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АТА МЕКЕНДИ КОРГООГО ЭЛДИК  
КОШУУНДАР ДА ТАРТЫЛАТ

КЇН КАЙРАДАН ЖЫЛЫЙТ

Жабыркаган элдерге жардам берїї боюнча Бишкек шаа-
рында тїзїлгєн баткендиктердин элдик штабынын 
жетекчиси Максат Дыйканов баш болгон штабдын мї-

чєлєрї Бегали Тєлємїшов, Кубанычбек Назырбеков жана Ний-
мат Мовляновдор Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр 
Жапаровдун кабыл алуусунда болушту. Тажик аскерлеринин ат-
кылоосунан жабыр тарткан баткендиктердин кєйгєйлєрїн мам-
лекет башчысына жеткирген штабдын мїчєлєрї Лейлек, Бат-
кен райондоруна барышып, эл менен дагы жолугуп кайтышты. 

14–17-сентябрдагы каргашалуу окуяда коопсуз жайга кєчї-
рїлгєндєр їчїн Бишкек шаарында жашап жана иштеп жїрїш-
кєн Баткен облусунун уул-кыздары гуманитардык жардамда-
рын жєнєтїшкєн.  

Тарыхка кайрылсак, элдин башына кыйынчылык тїшкєндє 
элдин эр-азамат уул-кыздары гана намыска жарайт. Ошол ок 
атылган кыйын кїндєрдє жалпы кыргыз эли “Баткеним” деп, 
бир жакадан баш, бир жеўден кол чыгарышып, колдон келген 
жардамдарын берип турушту. 

ИНФЛЯЦИЯ 
7,5 ПАЙЫЗГА 
ЖЕТЕТ

2023-жылы Кыргызстан-
да инфляция 7,5 пайыз-
га жетет. Мындай божомол 
2023–2025-жылдарга кара-
та бюджеттин долбоорунда 
келтирилди. Инфляциянын 
7,5 пайызга жогорулашы бол-
жол менен баанын 7,5 пайыз-
га єсєрїн тїшїндїрєт. Баш-
кача айтканда, 2023-жылдын 
январь айында кайсы бир 
товар же азык 100 сом бол-
со, жыл аягына чейин наркы 
107,5 сомго чейин жогорула-
шы мїмкїн.

“Ата-Журт–Кыргызстан” депутаттык 
фракциясынын лидери Нурланбек Шакиев 
5-октябрда Жогорку Кеўештин Тєрагасы 
болуп шайланды. Нурланбек Шакиевди 
колдоп парламенттин 80 депутаты 
добуш берди. 

КЇН КАЙРАДАН ЖЫЛЫЙТ
Дем алыш кїндєрї абанын табы кєтєрїлїп, кїн жылуу болот. 
Кыргызгидромет айрым облустарда абанын температурасы 
+23...+25 градуска чейин жете тургандыгын билдирди. 

7-БЕТТЕ

3-БЕТТЕ
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Министрлер Кабинетинин Тєрагасы 
Акылбек Жапаров мамлекеттик-
жеке єнєктєштїк боюнча эл 
аралык конференцияга катышты. 

Ал “Экономикалык кырдаал тез-
дик менен єзгєрїп жаткан заман-
бап чакырыктардын жана глобалдык 
процесстердин шартында, бийлик 
органдарынын, бизнестин жана экс-
перттик коомчулуктун кїч-аракетин 
бириктирїї єзгєчє мааниге ээ бо-
лууда. Негизгиси, бул жарандары-
быздын жашоосун жакшыртуу мак-
сатында инфраструктуралык жана 
социалдык долбоорлорду ишке ашы-
руу боюнча жаўы чечимдерди ык-
чам ишке киргизїїгє мїмкїндїк бе-
рет. Мамлекеттик-жеке єнєктєштїк 
– бул коомдук инфраструктураны 
тїзїїнїн жана олуттуу модерни-
зациялоонун натыйжалуу ыкма-
сы болуп саналат” деген оюн бил-
дирди. 

Анын айтымында, ар кандай эл 
аралык рейтингдердеги Кыргыз 

Республикасынын бїгїнкї кєр-
сєткїчтєрї реформаларды ишке 
ашыруудагы негизги кєрсєткїч-
тєрдїн бири болуп саналат. Бї-
гїнкї кїндє єлкє “The Economist 
Intelligence Unit” кєз карандысыз 
компаниясынын маалыматы боюн-
ча, мамлекеттик-жеке єнєктєштїк-
тї єнїктїрїїнїн жаўыдан єнїк-
кєн баскычынан єнїккєн стадия-
сына єтїї менен 69 єлкєнїн ичи-
нен 22-орунда турат. Єкмєт башчы 
кошумчалагандай, “Мамлекеттик-
жеке єнєктєштїк жєнїндє” Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 
жаўы редакциясы мамлекеттик-
жеке єнєктєштїк долбоорлору-
нун санынын тез єсїшїнїн негиз-
ги фактору болуп калды. 

Белгилей кетсек, Кыргыз Респуб-
ликасынын экономикалык жана со-
циалдык инфраструктурасын мо-
дернизациялоого жеке инвести-
цияларды мындан ары концент-
рациялоо максатында 2026-жыл-
га чейин Мамлекеттик-жеке 

єнєктєштїктї єнїктїрїї прог-
раммасы кабыл алынган. Анын ал-
кагында энергетика, саламаттыкты 
сактоо, жол-транспорт тармагын-
да 100 млрд сомдон ашуун суммага 
мамлекеттик-жеке єнєктєштїктїн 
50 ири долбоорлорун ишке ашыруу 
жана ишке киргизїї боюнча мил-
деттер коюлган. Ошондой эле єл-
кєнїн бардык аймактарында чакан 
пилоттук долбоорлор - бала бак-
чалар, спорт залдар, логистикалык 
борборлор даярдалып, ишке кир-
гизилмекчи.

БУЛ ЖУМАДА

Президент Садыр ЖАПАРОВ:

“МУГАЛИМДЕР МЕНЕН 
ОКУТУУЧУЛАРДЫН МЭЭНЕТИ 
ТЕРЕЎ СЫЙГА ТАТЫКТУУ”
КР Президенти Садыр Жапаров 
5-октябрда мугалимдерди 
жана Кыргыз Республикасынын 
билим берїї тутумунун 
кызматкерлерин кесиптик 
майрамы менен куттуктады. 
Куттуктоосунда тємєнкїлєргє 
токтолду: 

- Келечегибизге билим їрє-
нїн сээп келе жаткан замандаш-
тарыбызды: бала бакча тарбия-
чылары менен мектеп мугалим-
дерин, кесиптик жана жогорку 
окуу жайлардын окутуучулары 
менен профессорлорун, жалпы 
эле билим берїї мекемелеринин 
кызматкерлерин кесиптик май-
рамы - Билим берїї кызматкер-
леринин кїнї менен куттуктайм!

Єтє чыдамкайлыкты, талбаган 
эмгекти талап кылган мугалим-
дик кесиптин коомду калыптан-
дыруудагы жана єнїктїрїїдє-
гї мааниси зор. Мына ошондук-
тан мугалимдер менен окутуучу-
лардын мээнети тереў сыйга та-
тыктуу.

Жалпы адамзаттын баалуулук-
тарын, улуттук наркты жаш 
муундардын кан-жанына сиўи-
рип, адамзаттын басып єткєн 
жолун, жетишкендиктерин жана 
келечектеги мїмкїнчїлїктєрїн 

окутуп їйрєтїїдє сиздердин ро-
луўуздар абдан чоў.

Мектеп баштаган билим берїї 
мекемелеринде балдар єз єлкє-
сїнїн тарых-таржымалын, эне 
тилин, маданияты менен каада-
салтын окуп-їйрєнїїнїн неги-
зинде єзїн жаран деп таанып 
билет, Кыргызстан калкынын 
биримдигине жооптуу экенин 
сезип-туят.

Улутуна, ишенимине, тилине 
карабай, кыргыз жараны катары 
мекенчилдик, атуулдук, єз єлкє-
сї їчїн сыймыктануу сезимдери 
калыптанат.

Жаштарыбыз дїйнєнїн кєп-
тєгєн єлкєлєрїндє илим, иш-
кердик жана башка багыттарда 
албан-албан ийгиликтерге жети-
шип жатышат. Мында урматтуу 
мугалимдерибиздин эмгеги зор.

Билим берїї тармагын єнїктї-
рїї менен азыркы замандын ча-
кырыктарына жооп берїї мїм-
кїнчїлїгї жаралат деп ойлойм. 
Мунун аркасында єлкєбїз ту-
руктуу єнїгїї жолун ийгилик-
тїї улантат.

Урматтуу эжей-агайлар, кесип-
тик майрамыўыздар менен дагы 
бир жолу куттуктайм! Баарыўыз-
дарга чыў ден соолук, кажыбас 
кайрат, бакубат турмуш каалайм.

КР Президенти Садыр Жапаров 
5-октябрда БУУнун Кыргыз 
Республикасындагы тутумунун 
жаўы дайындалган Туруктуу 
координатору Антье Гравени 
кабыл алды. 

Алгач Антье Граве КР Прези-
денти Садыр Жапаровго ишеним 
грамотасын тапшырды. Ал эми 
Мамлекет башчысы аны бул кыз-
матка дайындалышы менен кут-
туктап, эгемендїїлїккє ээ бол-
гондон тартып єлкєгє кєрсє-
тїп келе жаткан жардамы їчїн 

БУУнун Кыргызстандагы туту-
муна ыраазычылык билдирди. 
Ошондой эле, Кыргыз Республи-
касы БУУнун Уставында беки-
тилген жалпы таанылган максат-
тарды жана принциптерди сак-
тоону карманганын жана мын-
дан ары да аларды жактоого даяр 
экенин баса белгиледи.

Єз кезегинде Антье Граве Кыр-
гызстанды БУУга мїчєлїгїнїн 
30 жылдыгы менен куттуктап, 
бул кызматташтыкты мындан 
ары тереўдетїї жана кеўейтїї 
їчїн уникалдуу мїмкїнчїлїк 

тїзєрїн билдирди. Мындан тыш-
кары, ал 2021-жылдын 16-дека-
брында БУУнун Башкы Ассамб-
леясынын 76-сессиясынын ал-
кагында кабыл алынган Кыр-
гызстандын 2022-жылды “Тоо-
лорду туруктуу єнїктїрїїнїн 
эл аралык жылы” деп жарыя-
лоо, 2022-жылды Кыргызстан-
да “Тоолордун экосистемасын 
коргоо жана климаттык турук-
туулук” жылы деп жарыялоо 
жана “Жашыл Мурас” улуттук 
бак-дарак отургузуу єнєктїгї 
боюнча демилгелерине жого-
ру баа берди. Муну менен ка-
тар Антье Граве БУУ Садыр 
Жапаровдун жетекчилиги ас-
тындагы єлкєнїн социалдык-
экономикалык єнїгїїсїнїн ре-
формаларын жана программа-
ларын алдыга жылдырууну кол-
доорун ырастады.  

Жолугушууда БУУнун Кыр-
гызстандагы тутумунун Турук-
туу координатору кыргыз-тажик 
мамлекеттик чек арасындагы 
конфликттин натыйжасында 
адамдардын курман болгондугу-
на байланыштуу Мамлекет баш-
чысына кєўїл айтып, БУУнун ту-
туму Баткен облусунун жапа чек-
кен райондоруна мындан ары да 
зарыл жана тез арадагы жардам 
кєрсєтїїгє даяр экендигин бил-
дирди.

БУУнун ТУТУМУ БАТКЕНДЕГИ РАЙОНДОРГО 
ЖАРДАМ КЄРСЄТЇЇГЄ ДАЯР

Президент Садыр Жапаров 
5-октябрда Дїйнєлїк банктын 
Операциялык иш-чаралар боюнча 
башкаруучу директору Аксель 
Ван Троценбург башында турган 
Дїйнєлїк банктын делегациясын 
кабыл алды. 

Жолугушууда єнєктєштїктїн 
артыкчылыктуу багыттары жана 
Кыргызстан менен Дїйнєлїк банк-
тын жакынкы жылдардагы кыз-
матташуусунун келечеги боюнча 
пикир алмашуу болду. Мамлекет 
башчысы Дїйнєлїк банкка єлкє 
экономикасын єнїктїрїїгє бол-
гон колдоосу їчїн ыраазычылык 
билдирип, каржы институту кєп 

жылдардан бери єнїктїрїїнїн 
бардык негизги багыттары боюнча 
олуттуу жєлєк-жардам кєрсєткєн 
мамлекеттин маанилїї єнєктєшї 
экенин кошумчалады. Аны менен 
бирге Тажикстандын Кыргызстан-
га куралдуу агрессиясына байла-
ныштуу соўку окуялар Баткен об-
лусунун жарандык жана социалдык 
инфраструктурасынын ири кый-
роолоруна алып келгенин билдир-
ди. Дїйнєлїк банктын тажрыйба-
сын жана эксперттик мїмкїнчї-
лїктєрїн эске алуу менен, Прези-
дент Садыр Жапаров каржы инс-
титутунун кєўїлїн агроєнєр жай 
комплекси, туризм, жеке секторду 
колдоо, транспорт жана энергетика, 

анын ичинде энергияны кайра жа-
ратуучу булактар сыяктуу кызмат-
таштыктын багыттарына бурду. 

Єз кезегинде Дїйнєлїк банктын 
башкаруучу директору Аксель Ван 
Троценбург саламаттыкты сактоо, 
билим берїї тармагын єнїктї-
рїїнїн маанилїїлїгїн белгилеп, 
адам укуктары маселелерине ток-
толду. Жолугушууда энергетика 
жана социалдык єнїктїрїї тарма-
гындагы долбоорлор боюнча кели-
шимдерге кол коюлду. Документке 
кыргыз тараптан каржы министри 
Алмаз Бакетаев, Дїйнєлїк банктан 
Борбордук Азия боюнча регионал-
дык директору Татьяна Проскуря-
кова кол койду.

Мамлекет башчысы Садыр 
Жапаров 5-октябрда 
Жамааттык коопсуздук 
келишим уюмунун (ЖККУ) 
Башкы катчысы Станислав 
Засьты кабыл алды. 
Жолугушууда регионалдык 
коопсуздукту жана 
туруктуулукту камсыз 
кылуу, ошондой эле Уюмдун 
алкагындагы єз ара 
аракеттенїї маселелери 
боюнча пикир алмашуу болду.

Президент 2022-жыл Жа-
мааттык коопсуздук кели-
шимине кол коюлгандыгы-
нын 30 жылдыгы жана ЖК-
КУнун тїзїлгєндїгїнїн 20 
жылдыгы менен белгиле-
нип жатканын айтып, Уюм-
дун мааракелик жылы-
на ЖККУга мїчє мамлекет 

- Тажикстандын жакында-
гы мыйзамсыз жана дест-
руктивдїї аракеттери кєлє-
кє тїшїргєнїн єкїнїч менен 
белгиледи. ЖККУнун Баш-
кы катчысы Станислав Засьт 
єз кезегинде кыргыз-тажик 
мамлекеттик чек арасын-
дагы соўку кайгылуу окуя-
ларга байланыштуу кєўїл 
айтып, уюм бул кризистик 
кырдаалды жєнгє салууга 
кємєк кєрсєтїїгє даяр эке-
нин билдирди. Ошондой эле, 
Садыр Жапаровго 2022-жыл-
дын кїз айында Арменияда 
єтїшї пландалган Уюмдун 
уставдык органдарынын ал-
дыдагы отурумдарына жана 
Жамааттык коопсуздук ке-
ўешинин сессиясына даяр-
дык кєрїї иштери тууралуу 
маалымат берди.

Кыргыз Республикасынын 
Сот адилеттиги иштери боюн-
ча кеўеши тарабынан Прези-
дент Садыр Жапаровдун аты-
на Нарын, Ысык-Кєл, Талас 
облустарынын жана Бишкек 
шаарынын айрым жергилик-
тїї сотторунун бош судьялык 
кызмат орундарына 7 талап-
кер боюнча сунуштар келип 
тїшкєн. Тийиштїї мамле-
кеттик органдар тарабынан 
талапкерлерге карата берил-
ген кошумча материалдарды 
эске алуу менен Мамлекет 
башчысы судьялык кызматка 
дайындоо їчїн бардык жети 
талапкер боюнча Кеўештин 
сунуштары менен макул бол-
ду. Президент жети талапкер 
боюнча жергиликтїї соттор-
дун судьялык кызматтарына 

дайындоо жєнїндє жарлык-
тарга кол коюп, алар тємєн-
кї сотторго судьянын ый-
гарым укуктарын жїргїзїї 
їчїн жиберилди: Ат-Башы 
райондук соту Шерипов Улан 
Турганбекович; Тоў район-
дук соту Талантбекова Аи-
да Талантбековна; Балыкчы 
шаардык соту Ысаков Эл-
дияр Пазылович; Кара-Буура 
райондук соту Асанова Эл-
мира Орозобековна, Асило-
ва Индира Ашимжановна; 
Ленин райондук соту Алиев 
Авчи Мустафаевич, Осмо-
нов Баимбек Абдилакович.                                                 
Жарлыктар кол коюлган 
кїндєн тартып кїчїнє кирет.

Даярдаган 
Жазгїл КАРБОСОВА

СТАНИСЛАВ ЗАСЬТЫ КАБЫЛ АЛДЫКЕЛИШИМДЕРГЕ КОЛ КОЮЛДУ

МАМЛЕКЕТТИК-ЖЕКЕ ЄНЄКТЄШТЇК 
БОЮНЧА ЭЛ АРАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯ

БИР КАТАР СУДЬЯЛАР ДАЙЫНДАЛДЫ
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6-октябрда Жогорку Кеўеште-
ги “Ата Журт-Кыргызстан” фрак-
циясынан бир мандаттуу округ-
дардан шайланып келген 14 де-
путаты бєлїнїп чыгып, “Мекен-
чил” аттуу депутаттык топ тїзїл-
гєнїн жарыялашты. Жаўы депу-
таттык топту №12 Єзгєн шайлоо 
округунан шайланып келген Эл-
мурза Сатыбалдиев жетектейт. 

Мындан тышкары дагы 5 де-
путат эч кандай депутаттык топ 

же фракцияга киришкен 
эмес. Алар: Эльвира Сура-
балдиева, Дастан Бекешев, 
Шайлообек Атазов, Сейид 
Атамбаев, Дастан Жума-
беков. Мындан тышкары 
бир мандаттуу округдар-
дан шайланып келген да-
гы 4 депутат “Ата-Журт-
Кыргызстан” фракция-
сынын курамында калды. 
Кошумчалай кетсек, алгач 
“Ата-Журт-Кыргызстан” 
фракциясынын курамы-

на бир мандаттуу округдардан 
шайланып келген 18 депутат мї-
чє болуп кирген. 

Мындан тышкары жетинчи ча-
кырылыш єз ишин баштаганда 
бир мандаттуу округдардан шай-
ланып келген 13 депутаттан тур-
ган “Элдик” депутаттык тобу тї-
зїлгєн. Алардын лидери – №35 
Ак-Суу шайлоо округунан шай-
ланып келген депутат Акылбек 
Тїмєнбаев. 

(Башталышы 1-бетте) 

Шаршемби кїнкї парламент-
тин жалпы жыйынында мур-
дагы Тєрага Талант Мамытов 
єз ыктыяры менен Тєрагалык 
кызматтан кетїї чечимин ка-
был алганын жарыялаган. Де-
путаттар башка маселелерди 
кароону токтото туруп Тєрага-
ны ошол эле кїнї шайлоо чечи-
мин кабыл алышып, “Ата-Журт-
Кыргызстан”, “Альянс”, “Ише-
ним” фракциялары жана “Эл-
дик” депутаттык тобу Жогорку 
Кеўештин Тєрагалыгына Нур-
ланбек Шакиевди кєрсєтїштї. 

Кырктын кырынан эми аш-
кан Нурланбек Шакиевди биз-
дин жамаат жакшы билет. Ал 22 
жашында “Эркин Тоо” гезити-
нин башкы редакторунун орун 
басары болуп келген. Андан ки-
йин гезиттин Башкы редактору 
болуп да мыкты иштеди. Ал иш 
билгилиги, эў башкысы бийик 
адамкерчилиги, кандай жагдай 
болбосун чечкиндїї жана ка-
лыс пикири їчїн бат эле жа-
мааттын сый-урматына таты-
ган. Аны биз жаш кезинен бери 
эле эў принципиалдуу жетекчи 
катары билебиз. Андан кийин 
да бир катар чоў кызматтарда 

иштеп, министрлик деўгээлге 
чейин жетти. Бїгїнкї кїнї аны 
менен бирге иштегендердин же 
жакындан билгендердин баа-
рынын оозунан Нурланбек Ша-
киев жєнїндє жакшы гана сєз-
дєрдї угууга болот. Бекеринен 
парламенттин 90 депутатынын 
80и аны колдоп добуш бербесе 
керек. 

Кийинки мезгилде коомчулук-
та парламенттин ишмердигине 
сын-пикирлер кєп айтылууда. 

Парламент алсыз, алар єз функ-
цияларын аткарбай жатат де-
гендер да аз эмес. Мына ушун-
дай шартта Нурланбек Шакиев-
дин келиши биздин кєз карашы-
бызча парламенттин ишмердиги-
не єзїнїн оў таасирин бере алат. 
Ал Тєрагалыкка талапкер катары 
суроолорго жооп берип жатып, 
парламент Конституция боюнча 
єз функциясын так аткарышы ке-
рек деген бекем позициясын айт-
ты. Ошондой эле ал депутаттар 

менен биргелешип парламенттин 
ролун жогорулатуубуз керек деп 
белгилеп, парламенттин єз орду 
бар, сиздер менен чогуу коом ал-
дында Жогорку Кеўештин кады-
рын кєтєрєбїз, - деген ишени-
мин билдирди. 

Парламенттин ишмердиги Ми-
нистрлер Кабинетинин иши ме-
нен тыгыз байланышта. Максат 
аткаруу бийлигин ашыкча жї-
дєтїп, какмалай берїї болбо-
шу керек. Єлкєбїздїн єнїгїїсї 
їчїн єз ара ынтымакта бири-
бирин колдоо менен жыйынтык-
туу иш алып баруу маанилїї. Та-
лапкер катары Нурланбек Ша-
киев бул багытта єз пикирин ай-
тып Министрлер Кабинети менен 
конфронтацияга да, ашыкча мак-
тоого да барууга болбосун бел-
гиледи. Анын пикиринде азыр-
кыдай тышкы душмандар агрес-
сияга барып жаткан чакта єлкє 
ичинде биримдик бекем болуп, 
достук жана сый-урмат мамиле-
де иштиктїї иш алып баруу за-
рыл. Бул анын жалпы эле Тєра-
галык ишмердигиндеги негизги 
постулаттарынын бири экенин-
де шек жок. 

Нурланбек Шакиевдин жеке 
сапаттарынын бири катары баш-
калардын пикирин да уга билип, 
жєндїїсїн шар кабыл ала алган 
жагын да белгилєєгє болот. Ал 
Тєрагалык ишинде мурдагы спи-
керлер Адахан Мадумаров, Дас-
тан Жумабеков, Талант Мамы-
товдордон колдоо жана баалуу 
кеўештерди алууга ниеттенет. 

Анда майда-чїйдє маселелерге 
буйдалбаган шар мїнєз бар. Кай-
сы жерде иштебесин, кандай жаг-
дай болбосун иштин кызыкчы-
лыгы жана натыйжа ал їчїн баа-
рынан маанилїї. Минтип айтып 
жатканымдын себеби ал жетекчи 
болуп барган бардык жерде бе-
кем тартипке басым коюп, иш-
тин сапатына жетишїїгє аракет 
кылат жана єз максаттарын ар 
убак ишке ашырган адам. Муну 
аны менен иштешкен жамааттар 
жокко чыгара албас. 

Нурланбек Тургунбекович Жо-
горку Кеўештин Тєрагасы ката-
ры жаўы дем, жаўы кїч менен 
єзїнє мїнєздїї принциптерди 
карманып иш баштаарынан кї-
мєн саноого болбойт. Ал ар да-
йым єзгєрїїлєрдї жасоого ум-
тулган жетекчи. Анын дагы бир 
єзгєчєлїгї, єз оюн тартынбай 
айтат жана ал сєзїнєн танбаган 
кєкжалдыгы бар. Себеби, ар бир 
пикирге, ооздон чыккан жаман 
же жакшы сєздїн сєзсїз тїшїн-
дїрмєсї бар. Соцтармактарда да 
ал жєнїндє ар кандай пикирлер 
айтылууда. Биз муну Нурланбек 
Шакиевди билбеген адамдардын 
пикири деп ойлойбуз.

Жогорку Кеўештин жаўы Тє-
рагасы депутаттардын жана шай-
лоочуларынын ишенимин актап, 
Мекенге ак кызмат кыларына бе-
кем ишенебиз. Биз Нурланбек 
Шакиевди єтє жооптуу жогор-
ку кызматка шайланышы менен 
чын дилибизден куттуктап, иши-
ўе ийгиликтерди каалайбыз. 

ПАРЛАМЕНТТЕ 
ЭМНЕ КЕП?

Бейшемби кїнкї Жогорку 
Кеўештин жалпы жыйынында 
депутаттар адаттагыдай эле 
ар кандай маселелер боюнча ой-
пикир, сунуштарын айтышты. 
Депутаттардын кєтєргєн 
маселелеринин басымдуу бєлїгїн 
мектеп, оорукана, балдар 
бакчасы, жол, кєпїрє куруу, сугат 
суусу сыяктуу маселелер тїздї. 

МЇНЄЗЇ ШАР, ПРИНЦИБИ 
ТАК НУРЛАНБЕК ШАКИЕВ

ЖЄЛЄКПУЛ ДАГЫ ЧОЎ ЖАРДАМ

ПАРЛАМЕНТТЕ ЖАЎЫ 
ДЕПУТАТТЫК ТОП ТЇЗЇЛДЇ

“Мигранттар єлкєнїн чек ара-
сынан чыгып кеткенден баштап 
эле алардын їй-бїлєсїнє жєлєк-
пул берїї токтотулуп жатат. 
Алар жакшы жашоодон улам 
иштеп келейин деп кетип жа-
тышкан жок. Мамлекет тарабы-
нан алган кичине жєлєкпулдан 
да кур калган їй-бїлєлєр азыр-
кы шартта ого бетер кыйынчы-
лыкта калып жатышат” деп кай-
рылды депутат Надира Нармато-
ва Президенттин Жогорку Ке-
ўештеги ыйгарым укуктуу єкї-
лї Алмазбек Абытовго. Депу-
тат иш издеп тышка чыгып кет-
кендердин баары дароо эле їй-
бїлєсїнє жардам бере койбосу 
белгилїї, ошондуктан алар ишке 
орношконун, иш берїїчї менен 

эки тараптуу тїзїлгєн келишим-
дерин тактап билип, анан жєлєк-
пул тєлєєнї токтотуу керек деген 
сунушун айтып, бул жагдайга кє-
ўїл бєлїїнї єтїндї. 

ШААРДЫ ЖАШЫЛДАНДЫРАЛЫ 
ДЕСЕК...ТУУ, ГИМН 

БОЮНЧА 
МЫЙЗАМ 
ДОЛБООРУ 
ДАЯРДАЛУУДА 

Жогорку Кеўеште мамлекет-
тик Туубуздун тїсїн жана Гимн-
дин текстин єзгєртїї маселеси 
дагы айтылды. Депутат Арслан 
Малиев Туунун тїсї Союз мез-
гилинде тандалганын айтып, 
тарыхыбыз боюнча кыргыз-
дардын желеги кєк тїстє бол-
гон, ага кайтып барышыбыз ке-
рек деген пикирин айтты. Ошон-
дой эле анын пикиринче Гимн-
дин текстинин айрым сєздєрїн 
да єзгєртїї зарыл. Депутаттын 
айтымында бул багытта мыйзам 
долбоору даярдалууда. 

Арсланбек Малиев мындан 
мурдараак єлкєбїздїн аталы-
шын єзгєртїїнї да сунуш кыл-
ган. 

