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“БЇГЇНКЇ АБАЛДЫ ЭСКЕ АЛГАНДА 
ЄЗБЕКСТАН МЕНЕН ЧЕК АРА 
КЕЛИШИМИ КОЛДООГО ТАТЫКТУУ”

Генерал-лейтенант Исмаил ИСАКОВ: 

Кечээ Президент Садыр Жапаров  
Гималайдагы Манаслу чокусун 
багындырган альпинисттер менен 
жолугушту. 

Альпинисттердин кайраттуулугун 
жана єжєрлїгїн белгилеген Садыр 
Жапаров, кыргызстандыктардын эў 
бийик тоо чокуларынын бирин ба-
гындырышы єлкєнїн бїткїл элин-
де сыймыктануу сезимин жараткан-
дыгын айтты. 

Гималайдагы Манаслу чокусун ба-
гындырууну кєздєгєн 80 єлкєнїн 404 
альпинистинин ичинен 60ка жакыны 
гана чокуга жеткен. Алардын арасын-
да алтоосу кыргызстандыктар болгон. 
Анын ичинен їчєє кислороддук кол-
доосу жок чокуга чейин чыгышкан. 
Бул альпинизмде чоў жетишкендик.

Альпинисттер Манаслу чокусун 
анын аталышынын символикалуулу-
гу жана “Манас” эпосуна окшоштугуна 
байланыштуу тандап алышкандыгын 

сыймык менен белгилешти. Чокуга че-
йин “Манас” эпосунун їч килограмм-
дык томун алып чыгышып, аны  Кыр-
гызстанга, Баткенге жана “Манас” эпо-
суна арнашкан. 

Альпинисттер Президент Садыр 
Жапаровго Манаслу чокусунда илин-
ген Кыргызстандын желегин тап-
шырышты. Дагы бир желекти аль-
пинисттер тобу Баткен облусунун 
алыскы чек ара заставасына тапшы-
рышмакчы.

АЛЬПИНИСТТЕР АЖОДОН АЛКЫШ АЛДЫ “ДОСТУКТАН” ЄТЇЇ 
30 МЇНЄТКЄ КЫСКАРАТ
Министрлер 
Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек 
Жапаров, Министрлер 
Кабинетинин 
Тєрагасынын биринчи 
орун басары Адылбек 
Касымалиев жана 
Россия Федерациясынын 
Єкмєтїнїн Тєрагасынын 
орун басары Алексей 
Оверчук кыргыз-єзбек 
мамлекеттик чек 
арасында жайгашкан 
«Достук» кєзємєл-
єткєрїї пунктунун 
жана «Электрондук 
єткєрїї пункту» 
инновациялык 
долбоорунун 
ачылыш аземине 
катышты. 

«Кыргыз Республи-
касынын жетекчилиги 
тарабынан мамлекетте 

бизнес жїргїзїї їчїн 
шарттарды жакшыр-
туу максатында єткєрїї 
пункттарын модерниза-
циялоого жана чек ара-
дагы кєзємєл функция-
ларын аткаруу їчїн за-
манбап техникалык ка-
ражаттар менен жаб-
дууга єзгєчє кєўїл бу-
рулууда» деген Адыл-
бек Касымалиев, чек 
арадан єтїї 30 мїнєткє                
чейин кыскараарын бил-
дирди.

Россия Федерация-
сынын Єкмєтїнїн Тє-
рагасынын орун басары  
Алексей Оверчук “Дос-
тук” єткєрїї пункту-
нун ачылышы Евразия-
лык экономикалык би-
римдиктин алкагындагы 
тыгыз кызматташуунун 
белгиси экендигин бел-
гиледи.
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ИЧКИ АВИАКАТТАМДАРДЫН 
БААСЫ ТЄМЄНДЄЙБЇ?
Министрлер Кабинетинин Тєрагасынын орун басары 
Бакыт Тєрєбаев 8-октябрда ички авиакаттамдардын 
баасын тємєндєтїї маселеси боюнча жумушчу кеўешме 
єткєрдї.

Бакыт Тєрєбаев Жарандык авиация мамлекеттик 
агенттиги, Экономика жана коммерция министрлиги-
не караштуу Монополияга каршы жєнгє салуу кызматы 
авиакомпаниялар жана башка кызыкдар тараптар ме-
нен биргеликте авиабилеттердин кымбатташына жол 
бербєє їчїн иш алып баруусу зарылдыгын жана аэро-
порттордун инфраструктурасын жакшыртуунун маа-
нилїїлїгїн белгиледи.

Кеўешменин жыйынтыгында тиешелїї мамлекет-
тик органдарга бааларды турукташтыруу,  ички жана 
эл аралык авиакаттамдарга баалардын кескин кєтєрї-
лїшїнє жол бербєє боюнча тиешелїї механизмдерди 
иштеп чыгуу тапшырылды.

Мындан сырткары Баткен жана Раззаков шаарлары-
на каттамдарды кєбєйтїї мїмкїнчїлїгїн карап чыгуу, 
тейлєє сапатын жогорулатуу максатында Жалал-Абад 
шаарындагы аэропорттун кызматкерлеринин штаттык 
санын кєбєйтїї маселеси да кєтєрїлдї.

Єткєн жума кїнї 
Президент Садыр 
Жапаров Россия 
Федерациясынын 
Президенти Владимир 
Путин менен телефон 
аркылуу сїйлєштї.

Анда эки жана кєп та-
раптуу кызматташтыктын 
актуалдуу маселелери, єл-
кєлєрдїн интеграциялык 
бирикмелердин алкагын-
дагы єз ара аракеттенїїсї 
тууралуу сєз жїрдї.

Єз кезегинде Садыр 
Жапаров Владимир Пу-
тинди 70 жылдык маара-
кеси менен куттуктап, ба-
кубатчылык жана жооп-
туу мамлекеттик ишине 
ийгиликтерди каалады.

САДЫР ЖАПАРОВ ВЛАДИМИР 
ПУТИН МЕНЕН СЇЙЛЄШТЇ

АР БИР БАЛАНЫН 
ЄМЇРЇ КЫМБАТ

БАЛЫКЧЫДАГЫ 
АСКЕРДИК БАЗА

КЫЗМАТТАШУУ ЇЧЇН БАРДЫК 
КЇЧ-АРАКЕТ ЖУМШАЛАТ

ИЛЬХАМ АЛИЕВДИН 
САПАРЫ
Бїгїн Азербайжан Республикасынын Президенти Ильхам 
Алиев Кыргыз Республикасына мамлекеттик сапары 
менен келет.

Cапардын алкагында Президент Садыр Жапаров Азер-
байжан Республикасынын Президенти Ильхам Алиев ме-
нен эки тараптуу сїйлєшїїлєрдї єткєрєт. Ошондой эле 
Ильхам Алиев мамлекеттер аралык кеўештин биринчи 
жыйынына, «Кыргызстан–Азербайжан достугу» сейил 
багынын, Гейдар Алиев жана Низами Гянджеви атындагы 
жалпы билим берїї мектептеринин ачылышына катышат.

АСТАНА ШААРЫНДА ЭЛ 
АРАЛЫК ИШ-ЧАРАЛАР ЄТЄТ
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 12-14-октябрда 
Астана шаарында єтїїчї бир катар жогорку деўгээлдеги 
эл аралык иш-чараларга катышат. 

Иш-чарага келген єлкє лидерлери Азия аймагындагы 
коопсуздук жаатындагы кызматташуу, КМШ алкагында 
соода-инвестициялык єнєктєштїк, “Борбор Азия – Рос-
сия” форматында єз ара аракеттенїїнїн келечегин тал-
куулашат.

Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Акылбек 
Жапаров Саламаттыкты сактоо министрлигине 
караштуу Эне жана баланы коргоо 
улуттук борборунун отоларингология жана 
офтальмология бєлїмдєрї негизделген жаўы 
имаратынын ачылыш аземине катышты.

Заманбап жабдуулар менен жабдылган жана 
эл аралык стандарттарга жооп берген имаратты  
«Ас-Сафа борбору» коомдук бирикмеси салган.

«Кичинекей бейтаптарды дарылоо їчїн жак-
шы шарттар тїзїлгєн. Биз заманбап медицина-
лык технологияларды, жаўы ыкмаларды кол-
донуу менен сапаттуу медициналык кызматты 
єнїктїрїїгє жана муктаж болгон ар бир балага 
анын ємїрї їчїн болгон кїрєштє колдон кел-
ген жардамды кєрсєтїїгє милдеттїїбїз», - де-
ди Акылбек Жапаров.

ЭКИ ТАРАПТУУ МАСЕЛЕЛЕР 
ТАЛКУУЛАНДЫ
Ош шаарында кыргыз-орус инвестициялык форумунун 
алкагында Министрлер Кабинетинин Тєрагасы 
Акылбек Жапаров Россия Федерациясынын Єкмєтїнїн 
Тєрагасынын орун басары Алексей Оверчук менен 
жолугушту.

Анда Орус-Кыргыз єнїктїрїї фондунун ишмердїїлї-
гї, Кыргыз Республикасынын аймагында 9 мектептин 
курулушу, Россиянын жогорку окуу жайларында кыр-
гызстандык студенттерди федералдык бюджеттин эсе-
бинен окутуу  квотасын 600 орунга чейин жогорулатуу 
маселелери каралды.

КАЙТАЛАНГЫС 
ЖАРАТЫЛЫШЫБЫЗДЫ 
ТАЗА САКТАЙЛЫ
Министрлер Кабинетинин Тєрагасынын орун басары 
Эдил Байсалов «Таза мурас» улуттук кампаниясынын 
алкагында Чїй облусунун Кой-Таш айылындагы 
«Теплые ключи» ден соолукту чыўдоо комплексинин 
аймагында єткєн ишембиликке катышты. 

Эдил Байсалов эгерде экологияга жана айлана-
чєйрєбїздїн тазалыгына кам кєрбєсєк, теў салмак-
туулук бузулуп, аны калыбына келтирїї дээрлик мїм-
кїн болбой калаарын, бизди курчап турган жараты-
лыш уникалдуу жана кайталангыс болгондуктан, кам 
кєрїї унутта калбашы керектигин белгиледи. Прези-
денттин «Таза Мурас» улуттук кампаниясын єткєрїї 
демилгеси єлкєнїн бардык жарандары тарабынан кол-
доого алынууда.

 «Єз єлкєсїнїн чыныгы патриоту эч качан ыйык же-
рибизге туш келди таштанды ыргытып, жерди булга-
байт. Убакыттын єтїшї менен баарыбыз таштанды-
ларды єзїнчє сорттоого єтїп, жаратылышыбызды 
сактоого чоў салымыбызды кошобуз деп ишенем», - 
деди Эдил Байсалов.

“Эркин-Тоо”-пресс

ИШ ЖУМА

Кыргыз Республикасынын 
Министрлер Кабинетинин Тє-
рагасы Акылбек Жапаров Ош 
шаарына болгон жумушчу са-
парынын алкагында кыргыз-
орус инвестициялык форуму-
на катышты.

Акылбек Жапаров алды-
бызда эбегейсиз рыноктор-
дун мїмкїнчїлїгї тураарын, 
болгону калыптанып калган 
евроцентризмден алыстап, 
Азияга кєўїл буруу керек-
тигин билдирди. “Бул Ош, 
Фергана жергесинен Бор-
бор Азиянын гана эмес, бїт-
кїл Азиянын єнїгїїсї, ошон-
дой эле цивилизациялык 

єздєштїрїї башталышы мїм-
кїн. Тынчтык, єз ара пайда-
луу кызматташтык жана жак-
шы коўшулук принциптерин-
де єнїгїї. Ал эми бул жерде 
жаўы кєз-караш жана мурда-
гы тарыхый парадигмалардан 
такыр айырмаланган Россия-
нын чоў бизнесинин ролу биз-
дин єлкєлєр жана бїткїл Ев-
разия їчїн абдан келечектїї 
жана эки тарапка теў пайда-
луу болушу мїмкїн", - деди. 

Бул кыргыз-орус инвести-
циялык форуму 7-октябрда 
Баткен шаарында єз ишин 
баштап, Ош шаарында улан-
ды.

Балыкчыда Россиянын 
колдоосу менен Коргоо 
министрлигинин 20636 
аскер бєлїгїндє курал-
жарак, аскердик техника 
оўдогон база ачылды. 

Базанын аймагында тех-
никалык тейлєє боюнча 
комплекстїї иштер жїргї-
зїлєт. Анын ачылыш азе-
мине Министрлер Кабине-
тинин Тєрагасынын орун 
басары Бакыт Тєрєбаев, 
коргоо министри Бактыбек 
Бекболотов, Россиянын 
коргоо ведомствосунун 
єкїлдєрї, 20636-аскер бє-
лїгїнїн командачылыгы 

жана єздїк курамы, жер-
гиликтїї бийлик органда-
ры катышты.

Бакыт Тєрєбаев Кыр-
гызстанда база ачуу Рос-
сия менен аскердик жа-
на аскердик-техникалык 
кызматташтыкты мындан 
ары єнїктїрїїдє маанилїї 
экенин белгилеп, бул кооп-
суздукту бекемдєєгє кємєк 
кєрсєтє турганын кошум-
чалады. Ал эми коргоо ми-
нистри Бактыбек Бекбо-
лотов эки єлкєнїн Коргоо 
министрликтеринин єкїл-
дєрїнїн аракети менен оў-
доо базасы кыска убакытта 
бїткєнїн белгиледи.
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Жыйындын ба-
шында айрым 
депутаттар рег-

ламентке ылайык талкуула-
нып жаткан маселе боюн-
ча материалдар 3 кїн мурда 
депутаттардын колуна тар-
катылып берилиши керек-
тигин, а алар материалдар-
ды эми колго алып жатка-
нын айтып, регламент бузу-
луп жатканын эске салыш-
ты. Жыйынды алып ба-
руучу, комитеттин тєрагасы 
Чыўгыз Айдарбеков азыр 
Кыргыз-єзбек мамлекет-
тик чек арасынын айрым 
участоктору боюнча жети-
шилген келишимдин дол-
боорун коомдук талкууга 
гана алып чыгып жатабыз, 
эгер мыйзам долбоору ка-
тары ратификацияга келсе 
регламент боюнча алдын-
ала материалдар таратылып 
берилмек деген аргументин 
айтып, талкууну баштоого 
аракет кылып, бирок жы-
йынды ачык же жабык єт-
кєрєбїз деген маселе де-
путаттардын бир топ тал-
куусун жаратып, дээрлик 
бир саатка жакын убак-
тысын алды. Аталган ко-
митеттин 14 мїчєсї болсо 
анын ичинен 10 депутат га-
на жыйынга катышты. Де-
путаттар жыйынды ачык 
же жабык улантуу маселеси 

боюнча ар кандай пикирле-
рин айтышып, акырында 
колго салып, комитет мї-
чєлєрїнїн кєпчїлїк добу-
шу менен жабык улантууну 
чечишти. 

Жыйында айтылган маа-
лыматтарга таянсак, коом-
чулук чек ара маселеси жа-
на анда жетишилген єз ара 
келишїїнїн маанисин бил-
бей эле ызы-чуу болуп жат-
кандай таасир калтырат. 
Тескерисинче, УКМКнын 
тєрагасынын ишендирїїсї 
боюнча кыргыз тарап бир 
да метр жерди кошуналарга 
алдырган эмес. Муну Кам-
чыбек Ташиев ишенимдїї 
тїрдє бир нече жолу кай-
талады. Анын айтымын-
да чек араны делимитация 
жана демаркация боюн-
ча мамлекеттик комис-
сия 2020-жылы 11-декаб-
рда тїзїлгєн. Ошондон бе-
ри кєптєгєн сїйлєшїїлєр-
дїн аркасында ушул кели-
шимге келишкен. ”Бул ке-
лишим долбоору боюнча 
эл ичинде колдогону да, 
колдобогону да бар, ошон 
їчїн парламент менен ма-
кулдашуу їчїн алып кел-
дик” деди УКМКнын тєра-
гасы. Жалпы кыргыз-єзбек 
мамлекеттик чек арасынын 
узундугу 1472 чакырымды 
тїзсє, анын 1170 чакыры-
мы 2017-жылы такталып 
бекемделген. Калган 302 
чакырым боюнча мамле-
кеттик комиссия дээрлик 
эки жылга жакын иштеди. 
Жыйынтыгында суу сак-
тагыч куруу їчїн берилген 
4727 гектар жердин орду-
на 19699 гектар жер кыргыз 
тарапка жазылды. Мурда-
гы документтерге ылайык 
суу сактагыч курууга бай-
ланыштуу єзбек тууган-
дар бизге компенсация ка-
тары башка жерлерди бе-
риши тийиш болчу. Бирок 
бул аткарылган эмес. Кам-
чыбек Ташиевдин билди-
рїїсї боюнча мамлекет-
тик комиссиянын ишинин 
жыйынтыгында ошол союз 
мезгилиндеги аткарылба-
ган иш эми аткарылып, 

буга чейин кыргыз-єзбек 
чек арасындагы талаштуу 
болуп келген жерлер бизге 
жазылды. Анын айтымын-
да Гавасайдан эле кошум-
ча 12 миў гектардан ашык 
жерди алып жатабыз. Мын-
дан тышкары 35 гектар бол-
гон Унгар-Тоо, Кєк-Серек, 
Баястан жана башка жерлер 
бизге жазылды. Булар буга 
чейин Кыргызстандын кар-
тасында жок болчу. “Коом-
чулукта кереги жок, пайда-
сыз жерлерге алмашып ал-
дык деген пикир болбошу 
керек. Гавасайда алтын бар, 
Унгар-Тоо салыштырмалуу 
кичине болсо да стратегия-
лык аймак, сугат, жайыт 
жерлерди алдык” дейт Кам-
чыбек Ташиев. Келишим-
ге ылайык Сузак, Єзгєн ра-
йондорунун ар бирине 500 
гектар жер кошулган. Жы-
йында Камчыбек Ташиев 
кєптєгєн маалыматтарды 
айтты, бирок диктофон жок 
болгондуктан баарына же-
тишип жазуу мїмкїн бол-
гон жок. Жалпылап айт-
канда кыргыз-єзбек чек 
арасы боюнча жетишилген 
эки тараптуу келишим дол-
бооруна ылайык, єлкєбїз-
дїн мамлекеттик чек арасы 
кемиген жок. Тескерисин-
че 15805 гектарга кєбєйдї. 
Кемпир-Абад суу сактагы-
чы ээлеген 4727 гектар жер 
єзбек тарапка єтїп, анын 
ордуна дээрлик 20 миў гек-
тарга жакын жер кыргыз 
тарапка єттї. 

ЭМКИ МАСЕЛЕ 
ЭМНЕДЕ? 

Биринчиден, бул кели-
шим долбоору эки єлкє-
нїн парламенттеринен ра-
тификациядан єтїп, Прези-
денттер кол койгондон ки-
йин кїчїнє кирет. Камчы-
бек Ташиевдин айтымында 
жетишилген эки тараптуу 
келишим кезектеги прото-
кол боюнча калбай мыйзам 
катары кабыл алынып жана 
ал сакталышы керек. Ошон 
їчїн кошуна єлкє протокол 

боюнча калсын деген суну-
шуна кыргыз тарап макул 
болбой мыйзам катары бе-
кемдєєнї туура тапкан. Бул 
келишим азырынча дол-
боор. Андыктан мунун ай-
ланасында ашыкча ызы-чуу 
кылуунун кажети жок. 

Ал эми келишимдин 
маани-маўызын ал жер-
лерде жашап жаткан калк-
ка кеўири тїшїндїрїп, кєр-
сєтїп берїї максатка ыла-
йык болмокчу. Камчыбек 
Ташиевдин айтымында жа-
кынкы кїндєрї жергилик-
тїї бийлик жана Мамкат-
тоо адистери менен бирге-
ликте жеринде ачык-айкын 
карталар менен тїшїндїрїп 
берїї иштери уюштурулат. 

Кемпир-Абад суу сакта-
гычынын деўгээлин гори-
зонттон 908ден 900гє тїшї-
рїїгє макулдашылды. Эми 
900дєн ылдый жагы єзбек 
туугандарга, 900дєн єйдє 
жагы кыргыз тарапка тие-
шелїї болот. Бул боюнча да 
жергиликтїї элге тїшїндї-
рїї, кєрсєтїп берїї иштери 
жїргїзїлєт. 

Дагы бир белгилеп кой-
чу нерсе, Кемпир-Абад суу 
сактагычын чогуу башка-
рууга макулдашылууда. Бул 
жаатта єзїнчє мекеме тїзї-
лїїсї кїтїлєт. Буга чейин 
єзбек туугандар сууну жеке 
єзїлєрї башкарып, єздєрї-
нє ыўгайлуу колдонуп ке-
лишкен. Биз їчїн бул кєй-
гєй болгон. Керек учурда 
суу алалбай, кереги жокто 
суу ашып-ташып агып, дам-
баларды бузуп кеткен учур-
лар да болгон экен. Камчы-
бек Ташиев келишим логи-
калык аягына чыкса сууну 
теў ата башкара турганы-
бызга ишендирди. Бул ал-
бетте жакшы. Жыйын-
тыктап айтканда чек ара-
ны тактоо иштери боюнча 
мамлекеттик комиссия кєп 
жылдар бою кошуна єлкє 
менен келише албай талаш-
туу болуп келген жерлерге 
чекит койду десек болот. 
Эми аны жалпыбыз кол-
доо менен толук ишке ашы-
руубуз керек. 

КЫРГЫЗ-ЄЗБЕК ЧЕК 
АРАСЫ БОЮНЧА КООМДУК 
ТАЛКУУГА КАТЫШКАН 
АЙРЫМ САЯСАТЧЫЛАРДЫН 
ПИКИРЛЕРИНЕ ОРУН БЕРЕБИЗ. 

Коомдук ишмер, экс-депутат Токон 
МАМЫТОВ:

Мен бир маселени белгилеп 
кетишим керек. Гавасай менен 
Кемпир-Абад эў орчундуу ма-
селе. Мурда чек ара боюнча 
ушул маселеге келгенде эле та-
калып калчубуз. Эл ушул Га-
васайды алып бергилечи деп 
чыркырап келишчї. Азыр бул 
жерден кошумча 12800 гектар 
жерди алып жатабыз. Эл ком-
пенсация болду беле деп су-

рашчу. Мына эми компенсация болду. Муну элге тї-
шїндїрїп бериш керек. Эл тїшїнєт деп ойлойм. Би-
рок ушуну менен маселе бїттї дегенден алысмын, 
дагы маселелер чыгышы мїмкїн. Улуттук, дин жана 
чек ара маселеси эў оор маселе. Саясатчылар мына 
ушуга єтє кылдат мамиле клышыбыз керек.

Экс-министр Мамбетжунус АБЫЛОВ:

Камчыбек Ташиев Ми-
нистрлер Советинин Тєрага-
сы Ахматбек Сїйїмбаевдин 
1975-жылы кабыл алаган №74 
токтому жєнїндє эч нерсе айт-
кан жок. Анда єзбек тарап 
компенсацияны аткарбаганы 
їчїн чек ара єзгєрїїсїз калат 
деген чечим болгон. Кемпир-
Абад эч качан Єзбекстанга бе-
рилген эмес, мына эми берип 
жатышат. 

Єзбек эли менен базарыбыз да, мазарыбыз да бир, 
алар менен жакшы кошуналыкта жашашыбыз ке-
рек. Кыргыздын жерин кыргызга алдык деп жата-
быз. Анда эмне їчїн Єзгєн, Кара-Суу эли каршы бо-
луп жатат?

Экс-спикер Медеткан ШЕРИМКУЛОВ:

Мамлекеттер аралык чек 
араны белгилеп алуу ар бир 
мамлекеттин ыйык милдети. 
Азыркы маалыматтар боюнча 
Єзбекстан менен чек ара масе-
леси боюнча финишке жакын-
дап калдык окшойт. Кемпир-
Абадды куруу боюнча компен-
сация кылуу аткарылбай кел-
гени чын. Президент єзї баш 
болуп эл менен жолугушуп, 
тїшїндїрїп келгени жакшы. 

Ал жерде єзгєндїктєр жашайт, бирок чек ара бїт 
элибизге тиешелїї. Сын пикир айтып жаткандар-
ды да угуу керек. Алар дагы маселе жакшы чечилсе 
деген ниетин айтып жатышат. Сын айткандарга те-
рикпей, уга билели. Комитеттин мїчєлєрї, чек ара-
ны чечїїгє келгенде эў биринчи кадамды силер жа-
сайсыўар. Анан маселе андан ары жылат.

Генерал-лейтенант Исмаил ИСАКОВ:

Мен бул маселеге 2000-жыл-
дан бери тыгыз аралашып кел-
ген адаммын. Бїгїнкї абал-
ды эске алганда бул келишим 
колдоого татыктуу. Гавасай-
ды єзбек туугандарга берген-
биз. Бирок СССР Жогорку Со-
вети бекиткен эмес. Азыркы 
шартта бул туура иш. Манас-
тын Аккуласын миў атка ал-
маштырууга болобу? Болот. 
Миўдеген элдин тиричилиги 
їчїн алмашса болот. 

Бирок жакынкы 15 жылда эле суу доору келет. 
Дїйнєнїн 1/3ї сууга муктаж болот. 90-жылы биз-
дин калктын саны 3.6 млн болчу. Єзбекстанда ал 
кезде 15 млн калк болсо, азыр 35 миллиондон аш-
ты. Кошуна республиканын азыркы президентинин 
бизге мамилеси тїз. Бїгїнкї кырдаалды эске алсак, 
бїгїнкї бийликке жеўил эмес. Биз эки жагын теў 
айтууга милдеттїїбїз. Саясий, коопсуздук жагынан 
алганда келишимди колдоого болот. 

Бегим ТУРДАЛИЕВА

КООПСУЗДУК ЧЕК АРАДАН БАШТАЛАТ

Камчыбек ТАШИЕВ: 

“КЫРГЫЗ-ЄЗБЕК ЧЕК АРАСЫН 
ТАКТООДО ЄЗ КЫЗЫКЧЫЛЫГЫБЫЗДЫ 
УТТУРГАН ЖОКПУЗ” 
Кыргыз-єзбек 
мамлекеттик чек арасы, 
тактап айтканда Кемпир-
Абад суу сактагычына 
байланыштуу маселе 
коомчулукта катуу 
талкууга алынып, ар 
кандай сын-пикирлер 
айтылып жатат. 
Айрым активисттердин 
бул маселе боюнча 
макулдашылган 
протоколду ачыктоону 
талап кылышкандары 
да болуп жатат. Буга 
байланыштуу кечээ 
Жогорку Кеўештин 
Эл аралык иштер, 
коргоо, коопсуздук 
жана миграция боюнча 
комитетинин жыйыны 
ачык єтїп, ага белгилїї 
саясатчылар, жарандык 
коомдун єкїлдєрї, 
массалык маалымат 
каражаттарынын 
єкїлдєрї катышты. 
Жыйында жабык 
айтылчу маалыматтар 
болгондуктан камера, 
диктофон, телефон 
алып кирїїгє тыюу 
салынды. Кыргыз-
єзбек мамлекеттик 
чек арасынын айрым 
участкалары боюнча эки 
тараптуу келишимдин 
долбоору боюнча 
Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасынын орун 
басары, Улуттук 
коопсуздук мамлекеттик 
комитетинин тєрагасы 
Камчыбек Ташиев 
маалымат берди.



