Óñåíáåêîâ àòûíäàãû Àñêåð èíñòèòóòóíóí áóéðóêòàðûí æàíà êºðñºòìºëº-
ð¿í, èíñòèòóòòóí îêóìóøòóóëàð êå¢åøèíèí ÷å÷èìäåðèí æåòåê÷èëèêêå àëàò.";

- ðàñìèé òèëäåãè òåêñòèíèí 11-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû îí ýêèí-
÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí: 

"- ó÷åáíûé ïëàí íà ñåìåñòð/ó÷åáíûé ãîä;".
2. Áóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó èø-÷àðàëàð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

ªçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðëèãèíå òèåøåë¿¿ æûëãà êàðàëãàí ðåñïóáëè-
êàëûê áþäæåòòèí êàðàæàòòàðûíûí æàíà áåêèòèëãåí øòàòòûê ñàíäûí ÷å-
ãèíäå èøêå àøûðûëàò äåï áåëãèëåíñèí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû  À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 15-ñåíòÿáðû, ¹512

БАТКЕН ЖАНА ОШ ОБЛУСТАРЫНЫН АДМИНИСТРАТИВДИК-АЙМАКТЫК 
БИРДИКТЕРИН КАЛЫБЫНА КЕЛТИРЇЇ ЖАНА ЄНЇКТЇРЇЇ 

БОЮНЧА БИРИНЧИ КЕЗЕКТЕГИ ЧАРАЛАР ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА 2022-ЖЫЛДЫН 
19-СЕНТЯБРЫН УЛУТТУК АЗА КЇТЇЇ 

КЇНЇ ДЕП ЖАРЫЯЛОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

2022-æûëäûí 14-17-ñåíòÿáðûíäà Áàòêåí îáëóñóíäàãû ìàìëåêåòòèê ÷åê 
àðàíûí êûðãûç-òàæèê ó÷àñòîãóíäà áîëãîí êóðàëäóó êàãàëûøóóäà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðû êóðìàí áîëäó.

Êóðìàí áîëãîíäîðãî òåðå¢ êàéãûðóó ìåíåí àçà ê¿ò¿ï, àëàðäûí òóóãàí-
äàðûíûí æàíà æàêûíäàðûíûí êàéãûñûí òå¢ áºë¿ø¿ï, òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà 2022-æûëäûí 19-ñåíòÿáðû óëóòòóê àçà ê¿-
ò¿¿ ê¿í¿ äåï æàðûÿëàíñûí.

2. Óëóòòóê àçà ê¿ò¿¿ ê¿í¿ ºëêºí¿í á¿òê¿ë àéìàãûíäà, îøîíäîé ýëå ÷åò 
ºëêºäºã¿ äèïëîìàòèÿëûê æàíà êîíñóëäóê ìåêåìåëåðäèí èìàðàòòàðûí-
äà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê òóóëàðû ûëäûé ò¿ø¿ð¿ëñ¿í.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàäàíèÿò ìåêåìåëåðèíå æàíà òåëåðàäèî-
êîìïàíèÿëàðûíà óëóòòóê àçà ê¿ò¿¿ ê¿í¿ îþí-çîîê èø-÷àðàëàðûí æàíà áå-
ð¿¿ëºð¿í òîêòîòóó ñóíóøòàëñûí.

4. Áóë Æàðëûê êîë êîþëãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 17-ñåíòÿáðû, ÏÆ ¹312

Áàòêåí æàíà Îø îáëóñòàðûíûí àäìèíèñòðàòèâ-
äèê-àéìàêòûê áèðäèêòåðèí êàëûáûíà êåëòèð¿¿, 
îøîíäîé ýëå Áàòêåí æàíà Îø îáëóñòàðûíäà áîë-
ãîí êóðàëäóó êàãûëûøóóíóí êåñåïåòèíåí æàáûð 
òàðòêàí æàðàíäàðäûí æàøîî-òóðìóøó æàíà óþì-
äàð ¿÷¿í çàðûë áîëãîí øàðòòàðäû ò¿ç¿¿ ìàêñà-
òûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñû-
íûí 70, 71-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê òîêòîì êûëàì:

1. Áàòêåí æàíà Îø îáëóñòàðûíäà áîëãîí êóðàë-
äóó êàãûëûøóóíóí êåñåïåòèíåí áóçóëãàí æàíà òàë-
êàëàíãàí àäìèíèñòðàòèâäèê-àéìàêòûê áèðäèêòåðäè 
êàëûáûíà êåëòèð¿¿ æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ áîþí÷à ìàì-
ëåêåòòèê êîìèññèÿ (ìûíäàí àðû - Êîìèññèÿ) òèð-
êåìåãå ûëàéûê êóðàìäà ò¿ç¿ëñ¿í.

2. Êîìèññèÿ:
1) Áàòêåí æàíà Îø îáëóñòàðûíäà áîëãîí êóðàë-

äóó êàãûëûøóóíóí êåñåïåòèíåí æàáûð òàðòêàí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðûíûí æàíà þðèäè-
êàëûê æàêòàðûíûí, àíûí è÷èíäå èøêåðäèê ñóáúåêò-
òåðäèí ìåí÷èãèíå êåëòèðèëãåí çûÿíäû áààëîî æà-
íà àëàðãà êîìïåíñàöèÿëàðäû òºëºï áåð¿¿ áîþí÷à 
òàðòèïòèí äîëáîîðóí èøòåï ÷ûêñûí æàíà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí áåêè-
ò¿¿ñ¿íº êèðãèçñèí;

2) æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàí-
äàðûíûí, îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí ªçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðëèãèíèí, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí, 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî 
ìèíèñòðëèãèíèí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñà-
íàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí êàòûøóóñó 
ìåíåí êûðãûç-òàæèê ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàñûíäà 
áîëãîí êàãûëûøóó óáàãûíäà æàáûð òàðòêàí æà-
ðàíäàðäûí, êóðìàí áîëãîíäîðäóí, äàéûíñûç æî-
ãîëãîíäîðäóí, äåíå-áîþíà æàðàêàò àëãàíäàðäûí, 
êûéìûëñûç æàíà êûéìûëäóó ì¿ëê¿íºí àéðûë-
ãàíäàðäûí, óêóêòó ê¿áºëºíä¿ðãºí æàíà óêóêòó 
áåëãèëåãåí äîêóìåíòòåðèí æîãîòêîíäîðäóí òèç-
ìåñèí ò¿çñ¿í. 

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòè:

1) êóðìàí áîëãîíäîðäóí ¿é-á¿ëº ì¿÷ºëºð¿íº æà-
íà æàáûð òàðòêàí æàðàíäàðãà áèð æîëêó ìàòåðèàë-
äûê æàðäàì áåð¿¿ ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿ æºí¿íäº ìàñåëå-
íè êàðàï ÷ûêñûí;

2) æàáûð òàðòêàí æàðàíäàðãà êèéèí æà¢û òóðàê 
¿éëºðä¿ êóðóóíó êàìñûç êûëóó ìåíåí óáàêòûëóó òó-
ðàê æàé áåðñèí, îøîíäîé ýëå ºç¿í¿í òóðàê æàéûí 
êàëûáûíà êåëòèð¿¿ãº òàðòûëãàí àäàìäàðãà àòêàð-
ãàí èøòåðèíå àêû òºëºñ¿í;

3) áèðèí÷è çàðûë÷ûëûêòàãû àçûê-ò¿ë¿êòºðä¿, êè-
éèì-êå÷åëåðäè, äàðû êàðàæàòòàðûí, ìóíàé ïðîäóê-
òóëàðûí ¿çã¿ëò¿êñ¿ç æåòêèð¿¿í¿, ñóó æàíà ýíåðãèÿ 
ìåíåí æàáäóóíó êàìñûç êûëñûí;

4) òàëêàëàíãàí ÷åê àðà òîçîòòîðóí æàíà ïóíêòòà-
ðûí, ê¿÷ ò¿ç¿ìäºð¿í¿í îáúåêòòåðèí æàíà ñîöèàë-
äûê îáúåêòòåðäè ûê÷àì êàëûáûíà êåëòèð¿¿ áîþí-
÷à ÷àðàëàðäû êºðñ¿í;

5) Êîìèññèÿíûí ÷å÷èìèíå ûëàéûê çûÿíäûí îð-
äóí òîëòóðóó æàíà æàáûð òàðòêàíäàðãà æàðäàì êºð-
ñºò¿¿ áîþí÷à èø-÷àðàëàðäû êàðæûëîî ¿÷¿í êàðà-
æàòòàðäû òàïñûí;

6) çàðûë áîëãîí êàðàæàòòàðäû ûê÷àì òàðòèïòå 
êàðàñûí æàíà çûÿíäûí îðäóí òîëòóðóó æàíà æà-
áûð òàðòêàíäàðãà æàðäàì êºðñºò¿¿ áîþí÷à èø-
÷àðàëàðäû êàðæûëàñûí;

7) "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2022-æûëãà ðåñ-
ïóáëèêàëûê áþäæåòè æàíà 2023-2024-æûëäàðãà 
áîëæîëó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûé-
çàìûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí äîëáîîðóí èøòåï 
÷ûêñûí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó 
Êå¢åøèíå êèðãèçñèí;

8) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëûê êîäåêñèíèí 
34-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿í¿í 2-ïóíêòóíà ûëàéûê 
Áàòêåí æàíà Îø îáëóñòàðûíäàãû ìàìëåêåòòèê ÷åê 
àðàíûí êûðãûç-òàæèê ó÷àñòîãóíäà æàéãàøêàí ÷åê 
àðàãà æàêûí êàëêòóó êîíóøòàðäà ºç èøèí æ¿ðã¿ç-
ãºí æàáûð òàðòêàí èøêåðäèê ñóáúåêòòåð ¿÷¿í (ê¿-
é¿¿÷¿-ìàéëîî÷ó ìàòåðèàëäàðäû ñàòóó÷óëàðäàí, 
êåí êàçóó èøèíåí æàíà ðåçèäåíò ýìåñòåðäåí òûø-
êàðû) 2024-æûëäûí 1-ÿíâàðûíà ÷åéèíêè ìººíºòêº 
ñàëûêòàðäû (ÊÍÑòåí òûøêàðû) òºëººí¿í íºë (0) ïà-
éûç ºë÷ºì¿íäºã¿ ñòàâêàñûí áåëãèëåñèí;

9) Áàòêåí æàíà Îø îáëóñòàðûíäàãû ìàìëåêåò-
òèê ÷åê àðàíûí êûðãûç-òàæèê ó÷àñòîãóíäà æàéãàø-
êàí ÷åê àðàãà æàêûí êàëêòóó êîíóøòàðäà ºç èøèí 
æ¿ðã¿çãºí æåêå èøêåðëåðäè 2024-æûëäûí 1-ÿíâà-
ðûíà ÷åéèíêè ìººíºòêº êàìñûçäàíäûðóó òºã¿ìäº-
ð¿í òºëººäºí áîøîòñóí;

10) Áàòêåí æàíà Îø îáëóñòàðûíäàãû ìàìëåêåò-
òèê ÷åê àðàíûí êûðãûç-òàæèê ó÷àñòîãóíäà æàéãàø-
êàí ÷åê àðàãà æàêûí êàëêòóó êîíóøòàðäà ºç èøèí 
æ¿ðã¿çãºí þðèäèêàëûê æàêòàðäû 2024-æûëäûí 
1-ÿíâàðûíà ÷åéèíêè ìººíºòêº êàìñûçäàíäûðóó 
òºã¿ìäºð¿í òºëººäºí áîøîòóó æàíà ýêîíîìèêà-
ëûê èøòèí ñóáúåêòòåðèíèí ïàéûçäàð, ôèíàíñû-
ëûê ñàíêöèÿëàð áîþí÷à ñàëûê êàðûçäàðûí æîþó 
æºí¿íäº ìûéçàìäûí äîëáîîðóí Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíå êèðãèçñèí;

11) Áàòêåí æàíà Îø îáëóñòàðûíäàãû ìàìëåêåò-
òèê ÷åê àðàíûí êûðãûç-òàæèê ó÷àñòîãóíäà æàéãàø-
êàí ÷åê àðàãà æàêûí êàëêòóó êîíóøòàðäà ºç èøèí 
æ¿ðã¿çãºí ýêîíîìèêàëûê èøòèí ñóáúåêòòåðèíå òº-
ëºº áîþí÷à ìèëäåòòåðäè àòêàðóóíó êàìñûç êûë-
áàñòàí (áàíêòûê êåïèëäèêòè, ê¿ðººí¿ æàíà êåïèë-