Депутат Жаныбек Абиров 
Бишкек шаарындагы Арча-
бешик, Ак-Єргє, Ак-Ордо жаўы 
конуш тургундарынын маселесин 
кєтєрдї. Айрым маалыматтар 
боюнча 8.6 гектар жерди ээлеген 
№47 абактын ордуна турак-жай 
комплекси курула тургандыгы 
айтылууда. Депутаттын айты-
мында бул багытта Мамкурулуш 
документтерин даярдап жатып-
тыр. Бирок бул райондо бир да 
парк жок, бул аймакта жашаган 

калк ал жерге парк курууну су-
нуш кылышууда, – дейт депу-
тат. Жакынкы мезгилде шаа-
рыбызга кошула турган ал ай-
мактагы айрым айылдарды эс-
ке алганда шаардын калкынын 
саны дагы єсєт, андыктан парк 
курган туура болот. Парк – бул 
шаарды жашылдандыруу, элдин 
эс алуучу жайы, – деди Жаны-
бек Абиров. 

Бегим ТУРДАЛИЕВА
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- Учурда кырдаал кандай, 
калыбына келтирїї иштери 
башталгандыр?

- Кырдаал тынч, учурда тажик 
тараптын аткылоосунан жабыр 
тарткан айылдарды калыбына 
келтирїї иштери кїчєтїлгєн 
режимде жїрїп жатат. Акими-
биз Алмазбек Рахманкулович-
тин жетекчилиги менен кїн са-
йын аткарылган жумуштардын 
жыйынтыгы чыгарылып, эртеў-
ки кїндїн милдеттери коюлууда. 
Азыр райондук мекемелер дагы 
ушундай тартип менен иштєє-
дє. Ар кимисинин єзїнїн мил-
деттери бар. Баарыбыздын бир 
эле максатыбыз кышка чейин оў-
доп тїзєєгє муктаж жана жарак-
сыз їйлєрдї толук бїтїрїп, жа-
рандарыбызга ойдогудай шарт-
тарды тїзїп берїї. Бул багыт-
та 13 техника тартылып, Єзгє-
чє кырдаалдар министрлигинин 
жоокерлеринин жардамы менен 

тазалоо иштери баш-
талган. Мындан тыш-
кары ашар жолу менен 
Кулунду айылындагы 
Интернационал айылы 

тазаланды.
- Канча їй, канча техника, 

канча короо-сарайлар жарак-
тан чыкканы такталып бїт-
кєндїр?  

- Ооба, акимдин буйругу менен 
келтирилген чыгымдарды тактоо 
боюнча атайын комиссия иштеп 
жатат. Жалпы район боюнча жа-
быркаган турак-жайлардын са-
ны – 405, анын ичинен оўдоп 
тїзєєгє – 83, жеўил ремонтко – 
221 їйдїн муктаж экендиги так-
талды. Ошого удаа эле жай тур-
гундардын 47 жеке автоунаасы-
нын 27си єрттєлїп, калгандары-
на снаряддын сыныктары тий-
ген. Айтканга оўой болгон ме-
нен элдин мїлкїнє келтирил-
ген зыяндарды да тактоо жеўил 
эмес. Ошого карабастан, комис-
сия 751 баш мал жандыктарын, 
139 коммерциялык багыттагы 
дїкєндєрдї, 128 тонолгон їйлєр-
дї тактады. Жалпы айтылган бул 

цифралардын сомго айландыр-
ган суммасы дагы алдын ала чы-
гарылды.

Деген менен бул айткан циф-
ралар дагы такталууда. Баары 
так болуш їчїн кєз карандысыз 
эксперт баалоочулар тартылды. 
Азыр жергиликтїї тургундар, 
комиссиянын курамы, тийиш-
тїї адистер менен биргеликте 
тактоонун акыркы жыйынтык-
тары чыгарылууда. 

– “Мылтыктын їнї чыккан 

жерде мыйзамдын їнї чык-
пайт” дегендей, тажик агрес-
сиясынын аткылоосунан ка-
рапайым жарандардын жа-
на жашы жете элек кыздын 
кєз жумганы абдан єкїнїч-
тїї болду…

- Тилекке каршы, 24 жараны-
быздын каза болушу єтє єкїнїч-
тїї. Алардын ичинен 15и аскер 
кызматкери, андан тышкары 67 
жаран жаракат алып, 169 адам 
дарыланууда, 179у Бишкек шаа-
рына ооруканага которулду. Биз 
бардык кєзї єткєн эр азаматта-
рыбызга, анын ичинде 15 жашар 
Элзада кызыбыздын ата-энесине 
тереў кайгыруу менен кєўїл ай-
табыз. 

- Келтирилген чыгымдар-
дын ордун толтуруу кандай 
тартипте жїргїзїлєт? Жа-
кындарын жоготкондорго жа-
на мал-мїлкїнєн ажыраган-
дарга жардам болобу?

- Албетте, Президентибиз да-
гы жакынын жоготкондор, їй-
мїлкїнєн ажырагандар мам-
лекеттин камкордугуна алы-
наарын айтты го. Азыр биздин 
негизги маселебиз кышка че-
йин турак жайларды калыбы-
на келтирип, айылдын жай тур-
мушун єз нугуна салуу. Биз чын 
эле оор кыйынчылыкты басып 

єттїк. Кыйраган айылдардагы 
электр жарыгын калыбына кел-
тирдик. Таза суу, агын сууга бай-
ланышкан кєйгєйлєрдї чечтик. 
Эми акырындап, комиссиянын 
чечимдери менен калгандарын 
да калыбына келтире баштай-
быз. Ошол эле учурда узакка соз-
бойбуз. Кыска аралыкта бардык 
мїмкїнчїлїктєрдї пайдалана-
быз жана кышка чейин элибиз-
дин муктаждыктарын чечебиз 
деген ниеттебиз. 

- Коопсуз жайга кєчїрїл-
гєндєр айылдарына кайтып 
бїтїштїбї?

- Жалпысынан 56147 жаран 
коопсуз жайларга кєчїрїлгєн 
болчу. Бїгїнкї кїндє алардын 
дээрлик бардыгы кайтышты. 
Жай турмуш башталып, Максат 
айылындагы Максат орто мек-
тебин эске албаганда, райондо-
гу бардык мектептерде окуу баш-
талган. Учурдан пайдаланып, 
элибиздин башына кыйынчы-
лык тїшкєндє жардамын аяба-
ган жалпы кыргыз элине ыраа-
зычылык айтам. Мындай дегени-
биз – бизге 419,4 тонна гумани-
тардык жардам, анын ичинен 382 
тоннасы азык-тїлїктєр келди. 

- Абдирашит Каримович, 
кырдаал кышка даярдыкка 
таасир эткен жокпу? Канча 
тонна кємїр ташылды?

- Албетте таасирин тийгизди. 
Бирок ошого карабастан, жалпы 
районго керектїї 8436,9 тонна-
нын 25,59 пайызы ташылды. 
Анын ичинде билим берїї ме-
кемелерине 16,57 пайыз, сала-
маттыкты сактоо тармагындагы 
имараттардын жылытылышына 
25 пайыз, калкка 26,89 пайыз кє-
мїр алынып келинди. Азыр бул 
єнєктїккє єзгєчє кєўїл бурулуп, 
кїчєтїлгєн темп менен кємїр 
отундарын камдоого кириштик.

Адылбек АКМАТОВ, 
Баткен облусу

ЖАБЫРКАГАНДАРГА ЖАКЫНДАН ЖАРДАМ

Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы–
акимдин биринчи орун басары Абдирашит ТАШБАЛТАЕВ:

Алдын ала чыгарылган эсептєєлєргє таянсак, Лейлек 
району боюнча жабыркаган турак жайлардын жалпы 
саны – 405. Анын ичинен Кулунду айыл аймагы 
боюнча – 223, Жаўы-Жер айыл аймагы боюнча – 178, 
Бешкент айыл аймагы боюнча – 3. Мындан тышкары 
тажик аскерлеринин аткылоосунан улам социалдык 
объекттер, мектеп, бала-бакчалар жарактан чыккан. 
47 автоунаага снаряддын сыныктары тийип, 27си 
єрттєлгєн. 
Калктын коопсуз жайга кєчїрїлгєндїгїнєн улам, 
кароосуз калган дїкєндєр тажик мародёрлору 
тарабынан тонолуп, 751 баш мал жандыктарын 
айдап кетишкен. Мындан тышкары 139 коммерциялык 
объекттер тонолгон. 
Учурда Лейлек районунда агрессиядан жабыр тарткан 
Жаўы-Жер, Кулунду айыл аймагындагы айылдарды 
калыбына келтирїї боюнча атайын штаб иштеп 
жатат. Бизге штабдын жетекчиси Лейлек райондук 
мамлекеттик администрациясынын башчысы –
акимдин биринчи орун басары Ташбалтаев Абдирашит 
Каримович айтып берди.

акимдин биринчи орун басары Абдирашит 

“УЗАККА СОЗБОЙ, КЫШКА ЧЕЙИН 
ЭЛИБИЗДИН МУКТАЖДЫКТАРЫН ЧЕЧЕБИЗ”

Чек арага чекит коюлат

ПРЕЗИДЕНТ ЭЛДИ САБЫР 
КЫЛУУГА ЧАКЫРДЫ
Шейшемби кїнї Президент 
Садыр Жапаров  Єзгєн шаарында 
жергиликтїї эл менен жолугушуу 
єткєрдї. Анда кыргыз-єзбек 
мамлекеттик чек арасына жана 
"Кемпир-Абад" суу сактагычына 
байланыштуу кеўири маалымат 
берїї менен бирге элдин 
суроолоруна да жооп берди.

Жолугушууга Министрлер Ка-
бинетинин Тєрагасынын орун 
басары - Улуттук коопсуздук 
мамлекеттик комитетинин тє-
рагасы Камчыбек Ташиев, Баш-
кы прокурор Курманкул Зулу-
шев, Жогорку Кеўештин депу-
таттары жана тиешелїї мамле-
кеттик органдардын жетекчиле-
ри катышты. 

Президент менен жолугушууга 
келген элдин саны кєп болгон-
дуктан, акимиаттын жыйындар 
залына батпай калды. Бирок 
экинчи этап менен бардыгы кир-
гизилген. Дээрлик бир кїнгє сє-
зулган жолугушуу эртеў мененки 
саат 10до башталып, кечки саат 
17ге чейин уланды. Президент Са-
дыр Жапаров социалдык барак-
часындагы кайрылуусунда бел-
гилегендей, элге так документтер 
жана бир канча жыл мурун кол 
коюлган келишимдердин неги-
зинде тїшїндїрїї иштери жїр-
гїзїлгєн. Эми жакынкы кїндєрї 
келишимге кол коюлуп, ал парла-
менттин кароосунан єтїп, беки-
генден кийин бардыгы элге ачык 
кєрсєтїлєт.   

“Негизинен талаш жерлер 
дээрлик 99 пайыз биз тарапка 
єттї. "Кемпир-Абадды" буга че-
йин толук Єзбекстан тарап кєзє-
мєлдєп келсе, эми мындан ары 
50/50 їлїштєгї биргелешкен 
ишкана тїзїп, плотинаны чогуу 
башкарабыз деген келишимге 
келдик. Суунун деўгээлин 908 
горизонттон 900 горизонтко тї-
шїрдїк. Ошондо кєлдїн жээги-
нен 1246 гектар жер бошоп, бизге 
єтїп жатат. Ал жерди ошол жер-
де жашаган элибиз тїбєлїк айыл 
чарба багытына колдонушат”,-
деген Мамлекет башчысы элди 
сабыр кылып, кїтє турууга ча-
кырды.  

Чындыгында чек ара масе-
лелерине тынчсызданган элди 

тїшїнсє болот. Бул кєйгєйдєн 
улам буга чейин далай чыр-
чатактар чыкты. Ошондуктан, 
бир келишимге келип аягына 
чекит коюлмайын дагы далай 
чырдын башы чыгаары чындык. 
Президент Садыр Жапаров жал-
пыбызга їмїттїн їрєєнїн сеп-
кендей, калган чек ара жерле-
ри акыйкат чечиле турган бол-
со, доомат айтпай сїйїнє тур-
ган учурга жетїї бардыгыбыз-
дын тилегибиз. 

Мамлекет башчысы Садыр 
Жапаров: “Бир сантиметр жер 

берген жокпуз. Тескерисинче 
алдык. Жїз жылдан кийин да-
гы биздин эмгек, биздин чечим 
ак жана кыргыз мамлекетинин 
кызыкчылыгы їчїн болгонун 
тарых тастыктап берет. Биз 
Каркыра, Тєрт-Кєчєнї берген 
чыккынчылардан эмеспиз”,-
деп, бузукулук кылып, элдин 
башын айландырган айрым 
адамдарга карата мыйзам че-
гинде катуу жаза кєрїлєєрїн 
эскертти.

Жылдыз ДЫЙКАНОВА
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- Бекбосун Ишенбекович, 
бїгїнкї кїндє Курултай инс-
титуту тууралуу эки ача пи-
кирлер айтылууда. Анын за-
рылдыгы, мыйзамдуулугу 
тууралуу айтып берсеўиз?

- Курултай жєнїндєгї маселе 
бїгїн эле чыга калган жок. Атам 
замандан бери элдин єкїлдєрї, 
аксакалдар чогулуп, маанилїї 
маселелерди талкуулап, жыйын-
тык чыгарып келишкен. Аталы-
шы гана башкача болбосо тїзї-
лїшї, аткарган иштери боюнча 
анчалык деле айырма жок. Кєч-
мєн цивилизациясынын саясий 
системасында курултайлар бо-
луп келген. Бизде Курултай ма-
селеси 20 жылдан бери кєтє-
рїлїп келе жатат. Керек болсо 
2010-жылдагы Баш мыйзамда 
Курултай тууралуу жобо болгон. 
Болгону анда бул тууралуу жобо-
лор адам укуктары боюнча бере-
неге туш келип калган. 2020-жы-
лы Конституциялык реформа 
башталгандан бери эў кєп тал-
кууга алынган маселе ушул Ку-
рултай болду. Талкууну жалпы 
Кыргызстан кєрїп, ачык пикир-
лер айтылды. Ошондуктан кєп-
чїлїк жарандардын каалоосун, 
суроо-талабын чечїї їчїн биз-
ге Элдик курултай институтун 
киргизїї сунушталды. 

Элдик курултай демократия-
нын бир тїрї. Ал - єкїлчїлїк-
тїї демократия. Ошондуктан биз 
Баш мыйзамдын 4-беренесине 
Элдик Курултай жєнїндє жобону 
киргиздик. Ал жерде Элдик Ку-
рултай мамлекеттик орган эмес 
деп жазылган. Муну кєпчїлїк 
чаташтырып, айрым депутаттар 
Жогорку Кеўештин ордуна Элдик 
Курултай келет деп жатышат. Бул 
негизи туура эмес. Мен аларга 7 
жана 76-беренени жакшылап окуп 
чыгууларына кеўеш берет элем. 
Элдик Курултай менен Жогорку 
Кеўеш эки башка милдетти атка-
рат. Бирєє эл єкїлї болсо, экин-
чиси жогорку эл єкїлї. Ошондук-
тан экєє биринин ордун бири ал-
маштыра албайт. Тескерисинче, 
экєє бири-бирин толуктап турат 
десем туура болот.

Бїгїнкї кїндє уюштуруу ко-
митети бардык негизги доку-
менттерди иштеп чыкты. Анда 
кимдер Элдик Курултайдын де-
легаттары боло алары жана боло 
албасы так жазылган. 

- Кимдер делегат боло ал-
байт?

- Мамлекеттик кызматкер-
лер, депутаттар, жергиликтїї 
кеўештердин єкїлдєрї делегат 
боло алышпайт. Аларда делегат 
болуу укугу жок. Жергиликтїї 
жамааттардын ичинен делегат-
тар тандалып, ал элдин атынан 
Элдик Курултайга катышат. Ал 
эми делегаттарды жергиликтїї 
эл тандайт. Ал їчїн коомчулук-
ту єнїктїрїїнїн негизги кєйгєй-
лєрї кєтєрїлє турган жергилик-
тїї курултайларды єткєрїї за-
рыл. Элдик Курултайга бир ай 
калганда ага катыша тургандар-
дын тизмеси бекитилет. Аларды 
уюштуруп, алып келїї иштерин 
айыл єкмєттєр камсыздайт. Ку-
рултайдын делегаты болуп 21 
жашка толгон кыргыз жараны 
їч жылдык мєєнєткє шайланат.

- Бїгїнкї кїндє коомчу-
лукта Баш мыйзамга Курул-
тай институтун киргизїї туу-
ра эмес деген да пикирлер ай-
тылууда. Бул боюнча оюўуз 
кандай?

- Курултай институтунун Баш 
мыйзамга кириши абдан туу-
ра кадам деп ишенимдїї айта 
алам. Кєптєгєн жылдар бою 
єлкєнї талап-тоногондордун 
жоопкерчиликсиз мамилеси, 
єлкєнїн келечегине кайдыгер 
мамилелер, коррупция сыяк-
туу терс кєрїнїштєрдїн жы-
йындысы Курултай институту-
нун тїптєлїшїнє алып келди. 
Элдик Курултайдын максаты - 
элдик бийликти, башкарууну, 

кєзємєлдї кїчєтїї. Ар кандай 
кїчтєргє таянып 5 жыл сайын 
тєўкєрїш кыла берсек, мамле-
кеттїїлїктєн ажырап калышы-
быз мїмкїн. Ата-бабалардан 
келе жаткан улуттук баалулук-
тардан кол жууп, улут катары 
тїпкї тарыхыбызга доо кетет. 

- Курултай институтуна чет 
єлкєдє жашаган жарандары-
быз катыша алабы?

- Албетте. Чет єлкєдє жаша-
ган жарандар їчїн 28 орун ка-
ралган. Алар чет мамлекеттер-
деги элчиликтер, консулдуктар 
жана диаспоралар аркылуу тан-
далышат. Ошондой эле, Кыргыз-
станда жашаган ар бир улуттун 
єкїлї жана бардык диний кєз ка-
раштагы жарандын катышууга 
укугу бар. 

- Аталган институттун тї-
зїмї жана ишмердиги туура-
луу айтып берсеўиз. Курул-
тай кандай учурда чакырты-
лат?

- Курултайдын ишмердїїлї-
гї жана статусу Баш мыйзамдын 
7-беренесине ылайык жїргїзї-
лєт. Ага ылайык єкїлчїлїктїї, 
багыт берїїчї институт ката-
ры иш алып барат. Жалпысы-
нан 21 кишиден турган жамаат 
иштейт. Ар бир аймакта жана 
Бишкек, Ош шаарларында Акса-
калдар кеўештери кошумча иш 
алып барышат. Бир жылда бир 
жолу бийлик  бутагынын маа-
лыматын угат. Ал эми кезексиз 
Курултай делегаттардын їчтєн 
эки бєлїгїнїн демилгеси менен 
чакыртылат. 

Курултайдын катышуучула-
рынын мамлекеттик маанилїї 
маселелерди кєтєрїп чыгып, 
аны чечїїдєгї орду чоў. Ма-
даният тармагынан баштап 
жогорку экономикалык ма-
селелер талкууланып, єл-
кєнїн келечектеги єнїгїї 
баскычтарына  тийгизген 
таасири натыйжалуу бо-
лот деген ишеним зор. Ку-
рултайга катышкан миў 
делегат айлык албайт, їй 
менен камсыз кылыш ке-
рек деп убара тартпайбыз. 
Тескерисинче бир жыл-
да бир чогулуп, сунуш-
пикирлерин ортого салы-
шат. Атїгїл бийликтен ат-
карылган иштердин жы-
йынтыгын сураганга жана 

баа бергенге акысы бар. Жалпы 
эл чогуу-чаран кеўешип иш кыл-
гандан жакшы натыйжа чыгышы 
керек. Коррупцияга бєгєт кою-
луп, тєўкєрїш, баскынчылыкка 
жол жабылат. Кыргызстан єнї-
гїї жолуна тїшєт.

- Делегаттар элдин элеги-
нен туура єтпєй, Курултай єз 
максатына жетпей калса эм-
не болот?

- Азыркы учурда жалпы Кыр-
гызстандын жарандары єлкє таг-
дырына кайдыгер эмес. Кенедей 
балдардан тартып, аксакалдары-
бызга чейин мамлекеттин бїгїн-
кї тынчтыгы жана келечектеги 
єнїгїїсї їчїн єз салымыбызды 
кошууга тийишпиз. Туура багыт 
алып, єнїгїї кадамдарын таш-
тоого убакыт жетмей тургай єтїп 
баратат. Мындай єлкєнїн келе-
чегин, єнїгїїсїн жана бейпил-
дигин камсыз кылууга багыттал-
ган, чечїїчї учурда тууган-урук, 
тааныш-билиш дегендик тапта-
кыр унутулууга тийиш. Мын-
дай жоопкерчиликти ар бир жа-
ран сезиши керек. Аймактарда-
гы кєтєрїлгєн маселелер чечил-
бей, єсїш байкалбаса анда ошол 
эл туура эмес делегат тандап ал-
ган болот. Демек, эл єзї кїнєє-
лїї болуп табылат. Жоопкерчи-
лик элдин єзїндє да, ошол эле 
учурда єкїлїндє да бирдей ка-
ралган. Бирок, андай болбойт. 
Чогуу тарткан араба арбытат. 
Бардык аракет єлкєнїн келече-
ги, єнїгїїсї жана тынчтык їчїн.

УЧУР МАСЕЛЕСИ

Юридика илимдеринин доктору 
Бекбосун БЄРЇБАШЕВ:

Элдик Курултайды єткєрїї боюнча коомчулукта 
кызуу талкуу жїрїїдє. Учурда юристтер, 
окумуштуулар, саясатчылар жана жарандык коомдун 
єкїлдєрїнєн турган топ Элдик Курултай єткєрїї 
боюнча уюштуруу иштеринин їстїндє иштеп жатат. 
Бул багытта юридика илимдеринин доктору, Кыргыз 
Республикасынын Президентинин кеўешчиси, Элдик 
Курултайды єткєрїї комитетинин мїчєсї Бекбосун 
Бєрїбашев суроолорго жооп берди.  

рынын мамлекеттик маанилїї 

Элдик Курултайды єткєрїї боюнча коомчулукта 
кызуу талкуу жїрїїдє. Учурда юристтер, 
окумуштуулар, саясатчылар жана жарандык коомдун 
єкїлдєрїнєн турган топ Элдик Курултай єткєрїї 
боюнча уюштуруу иштеринин їстїндє иштеп жатат. 
Бул багытта юридика илимдеринин доктору, Кыргыз 
Республикасынын Президентинин кеўешчиси, Элдик 
Курултайды єткєрїї комитетинин мїчєсї Бекбосун 
Бєрїбашев суроолорго жооп берди.  

“ЭЛДИК 
КУРУЛТАЙ – 
ЄКЇЛЧЇЛЇКТЇЇ 
ДЕМОКРАТИЯ”

Єрнєктїї ємїр

УЛУТ СЫЙМЫГЫ 
МАМБЕТ 
МАМАКЕЕВ

Кечээ Кыргыз Республикасынын 
Президентине караштуу 
Улуттук аттестациялык 
комиссиянын эмгек жамааты 
Кыргыз Республикасынын 
Баатыры Мамбет Мамакеевдин 
торколуу 95 жашынын урматына 
салтанаттуу кече єткєрїп, 
белектерди тапшырды. Алгач 
аталган улуттук комиссиянын 
жетекчиси Бакыт Тыналиева 
куттуктоо сєз сїйлєп, 
тарыхта аты алтын тамгалар 
менен жазылып кала турган 
сыймыктуу хирург аксакалдын 
ишмердигине токтолду.

Кыргыз Улуттук хирургия бор-
борунун негиз салуучусу, Кыр-
гыз Республикасынын Баатыры 
Мамбет Мамакеев илим изил-
дєєнї, медициналык тажрыйба-
ны, уюштуруу-башкаруучулукту 
жана сапаттуу илимий адистерди 
даярдоону ийгиликтїї айкалыш-
тыруу менен 40тан ашык меди-
цина илимдеринин доктору жана 
кандидаттарын даярдап чыгарган. 

Б.Тыналиева белгилегендей 
М.Мамакеев 1991-жылдан тар-
тып азыркы мезгилге чейин хи-
рургия адистиги боюнча дис-
сертациялык кеўештин тєрага-
сы болуп талыкпай эмгектенип 
келгендигине окумуштуулар жа-
мааты сыймыктанат. Анын иш 
билги жетекчилиги астында кєп-
тєгєн изденїїчїлєр илимий эм-
гектерин, єз билимдерин андан 
ары терендетїї максатында иш 
алып барууну каалашат. 

“Адам ємїрї їчїн кїрєш жїр-
гїзгєн тїйшїгї тїмєн кесипти ар-
калап тургандыгыўызга карабай 
жыл сайын 5000ден ашык татаал 
операцияларды жасап, натыйжа-
луу дарылоо ыкмаларын ойлоп 
таап, аны иш жїзїнє ашырды-
ўыз. Эл їчїн кылган эмгегиўиз-
дин аркасында Кыргыз Республи-
касынын илимине эмгек сиўир-
ген ишмери, Кыргыз Республи-
касынын эмгек сиўирген дарыге-
ри, эки жолку лауреаты жана би-
ринчи класстагы мамлекеттик ке-
ўешчиси, И.К.Ахунбаев атындагы 
академиялык сыйлыктын лауре-
ты, Прага шаарындагы Карлов 
университетинин (Чехия) алтын 
медалынын ээси, Оксфорд шаа-
рынын Сократовдогу Эл аралык 
комитетинин «Дїйнєлїк илим-
ге кошкон салымы їчїн» (Вели-
кобритания) берилген алтын ме-
далы, КМШ єлкєлєрїнїн «Ше-
риктештик» орденинин кавале-
ри, КРнын баатыры деген наам-
дарга татыдыўыз.

Сизге чын дилден бекем ден 
соолук каалайбыз, їй-бїлєўїз ме-
нен бакубат узак жашаўыз, єрї-
шїўїз жайык болуп, кетпес кенч, 
кеўири дєєлєт консун!”,-деди 
Б.Тыналиева.

Разия ЖООШБАЕВА
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- Данияр Жолдошевич, 
Кыргызстанда бїгїнкї эко-
номикалык саясаттын єзєгїн 
эмне тїзєт?

- Экономикалык саясаттын 
негизги єзєгї стратегиялык 
милдеттерди чечїїдє турат. 
Биринчиден, COVID – 19 пан-
демиясынын терс таасиринен 
экономиканы калыбына келти-
рїїчї кризиске каршы чаралар-
ды ишке ашыруу, акыркы кез-
деги геоэкономикалык чектєє-
лєргє байланыштуу кырдаалды 
жєнгє салуу керектелет. Экин-
чиден, экономикалык єсїїнї 
тездете турган реформалар їчїн 
инвестицияларды сырттан жана 
ичтен тартууну ишке ашырууга 
багытталган. Экономикалык 
абалды туруктуу кармап єсїї-
нї камсыздоо їчїн фискалдык 
саясат маанилїї роль ойнойт. 
Жаўы Салык кодекси иштелип 
чыгып, анда салык салууга жа-
ўыча ыкмалар киргизилди. Айт-
сак, жалпы режими, Бирдик-
тїї салыктын негизинде жєнє-
кєйлєтїлгєн салык системасы 
иштеп жатат. Мындан тышка-
ры, конкреттїї тармактар їчїн 
белгилїї бир преференциялар 
берилїїдє. Алсак, ата мекен-
дик єндїрїїчїлєр їчїн сатууга 
болгон салыктын ставкасы 2 
пайыздан 1 пайызга тїштї; ти-
гїї тармагы їчїн бирдиктїї са-
лыктын тємєндєтїлгєн ставка-
сы 0,25 пайыз болду.  Электро-
бустарды чыгарып жана ташып 
келе турган субъекттер кошум-
ча нарк салыгынан бошотулду. 
Кыргызстандын ичинде элект-
рондук кызмат кєрсєтїп жаткан 
(GOOGLE, YANDEX, YANDEX 
TAXI ж.б.) компаниялар їчїн 
кошумча нарк салыгын тєлєє 
киргизилди. Электрондук соода 
тармагы їчїн 2 пайыздык ата-
йын салык режими кирди. Эгер 

салык тєлєєчї негизги сумма-
ны їстєгї жана айыптары менен 
чогуу тєлєсє, анда їстєк менен 
айыптардын 50 пайызын тєлєє-
дєн кечїї да каралган.