Жогорку Кеўештин депутаты 
Динара АШИМОВА:

- Мыйзам дол-
боорун иштеп чы-
гууда биринчи ке-
зекте андагы кол-
донулган термин-
дерге тастыктама 
бердик. Глоссарий 
аркылуу “зордук-
зомбулук” тїшїнї-
гїн аныктап алуу 
зарылчылыгы жа-
ралгандыктан, ма-
селенин ошол жа-
гына кєўїл бурдук. Андан тышкары, ара-
кеттеги мыйзам боюнча їй-бїлєлїк зордук-
зомбулукка кабылган адам гана арыз жаз-
са, эми азыркы сунушталып жаткан мый-
зам долбоору боюнча зомбулуктун кїбєсї 
да арыз менен кайрыла алат. Ошондой эле 
їй-бїлєлїк зордук-зомбулуктун кїнєєкєрї 
биринчи кезекте їйдєн обочолонтулат. Ант-
песе, запкы жеген энелер менен балдар гана 
башкалкасыз кєчєдє калып жатканы бушай-
ман кылган кєрїнїш. Колдонуудагы мыйзам 
боюнча соттук-экспертизалык текшерїїлєр-
дїн жыйынтыгы чыкканын кїтїп, бери жа-
гы 2-3 жума убакыт єтчї. Бул аралыкта абал 
жеўилдеп, жарашуу болсо жакшы, эгер кыр-
даал кыйындап дагы курчуп кетсечи? Ошон-
дуктан, урушка жол берген шектїї тарап ма-
селе такталганга чейин їйїнєн чыгарылып 
турат. Бул улуттук менталитеттен алганда, 
намыска тийген чара болгондуктан, уруш-
талашка барчу кєрїнїштєрдїн алдын алуу-
га жардам берет. Тарамы татаал бул масе-
леде Эл аралык тажрыйбаларга да кайры-
лып кєрдїк. Мисалы, Германия мамлеке-
тинде ата-энесинин ортосунда тїшїнбєс-
тїктєр болуп жаткан їй-бїлєдєгї балдарга 
милдеттїї тїрдє психологиялык колдоолор 
кєрсєтїлєт. Антпесе, ошондой тынчы жок 
бїлєдє чоўойгон балдардын кайра эле кай-
рашкан кєрїнїштєргє кириптер болуп ка-
лышы ыктымал. Бир гана жубайлар менен 
алардын балдарынын ортосундагы эле ма-
милелерге баам салбастан, ошондой эле ба-
ласы менен ата-энесинин ортосундагы ма-
милелерге да кєўїл бурлушу керек. Себеби, 
ата-энесине кол кєтєрїп, мал-мїлкїн тартып 
алып, єздєрїн карылар їйлєрїнє тїртє сал-
ды кылгандар деле жок эмес. Ошондойлор-
дон Кудай сактасын. Їй-бїлє институтунда-
гы ар бир учур кылдат иликтенип, зордук-
зомбулуктун алдын алуу аракеттери кїчє-
тїлєт. Мыйзам долбоорун даярдоодо жалпы 
элдин ой-пикирлери эске алынат. Єлкєнїн 
жети облусунда кеўири талкуулар уюшту-
рулат.  

Жогорку Кеўештин депутаты 
Надира НАРМАТОВА:

- Коомдогу терс 
к є р ї н ї ш т є р д ї 
жоюу їй-бїлєлїк 
адеп-ахлактан, чєй-
рєнї тандоодон жа-
на социалдык тар-
мактардагы тема-
тикалардын мазму-
нунан да кєз каран-
ды. “Тик-Ток” тир-
кемесине тарты-
лам, деп азгырыл-
ган жаштардын ою 
бузуктардын капканына тїшїп жатканды-
гын ачыктаган фактылар да кезигип жатат. 
Андыктан, бул маселеге да кайдыгер кароого 

болбойт. Азыр соцтармактардагы кєп кє-
рїлгєн материалдар жакшы жаўылыктар 
эмес, негатив маанайдагы маалыматтар бо-
луп калды. Мындай тємєнкї деўгээлди же-
ўип чыгышыбыз керек. Болбосо, ар кандай 
азгырыктар аркылуу жашы жетелек курак-
тагыларга кїч колдонгон фактылардын бир 
тобу миграцияда жїргєн ата-энелердин бал-
дарына жасалууда. Татаал тагдыр эч кимдин 
башына тїшпєсїн.

Жогорку Кеўештин депутаты 
Нуржигит КАДЫРБЕКОВ:

- Эне бактылуу 
болмоюн, балдар-
дын бактылуу бо-
лушу кыйын. Ан-
дыктан, їй-бїлєдє 
ата камкор, эне 
мээримдїї бол-
гондо гана балдар-
дын бактысы бекем 
болору анык. Эли-
биз эзелтеден эле 
“Кыздын кырк ча-
чы улуу”, - деп кыз-
дарын барктап, баалап, сый-урмат менен ка-
дырлап келишкен. Аялзатына болгон сый 
мамиле динде деле таасын айтылат. Мектеп-
тердеги адеп сабагында да їй-бїлє мамиле-
леринин окутулганы жакшы. Андагы ата-
эне менен балдардын, карысы бар їйлєрдє  
чоў ата-чоў энелердин орду єз баалуулук-
тарына ээ болсо, чакан мамлекетке доо ке-
тирчї кєрїнїштєр орун албас эле.  Сунуш-
талып жаткан мыйзам долбооруна зордук-
зомбулуктун элементтери байкалган учур-
ларда арызды бир гана жабырлануучу эле 
эмес, андай абалды байкаган жакын адамда-
ры деле жазса болот деген ченем киргизилип 
жатат. Негизи, кайдыгерликке жол берилбе-
ши керек. Бул ар кандай кокустуктардын ал-
дын алууга жардам берїїчї таяныч курал. 

Жогорку Кеўештин депутаты 
Айсара АБДИБАЕВА: 

- Ата-энелердин 
ыркы келишпеген 
учурда їй-бїлєгє 
жарака кетсе, би-
ринчи учурда бал-
дарга гана кыйын 
болот. Алардын 
п с и хо лог и я л ы к 
жактан жабырка-
боосу їчїн їй-
бїлє мамлекетин 
тїптєєчїлєр тереў 
ойлонушу зарыл. 
Бири-бирине запкы жеткирбеген тїгєйлєр 
кєп болсо, алардын балдары да учкан уясы-
нан татыктуу тарбия алып чыгышат. Бал-
дардын укуктарын коргоо багытында бир 
топ жоболорду иштеп чыгуудабыз. Негизи, 
мыйзамдык талаадагы талап менен адеп-
тик ариеттин бирин-бири толуктап туру-
шу жашоонун тартибине айланышы керек, 
- деп эсептейм. 

P.S. “Їй-бїлєлїк, сексуалдык жана гендер-
дик зомбулуктан коргоо чєйрєсїндєгї Кыр-
гыз Республикасынын айрым мыйзам акты-
ларына єзгєртїїлєрдї киргизїї жєнїндєгї” 
мыйзам долбоорун иштеп чыгууга юридика-
лык эксперттер тартылып, БУУнун Єнїктїрїї 
программасынын,  “Теўдик нуру” демилгеси 
тарабынан колдоого алынууда.

Кипариса СУРАХМАНОВА

Кыргыз медицинасынын корифейи, 
улуу устат, Кыргыз Республикасынын 
Баатыры,  академик, профессор 
Мамбет Мамакеев атабыздын ушул 
кїндєрї 95 жаш кутман курагы 
белгиленип жатат.

Арийне, атактуу залкар адамдын да-
регине куттуктоо сєз айтуу бир чети 
кыйын болсо, бир чети абдан чоў сый-
мык. Таў каларлык улукмандык та-
ланты менен элине жїрєгїнєн берил-
ген ак ниет талыбаган эмгекчилдиги 
менен Мамбет Мамакеев атабыз бї-
гїнкї кїндє муундардын ортосунда-
гы їзїлгїс байланыштыруучу єзєк-
кє айлангандыгы – бул залкарлык. 
Ошол себептен биз атабыздын єр-
нєктїї ємїр жолуна арналган музей-
де ачылган экспозицияны “Улутубуз-
дун улукманы” деп атадык. Єзїнїн єр-
нєктїї ємїр тажрыйбасы жана дары-
герлик тагдыры аркылуу атпай кыр-
гыз журтунда улуттук сыймык, улут-
тук ар-намыс болуп калган улукман 
Мамбет Мамакеев атабыздын жекече 
тагдыры канчалык кєп кырдуу бол-
со, эмгек жолу дагы ошондой ары та-
таал, єрнєктїї. 

Ал дарыгерлик кесипте эмгектен-
ген 40 жылда 40 миў адамдын ємї-
рїн сактап, миўдеген хирургдарды, 
илимдин 16 докторун, 25тен ашык 
кандидатын тарбиялап єстїрїп, «Ма-
макеевдин хирургиялык мектебин» 
тїзїп, 200дєн ашык илимий эмгек-
тин, 9 монографиянын автору. Бїгїн 
да баш кєтєрбєй эмгектенип, тїйшї-
гїн тартып, кыргыз деп, улут їчїн кї-
йїп келет.  Адамдын бу дїйнєдєгї баа 
жеткис асыл байлыгы – ден соолугун 
коргоп, дале болсо ак кызматын аябай 
кїчїн їрєп, кїнїгє азыр да 2-3 опера-
ция жасап келе жаткандыгы не деген 
залкарлык.

Улукман атабыз бардык кїч-
аракетин элдин ишенимин арттырууга 

жумшап келе жатканын коомчулук 
жакшы билет. Тынбаган тїйшїктє 
болуп, дайыма єзїн таза, акыйкат, 
калыс, чындык сєздї тїз, жалтанбай 
тике айткан эрдигиўиз кимге да бол-
со сабак десек болот. Залкарга ыйга-
рылган бардык сыйлык, наамдар єзї-
нє жарашат. Кыргызда да, чет жактар-
да да Мамбет Мамакеевичти урматта-
гандар, баалагандар кєп.

  Урматтуу Мамбет Мамакеевич! 
Сизди 95 жаш кутман курагыўыз ме-
нен куттуктайм. Сизге кааларым узак 
ооматтуу ємїр, турмушта жасаган ты-
нымсыз кадамдарыўыздын сапары ка-
рыбасын, їй-бїлєўїз менен бакубат-
чылыкта жашап, ден соолукта болу-
ўуз! Адатыўызча арыбай, ємїрдїн жа-
ўы серелерине жете беришиўизди ак 
дилимден каалайм.

Жылдыз БАКАШЕВА,
Кыргыз Республикасынын 
Улуттук тарых музейинин 

директору

Кийинки кезде борборубуз Бишкек 
шаарында жаўы мектептерге болгон 
муктаждык курчуп кеткен. Анткени, 
борборубуз тигинен єспєй туурасынан 
єсїп, жаўы конуштардын саны болуп 
кєрбєгєндєй кєбєйдї. Ички жана сырт-
кы миграциянын агымы ташкындап, 
жумушсуздук бир жагынан жакалап,  
жагымсыз жат социалдык кєйгєйлєр 
кєктєй баштады. Эл саны, анын ичин-
де мектеп жашындагы ууз муундар ар-
быды. Тилекке каршы, жаўы конуштар-
да мектептер жок, окутуу, билим бе-
рїї маселеси кыйындады. Ошол кєй-
гєйлєрдїн туу башы мектеп турмушун 
оўдоого ой жеткен менен кол жетпеди. 

Мекенибиздин туш тарабынан бор-
борго бакыт издеп, жашоо їчїн келген 
элдин балдарын мектептерге тартуу, 
орноштуруу оорлошту. Жаўы конуш-
тарды койчу, борборубуздагы жалпы 
мектептердин абалы ич жылытпады. 
Нечен жыл мурда курулган эски мек-
тептердин ар бир классында 40 окуу-
чудан окушуп, билим берїїнїн сапаты 
начарлады. Баарынан да балдарды мек-
тептерге кабыл алуу тозокко айланды. 
Эми жол азабы менен кєр азабын айт-
па! Жаўы конуштардын жол маселеси 
бир теў болсо, каттамдардын тартыш-
тыгы, транспорт жагдайы жарашпай, 
мектепке тыгылып келип, тыгылып 
кеткен окуучулардын шорун айтпа!

Жогорку Кеўештин депутаты Бал-
бак Тїлєбаев кїйїп айтмакчы, мектеп 

директорлору коррупциянын башаты-
на айланышып, ата-энелердин чєнтєк-
тєрїнє кїч келтиришип, мыйзамсыз 
фонддордун, акча чогултуунун кур-
жунун тизгиндешип, кулкундарына 
куюп келишкен. Мектеп директорлу-
гун аталарынан мураска калгандай 
узак жыл менчиктештирип алган, бай-
лыкка белчеден малынган директор-
лордон кутулуу кадамдары мына жа-
кындан бери карай гана жасалууда. 
Мектеп директорлугуна сынак аркы-
луу жаўы жїздєр келїїдє.

Баарынан да айтып коюучу куба-
нычтуу кєрїнїш, борборубузга, ай-
рыкча жаўы конуштарга жаўы за-
манбап мектептер байма бай салына 
баштады. Балдарды паралап орнош-
туруу кадимкидей сээлдеди. Себеби, 
мугалимдердин кадыр-баркы, айлык 
акылары жогорулады.  Жоопкерчилик 
мектеп турмушунда салтанаттап, кем-
чиликтер четтеп жатат. Демек, мек-
теп турмушуна мамлекеттик деўгээл-
де дем берїї жемишин берїїдє десек, 
жаўылыштык эмес. Борборубуз боюн-
ча 15  мектеп, 5 бала бакча салуу туу-
ралуу Президентибиз Садыр Жапаров 
тапшырма берген.

Журт башчыларыбыздын кош-
тоосунда заманбап мектептер ачыл-
ды. Дагы жаўылары салынат. Келечек 
муундарыбыздын їмїттєрї акталууда.

Айчїрєк МАКЕШОВА

Улутубуздун улукманы 95 жаштаЗОРДУК-ЗОМБУЛУККА КАРШЫБЫЗ!

ЗАЛКАРЛЫККА 
ЖЕТЕЛЕГЕН УЛУУ ЖОЛ

ТОСМО АРЫЗДАРДЫН 
ТААСИРИ ЖОГОЛОТ

Акталган їмїттєр

ЖАЎЫ МЕКТЕПТЕРДИН КУРУЛУШУ – 
КЕЛЕЧЕКТИН ПАЙДУБАЛЫ

Акыркы  кезде аялдар менен балдардын зордук-зомбулукка кабылган фактыларынын 
азайбай жаткандыгы кабырга кайыштырат. Ошондон улам, мыйзам ченемдерин 
катаалдаштыруу  демилгеленїїдє. Андагы жаўы нормалар боюнча їй-бїлєлїк зордук-
зомбулукка байланышкан кылмыштын тїрлєрїн токтотууга эми єз ара жарашууга жалчы 
болгон тосмо арыздар таасир эте албай калат. Бул тууралуу мыйзамдарга сунушталып 
жаткан єзгєртїїлєр Жогорку Кеўештин депутаттары катышкан тегерек їстєл 
жыйынында талкууланды.
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Єткєн жумада 
«Соттордун ЖМК менен 
єз ара аракеттенїїсї 
жана сот процессин 
чагылдыруу»  
темасында тегерек стол 
болуп єттї.

Анда сот тутуму менен жалпы-
га маалымдоо каражаттарынын 
єз ара байланышы жана кыз-
матташуу жаатындагы маселе-
лер боюнча талкуу жїрдї. 

Жогорку соттун тєрагасы За-
мирбек Базарбеков мамлекет-
тик чек арадагы болуп жаткан 
соўку окуялар жїктєлгєн мил-
деттерибиздин маанилїїлї-
гїн тїшїнїї менен єз ишибиз-
ди так аткарууну талап кылып 
жаткан учурда, бул жолугушуу 
абдан актуалдуу жана єз учу-
рунда уюштурулуп жатат деген 
оюн билдирди.

Ал белгилегендей, акыркы 
убактарда Жогорку сот журна-
листтер жана блогерлердин ор-
тосундагы “кєпїрєнї” бекемдеп, 
єз учурунда ачык-айкын маалы-
маттарды берип, тыгыз иштєєнї 
жолго коё алды. Сот тутумунун 
мындай аракеттери коомдук маа-
ниге ээ болгон бир катар себеп-
терден улам келип чыккан.

«Балким, кээ бир журналист-
тер їчїн сот залынан алынган 
репортаж, соттун чечими туура-
луу кыскача жаўылык, же сот-
тук териштирїї тууралуу ана-
литикалык макала чоў маалы-
мат агымынын кезектеги бир кє-
рїнїшї катары эле кабыл алы-
нышы мїмкїн. Бирок, жарандар, 
сот процессинин катышуучула-
ры, интернет мейкиндигинде-
ги маалыматты колдонуучулар 
їчїн ал  чоў мааниге ээ болушу 
ыктымал.

Кээде сот процесстеринин ка-
тышуучулары массалык маалы-
мат каражаттары аркылуу  сотко 
басым жасап, коомдук пикирге 

таасир этїїгє аракет кылышат. 
Сот процессинин чыныгы кєрї-
нїшїн бурмалап, каралып жат-
кан иштин объективдїї чагылды-
руудан алыс болгон материалдар 
да бар», - деди Жогорку соттун 
тєрагасы Замирбек Базарбеков.

Ал жарандардын сот систе-
масына ишеним алып келе тур-
ган коомчулук арасында  калып-
танган пикирге таасир эте тур-
ган айрым статистикалык маа-
лыматтарга токтолду. Объектив-
дїї фактыларды кєрсєтїп, ста-
тистикага кайрыла турган бол-
сок, їстїбїздєгї жылдын бирин-
чи жарымында биринчи инстан-
циядагы соттор жалпысынан 53 
миў 879 иш караса, анын ичинен 
1 миў 944 гана иш Жогорку сот-
то, кассациялык тартипте карал-
ган. Бул жалпысынан 3,6% иш-
тер Жогорку сотко барат деген-
ди билдирет. Кєрїнїп тургандай, 
калктын 80%ы сотторго ишен-
бейт деген калыптанып калган 
кєз карашты объективдїї маа-
лыматтар жокко чыгарып жатат.

Жогорудагы кєрсєткїчтєр 
ушул жылдын алты айында-
гы сот актыларынын басымдуу 
кєпчїлїгї тараптар тарабынан 
канааттандырылып жатканды-
гын айнигелеп турат. Сот туту-
му адилеттїїлїк менен иш алып 
барып, єзїн-єзї тазалоонун са-
патын жакшыртуу боюнча алгы-
лыктуу иштерди жїргїзїїдє де-
ген Замирбек Базарбеков, бул ба-
гыттагы аракеттер єз натыйжа-
сын берет деген ишенимде экен-
дигин билдирди. 

«Мен бїгїнкї тегерек столдо 
соттор менен журналисттердин 
миссиясынын окшоштугуна ток-
толгум келип жатат. Негизи жур-
налист калыс болуп, окуяларды 
чагылдырып, кээде жаманды 
каралап, жакшыны даўазалаган 
асыл миссияны аткарышы керек. 
Сиздердин калемиўиздердин ар-
касы менен тараптардын айрым-
дары сот процессинин жыйын-
тыгына активдїї таасир этїї-
гє аракет кылган фактылар баа-
рыбызга жакшы маалым. Бирок, 
ошол эле учурда сиздердин бер-
ген маалыматтардын негизинде, 
соттук териштирїїлєрдїн жї-
рїшїндє ар кандай мыйзам бу-
зуулар болуп жаткандыгын би-
лип жатабыз.

Жогорку сот їчїн сиздердин 
чыныгы демократиялык коом-
ду курууга багытталган конст-
руктивдїї сынга негизделген 
материалдарыўыздар чоў маа-
ниге ээ экендигин баса белгиле-
гим келет. Бирок, айрым учур-
ларда мыйзам чыгаруучу тара-
бынан каралган кандайдыр бир 
чараларды кєрїїгє тїртїп жат-
кан ачыктан-ачык жалган мате-
риалдар да бар. 

Соттук териштирїїнї билбей 
туруп, сотторду негизсиз сын-
дап, соттордун чечимдерин жа-
манатты кылган жеке кєз ка-
рандысыз журналисттер, бло-
герлер жалган жалаа таратка-
ны їчїн мыйзам жоопкерчили-
гине тартыла тургандыгын эс-
тен чыгарбашы керек», – деди             
Замирбек Базарбеков.

Замирбек Базарбеков Жогор-
ку Соттун тєрагалык кызматына 
киришкенден тартып судьялар-
дан адилеттїїлїктї, мыйзамдын 
так сакталышын, соттук иштерди 
жана материалдарды кароонун 
мєєнєттєрїн сактоону коомчу-
лукка жана жалпыга маалымдоо 
каражаттарына ачык жана жет-
киликтїї болушун талап кылып 
келе жатат. Коомчулукта наара-
зычылык жараткан айрым сот 
чечимдери боюнча судьялар маа-
лымат жыйындарында тїшїн-
дїрмє бере башташты.

Соттук териштирїїлєр та-
раптардын теў укуктуулугу-
нун жана атаандаштыкка жєн-
дємдїїлїгїнїн негизинде жїр-
гїзїлєт. Судья эки тарапты теў 
угууга, келтирилген далилдер-
ди изилдєєгє жана текшерїїгє 
милдеттїї. Андыктан журна-
листтер їчїн эл аралык жур-
налистиканын стандарттары-
нын талаптарына ылайык объ-
ективдїї болуу їчїн эки тарап-
тын позициясын чагылдыруу 
маанилїї экендигин белгиле-
ген Жогорку соттун тєрагасы, 
«Жалпыга маалымдоо кара-
жаттары жєнїндє» Кыргыз Рес-
публикасынын Мыйзамынын 
20-беренесине ылайык журна-
лист берип жаткан маалымат-
тын тактыгын текшерїїгє мил-
деттїї экендигин айтты. Бирок, 
медиа-эксперттер белгилегендей, 
кээ бир кєз карандысыз журна-
листтердин жана блогерлердин 
эў кєп катачылыгы – экинчи та-
раптын пикири менен эсептеш-
пегендигинде болуп жатат. 

Замирбек Базарбеков: «Айрым 
блогерлер менен єз ара байла-
ныштарды тїзїї, сїйлєшїїлєр-
дї жїргїзїї, сот отурумдарында 
каралган иштер боюнча тїшїн-
дїрїп берїї  боюнча аракеттер 
биз тараптан кєрїлдї. Бирок да-
гы эле биз бардык жалпыга маа-
лымдоо каражаттары жана бло-
герлер менен толук тїшїнїїгє 
жетише алдык деп айтууга али 
эрте. Биз дагы ушул багытта иш-
тешибиз керек жана Жогорку 
сот єз ара аракеттенїїнї кїчє-
тїї, мыйзам жол бергендей ачык 
болуу ниетинен баш тартпайт. 
Биргелешкен кїч-аракеттер ме-
нен чогуу биз жогорку сапаттагы 
ата мекендик журналистиканын 
єнїгїшїнє, биздин республика-
нын жарандарынын укуктук ма-
даниятын жогорулатууга оў таа-
сирин тийгизе алабыз деп ише-
нем», - деди.

Тегерек столго катышкан жал-
пыга маалымдоо каражаттары-
нын єкїлдєрї, коомчулукта ре-
зонанс жараткан соттук иштер 
айрым учурларда ачык єтпєй, 
ачык болсо да отурум болчу зал-
дар єтє тар болгондуктан, кєпчї-
лїк батпай калып жаткандыгын 
айтышты. 

Ал эми Жогорку соттун тєра-
галыгына Замирбек Базарбеков 
келгени маалымат алуу оў жолго 
коюлуп, иштин сапаты бир кый-
ла жакшыргандыгын да єзгєчє 
белгилеп єтїштї.

Жылдыз ДЫЙКАНОВА

АЙКЫНДУУЛУК ИШЕНИМДИ БЕКЕМДЕЙТ

“БЛОГЕРЛЕР МЫЙЗАМ АЛДЫНДАГЫ 
ЖООПКЕРЧИЛИГИН УНУТПАШЫ КЕРЕК”

Жогорку соттун тєрагасы Замирбек БАЗАРБЕКОВ:



- Темиркул агай, окумуш-
туулар жакынкы он жылдык-
та дїйнєдє суу тартышты-
гы жаралышы мїмкїн деген 
божомолдорун айтышууда. 
Ушул божомолдорго кошу-
ласызбы?

- Изилдєєлєргє таянып ооба 
деп айта алам. Бирок, бул жа-
кынкы кїндєрдє эле боло кал-
чу єзгєрїїлєр эмес. Окумуш-
туулардын айтымында суу тар-
тыштыгы бир топ єлкєлєрдє ка-
туу болушу ыктымал. Ал эми 
айрым жерлерде байкалбайт. 
Мисалы, Россиянын Сибирин-
де суу тартыштык болбойт. Ант-
кени, ал жакта нымдуулук же-
тиштїї жана суусу мол дарыя-
лар кєп. 

- Кыргызстан суу башын-
да жайгашкан деп айтылат. 
Бизде да суу тартыштыгы бо-
лушу мїмкїнбї? Дарыялары-
быз болсо єтє кєп. Алардын 
айрымдары узун болгондук-
тан чек араларды бойлоп чет-
ке агып чыгат эмеспи? 

- Кыргызстандын єзїндє пай-
да болуп, узундугу 10 километр-
ден ашык 30 миўдей дарыя бар. 
Бул єтє жакшы кєрсєткїч. Ал 
дарыялар бассейиндерге бєлї-
нєт. Талас, Чїй, Нарын, Ысык-
Кєл, Ак-Сай, Сары-Жаз бассе-
йини деп бєлїнїп кете берет. 
Сиз айткандай дарыяларыбыз-
дын кєбї чек араларды басып 
єтє турган кубатка да ээ. Мын-
дай дарыялар транс чек ара-
лык дарыялар деп аталат. Кыр-
гызстандын чегинен тышкары 
чыгып кеткен дарыяларга Чїй, 
Талас, Нарын, Чаткал, Кызыл-
Суу дарыялары кирет. Ак-Сай, 
Їзєўгї-Кууш, Сары-Жаз да транс 
чек аралык дарыя деп саналат. 
Башы бизден башталган бул да-
рыялардын айрымдары бир нече 

мамлекетти аралап агат. Нарын 
Фергана єрєєнїндє Сыр-Дарыя 
болуп, Тажикстанга, Єзбекстан-
га, андан соў Казакстанга ки-
рип, Арал деўизине куят. Та-
лас жана Чїй дарыялары Ка-
закстандын Моюн-Кум чєлїн-
дє кумга сиўип кетет. Кызыл-
Суу (чыгыш-батыш) деп атал-
ган суулар бар. Бул суунун ба-
шы Алайдан башталып, Кытай 
тарапка кирип кетет. Ошентсе 
да, климаттык єзгєрїїлєрдїн 
таасиринде дарыяларыбыздын 
суусунун тартылышы байкалы-
шы мїмкїн. 

- Чек аралар аркылуу єткєн 
дарыяларды колдонуу тарти-
би кандай болот?

- Єлкєлєр аралык келишим-
дерге ылайык жїргїзїлєт. Би-
рок, биз єзїбїздєн агып чыккан 
дарыяларды єз єлкєбїздє пай-
даланууга акыбыз бар. Мисалы, 
Чїй дарыясы максаттуу пайда-
ланылат. Учак менен учканда 
Чїйдїн аймагындагы кєп кєл-
мєлєрдї кєрсєўїз керек. Ошол 
кєлмєлєр дарыянын суусу ме-
нен толтурулган кєлмєлєр. Эгер 
биздин дарыялардын кєбї дый-
канчылык аймактарын аралап 
єткєндє алардан кєлмєлєрдї жа-
сап, пайдалансак жакшы болмок. 
Айыл чарбасына бул чоў кире-
ше алып келмек. Чїй єрєєнїн бир 
дарыянын эсебинен гїлдєгєн ай-
макка айлантса болот. Убагында 
Чїйдє шалы эгилген. Милянфан 
деген айылды билсеўиз керек. 
Мына ошол “Милянфан” деген 
сєздїн мааниси “кїрїчтїї та-
лаа” дегенди билдирет. Ал жер-
де суу кєп болуп, мурда кїрїч да 
эгилген. Негизи биздин жерлер-
дин кєбї суулуу. Убагында Ток-
тогул районунун Кетмен-Тєбє 
єрєєнїндє пахта эгилгендигин 
кєпчїлїк биле бербейт. 

- Биздин дарыялардын кєбї 
тоо аралап аккандыктан єзї-
бїзгє пайдасы аз болуп жат-
пайбы?

- Кыргызстандан агып чык-
кан сууларды ГЭСтерди куруп 
пайдалансак болот. Мисалы, 
Чаткалдын суусу єз єлкєбїздє 
колдонулбай, Єзбекстанга чы-
гып кетет. Єзбекстан ал суудан 
пайдаланып, Чарбак суу сакта-
гычын курган. Ал суу сактагыч-
тан Ташкент шаарына суу кетет. 
Кыскасы, биз чындыгында суу 
башыбыз. 

- Биздин суулар мєўгїдєн 
пайда болот эмеспи. Мєў-
гїлєрїбїз да эрип, окумуш-
туулар жакшы божомол айт-
пай жатышат.