äèê áåð¿¿÷¿í¿ òàëàï êûëáàñòàí) æàíà ìººíºò¿í 
óçàðòêàíäûãû æàíà/æå ìººíºò¿í æûëäûðãàíäûãû 
¿÷¿í ïàéûçäàðäû àëáàñòàí ñàëûê êàðûçäàðûíûí 
æàíà áàæû òºëºìäºð¿í, êàìñûçäàíäûðóó òºã¿ì-
äºð¿í òºëºº áîþí÷à êàðûçäàðäûí ñóììàëàðûíà 
êàðàòà ìººíºò¿í óçàðòóó æàíà/æå ìººíºò¿í æûë-
äûðóó, îøîíäîé ýëå ñàëûêòàð æàíà ñîöèàëäûê òº-
ã¿ìäºð áîþí÷à îò÷åòòîðäó áåð¿¿í¿ 6 àéãà ÷åéèí-
êè ìººíºòêº óçàðòóó áåð¿¿í¿í ì¿ìê¿íä¿ã¿ æºí¿í-
äº ìàñåëåíè êàðàï ÷ûêñûí;

12) êûðãûç-òàæèê ÷åê àðàñûíäàãû êóðàëäóó êà-
ãûëûøóóíóí êåñåïåòèíåí æàáûð òàðòêàí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðûíûí æàíà þðèäèêà-
ëûê æàêòàðûíûí, àíûí è÷èíäå èøêåðäèê ñóáúåêò-
òåðèíèí ìåí÷èãèíå êåëòèðèëãåí çûÿíäû áààëîî 
áîþí÷à ÷àðàëàðäû êºðñ¿í;

13) êûðãûç-òàæèê ÷åê àðàñûíäàãû êàãûëûøóóíóí 
êåñåïåòèíåí æàáûð òàðòêàí èøêåðäèê ñóáúåêòòåð-
ãå çûÿíäûí îðäóí òîëòóðóó ì¿ìê¿íä¿ã¿í êàðàï ÷ûê-
ñûí.

4. Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû-
íà êóðìàí áîëãîíäîðäóí ¿é-á¿ëºëºð¿íº æàíà æà-
áûð òàðòêàí æàðàíäàðãà æåðãèëèêò¿¿ áþäæåòòèí 
æàíà òàðòûëãàí êàðàæàòòàðäûí ýñåáèíåí êîøóì÷à 
ìàòåðèàëäûê æàðäàì áåð¿¿í¿í ì¿ìê¿íä¿ã¿ æºí¿í-
äº ìàñåëåíè êàðàï ÷ûãóó ñóíóøòàëñûí.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê áàíêû, "Àéûë 
Áàíê" æàíà "ÐÑÊ Áàíê" à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìäî-
ðó (ìàêóëäàøóó áîþí÷à) ìåíåí áèðãåëèêòå Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
2022-æûëäûí 31-ìàéûíäàãû ¹302-ò òåñêåìåñè ìå-
íåí áåêèòèëãåí "Áàòêåí îáëóñóí æå¢èëäåòèëãåí 
êàðæûëîî" äîëáîîðó áîþí÷à êàðæûëîîíóí êºëº-
ì¿í êºáºéò¿¿ ì¿ìê¿íä¿ã¿í êàðàï ÷ûêñûí.

6. Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð æàáûð òàðòêàí æàðàí-
äàðãà òºìºíê¿ëºðä¿ àêûñûç áåðñèí:

1) ñîöèàëäûê òºëºìäºðä¿ (ïåíñèÿëàðäû, æºëºê-
ïóëäàðäû, àê÷àëàé êîìïåíñàöèÿëàðäû) äàéûíäîî 
¿÷¿í çàðûë ìààëûìêàòòàðäû;

2) îáúåêòòåðäè äîëáîîðëîî, êàëûáûíà êåëòèð¿¿ 
æàíà êóðóó ìàñåëåëåðèí ûê÷àì ÷å÷¿¿ ¿÷¿í ìààëû-
ìàòòûê ìàòåðèàëäàðäû, ñõåìàëàðäû, êàðòàëàð-
äû, ïëàíäàðäû, èíæåíåðäèê-ãåîëîãèÿëûê ìààëû-
ìàòòàðäû;

3) àðõèòåêòóðàëûê-ïëàíäàøòûðóó øàðòòàðû, 
òåõíèêàëûê êºçºìºë, äîëáîîðäóê-ñìåòàëûê äîêó-
ìåíòòåðäè ýêñïåðòèçàëîî áîþí÷à êûçìàò êºðñº-
ò¿¿ëºðä¿.

7. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàê-
òîî ìèíèñòðëèãè:

1) æàáûð òàðòêàí æàðàíäàðäû Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí æàðàíäàðûí ìåäèöèíàëûê-ñàíèòàðäûê 
æàðäàì ìåíåí êàìñûç êûëóó áîþí÷à ìàìëåêåòòèê 
êåïèëäèêòåð ïðîãðàììàñûíûí àëêàãûíäà ìåäèöè-
íàëûê æàêòàí òåéëåñèí æàíà æå¢èëäåòèëãåí äàðû-
äàðìåê ìåíåí êàìñûçäàñûí;

2) ñàëàìàòòûê ñàêòîîíóí ñòàöèîíàðäûê óþì-
äàðûíäà áàøòàïêû æàíà êàéòàëàï äàðûëàíóóãà 
æàòêàíäà æàáûð òàðòêàí æàðàíäàðäû áèð æûëäûí 
è÷èíäå êîøî òºëººäºí áîøîòñóí;

3) æàáûð òàðòêàí àéìàêòàðäàãû ñàëàìàòòûê ñàê-
òîî óþìäàðûí áèðèí÷è êåçåêòå êàðæûëîîíó êàì-
ñûç êûëñûí;

4) æàáûð òàðòêàí æàðàíäàðãà êîíñóëüòàöèÿëûê-
ïñèõîëîãèÿëûê æàðäàì êºðñºòñ¿í;

5) èíôåêöèÿëàðäûí ÷ûãûï êåò¿¿ñ¿í áîëòóðáîî 
¿÷¿í æàáûð òàðòêàí àéìàêòàðäà æóãóøòóó îîðó-
ëàðãà ýïèäåìèîëîãèÿëûê êºçºìºë æ¿ðã¿ç¿¿ áîþí-
÷à ÷àðàëàðäû ê¿÷ºòñ¿í.

8. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê 
êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãè:

1) æàáûð òàðòêàí æàðàíäàðãà ñîöèàëäûê òºëºì-
äºðä¿ (æºëºêïóëäàðäû, ïåíñèÿëàðäû, êîìïåíñà-
öèÿëàðäû) ºç óáàãûíäà òºëººí¿ êàìñûç êûëñûí;

2) æàáûð òàðòêàí æàðàíäàðäûí áàëäàðûí áàë-
äàð ëàãåðëåðèíå æàíà ïàíñèîíàòòàðãà æèáåð¿¿ æî-
ëó ìåíåí ðåàáèëèòàöèÿëîîíó óþøòóðñóí;

3) æàáûð òàðòêàí æàðàíäàðäûí è÷èíåí óëãàé-
ãàí æàðàíäàðäû, äåí ñîîëóãóíóí ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿ 
÷åêòåëãåí àäàìäàðäû, æåòèì áàëäàðäû æàíà 
òóðìóøòóê îîð êûðäààëãà òóø áîëãîí áàëäàð-
äû çàðûëäûãûíà æàðàøà áàëäàð ìåêåìåëåðè-
íå æàíà ñîöèàëäûê ñòàöèîíàðäûê ìåêåìåëåð-
ãå æîëäîñóí;

4) æàáûð òàðòêàí æàðàíäàðäû ìàéûïòóóëóêòó 
àíûêòîî ¿÷¿í ê¿áºëºíä¿ð¿¿í¿ çàðûëäûãûíà æà-
ðàøà æ¿ðã¿çñ¿í, îøîíäîé ýëå æàáûð òàðòêàí æà-
ðàíäàðäû ñîöèàëäûê-ìåäèöèíàëûê ðåàáèëèòàöèÿ-
ëîîíó óþøòóðñóí;

5) æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäà-
ðû ìåíåí áèðãåëèêòå îáúåêòòåðäè êàëûáûíà êåë-
òèð¿¿ æàíà êóðóó ¿÷¿í æóìóøñóç æàðàíäàðäû èø-
êå òàðòóó ìåíåí àêû òºëºí¿¿÷¿ êîîìäóê æóìóø-
òàðäû óþøòóðñóí.

9. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìè-
íèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî 
áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

10. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàð-
òûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 17-ñåíòÿáðû, ÏÆ ¹313
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БАТКЕН ОБЛУСУНУН ЧЕК АРА 
РАЙОНДОРУНДА ТУРАК ЖАЙЛАРДЫН 

КУРУЛУШУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
"Áàòêåí îáëóñóíóí ñòàòóñó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñ-

ïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 4, 14-áåðåíåëåðèí èøêå 
àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëå-
ðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. "Ìàìëåêåòòèê èïîòåêàëûê êîìïàíèÿ" à÷ûê àêöèî-
íåðäèê êîîìóíà (ìàêóëäàøóó áîþí÷à) òºìºíê¿ëºð ñó-
íóøòàëñûí:

1) óñòàâäûê êàïèòàëäûí êàðàæàòòàðûíàí 200 000 
000 (ýêè æ¿ç ìèëëèîí) ñîìäó êèéèí ñàòûï àëóó ìå-
õàíèçìè áîþí÷à òóðàê æàéäû àíäàí àðû èæàðàãà áå-
ð¿¿ ¿÷¿í Áàòêåí îáëóñóíóí ÷åê àðà ðàéîíäîðóíäà òó-
ðàê æàéëàðäûí êóðóëóøóí èíâåñòèöèÿëîîãî æóìøîî;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíå êàðàøòóó Àðõèòåêòóðà, êóðóëóø æàíà òóðàê æàé 
êîììóíàëäûê-÷àðáà ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãè ìåíåí êè-
éèí ìåí÷èê óêóãóí àíûêòîî ìåíåí Áàòêåí îáëóñóíóí ÷åê 
àðà ðàéîíäîðóíäà òóðàê æàéëàðäûí êóðóëóøóí èíâåñ-
òèöèÿëîî æºí¿íäº ìàêóëäàøóó ò¿ç¿¿.

2. Áàòêåí îáëóñóíóí ÷åê àðà àéìàêòàðûíûí òóðãóí-
äàðû ¿÷¿í êèéèí ñàòûï àëóó ìåõàíèçìè áîþí÷à òóðàê 
æàéäû èæàðàãà áåð¿¿í¿í øàðòòàðû óøóë òîêòîìäóí 
òèðêåìåñèíå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíå êàðàøòóó Àðõèòåêòóðà, êóðóëóø æàíà òóðàê æàé-
êîììóíàëäûê ÷àðáà ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãè:

1) Áàòêåí îáëóñóíóí ÷åê àðà ðàéîíäîðóíäà òóðàê 
æàéëàðäûí êóðóëóøóíóí "áèðäèêò¿¿ çàêàç÷ûñû" êà-
òàðû ÷ûêñûí;

2) "Ìàìëåêåòòèê ñàòûï àëóóëàð æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà ûëàéûê Áàòêåí îáëóñóíóí ÷åê 
àðà ðàéîíäîðóíäà òóðàê æàéëàðäû äîëáîîðëîî æàíà êó-
ðóó áîþí÷à æóìóøòàðäû ñàòûï àëóóíó æ¿çºãº àøûðñûí.

4. Áàòêåí îáëóñóí ºí¿êò¿ð¿¿ áîþí÷à êå¢åø:
1) òóðàê æàé ôîíäóí êºáºéò¿¿ãº ìóêòàæ áîëãîí êàëê-

òóó êîíóøòàðäû àíûêòàñûí;
2) êèéèí ñàòûï àëóó ìåõàíèçìè áîþí÷à òóðàê æàéäû 

èæàðàãà àëóóãà òàëàïêåð Áàòêåí îáëóñóíóí ÷åê àðà ðà-
éîíóíóí òóðãóíäàðûíûí òèçìåñèí áåêèòñèí.