- Мамлекет ишкерлерди 
финансылык жактан колдоо 
боюнча кандай конкреттїї 
чараларды ишке ашырып жа-
тат?

- Бул багытта абдан натый-
жалуу иштер аткарылууда. Эс-
ке салсам, Кепилдик фондунун 
уставдык капиталы 4,1 млрд 
сомго чейин кєбєйтїлдї. Бул 
ишкерлерге бериле турган ке-
пилдиктердин санынын кєп 
болушуна алып келет. Агроє-
нєр жай комплексин кластер-
дик єнїктїрїї їчїн бюджет-
тен 9 млрд сом бєлїнїп, мын-
дан ары дагы аны 26 млрд сом-
го жеткирїї каралууда. Учур-
да эт, сїт, жашылча-жемиштер, 
кумшекер, єсїмдїк майы, кар-
тошка, жумуртка жана буудай 
боюнча кластерлер иштеп жа-
тат. Мындан тышкары, “Айыл 

чарбасын каржылоо – 9” дол-
бооруна 6,2 млрд сом бєлїнїп, 
ушул долбоордун алкагында 
2021-жылы єлкє боюнча айыл 
чарбасындагы 10 392 товар єн-
дїрїїчїлєргє жалпысынан 6,1 
млрд сом кредиттер берилген. 
Їстїбїздєгї жылы “Айыл чарба-
сын каржылоо – 10” долбооруна 
берилген каражат 5 млрд сом-
го кєбєйгєн. Кризистен чыгуу 
їчїн чакан жана орто бизнеске 
колдоо кєрсєтїї боюнча “Кичи, 
чакан жана орто ишканаларды 
чукул колдоо” долбоору ишке 
ашырыла баштап, долбоор ал-
кагында 100,0 млн АКШ дол-
ларын їстєгї жок берїї жїрїп 
жатат. Евразиялык стабилдеш-
тирїї жана єнїктїрїї фондунан 
80 млн АКШ доллары єнєр жа-
йын жана туризмди єнїктїрїї 
їчїн тартылды. Мындан башка 
Соцфонддун топтомо фондусун 
пайдалануу їчїн аны экономи-
кага реинвестиция катары тар-
туунун механизми ишке кир-
мекчи. 500 млн АКШ долларына 

евробонддорду чыгаруу да иш-
телїїдє. Єлкєбїздїн алтын за-
пасын чет элдик инвестициялар-
ды тартууда камсыздоочу меха-
низм катары пайдалануу да иш-
телип жатат.

- Учурда мамлекет тара-
бынан ишкерлер чєйрєсї-
нє абдан олуттуу каржылык 
колдоо кєрсєтїлїп жатканы 
да жакшы. Муну менен ка-
тар экономиканы єнїктїрїї 
їчїн атайын тїзїмдєр да иш-
тешїїдє. Ушул тууралуу айт-
саўыз?

- Бул багытта мамлекеттик 
колдоону жана ресурстарды 
консолидациялоо, инвестиция-
лык долбоорлорду ишке ашы-
руу їчїн Кыргыз Республика-
сынын єнїктїрїї институтта-
ры боюнча Координациялык 
кеўеш тїзїлгєн. Анын алдында 
долбоорлор офиси иштеп, мык-
ты инвестициялык долбоорлор-
ду алып чыгып, алардын ийги-
ликтїї ишке ашуусун колдоп, 
инвестициялык долбоорлорду 
тїзїмдєштїрїї менен комплекс-
тїї даярдоо иштерин аягына че-
йин жїргїзєт. Уставдык капи-
талы 1 млрд сомдук “Кыргыз-
индустрия” ачык акционер-
дик коому тїзїлдї. Ал мамле-
кеттик їлїшї бар ишканалар-
ды эффективдїї башкарууну 
жана єнєр жайды модерниза-
циялоону ишке ашырат. “Улуу 
кєчмєндєрдїн мурасы” улуттук 
холдинги тїзїлїп, анда жер 
байлыктарын пайдалануу жана 
экономиканын окшош тармак-
тарындагы долбоорлорду эл 
аралык тажрыйбаны колдонуу 
менен ишке ашыруу каралган. 
Ал эми туризм тармагын жак-
шыртуу їчїн “Кыргызстандагы 
туризмди єнїктїрїї жана кол-
доо фонду” 1 млрд сомдук ус-
тавдык капиталы менен тїзїл-
дї. Дагы белгилей кетсек, эко-
номикалык эффективдїї кыз-
матташуу їчїн жана єлкєнїн 
экономикасын модернизация-
лоого Россия-Кыргыз єнїктїрїї 
фонду, Кыргыз-Єзбек єнїктїрїї 
фонду, Кыргыз-Венгрия єнїктї-
рїї фонду сыяктуу мамлекеттер 
аралык фонддор да ийгиликтїї 
иштеп жатышат. 

- Акыркы кезде кассалык – 
кєзємєлдєєчї машина (ККМ) 
тууралуу коомчулукта ар 
кандай сын-пикирлер, ой-
лор айтылып, митингге чык-
кандар да болду. Азыр бул иш 
кандай натыйжа берїїдє?

- Бул инструментти кирги-
зїїнїн башкы максаты – кємїс-
кє экономиканы ачыкка чыга-
руу, ар кандай текшерїїлєрдї 
азайтуу жана керектєєчїлєр-
дїн укуктарын коргоо. Кємїс-
кє экономикадан чыгуу макса-
тында “Кэшбек”, “Чек талап кыл 
да, байге утуп ал!” долбоорлору 

иштеп жатат. Мындан сыртка-
ры салык боюнча кєзємєлдї 
аралыктан жїргїзїї система-
сын киргизїї да пландалууда. 
Учурда коомчулук да, ишкер-
лер да бул инструментти кол-
донууну кеўири жайылтып жа-
тышат. Керектєєчїлєр да ар 
бир алган буюму їчїн чек та-
лап кылганды билип калыш-
ты. Бизнес чєйрєсїндє, соода-
сатыкта ККМ толук ишке кир-
се, биздин экономикада чын-
дап єсїї болуп жатканын аз 
убакытта эле кєрїп-билебиз. 
Деги эле фискалдык саясат 
мындан ары стимул берїїгє 
жана бардык процедуралар-
ды жєнєкєйлєтїїгє гана ба-
гыт алат. Туризм тармагы жана 
креативдїї индустриялар паркы 
їчїн да ийкемдїї салык тєлєє 
формалары киргизилди. 

- Экспорт экономиканы ал-
дыга тарткан негизги локо-
мотив. Бирок, мурдагыдай 
эскиче товар экспорттоодон 
башка жаўы ыкмалар, кыз-
мат кєрсєтїїлєр, жаўыча 
жолдор чыгып жатпайбы. 
Бул багытта сиз жетектеген 
министрлик кандай иштер-
ди аткарып жатат? 

- Акыркы кезде дїйнєдє ин-
тернет соодасынын глобалдык 
рыногу кулач жаюуда. Бул тар-
мак бир топ жылдан бери єсїї 
їстїндє гана келе жатат. Биз да-
гы дїйнєлїк тенденцияны эске 
алуу менен ага ылайыкташып 
жатабыз. Электрондук соода-
сатыкты єнїктїрїї їчїн, Кыр-
гызстанда єзгєчє шарттар тїзї-
лїїдє. Биринчиден электрондук 
соода-сатыкты єнїктїрїї їчїн 
укуктук база тїптєлдї. Ал ар-
кылуу “Амазон” жана “Вайлд-
беррис” эл аралык платформа-
ларына продукцияларды чыга-
рууга шарт тїзїлдї. Глобалдуу 
маркет-плейстерге биздин то-
варларды киргизїї иштери жї-
рїп, алардан складдык имарат-
тарды алуу жагы каралып жатат. 
Булар їчїн жаўы Салык кодек-
синде тїшкєн кирешеден 2 па-
йыз алуу боюнча атайын салык 
режими иштеп жатат. Экспорт-
ту єнїктїрїї менен продукция-
ларды стандартташтыруу жана 
сертификациядан єткєрїї мак-
сатында, 22 кыргыз лаборато-
риясы аккредитациядан єттї. 
Сертификациялоого 20 орган, 
инспекциялоого 8 орган ЕАЭБ-
дин Бирдиктїї реестринде кат-
талган. Кыргызстанды аккреди-
тациядан єткєрїїгє эл аралык 
жана аймактык уюмдардын акк-
редитациялоосу боюнча улуттук 
органдардын (ILAC, APAC) таа-
нуусуна жетишилди. ЕАЭБ алка-
гында 52 техникалык регламент 
иштей баштады. 

Жазгїл КАРБОСОВА

АРАКЕТКЕ БЕРЕКЕТ

КР Экономика жана коммерция министри 
Данияр АМАНГЕЛДИЕВ:

“Электрондук соода-сатыкты єнїктїрїї 
їчїн укуктук база тїптєлдї”

Сентябрь айынын 
экинчи бєлїгїндє 
Кыргызстанда Ишкерлер 
кїнї белгиленди. 
КР Экономика жана 
коммерция министри 
Данияр Амангелдиев 
Кыргызстандын 
єнїгїшїнє салым кошуп 
жаткан алдыўкы 
бизнесмендерди 
куттуктап, єз 
иштеринде ийгиликтерди 
жараткан ишкерлерге 
сыйлыктарды 
тапшырды. 
Мїмкїнчїлїктєн 
пайдаланып мамлекет 
тарабынан ушул 
багытта аткарылып 
жаткан иштер 
туурасында министр 
мырза менен маек курдук. 
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Жабыркаган элге жардам 
берїї боюнча Бишкек 
шаарында тїзїлгєн 
баткендиктердин элдик 
штабынын жетекчиси 
Максат ДЫЙКАНОВ: 

«КАРГАШАЛУУ 
ОКУЯНЫ ООР 
КАБЫЛ АЛДЫК»

- Бул каргашалуу окуяны биз 
абдан оор кабыл алдык. Ошол 
эле кїнї Баткен деп жїрєгї сок-
кон жарандарыбыз чогулуп штаб 
тїздїк. Гуманитардык жардамы-
бызды жєнєтїп, бул жактан бар-
ган баткендиктерди тосуп алып, 
колдон келишинче жайгаштыр-
ганга жардамдаштык. Элдин кєй-
гєйлєрїн, сунуштарын угуп, ти-
йиштїї жерлерге жеткирдик. 
Бизди дароо Коопсуздук Кеўе-
шинин катчысы кабыл алды. 
Биздин элден чогулткан сунуш-
пикирлерибиз абдан маанилїї 
болгондуктан, андан кийин Пре-
зидент єзї кабыл алды. 

Єтє кеўири, маанилїї маселе-
лер боюнча сїйлєшїї учурунда 
элден тїшкєн 20 сунуш-пикир 
айттык. Єзгєчє белгилеп кете-
йин, Єлкє башчысы Баткенде-
ги кырдаалды тїп-тамыры ме-
нен єзгєртїї боюнча єтє жакшы 
оюн билдирди. 

Штабдын мїчєсї 
Бегали ТЄЛЄМЇШОВ:

«БУГА ЧЕЙИН 
МАМЛЕКЕТИБИЗ 
АЛСЫЗ БОЛУП 
КЕЛГЕН» 

– Президенттерибиз кєп жа-
ўылыштык кетиришкен. Бирок, 
биз кечээ Президентке башка ой 
менен киргенбиз. Мамлекет баш-
чысы менен кеўири баарлашып, 
анын оюн уккандан кийин, биз 
ага ыраазы болуп калдык. Кєрсє, 
бїгїнкї кїндє коргонууга мам-
лекеттин кїчї жетет экен. Бирок 
биз эл аралап, алар менен жолу-
гушууларды єткєрдїк. Эл менен 
болгон жолугушууларда “мекен 
їчїн иштеп беребиз” деген жаш-
тарыбыздын їнїн, элибиздин де-
мин уктук. Кєрсє, биз элдик ко-
шуундарды тїзїп, аскерлер ме-
нен биргеликте Ата Мекенибиз-
ди коргоого толук мїмкїнчїлї-
гїбїз бар экен. 

Эгерде мамлекет ошол чек ара-
ны коргогондорго 70 миў сомдон 
акча тєлєп берсе, биринчиден 
миграцияда жїргєн, активдїї 
жаштарыбыз армия менен ко-
шо єз жерин коргомок. Биздин 

Президентке берген сунушубуз-
дун бири ушундай болчу. Бїгїн-
кї кїндє бул сунуш Жогорку Ке-
ўеште каралып жатат.

Штабдын мїчєсї 
Кубаныч НАЗЫРБЕКОВ: 

«ЭГЕРДЕ ЭЛДИК 
КОШУУНДАР КУРАЛ 
МЕНЕН ТУРГАНДА, 
АЛАР ДААП КИРЕ 
АЛБАЙТ ЭЛЕ»

- Кечээки болуп єткєн окуяда 
чек арадагы жарандарыбыз, Бат-
кен облусунан сырткары кооп-
суз аймактарга – Ноокат, Ош, 
Жалал-Абад, бул жагы Бишкек-
ке чейин кетїїгє аргасыз болуш-
ту. Биз качкандан кєрє душман-
га каршы турушубуз керек. Кол-
до курал жок болгондуктан Та-
жикстандын куралчан жєнєкєй 
жарандары айылдарды аралап, 
єрттєп жїрїштї. Эгерде элдик 
кошуундар курал менен турганда 
алар даап кире албайт эле. 

Экинчиден, сырттан келген-
дерге караганда єзїбїздїн жа-
рандар, чек араны ийне-жибине 
чейин билишет. Коргоо министр-
лиги эл менен тыгыз иштеш ке-
рек. Ошондо мен патриотмун де-
ген жарандарыбыз мамлекеттин 
стабилдїїлїгї їчїн жанын ая-
бастан мекенге кызмат кылып 
берїїгє даяр. 

Дагы бир айтып кете турган 
нерсе, ушундай чыр-чатак бол-
гон мезгилде єтє маанилїї че-
чимдер кабыл алынат да, дароо 
эле унутулуп калынат. Ошондук-
тан мындай мезгилде Президент-
тин алдында Баткендин кєйгє-
йїн мыкты билген, чек ара ма-
селесин тїшїнгєн кеўешчи ке-
рек деп ойлойбуз.  

Штабдын мїчєсї 
Ниймат МАВЛЯНОВ: 

«ТЫНЧТЫКТЫ 
КАМСЫЗДОО 
ЇЧЇН КОРГОНУУНУ 
КЇЧЄТЇЇ КЕРЕК»

- Коргонуу єкїлдєрї чыр чык-
кан мезгилде эле Баткенге келип, 
калган мезгилде єздєрї коопсуз 
аймактарда, їй-бїлєлєрї менен 
эч нерседен бейкапар жашап жа-
тышат. Алар дагы єзгєчє абал 
киргизилген мезгилден баштап, 
штабдын тєрагасы баш болуп 
ушул жерде жашап, ушул жерде 
жатып, чыр чыккан аймакта жа-
шоо кандай болоорун жон тери-
лери менен сезиш керек.

Бїгїнкї кїндє бизде эвакуа-
циялоодо да маселе бар. Єзгєчє 
кырдаалдар министрлиги чек 
аралаш аймактарда жарандык 
коргонуу боюнча машыгууларды 
єткєрїп, єзгєчє кырдаал мезги-
линде жарандар эмне кылуу ке-
рек, эвакуациялоонун шартта-
рын практикалык тїрдє окутуу 
зарыл. 

Кечээки єткєн окуяда биз 
коргонууну мыкты уюштур-
ган аймактарды кєрдїк. Ми-
салы, Їч-Дєбє, Самаркандек 

айылдарындагы уучулар эч кан-
дай команда жок эле єздєрї эл-
дик кошуундарды уюштуруп чы-
гышты.

Кызыл-Кыя консерва 
заводунун директору 
Бердигул АБДИБАИТОВ:

«БИЗДИН ЗАВОДДОН 
ЄНДЇРЇЛГЄН 
ПРОДУКЦИЯЛАР 
МОСКВАГА 
ЭКСПОРТТОЛОТ»

Кызыл-Кыя шаарындагы 
консерва завод кєп жылдан бе-
ри ишин токтоткон жок, теске-
рисинче єндїрїлгєн товарлар-
га болгон кардарлардын саны 
єсїп, бїгїнкї кїнгє чейин Рос-
сияга болгон экспорттоонун кє-
лємїн кєбєйтїїдє. Кызыл-Кыя 
консерва заводунун директору 
Бердигул Абдибаитов тємєнкї-
лєргє токтолду:

«Кызыл-Кыя шаарындагы кон-
серва заводунун тїзїлгєнїнє не-
гизи кєп жыл болду, 1969-жыл-
дары ачылган, ошондон бери 
эле иштеп келет. Ал эми мен бул 
жерге 1982-жылы директор бо-
луп кызматка келгенмин. Биз 
1982-жылдан бери фермерлерди 
бириктирип, заводдун базасын-
да айыл чарба корпоративин тїз-
гєнбїз. 100дєн 150гє чейин фер-
мерлер чогулган, бїгїнкї кїндє 
иштей турганы 50дєн 60ка чейин 
фермер иштейт. Биз фермерлер 
менен тыгыз байланышта болуп 
каражат жагынан акчаны алдын 
ала беребиз, жерди да арендага 
алып беребиз. Дыйкандар ме-
нен келишим тїзєбїз, тїзїлгєн 
келишимдин негизинде ашык-
кеми жок каражатты алып, биз 
менен иштешет, болбой калды, 
жетпей калды деген маселе жа-
ралбайт. Бизде негизинен ком-
пот, варенье жана бадыраў ме-
нен помидордон жасалган лечо 
жасалат. Биздин заводдон єн-
дїрїлгєн продукциялар Моск-
вага экспорт болот, кардарла-
рыбыз алдын ала буйуртма бе-
рип, єздєрї келип алып кетишет. 
Кїз келип калгандыктан, жумуш                                         
бираз солгундап турат, себеби 
мємє-жемиш бышып бїттї, би-
рок кышта деле жумушту ток-
тотпойбуз, кїнєсканасы бар дый-
кандар менен иштешебиз. Биз 
тїшкєн каражатка кышында да 
оўдоп-тїзєє иштерин аткарып, 
жумушчуларга айлык акы берип 
турабыз. Негизинен айлыктары 
жакшы, кєпчїлїгї аял кишилер, 
ушул жерде эле їй-бїлєсїн бак-
са болот. Мындан сырткары айта 
кетїїчї нерсе, акыркы кездери 

дыйкандар мурдагыдай иште-
бей калды, бир жагынан миг-
рацияга агылса, экинчи жагы-
нан жердин налогун алып койду, 
ошону да дыйкандар пайдалан-
бай, канчалык жеўилдик берген 
сайын жалкоо болуп калышты. 
Эгерде фермерлердин саны мын-
дан ары да кєбєйсє, биз экспорт-
ту башка чет єлкєлєргє да чыга-
рабыз. Азыр Россиядан ашпайт. 
Андан сырткары єзїбїзгє да чы-
гарып турабыз, бирок аз єлчєм-
дє. Биздин завод мындан ары да 
ишин токтотпойт, мїмкїн болу-
шунча фермерлердин санын дагы 
100гє жеткирип, дыйкандар менен 
тыгыз иштешебиз. Даяр жерлер 
жатат, менин айтаарым жерлерди 
иштетиш керек, бекер жатпасын, 
кайсыл дыйкан болбосун биз ке-
лишим тїзїп иштешкенге даяр-
быз» дейт Бердигул Абдибаитов.

Максат орто мектебинин 
директорунун тарбиялык 
иштери боюнча орун 
басары Чынара 
САЛИМБЕКОВА:

“ОКУУНУ 
КАЛТЫРБАЙЛЫ ДЕП 
ОНЛАЙН ФОРМАТТА 
ОКУП ЖАТАБЫЗ”

– Каргашалуу окуядан Лейлек 
районунун “Максат” орто мек-
теби менен кошо балдар бакча-
сы да тажик аскерлеринин аткы-
лоосунан жараксыз болуп калган 
болчу. Бир эле мектеп эмес турак 
їйлєр да жабыркап, элдер коопсуз 
аймактарга кєчїрїлгєн. Бїгїн жай 
турмуш башталып, бузулган турак 
жайлар ыкчам калыбына келти-
рилїїдє. Белгилей кетсек бирин-
чилерден болуп, “Семетей-Максат” 
балдар бакчасы калыбына келти-
рилип, бєбєктєрдїн кїлкїсї жа-
ўырды. Жергиликтїї тургундар 
ыкчам жана бат оўдоп тїзєєлєрдї 
єткєрїп берген “Мегаком” компа-
ниясына рахматтарын айтышууда. 
Ага удаа эле “Максат” орто мекте-
бин да оўдоо иштери соўуна чы-
гып калды дейт мектептин ди-
ректорунун тарбиялык иштери 
боюнча орун басары Чынара Са-
лимбекова.

- Максат айылында бирин-
чи болуп балдар бакчасы ка-
лыбына келтирилгендигинен 
кабарыбыз бар. Мектепти да 
оўдоп-тїзєє иштери баштал-
гандыр? 

- Мектептин 20га жакын му-
галимдери менен тазалоо иш-
терин жїргїздїк. Оўдоп-тїзєє 
иштери эми башталат. 16-сен-
тябрь кїнї кадимкидей жу-
мушка жєнєп жатканыбызда 

мага “мектеп директору Шайбек                                                          
Абдирахимов ааламдан єттї” де-
ген кабар келип калды. Эмне бо-
луп кетти экен деп їйдєн жєнєп 
чыгаарымда айыл башчыбыз 
Сапарали Адинаев чалып “Мек-
тепке балдар келбесин, Баткенде 
окуя башталыптыр” деп айтты. 
Анан биз маалыматтарды ата-
энелер топторуна жеткирдик. 
Ошол кїнї балдар ата-энелери ме-
нен ар тарапка кетишти. Азыркы 
кїндє айылда абал туруктуу болсо 
да мектеп, турак їйлєр кїйїп жа-
шаганга мїмкїнчїлїк болбогон-
дуктан, 50гє жакын окуучулары-
быз барган айылдардын мектеп-
терине тартылып, 50дєй окуучу 
кїндїзї мектепке келип, кечин-
де кайра ал айылдарга кетип жа-
тышат. Ошол себептен балдарды 
каттоодон кыйынчылык болбо-
сун деген чечим менен 3-октяб-
рдан тарта онлайн форматта окуу 
процессин жїргїзїп жатабыз. 

- Окуу корпусун кайра ка-
лыбына келтирїїнїн абалын 
баяндап берсеўиз?

- Мектебибизди былтыр тажик 
аскерлери толугу менен кїйгї-
зїп жараксыз абалга келтирген. 
Аны “Нур” компаниясы толук 
оўдоп-тїзєп берген болчу. Бы-
йыл мектеп директорунун каби-
нети єрттєлгєн. Калган кабинет-
тердин эшик-терезелери талка-
ланган, мебелдерди сындырып, 
маалымат тактайчаларды кесип 
жараксыз абалга келтиришкен. 
Бул мектепте 20 мугалим 230 
окуучуга билим берчїбїз. Эми 
мектеп кайра калыбына келген-
че окуучуларга сабакты онлайн 
форматында улантабыз. Былты-
ры мектептин дубалы эле калып, 
талкаланган болчу. Быйыл бар-
дык класстардын ичиндеги компь-
ютерлерди, принтерлерди, ашка-
на эмеректерин тоноп, класстарга 
солярка чачып кїйгїзгєнгє аракет 
жасашкан, бирок Кудайдын жар-
дамы менен кїйбєй калыптыр. 
Азыркы кїндє комиссиялар ке-
лип тактап, чыгымдарды жазып 
кетишти, тазалоо иштерин мектеп 
жамаатыбыз менен аткардык. Бул 
жолкусунда да “Нур” компания-
сы кайрадан оўдоп-тїзєєдєн єт-
кєрїп беришет. Буюрса, экинчи 
чейрекке чейин ремонт иштери 
аяктаса, мектепке кайра кирип 
калабыз деген ойдобуз. 

P.S. Чынара айымдын айтымын-
да чек ара окуясы жїз берген кїн-
дїн таў эртеси каза тапкан мектеп 
директору Шайбек Абдирахимов 
мектеп директорлугуна дайын-
далганына эми гана 4-5 айдын жїзї 
болгон. Ага чейин мектептин окуу-
тарбиялык иштери боюнча дирек-
торунун орун басары болуп иштеп, 
уюштуруучулук жагынан  мектеп 
турмушуна кєп салымын кошкон 
мыкты жетекчи болгон. Єз ишин 
так билген, жетекчилик кызматын 
жакшы аркалаган директор уулу 
Баткен шаарында чек ара кызма-
тында экендигинен кабатыр алган-
бы же калыбына келген мектеп бул 
жолу да кайрадан кол салуудан жа-
быркап калабы деген ойдон улам 
жїрєгї кармап каза болгонбу де-
ген ойго келет. Кантсе да маркум 
агайдын жайы жаннаттан болсун.

Адылбек АКМАТОВ, 
Баткен облусу

СЕН ООРУБА, МЕН ООРУЮН АТА ЖУРТ!

ЭЛДИК КОШУУНДАР КУРАЛ МЕНЕН 
ТУРГАНДА, АЛАР ДААП КИРЕ АЛБАЙТ ЭЛЕ



АДАМГА ЭКИ НЕРСЕ ТИРЕК ДЕГИ, БИРИ ТИЛ, БИРИ ДИЛИЎ ЖЇРЄКТЄГЇ

Т.Эрматов атындагы Бишкек музыкалык-педагогикалык 
колледжинин директорунун милдетин аткаруучу Улан ТУРДАЛИЕВ:

- Улан мырза, айтсаўыз, 
мамлекеттїїлїктїн эў баш-
кы белгилеринин бири бол-
гон, улуттун єз ара карым-
катышын, байланышын, пи-
кир алышуусун тейлеген ти-
либиздин учурдагы абалына 
филолог катары кандай баа 
бересиз? 

- “Тил-улуттун жаны” деген 
накыл тегин жерден айтылба-
ган чыгар. Ар бир улуттун улуу-
лугу, уюган тарыхы, кєєнєрбєс 
мурасы ошол элдин тили аркы-
луу чагылдырылат. Ал аркылуу 
башка элдер тааныйт, єзгєчє-
лїгїнє таўыркайт, кереметине 
суктанат. Бул жагынан алган-
да кыргыз тили кєптєгєн тил-
дердин алдыўкы сабында десек 
болот. Эч бир элде жок єзгєчє-
лїктєргє бай экенин да бир топ 
далилдер менен баса белгилеп, 
сыймыктануу менен айта алабыз. 
Теўдешсиз “Манас” эпосун жа-
раткан, ааламга Ч.Айтматовду 
тааныткан, тєгєрєгїн тєп кылып 
тєкмєлєрдї сайраткан тил кан-
тип тилдер мейкининде єз ордун 
таппасын. Єўгє єгєйлєсє да єзї-
бїз ага жол бербешибиз керек. 
Бизде кыргыз тилинде айтсаў 
кєўїл буруп маани да бербейт. 

Башка улуттун тилинде айтсаў 
ошол эле ойлорго ынанып, ал 
тилге басым жасаган учурлар 
кєп. Бул эми єзїбїздїн улуттук 
тилге болгон мамилебиз. “Кыр-
гыз тили – илимдин тили эмес” 
деп жээригендер болгон. Ада-
бий айдыўдан алып караганда 
“Манас таануу” илиминде ар бир 
сєздїн тїбїнє тїнєп изилдеген 
С.Байгазиев, Айтматовдун ада-
бий бейнесин тереўден талдаган                                                        
К.Асаналиев, Алыкулдун жаўы-
чыл акын экенин таамай белги-
леген С.Жигитовдор илимий не-
гизде бутага алган темаларын 
кыргыз тилинде ачып берип жат-
пайбы. Кантип анан илим жаз-
ганга болбойт деп айтабыз. Ти-
либизге болгон мындай мами-
лени, кєз караштарыбызды єз-
гєртїшїбїз керек. Кезинде ураан 
чакырып тилге жапатырмак ки-
ришип жаткандай таасир кал-
тырганыбыз менен кєзгє толор 
натыйжаны кєрє алган жокмун. 
Тилибиздин учурдагы абалын 
коомдук жерлердеги пикир алы-
шуулар, трибуналардагы сїйлє-
нїп жаткан сєздєр эле аныктап 
жатпайбы. Демек, ар бир адам 
єзїнєн баштаганы жєндїї. 