- Туура. Азыр окумуштуулар 
Жер шары єз огунан жантайып 
бара жатканын айтышууда. Эгер 
жылдар єтїп, Жер огунан дагы 
да жантайып кете берсе, кай-
сы бир мезгилде Арктика Эк-
ватордун ордуна келип туруп 
калышы мїмкїн. Ал эми Эква-
тор тескерисинче музга айла-
нат. Бул жаратылыштын мый-
замдары. Аны токтотуу мїм-
кїн эмес. Жердин огунун жан-
тайышы, климаттын глобал-
дуу деўгээлде жылууланышына 
алып келет. Бизде да аба табы 
кєтєрїлїп, кыш мурдагыдай 
болбой бараткансыйт. Байыр-
кы палео географиялык маалы-
маттарда Антарктида гїлдєгєн, 
жапжашыл материк болгон деп 
айтылат. Мындай кубулуштар 
жїз миўдеген жылдар аралы-
гында болушу мїмкїн. Техно-
гендик таасирлер да климаттын 
єзгєрїї процесстерин тездетип 
жиберип жатпайбы.

Ал эми Кыргызстандын мєў-
гїлєрї туурасында айта тур-
ган болсок, алар да климаттын 

таасири астында калды. Мєўгї-
нїн тємєн жагын мєўгїнїн ти-
ли, учу деп коюшат. Ошол мєў-
гї учу же тили жылына 5 метр-
ден 10 метрге чейин тартылып 
жатат деген маалыматтар бар. 
Кыргызстанда 8000ден ашык 
мєўгї катталган. Алардын орто-
чо калыўдыгы 50, 60, 100 метр 
деп ар кандай белгиленген. Ар 
аймакта климаттын єзгєчєлї-
нє жараша калыўдык сакталып 
турат. Кыргызстандын мєўгї-
лєрїндє 650 миллиард куб метр 
суу сакталып турат. Эгер алар 
тез эрип кетсе, экологиялык ка-
тастрофа болот. Алар климатка 
жараша акырындык менен тар-
тылганы да жакшы. Эгер жаан-
чачын кєп болуп, кар жаап турса 
мєўгї, анын кору кайра топтоло 
берет. Кыргызстан май айынын 
акырынан тарта кїз айларынын 
жарымына чейин мєўгї эрип, да-
рыяларга айланат. Орточо алган-
да июнь, июль, август, сентябрь 
айларында дарыялар мєўгїдєн 
суу алышат. Айрым дарыялар жер 
астындагы суулардан да суу топ-
тошот. Кар, жаан да єзєндєргє суу 
кошот. Айрым жерлерде кєлдєр-
дєн суу чыгат. Алсак, Соў-Кєлдєн 
агып чыккан суу Нарын дарыя-
сына куят. Ошондуктан, биз суу-
ну таза пайдаланышыбыз керек. 
Бала кезимде апалар дарыялар-
дын жээгине барып казан асып, 
ошол жерде суу ысытышып кир 
жуушар эле. Кирдин суусун, да-
рыядан обочолонгон жерге тє-
гїшчї. Азыр андай эмес. Акыр-
чикирдин баары сууга ыргыты-
лып, кошулуп жатат. Бул эў жа-
ман кєрїнїш. 

- Ушул кїндєрдє Кемпир-
Абад суу сактагычы боюнча 
да маселе кєтєрїлїїдє. Мына 
ушул суу сактагычка кайсы 
дарыялар куят?

- Кемпир-Абад суу сактагы-
чы Ош облусунун Єзгєн райо-
нунда, Єзбекстан менен болгон 
чек арада жайгашкан. Єзбекстан 
аталган объектини Анжиян суу 
сактагычы деп атайт. Биз бол-
со Кемпир-Абад деп атап келе-
биз. Туурасында суу сактагыч-
тын аты Кемпир-Рабат. Абад 
– бул шаар дегенди билдирет. 

ТАБИЯТТЫН ТАБЫШМАГЫ

“КЕМПИР-АБАД ЭМЕС 
КЕМПИР-РАБАТ”

Топонимист, картограф, эколог 
Темиркул ЭШЕНКУЛОВ:

Окумуштуулар акыркы жыйырма 
жылда дїйнєдєгї мєўгїлєр, муздар 
тездик менен эрип жатканын 
маалымдап, келечекте суу 
тартыштыгы болушу мїмкїн 
деген божомолун айтышууда. 
Кыргызстандык экологдор да єлкєдє 
2000-жылдан баштап мєўгїлєр тез 
тартылып баратканын айтып келет. 
Биз топонимист, тарыхый картограф 
Темиркул Эшенкуловго кайрылып, 
экологиялык маселелер, кєйгєйлєр 
туурасында маектештик.

Ал эми Рабат – бул таштан 
тургузулган дарбаза, коргон 
деген сєз. Байкасаўар суу 
сактагычтын жайгашкан 
жери ыўгайлуу. Кемпир-
Рабаттын аталышы анын 
жайгашкан жерине бай-
ланыштуу коюлган. Суу 
сактагычка Куршаб, Кара-
Дарыя, Тар, Жазы дарыя-
лары куят. Азыр бул объек-
тиге байланыштуу маселе 
кєтєрїлїп жатпайбы. Ме-
нин оюмча маселе мурдагы 
документтерге ылайык да 
чечилиши зарыл. Суу сак-
тагыч 1969-жылы салына 
баштап, 1980-жылы бїткєн. 
Объектинин жалпы аянты 4 
400 гектар. Ал эми кєлємї 
— 1,9 куб метр.

- Дїйнєдє нечен суу-
лар, океандар бар. Алар-
ды чек араларга бєлїї, 
кандайча ишке ашат? 

- Дїйнєдє суу, деўиздер-
дин аймагын бєлїп алуу 
мурда мыйзамдар жазыла 
электе замбиректин огунун 
алыстыгы менен ченешчї 
экен. Мисалы, замбиректин 
огу атылганда канча алыс-
тыкка тїшсє ошол жерге 

чейин замбирек аткан тарапка 
єткєн. Мына бир топ жыл мур-
да Каспий деўизинин маселе-
син чечип бїтїштї. Каспий де-
ўизи Россия, Казакстан, Тїрк-
мєнстан, Иран, Азербайжанга 
таандык. Анын чек араларын че-
чїї да оўойго турган жок. Азыр 
мындай маселелер єлкєлєр ара-
лык келишимдерге, документ-
терге ылайык чечилет. Суунун 
айрым аймактары нейтралдык 
зонага да кирет. Россия менен 
Кытайдын чек ара тилкеси ме-
нен аккан Амур Дарыясы, Ба-
тыш Европадагы Дунай дарыя-
сы ошол мамлекеттер тарабы-
нан тїзїлгєн келишимге ыла-
йык мамлекеттер аралык бєлї-
нїїгє ылайыкталган. 

- Быйыл Ысык-Кєлдїн суу-
сунун тартылышы байкалды-
бы? Сиз мындай кубулушка 
кандай тїшїндїрмє берет 
элеўиз?

- Бул табияттагы мыйзам че-
немдїїлїк. Качандыр бир мез-
гилде Ысык-Кєлдїн деўгээли 
1640 метрге чейин кєтєрїлгєн 
экен. Азыр 1608 метр деўгээл-
де турат. Кєл кээде толуп, ай-
рым учурда тартылып турган. 
Ысык-Кєл ар бир 11,13 жылда 
єзгєрїп турат. Азыр кєлгє куй-
ган дарыялардын баары сугат-
ка кеткендигине байланыштуу 
деп билем. Дарыялардан суу аз 
келип, буулануу кєбєйгєн. Би-
рок, жаанчыл болгон жылдар-
да кєлдїн деўгээли кєтєрїлєт. 
Эгер биз кєлдїн суусун єз деў-
гээлинде сактайбыз десек, то-
койдун аянтын кєбєйтїп, жа-
шылдандыруу иштерин колго 
алышыбыз зарыл. Токой мил-
лиондогон куб метр нымдуулук-
ту кармап турат. Мєўгїлєрдїн 
тездик менен эришин токойлор-
дун аянтын кєбєйтїї аркылуу 
азайтсак болот. Токой абаны та-
залайт. Нымдуулукту кармайт. 
Биз болсо тескерисинче аны 
кыйып, жок кылуунун їстїн-
дєбїз. Азыр дїйнєлїк деўгээл-
де бул маселе кєтєрїлїп, токой 
аянтын кєбєйтїї сунушу бери-
лїїдє. 

 Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА
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Баткен – Кыргызстандын жїрєгї Элим, бир бол!

Ушундай демилге менен Сїлїктї 
шаарынын шахтёрлору 
16-17-сентябрда тажик 
агрессиясынан жабыркаган 
Лейлек, Баткен райондорунун 
чек арага чектеш жайгашкан 
айылдарына 800 тонна кємїр 
жеткирип беришти. Бул 
тууралуу Сїлїктї шаарынын 
кємїр єндїрїїчї ишканасынын 
жетекчилери билдиришти.

Биз «Кара-Алтын» кенинин же-
текчиси, Сїлїктї шаардык кеўе-
шинин депутаты Каныбек Исмаи-
лов менен баарлаштык. Анын ай-
туусунда 10-октябрда 30дан ашык 
оор жїк тарткан автоунаалар Бат-
кен жана Лейлек райондорундагы 
тажик агрессиясынан жабыркаган 
жарандарга жєнєтїлдї. 

Эске сала кетсек, Жарандык кор-
гонуу комиссиялары тарабынан 
тактоо иштери жїргїзїлїп, 639 ту-
рак їй жабыркаган, 422 жашоого 
жараксыз, 217 оўдоп-тїзєєгє мук-
таж, 11 административдик, стра-
тегиялык объект, 27 социалдык 
объект, 335 сарай, 197 камсыз-
доочу объект, 61 унаа жабыркап, 
унаа єтїїчї 1 кєпїрє жарабай кал-
ган. 140 миўден ашуун жай тур-
гундар коопсуз жайларга кєчїрїл-
гєн. Учурда Арка, Интернационал, 
Максат, Ак-Сай, Капчыгай айыл-
дарындагы кыйроого учураган ту-
рак жайларды калыбына келтирїї 
иштери жїрїїдє. 

Кыш жакын. Кїн сууктап ба-
ратат. Жалпы эл жабыр тарт-
кан айылдарды ашар жолу менен 
тазалоодо. Мындан тышкары,                    
ЄКМдин жана курулуш мекеме-
леринин кызматкерлери кїчєтїл-
гєн тартип менен иштешїїдє. 

Дал ушундай кырдаалда Сїлїк-
тї шаарынын кенчилери жабыр 
тарткан їй-бїлєлєрдї кємїр ме-
нен камсыз кылууну чечишти. Кє-
мїр єндїрїїчї ишкананын жетек-
чилеринин маалыматтарына таян-
сак, 10-октябрда «Элим, бир бол!» 

деген чакырык менен сїлїктїлїк 
кенчилердин гуманитардык жар-
дамы 50дєн ашык унаалар менен 
Лейлек жана Баткен райондору-
нун жабыр тарткан айылдарына 
жєнєштї. Жалпы суммасы 5 млн 
сомдон турган мындай жардам жа-
быр тарткандарга бир туугандык 
жылуу маанай тартуулайт. 

Кыйын кырдаалда кєйгєйлїї 
маселени чечїїгє кємєктєшкєн 
кенчилерге рахмат.

Эске сала кетсек, сїлїктїлїк кен 
иштетїї мекемелеринин жетекчи-
лери эвакуацияланган элдерди гу-
манитардык жардам келгенче Сї-
лїктї шаарында бардык муктаж-
дыктарын камсыздап, 400 миў 
сомдук акчалай жардам беришкен.  

Кышы оор, кєк мелжиген ас-
ка тоолордун арасында жайгаш-
кан Ак-Сайга суук тїшє баштады. 
Тажик агрессиясынан жараксыз 
болгон турак жайларды калыбына 
келтирїї иштери ошого карабас-
тан кызуу жїрїїдє. Турак їйлєр 
бїткєнчє деп, Єзгєчє кырдаалдар 
министрлиги тарабынан курул-
ган жылуу чатырларда убактылуу 
кїн кечирип жаткан ак-сайлыктар 
їчїн сїлїктїлїктєрдїн мекендеш-
тик жардамы єзгєчє жылуу маанай 
тартуу кылды. 

Каныбек Исмаиловдун ай-
туусунда турак їйлєрї жарактан 
чыккан бардык жарандарды кємїр 
отундары менен акысыз камсыз-
дашат. Кен чыгарган ишкананын 
аттуу-баштуу жетекчилери ийри 
отуруп тїз кеўешишкенден ки-
йин ушундай чечим кабыл алыш-
кан. Чоў автоунаалар каз катар 
тизилишип, Сїлїктїдєн 150 ча-
кырымдай алыста жайгашкан Ак-
Сайга, Капчыгайга чейин келиш-
ти. Ар бир їйгє 3 тоннадан кємїр 
беришкен шахтёрлорго жергилик-
тїї тургундар ыраазычылыктарын 
айтышты. 

Адылбек АКМАТОВ,
Баткен облусу

- Кубат Ибрагимович, 
чындыгында кошуна єлкє-
нїн агрессордук баскын-
чылыгы элибизди ашыкча 
тїйшїккє салды. Кандай 
болгон чакта дагы жашоо 
улана берет эмеспи. Бїгїн-
кї кїндє айыл єкмєтї эмне 
менен алектенїїдє? 

- Айылды айылдаштарыбыз 
менен бирге калыбына келти-
рип жатабыз. Азыр 73 їйдїн 
баары  тазаланып бїттї. Єзгє-
чє кырдаалдар министрлиги-
нин 100дєн ашык жоокерлери 
иштеп жатышат. Мындан тыш-
кары 15ке жакын оор техника-
лар – сїрїїчї, жїктєєчї, та-
шуучу унаалар болуп, кїн бат-
канча ал турсун учурда тїнкї-
сїн да тыным жок.

- Жакшы кїндєр алдыда. 
Буюрса чек ара маселеси че-
чилет. Элибиз мурдагы жа-
шоого кайтат. Эл бар, мам-
лекетибиз бар дегендей?

- Элибизге рахмат. Єлкє 
боюнча бизди жалгыз калтыр-
бай жардамдарын берип жа-
тышты. Мына бїгїн эле сїлїк-
тїлїк шахтёрлор бизге кємїр 
жєнєтїшїптїр. Суук тїшкєн-
дє аябай жакшы жардам бол-
ду, рахмат. Ал эми курулуш 
иштерине токтолсок, єткєндє 
Министрлер Кабинетинин Тє-
рагасы Акылбек Жапаров ке-
лип, кышка чейин їйлєрдї ку-
руп беребиз деп убада берип 
кеткен. Буюрса типтїї, узуну 
14 метр, туурасы 8 метр бол-
гон турак їйлєрдї куруу ма-
кулдашылды. Жалпы сумма-
сы 3 млн сомдон ашыгыраак 

турган бул їйлєр кир-
пичтен, заманбап куру-
лат деп айтышууда. 

- Айтмакчы, ту-
рак жайы жараксыз 
болгон їй-бїлєлєргє 
мамлекет тарабынан 
жардамдар бериле башта-
дыбы?  

- Ооба, комиссиянын чечи-
ми менен ар бирине 200 миў 
сомдон кайтарымсыз бери-
лїїдє. 36 боз їй келген. Каа-
лоочулар їйлєрї бїткєнгє че-
йин  алып пайдаланышууда. 

Ошого удаа эле контейнер ти-
биндеги їйлєр да убактылуу 
пайдаланууга берилет. Бир сєз 
менен айтканда, кырдаалдан 
чыгуу їчїн бардык аракеттер 
кєрїлїїдє. Билесиз да сабыр-
дуу, эмгекчил элибиз баары-
на шїгїр кылып, эртерээк ту-

рак їйлєрїн бїткєрїп 
алуунун аракетинде.

- Тазалоо иште-
ри бїтїп калыптыр, 
їйлєрдї куруп баш-
тоонун кїнї да бел-
гилендиби? 

- Буюрса, жакын-
да башталат. Курулуш 
компаниялары азыр-
кы учурда типтїї жа-
ўы їйлєрдї кантип ку-
рабыз, эмне кылсак эл-
ге ыўгайлуу болот де-
ген акыркы макулда-
шуулардын їстїндє 
иштеп жатышат. Кели-
шимдер бїтсє эле куру-
луш иштери бир темп 
менен башталат. 

- Элдин маанайы 
кандай?

- Эртерээк їйїбїз 
бїтсє экен деп туру-
шат. Мындай кыр-
даалды эки жолу баш-
тан кечирген айылдаш-
тарымдын эрдигине, 
каармандыгына рах-
мат. Коопсуздугубуз 

сакталса эле ата-бабабыздын 
киндик каны тамган жерден 
кайда кетмек элек деп туру-
шат. Азыр айылга 50 пайыз 
элибиз кайткан. Эгер турак 
жайлар бїтсє баары келишет. 
Ошондуктан, кїн сууктап кал-
са кайда барып жашайбыз де-
гендердин да маселеси чечи-
лїїдє. Жалал-абаддыктар кыш 
мезгилинде турак жайы бїтє 
элек жарандарды чакырып жа-
тышат. 

- Эл эмне дейт, дагы 
кандай кєйгєйлєрдї ай-
тышат? 

- Тынчтык болсо дешет. Ата 
Мекенибизди, туулган айылы-
бызды коргоого  даярбыз. Эл-
дик кошуун тїзєбїз, 60 жаш-
ка чейинки баарыбызга курал 
берип, атайын машыгууларды 
єткєрїшсїн дешет.

Лейлек районунун Жаўы-Жер айыл 
аймагынын башчысы Кубатбек МУСАЕВ:

“ЭЛ МЕКЕНИБИЗДИ КОРГООГО 
ДАЯРБЫЗ ДЕШЇЇДЄ”

ТУРАК ЖАЙЛАРЫ 
ЖАРАКТАН ЧЫККАНДАРГА 
800 ТОННА КЄМЇР 
АКЫСЫЗ ЖЕТКИРИЛДИ

Лейлек районунун Жаўы-Жер айыл аймагы тажик 
аскерлеринин аткылоосунан улам олуттуу зыянга 
кириптер болду. Айыл єкмєтїнїн башчысы Кубатбек 
Мусаевдин айтуусунда, артиллериялык аткылоодон кийин 
тажик жарандары їйлєрдї тоноп эле тим болбостон, 
єрттєп да кетишкен. Айыл єкмєтїнїн, милиция 
бєлїмчєсїнїн жана ФАПты да толук талкалап, ичиндеги 
оор техникаларды уурдап, тоноп, єрттєп жиберишкен. 
Учурда 73 турак жай такыр жараксыз болуп, дагы  бир 
катар коммерциялык соода тїйїндєрї да єрттєлгєн. 
Жай тургундар коопсуз жайга кетїїгє аргасыз болуп, ээн 
калган айылда кадимкидей талап-тоноолор болгон - 
дейт айыл єкмєтїнїн башчысы. Учурда Жаўы-Жер 
айыл аймагында кыйроого учураган їйлєрдї калыбына 
келтирїї иштери жїрїп жатат. 
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Академик Мурат ЖУМАТАЕВ: 

“УНИКАЛДУУ 
АКЫН БОЛГОН”

- Кыргыз элинде тубаса акындык талан-
ты бар, акындык тагдыр бїткєн, нукура 
поэзиясы менен калыў элдин катмары-
на сиўип, жалпы элдин сїймєнчїгїнє ээ 
болгон акындардын бири – бул Байдылда 
Сарногоев. Ал кайталангыс таланты, кєє-
нєрбєс чыгармалары менен кыргыз ада-
биятынын єнїгїп-єсїшїнє салым кош-
кон. Поэзиялары калктын калыў катма-
рына жагып, ыр саптарындагы учкул, таа-
май айтылган кептери элге сиўип, жашап 
жатышынын негизги сыры анын эптїїлї-
гїндє. Сарногоевдин поэтикалык дїйнє-
сїнїн, кєркєм поэтикалык деўгээлинин 
улуттук єўї-тїсї, кєп кырдуу боёктору, 
тереў мазмундуулугу анын чыгармачы-
лыгынын ички сырларын ачып, окурман 
журтунун кызыгуусун жаратып турат. 
Сарногоев эч бир акынга окшобогон, эч 
ким айта албаган бїткїл элдик сїйїїгє 
арзыган уникалдуу акын. Ал чыгармачы-
лыгы жетилип турган мезгилде 1982-жы-
лы “Ашуудан берген отчётум” деген поэ-
тикалык жыйнагын жазды. Таў калыч-
туусу бул китеп кєп нуска менен чыгып, 
Ырларына суусап турган окурмандар за-
матта талап кеткен. Китеп ошол мезгил 
їчїн мїнєздїї болгон дефицитке айлан-
ган. Ал кезде жакшы импорт товарлар-
дын бардыгы дефицит болчу. Кийин ал 
китеп кайрадан 20-30 миў нуска менен 
басылып чыгып да тарап кеткен. Ырлары-
нын сыры анын жєнєкєйлїгїндє. Ошон-
дуктан аны окурман сїйїп окуйт, сырда-
шат, кайгы-кубанычын теў бєлїшєт. Єзї-
нїн арзуусун ошол ырлардан табат. Та-
бышмактуу метафоралар, татаал образдар 
эмес, сыр жашырбаган ачыктыгы, чын-
чылдыгы менен окурманды єзїнє тартып 
турат. Ал єзїнчє поэтикалык стили бар 
акын. Бул анын поэтикалык дїйнєсїн-
дєгї образдуулугунун курчтугу, байлы-
гы, эмоционалдуулугу менен єзгєчєлє-
нєт. Дагы бир айта кетчї нерсе, Байдыл-
да Сарногоевдин чыгармаларында юмор 
кїчтїї єнїккєн. Ал єзїнїн оригиналдуу 
формасы менен айырмаланган. Акындын 
“Дилбар”, “Жашасын аял”, “Жылкычы бо-
зой”, “Ак чыны” сыяктуу обондуу ырла-
ры азыр да эл оозунан тїшпєй, ырдалып 
жїрєт. Байдылда Сарногоев турмушка, 
жашоого, ємїргє нукура кєз менен кара-
ган элдик акын. Анын поэзиясы улуттук 
колоритке бай. Акын бардык ырларында 
єзї катышып, анын кыял-жоругу, жїрїм-
туруму кошо камтылып, бирде ойлонтуп, 
бирде жылмайтат.

Мамлекеттик жана 
коомдук ишмер, адабиятчы 
Абдыганы ЭРКЕБАЕВ: 

“ЖЄНЄКЄЙЛЇГЇ 
МЕНЕН ДАЎАЗАЛУУ 
АКЫНГА АЙЛАНГАН”

- Феномен деген кыргызча айтканда 
сейрек кєрїнїш дегенди билдирет. Бу-
га мисал кылып Аалы Токомбаев, Алы-
кул Осмонов, Омор Султанов, Сїйїнбай 
Эралиевдерди айтсак болот. Ошондой эле, 
Байдылда Сарногоев да чыныгы сейрек 

талантка, сейрек єнєргє ээ. Ал феномен 
деп айтканга толук татыктуу, нукура стил-
де жашаган акын болгон. Анын сейрек та-
ланты ушунчалык жєнєкєй. Чынчылдыгы 
бардык жагынан мєєр баскандай кєрїнїп 
турат. Сарногоев эч  убакта калп айткан 
эмес. Турмушту кандай кєрсє, ал чыгар-
маларында дал ошондой сїрєттєп бер-
ген. Жєнєкєйлїгї менен даўазалуу тереў 
акынга айланган.

Сынчы, адабиятчы, котормочу 
Осмонакун ИБРАИМОВ: 

“САРНОГОЕВ ЧЫНЫГЫ 
КЛАССИК” 

- Байдылда Сарногоев єзїнчє бир эч 
кимге окшошпогон акын. Бул киши туу-
расында сїйлєй берсек сєз кєп. Ал чыны-
гы элдик акын. Эмнеге элдик акын? Себе-
би, анын ырлары элдик ооз эки чыгарма-
чылыкка жакын. Бул инсандын чыгарма-
чылыктагы тили, кайрыктары, стилисти-
касы, лексикону єзгєчє. Кыргыз адабия-
тында 1960-жылдары С.Эралиев, С.Жу-
суев, Ч.Айтматовдордон турган чоў топ 
бар эле. Алардын катарында Б.Сарногоев 
да турчу. Салижан Жигитовдун “Бул Та-
ластан генийлер туулат же жиндилер туу-
лат” деген жакшы сєзї бар. Мындан улам 
Таластан Б.Сарногоевдин мисалында ге-
ний инсан туулган. Б.Сарногоев чыныгы 
классик. Анын “Мидинге кат” чыгармасы 
эле канчалык? 

КРнын Улуттук жазуучулар 
союзунун тєрагасы 
Нурлан КАЛЫБЕКОВ: 

“КАЙКАЛАГАН, КОСТЮМ 
ШЫМЫ ЧЫКЫЯ 
ЖАРАШКАН АДАМ ЭЛЕ”

- Мен Байдылда Сарногоевди 1990-жы-
лы мектепте окуп жїргєн кезимде кєргєм. 
Кєчкєн Сактанов, Байдылда Сарногоев-
дер биздин мектепке келишкен. Анда мен 
11-класста окуп жїргєм. Байдыкенин чы-
гармаларында юмор кїчтїї болгону ме-
нен єзї зыўгыраган киши экен. Кайка-
лаган, костюм шымы чыкыя жарашкан 
адам эле. Кийин студент болуп калганда 
1993-жылы КУУда “Жаш толкундар” де-
ген адабий ийрим бар болчу. Азыр деле 
бар. Бир жолу биз дубал гезит чыгарабыз, 
юбилей єткєрєбїз деп даярданып калдык. 
Ал їчїн акын-жазуучулардан интервью 
алып келїї тапшырмасы болду. Менин 
бактыма Байдылда Сарногоев буюруп, 
мага ал бєлїндї. Ошондо Байдылда Сар-
ногоевдин їйїнє барып маектештим. Ал 
кезде кырсыктап, жамбашы сынып жат-
кан экен. Анан кыргыз эли биринчи эле 

жерин, элин сурайт эмеспи. “Ба-
лам, кайсыл жердин кулунусуў?” 
деди, Аксыдан экенимди айтсам 
кєзї жайнай тїштї. “Мен Сары-
Челекте беш жолу болгом, ага 
арнаган беш ырым бар. Кыска-
сын окуп берейин. 

Жашыруун сырдуу кїї чалып, 
Жай толкуп кайра тынч алып.
Жаўгактуу тоонун койнунда, 
Жатканын кєрчї суйсалып” деп 

ырын окуп, жакшы маек куруп 
берген. 

Акын, драматург, жазуучу 
Асан ЖАКШЫЛЫКОВ: 

“УЛУТТУК АКЫН 
ДЕГЕН ЭЛДИК 
БААГА ЭЭ БОЛДУ”

- Бузулса Байдылда Сарногоев 
бузулуп кетмек. Ал орусча окуду. Аны-
сы аз келгенсип Москвага барып, жогор-
ку окуу жайга тапшырып, орус чєйрє-
дє жїрдї. Ал жакта окуп жїргєндє єзї-
нє тиешелїї дїйнєлїк деўгээлдеги улут-
тук акын-жазуучулардын чыгармалары-
на басым жасаган. Анткен менен улуту-
на, элине болгон сїйїїсїн єчїргєн жок. 
Жыйынтыгында улуттук акын деген эл-
дик баага ээ болду. Саякбай Каралаев ме-
нен бекеринен жакын болбосо керек. Сар-
ногоев кыргыз дегенде ичкен ашын жер-
ге койгон, патриот акын экенин Нарынга 
чогуу барып, чогуу жїрїп калганда бил-
гем. Учурда анын кадырын, баркын бил-
бей келаткандайбыз. 

Публицист Анатай ЄМЇРКАНОВ: 

“САЯКБАЙ КАРАЛАЕВ 
БАЙДЫЛДАНЫ 
ЖАКШЫ КЄРЧЇ”

- Мага Байдылда Сарногоев кайыптан 
бїткєн жандай сезилет. Бул кишиде кыр-
гыз акындарына гана таандык мїнєз, ка-
сиет єтє кїчтїї болчу. Мекен деген ошол 
акындын же жазуучунун жаны. Байдыке 
союз маалында кандай шарт болбосун, 
кандай кыйынчылык болбосун “улутум, 
кыргызым” деген чыгармаларды жарат-
ты. Саякбай Каралаев Байдылданы жа-
нындай жакшы кєрчї. Экєє аябай тама-
шалашчу. Сакем айтчу “Байдылда, сен ме-
нин баламсыў. Таласка барсам бир сары 
келин бар экен, ошол менен сїйлєшкєм. 
Сен ошондон туулгансыў” десе, Байдыкем 
“Ооба, мен ошондон туулгам. Мен бекер 
эле Сарногоев болуп жїрєт окшойм. Бї-
гїнкї кїндєн баштап фамилиямды Кара-
лаев деп жаздырып алсамбы? Анан сиз ма-
га алимент тєлєп каласыз” деп жооп бер-
се, баарыбыз каткырып кїлїп калчубуз. 
Мына ушундай улуулугу, жєнєкєйлїгї да 
кайталангыс адам эле. Адамдарда єйдє-
сїнїї, кыйынсынуу деген чогуу жїрєт. 
Ал эми бул кишиде андай таптакыр бол-
гон жок. Ушунчалык жєнєкєй, кичи пейил 
адам эле. Биздин кечиксек дагы ушунтип 
айтып, эскерип отурганыбыздын єзї жак-
шы. Бул тарых їчїн керек. Байдылдасыз 
ырыбыз ыр болбойт. 