5. Áàòêåí îáëóñóíóí æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêà-
ðóó îðãàíäàðûíà òºìºíê¿ëºð ñóíóøòàëñûí:

1) èíæåíåðäèê êîììóíèêàöèÿëàðäûí êóðóëóøóí ýñåï-
êå àëóó ìåíåí òóðàê æàéëàðäû êóðóó ¿÷¿í ìûéçàìäàðäà 
áåëãèëåíãåí òàðòèïòå æåð ó÷àñòîêòîðóí áºë¿ï áåð¿¿;

2) Áàòêåí îáëóñóí ºí¿êò¿ð¿¿ áîþí÷à êå¢åøòèí êà-
ðîîñó æàíà áåêèò¿¿ñ¿ ¿÷¿í ÷åê àðà ðàéîíóíóí òóðãóí-
äàðûíûí òèçìåñèí ò¿ç¿¿.

6. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí 
Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäå-
ðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 9-ñåíòÿáðû, ¹492

2022-ЖЫЛДЫН 26-МАЙЫНДА 
БИШКЕК ШААРЫНДА КОЛ КОЮЛГАН 

2006-ЖЫЛДЫН 4-ИЮЛУНДАГЫ КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇ МЕНЕН 

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЄКМЄТЇНЇН ОРТОСУНДАГЫ БИЛИМ 
БЕРЇЇ ЖААТЫНДА КЫЗМАТТАШУУ 

ЖЄНЇНДЄ МАКУЛДАШУУГА 
ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ 

ПРОТОКОЛДУ БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
È÷êè ìàìëåêåòòèê æîë-æîáîëîðäó àòêàðóó ìàêñà-

òûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýë àðàëûê êåëè-
øèìäåðè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûé-
çàìûíûí 18-áåðåíåñèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëå-
ðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðºñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. 2022-æûëäûí 26-ìàéûíäà Áèøêåê øààðûíäà êîë 
êîþëãàí 2006-æûëäûí 4-èþëóíäàãû Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí ªêìºò¿ ìåíåí Êàçàêñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ªê-
ìºò¿í¿í îðòîñóíäàãû Áèëèì áåð¿¿ æààòûíäà êûçìàòòà-
øóó æºí¿íäº ìàêóëäàøóóãà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóó-
ðàëóó ïðîòîêîë (ìûíäàí àðû - Ïðîòîêîë) áåêèòèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì 
ìèíèñòðëèãè æîãîðóäà àòàëãàí Ïðîòîêîëäó èøêå àøû-
ðóóãà ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí áîëóï àíûêòàëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòð-
ëèãè æîãîðóäà àòàëãàí Ïðîòîêîëäóí ê¿÷¿íº êèðèøè 
¿÷¿í çàðûë áîëãîí ìàìëåêåòòèê è÷êè æîë-æîáîëîðäó 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àòêàðãàíäûãû æºí¿íäº êàçàê 
òàðàïêà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êàáàðëàñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
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ЖЕР-УКУКТУК МАМИЛЕЛЕРДИ ЖЄНГЄ САЛУУ ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЧЇЙ ОБЛУСУНУН СОКУЛУК РАЙОНУНДАГЫ 
НОВОПАВЛОВКА АЙЫЛ АЙМАГЫНДА ЖАЙГАШКАН ЖЕРЛЕРДИ "АЙЫЛ ЧАРБА 

БАГЫТЫНДАГЫ ЖЕРЛЕР" КАТЕГОРИЯСЫНАН "ЄНЄР ЖАЙЫНЫН, ТРАНСПОРТТУН, 
БАЙЛАНЫШТЫН, ЭНЕРГЕТИКАНЫН, КОРГОНУУНУН ЖЕРЛЕРИ ЖАНА БАШКА БАГЫТТАГЫ 

ЖЕРЛЕР" КАТЕГОРИЯСЫНА КОТОРУУ (ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО) ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 2022-ЖЫЛДЫН 30-МАРТЫНДАГЫ 
№185 "МАДАНИЯТ, ИСКУССТВО, МААЛЫМАТ ЖАНА СПОРТ МЕКЕМЕЛЕРИНИН КЫЗМАТКЕРЛЕРИНЕ 

ЭМГЕК АКЫ ТЄЛЄЄНЇН ШАРТТАРЫ ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Àéûëäûê òîâàð ºíä¿ð¿¿÷¿ëºðäºí êåëèï ò¿øêºí ñóíóøòàð-
äû èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñ-
òèòóöèÿëûê Ìûéçàìüøûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2007-æûëäûí 22-èþ-
íóíäàãû ¹243 "Àéûë ÷àðáà æåðëåðèíèí ìàìëåêåòòèê ôîí-
äóíóí æåðëåðèí èæàðàãà áåð¿¿í¿í øàðòòàðû æàíà òàðòèáè 
æºí¿íäº òèïò¿¿ æîáî òóóðàëóó" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí æàêòûðûëãàí Àéûë ÷àð-
áà æåðëåðèíèí ìàìëåêåòòèê ôîíäóíóí æåðëåðèí èæàðàãà 
áåð¿¿í¿í øàðòòàðû æàíà òàðòèáè æºí¿íäº òèïò¿¿ æîáîäî:

1) 22-ïóíêòóíäà:
- "àñûë òóêóì ÷àðáàëàðûíà" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí ", îøîí-

äîé ýëå àéûë ÷àðáà ºíä¿ð¿ø¿í æ¿ðã¿ç¿¿äº î¢ íàòûéæàëàðãà 
ýý áîëãîí ýêîíîìèêàëûê àðòûê÷ûëûêòóó àéûë ÷àðáà ñóáúåêò-
òåðèíå" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí: 
"Êàëêòûí ñîöèàëäûê æàêòàí àÿëóó êàòåãîðèÿëàðûíà Àéûë 

÷àðáà æåðëåðèíèí ìàìëåêåòòèê ôîíäóíóí æåðëåðè æåðãèëèê-
ò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû òàðàáûíàí àëàðäûí êà-
ðàìàãûíäàãû æåðëåðäèí àÿíòûíàí áåðèëåò.";

2) 88-ïóíêòóíäà:
- "àñûë òóêóì ÷àðáàëàðûíà" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí ", îøîí-

äîé ýëå àéûë ÷àðáà ºíä¿ð¿ø¿í æ¿ðã¿ç¿¿äº î¢ íàòûéæàïàðãà 
ýý áîëãîí ýêîíîìèêàëûê àðòûê÷ûëûêòóó àéûë ÷àðáà ñóáúåêò-
òåðèíå" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ¿÷¿í÷¿ àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí: 
"Êàëêòûí ñîöèàëäûê æàêòàí àÿëóó êàòåãîðèÿëàðûíà Àéûë 

÷àðáà æåðëåðèíèí ìàìëåêåòòèê ôîíäóíóí æåðëåðè æåðãèëèê-
ò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû òàðàáûíàí àëàðäûí êà-
ðàìàãûíäàãû æåðëåðäèí àÿíòûíàí áåðèëåò.";

- 89-ïóíêòóíóí ¿÷¿í÷¿ àáçàöû "àñûë òóêóì ÷àðáàëàðûíà" 

äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí ", îøîíäîé ýëå àéûë ÷àðáà ºíä¿ð¿-
ø¿í æ¿ðã¿ç¿¿äº î¢ íàòûéæàëàðãà ýý áîëãîí ýêîíîìèêàëûê 
àðòûê÷ûëûêòóó àéûë ÷àðáà ñóáúåêòòåðèíå" äåãåí ñºçäºð ìå-
íåí òîëóêòàëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
2021-æûëäûí 17-äåêàáðûíäàãû ¹309 "Àéûë ÷àðáà êîîïåðà-
òèâäåðèí, ¿ðºí÷¿ë¿ê æàíà àñûë òóêóì ÷àðáàëàðûí ºí¿êò¿ð¿¿ 
æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- òîêòîìäóí àòàëûøû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àãðîºíºð æàé êîìïëåêñèí ºí¿ê-

ò¿ð¿¿ æºí¿íäº";
- áèðèí÷è ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àä-

ìèíèñòðàöèÿëàðû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë ÷àðáà ìè-
íèñòðëèãè ìåíåí áèðãåëèêòå:

- àéûë ÷àðáà êîîïåðàòèâäåðèíèí, ¿ðºí÷¿ë¿ê æàíà àñûë òó-
êóì ÷àðáàëàðûíûí, îøîéäîé ýëå àéûë ÷àðáàñûíûí ýêîíîìè-
êàëûê àðòûê÷ûëûêòóó ñóáúåêòòåðèíèí àéûë ÷àðáà ïðîäóêöèÿ-
ñûí ºíä¿ð¿¿ñ¿ æàíà ñàòóóñó ¿÷¿í Àéûë ÷àðáà æåðëåðèíèí 
ìàìëåêåòòèê ôîíäóíóí æåðëåðèíèí æàëïû àÿíòûíûí 50 ïà-
éûçûí òàêòîî æàíà àíûêòîî áîþí÷à æóìóø÷ó êîìèññèÿ ò¿çñ¿í;

- æ¿ðã¿ç¿ëãºí èçèëäººí¿í æûéûíòûãû áîþí÷à ìóðäà áå-
ðèëãåí æåðëåðäè ïàéäàëàíóó ìººíºòòºð¿í¿í àÿêòàøûí ýñ-
êå àëóó ìåíåí Àéûë ÷àðáà æåðëåðèíèí ìàìëåêåòòèê ôîíäó-
íóí æåðëåðèíèí æàëïû àÿíòûíûí 50 ïàéûçûí áåëãèëåíãåí 
òàðòèïòå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë ÷àðáà ìèíèñòð-
ëèãèíå ìººíºòñ¿ç (ìººíºò¿í êºðñºòïºñòºí) ïàéäàëàíóó 
óêóãóí áåðñèí.".

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
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Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ×¿é îáëóñóíóí Ñîêóëóê ðàéî-
íóíäàãû Íîâîïàâëîâêà àéûë" àéìàãûíäà òàìàê-àø æàíà 
êàéðà èøòåò¿¿ ºíºð æàéûí ºí¿êò¿ð¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æåð êîäåêñèíèí 20-ñòàòüÿñûíà, "Æåð 
ó÷àñòîêòîðóí êîòîðóó (òðàíñôîðìàöèÿëîî) æºí¿íäº" Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6-áåðåíåñèíå, "Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áå-
ðåíåëåðèíå ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåí-
òèíèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ×¿é îáëóñóíäàãû ûéãàðûì 
óêóêòóó ºê¿ë¿í¿í 2021-æûëäûí 12-íîÿáðûíäàãû ¹ÍÀ-05-
1022 êîðóòóíäóñóí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ×¿é îá-
ëóñóíóí Ñîêóëóê ðàéîíóíóí ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñû-
íûí 2021-æûëäûí 25-îêòÿáðûíäàãû ¹433-ò òåñêåìåñèí ýñ-
êå àëóó ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ×¿é îáëóñóíóí Ñîêóëóê ðàéî-
íóíóí Íîâîïàâëîâêà àéûë àéìàãûíûí ¹489 êîíòóðóíäà æàé-
ãàøêàí, Ñàðáàøåâ Ýðêåíáàé Ìàìàíîâè÷òèí æåêå ìåí÷èãèíäå-
ãè æàëïû àÿíòû 26300 êâ.ì (2,63 ãà) ñóãàò àéäîî æåðè "Àéûë 
÷àðáà áàãûòûíäàãû æåðëåð" êàòåãîðèÿñûíàí "ªíºð æàéûíûí, 
òðàíñïîðòòóí, áàéëàíûøòûí, ýíåðãåòèêàíûí, êîðãîíóóíóí æåð-
ëåðè æàíà áàøêà áàãûòòàãû æåðëåð" êàòåãîðèÿñûíà óí çàâî-

äóíóí òåãèðìåíèí, êå¢ñåñèí æàíà êàìïàëàðûí èøêå êèðãèç¿¿ 
¿÷¿í êîòîðóëñóí (òðàíñôîðìàöèÿëàíñûí).