- Негизинен улуттук тил 

оозеки жана жазуу форма-
сында кеўири жайылат. Тил-
дин кадыр-баркын кєтєрїї 
їчїн эмнеге басым жасашы-
быз абзел? Кыргыз мамле-
кетинин эгемендїїлїгїнїн 
жана кєз карандысыздыгы-
нын башатында зор тарыхый-
саясий окуя деп 1989-жылдын 
23-сентябрында кабыл алын-
ган “Мамлекеттик тил жєнїн-
дєгї мыйзамды” айтууга бо-
лот. 33 жылдан бери мамле-
кеттик тил тууралуу мыйзам 
бир нече жолу єзгєртїлїп, 
толукталып бир катар ре-
дакцияланганы да белгилїї. 
Учурда да Кыргыз Республи-
касында 2021–2025-жылда-
ры мамлекеттик тилди єнїк-
тїрїї жана тил саясатын єр-
кїндєтїї программасы иштеп 
жатат. Дегеле биз канткенде 
кыргыз тилин єнїктїрє ала-
быз?

- Мекендин бїтїндїгїн сактап 
ар бир карыш жер їчїн бел чеч-
пей кїзєткє тургандай, ар бир 
сєздї сактап калууга жан їрє-
шїбїз керек.  

“Кыргыз тил – деўиз, океан,
А, сєздєр куйган булактар.
Кыргыз тил – ак боз аргымак, 
А, сєздєр учкул туяктар” деген-

дей,  тамырда кан жок дене мї-
чєлєр єз милдетин аткара алба-
гандай, суусуз єсїмдїктєр кєрк-
кє келбегендей эле тилсиз улут-
тун ажары ачылбайт да, улуу-
лугу байкалбайт. Мамлекеттик 
тилди єнїктїрїї жана тил сая-
сатын єркїндєтїї программа-
сынын  алкагында иш-чаралар 
єз нугу менен жїрїп жатат. Бул 
саамалыкты аралашып жїр-
гєн киши катары байкап жатам.  
Аткарылышын кєзємєлдєє ме-
нен эле чектелбестен  багытта-
рын аныктоо, натыйжалуулугун 
кєрсєтїї жакшы жыйынтык бе-
рерине да  кїбємїн десем болот. 
Бул эми мыйзамдуу жолу. Идео-
логиялык жактан алып караган-
да жалпы элди ойготуу кажет. 
Кыргыз тилинде сїйлєєнї ма-
данияттын бийик апогейи, эли-
биздин эў жетишкен бийиктиги 
катары санала турган деўгээл-
ге жеткиришибиз керек. Бардык 
мекеме-ишканаларда иш кагаз-
дарды милдеттїї тїрдє кыргыз-
ча жїргїзїїгє єткєрїшїбїз ке-
рек. Бул кыргыз тилине болгон 
мамилени єзгєртєт. Кызматтык 
орундарга кыргыз тилин билїї 
шартын коюшубуз керек. Ошон-
до кызматты аркалаганды жак-
шы кєргєн адам бат эле кыргыз-
ча таптак сїйлєп чыгат.

- Тилди їйрєнїїдєгї негиз-
ги факторлор эмнелер деп ой-
лойсуз? Кыргыз Республика-
сында калктын 80 %дан ашы-
гы кыргыздар болсо да, ошол 
кыргыздарды эне тилин, мам-
лекеттин мамлекеттик тилин 
билїїгє їгїттєп, їйрєтє ал-
бай убара тартып жатканы-
быздын себеби эмнеде?

- Дагы эле расмий тилден 

“КЫРГЫЗ ТИЛ – АК БОЗ АРГЫМАК, 
А, СЄЗДЄР УЧКУЛ ТУЯКТАР”

Тил – улуттун баа жеткис зор 

байлыгы. Тил – улуттук руханий 

курал, ал улуттун мїнєзїн, 

єз алдынчалыгын айкындайт. 

Андыктан, ар бир кыргыз жараны 

улутун, эли-жерин сїйїп,  єз тилине 

кїйсє гана тилибиз кор болбойт. 

Учурдагы улуттук тилибиздин 

абалы, аны єнїктїрїїнїн жолдору 

туурасында Т.Эрматов атындагы 

Бишкек музыкалык-педагогикалык 

колледжинин директорунун 

милдетин аткаруучу Улан 

Турдалиев менен маек курдук. Анда 

кеп башынан болсун.

оозуп чыгууга далалат кылба-
гандыгыбызда. Кылчак-кылчак 
артыбызды карап, эки тилди 
теў ала жїрєлї деген кош тил-
дїїлїк тїшїнїктєр да тилге бол-
гон мамилени аксатып жаткан-
дай.  Мамлекеттик тилдин таг-
дыры жана анын кадыр-баркын 
кєтєрїї бир гана  тилчилерге 
тиешелїї эмес. “Куш уядан эм-
нени кєрсє, учканда ошону алат” 
демекчи, баланын аў-сезимин 
калыптандыруучу, єспїрїмдєр-
дїн тилин жатыктыруучу мульт-
фильмдердин, тасмалардын кыр-
гыз тилинде аз санда болгонду-
гу єз таасирин тийгизип жатат. 
Башка тилдердеги кызыктуу ар 
кандай чакан кєлємдєгї же кєп 
сериялуу мультфильмдерди кєр-
гєн наристелердин тили, анан 
дили башка жакка бурулуп ке-
тип жатпайбы. Тилин алдырган 
улут бат эле дилин, єзєгїн уну-
тат. Дегеним, кыргыз тилдїї 
кєрсєтїїлєрдї кєбєйтїї керек. 

- Мыйзамдардын алгач 
орусча жазылып, андан соў 
кыргызчага которулганы-
на кандай карайсыз? Башка 
улуттар эмес, кыргыз улутун-
дагы мамлекеттик жана му-
ниципалдык кызматкерлер-
дин кыргыз тилин билбей, 
мамлекеттик тилде сабаттуу 
жаза албаган, сїйлєй албаган 
чиновниктердин катмарына 
эмне дейсиз?

- Жогоруда айткандай, “кыр-
гыз тилин билбегендер кызмат-
ка коюлбайт” деген чечим ка-
был алынса эле кыргызча тїш 
жоорубайбы. Чечимдин атка-
рылышын катуу кєзємєлгє ал-
са эле бат эле жыйынтыгы кєрї-
нєт. Бирок, жазуу иштериндеги 
грамматикалык каталарды баш-
кача айтканда туура жазуудагы 
сабаттуулугун жоюу узак мезгил-
ди талап кылат. Мыйзамдарды 
орусча жазып, кайра кыргызчага 
которууда кєп сїйлємдєр єзгє-
рїїгє учурап же стилистикалык 
жактан каталарга жол берилген 
учурлар арбын. Которулган кээ 
бир сїйлємдєрдї тилчи ката-
ры мен тїшїнбєй калган учур-
лар кездешпей койбойт. Кыргыз 
Республикасынын Президентине 
караштуу Мамлекеттик тил жа-
на тил саясаты боюнча улуттук 
комиссиянын укуругун узартуу 
максатка ылайык. 

- Кыргыз тилиндеги айрым 
сєздєрдїн бурмаланып же ка-
та жазылып жатканы жїрєгї-
ўїздї єйїбєй койбосо керек... 

- Чынында, коомдогу кєйгєй-
лєрдїн бири ушул. Сїйлєє реч-
те, жазышууда єтє эле сабатсыз 
болуп кеттик. “Оа”, “келтат”, 
“зыўк”, “даў-даў” жана башка 
сєздєрдї элдин калыў катма-
рынан кезиктирїїгє болот. Са-
баттуу жазуу адамдын ким эке-
нин айгинелейт жана интеллек-
туалдык деўгээлин кєрсєтєт. 
Кыргызча маани берген сєздєр-
дї да башка тилде айтып, коом-
дун мээсин айландырган адам-
дар бар. Ооба, башка тилдерден 
келген сєздєрдї кабыл алышы-
быз керек. Бирок, кыргызча маа-
ниси туруп башка элдин тилинде 
сїйлєгєнїбїз уят иш. Бул тили-
бизге болгон кайдыгерлик.

- Сєз аягында сизге эркин 
микрофон. 

- Нечен кыя-белестерди аш-
кан тилибиз алдыда дагы далай 
кылымдардын дабанын ашсын.  
Дилибиз кїйбєсїн десек тилге 
кїйєлї.

Жазгїл КАРБОСОВА

2022-жылдын  7-октябры8
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



ДАЛАЙГА ДАЎАЗА
Топонимист, тарыхый картограф 
Темиркул ЭШЕНКУЛОВ:

"МАНАСЛУ ЧОКУСУ КАРТОГРАФИЯЛЫК 
ЭРЕЖЕЛЕРГЕ ЫЛАЙЫК 

БЕЛГИЛЇЇ БОЛБОЙ КЕЛГЕН"

- Темиркул агай, Манаслу 
чокусу дїйнєдєгї эў бийик 
чокулардын бири. Бирок, ал 
тууралуу кєп деле айтыла 
бербейт. Эмне їчїн?

- Манаслу чокусу мурдатан 
эле дїйнєгє белгилїї болуп кел-
ген. Бирок, Гималайдагы Джо-
молунгмадан (8848 м) кийинки 
чокулар анын атынын астында 
басынып калышкан. Картогра-
фиялык эрежеге ылайык Гима-
лайдагы бийиктиги 8000 метр-
ден ашкан бардык 10 чокуну 
картада кєрсєтїї мїмкїн эмес. 
Алардын бийиктик белгилерин 
кєрсєтїп, анан аттарын кошо 
жазуу да мїмкїн эмес. Бул кар-
танын масштабына жараша ат-
карыла турган иш. Ошондуктан, 
негизги чоку гана кєрсєтїлєт. 
Бул башка тоо системаларына 

Кара-Корум, Гинду-
куш, Кунь-Лунь, Па-
мир, Тянь-Шань (Теўир-
Тоо), Памир-Алай жана 
башка да таандык бо-
лот. Ошондуктан, анын 
аты так, белгиленип ай-
тылбай келген. Элибиз-
дин «Манас» эпосу жа-
на анын башкы каарма-
ны Манас менен байла-
нышкан Манаслу чоку-
су ушул себептен Чоў 
Советтик энциклопе-
дияга (БСЭ. 15-том. М., 
1974), КСЭнин 4-тому-
на (Фрунзе, 1979) жана 
Улуттук энциклопедияга 
(5-том. Бишкек, 2014) да 
кирбей калган. 

- Эмне їчїн Манаслу 
деп аталат? 

- Азыркы Кытайдын 
тїндїк-батыш тарабы-
нан биз Манас аттуу 
шаарды, кєлдї жана да-
рыяны кездештиребиз. 
Ал эми Кытайдын, Не-
палдын, Бутандын жана 

Индиянын Гималай тоо систе-
масы аркылуу чектешкен аймак-
тарынан да биз Манас аттуу ата-
лыштардын топтомун жолукту-
рабыз. Алардын бири Манасора-
вар деген тоо кєлї. Бул кєл Ти-
беттин аймагында жайгашып, 
деўиз деўгээлинен 4557 м би-
йиктикте жатат. Аянты 520 чар-
чы чакырымдай келип, эў тереў 
жери 82 м барабар. Манасаровар 
кєлї биздин Соў-Кєлїбїздєн 
1500 жана Чатыр-Кєлдєн дээр-
лик 1000 м бийикте жатат. Ал 
ыйык кєл катары эсептелген-
диктен, кєлгє куйган єзєн ар-
кылуу Индиянын руханий же-
текчиси болгон Махатма Ганди-
нин денеси єрттєлгєндєн кийин, 
маркумдун сєєгїнїн кїлї єзєн-
дїн суусу менен агызылып, Ма-
насаровар кєлїнє куюлуп кеткен 

экен. Ушул эле аймакта Манас 
(Манаслу) деп аталган улуттук 
парк жолугат. Манас дарыясы-
нын башаты Кытайдын чегин-
де жана ал Индиянын жана Бу-
тандын аймагы аркылуу агып, 
Брахмапутра дарыясына оў та-
раптан куят. Узундугу 400 км 
ашык. Биздин Нарын дарыясы-
на салыштырмалуу суусу мол 
келет.

Кыргызстандагы Манас 
(Манас-Ата) жана Манас-Чоку, 
ошондой эле Гималайдагы Ма-
наслу чокулары менен байла-
нышып турган топонимдер 
дїйнє боюнча тараган. Жерги-
ликтїї элдин тилинен Манас-
лу (бир аты Манаслу-Химал) 
чокусунун атын кыргызчалат-
сак, «Рухтун тоосу же чоку-
су” деген маанини берет экен. 
1995-жылы «Манас» эпосунун 
1000 жылдыгынын учурунда 
акын жана тарыхчы Байас Ту-
рал Манас ысымынын маани-
си асман дегенди билдирет экен 
деп айткан эле. 

Профессор, ардактуу акаде-
мигибиз жана аксакалыбыз 
Х.К.Карасаев (1902-1998) єзї-
нїн «Єздєштїрїлгєн сєздє-
рїндє» (1986) сєздїн тєркїнї 
кыргызча-арабча деп атап, анан 
ал «сыйынт, корголой турган 
жай, качкандар корголой тур-
ган орун” дегенди билдирет деп 
жазган. 

Аксакалыбыз єзїнїн экинчи 
китебинде (Камус наама. Биш-
кек, 1996) Манас – 1. Сыйынт, 
корголой турган жай, байыр 
алуучу орун. XVI кылымда тї-
зїлгєн «Равазат-ус-Сафаа» де-
ген чоў чыгармада да "Манас" 
аталыш жогорку деген мааниде 
жолугат. XVI кылымда тїзїлгєн 
«Ахтари кабир» аттуу «Арабча-
тїркчє сєздїктє» да жогорку де-
ген мааниде. 1914-жылы Моск-
вада басылып чыккан, Мирза 

Абдулла Гафаров тїзгєн «Перси-
орус да сєздїгїнє», 1969-жылы 
Москвада басылган «Тажик ти-
линин сєздїгїндє) да жогорку 
деген мааниде берилген. 

Топонимист Садыбакас Ємїр-
заков (1921-2002) єзїнїн жазып 
калтырган маалыматында Ма-
нас аталышын Тибет Индиядан 
бизге ооп келген деп, анын маа-
нисин бир аз чечмелеген, ошол 
саптардын айрымы «Манас» 
эпосунда жолугат деген эле.

Садыбакас агайдын архивин-
де жолуккан «Манас деп атал-
ган топонимдердин жаралышы 
жана таралышы туурасында» 
деген чакан макаласында «Ма-
нас – Тїштїк, Тїштїк – Батыш 
Азия элдеринин тилдериндеги 
сєз. Ал, мисалы, хинди тилин-
де – кудай, рух, жїрєк. Араб ти-
линде – сыйынт деген тїшїнїк-
тї билдирген термин деп бел-
гиленген.

Бара-бара бул термин топо-
нимге жана антропонимге ай-
ланган. Орто Азия аймагын-
да Манас биздин заманга че-
йинки биринчи миў жылдык-
та эле кезиккенин айттык. Де-
мек, Тїркстан жергесине тер-
мин байыркы убакта ахеме-
ниддердин дєєлєтїнїн (дер-
жавасынын) тушунда биздин 
заманга чейинки 558-330-жыл-
дардагы падышалар динас-
тиясынын (КСЭ. 1-том. Фрун-
зе, 1976; Улуттук энциклопе-
дия. Кыргызстан. 1-том. Биш-
кек, 2006 – Т.Э.) єкїмдарлы-
гы учурунда жеткен болуу ке-
рек. Байыркы тїрк тилинин 
сєздїгїндє (Древнетюркский 
словарь. Л., 1969) бул сєз тер-
мин, же антропоним катары жо-
лукпайт. Адабияттардагы Бор-
бордук Азия (мурунку тїшї-
нїктє – Т.Э.) кыргыздары Ма-
нас деген ысымды 10-кылымда 

єздєштїргєн деген пикирлер да-
лилдєєнї талап кылат.

Агай айтып калчу эле: Манас 
биз їчїн ыйыктын ыйыгы, ал 
биз їчїн карта жана компас… Ал 
биз їчїн Теўир (Кудай деп айт-
кан эмес), анан Кєкє-Теўир (Не-
бесное божество) дечї. Бирок, 
єзїнїн 1952-жылы болуп єткєн 
конференциядагы сїйлєгєн сє-
зїндє, саясаттын єкїмдїгїнєн 
тайсалдаганбы, доклад жасап 
жаткан учурда айрым сєздєрїн 
окуган эмес экен. 

Ачыгын айтканда, «Манас» 
эпосу биздин элибиз їчїн ар-
дакталган ыйык кенч, ал кыр-
гыз элинин рухунун туу чоку-
су, ал биз їчїн Теўирге тете бол-
гон єтє ыйык руханий тїшїнїк. 
Манаслу чокусуна багыт алып, 
аны багынтабыз деген ала-
тоолуктардын тилеги орунда-
лып, аман-эсен Кыргызстанга 
кайтып келишти.

- Бул чокунун аты кєп ай-
тыла бербегени менен ага 
чыккан альпинисттер кєп 
экен?

-Манаслу чокусун багынды-
рууга болгон алгачкы аракет 
1950-жылы болгон. Гарольд 
Тильман жетекчилик кылган 
англиялык команданын тиле-
ги жїзєгє ашкан эмес. Болгону 
1956-жылы япондор тарабынан 
жасалган аракет єз жемишин 
берди. Манаслу чокусун бирин-
чи 1956-жылы япондук альпи-
нист Т.Иманиши менен непал-
дык шерп-альпинист Г.Норбу 
багындырышты. Азыркы кїн-
гє чейин бул чокуну жїздєгєн 
альпинист багындырып, анын 
тєбєсїнє єз єлкєлєрїнїн мам-
лекеттик желектерин сайышты.

Ал эми дїйнєнїн 3-уюлу бол-
гон Гималайдын Джомолунг-
ма чокусун багынтууга болгон 
аракет кєпкє создуккан. Атал-
ган чоку 1852-жылы аныкта-
лып, ага ат коюу маселеси бир 
топ талашты пайда кылып, акы-
ры 1865-жылы ага кошумча ка-
тары Эверест ыйгарылган, аны 
биринчи болуп багынтуу бакты-
сы Эдмунд Хиллари жана шерп 
Тенцинг Норгейге туш келди. 
Бул тарыхый учур 1953-жыл-
дын 29-май кїнї жїзєгє аш-
кан. Ушундан тартып дїйнєнїн 
3-уюлу болгон Джомолунгма 
чокусун миўдеген альпинист-
тер багындырышты. Кыргыз-
стандыктардан биринчи бо-
луп 1997-жылы атактуу чокуну 
Д.Греков багындырды. Мындан 
кийинки кезек кыргыз жиги-
ти Эдуард Кубатовго келди. Ал 
чокуну 2021-жылы багынтып, 
анын тєбєсїнє Кыргыз Респуб-
ликасынын мамлекеттик желе-
гин сайды.

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

1-октябрда кыргызстандык 
альпинисттер алгачкы 
жолу Гималайдагы деўиз 
деўгээлинен 8163 метр 

бийиктиктеги Манаслу чокусуна 
чыгышты. Кыргызстандык 
экспедициянын курамы жети 
кишиден тїзїлїп, Сергей 
Селивёрстов команданын 
капитаны, Кадыракун Нурмаматов 
«Манаслу 2022» долбоорунун 
жетекчиси болгон. Аталган топко 
альпинисттер Эдуард Кубатов, 
Андрей Ерохин, Асел Байбагышева, 
Илим Карыпбеков жана Азизбек 
Ємїркулов кирген. Алар Манаслу 
чокусуна «Манас» эпосунун 
томдорун жана мамлекеттик 
желекти алып чыгышып, тарых 
жаратышты. 
Манаслу — Гималай тоолорунда 
орун алган чоку. Ал Непалдын 
тїндїк-борбордук бєлїгїндє 
жайгашкан Мансири-Гимал 
тоо кыркаларына кирет. Биз 
топонимист жана тарыхый 
картограф Темиркул 
Эшенкуловго кайрылып, 
Манаслу чокусу тууралуу, 
анын эмне їчїн мындай 
аталып калгандыгы тууралуу 
сурадык.

2022-жылдын  7-октябры 9
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



2022-жылдын  7-октябры10
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

1. Æàëïû æîáîëîð
1. Óøóë Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãû áîþí÷à áàæû òðàí-

çèòèíèí áàæû æîë-æîáîñóíà ûëàéûê òîâàðëàðäû ºòêºð¿¿äº íà-
âèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàëàðäû ïàéäàëàíóó òàðòèáè 
(ìûíäàí àðû - Òàðòèï) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãû áîþí-
÷à àâòîìîáèëü òðàíñïîðòó ìåíåí ºòêºð¿ë¿¿÷¿ òîâàðëàðäû æàíà 
òðàíñïîðòòóê êàðàæàòòàðäû êºçºìºëäººí¿ æàíà êîíòðîëäîîíó 
êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà èøòåëèï ÷ûêêàí.

2. Óøóë Òàðòèï Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãû áîþí÷à 
áàæû òðàíçèòèíèí áàæû æîë-æîáîñóíà ûëàéûê êºçºìºëäºº÷¿ 
îáúåêòòåðèí ºòêºð¿¿äº (òðàíñïîðòòîîäî) êîëäîíóëàò:

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëè-
ãèíèí (ìûíäàí àðû - ÅÀÝÁ) áàæû àéìàãûíà êåëãåí æåðäèí áà-
æû îðãàíûíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû ÅÀÝÁäèí àéìàãû-
íàí ÷ûêêàí æåðäèí áàæû îðãàíûíà ÷åéèí;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû ÅÀÝÁäèí áàæû àéìàãûíà êåë-
ãåí æåðäèí áàæû îðãàíûíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí è÷êè áà-
æû îðãàíûíà ÷åéèí;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí è÷êè áàæû îðãàíûíàí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí è÷êè áàæû îðãàíûíà ÷åéèí;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí è÷êè áàæû îðãàíûíàí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíäàãû ÅÀÝÁäèí àéìàãûíàí ÷ûêêàí æåðäèí áà-
æû îðãàíûíà ÷åéèí.

3. Óøóë Òàðòèïòå òºìºíê¿äºé òåðìèíäåð, ò¿ø¿í¿êòºð æàíà 
àíûêòàìàëàð êîëäîíóëàò:

íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàëàðäû àêòèâàöèÿ-
ëîî - ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûí-
äà ñàëûíãàí íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíû êîíòðîë-
ãî àëóó æàíà êºçºìºëäºº÷¿ îáúåêòêå áàéêîî ñàëóóíó áàøòîî;

íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíû äåàêòèâàöèÿ-
ëîî - ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûíäà 
ñàëûíãàí íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíû êîíòðîëäîí 
àëóó æàíà êºçºìºëäºº÷¿ îáúåêòêå áàéêîî ñàëóóíó òîêòîòóó;

íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíûí ïëîìáàëîî÷ó 
ýëåìåíòèíèí êûñêà òóòàøóóñó - ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí 
ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûíäà ì¿ìê¿í÷¿ë¿êòºð¿í ïàéäàëàíóó 
ìåíåí íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíûí ïëîìáàëîî÷ó 
ýëåìåíòèíèí á¿ò¿íä¿ã¿í êîíòðîëäîî ñèñòåìàñûí êèðãèç¿¿, 
àë àðàëûêòàí äà, àòàéûí ò¿ç¿ë¿øò¿ êîëäîíóó ìåíåí äà èøêå 
àøûðûëûøû ì¿ìê¿í;

íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíû ñàëóó - êºçºìºë-
äºº÷¿ îáúåêòòåðè áàð òðàíñïîðò êàðàæàòûíûí (êîíòåéíåðèíèí) 
æ¿ê ñàëóó÷ó æàéëàðûíûí (áºë¿êòºð¿í¿í) ýøèêòåðèíèí áåêè-
ò¿¿÷¿ ò¿ç¿ë¿øòºð¿íº æàíà æàáóó ñèñòåìàëàðûíà, æå áîëáîñî 
êºçºìºëäºº÷¿ îáúåêòòèí ºç¿íº æàíà ïëîìáàëîî÷ó ýëåìåíòòèí 
æàáûëûøûíà íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíû ôèçèêà-
ëûê ò¿ðäº èëèï êîþóíó ºç¿íº êàìòûãàí ïðîöåññ;

íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáà - íàâèãàöèÿëûê ñïóò-
íèê ñèñòåìàëàðûíûí òåõíîëîãèÿëàðûíûí íåãèçèíäå èøòåãåí 
æàíà êºçºìºëäºº÷¿ îáúåêòêå òèåøåñè áàð ìààëûìàòòàðäû áå-
ð¿¿í¿ êàìñûç êûëãàí ïëîìáàëîî ýëåìåíòèíåí æàíà ýëåêòðîí-
äóê áëîêòîí òóðãàí òåõíèêàëûê ýëåêòðîíäóê ò¿ç¿ë¿ø;

ïëîìáàëîî îïåðàòîðó - íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîì-
áàëàðäû ñàëóóíó (àëûï ñàëóóíó), îøîíäîé ýëå íàâèãàöèÿëûê 
(ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàëàðäàí àëûíãàí ìààëûìàòòàðäû ÷îãóë-
òóóíó, èøòåï ÷ûãóóíó, áåð¿¿í¿ æàíà ñàêòîîíó æ¿çºãº àøûðãàí 
ìààëûìàòòûê-òåõíèêàëûê èíôðàò¿ç¿ì¿ áàð, Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê àíûêòàëãàí Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí þðèäèêàëûê æàãû;

êºçºìºëäºº÷¿ îáúåêò - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìà-
ãû áîþí÷à ºòêºð¿ë¿¿÷¿ òîâàðëàð (ïðîäóêöèÿëàð) æàíà òðàíñ-
ïîðòòóê êàðàæàòòàð;

òàøóóëàðäû êºçºìºëäºº - ºç è÷èíå íàâèãàöèÿëûê (ýëåêò-
ðîíäóê) ïëîìáàíû àêòèâàöèÿëîîíó, êºçºìºëäºº÷¿ îáúåêòêå 
áàéêîîíó, íàâèãàöèÿëûê ïëîìáàíû äåàêòèâàöèÿëîîíó æàíà êºç 
ñàëûíóó÷ó îáúåêòêå áàéêîî ïðîöåññèíäå àëûíãàí ìààëûìàò-
òàðäû áåð¿¿í¿ êàìòûãàí ïðîöåññ;

òàøóó÷ó - áàæû êîíòðîëóíäà òóðãàí òîâàðëàðäû Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà òàøóóíó æ¿çºãº àøûðãàí æå æîîï-
òóó áîëóï ýñåïòåëãåí æàê;

íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíûí ïëîìáàëîî÷ó 
ýëåìåíòèí àæûðàòóó - ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí ìààëûìàò-
òûê ñèñòåìàñûíäà ì¿ìê¿í÷¿ë¿êòºð¿í ïàéäàëàíóó ìåíåí íà-
âèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíûí ïëîìáàëîî÷ó ýëåìåíòè-
íèí á¿ò¿íä¿ã¿í êîíòðîëäîî ñèñòåìàñûí º÷¿ð¿¿, àë àðàëûêòàí 
äà, îøîíäîé ýëå àòàéûí ò¿ç¿ë¿øò¿ êîëäîíóó ìåíåí äà æ¿çºãº 
àøûðûëûøû ì¿ìê¿í;

íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíû àëóó - êºçºìºë-
äºº÷¿ îáúåêòòåðè áàð òðàíñïîðò êàðàæàòûíûí (êîíòåéíåðèíèí) 
æ¿ê ñàëóó÷ó æàéëàðûíûí (áºë¿êòºð¿í¿í) ýøèêòåðèíèí áåêè-
ò¿¿÷¿ ò¿ç¿ë¿øòºð¿íº æàíà æàáóó ñèñòåìàëàðûíà, æå áîëáîñî 
êºçºìºëäºº÷¿ îáúåêòòèí ºç¿íºí íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) 
ïëîìáàíûí ïëîìáàëîî÷ó ýëåìåíòèí àæûðàòóóíó æàíà ôèçè-
êàëûê ò¿ðäº àëûï êîþóíó êàìòûãàí ïðîöåññ;

ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñû - Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãû áîþí÷à íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîí-
äóê) ïëîìáàíû êîëäîíóó ìåíåí òàøóóíó êºçºìºëäºº ¿÷¿í êîë-
äîíóëóó÷ó ìààëûìàòòûê ñèñòåìà.