Акын Акбар РЫСКУЛОВ: 

“БАШЫНАН ЄТКЄН 
НЕРСЕЛЕРДИ 
АЙТЫП БЕРГЕН”

- Он беш жашымда Жазуучулар союзуна 
келип калдым. Келсем Байдыкем адабий 
консультант экен. Бир кїнї экєєбїз биль-
ярд ойноп калдык. Анан мага башынан 

єткєн нерселерди айтып берди. Ошондо 
“Мен Жазуучулар союзуна келгенде кы-
йын мезгил эле. Бир жолу апам  айылдан 
бир баштык калама нан жасап, салып бер-
ди. Аны кєтєрїп алып Жазуучулар сою-
зуна келдим. Бир баштык нанды сыртка 
коюп коюп кирип чыгайын десем, согуш-
тан кийинки оор, жокчулук убак. Бирєє 
кєтєрїп кетсе эмне кылам? деп, киргенден 
уялып, ойлонуп турсам, нары жактан эки 
адам ээрчише келип, “Ой бала эмне тура-
сыў?” дешти. Ыр жазам. Жазуучулар сою-
зуна келгем десем, “Бас анда, кир!” деш-
ти. Экєєнї ээрчип, баягы баштыгымды 
кєтєргєн боюнча бир бош бєлмєгє кир-
дим. Бирєєсї  ички тєш чєнтєгїнєн арак 
алып чыгып, “эми муну бизге куюп бер” 
деди. Аларга куюп берип, андан соў алар 
менен тааныштым. Кєрсє анын бири Рай-
кан Шїкїрбеков, экинчиси Мидин Алы-
баев экен” деп айткан.  

Ж.Баласагын атындагы 
КУУнун мамлекеттик тил 
жана тарбия иштери боюнча 
проректору Садык АЛАХАН: 

“БАЙДЫКЕМ 
БАСМЫРЛАНГАН 
АКЫНДАЙ СЕЗИЛЧЇ. 
КЄРСЄ...”

- Байдыкем бизге окшогон жаштарга 
жолукканда баладай болуп кєздєрї жай-
нап, бир нерселерди айтып берээр эле. Эм-
негедир ушулардын эсинде калсам экен 
дегендей мамиле кылчу. Чымчып сїйлєчї, 
биз жыргап кїлсєк, биздин кїлгєнїбїз-
дї кєрїп єзї да жыргап калчу. Ошол кїн-
дєр эсимде калыптыр. Жакында “Ашуудан 
берген отчётумду” кайрадан эргип окуп 
чыктым. Байдыкемдин сезимталдыгына 
таў калдым. Бул жолу окуган “Ашуудан 
берген отчётум” мени єзгєчє таасирлент-
ти. Мага Байдыкем социалисттик коом-
дун учурунда китептери чыкпаган, бас-
мырланган акындай сезилчї. Кєрсє ан-
дай эмес экен. Байдыкемдин китептери 
ар эки жылда чыгып туруптур. Башкача 
айтканда, социалисттик система ага ну-
кура талант катары аздек мамиле кылып-
тыр. Алгачкы китеби 1955-жылы, кийин 
1956-1958-жылдары жарык кєргєн экен. 
1974-жылы Тандалмалары чыгыптыр. Ки-
теп чыгаруу їчїн ошол кезде сейрек гана 
акындар уруксат алчу.

Байдылда Сарногоевдин 
уулу Бактыяр САРНОГОЕВ:

“АТАМ КЫЯЛКЕЧ БОЛЧУ”

- Атам: “Мен киммин, мен бир акын жаман 
сары, 

Колунда койкоўдогон калем сабы.
Энекем эптеп тєрєп койсо керек,
Кыргызда кєбєйсїн деп адам саны – деп 

жазгандай єзї кыялкеч болчу. Бирде ой-
чул, бирде шайыр, колу ачык, меймандос 
адам эле. Улутун сїйгєн, эне тилине кїй-
гєн акын болгон. 

Орус тили улуу тил, 
Ушул биздин заманда, 
Бирок кыргыз кыргызча, 
Сїйлєбєгєн жаман да.
Эне тилин билбеген,
Эси жогун аныктайт, 
Эне тилин сїйбєгєн, 
Элин сїйїп жарытпайт – деген атамдын 

ыры чыкканда єтє катуу сынга алынган. 
Ошентип сынга кабылганда да атам мын-
дай деп жооп айткан: 

Улутчул дешет билбеген,
Улутун кимдер сїйбєгєн...
Кызыл эт кезден торолтуп,
Кыялым кєккє кїїлєгєн.
Кыргыз деп келгем дїйнєгє,
Кыргыз деп єтєм дїйнєдєн.
Анан апам кээде тамашалап “Атаўарды 

Токтогул акындай кылып Сибирге айдап 
жибереби деп коркком” деп калчу. Атам 
дайыма "єз элимди, єз жеримди даўк-
тоодон тажабайм" деп кєп айтчу. 

Жазгїл КАРБОСОВА

БАЙДЫЛДА САРНОГОЕВГЕ 90 ЖЫЛ

“Кыргыз деп келгем дїйнєгє,
Кыргыз деп єтєм дїйнєдєн”

Кыргыз эл акыны Байдылда 
Сарногоевдин кєзї тирїї болгондо 
быйыл 90 жашка толмок. Мындан 
улам, кыргыздын аттуу-баштуу 
инсандары айтылуу Байдылда 
Сарногоев туурасында эскертишти.
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Кыргыз эл акыны, Улуттук 
адабиятты єнїктїрїї 
борборунун жетекчиси 
Кожогелди Култегин:

“ДЇЙНЄДЄН 
КАЙТКАНЫН 
УККАНЫМДА ДЕНЕМ 
МУЗДАП, ЖАМАН 
БОЛДУМ...”

- Кыр-
гыз улуттук 
а к а д е м и я-
лык театр-
дын ордунда 
атасы Ташым 
Байжиевдин 
їйї турчу. 
Бул кыргыз 
маданияты, 
а д а б и я т ы 
їчїн єзгєчє мааниге ээ. Мар Бай-
жиевдин айтканы боюнча бул їй-
гє кыргыз адабият-маданиятынын 
каймактары, кыргыз искусствосу-
на эмгек сиўирген улуу инсандар-
дын баары келип-кетип жїрїшчї. 
Жусуп Турусбеков, Жоомарт Бє-
кєнбаев, Хусейин Карасаев, Касым 
Тыныстанов ж.б. инсандар Ташым 
атабыздын їйїндє конок болуп, 
ойноок баланын кєкїлїнєн сылап 
эркелеткени, кичинекей Мардын 
эсинде калган. Ал тургай кими-
си кандай сїйлєп, кантип каткы-
рып кїлгєнїн чын жїрєгї менен 
эскерип калар эле. Балалыгы єт-
кєн жерде, жылдардын бир жылда-
рында єзї жазган пьесалары коюл-
магы їч уктаса тїшїнє кирбеген-
дир. Мен ал кишинин бул дїйнє-
дєн єтїп кеткенин уккандагы се-
зимимди, кандай кабыл алганым-
ды айтып берейин. Жакшылык-
жамандыкта єзїўдїн элиў менен 
чогуу болгон жакшы экен. Ал кез-
де Тїркияда элем. Байжиев жє-
нїндєгї суук кабардан денем муз-
дап, жаман болдум. Жанымдагы 
башка улуттун адамдарына кїйїп-
бышып айтсам, алар маалыматтын 
деўгээлинде гана кабыл алып кою-
шат экен. Їйгє барып жанымдагы 
жалгыз кыргыз аялга эшикти ача-
ры менен “Мар Ташымович дагы 

єтїп кетти!” дедим. Майрамкан 
Абылкасымова, Аскар Какеев, Бек-
султан Жакиев, Мар агабыз тєр-
тєє катары менен кетип калышты. 
Кыргыз ушунчалык коўултактап, 
кыргыздын дїйнєсї, ааламы бош 
калгандай болду. Мар Ташымович 
тєрт тарабы тєп келишкен инсан 
эле. А кишиге муруту жарашкан-
дай болуп, эл жазуучулук наамы, 
“Манас” ордени, депутаттык ман-
даты, чет єлкєдє жїргєнї, баары 
жарашчу. 

Кыргыз Республикасынын эл 
артисти Мираида ДАЛБАЕВА:

“ЖАШООГО, ЄМЇРГЄ 
АШЫК БОЛГОН 
ИНСАН ЭЛЕ”

- Мар Бай-
жиев менен 
биз заман-
даш болгон-
буз. Мардын 
єзгєчє мада-
нияттуулу-
гу, талант-
туу инсан 
болгондугу 
ба арыбы з-
га маалым. 
Алтын доордогу (алтымышынчы 
жылдарды айтып жатат Б.А.) жа-
саган эмгегибизге, мыкты образ-
дарды жаратканыбызга, ушундай 
адам менен бирге иштеп, баарла-
шып жїргєнїбїзгє мен сыймык-
танам. Мар єзї чыгармачылык иш-
мерлигинин аркасы менен театр-
дын, драматургиянын єнїгїшїнє 
чоў салым кошкон залкар инсан-
дардын бири эле. Жазуучу болуп 
сансыз чыгармаларды, драматург 
катары ондогон пьесаларды жаз-
ды. Ал чыгармалар кыргыз театр-
ларында гана эмес, дїйнєлїк театр-
лардын сахналарында коюлду. Мар 
Байжиевдин спектакли болот де-
генде эл театрга батпай калчу. Биз-
дин доордо эл єзї театрга абдан кєп 
келер эле. Азыр ошол кездерди эс-
тесем жїрєгїм ыраазы болот. Аял-
дар модалуу кєйнєктєрїн, татына-
кай туфлилерин кийип жасанып 
келишчї. Зал толтура, кассада би-
лет жок, спектаклдер аншлаг менен 
єтїп, эл дуулдатып кол чаап турчу 
эле. Спектаклдин аягында сєзсїз 
тїрдє “Автор! Автор!” деп залдан 
кыйкырышар эле. Ал учурда бизде 
бир жакшы адат бар болчу, оюндан 
соў “Бул чыгарманы кандайча жа-
зып калдыўыз? Эмне їчїн ушундай 
ролду жазуу оюўузга келди эле” деп 
пьесанын авторуна залдагы эл су-
роо беришчї. Ошонун баарына Мар 
жакшынакай кылып, ирети менен 
жооп берип, аягында: “силер ар-
тисттин ишин оўой деп ойлобогу-
ла. Дїйнєдєгї эў татаал профессия 
актёрдуку. Себеби, актёр єзїнїн 
нукура табиятынан чыгып, башка 
адамдын кулк-мїнєзїн, табиятын 
так єзїндєй бериши керек” дечї. 

Ошондо залда дїркїрєтє кол чабы-
лып, “Баракелде! Жаша!” деген їн-
дєр угулчу. Ошондой заман болгон 
бир кездерде. Мардын спектаклин 
биз сахнада репетиция кылып жат-
канда сєзсїз єзї келип, режиссёр 
менен кеўешип, артисттер менен 
кошо иштечї. Ошол образ аркылуу 
кандай ойду бергиси келгенин ийи-
не жеткире тїшїндїрїп, ролу жє-
нїндє артист єзї эмне деп ойло-
гонун укчу. Абдан тамашакєй бол-
чу. Актёр менен сїйлєшїп жатып, 
анын ортосунда анегдот айтып жи-
берчї. Баарыбыз кыраан-каткы кї-
лїп калат элек. Акырында айтарым 
– Мар жашоону кумарланып сїйгєн, 
кумарланып жашаган. Ал тирїїлїк-
кє, ємїргє ашык болгон инсан эле. 
Мына, бул жерде ємїрлєшї, актри-
са Шайгїл Алсеитова олтурат. Шай-
гїл, сен – Мардын музасы болгон-
суў. Сен Марга эргїї берїїчї була-
гы болгонсуў. Анын кєз карашынан, 
кыймыл эткенинен ага эмне керек 
экенин билчїсїў. Їй-бїлєдє дагы 
анын чыгармачылыгына жардам 
берген ишенимдїї жардамчысы 
болдуў. Єтєр Мар єттї, кетер Мар 
кетти, бирок, биздин кыргыз мада-
ниятынын тарыхында анын ысымы 
тїбєлїккє калды. 

Кыргыз Республикасынын эл 
артисти Тїгєлбай КАЗАКОВ: 

“АЙТМАТОВДОН 
КИЙИНКИ КЫРГЫЗ 
АДАБИЯТЫН ДЇЙНЄГЄ 
ТААНЫТКАН АДАМ”

- Мар ага 
экєєбїз чы-
нында ынак 
м а м и л е д е 
элек. Алты-
м ы ш ы н ч ы 
ж ы л д ард ы 
“алтын доор” 
деп так, таа-
май атаган. 
Биздин жалпы маданияттын ал-
тын доору десек болот. Ошол алтын 
доордун учурунда маданият ми-
нистри Кїлїйпа эжебиздин мыкты 
касиеттеринин бири, министрлик-
ке єтє таланттуу, келечектїї жаш-
тарды чогулткан. Ошол жаштар Мар 
Байжиев, Бексултан Жакиев, Эрнис 
Турсунов, Мелис Шаршенбаев болчу. 
Кийин булардын баары чыгаан ин-
сандар болуп чыга келишти. Театрга 
Мираида эжебиз баш болгон єзїнчє 
бир муун келди. Ошол учурда актёр-
лор дагы, чыгармалар дагы гїлдєп 
турган мезгил болчу. Жогоруда Ми-
раида эже туура айтып кетти, биз ал 
кезде спектаклдерди кєрїп, бирде 
ыйлап, бирде сооронуп отурган кє-
рїїчїлєрдїн бири болчубуз. Эски 
кыргыз драма театры Фрунзе му-
зейинин жанында болчу. Мен сту-
дент элем, театрга кєп келчїмїн. 
Экия Мукамбетов сахнада мик-
рофону жок ырдап жатса, чымын 

учпай, эл былк этпей угуп отурга-
ны эсимде. Ошол учурлардан тарта 
абдан жакшы кєрїп, театрга байла-
нып калдым. Улам кийинки спек-
таклдерди кїтїп кєрєм. Театрды 
театр кылган мыкты драматургдар-
дын бири Мар Байжиев болчу. Бул 
адам Айтматовдон кийинки кыр-
гыз адабиятын дїйнєгє тааныткан 
адам десем жаўылышпайм. Ант-
кени, бул кишинин “Эрєєл” деген 
пьесасы жазылары менен Совет-
тер Союзунун бардык єлкєлєрїнє 
анын жылдызы жанып, таанылып 
кеткен. Эмнеге дегенде Советтер 
Союзу учурунда пьесалар гїлдєп 
кеткен учур эмес эле. Партиянын 
кєрсєтмєсїнєн чыга албай, бир 
топ чыгармалар ошол доор менен 
кошо єчїп кетти. Ошол кезде Мар 
Ташымович суурулуп чыгып, ком-
партияга эч кандай тиешеси жок 
“Эрєєлдї” жазды. Ошон їчїн бул 
чыгарма дїйнєнї кыдырып кетти. 
Чыўгыз Тєрєкуловичтен кийинки 
орус тилдїї калемгер дагы ушул 
Мар ага деп жїрєбїз. Бул адамдын 
тамашасы дагы шумдуктуудай курч 
эле. Бексултан Жакиев, Ашым Жа-
кыпбеков, Тєлємїш Океев кошул-
ганда Ала-Тоо дїўгїрєп турат эле. 
Таппаган тамашасы жок, актёрлер, 
кино группа чарчап турабы тамаша-
луу кеби, нарктуу сєзмєрлїгї менен 
бир заматта сергитип, жарптарын 
жазып койчу. Бул адамдардын ара-
сында чыгарма дагы жаралып, жа-
шоо да жашалып, кєўїл да кєтєрї-
лїп, ємїр токтоп турар эле. Ушундай 
доордун адамдарын кєрдїм. Мындай 
доор єзїнєн-єзї келбейт да. Жогору-
дагыдай мыкты кишилердин арка-
сы менен келди. Ошол алтымышын-
чы жылдарда Кїлїйпа Кондучало-
ва драматургдарды чогултуп алып: 
“бизде интермедия деген жанр бар, 
бирок анын мыкты їлгїлєрї жок. 
Силер жазышыўар керек” дегенде 
Мар Байжиев “Шурик”, “Бопуштун 
кайгысы” деген эки интермедия жа-
зат. “Бопуштун кайгысын” Асанкул 
Шаршенов, Кїнболот Досумбаев, 
Тууганбай Абдиевдер ойногон. Бул 
интермедиялар шумдук кїчтїї чык-
кандыгын мындан билиўиз, элдин 
“дуу” кїлкїсїнєн зал жарылып кете 
жаздайт эле. Мар Ташымовичтин 
мыкты жери – ойдо жок жерден 
ичеги-бооруў эзилгиче кїлдїрчї. 
Кыргыздын юмору єзї шылдыўга 
жакыныраак болот да, Мар аганы-
кы интеллектуалдык юмор болчу. 
Ошол їчїн дїйнє кыдырып кетти 
деп ойлойм.

Кыргыз Республикасынын эл 
артисти, Мар Байжиевдин 
жубайы Шайгїл АЛСЕИТОВА:

“АКЫРКЫ ЖОЛУ 
СЇЙЛЄГЄНЇ “МАНАС” 
ДЕГЕН СЄЗ БОЛДУ”

- “Талант-
ты талант 
баалайт” де-
гендей, “кєч 
башы болгон 
Мар аксакал-
дан башта-
йын” деп, эл-
ди жыйнап, 
эскерїї кече-
син єткєрїп 
жаткан Кожогелди Култегинге тереў 
ыраазычылык билдирем. Абдан жак-
шы сєздєр айтылды. Менин институт-
ту бїтїп келгеним бир теў дагы, Мар 
Ташымович, Мираида Далбаева єў-
дїї залкарлар менен иштешип калга-
ным бир теў болгон экен. Ошол їчїн 
мен улуу театрга рахмат айтам. Кудай 
менин бактыма ушу адамды буйруп 
койгону їчїн ыраазымын. Єзї да-
гы “сен менин маўдайыма жазыл-
ган бактымсыў” деп калганда “ой, 
анчалык эмне болуп кетти?” деп 
тамашалап калчумун. “ Тєлємїш 
Океев менен кирпиктин ирмеминен 
байкашчу элек. Кезигип, сїйлє-
шїп турчу элек. Жолукканга шарт 

болбой калса, телефондон кїлїп-
каткырышып турур элек. Ал єтїп 
кеткенден кийин аябай жетимси-
реп, жаман болуп турам. Сенин 
дїйнєдє бар экениў кандай жак-
шы” деди. Сатыбалды Далбаев ка-
за болгондо “менин бир жїргєн за-
мандаштарым, жакшы кєргєн са-
наалаштарым кетип жатканына 
жїрєгїм тилинип, жаным кейип 
турат” деп ботодой боздоду. Эми 
жанатан бери адамгерчилиги, пье-
салары жєнїндє айтылып жатат. 
Мен “Манас” эпосун орус тилине 
которгону жєнїндє айткым ке-
лип турат. 2008-жылы “эмне їчїн 
биз “Манасты” орусча ойнобойбуз? 
Бизде жїздєн ашык улут жашайт, 
єз ичибизде деле “киргиздер” кєп. 
Орус тилинде ойноп, элге жайылт-
сак болот да” деген ой келип, бул 
оюмду Мар Ташымовичке айтсам, 
“жок, жок, мен которбойм” деп ал-
гач кєнє койбоду. Ал киши эў мык-
ты деўгээлде которорун мен билип 
турам да. Эски славян тилин мык-
ты билип, орус тилин суудай сїй-
лєчї. Далысынан таптап, жакшы 
сєзїмдї аябай “Сиз экинин бири-
сиз. Сиз кылбасаўыз муну ким кы-
лат?” деп жїрїп ийиттим. Арадан 
тєрт айдай убакыт єткєндєн ки-
йин мага “окучу” деп кол жазма-
сын кєрсєтїп калды. Кол жазма-
сы начар эле, мен окуй албай кы-
зыма компьютерден тердирттим. 
Окусам, миў жылдан бери окуп, кє-
кїрєгїмє жатталып калгандай таа-
ныш экен, кєзїмєн жаш чыгып кет-
ти. Бул эмгек котормо эмес, Саяк-
бай, Сагымбай аталарыбыздан 
алынганы чындык, а бирок, Мар 
Ташымовичтин єзїнїн версиясы. 
Єзї дагы “Бул чыгарма менин, Бай-
жиевдин версиясы” деп айтып эле 
жїрдї. Достукту, сїйїїнї ушунча-
лык сонун поэтикалык тил менен 
берген. Он бир ай дегенде жазып 
бїтїп, бет ачарын єткєрдї. Мык-
ты филологдор, философтор, ма-
нас таануучулар келип, ичинен би-
рєє “Мар, тим эле Пушкиндин жо-
мокторундай жазыпсыў” деп кал-
ды. Анткенинин себеби, бул эмгек 
єтє чебер жазылып, ар бир адам-
га жеткиликтїї эле. Орус тилин-
де болгону менен каармандардын 
образдары, мїнєздєрї таамай бе-
рилген. “Манастын” орус тилинде-
ги котормосу даяр болду, эми спек-
такль коёлу” десем “радиодон эле 
окуп койбойсуўбу?” деди. “Ушун-
ча котортуп алып радиодон эле 
окуп коюу жетишсиз го” деп сах-
нага ойноп чыкканга даярданып 
калдык. Бирок, бизге тааныш спек-
талдердей эмес бул. Тєртєєбїз эле 
бир учурда он-он беш ролду ой-
нойбуз. Мар Ташымовичтин баш-
кы максаты – актёрдун так сїйлє-
гєн тили, даана, бийик чыккан їнї 
аркылуу “Манастын” тилин, эпи-
зоддорун, болуп жаткан окуяны 
кєрєрмандарга жеткирїї эле. Биз 
орус драма театрында иштеп, бе-
кер оюн койдук. Ырдан бир мїдї-
рїлсєў кайра оўой албайсыў, чы-
мындын їнї угулбайт, сахнада зы-
рылдап турабыз. Оюн бїткєндєн 
кийин эл дїўгїрєтє кол чаап, сах-
нага жетимиштердеги байбиче чур-
кап чыкты: “Манастын” ким экен-
дигин тїшїнбєй келгем, бїгїн тї-
шїндїм. Мен кыргыз деген улуу эл 
менен жашайт турбаймынбы” деди. 
Андан кийин Опера жана балет теат-
рында коюлду, жети-сегиз тилге ко-
торулду. Манас єлгєндєн кийин Ка-
ныкейдин Семетей менен Чыйырды-
ны алып тєркїнїнє качкан жерин                                                            
“20 мїнєттїк тасма кылып тартам” 
деген. Тасманы тарта турган кара-
жат, киночулар баары даяр болуп 
калган. Кєрсє, кєзї єтїп кетерине аз 
калган экен. Тойго кеткен элем, ошол 
жактан телефон чалсам, тили булду-
руктап калыптыр, “Манас” деген сєзїн 
гана тїшїндїм. Акыркы сїйлєшїїм 
ушул болуп калды, бир нече сааттан 
кийин ааламдан єтїп кетти. Бул кїн 
2021-жылдын 29-октябры эле. 

Афина БАКИРОВА

МАР БАЙЖИЕВДИН ЭЛЕСИНЕ АРНАЛАТ

АЛТЫН ДООРДУН 
АСЫЛ ИНСАНЫ

Їстїбїздєгї жылы 
6-октябрда Бишкектеги 
Алыкул Осмонов атындагы 
улуттук китепкананын 
Чыўгыз Айтматов атындагы 
кыргыз-тїрк маданият 
борборунда 
III даражадагы Манас, 
Данакер ордендеринин 
ээси, Кыргыз 
кинематографиясынын 
отличниги, Кыргыз эл 
жазуучусу, прозаик, 
драматург Мар Байжиевди 
эскерїї кечеси болуп єттї. 
Эскерїї кечеге коомдук жана 
мамлекеттик ишмерлер, 
акын-жазуучулар, театр 
жана кино жаатындагы 
кесиптештери катышты. 
Кечени Маданият, маалымат, 
спорт жана жаштар саясаты 
министрлигинин алдындагы 
Улуттук адабиятты 
єнїктїрїї борбору уюштурду. 

Мар Байжиев 1935-жылы 
23-мартта Жалал-Абад 
облусунда туулган. 
КМУнун орус тили жана 
адабияты бєлїмїн, 
Москвадагы Жогорку 
сценардык курсту бїтїргєн. 
М.Байжиевдин сценарийи 
боюнча “Кыргызфильм” 
киностудиясында “Ак илбирстин 
тукуму”, “Алтын кїз” 
толук метраждуу кєркєм 
фильмдери тартылган.
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Иммунитет – сырткы чєйрєдє-
гї вирус, бактерияларга болгон 
табийгый коргонуу реакциябыз. 
Иммунитеттин тємєндєп кетїїсї 
кєптєгєн ар кандай ооруларды ча-
кырат. Анын жакшы же начар  бо-
луусу жаш єзгєчєлїккє карабайт. 
Ал организмдин иммунитетке кан-
чалык кїч келтиргенине жараша 
болот. Организмдин башка бєлїк-
тєрї сыяктуу эле иммундук сис-
тема дагы карыйт. Аллерголог-
иммунолог Елена Парецкая "Док-
тор Питер" басылмасына берген 
маегинде бул системанын алдан 
тая баштаганынын алгачкы бел-
гилери тууралуу айтып берген.

Адистин пикиринде, иммундук 
система бул же тигил куракта ка-
рыйт деп так кесе айтуу мїмкїн 
эмес. Мисалы, адам єзїн карабай, 
єнєкєт ооруларды кєбєйтїп, туу-
ра тамактанбаса 30 жашта деле 
иммунитет начарлап кетет. Ошол 
эле учурда єзїнє єзгєчє кєўїл бу-
руп, сергек жашаган кишилер 60 
жашында дагы куландан соо жї-
рє бериши мїмкїн.

Адис иммунитеттин начарлап 
кеткендигинин белгилерин айткан. 
Бул – сезондук вирустук оорулар-
дын татаал єтїшї, бат чарчоо, ал-
сыздык, уйкунун келе берїїсї, иш-
ке жєндємдїїлїктїн тємєндєшї, 
эс тутумдун начарлашы, теринин 

кургашы, ашыкча сал-
мак, аллергиянын пай-
да болушу, чачтын кєп 
тїшїшї, тырмактын сы-
нуусу. Дарыгер бул бел-
гилерди єзїнєн байкаган 
адамдарды ден соолугуна 
олуттуу мамиле кылууга 
чакырат.

Эў алгач стресс-
тен алыс болуу зарыл. 
Ошондой эле кїн режи-
мин туура сактоо, уба-
кытты туура бєлїштї-
рїї. Єз убагында уктап, 
тамактанып, эс алуу ке-
рек. Азыр кєпчїлїгїбїз, 
айрыкча жаштар телефон чукулап, 
кеч жатып толук кандуу эс алуунун 
болбогондугунун кесепети эў би-
ринчи иммунитеттин начарлашы-
на алып келет. Эске салсак, адам 
уктаганда клеткаларда алмашуу 
процесси жїрєт. Организм эс алып, 
эртеси кїнкї жашоого энергия бе-
рет. Туура тамактануу иммунитет-
ти кєтєрїїдє эў негизги булак. Та-
мактануу аркылуу белок, углевод, 
май организмге керектїї витамин-
дер, микро элементтер кирет. Ан-
дан сырткары жаман адаттардан 
– тамеки тартуу, спирт ичимдик-
терин ичїїдєн алыс болуу зарыл. 
Физикалык активдїїлїк – кїнї-
гє чуркоо же басуу, таза абада 30 

мїнєттєн кем эмес жїрїї абдан 
маанилїї.