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ×¿é îáëóñóíóí Ñîêóëóê ðàéîíó-
íóí ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñû òºìºíê¿ëºðä¿ êàìñûçäàñûí:

- æåðäè ýñåïêå àëóó äîêóìåíòòåðèíå òèéèøò¿¿ ºçãºðò¿¿ëºð-
ä¿ êèðãèç¿¿í¿;

- áóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà àòàëãàí æåðëåðäè ìàêñàòòóó 
áàãûòû áîþí÷à ïàéäàëàíóóíó;

- æåðãå óêóêòàðäû áåð¿¿í¿ æàíà áåêèòèëãåí øààð êóðóó äî-
êóìåíòòåðèíèí íåãèçèíäå æåð ó÷àñòîêòîðóí áºë¿ï áåð¿¿í¿;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê àéûë 
÷àðáà ºíä¿ð¿ø¿í¿í æîãîòóóëàðûíûí æàíà àëûíáàé êàëãàí 
ïàéäàíûí ñóììàëàðûí òºëººí¿.

3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðå-
çèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêà-
ðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
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Ìàäàíèÿò, èñêóññòâî, ìààëûìàò æàíà ñïîðò ìåêåìåëåðè-
íèí êûçìàòêåðëåðèíå ýìãåê àêû òºëººí¿í øàðòòàðûí òàð-
òèïêå êåëòèð¿¿ ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñ-
òèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
2022-æûëäûí 30-ìàðòûíäàãû ¹185 "Ìàäàíèÿò, èñêóññòâî, 
ìààëûìàò æàíà ñïîðò ìåêåìåëåðèíèí êûçìàòêåðëåðèíå ýì-
ãåê àêû òºëººí¿í øàðòòàðû æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé 
ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 21-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"21. Òºìºíê¿ëºð áåëãèëåíñèí:
1) À.Ìàëäûáàåâ àòûíäàãû Â.È. Ëåíèí îðäåíä¿¿ Êûð-

ãûç óëóòòóê àêàäåìèÿëûê îïåðà æàíà áàëåò òåàòðûíûí,                       
Ò.Ñàòûëãàíîâ àòûíäàãû Êûðãûç óëóòòóê ôèëàðìîíèÿñûíûí, 
Òîêòîáîëîò Àáäóìîìóíîâ àòûíäàãû Êûðãûç óëóòòóê àêàäå-
ìèÿëûê äðàìà òåàòðûíûí æàíà ×û¢ãûç Àéòìàòîâ àòûíäàãû 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê óëóòòóê îðóñ äðàìà 
òåàòðûíûí àðòèñòòèê ïåðñîíàëûíûí ýñåëºº êîýôôèöèåíò-
òåðè óøóë òîêòîìäóí 6-òèðêåìåñèíäå áåëãèëåíãåíäåí 20 ïà-
éûçãà æîãîðó áåëãèëåíåò;

2) Ñ. Èáðàèìîâ àòûíäàãû Îø óëóòòóê äðàìà òåàòðûíûí æà-
íà Áàáóð àòûíäàãû Îø ìàìëåêåòòèê ºçáåê àêàäåìèÿëûê ìó-
çûêàëûê-äðàìà òåàòðûíûí àðòèñòòèê ïåðñîíàëûíûí ýñåëºº 
êîýôôèöåíòòåðè óøóë òîêòîìäóí 6-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåñ-
ïóáëèêàëûê ìààíèäå êîëäîíóëàò.";

2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ìàäàíèÿò, 
èñêóññòâî, ìààëûìàò æàíà ñïîðò ìåêåìåëåðèíèí êûçìàòêåð-

ëåðèíå èøòåãåí æûëäàðû ¿÷¿í ¿ñòºê àêûëàðäû áåëãèëººí¿í 
æàíà òºëººí¿í òàðòèáè æºí¿íäº æîáîäî:

- 2-ïóíêòó "ïåäàãîãèêàëûê ïåðñîíàëãà êèðáåãåí" äåãåí ñºç-
äºðäºí êèéèí ", êåíæå òåéëºº÷¿ ïåðñîíàëäû êîøïîãîíäî" äå-
ãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

3) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 6-òèðêåìåñèíèí 1-ãëàâà-
ñûíäà:

- 9-ïóíêòóíäàãû "2,90" äåãåí öèôðàëàð "3,00" äåãåí öèô-
ðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 10-ïóíêòóíäàãû "2,66" äåãåí öèôðàëàð "2,90" äåãåí öèô-
ðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

4) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 11-òèðêåìåñè òºìºíê¿äºé 
ìàçìóíäàãû ýñêåðò¿¿ ìåíåí òîëóêòàëñûí: 

"Ýñêåðò¿¿:
- àâòîìîáèëäåðäèí àéäîî÷óëàðûíà ÷åíåìäåëáåãåí æó-

ìóø ê¿í¿ ¿÷¿í àéäîî÷ó êàòàðû èø æ¿ç¿íäº èøòåãåí óáàêòû-
ñûíà êûçìàòòûê ìàÿíàíûí 25 ïàéûç ºë÷ºì¿íäº ¿ñòºê àêû 
áåëãèëåíåò;

- êûçìàòòûê æàíà ìàäàíèé-òèðè÷èëèê æàéëàðäû òàçàëîî÷ó-
ëàðãà, êèð (àòàéûí êèéèì) æóóãó÷ ìàøèíèñòòåðãå ñèíòåòèêà-
ëûê æóóãó÷ æàíà äåçèíôåêöèÿëîî÷ó êàðàæàòòàðäû êîëäîíóó 
ìåíåí èøòåãåíè ¿÷¿í êûçìàòòûê ìàÿíàñûíàí 25 ïàéûçãà ÷å-
éèíêè ºë÷ºìäº ¿ñòºê àêû áåëãèëåíåò.".

2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òèéèø æàíà 2022-æûë-
äûí 1-àïðåëèíåí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 9-ñåíòÿáðû, ¹497

2022-жылдын  20-сентябры12
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



СХК «Лестер»
в рамках проекта «Обеспечение доступа 

к рынкам» (ПОДР) финансируемый
Международным Фондом 

Сельскохозяйственного Развития (МФСР)

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА
строительные работы по устройству бетонного пола кровли из 

профнастила строящегося коровника
КОНТРАКТ №ATMP-Grant- LE -CJSC Ak Zhalga/FG- Kurbu 

village-2022-2

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

Àäðåñ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Èññûê-Êóëüñêàÿ îáëàñòü, Àê-
Ñóéñêèé ðàéîí, ñ.Êóðáó, óë. Äîêîíáàåâà, 7.

Òåëåôîí: +996 (554) 00-52-42; +996 (501) 00-52-42
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Adilet_1985@mail.ru
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû íå ïîçäíåå 

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

Ïðåä - òåíäåðíàÿ êîíôåðåíöèÿ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â 14.00 ÷àñîâ 
(ìåñòíîå âðåìÿ) 6 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà, ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, áóëüâàð Ýðêèíäèê, 2 (çäàíèå âòîðîãî 
îôèñà ÀÐÈÑ, êîíôåðåíö-çàë).

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

Àäðåñ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Èññûê-Êóëüñêàÿ îáëàñòü, Àê-
Ñóéñêèé ðàéîí, ñ.Êóðáó, óë. Äîêîíáàåâà, 7.

Òåëåôîí: +996 (554) 00-52-42; +996 (501) 00-52-42
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Adilet_1985@mail.ru

À òàêæå ïî àäðåñó:

720040, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, 11 êàá.
òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05,
ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
E-mail: zakupki@aris.kg

ОсОО «Ала-Бука Кыргыз Эт»
в рамках проекта «Обеспечение доступа 

к рынкам» (ПОДР) финансируемый
Международным Фондом 

Сельскохозяйственного Развития (МФСР)

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА
поставку линии переработки отходов убоя в кровяную муку для 

ОсОО «Ала-Бука Кыргыз Эт»
КОНТРАКТ №ATMP-Grant agreement-LE-Ala-Buka Jalal Abad Kyrgyz 

et LLC-2022-1

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

Àäðåñ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Äæàëàë-Àáàäñêàÿ îáëàñòü, 
Àëà-Áóêèíñêèé ðàéîí, ñ.Äîñòóê, óë. Àëòûáàåâà, 17 (çäàíèå ÎñÎÎ 
Àëà-Áóêà Æàëàë-Àáàä Êûðãûç Ýò).

Òåëåôîí: +996 (772) 69-45-87, +996 (554) 69-45-87
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Esa.et@mail.ru
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû íå ïîçäíåå 

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

Ïðåä - òåíäåðíàÿ êîíôåðåíöèÿ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â 14.00 ÷àñîâ 
(ìåñòíîå âðåìÿ) 6 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà, ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, áóëüâàð Ýðêèíäèê, 2 (çäàíèå âòîðîãî 
îôèñà ÀÐÈÑ, êîíôåðåíö-çàë).

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

Àäðåñ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Äæàëàë-Àáàäñêàÿ îáëàñòü, 
Àëà-Áóêèíñêèé ðàéîí, ñ.Äîñòóê, óë. Àëòûáàåâà, 17 (çäàíèå ÎñÎÎ 
Àëà-Áóêà Æàëàë-Àáàä Êûðãûç Ýò).

Òåëåôîí: +996 (772) 69-45-87, +996 (554) 69-45-87
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Esa.et@mail.ru

À òàêæå ïî àäðåñó:

720040, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, 11 êàá.
òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05,
ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
E-mail: zakupki@aris.kg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
2014-ЖЫЛДЫН 12-ФЕВРАЛЫНДАГЫ №89 

"КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЮСТИЦИЯ 
МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ СОТТУК 

ЄКЇЛЧЇЛЇК БОРБОРУН ТЇЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ" 
ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ 

КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Ìàìëåêåòòèê áàøêàðóó ñèñòåìàñûí àíäàí àðû ºðê¿íäºò¿¿, þñ-

òèöèÿ îðãàíäàðûíûí èøèíèí íàòûéæàëóóëóãóí æîãîðóëàòóó ìàê-
ñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æº-
í¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí                 
13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 12-ôåâ-
ðàëûíäàãû ¹89 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ ìèíèñòðëè-
ãèíå êàðàøòóó Ñîòòóê ºê¿ë÷¿ë¿ê áîðáîðóí ò¿ç¿¿ æºí¿íäº" òîêòî-
ìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Þñòèöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ñîòòóê ºê¿ë÷¿ë¿ê áîð-
áîðó æºí¿íäº æîáîäî:

- 7-ïóíêòó:
"æåò¿¿" äåãåí ñºçäºí êèéèí ", îøîíäîé ýëå óëóòòóê æàíà ýë 

àðàëûê þðèñäèêöèÿíûí àëêàãûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òàðàáûíàí äåìèëãåëåí¿¿÷¿ æå êàðàëóó÷ó 
èíâåñòèöèÿëûê, èííîâàöèÿëûê, èíôðàò¿ç¿ìä¿ê æàíà áàøêà äîë-
áîîðëîðäó þðèäèêàëûê æàíà êîíñóëüòàöèÿëûê êîøòîî" äåãåí ñºç-
äºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû áåøèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"- óëóòòóê æàíà ýë àðàëûê þðèñäèêöèÿíûí àëêàãûíäà Êûðãûç 

Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òàðàáûíàí äåìèëãåëå-
í¿¿÷¿ æå êàðàëóó÷ó èíâåñòèöèÿëûê, èííîâàöèÿëûê, èíôðàò¿ç¿ì-
ä¿ê æàíà áàøêà äîëáîîðëîðäó þðèäèêàëûê æàíà êîíñóëüòàöèÿ-
ëûê êîøòîî;";

- 8-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû îòóç ýêèí÷è æàíà îòóç ¿÷¿í-
÷¿ àáçàöòàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"- Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òàðàáûíàí èíâåñòèöèÿëûê, èííîâàöèÿ-
ëûê, èíôðàò¿ç¿ìä¿ê æàíà áàøêà äîëáîîðëîðäó òåêøåð¿¿í¿í æà-
íà êàðîîíóí àëêàãûíäà ïîòåíöèàëäóó èíâåñòîðëîð ìåíåí ñ¿éëº-
ø¿¿ ïðîöåññòåðèíå êàòûøàò;

- óëóòòóê æàíà ýë àðàëûê þðèñäèêöèÿíûí àëêàãûíäà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òàðàáûíàí äåìèëãåëå-
í¿¿÷¿ æå êàðàëóó÷ó èíâåñòèöèÿëûê, èííîâàöèÿëûê, èíôðàò¿ç¿ì-
ä¿ê æàíà áàøêà äîëáîîðëîðäó èøòåï ÷ûãóóãà êàòûøàò;".