Óøóë Òàðòèïòå êîëäîíóëãàí áàøêà ò¿ø¿í¿êòºð ÅÀÝÁäèí óêóê-
òàðûí ò¿çãºí ýë àðàëûê êåëèøèìäåð æàíà àêòûëàð æàíà áàæû 
èøè ÷ºéðºñ¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðû ìåíåí 
àíûêòàëãàí ìààíèëåðäå êîëäîíóëàò.

2. Íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) 
ïëîìáàëàðäû êîëäîíóóãà òàëàïòàð

4. Áàæû òðàíçèòèíèí áàæû æîë-æîáîñó áîþí÷à òîâàðëàðäû 
ºòêºð¿¿ (òðàíñïîðòòîî) àâòîìîáèëü òðàíñïîðòóíóí òðàíñïîðò 
êàðàæàòòàðûíûí (ìûíäàí àðû - òðàíñïîðò êàðàæàòòàðû) æ¿ê 
ñàëûíóó÷ó æàéëàðûíà (áºë¿êòºð¿íº), àëàðäûí æàéëàðûíà, 
èäèøòåðèíå, êîíòåéíåðëåðèíå æàíà òºìºíê¿äºé òîâàðëàðäûí 
êàòåãîðèÿëàðûí êîøïîãîíäî, áàæû òðàíçèòèíèí áàæû æîë-æî-
áîñóíà êîþëãàí òîâàðëàð òóðãàí áàøêà æåðëåðãå íàâèãàöèÿëûê 
(ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàëàðäû ñàëóó øàðòûíäà æ¿çºãº àøûðûëàò:

- ãóìàíèòàðäûê æàíà òåõíèêàëûê æàðäàì;
- òèð¿¿ æàíûáàðëàð;
- èíêóáàöèÿëûê æóìóðòêàëàð;
- òðàíñïîðòòóê êàðàæàòòàðäûí à÷ûê æ¿ê ñàëûíóó÷ó áºë¿êòº-

ð¿íº ºòêºð¿ë¿¿÷¿ èðè ãàáàðèòò¿¿ æàíà îîð ñàëìàêòóó òîâàðëàð;
- ïî÷òà èäèøòåðèíäå (ïî÷òà áàøòûêòàðûíäà, ïî÷òà êîíòåé-

íåðëåðèíäå) ýë àðàëûê ïî÷òà æºíºò¿¿ëºð¿;
- òûí÷òûêòû êîëäîî áîþí÷à àêöèÿëàðäû àòêàðóó ¿÷¿í æå 

áîëáîñî îêóóëàðäû ºòêºð¿¿ ¿÷¿í çàðûë áîëãîí àñêåðäèê áà-
ãûòòàãû ïðîäóêöèÿ;

- æåêå êîëäîíóó ¿÷¿í æåêå æàêòàð òàðàáûíàí äåêëàðàöèÿ-
ëàíóó÷ó òîâàðëàð;

- öèñòåðíàëàðäà êóþëãàí æå ÷óáóðòóï ñàëûíãàí ò¿ðäº ºòêº-
ð¿ë¿¿÷¿ òîâàðëàð;

- òàáèãûé êûðñûêòàðäûí, òàáèãûé æàíà òåõíîãåíäèê ì¿íºç-
äºã¿ ºçãº÷º êûðäààëäàðäûí êåñåïåòòåðèí æîþó ¿÷¿í çàðûë 
áîëãîí òîâàðëàð;

- àëóó÷óñó äèïëîìàòèÿëûê ºê¿ë÷¿ë¿êòºð æàíà êîíñóëäóê ìå-
êåìåëåð áîëóï ñàíàëãàí òîâàðëàð.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãû áîþí÷à òîâàðëàðäû àâ-
òîìîáèëäèê òàøóóëàðäà êîëäîíóëóó÷ó íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîí-

äóê) ïëîìáàãà, îøîíäîé ýëå ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí ìààëû-
ìàòòûê ñèñòåìàñûíà òàëàïòàð áàæû èøè ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãà-
ðûì óêóêòóó îðãàíäûí ÷å÷èìè ìåíåí àíûêòàëàò.

6. Áîðòòóê æå ñàìîñâàë êóçîâäîðó áàð ïëàòôîðìà êóçîâ-
äîðóíóí, ïëàòôîðìà-êóçîâäîðäóí àð êàíäàé ìîäèôèêàöèÿ-
ëàðûíäà, îøîíäîé ýëå íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáà-
ëàðäû ñàëóó àëàðäà æàéãàøêàí òîâàðëàðãà íàâèãàöèÿëûê 
(ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíûí æå êºçºìºëäºº÷¿ îáúåêòèíèí á¿-
ò¿íä¿ã¿í áóçóóñóç æåò¿¿í¿ æîêêî ÷ûãàðóóíó êàìñûç êûëáà-
ãàí æ¿ê êóçîâäîðóíóí áàøêà ò¿ðëºð¿íäº, èäèøòåðäå æàíà 
áàøêà æåðëåðäå íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàëàðäû 
êîëäîíóóãà æîë áåðèëáåéò.

7. Áàæû êîíòðîëóí æ¿ðã¿ç¿¿í¿ êàìñûç êûëóó÷ó ÷àðà êà-
òàðû íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíû êîëäîíóó, áà-
æûëûê êîøòîî òîáîêåëäèêòåðäè áàøêàðóó ñèñòåìàñûí ïàé-
äàëàíóóíóí íàòûéæàëàðû áîþí÷à äàéûíäàëãàí ó÷óðëàðäû 
êîøïîãîíäî, áàæûëûê êîøòîîãî àëüòåðíàòèâà êàòàðû êîë-
äîíóëóøó ì¿ìê¿í.

8. Íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíû ñàëóó (àëûï ñàëóó) 
æàíà àëàðäû êèéèí àâòîìîáèëäèê òàøóóëàðäà êîëäîíóóíó êàì-
ñûç êûëóó áîþí÷à ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí êûçìàò êºðñºò¿¿ëº-
ð¿íº àêû òºëºº òàøóóãà êàòûøóó÷óëàðäûí áèðèíèí - æ¿ê æº-
íºò¿¿÷¿í¿í, æ¿ê àëóó÷óíóí, òàøóó÷óíóí êàðàæàòòàðûíûí ýñå-
áèíåí æ¿çºãº àøûðûëàò.

Áèð òðàíñïîðò êàðàæàòûíà (òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûíûí (÷èð-
êåãè÷ (÷èðêåãè÷òåðè) æàíà æàðûì ÷èðêåãè÷ (÷èðêåãè÷òåðè) ìå-
íåí òÿãà÷) êóðàìû) ýêè æå àíäàí êºï íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîí-
äóê) ïëîìáà ñàëûíãàí ó÷óðäà òºëºì áèð íàâèãàöèÿëûê (ýëåêò-
ðîíäóê) ïëîìáàãà àëûíàò.

9. Òîâàðëàðäû áàæû òðàíçèòèíèí áàæû æîë-æîáîñóíà êîþó-
äà òàøóóíóí êàòûøóó÷óëàðûíûí áèðè - æ¿ê æºíºò¿¿÷¿, æ¿ê 
àëóó÷ó, òàøóó÷ó áàæû îðãàíûíûí êûçìàò àäàìäàðûíà æàíà 
îïåðàòîðäóí àäèñòåðèíå ýëåêòðîíäóê íàâèãàöèÿëûê ïëîì-
áàëàðäû êîëäîíóóíóí çàðûë÷ûëûãû æºí¿íäº áèëäèð¿¿ãº 
ìèëäåòò¿¿.

10. Òàøóó÷ó ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíà òàøóó áàøòàëãàíãà ÷å-
éèí 2 ñààòòàí êå÷èêòèðáåñòåí òºìºíê¿äºé ìààëûìàòòàðäû áå-
ð¿¿í¿ êàìñûç êûëóóãà ìèëäåòò¿¿:

- àâòîìîáèëü ìåíåí òàøóó÷ó êàòòàëãàí ºëêº æàíà àòàëûøû;
- àâòîìîáèëü ìåíåí òàøóóíó æ¿çºãº àøûðóó÷ó òðàíñïîðò êà-

ðàæàòûíûí, ÷èðêåãè÷òèí æå æàðûì ÷èðêåãè÷òèí êàòòîî ìàìëå-
êåòè æàíà êàòòîî áåëãèñè;

- òðàíñïîðò êàðàæàòûíûí àéäîî÷óñóíóí ôàìèëèÿñû, àòû, 
àòàñûíûí àòû æàíà òåëåôîí íîìåðè;

- òàøûëóó÷ó òîâàðëàðäû æºíºò¿¿÷¿ ºëêº;
- òàøûëóó÷ó òîâàðëàð áàðóó÷ó ºëêº;
- æºíºò¿¿÷¿ áàæû îðãàíû;
- áàðóó÷ó áàæû îðãàíû;
- çàðûë áîëãîí íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàëàðäûí 

ñàíû.
11. Íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíû ïàéäàëàíóó ìåíåí 

òîâàðëàðäû òàøóóëàðäû êºçºìºëäºº ìàêñàòûíäà ïëîìáàëîî 
îïåðàòîðó áàæû îðãàíäàðûíûí êûçìàò àäàìäàðûíà ïëîìáàëîî 
îïåðàòîðóíóí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûíà æàíà (æå) àäèñòåø-
òèðèëãåí ìîáèëäèê ò¿ç¿ë¿øòºð ìåíåí èøòººãº æåò¿¿í¿ áåðåò.

12. Ïëîìáàëîî îïåðàòîðó òóðóêòóó íåãèçäå ñóòêàñûíà 24 
ñààò, æóìàñûíà 7 ê¿í Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãû áîþí-
÷à íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíû êîëäîíóó ìåíåí òà-
øóóëàðãà êºçºìºëäºº ¿÷¿í êîëäîíóëóó÷ó ìààëûìàò ñèñòåìà-
ñûíûí èøèí êàìñûç êûëàò.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2014-ЖЫЛДЫН 3-ИЮНУНДАГЫ №303 "МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРЫ, АЛАРДЫН ТЇЗЇМДЇК 
БЄЛЇНЇШТЄРЇ ЖАНА ВЕДОМСТВОЛУК МЕКЕМЕЛЕРИ ТАРАБЫНАН ЖЕКЕ ЖАНА ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА БЕРИЛЇЇЧЇ МАМЛЕКЕТТИК 

КЫЗМАТ КЄРСЄТЇЇЛЄРДЇН СТАНДАРТТАРЫН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2020-ЖЫЛДЫН 13-ФЕВРАЛЫНДАГЫ №79 "БАЖЫ ИШИ 
ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕР ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Æåêå æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðãà áåðèë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í ñàïà-
òûí æàíà æåòêèëèêò¿¿ë¿ã¿í æîãîðóëàòóó ìàêñàòûíäà, "Ìàìëåêåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê êûç-
ìàò êºðñºò¿¿ëºð æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 
17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 3-èþíóíäàãû ¹303 "Ìàìëåêåòòèê îð-
ãàíäàðû, àëàðäûí ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿í¿øòºð¿ æàíà âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðè òàðàáûíàí æåêå æà-

íà þðèäèêàëûê æàêòàðãà áåðèë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í ñòàíäàðòòàðûí áå-
êèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òèðêåìåãå ûëàéûê ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí.

2. 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 27-ñåíòÿáðû, ¹537

Íàâèãàöèÿëûê ïëîìáàëàðäû ïàéäàëàíóó ìåíåí òîâàðëàðäû 
ºòêºð¿¿í¿ êîíòðîëäîîíó êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, "Áàæûëûê 
æºíãº ñàëóó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 
139, 338-áåðåíåëåðèíå æàíà "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 ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí 
13-ôåâðàëûíäàãû ¹79 "Áàæû èøè ÷ºéðºñ¿íäºã¿ àéðûì ìà-
ñåëåëåð æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèð-
ãèçèëñèí:

- 1-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû æûéûðìàí÷û àáçàö ìå-
íåí òîëóêòàëñûí:

"- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãû áîþí÷à áàæû òðàíçè-
òèíèí áàæû æîë-æîáîñóíà ûëàéûê òîâàðëàðäû ºòêºð¿¿äº íà-
âèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàëàðäû ïàéäàëàíóó òàðòèáè 
19-òèðêåìåãå ûëàéûê.";

- óøóë òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäàãû 19-òèð-
êåìå ìåíåí òîëóêòàëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êà-
ðàøòóó Ìàìëåêåòòèê áàæû êûçìàòûíûí àëäûíäàãû "Áàæû 
èíôðàñòðóêòóðàñû" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí àéìàãû áîþí÷à áàæû òðàíçèòèíèí áàæû æîë-æî-
áîñóíà ûëàéûê òîâàðëàðäû ºòêºð¿¿äº íàâèãàöèÿëûê (ýëåêò-
ðîíäóê) ïëîìáàëàðäû ïàéäàëàíóó áîþí÷à ïëîìáàëîî îïåðà-
òîðó êàòàðû æîîïòóó äåï àíûêòàëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êà-
ðàøòóó Ìàìëåêåòòèê áàæû êûçìàòûíûí "Áàæû èíôðàñòðóê-
òóðàñû" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû:

1) óøóë òîêòîì ê¿÷¿íº êèðãåí ó÷óðäàí òàðòûï ýêè àéëûê ìºº-
íºòòº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãû áîþí÷à áàæû òðàí-
çèòèíèí áàæû æîë-æîáîñóíà ûëàéûê òîâàðëàðäû ºòêºð¿¿äº 
íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàëàðäû ºíºð æàéëûê êèð-
ãèç¿¿ ¿÷¿í äàÿðäîî èøòåðèí æ¿ðã¿çñ¿í;

2) óøóë òîêòîì ê¿÷¿íº êèðãåí ó÷óðäàí òàðòûï ýêè àéëûê 
ìººíºòòº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîì-
ìåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìîíîïîëèÿãà êàðøû æºíãº 
ñàëóó ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãè ìåíåí íàâèãàöèÿëûê (ýëåêò-

ðîíäóê) ïëîìáàëàðäû à÷óó (àêòèâàöèÿëîî)/æàáóó (äåàêòè-
âàöèÿëîî) æàíà òåõíèêàëûê òåéëººí¿ êîøî àëãàíäà, íàâè-
ãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàëàðäû ñàëóó/àëûï ñàëóó 
áîþí÷à êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í íàðêûí áåëãèëåíãåí òàð-
òèïòå ìàêóëäàøñûí;

3) óøóë òîêòîì ê¿÷¿íº êèðãåí ó÷óðäàí òàðòûï ýêè àéëûê ìºº-
íºò ºòêºíäºí êèéèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãû áîþí-
÷à áàæû òðàíçèòèíèí áàæû æîë-æîáîñóíà ûëàéûê òîâàðëàð-
äû ºòêºð¿¿äº íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàëàðäû êîë-
äîíóó áîþí÷à èøòè áàøòàñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàø-
òóó Ìàìëåêåòòèê áàæû êûçìàòû áåëãèëåíãåí òàðòèïòå óøóë 
òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

5. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí ê¿í ºò-
êºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 27-ñåíòÿáðû, ¹538

Тиркеме 
19-тиркеме

Кыргыз Республикасынын аймагы боюнча бажы транзитинин бажы жол-жобосуна ылайык товарларды єткєрїїдє навигациялык 
(электрондук) пломбаларды пайдалануу тартиби

(Уландысы 11-бетте)



13. Ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí ìààëûìàò ñèñòåìàñû 5 (áåø) 
æûëäûí è÷èíäå áåðèëãåí íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáà-
ëàð æºí¿íäº ìààëûìàòòû (íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîì-
áàëàðãà êèðãèçèëãåí ìààëûìàò ìåíåí áèðãå) ñàêòîîíó æ¿çº-
ãº àøûðàò.

14. Ïëîìáàëîî îïåðàòîðó êóïóÿ ìààëûìàòòû à÷ûêêà ÷ûãàðóó 
¿÷¿í Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æåêå ìààëûìàòòàð ìåíåí èø-
òºº ÷ºéðºñ¿íäº ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê æîîïêåð÷èëèê òàðòàò.

15. Íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáà ïëîìáàëîî îïåðàòî-
ðóíóí àäèñòåðè òàðàáûíàí áàæû îðãàíûíûí êûçìàò àäàìûíûí 
êàòûøóóñóíäà êºçºìºëäººí¿í îáúåêòòåðè òóðãàí òðàíñïîðòòóê 
êàðàæàòòûí (êîíòåéíåðäèí) æ¿ê ñàëûíóó÷ó æàéëàðûíûí (áºë¿ê-
òºð¿í¿í) æàáóó ñèñòåìàëàðûíà æàíà ýøèêòåðäèí áåêèò¿¿ øàé-
ìàíäàðûíà, æå áîëáîñî êºçºìºëäºº÷¿ îáúåêòòèí ºç¿íº æàíà 
ïëîìáàëîî ýëåìåíòèíèí àÿãûíà êîþëàò.

Àâòîìîáèëäèê òàøóóëàðäû æ¿çºãº àøûðóóäà ïëîìáàëîî 
îïåðàòîðóíóí àäèñè òàðàáûíàí áèð íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîí-
äóê) ïëîìáàíû ñàëóó óáàêòûñû áàæû îðãàíûíûí êûçìàò àäà-
ìû òèåøåë¿¿ ÷å÷èìäè êàáûë àëãàí ó÷óðäàí òàðòûï 5 ì¿íºò-
òºí àøïîîãî òèéèø.

Íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíû ñàëóó (àëûï ñàëóó) 
îáúåêòòåðäå ìóðäà îðíîòóëãàí ïëîìáàëàðäû æàíà ìººðëºðä¿, 
îøîíäîé ýëå áàøêà æàáóó÷ó-ïëîìáàëîî÷ó ò¿ç¿ë¿øòºðä¿ áóç-
áàñòàí æ¿ðã¿ç¿ëºò æàíà íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáà-
íûí ýëåêòðîíäóê áëîãóíóí êîðïóñóíà æàçûëãàí óíèêàëäóó ñå-
ðèÿëûê íîìåðèí îêóóãà ì¿ìê¿í÷¿ë¿ê áåðåò.

16. Òàøóó÷óëàð íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíû ïëîì-
áàëîî îáúåêòòåðèíå îðíîòóó ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿í áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿.

17. Áàæû îðãàíäàðûíäà òàøûëóó÷ó òîâàðëàðãà áàðà æàòêàí 
æîëäî êîíòðîëäó æ¿ðã¿ç¿¿ çàðûëäûãû ïàéäà áîëãîí ó÷óðäà 
ìóðäà êîþëãàí íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíû àëûï 
ñàëóó æàíà àíû êàéðàäàí êîþó áàæû îðãàíäàðûíûí êûçìàò 
àäàìäàðû òàðàáûíàí ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí ìààëûìàò ñèñ-
òåìàñûíäà ìûíäàé îïåðàöèÿëàðäû ñàíêöèÿëàíãàí æàñîî ôàê-
òûëàðûí ôèêñàöèÿëîîíó êàìñûç êûëãàí, ïëîìáàëîî îïåðàòî-
ðó áåðãåí àäèñòåøòèðèëãåí ìîáèëäèê ò¿ç¿ë¿øòºðä¿ êîëäîíóó 
ìåíåí æ¿çºãº àøûðûëàò.

Ïëîìáàëîî îïåðàòîðó áàæû îðãàíäàðûíûí êûçìàò àäàìäà-
ðû òàðàáûíàí ìûíäàé îïåðàöèÿëàðäû àòêàðóóíóí òåõíèêàëûê 
ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿í êàìñûçäàéò.

3. Òàøóóëàðäû êºçºìºëäººäº íàâèãàöèÿëûê 
(ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàëàðäû êîëäîíóó òàðòèáè

18. Áàæû îðãàíûíûí êûçìàò àäàìû íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîí-
äóê) ïëîìáàëàðäû êîëäîíóó ÷å÷èìè êàáûë àëûíãàíäûãû æºí¿í-
äº ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí àäèñèíå ìààëûìäàéò.

19. Ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí àäèñè òðàíñïîðò êàðàæàòûíûí 
æ¿ê ñàëóó÷ó æàéëàðûíûí áåêèò¿¿÷¿ ò¿é¿íäºð¿íº íàâèãàöèÿëûê 
(ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíû èëåò, ïëîìáàëîî ýëåìåíòèí æàáàò æà-
íà áàæû îðãàíûíûí êûçìàò àäàìûíà ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí 
ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûíäà ò¿ç¿ëãºí òàøóóëàðäûí óíèêàëäóó 
ñåðèÿëûê íîìåðèí, îøîíäîé ýëå íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) 
ïëîìáàíûí íîìåðèí áåðåò.

20. Áàæû îðãàíûíûí êûçìàò àäàìû ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí 
ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûíäà ò¿ç¿ëãºí òàøóóëàðäûí óíèêàëäóó 
ñåðèÿëûê íîìåðèí, îøîíäîé ýëå íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) 
ïëîìáàíûí íîìåðèí òðàíçèòòèê äåêëàðàöèÿíûí (ìûíäàí àðû 
- ÒÄ) òèåøåë¿¿ ãðàôàñûíäà êºðñºòºò.

21. Áàæû îðãàíûíûí êûçìàò àäàìû òîâàðëàðäû ÷ûãàðãàí-
äàí êèéèí ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí àäèñèíå ÒÄ êàòòîî íîìå-
ðèí áåðåò.

22. Íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíû àêòèâàöèÿëîîíóí 
àëäûíäà ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí àäèñè ïëîìáàëîî îïåðà-
òîðóíóí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûíà òºìºíê¿ ìààëûìàòòàð-
äû êèðãèçåò:

- ÒÄ êàòòîî íîìåðèí;
- ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí ìààëûìàò ñèñòåìàñûíäà ò¿ç¿ë-

ãºí, òàøóóëàðäûí óíèêàëäóó ñåðèÿëûê íîìåðè;
- íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíûí íîìåðè;
- àâòîìîáèëäèê òàøóó÷óíóí êàòòàëãàí ºëêºñ¿ æàíà àòàëûøû;
- àâòîìîáèëäèê òàøóóëàð æ¿çºãº àøûðûëãàí òðàíñïîðò êà-

ðàæàòûíûí, ÷èðêåãè÷òèí æå æàðûì ÷èðêåãè÷òèí êàòòàëãàí ìàì-
ëåêåòè æàíà êàòòîî áåëãèñè;

- òðàíñïîðò êàðàæàòûíûí àéäîî÷óñóíóí ôàìèëèÿñû, àòû, 
àòàñûíûí àòû æàíà òåëåôîí íîìåðè;

- òàøûëóó÷ó òîâàðëàðäû æºíºò¿¿÷¿ ºëêº; 
- òàøûëóó÷ó òîâàðëàð áàðóó÷ó ºëêºñ¿;
- æºíºò¿¿÷¿ áàæû îðãàíû;
- áàðóó÷ó áàæû îðãàíû.
23. Íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíû ñàëóóäà ïëîì-

áàëîî îïåðàòîðó ìåíåí òàøóó÷óíóí îðòîñóíäà íàâèãàöèÿëûê 
(ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíû êàáûë àëóó-ºòêºð¿ï áåð¿¿ àêòûñû óøóë 
Òàðòèïòèí 1-òèðêåìåñèíå ûëàéûê òàðèçäåëåò.

24. Òàãûëãàí (àëûíãàí) íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáà-
íûí ñàêòàëûøû ¿÷¿í æîîïêåð÷èëèê òàøóó÷óãà æ¿êòºëºò.

25. Ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí àäèñè íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîí-
äóê) ïëîìáàíû àêòèâàöèÿëîîíó æ¿çºãº àøûðàò æàíà ïëîìáàëîî 
îïåðàòîðóíóí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûíà êîíòðîëäîîãî êî¸ò, 
àíäàí êèéèí áàæû îðãàíûíûí êûçìàò àäàìûíà òîâàðäûí ºò¿-
ø¿íº êºç ñàëóóíóí áàøòàëûøû æºí¿íäº ìààëûìäàéò.

26. Ýëåêòðîíäóê íàâèãàöèÿëûê ïëîìáàíû àêòèâàöèÿëîîäî 
ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûíà óøóë 
Òàðòèïòèí 22-ïóíêòóíà ûëàéûê ìààëûìàòêà êîøóì÷à êàòàðû 
òºìºíê¿ ìààëûìàòòàð êèðãèçèëåò:

- ýëåêòðîíäóê íàâèãàöèÿëûê ïëîìáàíû àêòèâàöèÿëîî àëàð-
äûí ÷å÷èìè áîþí÷à æ¿çºãº àøûðûëãàí áàæû îðãàíûíûí êûç-
ìàò àäàìûíûí ôàìèëèÿñû, àòû, àòàñûíûí àòû (áàð áîëñî);

- ýëåêòðîíäóê íàâèãàöèÿëûê ïëîìáàíû àêòèâàöèÿëîî äàòà-
ñû æàíà óáàêòûñû.

27. Áàæû îðãàíäàðûíûí òàðòûëãàí êûçìàò àäàìäàðû ïëîì-
áàëîî îïåðàòîðóíóí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñû àðêûëóó æ¿ê òà-
øóó÷ó àâòîòðàíñïîðò êàðàæàòûí ºòêºð¿¿ãº ìîíèòîðèíã æ¿ð-
ã¿çº àëàò.

28. Æîëäî áàðàòêàíäà íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáà-
ëàðäû óðóêñàòñûç à÷óóãà æàíà/æå áóçóóãà, æ¿ð¿¿ ìàðøðóòóíàí 
÷åòòººãº, îøîíäîé ýëå áèëäèðèëáåãåí áàãûòòàãû äàðåêêå æåò-
êèð¿¿ãº æîë áåðèëáåéò.

29. Ýëåêòðîíäóê íàâèãàöèÿëûê ïëîìáàíû äåàêòèâàöèÿëîî 

áàðóó÷ó æåðäå áàæû îðãàíûíûí êûçìàò àäàìûíûí ýëåêòðîí-
äóê íàâèãàöèÿëûê ïëîìáàíû äåàêòèâàöèÿëîî æºí¿íäº ÷å÷èìèí 
àëãàíäàí êèéèí ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí ìààëûìàòòûê ñèñòå-
ìàñûíäà ïëîìáàëîî îïåðàòîðó òàðàáûíàí èøêå àøûðûëàò.

30. Ýëåêòðîíäóê íàâèãàöèÿëûê ïëîìáàíû äåàêòèâàöèÿëîî 
ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûíäà òºìºíê¿ 
ìààëûìàòòàðäû ôèêñàöèÿëîî ìåíåí èøêå àøûðûëàò:

- ýëåêòðîíäóê íàâèãàöèÿëûê ïëîìáàíû äåàêòèâàöèÿëîî ê¿-
í¿ æàíà óáàêòûñû;

- ýëåêòðîíäóê íàâèãàöèÿëûê ïëîìáà äåàêòèâàöèÿëàíãàí áà-
æû îðãàíûíûí àòàëûøû;

- ýëåêòðîíäóê íàâèãàöèÿëûê ïëîìáàíû äåàêòèâàöèÿëîî àíûí 
÷å÷èìè áîþí÷à æ¿çºãº àøûðûëãàí áàæû îðãàíûíûí êûçìàò 
àäàìûíûí ôàìèëèÿñû, àòû, àòàñûíûí àòû æàíà êûçìàò îðäó.