Адам ооруганда дары-
дармектерди дарыгердин сунушу ме-
нен гана ичкени туура. Антибиотик-
терди єз алдынча кабыл алуу туу-
ра эмес. Мындай учурда иммунитет 
тємєндєп, башка оорулардын келип 
чыгышына жол ачат. Кандай гана 
дары болбосун, анын терс таасири 
бар экендигин унутпоо керек. Дары-
гер оорулууга антибиотик менен ко-
шо ичегидеги микрофлораны калы-
бына келтирїїчї дарыларды да жа-
зат. Анткени, ичеги жакшы иште-
се, иммунитет тїшпєйт.

Бактыгїл КУЛАТАЕВА

ЄЗЇН КАРАБАГАН АДАМДА 
ИММУНИТЕТ ЖОГОЛОТ

КУРГАК УЧУКТУ ДАРЫЛАГАНДАРГА 
КОШУМЧА АКЫ

Бєйрєк – организмге зыян-
дуу заттарды жолотпой, аны та-
залап туруучу фильтр. Ошондой 
эле бєйрєктєрдїн жардамы ме-
нен зат алмашуу туура жїрєт, 
жалпы организм ичиндеги теў 
салмактуулук сакталат жана жа-
ўы эритроциттердин пайда болуу 
процесси жїрєт. 

Бєйрєк оорусунун ар кандай 
тїрлєрї менен эркектерге кара-
ганда аялдар кєбїрєєк оорушат. 
Бул аялдын организминин фи-
зикалык жана анатомиялык єз-
гєчєлїгї менен тїшїндїрїлєт. 
Кєпчїлїк учурда бєйрєктїн 
кызматынын бузулушу аял кош 
бойлуу кезинде башталат. Орто 
жаштагы жана андан єткєн эр-
кектер да бєйрєк оорулары ме-
нен кєп жабыркашат.

Эгерде кимде-ким тиш жана 
тамак ооруларын єз маалында 
дарылатпаса, бул адамдарда бєй-
рєк ооруларына чалдыгуу корку-
нучу жогору болот. Анткени, ка-
риес, тамактын сезгенїїсї бєй-
рєк ооруларын чакырат. Бул ин-
фекциялардын козгоочулары кан 
аркылуу бїт организмди айла-
нып жїрєт да, анан бєйрєккє ба-
рып отурукташат. Єзгєчє анги-
на коркунучтуу – ал єтїшїп кет-
кенде бєйрєк катуу жабыркашы 
мїмкїн.

Эмгекчил, мээнеткеч адамдар-
га караганда жалкоолор бєйрєк 
ооруларына кєп чалдыгышат. 
Анткени, кєп кыймылдоо зат 
алмашууну, бєйрєктєрдїн жа-
шоосун жакшыртат. Адам кан-
чалык кєп кыймылдаса, бєй-
рєктєр кан менен жакшы кам-
сыз болуп, заара кєп бєлїнїп 

чыгат. Бєйрєктє таштын пайда 
болуусу да сейрек болот.

ЗААРАНЫН 
ТЇСЇ АРКЫЛУУ 
БИЛСЕ БОЛОТ

Эгерде заара кызыл, кызгыл-
тым тїстє болуп, тунук болбой 
киргилтим тартып турса, анда 
заарада кан болушу ыктымал. 
Бул инфекциядан же заара бєлїп 
чыгаруучу системадагы шишик-
тен кабар берет. Мындай учурда 
тезинен дарыгерге кайрылуу ке-
рек. Эгерде заара ток сары тїс-
тє болсо, анда тынчсыздануунун 
кажети жок. Суюктукту аз ич-
кенде заара тїсїн ушинтип єз-
гєртєт. Ал эми кочкул-кїрєў тїс-
тєгї заара гепатиттин белгиси.

Кээде заара жашыл же кєгїш 
тїстє болуп калышы да мїмкїн. 
Мындан чочулоонун кажети жок. 
Болгону курамында боёктор ко-
шулган жасалма азыктар менен 
тамактанганда кєгїш болуп ка-
лат.

Кадимкидей зааранын тїсї 
ачык сары болууга тийиш. Би-
рок ичкен суюктуктун єлчємї-
нє жараша єзгєрїлїп турат. Так-
тап айтканда, суюктукту канча-
лык кєп ичкенде зааранын тїсї 
ошончолук ачык болот да, аз ич-
кен сайын кочкул тарта берет.

ООРУНУН БЕЛГИЛЕРИ
Эгерде бєйрєк ооруса эки кєз-

дїн астында “мїшєкчє” пай-
да болот, бир суткадагы заара-
нын єлчємї азаят, дааратканага 

тез-тез баруу, бирок, аз-аздан 
гана заара бєлїнїп чыгат жана 
ал ачышуу менен коштолот. Тї-
сї тунук болбой, киргилт болуп 
чыгат, кєздїн кєрїїсї начарлай 
баштайт. Ушул белгилерди бай-
коо менен тезинен дарыгерге 
кєрїнїї зарыл. Ал эми бєйрєк-
тєрдї мындай абалга жеткирбєє 
їчїн аларды маал-маалы менен 
їй шартында да тазалап туруу 
сунуш кылынат. Бирок, бул ык-
малар курч кармаган жана єнє-
кєт бєйрєк оорулары жокторго 
гана сунушталат.

ДАРБЫЗ ДИЕТАСЫ
Бєйрєктєгї таштардан ары-

луунун эў жагымдуу жана жє-
нєкєй ыкмасы бар. Бул ыкма-
ны жыл сайын дарбыз жакшы 
бышкан маалда жасаса болот. 
Ал їчїн бир нече даана дарбыз 
жана кара нан керектелет. Бул 
азыктар менен бир жума бою та-
мактанып, дарбыз тамактын да, 
суусундуктун да ролун аткарат, 
ал эми нанды єтє ачка болгон-
до жеген туура. Мындай диета 
алсыздыкты, жїрєктїн оорушун 
чакырышы мїмкїн. Заара болсо 
киргилт тартып баштайт. Булар-
дын баары бєйрєктєн кумдардын 
чыгып жаткандыгынын белги-
си. Бєйрєктєр кечинде актив-
дїї иштейт. Андыктан, бул ык-
ма кїн сайын кечинде колдону-
лат: жылуу суу толтурулган ван-
нага отуруп, ошол эле калыпта 
ашказанга батышынча дарбыз 
жейбиз. Жылуу суу заара бєлїп 
чыгаруучу жолдорду кеўейтет, 
ал эми дарбыз болсо бєйрєктєгї 

кум менен кичинекей таштардын 
заара аркылуу сыртка тез чыгы-
шын шарттайт.

ИТ МУРУНДУН 
ЖАРДАМЫ

Ит мурундун курамында-
гы заттар бєйрєктєгї таштар-
ды майда кумга айландырганга 
жєндємдїї келет. Андыктан, бул 
ыкмада ит мурундун маўызын 
пайдалануу керек. Ит мурундун 
2 чоў кашык мємєсїнїн їстїнє 
1 стакан (200 грамм) суу куюп, 
15 мїнєт кайнатабыз. Муздагы-
ча кїтє туруп,  андан кийин тун-
дуруп алуу керек. Маўыздын тї-
сї канчалык кочкул болсо, ан-
да пайдалуу заттар ошончолук 
кєп болот. Стакандагы маўыз-
ды теў їчкє бєлїп, эртеў менен 
биринчи бєлїгїн, тїштє экин-
чи бєлїгїн, кечинде їчїнчї бє-
лїгїн ичїї керек. Бєйрєктї ит 
мурун менен тазалоо мєєнєтї-
нїн узактыгы – 2 жума.

Мындан сырткары жашылча 
ширелеринин жардамы менен 
да бєйрєктї тазаласа болот. Жа-
йында бадыраў, кїзїндє ашка-
бак ширеси жардамга келет. Бир 
стакан ширени тамактанууга жа-
рым саат калганда бир кїндє 3 
жолудан ичїї эў пайдалуу. Бул 

эки жашылчанын ширесин ара-
лаштырып ичсе да болот.

АЛМА МЕНЕН 
КАРАГАТТЫН 
ПАЙДАСЫ ДА УКМУШ

Алма диетасы 3 кїнгє эсепте-
линген. Эртеў мененки тамактын 
ордуна 1 стакан алма ширесин 
ичїї, анан ортолорунда эки саат-
тан тыныгуу кылып, кїн бою 2 
стакандан ичїї керек. 3 кїн 
ичинде алма ширесинен башка 
эч нерсе ичпєє керек.

Ал эми карагаттын  бир нече 
даана жалбырагын таза жууп, 
їстїнє 0,5 л кайнак сууну куюп, 
15-20 мїнєт демделип тургандан 
кийин жалбырактарды алып са-
лабыз. Алынган маўызды отко 
коюп, дээрлик кайнаганга чейин 
ысытуу керек. Їстїнє 2 чоў ка-
шык жаўы же кургатылган ка-
рагаттын мємєсїн салып, да-
гы демдейбиз. Даяр болгон ма-
ўызды жарым стакандан ичїї 
сунушталат. Бул диетаны кол-
донуунун чеги жок, карагаттын 
маўызынын организмге эч кан-
дай зыяны жок, тескерисинче, ал 
бир гана ден соолукту бекемдейт.

Бактыгїл КУЛАТАЕВА

Дени сак коом – дени сак улут

КЄП КЫЙМЫЛДАП, 
БЄЙРЄКТЇ САКТАЎЫЗ

Борборубуздун медицина 
кызматкерлерине їй 
шартында кургак учукту 
ийгиликтїї дарылагандыгы 
їчїн “шыктандыруу 
тєлємдєрї” деп аталган 
кошумча акы тєлєнє 
баштады. 

Бїгїнкї кїндє кургак 
учуктун 11 учурун ийгилик-
тїї дарылоо їчїн Бишкек-
тин №1 Їй-бїлєлїк медици-
на борборунун 32 медицина 
кызматкери шыктандыруу 
тєлємдєрїн алышты. Тєлєм-
дєрдїн жалпы суммасы 144 
000 сомду тїздї.

2017-жылдан тарта Кыр-
гызстандын саламаттыкты 
сактоо тармагында USAID-
дин жардамы менен кур-
гак учук менен ооруган-
дарды дарылоодо жаўы ык-
малар киргизилген. Алар 
бейтаптарды кургак учук-
ка каршы ооруканалар-
да узакка жаткырбастан, 
жашаган жерине жакын 
баштапкы медициналык-
санитардык жардам ме-
кемелеринде келип-кетїї 
шарттында дарылоого не-
гизделген. Мындай шарт-
тагы жумушка райондук 
фтизиатр-дарыгерден баш-
ка їй-бїлєлїк медицина 

кызматкерлери да тарты-
лышкан. Алар їчїн атайын 
иштелип чыккан каржылык 
шыктандыруунун негизинде 
ар бири єз салымына жара-
ша акча алышат.

Саламаттык сактоо ми-
нистрлигине караштуу Мил-
деттїї медициналык кам-
сыздандыруу фондунун тє-
рагасы Азамат Мукановдун 
билдирїїсї боюнча жал-
пысынан 2017–2022-жыл-
дары кургак учук амбула-
тордук деўгээлде ийгилик-
тїї айыктырылган 7662 
учур катталып,  жалпы 116 
700 миў сом акча каражаты 
тєлєнїп берилген. Азыркы 
учурда бул шыктандырууну 
этап-этабы менен Кыргыз-
стандын бардык аймактары-
на жайылтуу пландалууда. 
Анткени ал єзїнїн таасир-
дїїлїгїн жана жакшы на-
тыйжасын кєрсєтїп жатат.

Бїгїнкї кїнї амбулатор-
дук шартта кургак учукту 
ийгиликтїї дарылоо їчїн 
каржылык шыктандыруу 
Чїй, Талас, Нарын, Баткен 
облустарында, Ош жана 
Жалал-Абад облустарынын 
айрым райондорунда ийги-
ликтїї ишке ашырылууда.

Разия ЖООШБАЕВА
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ОШ ОБЛУСУНУН ЄЗГЄН 
РАЙОНУНУН КАРООЛ ЖАНА КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬ АЙЫЛ 

АЙМАКТАРЫНДА ЖАЙГАШКАН ЖЕРЛЕРДИ "АЙЫЛ 
ЧАРБА БАГЫТЫНДАГЫ ЖЕРЛЕР" КАТЕГОРИЯСЫНАН 

"ЄНЄР ЖАЙЫНЫН, ТРАНСПОРТТУН, БАЙЛАНЫШТЫН, 
ЭНЕРГЕТИКАНЫН, КОРГОНУУНУН ЖЕРЛЕРИ ЖАНА 

БАШКА БАГЫТТАГЫ ЖЕРЛЕР" КАТЕГОРИЯСЫНА 
КОТОРУУ (ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО) ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Ëîãèñòèêàëûê áîðáîðäó êóðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê 
Ìûéçàìûíûí 13,17-áåðåíåëåðèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æåð êîäåêñè-
íèí 20-ñòàòüÿñûíà, "Æåð ó÷àñòîêòîðóí êîòîðóó (òðàíñôîðìàöèÿëîî) æºí¿í-
äº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6-áåðåíåñèíå, "Ñóãàò àéäîî æåð-
ëåðèí æàðàêòóó æåðëåðäèí áàøêà êàòåãîðèÿëàðûíà æàíà ò¿ðëºð¿íº êîòî-
ðóóãà (òðàíñôîðìàöèÿëîîãî) ìîðàòîðèé êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 1-áåðåíåñèíå ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòèíèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Îø îáëóñóíäàãû ûéãàðûì óêóê-
òóó ºê¿ë¿í¿í 2022-æûëäûí 23-ñåíòÿáðûíäàãû ¹01-39/1325 êîðóòóíäóñóí 
æàíà Îø îáëóñóíóí ªçãºí ðàéîíóíóí ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí 
2022-æûëäûí 22-ñåíòÿáðûíäàãû ¹01-13/51 æàíà ¹01-18/2040 òîêòîìäîðóí 
ýñêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êàðîîë àéûë àéìàãûíäà ¹430 (1,60 ãà) æàíà ¹813 (1,0 ãà) êîíòóðëàðûí-
äà æàéãàøêàí 2,60 ãà ñóãàò àéäîî æåðëåðè æàíà Êûçûë-Îêòÿáðü àéûë àé-
ìàãûíäà ¹391 (3,7 ãà), ¹392 (3,3 ãà) êîíòóðëàðûíäà æàéãàøêàí 7,0 ãà ñóãàò 
àéäîî æåðëåðè ëîãèñòèêàëûê áîðáîð êóðóó ¿÷¿í "Àéûë ÷àðáà áàãûòûíäàãû 
æåðëåð" êàòåãîðèÿñûíàí "ªíºð æàéûíûí, òðàíñïîðòòóí, áàéëàíûøòûí, ýíåð-
ãåòèêàíûí, êîðãîíóóíóí æåðëåðè æàíà áàøêà áàãûòòàãû æåðëåð" êàòåãîðèÿ-
ñûíà êîòîðóëñóí (òðàíñôîðìàöèÿëàíñûí).

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Îø îáëóñóíóí ªçãºí ðàéîíóíóí ìàìëåêåòòèê 
àäìèíèñòðàöèÿñû òºìºíê¿ëºðä¿ êàìñûç êûëñûí:

- æåðäè ýñåïêå àëóó äîêóìåíòòåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿í¿;
- óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí æåðëåðäè ìàêñàòòóó áàãûòû 

áîþí÷à ïàéäàëàíóóíó;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òàðàáûíàí áåëãèëåíãåí 

÷åíåìäåðãå ûëàéûê àéûë ÷àðáà ºíä¿ð¿ø¿í¿í æîãîòóóëàðûíûí îðäóí òîëòó-
ðóó íàðêûíûí ñóììàñûí òºëººí¿.

3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 3-îêòÿáðû, ¹543

Б.А.АЛЕНОВ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР 
КАБИНЕТИНИН ТЄРАГАСЫНЫН

ТЕСКЕМЕСИ
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñ-

ïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 18-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿-
í¿í 22-ïóíêòóíà ûëàéûê "Ýðêèí-Òîî" ãåçèòèíèí áàøêû ðåäàêòîðó ÀËÅÍÎÂ                
Áàõïóðáåê Àáäûêàðîâè÷ áåðãåí àðûçûíà ûëàéûê ýýëåãåí êûçìàòûíàí 
áîøîòóëñóí.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 7-îêòÿáðû, ¹656

Н.К.АСАНБАЕВ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР 
КАБИНЕТИНИН ТЄРАГАСЫНЫН

ТЕСКЕМЕСИ
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóá-

ëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 18-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿í¿í 22-ïóíê-
òóíà ûëàéûê ÀÑÀÍÁÀÅÂ Íàðàëû Êàìáàðàëèåâè÷ ìóðäà ýýëåãåí êûçìàòû-
íàí áîøîòóëóï, "Ýðêèí-Òîî" ãåçèòèíèí áàøêû ðåäàêòîðó áîëóï äàéûíäàëñûí.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 7-îêòÿáðû, ¹657

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН ЖАЗЫК-АТКАРУУ 
ИШИ ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИНЕ 

ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

СОЦИАЛДЫК ШААРЧА 
КУРУЛДУ

Ош облусунда Кувейттин Ас-Сафа коом-
дук фондунун колдоосу менен социалдык 
шаарча, оорукана жана мектеп курулду.

Єзгєн районунун Куршаб айыл єкмєтїн-
дє оорукана жана  мектептин жаўы имара-
ты курулуп, пайдаланууга берилди.

Куршаб айылында муктаж їй-бїлєлєрдїн 
балдарына колдоо кєрсєтїї максатында 
курулган 300 орундуу “Аманат-Ош” билим 
берїї мекемеси керектїї эмеректер менен 
жабдылган. 20 окуу бєлмєсї жана адми-
нистративдик кабинеттери бар эки кабат-
туу окуу корпусунда кийим алмаштыруучу 
жана жуунуучу бєлмєлєр менен окуу кор-
пусуна туташтырылган спорт залы, 104 
орундуу окуучу балдар, 104 орундуу окуучу 

кыздар їчїн жатакана, ашкана жана фут-
бол талаасы бар.

Ошондой эле Кара-Суу районунун Катта-
Талдык айыл єкмєтїндєгї Эшме айылын-
да 152 їй-бїлє їчїн “Эне жана балдарды 
коргоого багытталган” социалдык шаар-
ча ачылды. 

Пайдаланууга берилген жаўы социалдык 
объекттер – Кувейт мамлекетинин “Ас-Сафа” 
фондунун каржылоосу менен Катта-Талдык 
айыл єкмєтїнїн Эшме айылындагы 4 гек-
тар жерде заман талабына ылайык бардык 
шарттары бар 152 кожолукка 38 батир, ФАП, 
азык-тїлїк дїкєнї, кичи футбол аянтчасы, 
мечит, 40 орундуу тигїї цехи камтылган.

ЖОЛ САКЧЫСЫ СЫЙЛАНДЫ
8-октябрь кїнї саат 10:30 чамасында 

Баткен ШИИБиси боюнча Жол кыймылы-
нын коопсуздугун камсыздоо бєлїмчєсї-
нїн башчысы, милициянын майору Аскар 

Токоев жол кыймылынын коопсуздугун 
кєзємєлдєє учурунда Баткен шаарынын 
ичиндеги каналда агып бараткан жаш ба-
ланы куткарып, ємїрїн сактап калган. Ми-
лициянын майору Аскар Токоевди КР Пре-
зидентинин Баткен облусундагы ыйгарым 
укуктуу єкїлї Абдикарим Алимбаев ыраа-
зычылыгын билдирип, “Баткен облусуна 
20 жыл” медалы менен сыйлады. Мындан 
мурун социалдык тармактарда окуя боюнча 
видео тарап, куткаруучуга карата бир ка-
тар алкыш сєздєр айтылган эле.

БООМ КАПЧЫГАЙЫНДА
Бишкек–Нарын–Торугарт унаа жо-

лундагы Боом капчыгайында таш ку-
лоо коркунучун алдын алуу максатында 
таштарды кулатуу иштери жїргїзїлєт. 
"Кыргыз темир жолу" мамлекеттик иш-
канасынын басма сєз кызматынын маа-
лыматына ылайык, таштарды кулатуу 

иштери аталган жолдун 129-чакыры-
мында 10-14-октябрь кїндєрї жїргїзї-
лєт. Жол саат 9.00дєн 15.00гє чейин маал-
маалы менен жабылып турат.

ЫРЫС АЙЫЛЫНДАГЫ 
СЇТ ЗАВОДУ

Жалал-Абад облусундагы Сузак райо-
нунун Ырыс айылында ири сїт заводу ку-
рулуп жатат.  

Учурда кїнїнє 150 тонна сїттї кайра иш-
тетїїчї заводдун курулуш иштери 90 пайыз-
га аяктап калды. Завод їчїн жергиликтїї 
бийлик 2 гектар жер аянтын бєлїп берген. 
Ишкана жеке ишкер тарабынан курулууда.

Єндїрїштє отуздай адам їчїн жумушчу 
орундары тїзїлєт. Сїт азыктары менен ко-
шо мємє-жемиштерди кургатуучу жана сак-
тоочу эки ири логистикалык борбор курулат.

“Эркин-Тоо” пресс

Аймактарда

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Æàçûê-àòêàðóó êîäåêñèíå ûëàéûê êåë-
òèð¿¿ ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 
13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
2008-æûëäûí 8-ôåâðàëûíäàãû ¹42 "Ýðêè-
íåí àæûðàòóóãà ñîòòîëãîí, îøîíäîé ýëå Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàçûê-àòêàðóó ñèñòå-
ìàñûíûí òåðãºº èçîëÿòîðëîðóíäà êàðìàëãàí 
àäàìäàðäûí ñóòêàëûê ¿ë¿ø¿í¿í íîðìàëàðûí, 
àëìàøòûðóó íîðìàëàðûí, ñóòêàëûê ¿ë¿øò¿í 
íîðìàëàðûí êîëäîíóó æàíà àëìàøòûðóó ýðå-
æåëåðèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºí-
ê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí 
ýðêèíåí àæûðàòóóãà ñîòòîëãîí, îøîíäîé ýëå 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàçûê-àòêàðóó ñèñ-
òåìàñûíûí òåðãºº èçîëÿòîðëîðóíäà êàðìàëãàí 
àäàìäàðäûí ñóòêàëûê ¿ë¿ø¿í¿í íîðìàëàðûíäà:

- ¹1 íîðìàíûí àòàëûøûíäàãû "àáàãûíäà" 
äåãåí ñºç "ìåêåìåëåðèíäå" äåãåí ñºç ìåíåí 
àëìàøòûðûëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
2013-æûëäûí 27-ìàðòûíäàãû ¹154 "Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí æàçûê-àòêàðóó òóòóìóíóí æàòàê-
àáàêòàðûíäà æàçà ºòºº òàðòèáè æàíà øàðòòàðû 
æºí¿íäº íóñêàìàíû áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìó-
íà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàçûê-àòêàðóó òóòó-
ìóíóí æàòàê-àáàêòàðûíäà æàçà ºòºº òàðòèáè 
æàíà øàðòòàðû æºí¿íäº íóñêàìàäà:

- 3-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"3. Ñîòòîëãîíäîðäó æàòàê-àáàêêà êàáûë àëóó 

¿÷¿í íåãèç áîëóï ò¿çºò¿¿ àáàãûíàí (ìûíäàí 
àðû - ÒÀ) æàòàê-àáàêêà êîòîðóó æºí¿íäº ñîò-
òóí ÷å÷èìè, îøîíäîé ýëå àëàðäûí íåãèçèíäå 
æå áàøêà äîêóìåíòòåðäèí (áàøêà æàòàê-àáàê-
òàðäàí êîòîðóó) íåãèçèíäå òàðèçäåëãåí ûéãà-
ðûì óêóêòóó àäàìäûí æå àíû àëìàøòûðóó÷ó 
àäàìäûí êîëó êîþëãàí íàðÿääàð ýñåïòåëåò.";

- 10-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöûíäàãû ", îøîí-
äîé ýëå ýðåæå êàòàðû, èøòåãåí æàíà èøòåáå-
ãåí ñîòòîëãîíäîð ºç-ºç¿í÷º æàéãàøòûðûëàò" 
äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;

- 11-ïóíêòóíäà:
ýêèí÷è àáçàöû "çàðûë áîëãîí" äåãåí ñºçäºð-

äºí ìóðäà "æàçûê-àòêàðóó èøè ÷ºéðºñ¿íäº-
ã¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíäà 
àíûêòàëãàí ÷åíåìäåðãå ûëàéûê" äåãåí ñºçäºð 
ìåíåí òîëóêòàëñûí;

¿÷¿í÷¿ àáçàöû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 13-ïóíêòóíäàãû "Äîêóìåíòòåð (ïàñïîðò, 

ýìãåê êèòåáè, àñêåðäèê áèëåòè, àéäîî÷óëóê 
ê¿áºë¿ã¿ æàíà áàøêà ºçä¿ã¿í ê¿áºëºíä¿ðãºí 
äîêóìåíòòåðè)" äåãåí ñºçäºð "Æàëïû æàðàí-
äûê ïàñïîðò æàíà èäåíòèôèêàöèÿëûê êàðòà                                                                                     
(ID êàðòà)" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 14-ïóíêòóíäàãû "æàòàê-àáàêòûí íà÷àëüíè-
ãèíèí íººìºò æàðäàì÷ûñûíûí (ìûíäàí àðû - 
ÆÍÍÆ)" äåãåí ñºçäºð "ìåêåìåíèí íà÷àëüíè-
ãèíèí íººìºò æàðäàì÷ûñûíûí (ìûíäàí àðû - 
ÌÍÍÆ)" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 16, 25, 28, 30, 31-ïóíêòòàðûíäàãû "ÆÍÍÆ" 
äåãåí àááðåâèàòóðà "ÌÍÍÆ" äåãåí àááðåâèà-
òóðà ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 33-ïóíêòóíäàãû "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àë-
ìàøòûðûëñûí;

- 34-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 

2018-æûëäûí 22-àâãóñòóíäàãû ¹379 "Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí æàçûê-àòêàðóó òóòóìóíóí ò¿-

çºò¿¿ ìåêåìåëåðèíèí è÷êè òàðòèáèíèí ýðåæå-
ëåðèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé 
ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàçûê-àòêàðóó òóòó-
ìóíóí ò¿çºò¿¿ ìåêåìåëåðèíèí è÷êè òàðòèáèíèí 
ýðåæåëåðèíäå:

- 39-ïóíêòóíäàãû "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àë-
ìàøòûðûëñûí;

- 74-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿí-
äàëñûí:

"74. Óçàê æàíà êûñêà ìººíºòò¿¿ æîëóãóøóóãà 
óøóë Ýðåæåëåðäèí 2-òèðêåìåñèíå ûëàéûê òèç-
ìåêòå òûþó ñàëûíáàãàí òàìàê-àø àçûêòàðûí 
æàíà áóþìäàðäû àëûï ºò¿¿ãº óðóêñàò áåðèëåò.";

- 78-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿí-
äàëñûí:

"78. Ñîòòîëãîíäîðãî þðèäèêàëûê, àíûí è÷èí-
äå ìåäèàöèÿ ìàñåëåëåðè áîþí÷à æàðäàì àëóó 
¿÷¿í àëàðäûí àðûçäàðû áîþí÷à àäâîêàòòàð, 
ìåäèàòîðëîð æå þðèäèêàëûê æàðäàì êºðñºò¿¿ãº 
óêóãó áàð áàøêà àäàìäàð ìåíåí æîëóãóøóó áåðè-
ëåò. Ñîòòîëãîíäóí êààëîîñó áîþí÷à æåêå æîëó-
ãóøóó áåðèëèøè ì¿ìê¿í. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Æàçûê-àòêàðóó êîäåêñèíäå áåëãèëåíãåí æî-
ëóãóøóóëàðäûí ñàíûíà ìûíäàé æîëóãóøóóëàð 
ýñåïêå àëûíáàéò, àëàðäûí ñàíû æàíà óçàêòûãû 
÷åêòåëáåéò, áèðîê àëàð ò¿çºò¿¿ ìåêåìåñèíèí 
àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èø óáàãûíäà ºòêºð¿ëºò.";

- 90-ïóíêòó "òåëåãðàììàëàð" äåãåí ñºçäºí 
êèéèí "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàçûê-àòêà-
ðóó êîäåêñèíèí 25-áåðåíåñèíèí 6-áºë¿ã¿íäº 
êàðàëãàí ó÷óðëàðäû êîøïîãîíäî," äåãåí ñºç-
äºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 132-ïóíêòóíäàãû "Æàøû æåòå ýëåêòåð" äå-
ãåí ñºçäºð "Áàëäàð" äåãåí ñºç ìåíåí àëìàø-
òûðûëñûí;

- 142-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿí-
äàëñûí:

"142. Ñîòòîëãîíäîð ðåæèìäè ñàêòàãàíäà æà-
íà àëàðäà òàðòèïòèê æàçàëàð æîê áîëãîíäî ê¿í-
ä¿çã¿ óáàêòà ìåêåìåíèí àäìèíèñòðàöèÿñûíûí 
÷å÷èìè áîþí÷à óêòîî÷ó æàéëàðäàí ºç¿í÷º æàé-
ëàðäà áîëóøó ì¿ìê¿í.";

- 146-ïóíêòóíäàãû "æåðòºëº æàíà" äåãåí ñºç-
äºð àëûï ñàëûíñûí;

- 177-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöûíäàãû "óþëäóê 
òåëåôîíäîð," äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;

- 182-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è 
àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"Ñîòòîëãîíäîð æåêå ýìãåê èøè ìåíåí àëåê-
òåí¿¿ãº óêóêòóó.";

- 196-ïóíêòóíäàãû "ªêìºò¿í¿í àëäûíäàãû 
Æàçàëàðäû àòêàðóó ìàìëåêåòòèê êûçìàòû" äå-
ãåí ñºçäºð "Þñòèöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó 
Æàçàëàðäû àòêàðóó êûçìàòû" äåãåí ñºçäºð ìå-
íåí àëìàøòûðûëñûí;

- 206-ïóíêòóíäàãû "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àë-
ìàøòûðûëñûí;

- æîãîðóäà àòàëãàí Ýðåæåëåðäèí 2-òèðêåìå-
ñèíäå: 

òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 161-ïóíêò ìåíåí òî-
ëóêòàëñûí: 

"161 Õèìèêàòòàð.";
17-ïóíêòóíäàãû "õèìèêàòòàð," äåãåí ñºç àëûï 

ñàëûíñûí;
ýñêåðò¿¿í¿í 1-ïóíêòó "13" äåãåí öèôðàäàí 

êèéèí ", 17" äåãåí öèôðà ìåíåí òîëóêòàëñûí.
4. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí 

òàðòûï îí áåø ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû,
2022-æûëäûí 7-îêòÿáðû, ¹545
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНЕ 
КАРАШТУУ ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАРДЫ КОРГОО БОЮНЧА 

МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИКТИН ОКУУ БОРБОРУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Ìàìëåêåòòèê æàðàíäûê êûçìàò÷ûëàðäûí, ìóíèöèïàëäûê êûçìàò÷ûëàðäûí, æåêå ìàà-
ëûìàòòàðäûí ìàññèâäåðèí êàðìîî÷óëàðäûí (ýýëåðèíèí) êûçìàòêåðëåðèíèí æàíà êàëêòûí 
æåêå ì¿íºçäºã¿ ìààëûìàòòàð, ñàíàðèïòèê ãèãèåíà, êèáåðêîîïñóçäóêòóí íåãèçäåðè æààòûí-
äàãû áèëèìäåðèí æîãîðóëàòóó, îøîíäîé ýëå ñàíàðèïòèê êºíä¿ìäºð¿í¿í äå¢ãýýëèí êºòº-
ð¿¿ ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Æåêå ìààëûìàòòàðäû êîð-
ãîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèêòèí Îêóó áîðáîðó (ìûíäàí àðû - Îêóó áîðáîðó) ò¿ç¿ëñ¿í.