2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû  À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 15-ñåíòÿáðû, ¹511

Мурсакул МАМБЕТАЛИЕВ

Кыргыз маданияты жана 
журналистикасы орду толгус 
оор жоготууга учурады. Улут-
тук телерадио берїї корпора-
циясынын “Котормо” студия-
сынын продюсери Мурсакул 
Жумакадырович Мамбеталиев                  
63 жаш курагында мезгилсиз 
дїйнєдєн кайтты. 

Мурсакул Мамбеталиев кыр-
гыз телерадиосуна 41 жылдык 
ємїрїн арнады. Алгач жур-
налист катары Кыргызстан-
дын алыскы айылдарын тї-
рє кыдыра, чыгармачылык-
тын ысык-суугуна бышып так-
шалса, 1986-жылдан телевиде-
ниенин Коомдук-саясий прог-
раммалар редакциясы жа-
на социалдык-экономикалык 
программалар редакциясын-
да бєлїм башчы болуп, жетек-
чилик милдетти аркалай баш-
таган.1990-жылдары телеви-
дениенин коомдук-саясий ре-
дакциясы, телепрограммалар 
боюнча дирекцияны жетек-
теп, “Ала-Тоо” маалымат ре-
дакциясында башкы редактор, 
2001-2002-жылдары Кыргыз 
Республикасынын Мамлекет-
тик телерадиокорпорациясы-
нын биринчи-вице-президенти, 
2002-2005-жылдары вице-
президент, 2005-2006-жылда-
ры “Ала-Тоо” маалымат баш-
кы редакциясынын башкы ре-
дактору, Телепрограммалар 
Дирекциясынын директору, 
2020-жылдан бери Котормо 
жана їн коштоо студиясынын 
продюсери болуп иштеп келди.

М.Мамбеталиев Кыргыз те-
лерадиосунда эмгектенген 41 
жыл ичинде жогорудагыдай 

чыгармачылык жана жетек-
чилик жолду басып єтїї ме-
нен телерадионун мазмундук, 
сапаттык жактан жакшыры-
шына, єнїгїшїнє бараандуу 
салымын кошо алды. Анын                            
структуралык, чыгармачы-
лык, форматтык жактан єзгє-
рїшїнє, уктуруулар менен те-
леберїїлєрдїн таасирдїїлїгїн 
арттырууга, жаўыча ыкмалар-
дын жаралышына кошкон їлї-
шї зор. Телекєрїїчїлєргє єз-
гєчє “Ала-Тоо” жана “Жетиген” 
маалымат-аналитикалык про-
граммаларын алып баруучусу 
катары таанылган. Журналист 
катары тил байлыгы кенен, 
уюштуруучу катары чыгарма-
чыл жамааттын башында тур-
ган єзгєчє ишмердик сапатта-
ры бар эле. Ал ємїрїнїн соўку 
учурунда котормо студиясын 
жетектеп турган мезгилде чы-
гармачыл жамааты менен бирге 
мамлекеттик тилди єнїктїрїї, 
жайылтуу максатында мульт-
фильм, кєркєм, даректїї тас-
ма жана сериалдарды кыргыз 
тилине которуп, кєрїїчїлєрї-
бїзгє тартуулап келди. Єзгєчє 
“Даўазалуу доор”, “Эртугрул” 
жана башка сериалдардын кыр-
гыз тилине которулушу коом-
чулук арасында жылуу пикир 
жараткан.

М.Мамбеталиев єз учурун-
да КТРКнын эл аралык кыз-
матташтыгын бекемдєєгє да-
гы єз салымын кошо алды. Кы-
тай Эл Республикасынын Синц-
зянь Эл Радиосу менен тїзїлгєн 
кызматташтык келишими ар-
касында, 20 жылдан бери ала-
ка ийгиликтїї уланып келди. 

КТРК аркылуу кїн сайын бе-
рилип жаткан “Жунгого сапар” 
аттуу кыргыз тилиндеги кєрсє-
тїї менен уктуруу эки тараптуу 
кызматташтыктын жемиши бо-
луп калды.

М.Мамбеталиев єлкє алдын-
да єзгєчє эмгеги жогору баа-
ланып, мамлекеттик жогорку 
сыйлыктарга татыктуу болгон. 
Ал 1994-жылы Кыргыз Респуб-
ликасынын Президентинин Ар-
дак грамотасына, 2000-жылы 
“Кыргыз Республикасынын 
маданиятына эмгек сиўир-
ген ишмери” ардак наамына,                                                     
“КТРКнын Отличниги”, Пре-
зиденттин “Алтын калем” сый-
лыгына арзыган. Жакында эле 
2022-жылы 1-сентябрда Кыргыз 
Республикасынын Президенти-
нин Жарлыгы менен “Даўк” ме-
далы менен сыйланган. 

Кыргыз телерадиоберїїсїнє 
чоў салымын кошкон чыгаан 
журналист Мурсакул Мамбе-
талиевдин жаркын элеси биз-
дин жїрєгїбїздє тїбєлїккє 
сакталат.

Маркумдун туугандарына 
жана жакындарына тереў кай-
гыруу менен кєўїл айтабыз.

С.С.Касмамбетов, А.А.Касымалиев, Э.Ж.Байсалов, А.К.Жаманкулов, Э.А.Султанбаев, 
Д.Т.Орунбеков, К.О.Иманалиев, Ж.И.Уракунова, А.Ы.Мусаев, У.А.Сатиев, Р.Р.Султанов, 

Т.К.Жаманбаева, Г.С.Базаров, А.А.Алдашева, Г.А.Молдоева, Б.Ж.Жайчиева, 
А.А.Айтикеев, М.М.Мамбетакунов, Б.Ж.Сутенова, С.Ж.Мусаев, К.Т.Оторбаев, Б.Ж.Алиев, 

К.С.Молдокасымов ж.б.

Кыргызский 
государственный 

технический университет 
им. И.Раззакова 

уведомляет о том, 
что Кыргызский 

государственный 
технический университет 

им. И.Раззакова 
реорганизован путем 

присоединении к 
нему Кыргызского 
государственного 

университета 
строительства и 

архитектуры им.Н.Исанова 
и Кыргызского 

государственного 
университета геологии 

и горного дела 
им.акад. У.Асаналиева.

Ïåðåðåãèñòðàöèÿ ïðîèçâå-
äåíà 07.09.2022 ã. ñâèäåòåëüñò-
âà ¹ÃÏÞ 005392.

ªçãºí ðàéîíóíóí Êóðøàá àéûë ºêìºò¿í¿í Øàãûì 
àéûëûíûí òóðãóíó Æîðîáàåâ Êóòóáåê ×îìîåâè÷êå 

òààíäûê æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿ ¹11110 (17.07.1999-æ.), 
èäåí. êîä 5-08-11-0010-0608 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-873

Ñ-422

Ñ-422

Í-744

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè 
ÈÏ Ñóðàí÷èåâà Ãóëüíàðà 

Êóáàòáåêîâíà êîä 
ÎÊÏÎ 24593335, 

ÈÍÍ 11504196500026 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëíûì. 

Í-743

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñ. àêòà ¹730568 íà 

èìÿ Àëûìáàåâîé Áåðìåò 
Ýäèëåâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-742
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ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

ªçãºí ðàéîíóíóí Êûçûë-Òîî 
àéûë ºêìºò¿í¿í Ýðêèí-Òîî 

àéûëûíûí òóðãóíó 
Ìàìûðàèìîâ Ñóéóíáàé 

Òóðäóáàåâè÷êå ðàéñòàòòàí 
æåêå èøêåðëèê áîþí÷à 
áåðèëãåí ê¿áºë¿êò¿í 

ÎÊÏÎ 22880680, 
ÈÍÍ 21202197800352 

æîãîëãîíäóãóíà
 áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-169

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 

ãîñóäàðñâåííîé ðåãèñòðàöèè 
ÈÏ Ðàçàê óóëó Àëìàç 
êîä ÎÊÏÎ 27522235, 
ÈÍÍ 11806197200455 

(27.10.2012 ã.) ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-577

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
 (äîëè) ¹035496 íà èìÿ 
Îìóðàëèåâà Äæàíûáåêà 
Ñóëòàíîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-740

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà × ¹085161 íà 

èìÿ Êèì Ìàðèíû 
Êîíñòàíòèíîâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-738

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Òóðóñáåêîâà 
Ãóëüìèðà Ñóëòàíáåêîâíà 

êîä ÎÊÏÎ 26514110 
(îò 24.12.2009 ãîäà) ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëíûì. 
Í-741

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà ñåðèÿ × ¹456627 
íà èìÿ Ñàòûáàëäèåâà 
Àéòìàìàòà ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-739

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 
Банк башкармалыгынын курамындагы 
єзгєрїїлєр туурасында маалымдайт.

2022-æûëäûí 5-ñåíòÿáðûíàí áàøòàï 
Í.À.Äæóìà-Àõóíîâ áàøêàðìàëûêòûí 
òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû êûçìàòûíà, 
Ã.Ê.Àáäèíàñèðîâà  áàøêàðìàëûêòûí 

ì¿÷ºë¿ê êûçìàòûíà äàéûíäàëäû.

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» 
уведомляет об изменении состава 

Правления Банка.
Ñ 5 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà íà äîëæíîñòü 
çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ 

íàçíà÷åí Äæóìà-Àõóíîâ Í.À., 
íà äîëæíîñòü ÷ëåíà Ïðàâëåíèÿ 
íàçíà÷åíà Àáäèíàñèðîâà Ã.Ê. 

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

ОАО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» 
уведомляет, что 16 сентября 2022 года акции ОАО 

«Электрические станции» были уменьшены в количестве 
357 427 (триста пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать 

семь) экземпляров по регистрационному номеру KG0101175113 
от 5 февраля 2003 года.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 
ГП «УСИ ИТ» - БАНКРОТ 

ПРОВОДИТ АУКЦИОН
 продаже имущественных комплексе активов должника лот 

№1 со снижением от стартовой 70% по цене 6 193 260,0 
сом незавершенная горнолыжная база, находящегося в 

урочище «Оруу-Сай» с. Кашка-Суу Аламудунского района 
Чуйской области. Подробную информации можете получить от 

спецадминистратора тел.: (0558) 11-00-83.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 5 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 
ã.Áèøêåê, óë.Ë.Òîëñòîãî, 100. Çàÿâêà íà ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðè-
íèìàåòñÿ åæåäíåâíî ñ 10.00 ïî 16.00 ÷. ïî âûøåóêàçàííîìó àäðå-
ñó. Ïîñëåäíèé äåíü ïðèåì çàÿâîê 14 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà â 11.00 
÷. Ê ó÷àñòèþ àóêöèîíà äîïóñêàåòñÿ ëèöà, âíåñøèå â êàññó èëè ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 10% îò ñòàðòîâîé öåíû 
ëîòà è ñòîèìîñòü âõîäíîãî áèëåòà äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö 500 ñîì, 
ôèç. ëèö 300 ñîì è çðèòåëåé 200 ñîì.

Í-735

ПССИ Первомайского района г.Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА АРЕСТОВАННЫЕ ИМУЩЕСТВА

1). Куртки мужские зимние 197 штук - по 1200 сом - 236 400 сом

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàðòî-
âîé) ïðîäàæíîé ñòîèìîñòè ïîêóïàåìîãî èìóùåñòâà, äî íà÷àëà òîð-
ãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê. Ïî-
êóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü âíåñåíà íå ïîçäíåå 7 äíåé ïîñëå òîðãîâ íà 
äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê ïî ñëåäóþ-
ùèì ðåêâèçèòàì: «ÖÊ ïðè ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ 440001, ð/ñ÷. 4402012100000440 
ÈÍÍ 00405199510158 êîä ïëàòåæà 14238900.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 21 îêòÿáðÿ 2022 ã. â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæ-
äåíèÿ èìóùåñòâà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Ñóëàéìàíîâà Í.Á.