31. Òîâàðëàð æåòêèðèëãåí æåðäå òðàíñïîðò êàðàæàòûíûí 
æ¿ê áºë¿ã¿íºí òàãûëãàí íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíû 
àëûï ñàëóó áàæû îðãàíûíûí êûçìàò àäàìûíûí æàíà òàøóó÷ó-
íóí êàòûøóóñóíäà ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí êûçìàòêåðè òàðà-
áûíàí æ¿çºãº àøûðûëàò.

32. Ýëåêòðîíäóê íàâèãàöèÿëûê ïëîìáàíû êîëäîíóóãà êîíò-
ðîëäîîíó æ¿çºãº àøûðóóäà ýëåêòðîíäóê íàâèãàöèÿëûê ïëîì-
áàíûí á¿ò¿íä¿ã¿í áóçóó æå óðóêñàòñûç à÷óó àíûêòàëãàí ó÷óð-
äà áàæû îðãàíäàðûíûí êûçìàò àäàìäàðû Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí óêóê áóçóóëàð æºí¿íäº ìûéçàìäàðûíäà êàðàëãàí ÷à-
ðàëàðäû êºð¿øºò.

33. Íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíû àëûï ñàëóóäà òà-
øóó÷ó ìåíåí ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí îðòîñóíäà óøóë Òàðòèï-
òèí 23-ïóíêòóíà ûëàéûê ò¿ç¿ëãºí íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) 
ïëîìáàíû êàáûë àëóó-ºòêºð¿ï áåð¿¿ àêòûñûíà òîëóêòîîëîð 
êèðãèçèëåò.

4. Æ¿ð¿¿ æîëóíäàãû øòàòòàí òûøêàðû 
êûðäààëäàð (èíöèäåíòòåð)

34. Øòàòòàí òûøêàðû êûðäààëäàð (èíöèäåíòòåð) äåï ïëîì-
áàëîî îïåðàòîðóíóí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûíà ìààëûìàòòûí 
êåëèï ò¿ø¿¿ñ¿ ò¿ø¿í¿ëºò:

1) íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíû à÷óó æºí¿íäº íàâè-
ãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàäàí ñèãíàëäûí êåëèï ò¿ø¿¿ñ¿;

2) íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíûí áóçóëóøó æºí¿íäº;
3) íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáà ìåíåí 4 ñààòòàí àøûê 

áàéëàíûøòûí æîêòóãó æºí¿íäº;
4) òðàíñïîðò êàðàæàòûíûí 3 ñààòòàí àøûê òîêòîï òóðóøó 

æºí¿íäº;
5) 1 êèëîìåòðäåí àøûê ðàäèóñòà æ¿ð¿¿ ìàðøðóòóíàí ÷åò-

òºº æºí¿íäº.

5. Æ¿ð¿¿ æîëóíäà øòàòòàí òûøêàðû êûðäààëäàð 
(èíöèäåíòòåð) ïàéäà áîëãîíäî èø-àðàêåòòåðäèí òàðòèáè

35. Êºçºìºëäºº÷¿ îáúåêòòèí æ¿ð¿¿ æîëóíäà øòàòòàí òûøêà-
ðû êûðäààë (èíöèäåíò) ïàéäà áîëãîí ó÷óðäà ïëîìáàëîî îïå-
ðàòîðó øòàòòàí òûøêàðû êûðäààëäûí (èíöèäåíòòèí) êåëèï ÷û-
ãóó ñåáåïòåðèí àíûêòàéò æàíà æºíºò¿¿÷¿ áàæû îðãàíûíà òîê-
òîîñóç ìààëûìäàéò.

Øòàòòàí òûøêàðû êûðäààëäûí êåëèï ÷ûãóó æàãäàéëàðûí 
àíûêòîîíóí íàòûéæàëàðû áîþí÷à æºíºò¿¿÷¿ áàæû îðãàíû ìî-
áèëäèê òîïòóí áàðóóñóí óþøòóðàò, àíû ò¿ç¿¿ æàíà èøòºº òàð-
òèáè áàæû èøè ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí òàðàáû-
íàí àíûêòàëàò.

Øòàòòàí òûøêàðû êûðäààëäàð (èíöèäåíòòåð) ïàéäà áîë-
ãîí æåðäå ìîáèëäèê òîïòóí êûçìàò àäàìäàðû óøóë Òàðòèïòèí 
2-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ìèëäåòò¿¿ ôîòî æàíà âèäåîôèêñàöèÿ-
íû êîëäîíóï, æ¿êòºðä¿ àíäàí àðû òàøóóãà (øòàòòàí òûøêàðû 
êûðäààëäàð) òîñêîîë áîëãîí æàãäàéëàðäûí êåëèï ÷ûãóó ñåáåï-
òåðèí êºðñºò¿ï, àíäàí êèéèí ìîáèëäèê áàéëàíûø êàðàæàòòàðû 
àðêûëóó æºíºò¿¿÷¿ áàæû îðãàíûíà ìààëûìàòòàðäû ýëåêòðîí-
äóê ò¿ðäº æºíºò¿¿ ìåíåí àêò ò¿ç¿øºò.

36. Ìîáèëäèê òîïòóí êûçìàò àäàìû èíöèäåíò áîëãîí æåð-
äå íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíû êîëäîíóó ìåíåí êº-
çºìºëäºº÷¿ îáúåêòòèí àíäàí àðû æ¿ð¿¿ ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿ æºí¿í-
äº, îøîíäîé ýëå íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíû àêòè-
âàöèÿëîî/äåàêòèâàöèÿëîî çàðûëäûãû æºí¿íäº ÷å÷èì êàáûë 
àëàò æàíà êàáûë àëûíãàí ÷å÷èì æºí¿íäº æºíºò¿¿÷¿ áàæû îð-
ãàíûíà æàíà ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí ºê¿ë¿íº ìààëûìäàéò.

37. Àâàðèÿíûí æå àë æåòêèñ ê¿÷ò¿í àðàêåòèíèí íàòûéæàñûí-
äà àâòîòðàíñïîðò êàðàæàòû áóçóëóï, àíûí ìûíäàí àðû æ¿ð¿¿ñ¿ 
ì¿ìê¿í áîëáîãîí ó÷óðäà ìîáèëäèê òîïòóí êûçìàò àäàìû òà-
ðàáûíàí Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíèí Áàæû êîäåêñèíèí 
149-áåðåíåñèíäå êàðàëãàí àðàêåòòåð æàñàëàò.

6. Ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí ìèëäåòòåðè
38. Ïëîìáàëîî îïåðàòîðó òºìºíê¿ëºðä¿ êàìñûç êûëàò:
1) íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàëàðäû ñàëóó (àëûï ñà-

ëóó) æàíà àëàðäû êîëäîíóóíó àíäàí àðû êàìñûç êûëóó áîþí-
÷à êûçìàòòàðäû êºðñºò¿¿ (ìûíäàí àðû - êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð);

" 2) áàæû îðãàíäàðûíûí èø ðåæèìèíå ûëàéûê êûçìàò êºðñº-
ò¿¿í¿ êàìñûç êûëóó÷ó ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí êûçìàòêåðëå-
ðèíèí æàíà (æå) ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ëäºð¿í¿í áîëóøó;

3) áàæû îðãàíäàðûíûí êûçìàò àäàìäàðûíûí ïëîìáàëîî îïå-
ðàòîðó ìåíåí ºç àðà àðàêåòòåí¿¿ñ¿í êàìñûç êûëóó ¿÷¿í Èíòåð-
íåòòèí ìààëûìàòòûê-òåëåêîììóíèêàöèÿëûê òàðìàãûíà êîøóë-
ãàí áèðäåí êåì ýìåñ æóìóø îðäóí óþøòóðóó;

4) íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàëàðäû ñàëóóãà (àëûï 
ñàëóóãà) æàíà êîëäîíóóãà áàéëàíûøêàí ìàñåëåëåð áîþí÷à, 
àíûí è÷èíäå òåëåôîí áîþí÷à þðèäèêàëûê æàíà æåêå æàêòàð-
ãà êîíñóëüòàöèÿ áåð¿¿;

5) êûçìàò àäàìäàðûíà ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí ìààëûìàò-
òûê ñèñòåìàñû æàíà àäèñòåøòèðèëãåí ìîáèëä¿¿ ò¿ç¿ë¿øòºð 
ìåíåí èøòºº æºí¿íäº ìààëûìàòòàðäû ñóðîî-òàëàïòàðãà æîîï 
áåð¿¿ ò¿ð¿íäº áåð¿¿;

6) òºìºíê¿ ìààëûìàòòû ñàéòêà æàéãàøòûðóó:
- ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí àòàëûøû;
- ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí ýëåêòðîíäóê ïî÷òàñûíûí äàðåãè;
- áàéëàíûø òåëåôîí áîðáîðóíóí òåëåôîíóíóí íîìåðè;
- ïëîìáàëîî îïåðàòîðó ìåíåí òàøóó÷óíóí ºç àðà àðàêåòòå-

í¿¿ òàðòèáèí êàìòûãàí êûçìàò êºðñºò¿¿ êåëèøèìèíèí ¿ëã¿ñ¿;
- êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í íàðêû.
7) òàëàïòàðãà ûëàéûê êåëãåí æàíà êûçìàò êºðñºò¿¿ ¿÷¿í çà-

ðûë áîëãîí íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíûí æîê áîëóó 
ó÷óðëàðûíà æîë áåðáºº;

8) êûçìàò àäàìäàðûíûí, òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûíûí àéäîî÷ó-
ëàðûíûí æåêå ìààëûìàòòàðûí àëàðãà óðóêñàòñûç æå êîêóñòàí 

êèð¿¿äºí, æåêå ìààëûìàòòàðäû æîê êûëóóäàí, ºçãºðò¿¿äºí, 
áºãºò êîþóäàí, êº÷¿ð¿¿äºí, áåð¿¿äºí, æàéûëòóóäàí, îøîíäîé 
ýëå æåêå ìààëûìàòòàðãà êàðàòà áàøêà ìûéçàìñûç àðàêåòòåð-
äåí êîðãîî áîþí÷à ÷àðàëàðäû êºð¿¿;

9) ïëîìáàëîî îïåðàòîðóíóí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûíäà 
òåõíèêàëûê êàðàæàòòàð ìåíåí àíû èøòåï ÷ûãóóäà ìààëûìàò-
òûí êîîïñóçäóãó.

7. Êîðóòóíäó æîáîëîð
39. Àäàìäàð òàðàáûíàí óøóë Òàðòèïòèí òàëàïòàðûí áóçóó 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäûê, êûëìûø-æàçà ìûéçàìäà-
ðûíäà æå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óêóê áóçóóëàð æºí¿íäº ìûé-
çàìäàðûíäà áåëãèëåíãåí æîîïêåð÷èëèêêå àëûï êåëåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãû 
áîþí÷à òîâàðëàðäû àâòîìîáèëäèê 

òàøóóëàðäà íàâèãàöèÿëûê
 (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàëàðäû 

ïàéäàëàíóó òàðòèáèíå 1-òèðêåìå

Íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíû 
ºòêºð¿ï áåð¿¿-ºòêºð¿ï àëóó

 àêòû

Íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáà
(¹) _________________________________________

Òðàíçèòòèê äåêëàðàöèÿ/Òîâàðëàðãà äåêëàðàöèÿ
¹__________________________________________

Òðàíñïîðòòóê êàðàæàòòûí ìàìëåêåòòèê 
íîìåðè______________________________________

Æºíºò¿¿÷¿ áàæû îðãàíû:
____________________________________________

Áàðóó÷ó áàæû îðãàíû: 
____________________________________________

Íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíû êîþóäà: 

ªòêºð¿ï áåðäè 
(Ïëîìáàëîî îïåðàòîðó): _________________________
   (Ô.À.À., êîëó, äàòàñû/óáàêòûñû)

Êàáûë àëäû 
(Òàøóó÷ó): ____________________________________
  (Ô.À.À., êîëó, äàòàñû/óáàêòûñû)

Íàâèãàöèÿëûê (ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàíû àëóóäà: 
ªòêºð¿ï áåðäè 
(Òàøóó÷ó): ____________________________________
  (Ô.À.À., êîëó, äàòàñû/óáàêòûñû)

Êàáûë àëäû 
(Ïëîìáàëîî 
îïåðàòîðó): ___________________________________
  (Ô.À.À., êîëó, äàòàñû/óáàêòûñû)

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãû 
áîþí÷à òîâàðëàðäû àâòîìîáèëäèê 

òàøóóëàðäà íàâèãàöèÿëûê 
(ýëåêòðîíäóê) ïëîìáàëàðäû 

ïàéäàëàíóó òàðòèáèíå 2-òèðêåìå

Æ¿êòºðä¿ àíäàí àðû òàøóóãà òîñêîîëäóê êûëãàí 
æàãäàéëàð (øòàòòàí òûøêàðû êûðäààë) æºí¿íäº 

ÀÊÒ
Ìåí,
____________________________________________
____________________________________________

(Ô.À.À., áàæû îðãàíûíûí êûçìàòêåðèíèí êûçìàò îðäó)
____________________________________________

(àéäîî÷óíóí àòû-æºí¿) 

àéäîî÷óíóí êàòûøóóñóíäà_________________________

ìàðêàñûíäàãû,__________________________________
ìàìëåêåòòèê êàòòîî íîìåðè ìåíåí, 
¹ ÷èðêåãè÷/æàðûì ÷èðêåãè÷/êîíòåéíåð _________________
__________æûëäûí ________________ ¹__________
òðàíçèò äåêëàðàöèÿñûíà ûëàéûê
____________________________________________
(æºíºò¿¿÷¿ ºëêºí¿ êºðñºò¿¿, áàðóó÷ó ºëêºí¿ êºðñºò¿¿)
____________________________________________

 (øààðäû, àéûëäû, àâòîìàãèñòðàëäû æàíà 
áàøêà æàãäàéëàðäû êºðñºò¿¿) 

æ¿ê òàøóó÷ó àâòîòðàíñïîðò êàðàæàòûíà êàðîî æ¿ðã¿çä¿ì.

Êàðîîíóí íàòûéæàñûíäà òºìºíê¿ëºð àíûêòàëäû:
- àâòîòðàíñïîðò êàðàæàòûíûí êàòûøóóñó ìåíåí æîë-òðàíñ-

ïîðò êûðñûãû;
- æ¿êòºðä¿ àíäàí àðû òàøóóãà òîñêîîëäóê êûëãàí áàøêà æàã-

äàéëàð 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

(ñåáåáèí êºðñºò¿¿) 

Êûçìàò àäàìû
____________________________________________
____________________________________________

(Ô.À.À., äàòà, êîëó) 

Òàøóó÷ó
____________________________________________
____________________________________________

(Ô.À.À., äàòà, êîëó)
".
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(электрондук) пломбаларды пайдалануу тартиби
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КАДАМЖАЙ АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫНЫН КУРАМЫНА ЖАНА РЕЗЕРВИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРИНИН КЭЭ БИР ДЕПУТАТТАРЫНЫН ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫН МЄЄНЄТЇНЄН 
МУРДА ТОКТОТУУ ЖАНА БОШ КАЛГАН МАНДАТТАРДЫ ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ 

ЖЄНЇНДЄ АК-СУУ, НООКАТ, ЖАЙЫЛ ЖАНА АЛАМЇДЇН АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН ЧЕЧИМДЕРИН БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ  

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíà æåðãèëèêò¿¿ êå-
¢åøòåðäå äåïóòàòòàðäûí ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí 
ìóðäà òîêòîòóó æàíà áîø êàëãàí ìàíäàòòàðäû ºòêºð¿ï áå-
ð¿¿ æºí¿íäº àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí òºìºí-
ê¿ ÷å÷èìäåðè êåëèï ò¿øò¿:

- Àê-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Ûñûê-Êºë 
îáëóñóíóí Àê-Ñóó ðàéîíóíäàãû Àê-×èé àéûëäûê êå¢åøè 
áîþí÷à;

- Íîîêàò àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Îø îá-
ëóñóíóí Íîîêàò ðàéîíóíäàãû Êûðãûç-Àòà àéûëäûê êå¢å-
øè áîþí÷à;

- Æàéûë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – ×¿é îáëó-
ñóíóí Æàéûë ðàéîíóíäàãû Êðàñíûé-Âîñòîê àéûëäûê êå-
¢åøè áîþí÷à;

- Àëàì¿ä¿í àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – ×¿é îá-
ëóñóíóí Àëàì¿ä¿í ðàéîíóíäàãû Ëåáåäèíîâêà àéûëäûê êå-
¢åøè áîþí÷à

Àòàëãàí ÷å÷èìäåð “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû 
æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 20-áå-
ðåíåñèíå, “Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí 
ñòàòóñó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 
3-áåðåíåñèíå æàíà “Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàò-
òàðûí øàéëîî æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûé-
çàìûíûí 52-áåðåíåñèíå ûëàéûê êàáûë àëûíãàí.

“Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 

ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº” Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 4-áåðå-
íåñèíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 28-ïóíêòóíà ûëàéûê, “Áîðáîðäóê 
øàéëîî êîìèññèÿñû æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí äåïóòàòûíûí 
ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó æºí¿íäº, 
æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí äåïóòàòûíûí áîø êàëãàí ìàíäàòûí 
ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû-
íûí ÷å÷èìäåðèí áåêèòåò".

Àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí áåêèò¿¿ãº êåëèï 
ò¿øêºí ÷å÷èìäåðèí "Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàò-
òàðûí øàéëîî æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûé-
çàìûíûí 52-áåðåíåñèíèí æàíà "Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåð-
äèí äåïóòàòòàðûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìûéçàìûíûí 3, 5-áåðåíåëåðèíèí òàëàïòàðûíà 
ûëàéûêòóóëóãóí êàðàï ÷ûãûï, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êî-
ìèññèÿñû æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòó-
öèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå 
àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåí-
äóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû 

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
 
1. Àê-Ñóó, Íîîêàò, Æàéûë æàíà Àëàì¿ä¿í àéìàêòûê øàé-

ëîî êîìèññèÿëàðûíûí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí êýý áèð äå-
ïóòàòòàðûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîê-
òîòóó æºí¿íäº ÷å÷èìäåðè 1-òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Àê-Ñóó, Íîîêàò, Æàéûë æàíà Àëàì¿ä¿í àéìàêòûê øàé-
ëîî êîìèññèÿëàðûíûí áîø êàëãàí ìàíäàòòàðäû òàëàïêåð-
ëåðãå æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí òàëàïêåðëåðèíèí êàòòàë-
ãàí òèçìåñèíäåãè òàëàïêåðëåðãå ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº 
÷å÷èìäåðè 2-òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí. 

3. Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 1-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí 
äåïóòàòòàðûíûí ê¿áºë¿êòºð¿ óøóë òîêòîì æàðûÿëàíãàí 
ê¿íäºí òàðòûï, àíûê ýìåñ äåï òààíûëñûí.

4. Àê-Ñóó, Íîîêàò, Æàéûë æàíà Àëàì¿ä¿í àéìàêòûê øàé-
ëîî êîìèññèÿëàðû æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí øàéëàíãàí 
äåïóòàòòàðûí 2-òèðêåìåãå ûëàéûê êàòòàñûí æàíà àëàðãà 
áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿êòºðä¿ æàíà òºø áåëãèëåð-
äè òàïøûðñûí. 

5. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

6. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ òèåøåë¿¿ àéìàêòûê øàé-
ëîî êîìèññèÿëàðûíà æàíà æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðãå æº-
íºò¿ëñ¿í.

7. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí-
÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû 
Ò.Ó.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ  Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 5-îêòÿáðû, ¹89

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí

2022-æûëäûí 5-îêòÿáðûíäàãû
¹89 òîêòîìóíóí 1-òèðêåìåñè

Äåïóòàòòûê ûéãàðûì óêóêòàðû ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóëãàí
æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí òèçìåñè

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Äåïóòàòòûê ûéãàðûì 
óêóêòàðû ìººíºò¿íºí 

ìóðäà òîêòîòóëãàí 
æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 

äåïóòàòòàðûíûí
Ô.À.À.

Ûéãàðûì 
óêóãóíóí 

òîêòîòóëóøóíóí 
ñåáåáè

Äåïóòàòòûí 
ûéãàðûì óêóêòàðûí 
ìººíºò¿íºí ìóðäà 
òîêòîòóó áîþí÷à 

ÀØÊíûí ÷å÷èìèíèí 
¹ æàíà äàòàñû

Ûñûê-Êºë îáëóñó

Àê-Ñóó ðàéîíó

1. Àê-×èé
 àéûëäûê

Áîêîåâà Íàçãóëü 
Ñàãàëûåâíà ªç àðûçû ¹13,

30.09.2022-æ.

Îø îáëóñó

Íîîêàò ðàéîíó

2. Êûðãûç-Àòà
àéûëäûê Ìóêòàð óóëó Ûñàê ªç àðûçû ¹7,

27.09.2022-æ.

×¿é îáëóñó

Æàéûë ðàéîíó

3. Êðàñíî-Âîñòîê
àéûëäûê

Äîòòåð Âàäèì 
Íèêîëàåâè÷ ªç àðûçû ¹30,

04.10.2022-æ.

Àëàì¿ä¿í ðàéîíó

4. Ëåáåäèíîâêà
àéûëäûê

Óñåíîâ Àéáåê 
Ðàéêàíîâè÷ ªç àðûçû ¹14,

04.10.2022-æ.

Ìàêóëäàøûëäû:
Øàéëîî ïðîöåññèí óþøòóðóó 
áîþí÷à áàøêàðìàëûãûíûí íà÷àëüíèãè Ò.ÀÉÒÈÊÅÅÂ

Øàéëîîëîðäó óþøòóðóó              
áºë¿ì¿í¿í áàø÷ûñû Ì.ÊÎÆÎÊÅÅÂÀ 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí

2022-æûëäûí 5-îêòÿáðûíäàãû
¹89 òîêòîìóíóí 2-òèðêåìåñè

Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí øàéëàíãàí äåïóòàòòàðû 
äåï òààíûëãàí òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñè

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòèí êèéèíêè 

øàéëàíãàí 
äåïóòàòûíûí Ô.À.À.

Èøòåãåí 
æåðè, ýýëåãåí 

êûçìàòû

Áîø êàëãàí 
äåïóòàòòûê 

ìàíäàòòû ûéãàðóó 
áîþí÷à ÀØÊíûí 

÷å÷èìè

Ûñûê-Êºë îáëóñó

Àê-Ñóó ðàéîíó

1. Àê-×èé
 àéûëäûê

Èñàåâ Òºëºãºí 
Áåêòàøîâè÷

Ñóó 
ïàéäàëàíóó÷óëàð 
àññîöèàöèÿñû
“Áåðåêå-Áóëàê”

¹14,
30.09.2022-æ.

Îø îáëóñó

Íîîêàò ðàéîíó

2. Êûðãûç-Àòà
àéûëäûê

Àáäûðàèìîâ Ñåèòáåê 
Æàïàðîâè÷

Äûéêàí ÷àðáà 
ì¿÷ºñ¿

¹7,
27.09.2022-æ.

×¿é îáëóñó

Æàéûë ðàéîíó

3. Êðàñíî-Âîñòîê                                             
àéûëäûê

×îêìîðîâà Ìîîðêàí 
Àñàíîâíà

 “Àëåíóøêà” 
áàëà 

áàê÷àñûíäà, 
ìåäàéûì

¹31,
04.10.2022-æ.

Àëàì¿ä¿í ðàéîíó

4. Ëåáåäèíîâêà
àéûëäûê

Ãàçèåâ Èëüçàò 
Ñåéäàõìåòîâè÷

“ÑÄÞÑØÎÐ”, 
ãðåê-ðèì 

ê¿ðºø¿ áîþí÷à 
ìóãàëèì

¹14,
04.10.2022-æ.

Ìàêóëäàøûëäû:
Øàéëîî ïðîöåññèí óþøòóðóó 
áîþí÷à áàøêàðìàëûãûíûí íà÷àëüíèãè Ò.ÀÉÒÈÊÅÅÂ

Øàéëîîëîðäó óþøòóðóó              
áºë¿ì¿í¿í áàø÷ûñû Ì.ÊÎÆÎÊÅÅÂÀ

Êàäàìæàé àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñû 
À.Ì.Æàêèïîâäóí Êàäàìæàé àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿ-
ñûíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðóó æºí¿íäº àðûçûíûí íåãèçèí-
äå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåí-
äóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 
4, 8-áåðåíåëåðèíå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëà-
ðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 1, 
19-áåðåíåëåðèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æà-
íà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû-
íûí 2019-æûëäûí 6-äåêàáðûíäàãû ¹176 òîêòîìó ìåíåí 
áåêèòèëãåí «Øàéëîî êîìèññèÿëàðûí ò¿ç¿¿, òàðêàòóó æà-

íà øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ðåçåðâèí ò¿ç¿¿, æ¿ðã¿ç¿¿ 
òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáîãî ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîð-
áîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Êàäàìæàé àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû-
íà æàíà ðåçåðâèíå òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ 
îðãàíûíàí êºðñºò¿ëãºí Æàêèïîâ Àáäèáàõàï Ìàìàñàëèå-
âè÷ êîìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðûëñûí;

- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ 

îðãàíûíàí êºðñºò¿ëãºí Îìóðçàêîâ Òèëåê Ðàõìàíàëèåâè÷ 
ðåçåðâäåí êîìèññèÿíûí êóðàìûíà êèðãèçèëñèí.

2. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí-
÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû 
Ò.Ó.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 5-îêòÿáðû, ¹90
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ОАО «АПАР СЕРВИС» 
(г.Бишкек, ул. Токтогула, дом 167) 

ИНФОРМИРУЕТ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ:

29 сентября 2022 года единственным акционером были 
приняты следующие решения:

1. Âûïóñòèòü ïðîñòîé âåêñåëü íà ñóììó 600 000 (øåñòüñîò òûñÿ÷) 
ñîì, ñðîê îïëàòû âåêñåëÿ – ïî ïðåäúÿâëåíèþ âåêñåëåäåðæàòå-
ëÿ. 

2. Ïðîäàòü ïðîñòîé âåêñåëü ñòîèìîñòüþ 600 000 (øåñòüñîò òûñÿ÷) 
ñîì Îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó «Ãðóïïà Ê51» çà ñóììó 
600 000 (øåñòüñîò òûñÿ÷) ñîì.

Î ðàçîâîé ñäåëêå ýìèòåíòà, ðàçìåð êîòîðûõ, ëèáî ñòîèìîñòü èìó-
ùåñòâà ïî êîòîðûì ñîñòàâëÿåò 10 è áîëåå ïðîöåíòîâ îò àêòèâîâ ýìè-
òåíòà íà äàòó ñäåëêè; ñäåëêå, â êîòîðîé èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü:

30 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà ÎÀÎ «Àïàð Ñåðâèñ» ïðîäàëî  ïðîñòîé âåê-
ñåëü ñòîèìîñòüþ 600 000 (øåñòüñîò òûñÿ÷) ñîì Îòêðûòîìó àêöèîíåð-
íîìó îáùåñòâó «Ãðóïïà Ê51» çà ñóììó 600 000 (øåñòüñîò òûñÿ÷) ñîì.

ОАО «ГРУППА К51» 
ИНФОРМИРУЕТ О СДЕЛКЕ, В КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ:

30 сентября 2022 года ОАО «Группа К51» приобрело  простой 
вексель стоимостью 600 000 (шестьсот тысяч) сом у дочерней 
компании Открытого акционерного общества «Апар Сервис» за 

сумму 600 000 (шестьсот тысяч) сом.

Открытое акционерное общество 
«ПОЛИБЕТОН»

ИНФОРМИРУЕТ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Èçìåíåíèÿ â ðàçìåðå ó÷àñòèÿ ëèö, âõîäÿùèõ â îðãàíû óïðàâëå-
íèÿ ýìèòåíòà, â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, à òàêæå äîëè âëàäåëü-
öåâ 5 è áîëåå ïðîöåíòàìè öåííûõ áóìàã:

4 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà  ó Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Êàëûå-
âà Àëìàñïåêà Êàëûåâè÷à èçìåíèëàñü äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå.