2. Îêóó áîðáîðó æºí¿íäº æîáî 1-òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 22-äåêàáðûíäàãû 

¹325 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Æåêå ìààëûìàòòàðäû 
êîðãîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèê æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êà-
ðàøòóó Æåêå ìààëûìàòòàðäû êîðãîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèêòèí áàøêàðóó ñõåìàñû 
óøóë òîêòîìäóí 2-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Æåêå ìààëûìàòòàðäû 
êîðãîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèê óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë áîëãîí ÷àðà-
ëàðäû êºðñ¿í.

5. Îêóó áîðáîðó ìåòîäèêàëàðäû æàíà áèëèì áåð¿¿ ïðîãðàììàëàðûí èøòåï ÷ûãóóãà, 
êûçìàòêåðëåðäèí øòàòûí ò¿ç¿¿ãº, ëèöåíçèÿ àëóóãà æàíà óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó 
áàøêà ÷àðàëàðäû êºð¿¿ãº êèðèøñèí.

6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðëèãè ëèöåíçèÿëîî æîë-æî-
áîñóí æ¿ðã¿ç¿¿äº Îêóó áîðáîðóíà êºìºê êºðñºòñ¿í.

7. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 
Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêà-
ðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 27-ñåíòÿáðû, ¹540

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ОШ ОБЛУСУНУН ЄЗГЄН РАЙОНУНУН 
БАШ-ДЄБЄ, КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬ, ТЄРТ-КЄЛ, КАРООЛ, КУРШАБ 

АЙЫЛ АЙМАКТАРЫНДА ЖАЙГАШКАН ЖЕРЛЕРДИ "АЙЫЛ 
ЧАРБА БАГЫТЫНДАГЫ ЖЕРЛЕР" КАТЕГОРИЯСЫНАН "КАЛКТУУ 

КОНУШТАРДЫН ЖЕРЛЕРИ" КАТЕГОРИЯСЫНА КОТОРУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Îø îáëóñóíóí ªçãºí ðàéîíóíóí Áàø-Äºáº, Êûçûë-Îê-
òÿáðü, Òºðò-Êºë, Êàðîîë, Êóðøàá àéûë àéìàêòàðûíûí æàøîî÷óëàðûí æåêå òóðàê ¿é-
ëºðä¿ êóðóóãà æåð ó÷àñòîêòîðó ìåíåí êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Îø îáëóñóíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó 
ºê¿ë¿í¿í 2022-æûëäûí 17-àâãóñòóíäàãû ¹01-39/1132, 2022-æûëäûí 19-àâãóñòóíäàãû                                                                           
¹01-39/1150, 2022-æûëäûí 23-ñåíòÿáðûíäàãû ¹01-39/1326, 2022-æûëäûí 23-ñåíòÿáðûí-
äàãû ¹01-39/1324, 2022-æûëäûí 23-ñåíòÿáðûíäàãû ¹01-39/1321, 2022-æûëäûí 23-ñåíòÿá-
ðûíäàãû ¹01-39/1322, 2022-æûëäûí 24-ñåíòÿáðûíäàãû ¹01-39/1330, 2022-æûëäûí 24-ñåí-
òÿáðûíäàãû ¹01-39/1329 êîðóòóíäóëàðûí æàíà Îø îáëóñóíóí ªçãºí ðàéîíóíóí ìàìëåêåò-
òèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí 2022-æûëäûí 21-àïðåëèíäåãè ¹18, 2022-æûëäûí 12-àâãóñòóíäà-
ãû ¹01-13/37, 2022-æûëäûí 15-àâãóñòóíäàãû ¹01-14/294, 2022-æûëäûí 22-ñåíòÿáðûíäàãû 
¹01-13/53, 2022-æûëäûí 22-ñåíòÿáðûíäàãû ¹01-13/50, 2022-æûëäûí 22-ñåíòÿáðûíäàãû 
¹01-13/45, 2022-æûëäûí 22-ñåíòÿáðûíäàãû ¹01-13/48, 2022-æûëäûí 22-ñåíòÿáðûíäàãû 
¹01-13/52, 2022-æûëäûí 22-ñåíòÿáðûíäàãû ¹01-13147, 2022-æûëäûí 24-ñåíòÿáðûíäàãû 
¹01-13/54 òîêòîìäîðóí ýñêå àëûï, îøîíäîé ýëå "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðå-
íåëåðèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æåð êîäåêñèíèí 20-ñòàòüÿñûíà, "Æåð ó÷àñòîêòîðóí 
êîòîðóó (òðàíñôîðìàöèÿëîî) æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6-áåðåíå-
ñèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Îø îáëóñóíóí ªçãºí ðàéîíóíóí Áàø-Äºáº, Êûçûë-Îê-
òÿáðü, Òºðò-Êºë, Êàðîîë, Êóðøàá àéûë àéìàêòàðûíäà æàéãàøêàí, æàëïû àÿíòû 312,17 ãà 
æåð "Àéûë ÷àðáà áàãûòûíäàãû æåðëåð" êàòåãîðèÿñûíàí "Êàëêòóó êîíóøòàðäûí æåðëåðè" 
êàòåãîðèÿñûíà êîòîðóëñóí (òðàíñôîðìàöèÿëàíñûí), àíûí è÷èíåí:

- Áàø-Äºáº àéûë àéìàãûíäà, Àéãûð-Æîë ó÷àñòîãóíäà æàéãàøêàí Àéûë ÷àðáà æåðëå-
ðèíèí ìàìëåêåòòèê ôîíäóíóí 103,30 ãà àÿíòòàãû æåðëåðè, ¹928 (1,5 ãà), ¹938 (8,24 ãà), 
¹928 (3,50 ãà) êîíòóðëàðäàãû êàéðàê àéäîî æåðëåðè, ¹210 (0,42 ãà), ¹238 (0,41 ãà), ¹240 
(0,24 ãà), ¹241 (3,88 ãà) êîíòóðëàðäàãû æàéûòòûí æåðëåðè, ¹237 (1,72 ãà) êîíòóðäàãû òî-
êîéëóó æåðëåðè, ¹696 (1,06 ãà) êîíòóðäàãû áàøêà æåðëåð, Áîñòîí (Êºê-Òàø) ó÷àñòîãóíäà-
ãû Àéûë ÷àðáà æåðëåðèíèí ìàìëåêåòòèê ôîíäóíóí ¹242 (1,27 ãà) êîíòóðäàãû êºï æûëäûê 
áàê-äàðàêòàðäûí (òûò) æåðëåðè, ¹26 (27,0 ãà), ¹16 (6,45 ãà), ¹18 (10,37 ãà), ¹17 (17,14 ãà), 
¹77 (9,16 ãà), ¹20 (10,94 ãà) êîíòóðëàðäàãû êàéðàê àéäîî æåðëåðè;

- Êûçûë-Îêòÿáðü àéûë àéìàãûíäà æàéãàøêàí 86 ãà àÿíòòàãû æåðëåð, êºï æûëäûê áàê-
äàðàêòàð - 48 ãà, æàéûòòàð - 19,3 ãà, êàéðàê àéäîî æåðëåðè - 18,7 ãà, àòàï àéòêàíäà ¹106 
(34,0 ãà), ¹160 (9,0 ãà), ¹166 (5,0 ãà) êîíòóðëàðäà, ¹853 (5,0 ãà), ¹1044 (1,30 ãà), ¹1036 
(2,0 ãà), ¹883 (1,5 ãà), ¹920 (3,0 ãà), ¹920 (4,0 ãà), ¹929 (2,5 ãà) êîíòóðëàðäàãû æàéûò-
òàðäûí æåðëåðè, ¹68 (10,0 ãà), ¹1188 (1,43 ãà), ¹1282 (2,0 ãà), ¹1355 (1,70 ãà), ¹1187                 
(2,24 ãà), ¹1189 (1,33 ãà) êîíòóðëàðäà æàéãàøêàí êàéðàê àéäîî æåðëåðè;

- Òºðò-Êºë àéûë àéìàãûíäà æàéãàøêàí 26,3 ãà àÿíòòàãû æåðëåð, ¹853 (10,0 ãà), ¹1430 
(1,80 ãà), ¹1191 (0,50 ãà), ¹1192 (0,10 ãà), ¹1193 (0,40 ãà) êîíòóðëàðäàãû æàéûòòàðäûí 
æåðëåðè, ¹402 (10,0 ãà) êîíòóðäàãû ìóíèöèïàëäûê ìåí÷èêòåãè êºï æûëäûê áàê-äàðàêòàð-
äûí æåðëåðè æàíà Àéûë ÷àðáà æåðëåðèíèí ìàìëåêåòòèê ôîíäóíóí ¹1198 (3,50 ãà) êîí-
òóðäàãû êàéðàê àéäîî æåðëåðè;

- Êàðîîë àéûë àéìàãûíäà æàéãàøêàí 60,10 ãà àÿíòòàãû æåðëåð, ¹919 (16,80 ãà), ¹995 
(4,60 ãà), ¹1001 (1,2 ãà), ¹1002 (4,38 ãà) êîíòóðëàðäàãû êàéðàê àéäîî æåðëåðè, ¹992 (0,75 
ãà), ¹927 (1,60 ãà), ¹928 (1,0 ãà), ¹931 (2,40 ãà), ¹936 (7,20 ãà), ¹1015 (0,70 ãà), ¹1023 
(2,25 ãà), ¹1023 (2,55 ãà), ¹1008 (3,75 ãà), ¹1008 (4,76 ãà), ¹996 (0,64 ãà), ¹1008 (3,22 ãà) 
êîíòóðëàðäàãû æàéûòòàðäûí æåðëåðè, ¹993 (2,0 ãà) ÷ºï ÷àáûê, ¹929 (0,30 ãà) æîëäîð;

- Êóðøàá àéûë àéìàãûíäà æàéãàøêàí 36,47 ãà àÿíòòàãû æåðëåð, ¹119 (5,0 ãà), ¹171             
(1,6 ãà), ¹1771 (4,53 ãà), ¹1772 (4,12 ãà) êîíòóðëàðäàãû êºï æûëäûê áàê-äàðàêòàðäûí æåð-
ëåðè, ¹246 (2,5 ãà), ¹262 (0,50 ãà), ¹2082 (1,15 ãà), ¹1759 (2,04 ãà), ¹1770 (0,55 ãà) êîí-
òóðëàðäàãû æàéûòòàðäûí æåðëåðè, ¹263 (1,50 ãà), ¹576 (11,20 ãà) êîíòóðëàðäàãû êàéðàê 
àéäîî æåðëåðè, ¹2072 (1,20 ãà), ¹2079 (0,58 ãà) êîíòóðëàðäàãû áàøêà æåðëåð.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Îø îáëóñóíóí ªçãºí ðàéîíóíóí ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðà-
öèÿñû òºìºíê¿ëºðä¿ êàìñûç êûëñûí:

- æåðäè ýñåïêå àëóó äîêóìåíòòåðèíå òèåøåë¿¿ ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿í¿;
- óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí æåðëåðäè ìàêñàòòóó áàãûòû áîþí÷à ïàéäàëàíóóíó;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñº-

ò¿ëãºí æåðëåðäèí øààð êóðóó äîêóìåíòòåðèí èøòåï ÷ûãóóíó æàíà áåêèò¿¿í¿.
3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 

Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêà-
ðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 3-îêòÿáðû, ¹542

"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê òåëå-
ðàäèîáåð¿¿ êîðïîðàöèÿñû æºí¿íäº" Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûí, Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2022-æûëäûí 
3-àâãóñòóíäàãû ¹270 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Óëóòòóê òåëåðàäèîáåð¿¿ êîðïîðàöèÿ-
ñûí ðåôîðìàëîî áîþí÷à àéðûì ÷àðàëàð æº-
í¿íäº" Æàðëûãûí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, 
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðå-
íåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê òåëå-

ðàäèîáåð¿¿ êîðïîðàöèÿñûíûí, àíûí âåäîìñò-
âîëóê áºë¿ìäºð¿í¿í æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí "ÝëÒÐ" ìàìëåêåòòèê òåëåðàäèîáå-
ð¿¿ êîìïàíèÿñûíûí êûçìàòêåðëåðèíå ýìãåê 
àêû òºëºº øàðòòàðû æºí¿íäº æîáî 1-òèðêå-
ìåãå ûëàéûê;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê òåëå-
ðàäèîáåð¿¿ êîðïîðàöèÿñûíûí, àíûí âåäîìñò-
âîëóê áºë¿ìäºð¿í¿í æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí "ÝëÒÐ" ìàìëåêåòòèê òåëåðàäèîáåð¿¿ 
êîìïàíèÿñûíûí àäìèíèñòðàòèâäèê-áàøêà-
ðóó, ÷ûãàðìà÷ûë-ºíä¿ð¿øò¿ê, ºíä¿ð¿øò¿ê-
òåõíèêàëûê æàíà êåíæå òåéëºº÷¿ ïåðñîíà-
ëûíûí òèïò¿¿ øòàòòàðû 2-òèðêåìåãå ûëàéûê;

3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê òåëå-
ðàäèîáåð¿¿ êîðïîðàöèÿñûíûí, àíûí âåäîìñò-
âîëóê áºë¿ìäºð¿í¿í æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí "ÝëÒÐ" ìàìëåêåòòèê òåëåðàäèîáåð¿¿ 
êîìïàíèÿñûíûí êûçìàòêåðëåðèíèí êûçìàò-
òûê ìàÿíàëàðûíà ýñåëºº êîýôôèöèåíòòåðè 
3-òèðêåìåãå ûëàéûê;

4) òåëåðàäèîáåð¿¿ ñèñòåìàñûíûí êûç-
ìàòêåðëåðè ¿÷¿í êâàëèôèêàöèÿëûê òàëàï-
òàð 4-òèðêåìåãå ûëàéûê;

5) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê òåëå-
ðàäèîáåð¿¿ êîðïîðàöèÿñûíûí, àíûí âåäîìñò-
âîëóê áºë¿ìäºð¿í¿í æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí "ÝëÒÐ" ìàìëåêåòòèê òåëåðàäèîáå-
ð¿¿ êîìïàíèÿñûíûí êûçìàòêåðëåðèíèí êûç-
ìàòòûê ìàÿíàëàðûíà èøòåãåí æûëäàðû ¿÷¿í 
¿ñòºêòºðä¿í ºë÷ºìäºð¿ 5-òèðêåìåãå ûëàéûê;

6) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê òåëå-
ðàäèîáåð¿¿ êîðïîðàöèÿñûíäà, àíûí âåäîìñò-
âîëóê áºë¿ìäºð¿íäº æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí "ÝëÒÐ" ìàìëåêåòòèê òåëåðàäèîáå-
ð¿¿ êîìïàíèÿñûíäà èøòåãåí òåõíèêàëûê æàíà 
êåíæå òåéëºº÷¿ ïåðñîíàëãà èøòåãåí æûëäà-
ðû ¿÷¿í àð àéëûê ¿ñòºêò¿í ºë÷ºì¿ 6-òèðêå-
ìåãå ûëàéûê.

2. Òºìºíê¿ëºð áåëãèëåíñèí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê òåëå-

ðàäèîáåð¿¿ êîðïîðàöèÿñûíûí, àíûí âåäîìñò-
âîëóê áºë¿ìäºð¿í¿í æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí "ÝëÒÐ" ìàìëåêåòòèê òåëåðàäèîáå-
ð¿¿ êîìïàíèÿñûíûí êûçìàòêåðëåðèíèí êûç-
ìàòòûê ìàÿíàëàðûí ýñåïòºº ¿÷¿í íåãèç áîëóï 
ñàíàëãàí ìèíèìàëäóó áàçàëûê ñòàâêà 7 040 
ñîì ºë÷ºì¿íäº;

2) ÷ûãàðìà÷ûëûê æàíà êåñèïòèê äåìèëãå-
íè êºðñºòêºíä¿ã¿, æîãîðêó êâàëèôèêàöèÿñû 
¿÷¿í êûçìàòòûê ìàÿíàñûíà 50 ïàéûçãà ÷å-
éèíêè ºë÷ºìäº ¿ñòºê. Êºðñºò¿ëãºí ¿ñòºêò¿ 
êèðãèç¿¿ ìåíåí áàéëàíûøêàí ÷ûãûìäàð òå-
ëåðàäèîáåð¿¿ óþìäàðûíûí êûçìàòêåðëåðè-
íèí áåêèòèëãåí ýìãåê àêû òºëºº ôîíäóíóí ÷å-
ãèíäå òºëºíºò;

3) òåõíèêàëûê æàíà êåíæå òåéëºº÷¿ ïåð-
ñîíàëäûí è÷èíåí òºìºíê¿ êûçìàòêåðëåðäèí 
êûçìàòòûê ìàÿíàëàðûíà òºìºíê¿äºé ºë÷ºì-
äºðäº ïàéûçäûê ¿ñòºêòºð:

- àâòîìàøèíàëàðäûí àéäîî÷óëàðûíà ÷å-
íåìãå ñàëûíáàãàí æóìóø ê¿í¿ ¿÷¿í - êûçìàò-
òûê ìàÿíàíûí 25 ïàéûçû;

- êàðîîë÷óëàðãà ò¿íê¿ óáàêòà èøòåãåíäèãè 
¿÷¿í - ñààòòûê òàðèôòèê ñòàâêàíûí 50 ïàéûçû;

- êûçìàòòûê æàéëàðäû, êîîìäóê äààðàòêà-
íàëàðäû òàçàëîî÷óëàðãà ñèíòåòèêàëûê æóó-
ãó÷ æàíà äåçèíôåêöèÿëîî÷ó êàðàæàòòàðäû 
êîëäîíóó ìåíåí èøòåãåíäèãè ¿÷¿í - êûçìàò-
òûê ìàÿíàíûí 25 ïàéûçû.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê òåëå-
ðàäèîáåð¿¿ êîðïîðàöèÿñûíûí àäìèíèñòðà-
öèÿëûê-áàøêàðóó÷ó ïåðñîíàëûíà òºìºíê¿-
ëºð òºëºíºò äåï áåëãèëåíñèí:

1) ýìãåê ºðã¿¿ãº ÷ûêêàíäà ýêè àéëûê ýìãåê 
àêû ôîíäóíóí ºë÷ºì¿íäº äåí ñîîëóêòó ÷û¢-
äîîãî æºëºêïóë;

2) êàëåíäàðäûê æûëäûí àÿãûíäà îðòî÷î àé-
ëûê ýìãåê àêû ôîíäóíóí ºë÷ºì¿íäº îí ¿÷¿í-
÷¿ ýìãåê àêû.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
2011-æûëäûí 24-ìàéûíäàãû ¹239 "Ìàìëå-
êåòòèê ìåêåìåëåðäå æàíà óþìäàðäà "óëóò-
òóê" ñòàòóñó æå "àêàäåìèÿëûê" àðäàêòóó íàà-
ìû áîëãîíó ¿÷¿í àëàðäûí êûçìàòêåðëåðèíèí 
êûçìàòòûê ìàÿíàñûíà ¿ñòºê àêûëàð æºí¿íäº" 
òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí 
"Óëóòòóê" ñòàòóñó æå "àêàäåìèÿëûê" àðäàêòóó 
íààìû áàð ìàìëåêåòòèê ìåêåìåëåðäèí æàíà 
óþìäàðäûí òèçìåñèíäå:

- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 34-ïóíêò ìåíåí 
òîëóêòàëñûí: 

"34. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê òå-
ëåðàäèîáåð¿¿ êîðïîðàöèÿñû.".

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
2017-æûëäûí 18-àâãóñòóíäàãû ¹495 "Ìà-
äàíèÿò, èñêóññòâî æàíà ìààëûìàò ìåêåìå-
ëåðèíèí òèïò¿¿ ÷åêòåëãåí øòàòòàðûí áåêè-
ò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) 1-ïóíêòóíóí ñåãèçèí÷è àáçàöû òºìºíê¿-
äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:

"Ûíòûìàê" êîîìäóê ðåãèîíäóê òåëåðàäèî-
êîìïàíèÿñûíûí æàíà ãåçèòòåðäèí îáëóñòóê 
ðåäàêöèÿëàðûíûí, 6-òèðêåìåãå ûëàéûê;";

2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 6-òèðêåìå-
ñè óøóë òîêòîìäóí 7-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðå-
äàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.

6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
2020-æûëäûí 29-ìàéûíäàãû ¹278 "Ìàäà-
íèÿò, èñêóññòâî, ìààëûìàò æàíà êèíåìàòî-
ãðàôèÿ ìåêåìåëåðèíèí êûçìàòêåðëåðè ¿÷¿í 
êâàëèôèêàöèÿëûê òàëàïòàðäû áåêèò¿¿ æº-
í¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð 
êèðãèçèëñèí:

1) 1-ïóíêòóíóí 6-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ðå-
äàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:

"6) Ûíòûìàê" êîîìäóê ðåãèîíäóê òåëåðà-
äèîêîìïàíèÿñûíûí æàíà ãåçèòòåðäèí îáëóñ-
òóê ðåäàêöèÿëàðûíûí, 6-òèðêåìåãå ûëàéûê;";

2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 6-òèðêåìå-
ñè óøóë òîêòîìäóí 8-òèðêåìåñèíå ûëàéûê 
ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.

7. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 15-íîÿáðûíäàãû 
¹251 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, 
ìààëûìàò, ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìè-
íèñòðëèãèíèí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìó-
íà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèë-
ãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, 
ìààëûìàò, ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìè-
íèñòðëèãèíèí áàøêàðóó ñõåìàñû óøóë òîê-
òîìäóí 9-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà 
áàÿíäàëñûí.

8. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí 2022-æûëäûí 30-ìàðòûíäàãû 
¹185 "Ìàäàíèÿò, èñêóññòâî, ìààëûìàò æà-
íà ñïîðò ìåêåìåëåðèíèí êûçìàòêåðëåðèíå 
ýìãåê àêû òºëººí¿í øàðòòàðû æºí¿íäº" òîê-
òîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí: 

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí 
Ìàäàíèÿò, èñêóññòâî, ìààëûìàò æàíà ñïîðò 
ìåêåìåëåðèíèí êûçìàòêåðëåðèíå ýìãåê àêû 
òºëººí¿í øàðòòàðû æºí¿íäº æîáîäî:

- 16-ïóíêòóíäàãû "ìåäèàáîðáîðëîðäóí" äå-
ãåí ñºç "ãåçèòòåðäèí ðåäàêöèÿëàðûíûí" äå-
ãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 7-òèðêåìåñè 
óøóë òîêòîìäóí 10-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðå-
äàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.

9. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûë-
ñûí:

1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
2011-æûëäûí 31-ìàéûíäàãû ¹266 "Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîîìäóê òåëåðàäèîáåð¿¿ 
êîðïîðàöèÿñûíûí, àíûí âåäîìñòâîëóê áº-
ë¿ìäºð¿í¿í æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
"ÝëÒÐ" ìàìëåêåòòèê òåëåðàäèîáåð¿¿ êîì-
ïàíèÿñûíûí êûçìàòêåðëåðèíå ýìãåê àêû òº-
ëººí¿í æà¢û ñèñòåìàñûí êèðãèç¿¿ æºí¿í-
äº" òîêòîìó;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
2017-æûëäûí 13-ìàðòûíäàãû ¹149 "Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í àéðûì ÷å÷èì-
äåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ æàíà òîëóêòîî êèðãè-
ç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìó;

3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí 2022-æûëäûí 30-ìàðòûíäàãû 
¹180 "Ìàìëåêåòòèê êûçìàò÷ûëàðäûí êàòå-
ãîðèÿñûíà êèðáåãåí æàíà ìàäàíèÿò, ìààëû-
ìàò ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìàìëåêåòòèê âåäîìñòâî-
ëóê ìåêåìåëåðäå èøòåãåí êûçìàòêåðëåðãå 
ýìãåê àêû òºëººí¿í øàðòòàðû æºí¿íäº" òîê-
òîìóíóí 5-ïóíêòó.

10. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, 
ìààëûìàò, ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìè-
íèñòðëèãè óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó çà-
ðûë ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

11. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìè-
íèñòðëèãè óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó, 
àíûí è÷èíäå áåëãèëåíãåí òàðòèïòå "Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí 2022-æûëãà ðåñïóáëèêàëûê 
áþäæåòè æàíà 2023-2024-æûëäàðãà áîëæîëó 
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçà-
ìûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ áîþí÷à òèåøå-
ë¿¿ ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

12. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîë-
äîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 
Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó 
êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

13. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òè-
éèø æàíà 2022-æûëäûí 1-íîÿáðûíàí òàðòûï 
ê¿÷¿íº êèðåò. 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 
2022-æûëäûí 27-ñåíòÿáðû, ¹523
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ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ, ЗАТРАГИВАЮЩЕМ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОАО «АЙЫЛ БАНК» 
Итоги проведения Внеочередного Общего собрания 

акционеров ОАО «Айыл Банк»

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 7 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Áèøêåê, óë. Ëîãâèíåíêî, 14
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: î÷íàÿ ôîðìà
Êâîðóì ñîáðàíèÿ: 89,4334%

ÑÎÁÐÀÍÈÅÌ ÏÐÈÍßÒÛ ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÐÅØÅÍÈß:

1. Âîçëîæèòü ôóíêöèè ñ÷¸òíîé êîìèññèè íà ïðåäñòàâèòåëÿ íåçàâèñèìîãî ðååñòðîäåð-
æàòåëÿ ÎñÎÎ «Registrum» («Ðåãèñòðóì») Ìîëòîåâó Çàðèíó Ýðêåáàåâíó.