Ïî âñåì èíòåðåñóþùèìñÿ âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ 
ïî òåë.: (0312) 30-31-80 èëè (0703) 62-82-02 èëè ïî 
àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Àáäðàõìàíîâà, 132, êàá. 20. Í-733

Подразделение службы судебных исполнителей
ОБЪЯВЛЯЕТ ВТОРИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

- на заложенное имущество:

жилой дом находящийся по адресу: г.Токмок, ул.Данила 
Бабаева, дом 64, общей площадью - 46,5 кв.м., жилой 
площадью - 29, 6 кв.м., земельный участок – 546 кв.м., 
принадлежащее на праве собственности Дуйшеналиеву 
Кумарбек Жусупбековичу. 

Ñòàðòîâàÿ ïðîäàæíàÿ öåíà 730 787 (ñåìüñîò òðèäöàòü òûñÿ÷ ñåìü-
ñîò âîñåìüäåñÿò ñåìü) ñîì 77 òûéûí. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 21 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó ðàñ-
ïîëîæåíèÿ èìóùåñòâà. Æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ çà 1 äåíü 
äî òîðãîâ íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ - 5% îò íà÷àëüíîé 
ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ã.Òîêìîê, «ÐÑÊ Áàíê» 
Òîêìîêñêèé ôèëèàë ÁÈÊ 129012, äåïîçèòíûé ñ÷åò 4403092100000155. 
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÏÑÑÈ ã.Òîêìîê, óë.Ëåíèíà, 389, 317 êàá. Ñóäåá-
íûé èñïîëíèòåëü Æàíãàçèåâà Í.Ò.

Í-730

«ОПТИМА БАНК» ААК 
2022-жылдын 10-октябрында  кїндїзгї саат 

11.00дє Бишкек шаары, Киев кєчєсї, 104 а 
дарегинде  тємєндєгїдєй кїн тартибиндеги 

маселе менен “Оптима Банк” ААКнын 
акционерлеринин жалпы кезексиз чогулушу боло 

тургандыгы жєнїндє маалымдайт:

1. “Îïòèìà Áàíê” ÀÀÊíûí àêöèîíåðëåðèíèí æàë-
ïû êåçåêñèç ÷îãóëóøóíóí ýñåïòºº êîìèññèÿñû-
íûí êóðàìûí áåêèò¿¿;

2. 2022-æûëãà êàðàòà “Îïòèìà Áàíê” ÀÀÊíûí òûø-
êû àóäèòîðóí øàéëîî æàíà òûøêû àóäèòîðäóí 
ñûéàêûñûíûí ºë÷ºì¿í àíûêòîî.

• Àêöèîíåðëåðäè êàòòîîíóí áàøòàëûøû - ñààò 
10.00äº.

• Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî - ñààò 11.00äº àÿêòàéò.
• Àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿- 

2022-æûëäûí 20-ñåíòÿáðû.
• Äîáóø áåð¿¿ ¿÷¿í áþëëåòåíäåðäè àëóó 

æàíà êîøóì÷à ìààëûìàòòàð, Áàíêòûí àê-
öèîíåðëåðèíèí êåçåêñèç æàëïû ÷îãóëóøó-
íóí ìàòåðèàëäàðû  ìåíåí Áèøêåê øàà-
ðû, Êèåâ êº÷ºñ¿, 104 à äàðåãèíäåãè  êàò-
òîî áîðáîðóíàí: 

• 2022-æûëäûí 10-îêòÿáðûíà ÷åéèí “Îïòèìà 
Áàíê” ÀÀÊäàí äàðåãè: Áèøêåê øààðû, ×û¢-
ãûç Àéòìàòîâ ïðîñïåêòè, 95/1 äàðåãè, òåë.: 
+ 996 (550) 80-89-69;

• 2022-æûëäûí 10-îêòÿáðü  ê¿í¿ êàòòîî áîð-
áîðóíàí òààíûøóóãà áîëîò.

Àêöèîíåðëåðäèí ºç¿ëºð¿íäº ïàñïîðòó, àêöèîíåð-
ëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº òèéèøò¿¿ ¿ëã¿äº òîëòóðóëãàí 
èøåíèì êàòû æàíà ïàñïîðòó áîëóóãà òèéèø.

ОАО «ОПТИМА БАНК»
извещает о том, что 10 октября 2022 года в 

11.00 часов дня состоится Внеочередное общее 
собрание акционеров ОАО «Оптима Банк» по 
адресу: город Бишкек, ул. Киевская, 104А со 

следующей повесткой дня:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè Âíåî-
÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ 
«Îïòèìà Áàíê»;

2. Âûáîðû âíåøíåãî àóäèòîðà ÎÀÎ «Îïòèìà 
Áàíê» íà 2022 ãîä è îïðåäåëåíèå ðàçìåðà âîç-
íàãðàæäåíèÿ âíåøíåìó àóäèòîðó.

• Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ - 
10.00 ÷àñîâ.

• Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ - 
11.00 ÷àñîâ.

• Äàòà ñïèñêà àêöèîíåðîâ: 20 ñåíòÿáðÿ 2022 
ãîäà.

• Öåíòð ðåãèñòðàöèè, â êîòîðîì ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé è 
ïîëó÷èòü áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ: ãîðîä 
Áèøêåê, óë. Êèåâñêàÿ, 104À.

 Ñ ìàòåðèàëàìè Âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîá-
ðàíèÿ àêöèîíåðîâ Áàíêà òàêæå ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ:

• äî 10 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà â ÎÀÎ «Îïòèìà 
Áàíê» ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, ïð. ×èíãèçà Àéò-
ìàòîâà, 95/1, òåë.: +996 (550) 80-89-69;

• 10 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà â Öåíòðå ðåãèñòðàöèè.

Àêöèîíåðàì íåîáõîäèìî ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, 
à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ íåîáõîäèìî èìåòü 
íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü 
è ïàñïîðò.

ОАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СТРАХОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»

уведомляет о существенных фактах, затрагивающих 
финансовую деятельность

Ðåøåíèåì åäèíñòâåííîãî àêöèîíåðà ÎÀÎ 
«ÃÑÎ» îò 15 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà ¹16-ãï:

1. Ïðåêðàùåíû ïîëíîìî÷èÿ Ìàêñóòîâà Æàðêûíáåêà Áóðóêóëîâè-
÷à çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ – ÷ëåíà Ïðàâëåíèÿ 
ÎÀÎ «ÃÑÎ», ñîãëàñíî ïîäàííîãî çàÿâëåíèÿ.

2. Äæàíòàåâ Àçèñáåê Òåìèðáåêîâè÷ èçáðàí çàìåñòèòåëåì ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ – ÷ëåíîì Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «ÃÑÎ».

Открытое акционерное общество 
«Финансовая компания 

кредитных союзов» 
информирует о существенном факте, затрагивающем 

финансово-хозяйственную деятельность:
Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ôèíàíñîâàÿ êîì-

ïàíèÿ êðåäèòíûõ ñîþçîâ» îò 15 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà, Êîæåêîâ Îìóð-
áåê Àêûëáåêîâè÷ ïåðåèçáðàí íà äîëæíîñòü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëå-
íèÿ ÎÀÎ «Ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ êðåäèòíûõ ñîþçîâ».

Общий годовой собрания 
ОАО «Ноокат коммунальщик»

состоится в 15.00 часов 11 октября 2022 года в г.Ноокат, 
Ошской области.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèÿ ñ÷åòíûé êîìèññèè;
2. Îò÷åò ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè çà 2022 ã;
3. Âûáîð ðóêîâîäèòåëÿ;
4. Ðàññìîòðåíèÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ (äåáåò, êðåäèò);
5. Óòâåðæäåíèÿ ðàçäåëèòåëüíîãî áàëàíñà.
     Îðã. êîìèòåò

Итоги Внеочередного общего собрания акционеров

 ОАО «КЫРГЫЗАЛТЫН»
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 15 ñåíòÿáðÿ 2022 ã. â 10.00 ÷àñ. 
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã.Áèøêåê, óë.Àáäóìîìóíîâà, 195 
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: î÷íàÿ ôîðìà 
Êâîðóì ñîáðàíèÿ: 100%

ÑÎÁÐÀÍÈÅÌ ÏÐÈÍßÒÛ ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÐÅØÅÍÈß:

1. Óòâåðäèòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ â ëèöå ïðåäñòàâèòåëÿ íåýàâèñè-
ìîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ðåãèñòðàòîðà ÎñÎÎ «Ôîíäðåãèñòð» 
Äæååí÷îðîåâîé Íóðãóëü Ñåéòáåêîâíû.

2. Âíåñòè èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Áþäæåò ÎÀÎ «Êûðãûçàëòûí» 
íà 2022 ãîä.

3. Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ êëþ÷åâûõ ïîêàçà-
òåëåé ýôôåêòèâíîñòè äëÿ îöåíêè ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè è 
ýôôåêòèâíîñòè õîçÿéñòâåííûõ îáùåñòâ ñ ãîñóäàðñòâåííîé äî-
ëåé ó÷àñòèÿ.

Ïî èòîãàì ãîëîñîâàíèÿ ïî òðåòúåìó âîïðîñó ðåøåíèå íå ïðèíÿòî. 

Ï/Ï-762

Ñ-060

Кооператив 
«Сазан-Ата»

îáúÿâëÿåò î ñâîåì 
çàêðûòèè.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â 
òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ ïî àäðå-
ñó: ã.Áèøêåê, óë.Êèåâñêàÿ, 67, 
òåë.: 56-67-64. 

Í-737

ОАО «КАНТСКАЯ ТИПОГРАФИЯ»
г.Кант, ул.Буслаева, 1, 

вид ценных бумаг - простые именные акции КG 0101109922, 
номинальная стоимость одной акции 0,2292 сом, 

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ: 
16 сентября 2022 г. афилированное лицо, член ревизионной 
комиссии Акпынар Энес Суат получил в дар от физических 

лиц 6430 простых именных акций, общей номинальной 
стоимостью 1474 сом, доля в УК 0,13%.
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erkintoo@mail.gov.kg

Èíäåêñè: 68451
Áèçäèí äàðåãèáèç:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

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

Башкы редактор
АЛЕНОВ
Бахпурбек

Абдыкарович

Êàáûëäàìà
62-38-75

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

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

Коммерциялык директор

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

     (0773) 11-75-87

Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгїл - 62-38-71

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

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

Веб-сайт – 62-18-64

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

"Нормативдик актылар"
журналы – 62-38-71

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик
борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис 
тилдеринде берилет.

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

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

"Учкун" ААКнын 
басмаканасында басылды.

Áóéðóòìà ¹862. Íóñêàñû 5454

Áàñóóãà 19.09.2022-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.
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Конкурс єткєрїї жєнїндє кулактандыруу!

ПАНФИЛОВ РАЙОНДУК МАМЛЕКЕТТИК 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын 9-октябрындагы 
“Мамлекеттик менчикте турган жер участокторун берїї тартиби 

жєнїндє жобону бекитїї тууралуу” №535 токтому менен 
бекитилген ЖОБОнун 71-беренесине 

ЫЛАЙЫК КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ.

Êîíêóðñ ºòêºð¿ë¿¿÷¿ æåð æàíà ê¿í¿: äàðåê Êàéû¢äû øààðû, Ñà-
äîâûé êº÷ºñ¿ ¹7, Ïàíôèëîâ ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðà-
öèÿñû ¹208 êàáèíåòèíäå 2022-æûëäûí 16-ñåíòÿáðûíàí áàøòàï 
27-îêòÿáðûíà ÷åéèí ñààò 9.00äºí 17.30ãà ÷åéèí êàáûë àëûíàò. 

Ïðåäìåò: Êóðàìà àéûë àéìàãûíûí æàéãàøêàí ¹2357, ¹2358, 
¹2362, ¹2377, ¹2406, ¹2409 êîíòóðëàðûíäà 0,77 ãà æåð òèëêå-
ñèíå (Êàòåãîðèÿñû áîþí÷à ºíºð æàé, òðàíñïîðò, áàéëàíûø, ýíåðãå-
òèêà, êîðãîíóó æåðëåðè æàíà áàøêà áàãûòòàãû æåðëåð) ÷àêàí ÃÝÑ 
êóðóó ¿÷¿í èæàðàëûê íåãèçäå 5 æûëäûê óáàêòûëóó ìººíºòòº êîë-
äîíóó óêóãóíà êîíêóðñ æàðûÿëàéò.