Äî èçìåíåíèÿ êîëè÷åñòâî ïðèíàäëåæàùèõ ïðîñòûõ àêöèé ñîñòàâ-
ëÿëî  24958, ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé ñîñòàâëÿëî  140, ÷òî ñîñ-
òàâëÿåò 19,63%.

Ïîñëå èçìåíåíèÿ Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Êàëûåâ                  
Àëìàñïåê Êàëûåâè÷ âëàäååò ïðîñòûìè àêöèÿìè â êîëè÷åñòâå 25533, 
ïðèâèëåãèðîâàííûìè 140, ÷òî ñîñòàâëÿåò 20,08%.

2022-жылдын 10-ноябрь кїнї саат 11.00дє Турсунов Анваржанга 
таандык Кадамжай районунун Їч-Коргон айыл єкмєтїнїн Разъезд 
айылынын Каримов, 1 кєчєсїнїн №52 дареги боюнча жайгашкан 

№8-02-14-1005-0204 сандуу идентификациялык кодундагы жалпы 
пайдалануу аянты 228,2 кв.м., жашоо аянты 179,3 кв.м., жер 

аянты 1538 кв.м., турак жайдын эсебинен 2 035 200 сом баштапкы 
(старттык) башталган баада торук жарыяланат. 

Òîðóê Êàäàìæàé ðàéîíóíóí ¯÷-Êîðãîí àéûë ºêìºò¿í¿í Ðàçú-
åçä àéûëûíûí Êàðèìîâ, 1 êº÷ºñ¿í¿í ¹52 äàðåãèíäå ºòêºð¿ëºò. 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí “Ñîò àòêàðóó÷óëàðäûí ñòàòóñó æºí¿íäº-
ã¿ æàíà àòêàðóó ºíä¿ð¿ø¿” òóóðàëóó Ìûéçàìäûí 84-ñò. 4-á. êàðàëãàí-
äàé àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëàãàí àäàìäàð òºìºíê¿ëºðãº ìèëäåòò¿¿: 

1. êàòûøóóãà àðûç áåð¿¿ãº æàíà àóêöèîíãî àëàðäûí êàòûøóóñó-
íà òîñêîîëäóêòàð æîãó æºí¿íäº òèë êàò áåð¿¿ãº. 

2. ì¿ëêò¿í áàøòàïêû íàðêûíûí 5 ïàéûçû ºë÷ºì¿íäº ñîò àòêà-
ðóó÷óëàðäûí àéìàêòûê áºë¿ì¿í¿í äåïîçèòòèê ýñåáèíå øåðò 
ïóë òºëººãº.

Êàòûøóó÷óëàðãà áèëäèð¿¿ àóêöèîíãî êàòûøóó÷óëàðäûí àðûçû êà-
áûë àëóó àóêöèîíãî áèð ê¿í êàëãàíäà á¿òºò. Àë ýìè àóêöèîíäî óòóï 
àëãàí àäàì òºëºãºí øåðòïóë ñàòûï àëóó áààñûíûí ýñåáèíå ÷åãåðè-
ëåò æàíà òîðóêòàðäûí êàëãàí êàòûøóó÷óëàðûíûí òºëºãºí øåðòïóë-
äàðû òîîðóêòàð àÿêòàãàíäàí êèéèí ¿÷ æóìóø÷ó ê¿í è÷èíäå êàéòàðû-
ëûï áåðèëýýðè ò¿ø¿íä¿ð¿ëºò. 

Ñóðàï-áèë¿¿ ¿÷¿í áàéëàíûø æóìóø÷ó òåëåôîí: (03655) 5-04-6Ç                                          
æàíà ìîáèëäèê áàéëàíûø +996 (772) 20-24-99. 

Êàäàìæàé ðàéîíäóê ÑÀÊÁãà ñîò àòêàðóó÷óñó Àæèìóðàòîâ Àëìàç-
áåê Àñêàðàëèåâè÷êå êàéðûëñà¢ûçäàð äàðåãè: Êàäàìæàé øààðû,               
À.Æàëèëîâ êº÷ºñ¿. Ñ-344

Жеке ишкер 
Хусанбаев Бахтиержан 

Рахманджанович 
(ОКПО 24914176, 

ИНН 21405198601211)

ºç èøêåðä¿¿ë¿ã¿í 
òîêòîòêîíäóãóí 

æàðûÿëàéò.
Äîîìàòòàð ýêè àéäûí 
è÷èíäå êàáûë àëûíàò. 

Äàðåãè: Îø îáë., ªçãºí 
øààðû, Ïàíôèëîâ 

êº÷ºñ¿, 72. Ï/Ï-424

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Àëèáàåâà Àéñàëêûí 
Àáäûáàõàïîâíàãà  òààíäûê 
Áàçàð-Êîðãîí øààðûíäàãû 
À.Òåêåáàåâ êº÷ºñ¿í¿í í/æ 
äàðåãèíäå æàéãàøêàí æåð 

òèëêåñèíèí æåð ó÷àñòîãóíà 
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 

æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê 
àêò (ñåðèÿñû × ¹384542, 

êàòòàëãàí ê¿í¿ 11.05.2012-æ.) 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ä-48

ªçãºí ðàéîíóíóí Àê-Æàð àéûëûíûí òóðãóíó ªç¿áåêîâ 
Ïîëîòáàé Êº÷êºíáàåâè÷êå ðàéñòàòòàí æåêå èøêåðëèê 

áîþí÷à áåðèëãåí ê¿áºë¿ã¿ ÎÊÏÎ 23641144 ÈÍÍ 23001196500201 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-473

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà 
ÀÂ ¹116693 íà èìÿ 

Äæóñóïáåêîâîé Ìèíåðû 
Îðîçîâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-842

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà ÇÀÎ «Èññûê-Êóëü» 

ñåðèÿ × ¹128087 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-841

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò, 

èäåíòèôèêàöèîííûé êîä 
207050048001301023 è Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè 207-2022-5317 

íà èìÿ Áàéçàêîâîé ×îëïîí 
Êàäûðêóëîâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-846

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Îðîçáàåâ 
Àçàìàò Ðàõèìæàíîâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 29612681, 
ÈÍÍ 21911199301148 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-845

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ãàëèìîâ 
Èñëàì Èëøàòîâè÷ 
êîä ÎÊÏÎ 27498425, 

ÈÍÍ 20910198800210 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-844

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòîâ ñåðèÿ × ¹730652 

(îò 08.12.2017 ã.) è  
× ¹053862 (îò 06.09.2005 ã.) 

íà èìÿ Àáäèæàïàð óóëó 
Çàéíàáèäèíà ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-846

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ (АРИС)
ПРОЕКТ «РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» (ПРЭР)

Агентство развития и инвестирования сообществ, настоящим 
приглашает квалифицированных лиц принять участие в конкурсе 

на позицию «Независимый консультант по оценке бизнес-планов и 
предложений по подпроектам» в рамках проекта ПРЭР.  

ÊÀÍÄÈÄÀÒ ÄÎËÆÅÍ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÎÂÀÒÜ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ 
ÊÐÈÒÅÐÈßÌ È ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÌ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ: 

• Äèïëîì îá îêîí÷àíèè âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ â îáëàñòè 
ýêîíîìèêè è/èëè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà èëè â äðóãèõ ñìåæíûõ 
îáëàñòÿõ.

• Íå ìåíåå 7 ëåò îïûòà â îáëàñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîèç-
âîäñòâåííî-ñáûòîâûõ öåïî÷åê.

• Îïûò íå ìåíåå Ç-õ ëåò â äîíîðñêèõ ïðîåêòàõ è ïðîãðàììàõ, 
ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíî÷íûìè îò-
íîøåíèÿìè.

• Ìèíèìóì 5 ëåò îïûòà ðàçðàáîòêè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, 
áèçíåñ-ïëàíîâ, ðóêîâîäñòâ è àíàëèòè÷åñêèõ äîêëàäîâ.

• Çíàíèå êûðãûçñêîãî è ðóññêîãî ÿçûêîâ. Çíàíèå àíãëèéñêîãî 
áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ïðåèìóùåñòâî.

Îòáîð êîíñóëüòàíòà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðî-
öåäóðàìè, óñòàíîâëåííûìè â «Ðóêîâîäñòâå ïî Ðåãóëèðîâàíèþ Çà-
êóïêàìè Âñåìèðíîãî Áàíêà äëÿ Çàåìùèêîâ ÔÈÏ (èþëü 2016, ïåðåñ-
ìîòðåíî â íîÿáðå 2017 ã., àâãóñòå 2018 ã. è íîÿáðå 2020 ã.».  

Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â êà-
÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ, íà ñàéòå ÀÐÈÑ www.aris.kg è ïî-
äàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì îòáîðå (ðåçþìå íà ðóññêîì è àíã-
ëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì íîìåðà êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ïîçè-
öèè) äî 18.00 ÷àñîâ 20 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ïîçæå óêàçàííîãî ñðîêà, íå áóäóò 
ðàññìîòðåíû. Íà ñîáåñåäîâàíèå áóäóò ïðèãëàøåíû òîëüêî êâàëè-
ôèöèðîâàííûå êàíäèäàòû.

Ñ/Î-443

ОАО «КЫРГЫЗАЛТЫН» 
уведомляет, что 26 октября 2022 года в 10.00 часов 

состоится внеочередное общее собрание акционеров по адресу: 
г.Бишкек, ул.Абдумомунова, 195, в здании ОАО «Кыргызалтын».

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Î ñîñòàâå Ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåò Îáùåñòâà íà 2022 ãîä.
3. Î ïåðå÷èñëåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ Ôîíäó ïî óïðàâëåíèþ ãî-

ñèìóùåñòâîì ÊÐ â ñ÷åò áóäóùèõ äèâèäåíäîâ.
4. Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ êëþ÷åâûõ ïîêàçà-

òåëåé ýôôåêòèâíîñòè äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè è ôèíàíñî-
âîé óñòîé÷èâîñòè ÎÀÎ «Êûðãûçàëòûí».

5. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ÎÀÎ «Êûðãûçàëòûí».

Äåíü ñïèñêà íà ïðàâî ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè 11 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà. 
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 10.00 ÷àñîâ.

ОАО «КЫРГЫЗАЛТЫН»
настоящим сообщает о существенном факте.

Íà çàñåäàíèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êûðãûçàëòûí» 
5 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà ïðèíÿòî ñëåäóþùåå Ðåøåíèå:

Èçáðàòü ÷ëåíîì Ïðàâëåíèÿ-Çàìåñòèòåëåì Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâ-
ëåíèÿ ÎÀÎ «Êûðãûçàëòûí» Ñóáàíîâà Áóçóðìàíà Êàäûðáåêîâè÷à.

Ñ-042

Ñ-042

Ðàéîíäóí æå 
øààðäûí àòûëûøû

2023-æûëãà êèðåøå 
ñàëûãûí ýñåïòºº ¿÷¿í 
ìèíèìàëäóó ýñåïòèê 
êèðåøåíèí ºë÷ºì¿

Áàòêåí îáëóñó
Áàòêåí ðàéîíó 5573
Áàòêåí øààðû 8491
Êàäàìæàé ðàéîíó 7281
Ëåéëåê ðàéîíó 7105
Ñ¿ë¿êò¿ øààðû 5340
Êûçûë-Êûÿ øààðû 7216

Æàëàë-Àáàä îáëóñó
Àêñû ðàéîíó 7028
Àëà-Áóêà ðàéîíó 6494
Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíó 7468
Íîîêåí ðàéîíó 7786
Ñóçàê ðàéîíó 7298
Òîãóç-Òîðî ðàéîíó 7577
Òîêòîãóë ðàéîíó 8213
×àòêàë ðàéîíó 7721
Æàëàë-Àáàä øààðû 8732
Êàðà-Êºë øààðû 8480
Ìàéëóó-Ñóó øààðû 8181
Òàø-Êºì¿ð øààðû 7166

Ûñûê-Êºë îáëóñó
Àê-Ñóó ðàéîíó 6738
Êàðàêîë øààðû 8254
Æåòè-ªã¿ç ðàéîíó 7018
Ûñûê-Êºë ðàéîíó 7114
Òî¢ ðàéîíó 6959
Ò¿ï ðàéîíó 6858
Áàëûê÷û øààðû 7985

Íàðûí îáëóñó
Àê-Òàëàà ðàéîíó 6502
Àò-Áàøû ðàéîíó 5688
Æóìãàë ðàéîíó 6303
Êî÷êîð ðàéîíó 6506
Íàðûí ðàéîíó 6311
Íàðûí øààðû 7689

Îø îáëóñó 
Àëàé ðàéîíó 7276
Àðàâàí ðàéîíó 6318
Êàðà-Êóëæà ðàéîíó 6939
Êàðà-Ñóó ðàéîíó 6801
Íîîêàò ðàéîíó 6731
ªçãºí ðàéîíó 6950
×î¢-Àëàé ðàéîíó 6427

Òàëàñ îáëóñó
Êàðà-Áóóðà ðàéîíó 6860
Áàêàé-Àòà ðàéîíó 7026
Ìàíàñ ðàéîíó 6514
Òàëàñ ðàéîíó 7200
Òàëàñ øààðû 8066

×¿é îáëóñó
Àëàì¿ä¿í ðàéîíó 8004
Æàéûë ðàéîíó 7496
Êåìèí ðàéîíó 7133
Ìîñêâà ðàéîíó 7720
Ïàíôèëîâ ðàéîíó 8506
Ñîêóëóê ðàéîíó 8268
Ûñûê-Àòà ðàéîíó 6890
×¿é ðàéîíó 7806
Òîêìîê øààðû 8636

Áèøêåê øààðû 9200
Îø øààðû 8678

2023-æûëãà ìèíèìàëäóó ýñåïòèê êèðåøåíèí áèð 
àéëûê ºë÷ºì¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû 
ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ñàëûê êûç-
ìàòûíûí 2022-æûëäûí 16-ñåíòÿáðûíäàãû ¹375 
áóéðóãó ìåíåí àíûêòàëäû.   

Ìèíèìàëäóó ýñåïòèê êèðåøå Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ñàëûê êîäåêñèíèí 187-áåðåíåñèíèí 4-áº-
ë¿ã¿íäº êàðàëãàí æàíà 6-áºë¿ã¿í¿í ºçãº÷ºë¿êòº-
ð¿í ýñêå àëóó ìåíåí èøòåãåíäåðäèí êèðåøåëåðèí 
êîøïîãîíäî, èøòåãåíäåðäèí àëãàí êèðåøåëåðèíèí 
áàðäûê ò¿ðëºð¿íº êîëäîíóëàò.

2023-жылга минималдуу эсептик кирешенин бир айлык єлчємї
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ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé äîëåé 
Ñåðèÿ ÒÊ ÊÎÑ ¹8-304, íà èìÿ 

Ìîìáåêîâà Ñàïàðêóëà ñ÷èòàòü 
íå äåéñòâèòåëüíûì. 

Ï/Ï-046

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹164166 

(îò 02.09.2008 ã.) íà èìÿ 
Êàìèðäèíîâà Óìàðæàíà 

Þñóïæàíîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-831

Â ñâÿçè ñ óòåðåé Ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê × ¹107777 (îò 

24.10.2007 ã.) íà èìÿ 
Ìóìåäîâà Þíóñàëè ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-832

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåðèÿ 

× ¹625744 íà èìÿ Àëìàçáåê 
óóëó Êàéðàòà ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-837

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà 
î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíóþ äîëþ ñåðèÿ 

×À ¹0081999, ×À ¹0081998, 
×À ¹0050602, ×À ¹0054058, 
×À ¹0050601, ×À ¹0050600 

íà èìÿ Êîæîÿðîâà Òèëåáàëäû 
Êîæîÿðîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-838

ªçãºí øààðûíûí 
Ïàíôèëîâ êº÷ºñ¿, 72 

¿é¿í¿í òóðãóíó 
Õóñàíáàåâ Áàõòèåðæàí 

Ðàõìàíäæàíîâè÷êå 
ðàéñòàòòàí æåêå 

èøêåðëèê áîþí÷à áåðèëãåí 
ê¿áºë¿ê¿ ÎÊÏÎ 24914176, 

ÈÍÍ 21405198601211 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-381

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà 
î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

(äîëè) ñåðèÿ ¹075267 íà 
èìÿ Òóé÷èáàåâà Îêèëáîÿ 

Óðàçáàåâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-840

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà 

ÈÏ Àðñòàíáåê Ìûêòûáåê 
ðåãèñòðàöèîííûé 

¹02465069
 (îò 12.12.2018 ã.), ñåðèÿ 
ÍÑ ¹084152 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-839

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà 

êîä 706050001082301 íà èìÿ 
Ñàíæàðîâà Áààòûðáåêà 
Îìóðáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-835

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà 
¹ÑÅ 070004500 íà èìÿ 

Àøèìîâîé Äèíàðû 
Àøèìîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-836

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé 

äîëåé ñåðèÿ ÈÊ-ÒÏ ¹301676 
(îò 25 ôåâðàëÿ 1981 ã.) íà 

èìÿ Àêìàòîâà Àáäûêàäûðà 
Àáàíàåâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-821

На основании заявлении граждан, 
Государственный природный парк «Чон-Кемин» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
для передачи в аренду из земель, Нижне -Кеминского 

лесничества в кварталах №41, 42, 44, 47 для озеленения, 
рекреационных целей и для развития туризма. 

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 03.11.2022 ã. ïî àäðåñó: ñåëî Òîðò-Êóëü, 
óë.×.Àéòìàòîâà, ¹17 â àäìèíèñòðàöèè ÃÏÏ «×îí-Êåìèí». 

Ïî âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (0701) 55-51-83. Í-830

ЫСЫК-КЄЛ ОБЛАСТТЫК 
ПРОФСОЮЗДАР КЕЎЕШИ

АЧЫК АУКЦИОН ЖАРЫЯЛАЙТ
Жалпы пайдалуу аянты - 931,0 кв.м., имарат аянты - 144,4 кв.м.

Дареги: Каракол ш., Жамансариев №178 кєч., 
идентификациондук код 2-01-01-0028-0005 (Бизнеске 

ылайыктуу, “Ак-Тилек” базарына жакын). 
Башталгыч баасы 7 837 856 (жети миллион сегиз жїз 

отуз жети миў сегиз жїз элїї алты) сом (96 000 $).

Àóêöèîí Êàðàêîë øààðûíäà Æàìàíñàðèåâ ¹163 äàðåãèíäå 
2022-æûëäûí 28-îêòÿáðûíäà ñààò 10.00äº ºòºò. Àóêöèîíãî êàòû-
øóóíó êààëîî÷óëàð Ûñûê-Êºë îáëàñòòûê ïðîôñîþçäàð Êå¢åøèíèí 
ýñåáèíå ðåãèñòðàöèÿëûê ÷îãóëòóó ¿÷¿í 10% òºìºíê¿ àéëûê àêû ºë-
÷ºì¿íäº æàíà 5% êåïèëäèê òºã¿ì òºëººñ¿ çàðûë.

 «Êûðãûçñòàí» ÊÁ ÀÀÊ ÊÔ Êàðàêîë øààðû, ý/ñ 1030920003008427, 
ÁÈÊ 103009, òºëºº êîäó: 21111100, Ûñûê-Êºë îáëñîâïðîôó. 

Óòóï àëóó÷ó à÷ûê àóêöèîí ºòêºð¿ëãºí ê¿íäºí áàøòàï 10 ê¿íäºí 
êå÷èêòèðáåñòåí êåïèëäèê ñóììàíû ýñåïêå àëóó ìåíåí òºëºï áå-
ð¿¿ãº ìèëäåòòåíåò.

Ñóðàï áèë¿¿ äàðåãè: Êàðàêîë ø., Æàìàíñàðèåâ êº÷. ¹163. 
Òåë.: (03922) 5-52-42, (0700) 15-00-51, (0706) 12-41-36. Ï/Ï-075

ОАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» 

уведомляет, что 4 октября 2022 года между Фондом по 
управлению государственным имуществом при Министерстве 

экономики и коммерции Кыргызской Республики и ОАО 
«Национальная энергетическая холдинговая компания» 

подписаны соответствующие Передаточные распоряжения о 
передаче ценных бумах в счет увеличения уставного капитала 

Национального энергохолдинга следующих акционерных 
обществ:

1. ÎÀÎ «Íàðûíñïåöãèäðîýíåðãîìîíòàæ» - 71,3794%.
2. ÎÀÎ «Íàðûíãèäðîýíåðãîñòðîé» - 90,0035%.
3. ÎÀÎ «Êàðàêóëüñêàÿ ãèäðîýëåêòðîñòàíöèÿ» - 100,0000%.

ОАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» 

Решением единственного акционера открытого акционерного 
общества «Национальная энергетическая холдинговая 

компания» (решение Министерства энергетики Кыргызской 
Республики от 4 октября 2022 года №21-Р):

1. Ñàäûêîâ Íóðëàí Ìàòêàñûìîâè÷ îñâîáîæäåí ñ äîëæíîñòè Ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ – ÷ëåíà Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Íàöèîíàëüíàÿ 
ýíåðãåòè÷åñêàÿ õîëäèíãîâàÿ êîìïàíèÿ».

2. Êàñûìîâ Ðàâøàíáåê Íàçàðîâè÷ îñâîáîæäåí ñ äîëæíîñòè Ïåð-
âîãî çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ – ÷ëåíà Ïðàâëåíèÿ 
ÎÀÎ «Íàöèîíàëüíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ õîëäèíãîâàÿ êîìïàíèÿ».

3. Áàéãàçèåâ Òàëàéáåê Àñêàðîâè÷ èçáðàí Ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâ-
ëåíèÿ – ÷ëåíîì Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Íàöèîíàëüíàÿ ýíåðãåòè÷åñ-
êàÿ õîëäèíãîâàÿ êîìïàíèÿ».

4. Ñàäûêîâ Íóðëàí Ìàòêàñûìîâè÷ èçáðàí Ïåðâûì çàìåñòèòåëåì 
Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ – ÷ëåíîì Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Íàöèî-
íàëüíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ õîëäèíãîâàÿ êîìïàíèÿ».

ПССИ Октябрьского района г.Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ

на движимое имущество - автомашина марки "MAN - TGA 
03" (синего цвета, год выпуска 2002, гос.номер 1798 ВС, 
тех.паспорт КР 0167658, ОсОО "Grand line" (Грэнд лайн). 
с начальной стартовой ценой 772 256 (семьсот семьдесят 
две тысячи двести пятьдесят шесть) сом, МЕЙЕРЛИНГ-
MN 18» (синего цвета, год выпуска 1998, гос.номер 195 
BD, тех.паспорт КР 0146949 принадлежащее на праве 
собственности ОсОО "Grand line" (Грэнд лайн). С начальной 
стартовой ценой 350 778 (триста пяьдесят тысяч семьсот 
семьдесят восемь) сом.

Äëÿ ó÷àñòèÿ íà òîðãàõ æåëàþùèì íåîáõîäèìî çà äåíü äî íà÷àëà 
òîðãîâ âíåñòè 5% ãàðàíòèéíûé âçíîñ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îê-
òÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê. Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü âíåñåíà íå 
ïîçäíåå 7 (ñåìè) äíåâíîãî ñðîêà ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà äåïî-
çèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ  
15 íîÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Àáä-
ðàõìàíîâà 132, êàá. ¹3.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ 
Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê–Ñàäûêîâó À.È.,                                                           

ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0505) 13-33-33.

Ðåêâèçèòû: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ïðè ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ:440001; 
ð/ñ: 4402032100000408 (äåïîçèòíûé ñ÷åò) ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéî-
íà ã.Áèøêåê, êîä ïëàòåæà: 14511900, â íàçíà÷åíèè óêàçàòü ó÷àñòíèêà 
òîðãîâ è íîìåð äåëà.

Í-834

ПССИ Октябрьского района г. Бишкек

Определить начальную продажную цену, с которой начинаются 
торги, в отношении заложенного имущество автомашину марки 
NISSAN Prairie 2002 года выпуска, государственный номерной 

знак 01KG048AEW, кузов RM12037095, цвет серебристый, 
принадлежащая Шаршебаеву Рустаму Азимовичу на праве 
собственности свидетельству о регистрации транспортного 

средства КР №АА0222227, выданному РЭО ДРТС и ВС БГО ГУ «Унаа» 
при ГРС КР от 07.02.2020 года в размере 69850 сом

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ ê 11.00 ÷àñàì 16 íîÿáðÿ 2022 ãîäà ïî àäðåñó: 
ã. Áèøêåê, óë.Ì.Ãîðüêîãî, 1/1. Ñòàðòîâàÿ ñòîèìîñòü àâòîìàøèíû 
ñîñòàâëÿåò 69 850 ñîì.

Ëèöàì æåëàþùèì ó÷àñòâîâàòü íà (òîðãàõ) àóêöèîíàõ íåîáõîäè-
ìî âíåñòè, ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5% îò ñòàðòîâîé ñòîèìîñ-
òè, íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê ð/ñ 
4402032100000408, ÁÈÊ 440001, áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Öåíòðàëüíîå êàç-
íà÷åéñòâî ÌÔÊÐ. Íàçíà÷åíèå: äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî 
ðàéîíà ã. Áèøêåê, êîä ïëàòåæà: 14511900.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó (0708) 22-12-51, ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü 
ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê Ìàòðàèìîâà Ì.Ý. Í-833

“2022-жылдын 10-ноябрь кїнї саат 11.00дє Турсунов 
Анваржанга таандык Кадамжай районунун Їч-Коргон 

айыл єкмєтїнїн Разъезд айылынын Каримов, 1 кєчєсїнїн 
№52 дареги боюнча жайгашкан №8-02-14-1005-0204 сандуу 

идентификациялык кодундагы жалпы пайдалануу аянты 228,2 
кв.м., жашоо аянты 179,3 кв.м., жер аянты 1538 кв.м., турак 

жайдын эсебинен 2 035 200 сом баштапкы (старттык) башталган 
баада торук жарыяланат. 

Òîðóê Êàäàìæàé ðàéîíóíóí ¯÷-Êîðãîí àéûë ºêìºò¿í¿í Ðàçú-
åçä àéûëûíûí Êàðèìîâ, 1 êº÷ºñ¿í¿í ¹52 äàðåãèíäå ºòêºð¿ëºò. 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí “Ñîò àòêàðóó÷óëàðäûí ñòàòóñó æºí¿íäº-
ã¿ æàíà àòêàðóó ºíä¿ð¿ø¿” òóóðàëóó Ìûéçàìäûí 84-ñò. 4-á. êàðàëãàí-
äàé àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëàãàí àäàìäàð òºìºíê¿ëºðãº ìèëäåòò¿¿: 

1. êàòûøóóãà àðûç áåð¿¿ãº æàíà àóêöèîíãî àëàðäûí êàòûøóóñó-
íà òîñêîîëäóêòàð æîãó æºí¿íäº òèë êàò áåð¿¿ãº. 

2. ì¿ëêò¿í áàøòàïêû íàðêûíûí 5 ïàéûçû ºë÷ºì¿íäº ñîò àòêà-
ðóó÷óëàðäûí àéìàêòûê áºë¿ì¿í¿í äåïîçèòòèê ýñåáèíå øåðò 
ïóë òºëººãº.

Êàòûøóó÷óëàðãà áèëäèð¿¿ àóêöèîíãî êàòûøóó÷óëàðäûí àðûçû êà-
áûë àëóó àóêöèîíãî áèð ê¿í êàëãàíäà á¿òºò. Àë ýìè àóêöèîíäî óòóï 
àëãàí àäàì òºëºãºí øåðòïóë ñàòûï àëóó áààñûíûí ýñåáèíå ÷åãåðè-
ëåò æàíà òîðóêòàðäûí êàëãàí êàòûøóó÷óëàðûíûí òºëºãºí øåðòïóë-
äàðû òîîðóêòàð àÿòàãàíäàí êèéèí ¿÷ æóìóø÷ó ê¿í è÷èíäå êàéòàðû-
ëûï áåðèëýýðè ò¿ø¿íä¿ð¿ëºò. 

Ñóðàï-áèë¿¿ ¿÷¿í áàéëàíûø æóìóø÷ó òåëåôîí: (03655) 5-04-6Ç                                          
æàíà ìîáèëäèê áàéëàíûø +996 0772 20 24 99. 