2. Èçáðàòü âíåøíèì àóäèòîðîì ÎÀÎ «Àéûë Áàíê» íà 2022 ãîä ÎñÎÎ «GrantThornton».
 Îïðåäåëèòü ðàçìåð âûïëà÷èâàåìîãî âîçíàãðàæäåíèÿ âíåøíåìó àóäèòîðó â ñóììå 

2 700 000 (äâà ìèëëèîíà ñåìüñîò òûñÿ÷) ñîì ñ ó÷¸òîì íàëîãîâ è ñáîðîâ.
3. Óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî îáðàùàåìûõ ïðîñòûõ àêöèé ÎÀÎ «Àéûë Áàíê» ïóò¸ì ðåãèñò-

ðàöèè è ðàçìåùåíèÿ íîâîãî âûïóñêà (äåâÿòíàäöàòîé ýìèññèè) ïðîñòûõ àêöèé ÎÀÎ 
«Àéûë Áàíê».

 Ñòðóêòóðà è ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ äåâÿòíàäöàòîé ýìèññèè ïðîñòûõ àêöèé ÎÀÎ «Àéûë 
Áàíê»: 

- âèä è ôîðìà öåííûõ áóìàã – ïðîñòàÿ èìåííàÿ àêöèÿ â áåçäîêóìåíòàðíîé ôîðìå, 
â âèäå çàïèñåé íà ñ÷åòàõ;

- êîëè÷åñòâî àêöèé âûïóñêà – 100 000 (ñòî òûñÿ÷) ýêçåìïëÿðîâ ïî öåíå ðàçìåùå-
íèÿ (íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè) 10 000 (äåñÿòü òûñÿ÷) ñîì êàæäàÿ, èòîãî – 1 000 
000 000 (îäèí ìèëëèàðä) ñîì;

- óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ àêöèé – çàêðûòîå ðàçìåùåíèå (÷àñòíàÿ ýìèññèÿ) 
ïóò¸ì ïåðñîíàëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ Ìèíèñòåðñòâó Ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóá-
ëèêè; 

- ôîðìà è ïîðÿäîê îïëàòû àêöèé – äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè â íàöèîíàëüíîé âàëþ-
òå, â áåçíàëè÷íîé ôîðìå; 

- ñðîê ðàçìåùåíèÿ àêöèé – â òå÷åíèå òð¸õ ìåñÿöåâ ñ äàòû ðåãèñòðàöèè âûïóñêà 
àêöèé ÎÀÎ «Àéûë Áàíê» â óïîëíîìî÷åííîì ãîñóäàðñòâåííîì îðãàíå Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ðûíêà öåííûõ áóìàã.

 Ïðè ýòîì îáùåå êîëè÷åñòâî âûïóùåííûõ ïðîñòûõ àêöèé ÎÀÎ «Àéûë Áàíê» ñîñ-
òàâèò 762 462 (ñåìüñîò øåñòüäåñÿò äâå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà øåñòüäåñÿò äâà) 
ýêçåìïëÿðà ïî öåíå ðàçìåùåíèÿ (íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè) 10 000 (äåñÿòü òû-
ñÿ÷) ñîì êàæäàÿ. Òàêèì îáðàçîì, óñòàâíûé êàïèòàë áàíêà ñîñòàâèò 7 624 620 000 
(ñåìü ìèëëèàðäîâ øåñòüñîò äâàäöàòü ÷åòûðå ìèëëèîíà øåñòüñîò äâàäöàòü 
òûñÿ÷) ñîì. 

4. Óòâåðäèòü ñêîððåêòèðîâàííûé Áþäæåò ÎÀÎ «Àéûë Áàíê» íà 2022 ãîä.
5. Óòâåðäèòü Óñòàâ ÎÀÎ «Àéûë Áàíê» â íîâîé ðåäàêöèè.
 Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Óñòàâ ÎÀÎ «Àéûë Áàíê», óòâåðæä¸ííûé ðåøåíèåì 

âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Àéûë Áàíê» îò 1 èþíÿ 2022 
ãîäà (ïðîòîêîë ¹4), ñ ìîìåíòà ïðîõîæäåíèÿ ïåðåðåãèñòðàöèè ÎÀÎ «Àéûë 
Áàíê» â îðãàíàõ Þñòèöèè è äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ Êûðãûçñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè.

 Ïðîèçâåñòè ïåðåðåãèñòðàöèþ ÎÀÎ «Àéûë Áàíê» â îðãàíàõ þñòèöèè è äðóãèõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ îðãàíàõ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.

Íàñòîÿùèì ïîäòâåðæäàåì, ÷òî óêàçàííûå ñâåäåíèÿ â íàñòîÿùåì ðåøåíèè, à 
òàêæå ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïåðåðå-
ãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ, äîñòîâåðíû è â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ âîïðî-
ñû ïåðåðåãèñòðàöèè îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà “Àéûë Áàíê” ñîãëàñîâà-
íû ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè è (èëè) îðãàíàìè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ.

«АЙЫЛ БАНК» ААКнын 
ФИНАНСЫЛЫК-ЧАРБАЛЫК ИШМЕРДИГИНЕ ТААСИР ТИЙГИЗГЕН ОЛУТТУУ 

ФАКТЫ ЖЄНЇНДЄ МААЛЫМАТ
“Айыл Банк” ААКнын акционерлеринин єткєрїлгєн кезексиз жалпы 

чогулушунун жыйынтыктары.

- ×îãóëóø ºòêºð¿ëãºí ê¿í¿ – 2022-æûëäûí 7-îêòÿáðû.
- ªòêºð¿ëãºí æåðè - Áèøêåê øààðû, Ëîãâèíåíêî êº÷ºñ¿, 14.
- ×îãóëóøòó ºòêºð¿¿í¿í ôîðìàñû: à÷ûê 
- ×îãóëóøòóí êâîðóìó: 89,4334% 

×ÎÃÓËÓØÒÀ ÒªÌªÍÄªÃ¯ÄªÉ ×Å×ÈÌ ÊÀÁÛË ÀËÛÍÄÛ:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí ìèëäåòèí àòêàðóó “Registrum” (“Ðåãèñòðóì”) êºç êàðàíäû-
ñûç Æ×Êñûíûí ðååñòð êàðìîî÷óñóíóí ºê¿ë¿ Ìîëòîåâà Çàðèíà Ýðêåáàåâíàãà æ¿ê-
òºëñ¿í.

2. 2022-æûëãà êàðàòà “Àéûë Áàíê” ÀÀÊíûí òûøêû àóäèòîðó áîëóï “GrantThornton” 
Æ×Êñû øàéëàíñûí. Ñàëûêòàðû æàíà æûéûíäàðû ìåíåí êîøî ýñåïòåãåíäå òûøêû 
àóäèòîðãî òºëºí¿¿÷¿ ñûéàêûëàðäûí ºë÷ºì¿ 2 700 000 ( ýêè ìèëëèîí æåòè æ¿ç ìè¢) 
ñîì ñóììàäà àíûêòàëñûí.

3. “Àéûë Áàíê” ÀÀÊíûí æºíºêºé àêöèÿëàðûíûí æà¢û (îí òîãóçóí÷ó) ÷ûãàðûëûøûí 
êàòòîî æàíà æàéãàøòûðóó æîëó ìåíåí “Àéûë Áàíê” ÀÀÊíûí æ¿ã¿ðò¿¿äºã¿ æºíºêºé 
àêöèÿëàðûíûí ñàíûí êºáºéò¿¿.

 “Àéûë Áàíê” ÀÀÊíûí îí òîãóçóí÷ó ýìèññèÿëàðûíûí æºíºêºé àêöèÿëàðûíûí ò¿ç¿ì¿ 
æàíà æàéãàøòûðóóíóí òàðòèáè: 

- Áààëóó êàãàçäàðäûí ò¿ð¿ æàíà ôîðìàñû - äîêóìåíòòèê ýìåñ ôîðìàäàãû, ýñåï-
òåð áîþí÷à æàçóó ò¿ð¿íäºã¿ æºíºêºé íîìèíàëäûê àêöèÿ;

- Ýìèññèÿíûí àêöèÿëàðûíûí ñàíû - àð áèðè 10 000 (îí ìè¢) ñîìäîí æàéãàøòûðóó 
(íîìèíàëäóó) áààñû áîþí÷à 100 000 (æ¿ç ìè¢) íóñêà, æàëïû ñóììàñû 1 000 000 000 
(áèð ìèëëèàðä ) ñîìäó ò¿çºò;

- Àêöèÿëàðäû òºëººí¿í øàðòòàðû æàíà òàðòèáè – Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôè-
íàíñû ìèíèñòðëèãèíå æåêå ñóíóøòîî æîëó ìåíåí (æåêå ýìèññèÿíû) æàáûê æàé-
ãàøòûðóó;

- Àêöèÿëàðäû òºëººí¿í ôîðìàñû æàíà òàðòèáè – óëóòòóê âàëþòàäà íàêòàëàé, 
íàêòàëàé ýìåñ ôîðìàäà;

- Àêöèÿëàðäû æàéãàøòûðóó ìººíºò¿ –Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áààëóó êàãàçäàð 
ðûíîãóí æºíãº ñàëóó áîþí÷à ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíûíäà “Àéûë 
Áàíê” ÀÀÊíûí àêöèÿëàðûíûí ýìèññèÿñû êàòòàëãàí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ àé è÷èíäå.

 Ìûíäà “Àéûë Áàíê” ÀÀÊíûí ÷ûãàðûëãàí æºíºêºé àêöèÿëàðûíûí àð áèðè æàëïû 
ñàíû 10 000 (îí ìè¢) ñîì (íîìèíàëäûê íàðêû) ñóíóøòîî áààñû áîþí÷à 762 462 
(æåòè æ¿ç àëòûìûø ýêè ìè¢ òºðò æ¿ç àëòûìûø ýêè) íóñêàíû ò¿çºò. Îøåíòèï 
áàíêòûí óñòàâäûê êàïèòàëû 7 624 620 000 (æåòè ìèëëèàðä àëòû æ¿ç æûéûðìà 
òºðò ìèëëèîí àëòû æ¿ç æûéûðìà òºðò ìèëëèîí æûéûðìà ìè¢) ñîìäó ò¿çºò.

4. “Àéûë Áàíê” ÀÀÊíûí 2022-æûëãà êàðàòà òàêòàëãàí áþäæåòè áåêèòèëñèí.
5. “Àéûë Áàíê” ÀÀÊíûí Óñòàâû æà¢û ðåäàêöèÿäà áåêèòèëñèí.
 “Àéûë Áàíê” ÀÀÊíûí 2022-æûëäûí 1-èþëóíäàãû (¹4 ïðîòîêîëó) àêöèîíåðëåðäèí 

êåçåêñèç æàëïû ÷îãóëóøóíóí ÷å÷èìè ìåíåí áåêèòèëãåí “Àéûë Áàíê” ÀÀÊíûí Óñòà-
âû, “Àéûë Áàíê” ÀÀÊñû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí þñèòèöèÿ æàíà áàøêà îðãàíäà-
ðûíàí êàéðà êàòòîîäîí ºòêºí ó÷óðäàí òàðòûï ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òàáûëñûí. “Àéûë 
Áàíê” ÀÀÊíûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí þñèòèöèÿ îðãàíäàðûíäà æàíà áàøêà ìàì-
ëåêåòòèê îðãàíäàðäàí êàéðàäàí êàòòîîäîí ºòêºð¿ëñ¿í.

Óøóë ÷å÷èìäå êºðñºò¿ëãºí ìààëûìàòòàðäûí, îøîíäîé ýëå ìàìëåêåòòèê êàéðà 
êàòòîî ¿÷¿í áåðèëãåí äîêóìåíòòåðäå êàìòûëãàí ìààëûìàòòàðäûí àíûê ýêåíäè-
ãèí æàíà ìûéçàìäà áåëãèëåíãåí ó÷óðëàðäà “Àéûë Áàíê” ÀÀÊñûí êàéðà êàòòîî ìå-
ñåëåëåðè êàðàëà òóðãàíäûãûí òàñòûêòàéáûç. Àêöèîíåðäèê êîîì òèåøåë¿¿ ìàì-
ëåêåòòèê îðãàíäàð æàíà (æå) æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû ìåíåí 
ìàêóëäàøûëäû. 

АНКАРАДАГЫ АЙТМАТОВДУН 
СЕЙИЛ БАГЫ

Тїркиянын Анкара шаарында Чыўгыз 
Айтматов атындагы сейил бак ачылды. 
Эс алуу багына залкардын бьюсту орно-
тулуп, “Адамга эў кыйыны–кїн сайын 
адам болуу” деп жазылган.

Сейил бактын салтанаттуу ачылышына 
катышып, сєз сїйлєгєн Анкара шаары-
нын мэри Алпер Ташделен Улуу жазуучу 
Чыўгыз Айтматовдун чыгармалары жа-
на алардын негизинде тартылган тасма-
лары менен чоўоюп єскєн кєпчїлїк тїр-
киялыктарга бул эс алуу багынын ачы-
лышы маанилїї экендигин белгиледи.

КАЙРАДАН 6 ЖЫЛГА 
ПРЕЗИДЕНТ БОЛУП 
ШАЙЛАНДЫ

Австриянын учурдагы президенти 
Александр Вандер Беллен президент-
тик шайлоодо жеўишке жетти. Расмий 
жыйынтык боюнча ал шайлоочулардын 
54,6 пайыз добушун алды. Ал эми анын 
атаандашы Вальтер Розенкранц 19,1 па-
йыз добушка ээ болгон. Мындай жы-
йынтык менен шайлоонун экинчи ту-
ру єтпєйт. Президенттик шайлоодо же-
ўишке жетїї їчїн талапкер 1-турда 50 

пайыздан ашык добушка ээ болушу ке-
рек. Натыйжада Вандер Беллен кайрадан 
6 жылдык мєєнєткє єлкєнїн президен-
ти болуп калды. 

ДЇЙНЄДЄГЇ ЭЎ 
МЫКТЫ АЭРОПОРТ

Conde Nast Traveller эл аралык журна-
лы тарабынан  уюштурулган сурамжы-
лоонун жыйынтыгы менен Стамбул аэ-
ропорту “Дїйнєнїн эў мыкты аэропорту” 
болуп тандалды. Аэропорт 2022-жылдын 
август айында  кїнїмдїк орточо 1328 кат-
там менен Европанын эў кыймылдуу аэ-
ропорту болду деп табылган эле.  Мын-
дай каттамдары  менен ал Франциядагы 
Париж Шарль де Голль менен Нидерлан-
диядагы Амстердам Схипхол аэропорт-
торунан алдыга озуп чыккан. 

ИШЕНИМДЇЇ АЯНТЧА ТЇЗГЇСЇ 
КЕЛГЕН МИЛЛИАРДЕР

Америкалык миллиардер, Tesla жана 
SpaceX компанияларынын негиздєєчї-
сї Илон Маск Твиттер социалдык тар-
магын сатып алгысы келгендигин жа-
рыялады. Ал мындай аракетин єзїнїн 
пайдасы їчїн эмес, эл ишене турган 
аянтча кылгысы келерин да жашыр-
ган жок.

Буга чейин Илон Маск Твиттер социал-
дык тармагын 44 миллиард долларга са-
тып алгандыгы тууралуу айтылган. Кєп 
єтпєй ал бул келишимди убактылуу ток-
тоткондугун билдирген. Ал эми Твит-
тер компаниясы 44 миллиард долларга 
бааланган келишимди бузгандыгы їчїн 
миллиардерди сотко берген. 

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫ 
КЫМБАТТАДЫ

Польшанын борбору Варшавада “Мын-
дан кийин бир гана караўгылык” деген 
ураандын астында  нааразылык акция-
сы єттї. Єлкєдєгї электр энергиясы-
нын кымбатташынан улам келип чык-
кан мындай нааразылык акциясынын 

катышуучулары жана уюштуруучулары 
Польшанын шаарлар, региондор жана 
метрополий союздарынын мїчєлєрї.

ЄЛЇМ ЖАЗАСЫНА 
КАРШЫ КЇРЄШ

Кечээ Бїткїл дїйнєлїк єлїм жазасы-
на каршы кїрєшїї кїнї єттї. Бул кїн 
2003-жылы Бїткїл дїйнєлїк єлїм жа-
засына тыюу салуу коалициясынын де-
милгеси менен негизделген. Аталган коа-
лиция 2002-жылы Римде тїзїлгєн. Учур-
да ага 150 улуттук жана эл аралык укук 
коргоо уюмдары кирет. Анын максаты-
дїйнєдєгї єлїм жазасы мыйзамдуу деп 
эсептелген єлкєлєрдєгї бул жазалоонун 
тїрїн жокко чыгаруу. 

Бїгїнкї кїндє дїйнєнїн 39 єлкєсїн-
дє єлїм жазасы бар. Алардын катарына 
Африка, Жакынкы Чыгыш жана Азия, 
АКШ єлкєлєрї кирет. Єлїм жазасына 
тартылгандардын 90 пайызы Иран, Па-
кистан жана Сауд Арабиясындагылар. 
Кытайда дагы єлїм жазасы кєпчїлїк 
учурда ишке ашырылат. Бирок бул туу-
ралуу маалымат мамлекеттик сыр бол-
гондуктан алардын так саны белгисиз 
бойдон калат.

“Эркин-тоо пресс”

ДЇЙНЄ 
ДЇБЇРТЇ
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ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Èñàáàåâ 
Ìûðçàõìåò Ïóëàòîâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 27809557, 
ÈÍÍ 20110196900325 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-848

Íîîêàò ðàéîíóíäàãû 
Ãóëèñòàí àéûë ºêìºò¿íº 

êàðàøòóó Áîñòîí 
àéûëûíäàãû Ìåäðåñåãå 
áåðèëãåí Ìàìëåêåòòèê 
àêòû ñåðèÿ Á¹034655 

(13.09.2019-æûë) 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-333

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
óäîñòîâåðåíèå íà ïðàâî 
âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ 

çåìåëüíûì ó÷àñòêîì 
ÎñÎÎ «Ôåíèññ» ñåðèÿ 
Â ¹057904 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-856

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Õàìäàìáàåâà 
Íóëèôàð Êàðèìæàíîâíà 

êîä ÎÊÏÎ 27668393, 
ÈÍÍ 11202198600967 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-855

Ñóëàéìàíîâ Êûëû÷áåê 
Òóðãóìáåêîâè÷êå òèåøåë¿¿ 
æåð ¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà 

óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ ¹0322 
(01.02.1995-æ.) æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Í-854

Ýðãåøîâ Óçàêáàé 
Êàðàáåêîâè÷êå òèåøåë¿¿ 
ìàì. àêò ñåðèÿ × ¹996737 

(20.09.21-æ.) ñàòûï àëóó æàíà 
ñàòóó êåëèøèìè ¹584-2728 
(21.12.21-æ.) æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Í-853

Áàòêåí îáëóñóíóí Ìàñàëèåâ 
à/àéìàãûíûí Ëåñõîç 

àéûëûíûí òóðãóíó Àòàáåêîâ 
Ðûñáàé Ýðãåøîâè÷êå 

òèåøåë¿¿ ¹092575 ¿ë¿ø 
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-065

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà × ¹876409 íà èìÿ 
Ìåäåòêàíîâîé Êàíûêåé 

Ìåäåòêàíîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-852

Êàáûëáåê êûçû Ãóëçèíàãà 
òèåøåë¿¿ ìàì. àêò ñåðèÿ 

× ¹422083  æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-023

Àáäóëëàåâà Êóìóøàé 
Êîðãîíáàåâíàãà òààíäûê 
Æàëàë-Àáàä øààðûíäàãû 

À.Ñ.Ïóøêèí àòûíäàãû 
ïåäàãîãèêàëûê îêóó æàéûíûí 

"Áàøòàëãû÷ êëàññòàð 
ìóãàëèìè" àäèñòèãè 

áîþí÷à àëãàí  (1991-1995-æ.) 
äèïëîìó æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ä-48

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ûìàíêóëîâ Íûøàíáàé Òàëàíòáåêîâè÷ 
ñåðèÿ ÍÑ ¹114064, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 02648109 

âûäàííûé 17.08.2010 ã. ÈÍÍ 21211199800972, ÎÊÏÎ 
30860562 ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-858

Ìóñòàôàêóëîâ Ìàõàìàòàçèì 
Àáäóìàëèêîâè÷òèí Êàäàìæàé 

øààðûíûí À.Æàëèëîâ 
êº÷ºñ¿íäº æàéãàøêàí 

8-02-13-1003-0020-01-014 
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 

ìåíåí êàòòàëãàí ¹6 ¿é¿í¿í 
¹14 áàòèðèíèí Òåõíèêàëûê 
ïàñïîðòó æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-025

Òîéãîíáàåâ Êóòìàíáåê 
Æîëäîøáåêîâè÷êå  òààíäûê 

Ñóçàê ðàéîíóíóí Êºê-Àðò 
àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó 

Ìàçàð-Áóëàê àéûëûíäà 
æàéãàøêàí æåð òèëêåñèíèí 

æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí 
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ìàìëåêåòòèê àêò (ñåðèÿñû 

× ¹1095126, 
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 3-05-
05-1004-0020) æîãîëãîíäóãóíà

 áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ä-48

Запрос на выражение заинтересованности
(Консультационные услуги 

– Отбор компаний)
Отбор консультационной компании на оказание 

консультационной услуги для подготовки менеджмент планов по 
развитию туризма для государственных парков «Кара-Шоро», 

«Кыргыз-Ата» и водопада «Абшир-Ата». 

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)                    
31 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà.

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

Àãåíòñòâî Ðàçâèòèÿ è Èíâåñòèðîâàíèÿ Ñîîáùåñòâ Êûðãûçñ-
êîé Ðåñïóáëèêè (ÀÐÈÑ) 

Êàáèíåò 11, Îòäåë çàêóïîê 
720040, óë. Áîêîíáàåâà, 102
ã. Áèøêåê, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà
Tel: +996 (312) 62-07-52, +996 (312) 30-18-05 (äîá. 118) 
Tel: +996 (312) 62-07-52
Fax: +996 (312) 62-47-48
Web site: www.aris.kg

Ñ/Î-44

Объявление о возбуждении процедуры 
специального администрирования 

во внесудебном порядке
О банкротстве (несостоятельности) ОсОО «Азия Лекс Групп». 

Юридический адрес: г.Бишкек ул. Киевская, 77.

Êðåäèòîðîì ÎñÎÎ «Àçèÿ Ëåêñ Ãðóïï» ñîçûâàåòñÿ ñîáðàíèå êðå-
äèòîðîâ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âîçáóæäåíèè ïðîöåäóðû ñïå-
öèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ÎñÎÎ «Àçèÿ Ëåêñ Ãðóïï» âî âíåñó-
äåáíîì ïîðÿäêå.

Ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ áóäåò ïðîâåäåíî 21 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà â 
11.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë. Ðûñêóëîâà, äîì 95 à. 

Êðåäèòîðàì ïîäàòü ïðåòåíçèè è çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ çà 7 êàëåí-
äàðíûõ äíåé äî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ êðåäèòîðîâ ïî àäðåñó: ã.Áèø-
êåê, óë. Ðûñêóëîâà, äîì 95 à. Ê ïðåòåíçèè îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü 
ïðèëîæåíû äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå, ðàçìåð è îáîñ-
íîâàííîñòü òðåáîâàíèé êðåäèòîðà.

ОАО «МФК «ИНВЕСКОР СА»
СООБЩАЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ, 

6 октября 2022 года в 10.00 часов состоялось 
Внеочередное общее собрание акционеров по адресу: г. Бишкек, 

ул. Коенкозова, д. 75, офис 3., форма проведения-очная, кворум 
собрания - 100%.

1. Ïðèíÿòî ðåøåíèå: Ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè âîçëîæèòü íà  Òåí-
òèøåâó Ã.Ì. ïðåäñòàâèòåëþ ÎñÎÎ  «Ðååñòðîäåðæàòåëü Ìåäè-
íà».

2. Ïðèíÿòî ðåøåíèå: Äîñðî÷íî ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ 
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ: Àòàêóëîâà Àáàÿ Áîëîòáåêîâè÷à è Àíõáîëä 
Áàÿíìóíõ.

3. Ïðèíÿòî ðåøåíèå: Èçáðàòü â Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà: Îìîð-
êóëîâà Ñàòâàëäû Ñàïàðàëèåâè÷à è Óÿíãó Öýðýíäîðæ.

4. Ïðèíÿòî ðåøåíèå: Óòâåðäèòü  ðàçìåð  âîçíàãðàæäåíèÿ ÷ëåíîâ 
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

Í-857

Общество с ограниченной ответственностью 
«Первая Металлобаза» 

îñóùåñòâèëî âûïëàòó ïðîöåíòíîãî äîõîäà çà òðåòèé 
ïðîöåíòíûé ïåðèîä ïî øåñòîé ýìèññèè îáëèãàöèé:

Îáùåå êîë-âî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, èìåþùèõ 
ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîõîäà, ÷åë. 169 

Îáùàÿ ñóììà íà÷èñëåííûõ äîõîäîâ, ñîì 4 000 000,00 

Îáùåå êîë-âî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïîëó÷èâ-
øèõ äîõîäû, ÷åë. 

128 

Îáùàÿ ñóììà âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ ïî îáëèãà-
öèÿì, ñîì 

3 845 280,00 

Êîë-âî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå âûï-
ëà÷åíû äîõîäû, ÷åë. 41 

Êîë-âî îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå âûïëà÷åíû äî-
õîäû, ýêç. 

3868 

Ïðè÷èíà íåâûïëàòû Íåÿâêà 
îáëèãàöèîíåðà 

Í-859

Судебный исполнитель Подразделения 
службы судебных исполнителей Ленинского 

района г. Бишкек У.Нуралиев

ОБЪЯВЛЯЕТ ТОРГИ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО:

жилой дом полезной площадью - 382,0 кв.м., жилой 
площадью - 137,6 кв.м., расположенный на земельном 
участке мерою - 700,0 кв.м., находящийся по адресу: 
г.Бишкек, ул.Ахунбаева, улица - 25, д.2/2 (по договору 
купли-продажи), ул.Бабашалина, д.2/2 (по техническому 
паспорту), идентификационный код: 1-01-05-0027-0401, 
принадлежащее Толонбаевой Нарынгуль Жалаловне 
на основании Государственного акта о праве частной 
собственности на земельный участок №0024388 от 
25.01.2011 года, договора купли-продажи №2011/7340 от 
21.01.2011 года.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 16 íîÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ çàëîæåííîãî èìóùåñòâà.

Íà÷àëüíàÿ (ñòàðòîâàÿ) öåíà çàëîæåííîãî èìóùåñòâà 
11 655 760 (îäèííàäöàòü ìèëëèîíîâ øåñòüñîò 

ïÿòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò øåñòüäåñÿò) ñîì.

Ëèöà, æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå, îáÿçàíû:
1) äàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå è ïîäïèñêó î òîì, ÷òî íå èìååòñÿ ïðåïÿòñò-

âèé ê èõ ó÷àñòèþ â àóêöèîíå;
2) âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà - 582 788 (ïÿòü-

ñîò âîñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷è ñåìüñîò âîñåìüäåñÿò âîñåìü) 
ñîì ãàðàíòèéíîãî âçíîñà íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî 
ðàéîíà ã.Áèøêåê ¹4402052100000877, ÁÈÊ 440001, ïîëó÷àòåëü: 
Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî, êîä ïëàòåæà - 14511900.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ çà-
êàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü äî íà÷àëà àóêöèîíà.

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé òîðãè îáÿçàí íå ïîçäíåå ñåìè äíåé ïîñ-
ëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îïëàòèòü ïîëíîñòüþ ïîêóïíóþ ñòîèìîñòü 
èìóùåñòâà, ñ çà÷åòîì ñóììû çàäàòêà, âíåñåííîé èì ïåðåä íà÷à-
ëîì àóêöèîíà.