Ìàêñàòû: ÷àêàí ÃÝÑ êóðóó
Èæàðà àêûíûí ñóììàñû: 8000 ñîì (ñåãèç) (1 æûëãà)
Êîíêóðñêà êàòûøóóãà àðûçäàðäû êàáûë àëóóíóí àÿêòàãàí ìºíº-

ò¿: 2022-æûëäûí 27-îêòÿáðûíà ÷åéèí.

Êîíêóðñòóí øàðòòàðû: 
- ìàìëåêåòòèê ìåí÷èêòå òóðãàí æåð ó÷àñòîãóíà èæàðà êåëè-

øèìèí áåêèò¿¿ óêóãóíà êîíêóðñêà êàòûøóóãà àðûç (ôîðìàãà 
ûëàéûê);

- êåïèëäèê òºã¿ìä¿ òºëºãºíä¿ã¿ æºí¿íäº êâèòàíöèÿ 8000 ñîì;
- àðõèòåêòóðà æàíà êóðóëóø ìàñåëåëåðèí æºíãº ñàëóó÷ó ûéãà-

ðûì óêóêòóó îðãàí òàðàáûíàí áåðèëãåí æåð ó÷àñòîãóíóí æà-
íà îáúåêòòè æàéãàøòûðóóíóí ýñêèçäèê ïëàíû.

1) æåêå æàêòàð ¿÷¿í:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíûíûí ïàñïîðòóíóí êº÷¿ðìº-

ñ¿;
2) þðèäèêàëûê æàêòàð ¿÷¿í:
- óþìäóí òîëóê àòàëûøûí æàíà æàéãàøêàí æåðèí êºðñºò¿¿ 

ìåíåí ìààëûì êàò (þðèäèêàëûê äàðåãè, òåëåôîí æàíà áàø-
êà ìààëûì äàðåêòåð);

- þðèäèêàëûê æàêòû ìàìëåêåòòèê êàòòîî (êàéðà êàòòîî) 
òóóðàëóó ê¿áºë¿êò¿í êº÷¿ðìºñ¿;

- óñòàâäûí æàíà óþìäàøòûðóó÷ó êåëèøèìäèí êº÷¿ðìºëºð¿;
- ñàëûê òºëºº÷¿í¿í èäåíòèôèêàöèÿëûê íîìåðèíèí êº÷¿ðìºñ¿ 

(áîëñî);
- þðèäèêàëûê æàêòûí àòûíàí ÷ûãóóãà æàíà òèéèøò¿¿ á¿ò¿ì-

äºðä¿ áåêèò¿¿ãº ûéãàðûì óêóê áåðãåí ºê¿ëä¿í àòûíà èøåíèì 
êàò;

- ýãåð þðèäèêàëûê æàêòûí æåòåê÷èñè (æåêå àòêàðóó÷ó îðãàí) 
òàðàáûíàí àðûç áåðèëñå, æåòåê÷èãå èæàðà êåëèøèìèí áåêè-
ò¿¿ãº óêóê áåðãåí äîêóìåíò, îøîíäîé ýëå àíûí êûçìàòòûê 
àáàëûí ê¿áºëºíä¿ðãºí äîêóìåíò òàëàï êûëûíàò;

- ýãåð þðèäèêàëûê æàê òàíäàëãàí êîëëåãèàëäóó àòêàðóó÷ó îð-
ãàí òàðàáûíàí áàøêàðûëñà æàíà èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ãº 
óøóë îðãàíäûí ìàêóëäóãó æºí¿íäº äîêóìåíò òàëàï êûëûíñà, 
èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ãº îðãàíäûí ìàêóëäóãóí òàñòûêòà-
ãàí òèéèøò¿¿ ÷å÷èì òàëàï êûëûíàò;

- ºê¿ëä¿í êèì ýêåíäèãèí ûðàñòîî÷ó äîêóìåíòòèí êº÷¿ðìºñ¿ 
(êîíêóðñêà êàòûøóó ¿÷¿í êàòòîîäî ò¿ï íóñêàñûí æåêå ºç¿ 
êºðñºòºò);

- ûéãàðûì óêóêòóó ñàëûê îðãàíûíûí ó÷óðäàãû àéäà êàðûçû æîê-
òóãó æºí¿íäº ìààëûì êàòû;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê 
ñàëûê êûçìàòûíûí ó÷óðäàãû àéäà êàðûçû æîêòóãó æºí¿íäº 
ìààëûì êàòû;

- êîíêóðñòóí øàðòòàðûíà øàéêåø êåëãåí êîíêóðñòóê ñóíóø-
òàð.

Ýñêåðò¿¿: êàáûë àëûíãàí äîêóìåíòòåð ò¿ï íóñêàñû æå íîòà-
ðèàëäûê ê¿áºëºíãºí áîëóóñó øàðò.

Áàéëàíûø ¿÷¿í òåëåôîíäîð: (031351) 7-51-57, (03137) 5-11-31

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Êàðà-Ñóó ðàéîíóíäàãû 
Ñàâàé àéûë àéìàãûíäàãû 

Ìàòðàèìîâ Ìàìàòæàí 
Ìàìàòàëèåâè÷êå 

òààíäûê áîëãîí ¹699 
10.01.2011-æûëäàãû, èäåí. êîä 
5-04-14-1001-0100 òàðòóóëîî 

êåëèøèìè æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-133

Òàëàñ øààðûíäàãû Ñàðûãóëîâ, 
62 ¿é¿í¿í òóðãóíó Îìîðîâ 

Òûíû÷áåê Àáûëãàçûìîâè÷òèí 
íààìûíäàãû ¹188325 

ìàìëåêåòòèê àêòûñû, 
(18.10.2007-æûëû 

áåðèëãåí)  òåõíèêàëûê 
ïàñïîðòó æîãîëãîíäóãóíà  
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Í-731

ªçãºí ðàéîíóíóí Êûçûë-Òîî 
àéûë ºêìºò¿í¿í Ýðêèí-Òîî 

àéûëûíûí òóðãóíó 
Ìàìûðàèìîâ Ñóéóíáàé 

Òóðäóáàåâè÷êå òààíäûê 
æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿ 

èäåí. êîä 5-06-09-0008-0317 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-134

Êàçàêáàåâà Ýëèäà 
Àìàíêóëîâíà ìåíåí  
Æîðîáåêîâ Äîîëáåê 

Àìàíêóëîâãî áåðèëãåí 
ìóðàñòîî  ê¿áºë¿ã¿ 

¹638 (27.02.2012-æ.) æàíà 
ìàìëåêåòòèê àêòûñû 

¹062465 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Í-732

×îêîíîâà Íàçã¿ë Àðçûêóëîâíàãà òààíäûê Æàëàë-Àáàä  
øààðûíûí Êóðìàíáåê êè÷è øààð÷àñûíäàãû À.Ìàâëÿíîâ 

êº÷ºñ¿í¿í ¹5 äàðåãèíäåãè òóðàê æàéûíûí æåð ó÷àñòîãóíà 
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê àêò 

(ñåðèÿñû × ¹361305, 10.12.2012-æ., èäåíòèôèêàöèÿëûê  
êîäó 3-10-03-0021-2136) æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ä-44

Óòåðÿííûé áëàíê 
ðàçðåøåíèÿ Ëèòâà  

¹36953 (îò 28.01.2020 ã.) 
ñ÷òèòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-734

Êåíæåáàåâà Áåãàèì 
Êóëàíáàåâíàãà òààíäûê 

Êàðà-Ñóó ðàéîíóíäàãû Øàðê 
àéûë àéìàãûíûí Òàøëàê 
àéûëûíäàãû À.Àëèõàíîâ 

êº÷., 2, 76-¿é¿í¿í æåð 
ó÷àñòîãóíóí ñåðèÿ × ¹563353 

ìàìëåêåòòèê àêòûñû æàíà 
èäåí. ¹5-04-17-1002-5312 

23.01.2019-æûëäàãû ñàòóó 
æàíà ñàòûï àëóó êåëèøèìè 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-153

БЄЛЇШТЇРЇЇЧЇ ИШКАНАЛАР ЇЧЇН ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКА 
ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ КЭЭ БИР МАСЕЛЕЛЕР ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛИГИНИН 
БУЙРУГУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðû æºí¿íäº» ìûéçàìû-
íûí 8-áåðåíåñèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 15-ñåíòÿáðûíäàãû ¹530 «Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í àéðûì ÷åíåì æàðàòóó ûéãàðûì óêóêòàðûí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðãà æàíà 
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí àòêàðóó÷ó îðãàíäàðûíà ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóíà ûëàéûê 
æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýëåêòð ýíåðãåòèêàëûê òàðìàãûíûí òóðóêòóó ºí¿ã¿¿ñ¿í, èøåíèìä¿¿ èø-
òººñ¿í êàìñûç êûëóó, îøîíäîé ýëå ýëåêòð ýíåðãèÿñûíà òàðèôòåðäè áåëãèëºº ¿÷¿í ýñåïòººëºðä¿í æîë-
æîáîðëîðóíóí à÷ûê-àéêûíäóóëóãóí æîãîðóëàòóó ìàêñàòûíäà áóéðóê êûëàì:

1. Òºìºíäºê¿ëºð áåêèòèëñèí:
- Áºë¿øò¿ð¿¿÷¿ èøêàíàëàð ¿÷¿í ýëåêòð òàðìàêòàðûíûí øàðòòóó áèðäèêòåðèí ýñåïòººí¿í óñóëäóãó 

1-òèðêåìåãå ûëàéûê;
- Ýëåêòð òàðìàêòàðûíûí øàðòòóó áèðäèãèí ýêñïëóàòàöèÿëîîãî, òåõíèêàëûê òåéëººãº æàíà î¢äîîãî 

ñàðïòîîëîðäóí áèðäèêò¿¿ ñàëûøòûðìàëóó ñóììàëàðûí ýñåïòººí¿í óñóëäóãó 2-òèðêåìåãå.
2. Ýëåêòð ýíåðãåòèêàäàãû ìàìëåêåòòèê ñàÿñàò áàøêàðìàëûãû:
- óøóë áóéðóê êàòòàëãàíäàí êèéèí ¿÷ ê¿í è÷èíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2010-æûëäûí 26-ôåâðàëûí-

äàãû ¹117 “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûí ðàñìèé æàðûÿëîî áóëàêòàðû æºí¿í-
äº” òîêòîìóíà ûëàéûê àíû ðàñìèé æàðûÿëîî áîþí÷à ÷àðàëàðäû êºðñ¿í;

- ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï áèð æóìóø ê¿í¿ è÷èíäå ×åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðäûí ìàìëå-
êåòòèê ðååñòðèíå êèðãèç¿¿ ¿÷¿í áàñûëìàíûí áóëàãûí êºðñºò¿¿ ìåíåí êàãàç æ¿ç¿íäºã¿ æàíà ýëåêòðîíäóê 
ò¿ðäºã¿ áóéðóêòóí êº÷¿ðìºñ¿í Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ ìèíèñòðëèãèíå æºíºòñ¿í;

- áóéðóê ê¿÷¿íº êèðãåí ê¿íäºí òàðòûï áèð æóìóø ê¿í¿ è÷èíäå êº÷¿ðìºñ¿ ìààëûìàò êàòàðû Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíà æºíºòñ¿í.

3. Óøóë áóéðóê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò. 
4. Óøóë áóéðóêòóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Ýëåêòð ýíåðãåòèêàäàãû ìàìëåêåòòèê ñàÿñàò áàøêàðìà-

ëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

Ìèíèñòðäèí ì.à. Á.À.ÀÇÈÇÁÅÊÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 12-ñåíòÿáðû, ¹01-13/146

Áºë¿øò¿ð¿¿÷¿ èøêàíàëàð ¿÷¿í ýëåêòð ýíåðãåòèêà ÷ºéðºñ¿íäºã¿ êýý áèð 
ìàñåëåëåð æºí¿íäº áóéðóãóíóí òîëóê ìàçìóíó ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíèí ñàéòûíàí òààíûøñà áîëîò.
Ñ/Î-421

Í-736

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
«Сынак отурумдарын видеого тїшїрїї жана 

протокол тїзїї системасы» автоматташтырылган 
системасын сатып алуу боюнча ачык 
РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 29-сентя-
брында саат 17.30га чейин сынак документтерин кабыл 
алуу-єткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.kg 
электрондук почтасы аркылуу берилет.