Êàäàìæàé ðàéîíäóê ÑÀÊÁíº ñîò àòêàðóó÷óñó Àæèìóðàòîâ Àëìàç-
áåê Àñêàðàëèåâè÷êå êàéðûëñà¢ûçäàð äàðåãè Êàäàìæàé øààðû, À.Æà-
ëèëèîâ êº÷ºñ¿. Ñ-344

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)

Проект устойчивого развития сельского водоснабжения 
и санитарии (доп. фин.) (МАР) 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ВАКАНТНУЮ ПОЗИЦИЮ:
Ассистент специалиста по закупкам

Квалификация и опыт работы:

• Âûñøåå îáðàçîâàíèå, æåëàòåëüíî â îáëàñòè ìåæäóíàðîäíî-
ãî áèçíåñ-óïðàâëåíèÿ, çàêóïî÷íîé ëîãèñòèêè, ïðàâà, èíæåíå-
ðèè, èëè IT-òåõíîëîãèè;

• Íå ìåíåå 2-õ ëåò îïûòà ðàáîòû â ìåæäóíàðîäíûõ ïðîåêòàõ, 
ôèíàíñèðóåìûõ äîíîðàìè, æåëàòåëüíî â çàêóïêàõ;

• Îòëè÷íûé îïûò â ñîñòàâëåíèè áàçû äàííûõ, äîêóìåíòèðî-
âàíèè;

• Îïûò â ïîäãîòîâêå è îðãàíèçàöèè òðåíèíãîâ, êðóãëûõ ñòî-
ëîâ;

• Çíàíèå ðóêîâîäñòâ ïðîöåäóð Âñåìèðíîãî Áàíêà, äðóãèõ ìåæ-
äóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèè ïî çàêóïêàì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã 
â ðàçðàáîòêå ïðîåêòíûõ äîêóìåíòîâ, ðóêîâîäñòâ, àíàëèòè-
÷åñêèõ îò÷åòîâ;

• Õîðîøåå çíàíèå àíãëèéñêîãî, ðóññêîãî è êûðãûçñêîãî ÿçûêîâ;

• Íàâûêè ïîëüçîâàòåëÿ ïðèëîæåíèé Microsoft Office (MS Word, 
MS Excel, MS PP è ò.ä.).

Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâòî-
ðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ (ðåçþìå íà ðóññêîì 
è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû), íà ñàéòå ÀÐÈÑ è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì 
îòáîðå äî 18.00 ÷àñîâ 21 îêòÿáðÿ 2022 ã.

Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñ-
êîé Ðåñïóáëèêè 720040, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êàáèíåò 
¹11 òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05, ôàêñ: + 996 (312) 62-47-
48, e-mail: zakupki@aris.kg

Ñ/Î-442



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 ¹922. Íóñêàñû 5276

Áàñóóãà 06.10.2022-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

2022-жылдын  7-октябры 15
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ОАО «БИШКЕКСУТ»
публикует результаты розыгрыша призового фонда 

третьего 
месяца стимулирующей лотереи «Веселый молочник».

В розыгрыше принимали участие кода 
зарегистрированные 

В период 01.09.2022. – 30.09.2022г. (третий месяц)

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ðîçûãðûøà: 03.10.2022 ã. â 14.00 ÷àñîâ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðîçûãðûøà: ãîðîä Áèøêåê, ïðîñïåêò ×óé, 12à. 
Îíëàéí òðàíñëÿöèÿ ðîçûãðûøà îñóùåñòâëåíà íà ñòðàíèöå ÎÀÎ 

«Áèøêåêñóò» â Instagram ïî àäðåñó: https://www.instagram.com/
bishkeksut/

Èíôîðìàöèÿ î âûèãðûøíûõ êîäàõ:

- Íàáîð ïîñóäû Primary Tefal (4 øò):  157340493, 759187603,  
984515094, 795059205.

- Áëåíäåð ïîãðóæíîé Braun (4 øò): 838926400, 788292166, 
681618074, 189988700.

- Ìóëüòèâàðêà Moulinex (4 øò): 363005869, 158945891, 888340765, 
269176704.

- Ìèêðîâîëíîâàÿ ïå÷ü SAMSUNG (4 øò): 971223430, 603315515, 
822786903, 123795427.

- ×àéíèê Tefal (4 øò): 870319743, 640669834, 414487615, 164313671.
- Õîëîäèëüíèê GORENJE (1 øò): 675392056.
- Äåíåæíûé ïåðåâîä â ðàçìåðå 200 000 ñîì (1 øò): 197 990 148.

Подразделение службы судебных 
исполнителей Аламудунского района

ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЙ АУКЦИОН 
на заложенное недвижимое имущество

- жилой дом, общей площадью - 100,11 кв.м., жилой 
площадью - 66,33 кв.м., расположенный на земельном 
участке мерою - 350 кв.м., расположенное по адресу: 
Чуйская область, Аламудунский район, село Нижняя Ала-
Арча, ул. Панфилова, д.205 «А», идентификационный 
код №7-01-12-1001-2979, принадлежащий Батырбекову 
Калыбай Азиспаевичу, на основании Свидетельства о праве 
на наследство по закону №3-1426 от 27.07.2011 года.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 9 íîÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèø-
êåê, óëèöà Àõóíáàåâà, 119 À. 2 ýòàæ, 9 êàáèíåò, ïî ìåñòó íàõîæäå-
íèÿ ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà.

Ñòàðòîâàÿ öåíà 2 066 721 (äâà ìèëëèîíà øåñòüäåñÿò 
øåñòü òûñÿ÷ ñåìüñîò äâàäöàòü îäèí) ñîìîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5 (ïÿòü)% ãàðàíòèéíîãî âç-
íîñà îò ñòàðòîâîé öåíû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, â ×óéñêèé ôèëèàë 
ÎÀÎ "ÐÑÊ Áàíê", ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 1293045000003273, êîä 142389900, 
íà ëèöåâîé ñ÷åò ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà 4403012100000388, 
ÁÈÊ 440001.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü 
äî íà÷àëà àóêöèîíà.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: (0312) 56-58-67, (0555) 10-75-89, 
(îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ 

Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà Òàëãàðáåêîâ Ì.Ò.). Ñ/Î-436

ОАО «ЧАКАН ГЭС»
9 ноября 2022 г. ОАО «Чакан ГЭС» проводит конкурс по 

реализации следующего металлического лома и отходов черного 
и цветных металлов:

- ×åðíûé ìåòàëë îðèåíòèðîâî÷íûé âåñ 50 òîíí, ñòîèìîñòü 
1 êã ñ ó÷åòîì ÍÄÑ ñîñòàâëÿåò 21 ñîì;

- Àëþìèíèé îðèåíòèðîâî÷íûé âåñ 600 êã, ñòîèìîñòü 1 êã ñ 
ó÷åòîì ÍÄÑ ñîñòàâëÿåò 153 ñîìà.

- Ìåäü îðèåíòèðîâî÷íûé âåñ 1600 êã, ñòîèìîñòü 1 êã ñ ó÷å-
òîì ÍÄÑ ñîñòàâëÿåò 616 ñîì.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î äàííîì êîíêóðñå îïóáëèêîâàíà íà 
ñàéòå ÎÀÎ «×àêàí ÃÝÑ» - chakanges.kg â ðàçäåëå «ðåàëèçàöèÿ».

Ñ/Î-439

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Àê-Ñóó ðàéîíóíóí Êàðàêîë 
àéûë ºêìºò¿íº òèåøåë¿¿ 

áîëãîí æåð ó÷àñòîãóí 
ìººíºòñ¿ç (ìººíºò¿ 

êºðñºò¿ëáºãºí) ïàéäàëàíóó 
óêóãó æºí¿íäº  ìàìëåêåòòèê 

àêò ñåðèÿñû Á¹045205  
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-134

 Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 
íà íàñëåäñòâî ïî çàêîíó 

22.07.2004 ãîäà íà èìÿ 
Äæóðàáàåâà Øóõðàòæàí 
Àõìàäàëèåâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Ï/Ï-231

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (äîëþ) 

¹090863 íà èìÿ Ôåíèíà 
Âèêòîðà Ôåäîðîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-822

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé äîëåé 
¹1375 (îò 19.02.1999 ãîäà) íà 

èìÿ Äóéøåêååâà Ñîþçáåêà 
Øàðøåíîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-827

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Àñàíîâ 
Ýðêèí Êåíåøáåêîâè÷
êîä ÎÊÏÎ 29862656, 

ÈÍÍ 21502199301452 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-829

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Òîêîáàåâà 
Àéãàíûì Ñóðàãàíîâíà 

êîä ÎÊÏÎ 23721179, 
ÈÍÍ 11401198600993 

ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-826

Áåéøååâà Áàêòûã¿ë 
Íàñèðäèíîâíàãà òèåøåë¿¿ 

ìàì. àêò ¹059728 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Í-825

Áàòêåí ðàéîíäóê øààð êóðóó æàíà 
àðõèòåêòóðà áàøêàðìàëûãûíà 

òààíäûê ìàìëåêåòòèê 
àêòûñû ñåðèÿ Á ¹002636, æàíà 

èìàðàòòûí òåõ. ïàñïîðòó, èäåí. 
êîäó    8-01-01-0002-366 êàòòàëóó 

ðååñòðû 10.03.2003-æûë. ¹431 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ñ/Î-441

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà ñåðèÿ × ¹114549 íà 
èìÿ Áàòûðêàíîâîé Ñèÿïàò Êàëêàøåâíû 

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-824

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
× ¹559006  íà èìÿ Êèì Àðèíû 

Àëåêñàíäðîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-828

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ СЛУЖБА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 
ЮСТИЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 
на замещение вакантных государственных судебных экспертных должностей:

¹ Ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Äîëæíîñòü Êîë-âî 

1. Óïðàâëåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ýêñïåðòèç Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 1 

2. Óïðàâëåíèå ñòðîèòåëüíî-òåõíè÷åñ-
êèõ ýêñïåðòèç 

Ýêñïåðò (ïî ñòðîèòåëüñòâó äîðîã è ìîñòîâ) 1 

3. Óïðàâëåíèå ëèíãâèñòè÷åñêîé, ðå-
ëèãèîâåä÷åñêîé è ïñèõîëîãè÷åñ-
êîé ýêñïåðòèçû 

Ýêñïåðò (ïñèõîëîã) 1 

4. Þæíîå óïðàâëåíèå Ýêñïåðò (ïî ïîæàðíî-òåõíè÷åñêèì ýêñïåðòèçàì) 1 

Ýêñïåðò (ïî ñòðîèòåëüíî-òåõíè÷åñêîé ýêñïåðòèçå) 2 

Ýêñïåðò (ðåëèãèÿ) 1 

5. Ñåâåðíîå óïðàâëåíèå 

Ýêñïåðò (ïî ýêîíîìè÷åñêèì ýêñïåðòèçàì) 1 

Ýêñïåðò (ïî ñòðîèòåëüíî-òåõíè÷åñêèì ýêñïåðòèçàì) 1 

Ýêñïåðò (ïî êðèìèíàëèñòè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì äîêóìåíòîâ) 1 

Çà ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàéòåñü â îòäåë ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ è êàäðîâîé ðàáîòû òåë.: 
(0312) 30-06-78. Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ ñ 4 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà ïî 17 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà.

Ñ/Î-437

Ñ/Î-438

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
Проект «Региональное экономическое развитие»

ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
(Консультационные услуги – Отбор компании)

Îòáîð êîíñóëüòàöèîííîé êîìïàíèè íà âåäåíèå Òåõíè÷åñêîãî íàä-
çîðà çà ñòðîèòåëüíûìè ðàáîòàìè â ðàìêàõ ïðîåêòà ÏÐÝÐ-1.

Ïîäðîáíîå òåõíè÷åñêîå çàäàíèå ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü ïîñëå ðå-
ãèñòðàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÐÈÑ: www.aris.kg

Âûðàæåíèå çàèíòåðåñîâàííîñòè äîëæíî áûòü äîñòàâëåíî â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå ïî óêàçàííîìó íèæå àäðåñó (ëè÷íî, ïî ïî÷òå, ïî 
ôàêñó èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå) äî 18.00 ÷àñîâ (ìåñòíîå âðåìÿ)                    
28 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà.

Ìèíèìàëüíûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êîìïàíèÿì, ìîæåòå 
óçíàòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÐÈÑ.

Àãåíòñòâî Ðàçâèòèÿ è Èíâåñòèðîâàíèÿ Ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè (ÀÐÈÑ) 

Êàáèíåò 11, Îòäåë çàêóïîê 
720040, óë. Áîêîíáàåâà, 102
ã. Áèøêåê, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà
Teë.: +996 (312) 62-07-52, + 996 (312) 30-18-05 (äîá. 116) 
Teë.: +996 (312) 62-07-52
Fax: +996 (312) 62-47-48
Web site: www.aris.kg

Подразделение службы судебных исполнителей 
Ленинского района г. Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

- нежилое помещение по адресу: г. Бишкек ул. Турусбекова 
31, идентификационный код: 1-01-0013-0845-01, общей 
полезной площадью 1578,4 кв.м., принадлежащее на праве 
собственности ОсОО Инвестиционная компания «М-Булак». 
Начальная стартовая продажная цена установлена 
в размере 116 077 000 (сто шестнадцать миллионов 
семьдесят семь тысяч) сом.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 10.30 ÷àñîâ 15.11.2022 ãîäà, ïî ìåñòó íàõîæäå-
íèÿ èìóùåñòâà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèé-
íûé âçíîñ 5% îò ñòàðòîâîé öåíû, ò.å. 5 803 865 (ïÿòü ìèëëèîíîâ âî-
ñåìüñîò òðè òûñÿ÷è âîñåìüñîò øåñòüäåñÿò ïÿòü) ñîì.

Ãàðàíòèéíûé âçíîñ 5% îò ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè çà÷èñëèòü â Öåíò-
ðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ¹4402052100000877, ÁÈÊ 
440001, êîä ïëàòåæà 14238900, ïîëó÷àòåëü ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéî-
íà ã. Áèøêåê.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü äî 
íà÷àëà àóêöèîíà.

Çà èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ê ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ ÏÑÑÈ 
Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê Áåãàëèåâîé Í.Ê. ïî àäðåñó: 

ã.Áèøêåê, óë.Àáäðàõìàíîâà, 132, êàá. 13, òåë.: (0707) 35-83-55.

Ñ-926

Ñ/Î-440



Ильгиз Гилязетдинов адабият-
тын да, журналистиканын да бир 
топ жанрларында эмгектенип ке-
латат. Калемгердин ырлары, аўге-
мелери, сатиралары кыргыз окур-
мандарына жакшы белгилїї. Ал 
эми “Кїйдїргї чыгы кїлкїдє” деп 
аталган сатиралык жыйнагына, 
сезимтал, парасаттуу кєркєм сєз 
чеберинин бала кезинен тарта бї-
гїнкї 80 жаш куракка чейинки 
ємїр жолдо – эл арасынан угуп-
билип жыйнап келген куйкум сєз, 
жанытма, тамсил-такмазалары, 
сатиралык аўгемелери орун алган. 

Сатиралык жанрдагы чыгар-
малар менен айрым гана ка-
лемгерлер узанбаса, бул жанрга 

кайрылгандар кєп эмес. Себе-
би, кїлкї, кыраан-каткы тар-
туулаган окуяларды, кєрїнїш-
тєрдї – кагаз бетине ошол ка-
лыбында, ошол табында тїшї-
рїї – автордон чоў чеберчи-
ликти талап кылат. 

Ильгиз Талиптин аталган 
китеби “Азил арашаны Аксы-
да” деген тема менен ачылып, 
андан ары “Аксылыктардын 
азилдери”, “Азилкечтик Ак-
сылыктын канында”, “Азилкеч 
айылдаштарым” деген темада-

гы аўгемелер менен уланып, ав-
тор єзї туулуп єсїп чоўойгон Аксы 
жергесинин эли – табияттан куй-
кум сєзгє, тамашага, оюн-кїлкїгє, 
а негизи кєркєм єнєргє жакын эл 
болорун белгилейт. Ооба, Ильгиз 
Гилязетдиновдун айтканында ка-
лет жок. Себеби, ырасында эле ка-
сиеттїї Аксы жергесинен ар заман-
дарда Асан-кайгы, Жээренче-чечен, 
Султан Бабур, Нурмолдо, Жеўи-
жок, Ниязалы, Молдо Багыш, 
алардын соўунан Темиркул, Жу-
най, Тєлєгєн, Токтосун, Гїлжан, 
Гїлсїн жана башка кєптєгєн таа-
сын таланттар чыккан. 

Куудул-шайырлар Кєкєтєй, 
Калыгул, Куйручук, Жоошпай, 
Шаршен, Бекназар, Майлыбай, 

Айдаралы жана атактуу акындар 
Токтогул, Эшмамбет, Барпы, Ка-
лык, Алымкул, Кулуке, Коргол, 
Жаўыбайлар Аксы жергесине 
байма-бай каттап, кєркєм єнєр-
дїн элдин жарпын жазчу не бир 
їлпєттєрїн єткєрїшпєгєн. Аксы 
элинин той-тамашага, айтыштар-
га, кїлкї тартуулачу кїйдїргї-
куйкумдарга жакындыгынан да 
эл шайырлары Аксы тарапка ык-
тап турчу го...

Кыскасы, окурманды жылмай-
тып кїлкї тартуулоого багыт-
талган аксакал жазуучубуз Иль-
гиз Талип Гилязетдиновдун “Кїй-
дїргї чыгы кїлкїдє” аттуу ките-
би, сатира жанры кыйла солгун-
дай тїшкєн бїгїнкї кїндє, окур-
ман журтуна чоў белек болду. 

Ал эми Кыргыз адабиятына, ма-
даниятына кыйла кызмат кылып, 
бараандуу чыгармаларды жара-
тып келаткан аксакал жазуучу-
буз Ильгиз Гилязетдиновго “Эл 
жазуучусу” наамы эчак ыйгары-
лыш керек эле. Кеч болсо да бул 
наам ыйгарылып, жазуучунун чы-
гармачылыгына дагы дем, дагы 
шык берсин, жаўы чыгармалары 
жазылсын.

Фатима АБДАЛОВА

ЖЕРГИЛИКТЇЇ КУРУЛТАЙГА 
ДЕЛЕГАТТАРДЫ ШАЙЛОО БАШТАЛДЫ

Жаўы китеп

“КЇЛКЇ – ЄМЇР МЇЛКЇ”
Бишкектеги “Улуу Тоолор” басмасынан белгилїї кєркєм сєз чебери, 
Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиўирген ишмер 
Ильгиз Талип Гилязетдиновдун “Кїйдїргї чыгы кїлкїдє” аттуу 
23 басма табак кєлємїндєгї жаўы китеби басылып чыкты. 
Китептин аталышы айтып тургандай, жыйнакка – сатиралык 
аўгемелер, тамсил-такмазалар, куйкум сєз, кїлкїлїї икаялар, 
талант єкїлдєрїнїн тамашалары, пародиялар кирген. 

АЙМАКТАРДА

Жалал-Абад шаарынын 
Достук аймактык башкар-
малыгынын тургундары-
нын катышуусунда 5-октяб-
рда жергиликтїї курултай-
га делегаттарды шайлоо єт-
тї. Жалал-Абад шаардык 
мэриясынын маалыматы 
боюнча жергиликтїї ку-
рултайды єткєрїї жана жу-
мушчу топтун курамын тї-
зїї жєнїндє Жалал-Абад 
шаардык кеўешинин ток-
томуна ылайык, буга чейин 
кварталдык комитеттерде 
єткєрїлгєн жыйында кєр-
сєтїлгєн 40 делегат танда-
лып алынды.

Эл тарабынан сунуштал-
ган 40 делегат 2022-жылдын 

26-октябрында єтїїчї 
Жалал-Абад шаарынын жер-
гиликтїї курултайына ка-
тышат жана кєпчїлїктїн до-
бушуна ээ болгон 2 делегат 
Жалал-Абад шаарынын аты-
нан биринчи Элдик курул-
тайга катышып, республи-
калык деўгээлде чечилїїчї 
шаардын кєйгєйлїї маселе-
син кєтєрєт.

Алдыда дагы калган ай-
мактык башкарууларда да 
белгиленген график боюнча 
жергиликтїї жамааттан де-
легаттарды шайлоо боюнча 
жыйындар єтєт. Анда ар бир 
аймактык башкармалыктан 
жергиликтїї курултай їчїн 
40тан делегат шайланат.

Каракол шаарында Кыр-
гызстан боюнча эў бирин-
чи таштандыны кайра иш-
тетїїчї завод куруу боюн-
ча Белорусиялык компа-
ния менен келишимге кол 
коюлду. Ысык-Кєл облусун-
дагы єкїлчїлїгїнїн басма 
сєз кызматынын маалыма-
тына ылайык, завод “Кара-
кол єсїї чекити” долбоору-
нун алкагында республи-
калык бюджеттин эсеби-
нен курулмакчы. Долбоор-
го 135 млн сом бєлїнїп, тен-
дерди 111 млн сомго Бело-
русиялык “Сифания Эко-
техника” компаниясы утуп 
алган. 111 млн сом заводду 

курууга жумшалса, калган 
24 миллион сомго завод 
орун алчу жерге ангар ку-
рулуп жана башка жумуш-
тар аткарылмакчы. Заводду 
алып келип, орнотуу 90 кїн 
ичинде ишке ашышы керек, 
ноябрь айында бардык жаб-
дыктар алынып келинип, де-
кабрь айында жумушчулар-
ды окутуу процесси жїрєт. 
Долбоордун негизинде 40-
50 жумушчу орун тїзїлєт. 
Таштандыны бєлїї иште-
ри азыркы полигондо орун 
алат, ал эми кайра иште-
тїїчї процесстери Каракол 
шаарынын “Тазалык” ишка-
насында болот.

Нарын облусунда бюджет-
тик мекемелерге кємїр тар-
туу иши дээрлик аяктап кал-
ды. Ушул жуманын аягын-
да калкка кємїр тартуу баш-
талат. Бул боюнча облус же-
текчилиги тарабынан тап-
шырмалар берилип, район-
дордогу кємїр тарткан унаа-
лар бїгїн Кара-Кече кємїр 
кесимине киргизилет.

 Нарын облусунун баш-
чысынын орун басары Адыл 
Сапаров, Нарын шаарынын 
мэри Канболот Тутуев жа-
на тиешелїї кызматтардын 
єкїлдєрї менен бирге Нарын 
шаарындагы мектептерде, 
бала бакчаларда, жылуулук 

ишканасында, электр кємєк 
чордондорунда болуп, кышка 
даярдык иштеринин абалын 
кєрїп чыгышты. А.Сапаров 
тиешелїї кызматтарга кыш-
ка камылганы мындан да чыў-
дап, авариялык абалдардын 
алдын алууну тапшырды.

Нарын облусу боюнча 
жалпы 116 миў тонна кє-
мїр керектелсе, 90 миў тон-
насы элге, 20-25 миў тонна-
сы бюджеттик мекемелерге 
тартылат. Нарын шаарында 
16 кємїр кампасы уюшту-
рулган. Анын бирєє муни-
ципалдык кампа. Ошондой 
эле кємїр кампалары ар бир 
айыл єкмєттє бар. 

Ош шаарында 5-октяб-
рда СССРдин спорт чебер-
лери, бир туугандар Аб-
дували жана Нургазы Ар-
зиевдердин жаркын элеси-
не арналган бокс боюнча 
XI эл аралык турнир баш-
талды.

Ош шаардык мэрия-
сынан кабарлашкандай, 
турнирге Казакстан, Єз-
бекстан, Кытай, Иран 

жана Кыргызстандан 150дєн 
ашык спортчу катышууда.

Спортчулар 13 салмак ка-
тегориясы боюнча кїч сына-
шат. Турнирдин жеўїїчїлє-
рї шаардык дене тарбия жана 
спорт комитетинин диплом-
дору, медалдары жана баалуу 
белектери менен сыйланы-
шат. Турнир 9-октябрга чейин 
созулуп, жеўїїчїлєр спорт-
тун чебери наамын алышат.

Тогуз-Тородо 20дан ашуун 
кыз-келин жумуш менен 
камсыз болду. Тогуз-Торо 
районун єнїктїрїї фонду-
сунун каржылык колдоосу 
менен райондун Казарман 
айылында жаўы тигїї цехи 
ишин баштады.

Долбоорго жалпы 1 млн 

400 миў сом акча каражаты 
бєлїнгєн. Азыркы учурда 
аталган жайда 20дан ашуун 
кыз-келиндер жумуш менен 
камсыз болушту. Тигилген 
кийимдер Бишкек шаарына 
жана Россияга экспорттолот.

“Эркин-Тоо” пресс

КАРАКОЛДО ЗАВОД КУРУЛАТ

НАРЫНДА КЫШКА ДАЯРДЫК

ОШТО БОКС БОЮНЧА ЭЛ АРАЛЫК ТУРНИР

КЫЗ-КЕЛИНДЕР ЖУМУШ 
МЕНЕН КАМСЫЗ БОЛДУ

Калкка камкордук

Жакында Ош шаарына 
болгон жумушчу сапа-
рынын алкагында Эм-

гек, социалдык камсыздоо жана 
миграция министринин орун ба-
сары Жаўыл Алыбаева, Жогор-
ку Кеўештин депутаты Дастан 
Бекешев, Саламаттык сактоо ми-
нистринин санариптик єнїктїрїї 
боюнча орун басары Нурийла Ше-
риева, Ош шаарынын вице-мэри 
Венера Рыскулова, эксперттер жа-
на тиешелїї министрликтер ме-
нен ведомстволордун єкїлдєрї со-
циалдык келишим боюнча акча 
каражатын алган долбоордун ай-
рым катышуучуларынын иши ме-
нен жеринде таанышып чыгышты.

Буга чейин Ош шаарындагы 50 
муктаж їй-бїлєгє мамлекет та-
рабынан “Социалдык келишим” 
долбоорунун алкагында 100 миў 
сомдон жардам кєрсєтїлгєн. Дол-
боордун негизги максаты – жа-
рандарды оор турмуштук кыр-
даалдан чыгуу боюнча активдїї 
кадамдарга їндєє, алардын жашоо 
деўгээлин жогорулатууга тїрткї 
берїї.

Єкїлдєр алгач борбордук ба-
зарда Тынычбїбї Эрмекбаева ач-
кан балдардын жана єспїрїм-
дєрдїн кийимдерин тигїїчї ча-
кан цехке барышты. Тыкан цех 
10 адамга ылайыкталып жасал-
ган. Т.Эрмекбаева алган кара-
жатка, кийим тигїїчї машина-
ларды сатып алып, тикмечилер-
ди иштетїїдє. Ал тєрт баланын 
энеси, балдары жаш. Жолдошу-
нун туруктуу жумушу болбо-
гондуктан кїнїмдїк тиричилик 

менен алектенчї. Анын айты-
мында мамлекет тарабынан мын-
дай колдоо алардын їй-бїлєсїнє 
эў чоў кубаныч тартуулап, эр-
теўки кїнгє ишенимдїї кароого 
тїрткї болду. Жалгыз эле анын 
эмес, цехте иштеген 10 айым-
дын їй-бїлєсїнє чоў колдоо эке-
нин белгилеп, жеўил єнєр жайы-
на аралашууну каалаган качанкы 
кыялы иш жїзїнє ашканына ку-
банып турган учуру. 

Андан ары Ош шаарынын тур-
гуну Кызбурак Жусупованын 100 
миў сом алып, ачкан коомдук та-
мактануу жайын кєрїштї. Чакан 
тамактануучу жайда 5 адам эм-
гектенет. Кардарлардын кєбєйїшї 
менен кеўейтїїгє толук мїмкїн-
чїлїк тїзїлєрїн эўсеген Кызбурак 
Жусупова тамактануучу жайды 
ачканга чейин Ош шаардык Эм-
гек, социалдык камсыздоо жана 
миграция башкармалыгынан эки 
баласы їчїн “Їй-бїлєгє кємєк” 
жєлєк пулун алып келген.

Разия ЖООШБАЕВА

МАМЛЕКЕТ ТАРАБЫНАН МААНИЛЇЇ КОЛДОО
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