Ïðè óêëîíåíèè îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èëè íåîïëàòû ïîêóïàòå-
ëåì âñåé ïðè÷èòàþùåéñÿ ñ íåãî ñóììû â óñòàíîâëåííûé ñðîê ñóììà 
çàäàòêà åìó íå âîçâðàùàåòñÿ è ïîñòóïàåò íà ñïåöèàëüíûé ñ÷åò ïî 
ðàçâèòèþ èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Çàäàòîê ïîñòóïàåò íà ñïå-
öèàëüíûé ñ÷åò ïî ðàçâèòèþ èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà è â òîì 
ñëó÷àå, åñëè áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîáåäèòåëü àóêöèîíà íå èìåë 
ïðàâà ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â 
Ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé 
Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, 

óë.Àáäðàõìàíîâà, 132, êàá. ¹16, òåë.: (0550) 25-52-05. Í-860

Приглашение для участия в конкурсе по отбору организации
для поставки компьютерного оборудования и системы 

видеонаблюдения для Специальной общеобразовательной 
школы-интернат для слепых и слабовидящих

г. Бишкек Кыргызская Республика

Общественный фонд «Фонд 
социального партнерства по 

развитию регионов» (далее - Фонд) 

проводит конкурс по отбору организации для 
поставки медицинского компьютерного оборудования 

и системы видеонаблюдения для Специальной 
общеобразовательной школы-интернат для слепых и 

слабовидящих г. Бишкек Кыргызская Республика.

- лот №1: Компьютерное оборудование;
- лот №2: Система видеонаблюдения с установкой. 

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ðóññêîì ÿçûêå ìîæåò áûòü ïðèîá-
ðåòåíà çàèíòåðåñîâàííûìè ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ïîñëå îïëàòû â 
êàññó Ôîíäà èëè îïëàòû íà ðàñ÷¸òíûé ñ÷åò Ôîíäà (íîìåð ñ÷åòà áó-
äåò íàïðàâëåí íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó ïî çàïðîñó).

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ áóäåò âûäàíà ïî íèæåóêàçàííîìó àä-
ðåñó.  

Ñòîèìîñòü êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè 1000 ñîì.

Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû ïî óêàçàííî-
ìó íèæå àäðåñó íå ïîçäíåå 15.00 ÷. 25 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà. 

Ñòîèìîñòü, óêàçàííàÿ â êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèÿõ, äîëæíà âêëþ-
÷àòü â ñåáÿ óïëàòó âñåõ ðàñõîäîâ (óïëàòà íàëîãîâûõ ïëàòåæåé, òà-
ìîæåííûõ ïîøëèí, óñòàíîâêà è äð.).

Ýëåêòðîííûå çàÿâêè íå äîïóñêàþòñÿ. Çàÿâêè ñ îïîçäàíèåì áó-
äóò îòêëîíåíû.

Çàèíòåðåñîâàííûå ó÷àñòíèêè êîíêóðñíîãî îòáîðà ìîãóò ïîëó÷èòü 
äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ â Ôîíäå ïî àäðåñó, óêàçàííîìó íè-
æå, ñ 10.00 äî 19.00.

Àäðåñ: Îáùåñòâåííûé ôîíä «Ôîíä ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà ïî 
ðàçâèòèþ ðåãèîíîâ»

ã. Áèøêåê, óë. Òîêòîãóëà, 125/1, Áàøíÿ Á, êàáèíåò 1103
Òåëåôîí: +996 507 837 130
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: fond.sprr@gmail.com

Ñ/Î-445Í-861
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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 ¹934. Íóñêàñû 5276

Áàñóóãà 10.10.2022-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ОАО ОКБ «ААЛАМ»
информирует о существенном факте, затрагивающий 

финансово-хозяйственную деятельность:

Èçìåíåíèÿ â ðàçìåðå ó÷àñòèÿ ëèö, âõîäÿùèõ â îðãàíû óïðàâëå-
íèÿ ýìèòåíòà, â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà:

7 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà  ó ÷ëåíà Ïðàâëåíèÿ Àáäûêàäûðîâîé Çóõ-
ðû Àæàõóíîâíû èçìåíèëàñü äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå.

Äî èçìåíåíèÿ êîëè÷åñòâî ïðèíàäëåæàùèõ àêöèé ñîñòàâëÿëî  0. 
Ïîñëå èçìåíåíèÿ ÷ëåí Ïðàâëåíèÿ Àáäûêàäûðîâà Çóõðà Àæà-

õóíîâíà âëàäååò ïðîñòûìè àêöèÿìè â êîëè÷åñòâå 38 øò., ïðèâèëå-
ãèðîâàííûìè àêöèÿìè â êîëè÷åñòâå 38 øò., ÷òî ñîñòàâëÿåò 0,02%.

 «КЫРГЫЗАЛТЫН» ААК 
2022-жылдын 26-октябрында саат 10.00дє Бишкек шаары, 
Абдумомунов кєчєсї, 195 дарегинде “Кыргызалтын” ААКнын 
имаратында акционерлердин кезексиз жалпы чогулушу боло 

тургандыгын маалымдайт.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ: 

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìû æºí¿íäº.
2. 2022-æûëãà êàðàòà êîîìäóí áþäæåòèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãè-

ç¿¿ æºí¿íäº.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó ôîí-

äóíà êåëå÷åêòåãè äèâèäåíääåðäèí ýñåáèíå àê÷à êàðàæàòòàðûí 
êîòîðóó æºí¿íäº.

4. “Êûðãûçàëòûí” ÀÀÊíûí èøèíèí íàòûéæàëóóëóãóí æàíà ôèíàí-
ñûëûê òóðóêòóóëóãóí áààëîî áîþí÷à èøòèí íåãèçãè èíäèêàòîð-
ëîðóí  êîëäîíóó áîþí÷à íóñêàìàíû áåêèò¿¿ òóóðàëóó.

5. “Êûðãûçàëòûí” ÀÀÊíûí Óñòàâûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æº-
í¿íäº.

×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóãó áàðëàðäûí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 
2022-æûëäûí 11-îêòÿáðû.

Êàòòîîíóí áàøòàëûøû ñààò 10.00äº. Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Çàéëèäèíîâà 
Çàìèðà Ïàçëèäèíîâíà 

êîä ÎÊÏÎ 22686015, 
ÈÍÍ 11305196510039 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-851

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Îìóðîâ 
Áîëîòáåê Êàäûðêóëîâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 23543855, 
ÈÍÍ 20105197700426 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-850

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîé äîëåé ¹486 (îò 25.12.1998 ã.) 
íà èìÿ Øàìûðêàíîâà Íóðãàçû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-849

Íîîêàò ðàéîíóíóí Òººëºñ 
àéûë ºêìºò¿í¿í Ìóðêóò 

àéûëûíûí òóðãóíó Çàêèðîâ 
×ûíãûç Ñàìàòîâè÷êå 

òèåøåë¿¿ èøìåðä¿¿ë¿ê 
ûðàñòîî÷ó ê¿áºë¿ã¿ 
ÈÍÍ 21102198900299, 

ÎÊÏÎ 29566432 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-284

Íîîêàò ðàéîíóíäàãû 
Çóëïóåâ àéûë ºêìºò¿í¿í 

Êàøêàëäàê àéûëûíûí òóðãóíó 
Áîòîáàåâà Àíàð Òîðîáàåâíàãà 

òèåøåë¿¿ èøìåðä¿¿ë¿ê 
ûðàñòîî÷ó ê¿áºë¿ã¿ 
ÈÍÍ 11302196000831, 

ÎÊÏÎ 29568371 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-351

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

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

Кеминского, Быстровского лесничества в кварталах №3, 16, 31, 
32, 61 для озеленения, рекреационных целей и для развития 

туризма. 

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 01.11.2022 ã. ïî àäðåñó: ñåëî Òîðò-Êóëü, 
óë.×.Àéòìàòîâà ¹17 â àäìèíèñòðàöèè ÃÏÏ «×îí-Êåìèí». 

Ïî âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (0701) 55-51-83. Í-847

Ñ-042

Жеке ишкер 
Каримов Омурбек 
Мамасабирович 

(ОКПО 31065453, 
ИНН 22801198300109)

ºç èøêåðä¿¿ë¿ã¿í 
òîêòîòêîíäóãóí 

æàðûÿëàéò.

Äîîìàòòàð ýêè àéäûí è÷èí-
äå êàáûë àëûíàò. Äàðåãè: Îø 
îáë., ªçãºí ðàéîíó, Æà¢û-
Æîë àéûëû, Í.Øàìóðàòîâ 
êº÷ºñ¿, 67. 

Ï/Ï-089

ЖЧК “ХБК-Трейд” 
(ОКПО 29164610, 

ИНН 03107201510052)

ºç¿í¿í èøêåðä¿¿ë¿ã¿í 
òîêòîòêîíäóãóí 

æàðûÿëàéò. 

Äîîìàòòàð ýêè àéäûí è÷èí-
äå êàáûë àëûíàò. Äàðåãè: Îø 
îáë., ªçãºí øààðû, Êîïåð-
íèê êº÷ºñ¿, 38.

Ï/Ï-240

«ОПТИМА БАНК» ААКнын 
акционерлеринин кезексиз жалпы чогулушунун

ЧЕЧИМИ

- Êîîìäóí òîëóê àòàëûøû: “Îïòèìà Áàíê” à÷ûê 
àêöèîíåðäèê êîîìó.

- Æàëïû ÷îãóëóøòóí ò¿ð¿: êåçåêñèç.
- ªòêºð¿¿í¿í ôîðìàñû: à÷ûê äîáóø áåð¿¿.
- ªòêºð¿ë¿¿÷¿ æåðè: Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû, 

Áèøêåê øààðû, Êèåâ êº÷ºñ¿, 104 À.
- ªòêºð¿ëãºí ê¿í¿: 2022-æûëäûí 10-îêòÿáðû.
- Àêöèîíåðëåð ýý áîëãîí æàëïû äîáóøòàðäûí 

ñàíû: 21 000 000.
- ×îãóëóøêà êàòûøêàí, àêöèîíåðëåð ýý áîëãîí 

æàëïû äîáóøòàðäûí ñàíû: 20 400 019.
- ×îãóëóøòóí êâîðóìó: 97,14% 

Äîáóø áåð¿¿ãº êîþëãàí ìåñåëåëåð, 
äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æàíà 

êàáûë àëûíãàí ÷å÷èìè:

1. Áàíêòûí àêöèîíåðëåðèíèí êåçåêñèç æàëïû 
÷îãóëóøóíóí ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðà-
ìûí áåêèò¿¿.

 Äîáóø áåðãåíäåð: áèð äîáóøòàí “ìàêóë” -               
20 400 019.

 Êàáûë àëûíãàí ÷å÷èì: 
 Áàíêòûí àêöèîíåðëåðèíèí êåçåêñèç æàëïû ÷î-

ãóëóøóíóí ýñåïòºº êîìèññèÿñû òºìºíäºã¿ êó-
ðàìäà áåêèòèëñèí:

 Êîâàíîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ - “Òåëåñàò” 
ÆÀÊíûí áàøêû äèðåêòîðó, Áàíêòûí ðååñòð êàð-
ìîî÷óñó Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñû, 
áàíêòà àêöèÿñû æîê;

 Àìàíãóëîâà Ìýýðèì Ýðêèíîâíà - “Îïòèìà Áàíê” 
ÀÀÊíûí Þðèäèêàëûê äåïàðòàìåíòèíèí áàøêû 
àäèñè, áàíêòà àêöèÿñû æîê;

 Àê÷àõóíîâà Íàèìàõàí Àêðàìæàíîâíà - “Îïòè-
ìà Áàíê” ÀÀÊíûí òîáîêåëäèêòåðäè áàøêàðóó 
áàøêàðìàëûãûíûí îïåðàöèÿëûê òîáîêåëäèê-
òåð áºë¿ì¿í¿í, òîáîêåë-ìåíåäæåðè, áàíêòà 
àêöèÿñû æîê.

2. 2022-æûëãà êàðàòà “Îïòèìà Áàíê” ÀÀÊíûí  
òûøêû àóäèòîðóí øàéëîî æàíà òûøêû àó-
äèòîðãî ñûé àêûëàðäûí ºë÷ºì¿í àíûêòîî.

 Äîáóø áåðãåíäåð: “ìàêóë” – 20 400 019.
 Êàáûë àëûíãàí ÷å÷èì:
1. 2022-æûëãà êàðàòà òûøêû àóäèòîð áîëóï “ÊÏÌÃ 

Áèøêåê” Æ×Êñû øàéëàíñûí.
2. “ÊÏÌÃ Áèøêåê” Æ×Êñûíûí òûøêû àóäèòîðó-

íà ñûé àêûíûí ºë÷ºì¿ êîøóì÷à íàðê ñàëûãûí 
(ÊÍÑ) æàíà óþøòóðóó ÷ûãûìäàðûí ýñåïêå àë-
áàãàíäà 10 250 000 (îí ìèëëèîí ýêè æ¿ç ýë¿¿ 
ìè¢) ñîì ºë÷ºì¿íäº áåêèòèëñèí.

РЕШЕНИЯ
Внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «ОПТИМА БАНК»
- Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: Îòêðûòîå 

àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Îïòèìà Áàíê».
- Âèä îáùåãî ñîáðàíèÿ: Âíåî÷åðåäíîå.
- Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: Î÷íîå ãîëîñîâàíèå.
- Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ãîðîä Áèøêåê, óë. Êèåâñêàÿ, 104 À
- Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 10 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà.
- Îáùåå êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëà-

äàþò àêöèîíåðû: 21 000 000.
- Êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò àê-

öèîíåðû, ïðèíèìàþùèå ó÷àñòèå â ñîáðàíèè: 
20 400 019.

- Êâîðóì ñîáðàíèÿ: 97,14%

Âîïðîñû, ïîñòàâëåííûå íà 
ãîëîñîâàíèå, èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 

è ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè 
Âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-
ðîâ Áàíêà.

 Ïðîãîëîñîâàëè: «ÇÀ» - 20 400 019.
 Ïðèíÿòîå ðåøåíèå:
 Óòâåðäèòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ Âíåî÷åðåäíîãî 

îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Áàíêà â ñîñòà-
âå:

 Êîâàíîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à – Ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ «Òåëåñàò», ðååñòðîäåðæà-
òåëÿ Áàíêà - Ïðåäñåäàòåëåì ñ÷åòíîé êîìèññèè, 
àêöèé ÎÀÎ «Îïòèìà Áàíê» íå èìååò;

 Àìàíãóëîâîé Ìýýðèì Ýðêèíîâíû   –  Ãëàâíîãî 
ñïåöèàëèñòà Þðèäè÷åñêîãî äåïàðòàìåíòà ÎÀÎ 
«Îïòèìà Áàíê», àêöèé ÎÀÎ «Îïòèìà Áàíê» íå 
èìååò.

 Àê÷àõóíîâîé Íàèìàõàí Àêðàìæàíîâíû – Ðèñê-
ìåíåäæåðà îòäåëà îïåðàöèîííûõ ðèñêîâ Äå-
ïàðòàìåíòà ðèñê-ìåíåäæìåíòà ÎÀÎ «Îïòèìà 
Áàíê», àêöèé ÎÀÎ «Îïòèìà Áàíê» íå èìååò.

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

 Ïðîãîëîñîâàëè: «ÇÀ» - 20 400 019.
 Ïðèíÿòîå ðåøåíèå:
1. Âûáðàòü âíåøíèì àóäèòîðîì ÎÀÎ «Îïòèìà 

Áàíê» íà 2022 ãîä ÎñÎÎ «ÊÏÌÃ Áèøêåê».
2. Óòâåðäèòü ðàçìåð âîçíàãðàæäåíèÿ âíåøíå-

ìó àóäèòîðó ÎñÎÎ «ÊÏÌÃ Áèøêåê» â ñóììå 
10 250 000 (äåñÿòü ìèëëèîíîâ äâåñòè ïÿòüäå-
ñÿò òûñÿ÷) ñîì áåç ó÷åòà íàëîãà íà äîáàâî÷-
íóþ ñòîèìîñòü (ÍÄÑ) è íàêëàäíûõ ðàñõîäîâ.

Ñ-835



– Зухра эже, асыресе ада-
бият, анын ичинде поэзия 
адамзатты нравалуулукка 
тарбиялоонун куралы болуп 
келген эмеспи. Азыркы тех-
нологиянын заманында ада-
бияттын орду кандай болуп 
жатат?

– Ооба, абалтан адабият, ис-
кусство адамзатты нравалуулук 
сапаттарга – гумандуулукка, сї-
йїїгє, бардык жакшы сапаттар-
га багыттап келген. Биздин эле 
“Манас” баш болгон эпостору-
бузду, фольклордук чыгармала-
рыбызды алсак, аларда гуман-
дуулукту, достукту, сїйїїнї, Ата 
мекенди коргоону даўазалап, їл-
гї кылган кєркєм сюжеттер бар. 
Кыргыздын табияты, жан дїйнє-
сї, кєз карашы учурунда ал чы-
гармалардын жаралышын негиз-
десе, ошол эле кєркєм азыктар 
мына бизге чейин, бизден кийин-
килерге да нравалуулукка тар-
биялоонун, рухий азык берїїнїн 
кенчи боло бермекчи. 

Ал эми интеллектуалдык жаз-
ма адабият илгертен эле сейрек 
окулган. Алардын окурмандары 
сейрек болгон. Себеби, бардык 
эле адамдар интеллектуалдык се-
реге жете беришпейт да. 

– Бїгїнкї кїндєгї техноло-
гиялык єнїгїїлєр, франция-
лык алхимик, кєзї ачык Ми-
шель Нострадамус айтмакчы, 
дїйнєнї жєргємїштїн желе-
синдей каптаган интернет ру-
хий айдыўды караўгылатып 
жаткан жокпу? Адабият эми 
окулабы, же окулбай калабы 
дегеним...

– Ооба, жогоруда белгилебе-
димби, чыныгы бийик кєркєм 

ч ы г а р м а н ы н 
о к у р м а н д а р ы 
кєп болбойт деп. 
Азыр да ошон-
дой. Техноло-
гиялык єсїш-
тєргє, интернет-
тин каптаганы-
на карабай, ин-
теллектуалдык 
кєркєм адабият, 
анын ичинде поэ-
зия жазылат жа-
на окулат. Би-
рок, тар чєйрє-

дє. Азыр дїйнє адабиятында ал-
дыўкы мыкты чыгармалар жа-
зылган кєп эмес китептер “Из се-
рии книг, изменивший мир” де-
ген серия менен жарык кєрїп жа-
тат. Батыштын кийинки адабия-
ты абдан эле алдыга кетиптир. 
Олдос Хакли деген француз жа-
зуучусунун улуттук Гонкор сый-
лыгына татыган “О, дивный мир” 
деген китебин окудум. Бул роман 
антиутопиялык жанрда болуп, 
чыгармада – инкубатордук кон-
вейер сыяктуу программалаш-
кан генетикалык технологиялык 
цех тууралуу кеп болот. Окуянын 
сюжети боюнча ошол инкубатор-
дук конвейерде ар кандай сапат-
тагы тїркїн адамдар болот. Кар-
дар келип, каалаган мїнєздєгї 
адамын конвейер боюнча тандап 
алат. Ал адамдар робот эмес, ка-
димки эле адамдардай, бирок ар 
кандай, адам менен жаныбардын 
аралашмасындай адамдар да бар. 
Себеби, булар программалаш-
кан генетикалык технологиялык 
цехтин “продуктылары”... 

– Туура айтасыз, мындай 
китептердин ырасында окур-
мандары аз болот. Кийинки 
учурда Чыўгыз Айтматовдун 
“ Тавро Кассандры” романы-
нан кийин генетика темасы 
кєтєрїлгєн чыгармалар кєп 
жазылууда. “Из серии книг, 
изменивший мир” сериясы-
нан дагы башка кандай ки-
тептерди окудуўуз?

– Бул сериядагы китептер аб-
дан эле татаал экен. Мен мындай 
романдарды бир канча ирет кай-
талап окуган учурларым болот. 
Жазуучу Дэви Браундун “Циф-
ровая крепость” деген романы 

да ушул серияга кириптир. Ки-
тептеги окуяларда сєздєр сан-
дар менен жазылып отурат. Сан-
дар менен жазуу илгертен болуп 
келгени тууралуу маалыматтар 
бар эмеспи. Мисалы, атактуу ху-
дожник Леонардо да Винчинин 
тарткан картиналары кандайдыр 
бир магиялык кїчкє ээ болуп, ал 
сырлардын жандырмактары сан-
дар менен гана ачылары туура-
луу айтылып келет. 

Ал эми бул серияга кирген 
Англиянын Букер сыйлыгы-
нын лауреаты, япон жазуучусу 
Кодзуо Исигуранын “Не отпус-
кай меня” аттуу китебинде жа-
бык ооруканадагы кылмыштуу 
иштер баяндалат. Анда дарыла-
нып жаткандар акырындык ме-
нен жоголо баштап, ал жерде иш-
теген кыз, бул кєрїнїштї байкай 
баштайт. Кєрсє, адамдардын жа-
шоого зарыл ички органдарын 
чыгарып алчу жашыруун оору-
кана экен... Бул окуялар аягын-
да окурманды єтє тереў санаага 
салат... Кандай гана кылмыштар, 
трагедиялар...

– Мындай карасанатайлык-
тар батыш єлкєлєрїндє бо-
луп жатканы тууралуу расмий 
мааламаттар болбогону менен, 
мындай кылмыштар дїйнєдє 
болуп жатканы тууралуу коом-
чулук арасында айтылып ке-
лет, кинотасмалар чыгып жа-
тат. Чыгармалар да жєн жер-
ден жаралбаса керек? 

– Албетте, чындыктын негизи 
бар да. Дїйнєдє болуп жаткан ар 
кандай тири укмуш кылмыштар-
дын бети ачылгандары да болуп 
жатпайбы. Дагы бир батыштык 
жазуучу Амброс Брис “Из серии 
книг, изменивший мир” серия-
сына “10 смертей” деген роман-
дар цикли менен кирген. Амб-
рос Бристи “коркунучтуу жанр-
дын єкїлї” деп атап коюшуп-
тур. Негизи, єлїм – бул мый-
зам ченемдїї кєрїнїш эмеспи. 
Аны тїшїнїї менен кабыл алуу 
керек да. Турмушта кагылып-
согулбаган, кыйынчылыктар-
ды кєрбєгєн адамдар, єлїмдї 
оор кабыл алышат. Ал эми жа-
шоодо оор сыноолорго туш бо-
луп, кыйынчылыктарды жеўе 
билген адамдар, єлїмдї мыйзам 

ченемдїї кєрїнїш катары 
токтоо кабыл алышат. Ки-
тепте жазуучу єлїмдїн жа-
шыруун сырлары тууралуу 
да кеп салат. 

– Ал эми бїгїнкї кыр-
гыз адабияты, поэзиясы 
тууралуу кандай ойдосуз?

– Азыркы жаштарда амби-
ция чоў экен. Бир жаш акын 
кыз (атын айтпай эле коёюн) 
“бїгїнкї адабияттын тары-
хына, мен чыгармаларым менен 
кирем” деди. Ошондой дымагы 
кїчтїї экен. Балким кєрєўгєсї 
тїгєнбєсє, келечекте кирсе ки-
рип калаар. Кеп башкада. Ада-
бият чалкып жаткан океан да. 
Акындыкка, жазуучулукка багыт 
алган адамда жогорку адабий би-
лим болуш керек. Дїйнєлїк ада-
биятты, дїйнєлїк поэзияны окуш 
керек. Бизде тарыхый чыгармалар 
кєп жазылууда. Бирок ал чыгар-
малар бир баатырдын, бир инсан-
дын эле тагдырынын айланасын-
да жазылган. Албетте, тарыхый 
чыгармалардын жазылып турга-
ны жакшы, бирок улуу жазуучубуз 
Чыўгыз Айтматовдун чыгарма-
ларындай руханийликти, гуман-
дуулукту кєздєгєн їлкєн масштаб-
дагы чыгармалар болбой жатат. 

– Сиздин ырларыўыз та-
таал, философиялуу. Ыр-
дїйнєгє сапарыўыз кандай 
башталган?

– Университеттин тарых фа-
культетине тапшырып окуп кал-
гандан кийин, мен дїйнєлїк ада-
бият менен тааныша баштадым. 
Китепканада кєп отурчумун. 
Мен кыргыз адабий чєйрєсїнє 
деле кєп аралашкан жокмун. Кєп 
окуп, классиктердин чыгарма-
лары менен таанышып, єзїмчє 
эле жазып жїрдїм. Экзюпери-
нин, Джек Лондондун, Ахматова-
нын, Эдгар Понун, Цветаеванын, 
жана башкалардын чыгармала-
ры менен тааныштым. Дїйнє-
лїк адабият менен таанышкан-
дан кийин дїйнє таанымыў ке-
ўейип, єзїўдї да бийик сезип ка-
лат экенсиў. Дїйнєлїк поэзия-
га кызыгып, дїйнєлїк акындар-
дын тыюу салынган альманахта-
рын алып окуп жїрдїм. Дїйнє-
лїк поэзия мага таптакыр жаўы 
дїйнєнї ачып, мени укмуштай 
таў калтырды. Себеби алардын 
ойлору такыр башкача, башкача 
ойлонгон акындар экен. Саптары 
да биздикиндей калыпка салын-
бай, чачыранды... Айрым ырлар 

бир эле саптан же эки-їч саптан 
турат... Ал ырларда – граждан-
дык лирика, махабат лирикасы, 
сюжеттик лирика, психология-
лык лирика, эркин ыр... Башкы-
сы, дїйнєлїк адабияттын їлгї-
лєрї адамды ойлонууга тїртєт. 
Андан сенин да дїйнє таанымыў 
єсїп, башкача ойлоно баштайт 
экенсиў. Мисалы, ал акындар-
дын ыр саптарында сирень тїс-
тїї туман, кызгылтым булут-
тар... дейт... Тєрт саптын ичин-
де баары бар... Ооба, ыр жазыш 
оўой эмес, ыр жазыш їчїн дїй-
нєнї тааныш керек... 

– Туура айтасыз, ошондон 
улам илгери акындар дїйнє 
кезип, дервиш болуп кетиш-
кен эмеспи...

– Ооба. Чоў акындар єздєрїн 
єстїрїї менен чыгат. Хемингуэй 
болсо дїйнєнї кыдырып, согуш-
тарга катышты. Ошондон ал дїй-
нєгє жайылган мыкты чыгарма-
ларын жазды. Адабият мындан 
ары ого бетер тар чєйрєдє оку-
лат деп ойлойм. Биз ошого кєнє 
албай жатабыз. Жалаў гана та-
ланттуу жазуучулар окулат, ан-
дыктан адабият эч качан єлбєйт. 
Талантсыздар калып кала берет. 
Илгертен оозеки адабият жашап 
келди го, дагы жашай берет. Ант-
кени ал чыгармаларды талант-
туу акылдуу адамдар алып кел-
ди. Тар чєйрєдє окулган адабият, 
накта чыныгы адабият.

 Союз учурунда адабият пар-
тиянын саясаты боюнча мас-
салык тїрдє окутулганы ме-
нен, азыр партияга арналган же 
СССРди мактаган ошол кезде-
ги ырлар эсибизде барбы? Жок. 
Массалык тїрдє окутулбай келсе 
да Курандын аяттары эсте калат, 
“Манас” эпосундагы, “Эр Тєш-
тїктєгї” окуялар эсибизде...

– Зухра Тєлєгєновна, кы-
зыктуу маегиўизге чоў ырах-
мат. Ийгиликтер болсун. 

Фатима АБДАЛОВА

КЄРКЄМ АДАБИЯТ

“ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК 
АДАБИЯТТЫН 
ОКУРМАНДАРЫ 
АЗ БОЛОТ...”

Белгилїї акын, Кыргыз Республикасынын 
маданиятына эмгек сиўирген ишмер Зухра 
Жаманкулова бир топ жылдар Республиканын 
маданият тармактарында, анын ичинен 
музей тармагында 40 жыл эмгектенип 
келди. Учурунда Уркуя Салиеванын, Советтер 
союзунун Баатыры Тукубай Тайгараевдин 
музейлерин ачууну жетектеген. 
Акындын “Тагдыр”, “Айлампа”, “Дїрбєгєн 
санаалар” аттуу ыр жыйнактары жарык 
кєргєн. Зухра Жаманкулова менен бїгїнкї 
адабият жєнїндє, адабияттын, кєркєм 
чыгарманын нравалык касиети тууралуу 
маектештик. 
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