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 30-сен-
тябрында саат 15.00дє видеоконференция байланышы 
режиминде єтєт. Конференцияга катышуу маселеси боюн-
ча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 5-октябрында 
саат 14.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 
дареги боюнча кабыл алынат.

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар 
кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банк-
тан кабыл алуу-єткєрїп берїї актысынын негизинде сы-
нак документтерин алган катышуучулардын сунуштары 
кабыл алынат.

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын єкїлдєрїнїн 
катышуусунда 2022-жылдын 5-октябрында саат 14.00дє 
Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 дареги боюнча ка-
ралат.

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 
телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы 
аркылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

ЖИ Эшенкулова 
Эльмира 

Болокбаевна
(ОКПО 28250626, 

ИНН 11503196600787)

ºç èøêåðä¿¿ë¿ã¿í 
òîêòîòêîíäóãóí 

æàðûÿëàéò. 
Áàðäûê äîîìàòòàð ýêè 

àé è÷èíäå êàáûë àëûíàò. 
Äàðåãè: Îø îáëàñòû, 

ªçãºí ðàéîíó, 
Êàðà-Äûéêàí àéûëû, 

Ñàòûáàëäèåâ 
êº÷ºñ¿, 10. Ï/Ï-956



IV ДЇЙНЄЛЇК КЄЧМЄНДЄР ОЮНДАРЫН УТУРЛАП

Їстїбїздєгї жылдын 
29-сентябрынан 2-октяб-
рга чейин Тїркиянын 

Изник шаарында IV Дїйнєлїк 
кєчмєндєр оюндары єтєт. Тїр-
кия мамлекети бул оюндарга 
дїйнєнїн жїзгє жакын єлкєсї-
нєн 3 миўден ашуун спортчу жа-
на 300 миўден ашуун конок ке-
лерин билдиришти. Буга чейин 
аталган оюндардын негиздєє-
чїсї болгон Кыргызстандан бул 
оюндарга катышуу максатын-
да спорттун 25 тїрїнєн 300дєн 
ашык спортчулар даярдык кє-
рїп жаткандыгы маалымдалган. 

Акыркы маалыматтар боюнча 
Дїйнєлїк кєчмєндєр оюндары-
нын єзєгїн тїзгєн кыргыз эли-
нин улуттук оюндарынан їчєє 
гана таблицага кирип, биз сый-
мыктанган кєк бєрї оюну да 
кєрсєтмєлїї гана оюн болору 
айтылган. Маданият, маалымат, 
спорт жана жаштар саясаты ми-
нистринин орун басары, Дене 
тарбия жана спорт департамен-
тинин директору Канат Шаб-
данбаевдин маалыматы боюн-
ча башында Изник шаарында-
гы бул оюндар спорттун 44 тї-
рї боюнча єтєт деп айтылган. 

Ал эми уюштуруучулардын 
сайтындагы акыркы маалымат 
боюнча спорттун 13 тїрї га-
на каралган. Алардын арасы-
на кыргыздын улуттук оюнда-
рынан Алыш бел боо кїрєшї, 
салбуурун жана кєк бєрї оюн-
дары кошулуп, калган оюндар 
таблицага кирбей калган. Єт-
кєн жумада министр Азамат   
Жаманкулов Тїркиядагы уюш-
туруу комитети менен байла-
нышып, кєк бєрї сєзсїз тїрдє 
єтєт, уюштуруучулар тараптан 
толук кандуу даярдык керекти-
гин белгилеген. Буюрса, Изник 

шаарында єтє турган оюндар-
га кєк бєрїдєн, кєкпардан жана 
алыш кїрєштєн биздин спортчу-
лар катышат.

 Салбуурун боюнча жаачы-
лар гана катыша турган болуп, 
тайган жарыш, ителги, бїркїт, 
куш салуу мелдештери кирбей 
калган. IV Дїйнєлїк кєчмєндєр 
оюндарына спорттун 10 тїрї 
боюнча кыргызстандык спорт-
чулар ат салышат. Алар: кєк бє-
рї, кєкпар, алыш кїрєшї, казак 
кїрєшї, пахлавани иран кїрєшї, 
мас-рестлинг(таяк тартыш), жаа 
атуу, тїрктєрдїн тєрт кїрєш тї-
рї (аба кїрєш, канышмалуу аба 
кїрєш, май (яглы) жана шалвар 
кїрєшї. Кыз-келиндер алыш 
кїрєшїнїн аялдар арасындагы 
кїрєшкє жана таяк тартыштын 
кыз-келиндер арасындагы мел-
дештерине гана катыша алышат. 
Кыргызстан боюнча жалпысы-
нан 115 спорчу мелдештерге ка-
тышып, мєєрєй талашат. Ал эми 
машыктыруучу, калыстар, дары-
герлер, делегация жетекчилери 
болуп 172 адам бара турганды-
гы такталууда. 

 Аталган оюндарга кыргыз-
стандык улакчылар єздєрї тап-
таган аргымактары менен ка-
тышат. Бїгїнкї кїндє ал аттар-
ды учак менен алып бара тур-
ган авиакомпания менен сїй-
лєшїїлєр жїргїзїлїп, чыгым-
дар эсептелип чыккан. Жалпы-
сынан алып барып, келгенге 280 
миў доллар сарпталат. Учакка 39 
ат батат, бирок ар бирин єзїнчє 
жайгаштыруучу атайын бокстар 
жок болгондуктан чет мамлекет-
тен атайын буйрутма боюнча жа-
салууда. Кыргызстандын Кєк бє-
рї федерациясынын маалыма-
ты боюнча бизден башка 7 єлкє-
нїн кєк бєрїчїлєрї катышары 

белгилїї болгон. Демек, кєк бє-
рї оюнун кєрсєтмєлїї гана кы-
лып єткєрбєєгє толук негиз бар. 
Учурда оюндарга катыша турган 
спортчулардан баштап мал дог-
дурларга чейин маалымат бе-
рилип, боло турган жеўилдик-
тер боюнча жооп кїтїлїп жа-
тат. Министрликтин тактал-
баган маалыматы боюнча бол-
жол менен 30-40 пайыз жеўил-
дик берилип калышы мїмкїн. 
Калган чыгымдар єлкє эсеби-
нен жїргїзїлмєкчї. Ошондой 
эле тїрктєрдїн ат їстїндє най-
за менен ойногон жирит оюну 
таблицага киргизилип калса, 
анда биздин кєк бєрїчїлєр ме-
нен кєкпардын улакчылары ка-
тышып, ойной беришет. 

 Дїйнєлїк кєчмєндєр оюнда-
ры кыргыз жергесинде башта-
лып, дїйнєгє кыргыз мамлеке-
тинин, элинин нукура бренди ка-
тары таанылса деген аракет тек-
ке кетпесе деген ой кимди болбо-
сун ойлондурат. Негизи бул оюн-
дарды кыргыздар тїптєп башта-
гандан кийин єзгєрїїсїз, биздин 
эрежелерге ылайык єткєрїлї-
шї керек эле. Тилекке каршы бї-
гїнкї кїндє бул саамалык баш-
талаарына саналуу гана кїндєр 
калганына карабастан уюшту-
руучулар тарабынан так, туу-
ра эрежелер, жоболор, расмий 
маалыматтар келе элек. Спорт-
чуларыбыздан тышкары Изник 
шаарында єтє турган оюндарга 
кыргызстандык єнєрпоздор, кол 
єнєрчїлєр, маданият ишмерле-
ри жана журналисттер катышат. 
Аталган саамалыкка улай Тїр-
кия жергесинде Кыргызстандын 
маданият кїндєрї жана “Манас” 
жумалыгы єтєєрї пландалууда.

Разия ЖООШБАЕВА

КЫРГЫЗ ЖЕРИНЕН 
БАШТАЛГАН 
АРАКЕТ ТЕККЕ 
КЕТПЕСЕ

МЕКТЕПТЕРГЕ 
ЖАРДАМ БЕРИЛДИ

Кечээ, 19-сентябрда “Hyatt Regency” мей-
манканасында “Ала-Тоо” єнїктїрїї борбо-
ру, “NAMA” эл аралык уюму жана Кыргыз 
Республикасынын билим берїї жана илим 
министрлиги менен биргеликте “Мектеп-
терди жакшыртуу долбоорунун” алкагын-
да Кыргызстандагы 17 мектепке баасы                                                                               
5 млн сомго барабар ар кандай окуу ку-
ралдарды жана техникалык жабдууларды 
белек катары тапшырды.

Тапшыруу аземинде “Ала-Тоо” єнїктї-
рїї борборунун президенти Мохаммед 
Абделькарим, “NAMA” эл аралык фонду-
нун аткаруучу директору, доктор Салих                                                                         
Безиед жана КРнын билим берїї жана 
илим министрлигинин єкїлї А.Найман-
баевдер  сєз сїйлєшїп, жогорудагы эл ара-
лык уюмдар тарабынан мындан ары да 
мектептерге жардам берїї улантыла тур-
гандыгын белгилешти. 

Орункул САТЫКУЛОВ

ХАНЫШАНЫН 
УРМАТЫНА

Франциянын тїндїк айма-
гында жайгашкан эл аралык 
Ле-Туке-Кот-д Опаль аэро-
портуна Улуу Британиянын 
ханышасы Елизавета IIнин 
ысымы ыйгарылат. Бул мар-
кум ханышанын элесине сый-
урмат кєрсєтїї максатында 
кабыл алынган чечим. Ал 96 
жашында каза болуп, єлкє-
нїн гана эмес, їй-бїлєсїнїн 
бїтїндїгїн, ынтымагын сак-
тап калгандыгы менен та-
рыхта калды.

АЛГАЧКЫ БАШ 
ПРОКУРОР 
АЙЫМ

Армениянын башкы про-
курору болуп 36 жаштагы                                             
Анна Вардапетян дайындал-
ды. Ал Армения єлкєсїнїн 
тарыхында Башкы прокура-
тураны жетектеген алгачкы 

айым болуп калды. Ан-
на Вардапетян бул кызмат-
ка чейин Мамлекеттик кє-
зємєл кызматында эмгекте-
нип келген.

ШКУга ДАГЫ 
БИР ЄЛКЄ 
КОШУЛДУ

Иран мамлекети Шанхай 
кызматташтык уюмуна кирїї 

тууралуу меморандумга кол 
койду. 

Аталган уюм 2001-жылы 
негизделген. Анын турук-
туу мїчєлєрїнє Индия, Ка-
закстан, Кытай, Кыргызстан, 
Орусия, Тажикстан, Пакис-
тан жана Єзбекстан єлкєлєрї 
кирет. Афганистан, Беларусь, 
Монголия єлкєлєрї байкоочу 
макамына ээ. Ал эми Азер-
байжан, Армения, Камбоджа, 
Непал, Тїркия, Шри-Ланка 
єлкєлєрї єнєктєш мамлекет-
тер болуп саналат.

КАЙРАДАН 
АСТАНА ШААРЫ 

Коўшу Казакстандын бор-
бору Астана шаарында Нур-
Султан деген жазуулары бар 
кєрнєктєр алына баштады. 

Жакында Казак президен-
ти Касым-Жомарт Токаев  

Казакстандын борбору Нур-
Султан шаарын мурдагы аты 
Астана деп єзгєртїї  боюнча 
жарлыкка кол койгон. Учурда 
Нур-Султан деген жазуула-
ры бар кєрнєктєрдїн баары 
алынып жатат. Астана шаа-
ры 2019-жылы Нур-Султан 
деп єзгєртїлгєн.

РИМ 
ПАПАСЫНАН 
МЕДАЛЬ

Казакстандын белгилїї 
ырчысы Димаш Кудайберген-
ге Рим папасы медаль тап-
шырды. Рим папасы Казак 
жерине їч кїндїк иш сапары 
менен келген. Ырчынын ай-
туусунда мындай улуу адам-
дын колунан медаль алуу ал 
їчїн зор сыймык. 

"Эркин-Тоо" пресс

ДЇЙНЄ 
ДЇБЇРТЇ

2022-жылдын  20-сентябры16
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити


