
Бекболот ТАЛГАРБЕКОВ:

3-БЕТТЕ

“Бийликтин чек 
араны чечели 
деген аракети 

туура, бирок...”

Максат НУСУВАЛИЕВ:

Элмира АЖЫКАНОВА:

“Жол кире 
кєтєрїлсє, 
тейлєє да 

жакшыртылышы 
керек”

4-БЕТТЕ

“Ичим жаркын, 
сыртым салкын 

аялмын”

16-БЕТТЕ
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БЕКЕМ ИШЕНИМ, ДОСТУК МАМИЛЕ 
АЛАКА-КАТЫШТЫ БИЙИКТИККЕ ЧЫГАРАТ

8-9-БЕТТЕРДЕ

Кечээ Астана шаарында Кыргыз Респуб-
ликасынын Президенти Садыр Жапаров-
дун, Россия Федерациясынын Президен-
ти Владимир Путиндин жана Тажикстан 
Республикасынын Президенти Эмома-
ли Рахмондун їч тараптуу жолугушуусу 
болду. Мамлекеттик чек аранын кыргыз-
тажик тилкеси боюнча актуалдуу масе-
лелер талкууланды. Мамлекет башчысы 
Садыр Жапаров Владимир Путинге бул 

биргелешкен жолугушууну єткєрїї жана 
орун алган кєйгєйлїї маселелерди ишеним 
артуу менен талкуулоо демилгеси, Кыр-
гызстан менен Тажикстандын ортосунда-
гы мамлекеттик чек ара маселелеринде кє-
мєк кєрсєтїїгє даярдыгы їчїн ыраазычы-
лык билдирди.

Садыр Жапаров кыргыз тарап талаштуу 
маселелерди тынчтык жолу жана саясий-
дипломатиялык ыкмалар менен гана чечїї 

зарылчылыгы боюнча єзгєрїїсїз позиция-
ны карманаарын баса белгилеп, тажик та-
раптын куралдуу агрессиясынын кесепет-
терин эске салды. Ошондой эле Кыргыз-
стан кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара 
сызыгын эки тарапка теў пайдалуу болгу-
дай кылып тез арада чечїїгє ынтызар эке-
нин, бул туруктуулуктун жана ынак коў-
шулуктун кепили боло турганын белги-
леди.

ЧЕК АРА МАСЕЛЕСИ ЇЧ ТАРАПТУУ 
ЖОЛУГУШУУДА ТАЛКУУЛАНДЫ
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Жогорку Кеўештин 
13-октябрдагы жыйыны 
белгилїї мамлекеттик жана 
коомдук ишмер, мурдагы 
Эл єкїлдєр жыйынынын 
тєрагасы Алмамбет 
Матубраимовдун 70 жылдык 
маарекесине байланышкан 
иш-чара менен башталды. 

Аземге парламенттин мур-
дагы тєрагалары, коомдук 
жана мамлекеттик ишмерлер 
катышты. Алгач Алмамбет 
Матубраимовдун ємїр жолун 
чагылдырган тасма кєрсєтїл-
дї. Андан соў Тєрага Нурлан-
бек Шакиев Жогорку Кеўеш-
тин атынан маареке ээсин 
70 жылдыгы менен куттук-
тап, Алмамбет Матубраи-
мовдун калктын социалдык-
экономикалык кєйгєйлєрїн 

чечїї жаатында жасаган эм-
гектери кєп экенин кошум-
чалады. Мындан тышка-
ры, Президенттин жана Ми-
нистрлер Кабинетинин пар-
ламенттеги туруктуу єкїлї 
Алмасбек Абытов Алмамбет                                       
Матубраимовду Президент 
Садыр Жапаровдун атынан 
да куттуктады. Муну ме-
нен катар мурдагы премьер-
министр Апас  Жумагулов, 
Легендарлуу парламент-
тин Тєрагасы Медеткан                        
Шеримкулов, академик   
Миталип Мамытовдор кут-
туктоо сєздєрїн жолдош-
ту. Жыйынтыгында маареке 
ээси Алмамбет Матубраимов 
куттуктоолор їчїн ыраазы-
чылык билдирип, єзї иштеп 
турган учурдагы айрым жаг-
дайларга токтолду.

БУЛ ЖУМАДА

Кечээ 13-октябрда Астана 
шаарында Эгемендїїлїк сарайында 
Азиядагы єз ара аракеттенїї жана 
ишеним чаралары боюнча кеўешмеге 
(АЄИЧК) мїчє мамлекеттердин VI 
саммити єттї.

Иш-чара учурашуу аземи жана 
биргелешкен сїрєткє тїшїї ме-
нен башталып, ага Кыргыз Рес-
публикасынын Президенти Са-
дыр Жапаров жана АЄИЧК мїчє-
мамлекеттеринин жетекчилери ка-
тышты. 

Мамлекет башчысы єз сєзїндє 
Кыргызстан цивилизациялар ара-
лык диалогго жана Азия чєлкємїн-
дєгї мамлекеттердин ортосундагы 
єз ара тїшїнїшїїнї бекемдєєгє 
єбєлгє боло турган аймактык кыз-
матташтыкты кеўейтїї боюнча кїч-
аракеттерди кубаттай турганын бел-
гиледи. 

Бїгїн 14-октябрда Кєз каранды-
сыз Мамлекеттер Шериктештигинин 
Мамлекет башчыларынын кеўеши-
нин кезектеги жыйыны жана “Бор-
бор Азия+Россия” Мамлекет баш-
чыларынын саммити єтєт.

АЗИЯ ЧЄЛКЄМЇНДЄГЇ АЙМАКТЫК 
КЫЗМАТТАШТЫК КЕЎЕЙЕТ

АКЫЛБЕК ЖАПАРОВ ФУАТ 
ОКТАЙ МЕНЕН ЖОЛУКТУ

КОМИССИЯ 
ТЇЗЇЛДЇ

Министрлер Кабинетинин Тєрагасы-
нын орун басары Бакыт Тєрєбаев Жара-
тылыш ресурстары, экология жана тех-
никалык кєзємєл министрлигине ка-
раштуу Экологиялык жана техникалык 
коопсуздук кызматына Иштамберди ке-
нинде жайгашкан “Full Gold Mining” ком-
паниясынын алтын кен шахтасындагы 
кємїр кычкыл газы менен уулануунун 
себептерин талдап чыгууну тапшырды. 
Окуянын келип чыгуу себептерин тыкыр 
иликтеп чыгуу їчїн ведомстволор аралык 
комиссия тїзїлдї. Жаратылыш ресурс-
тары, экология жана техникалык кєзє-
мєл министрлигине объектидеги кооп-
суздук техникасынын сакталышы жана 
аны камсыз кылуу боюнча кєзємєлдї кї-
чєтїї тапшырылды. Мындан тышкары, 
ведомствого кен казуу иштерин жїргї-
зїїдє єнєр жай коопсуздугун камсыз кы-
луу їчїн талаптарды так сактоо боюнча 
чечимди Министрлер Кабинетинин жы-
йынына киргизїїсї тапшырылды. 

Бакыт Тєрєбаев каза болгондордун жа-
кындарына кєўїл айтып, Жалал-Абад об-
лусунун Чаткал районундагы шахтадагы 
єзгєчє кырдаалдын кесепеттерин жоюу 
иштери анын жеке кєзємєлїндє экенин 
билдирди. Белгилей кетсек, “Full Gold 
Mining” компаниясы курман болгондор-
дун жана жабыркагандардын їй-бїлєсїнє 
тийиштїї жардамдарды кєрсєтєт.

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 
12-октябрда Анкара шаарына 
болгон жумушчу сапарында 
Тїркия Республикасынын вице-
президенти Фуат Октай менен 
жолугушту. 

Президенттик комплексте єт-
кєн жолугушууда тараптар эки 
тараптуу, кызматташуунун, анын 
ичинде экономика жана соода 
тармагындагы кызматташуунун 
абалын жана келечегин тал-
куулашты. Эки мамлекеттин кы-
зыкчылыгы їчїн учурдагы єнєк-
тєштїк механизмдерин мындан 
ары єнїктїрїї боюнча макулда-
шышты. Ошондой эле тїрк тил-
дїї маданияттын жалпы тары-
хый символу болуп калган Из-
ник шаарында єткєн IV Дїйнє-
лїк кєчмєндєр оюндарынын жы-
йынтыгы да талкууланды.

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасынын биринчи орун 
басары Адылбек Касымалиев 
Азия єнїктїрїї банкынын 
Директорлор кеўешинин 
мїчєлєрї менен жолугушту. 

Жолугушууда тараптар 
транспорт, энергетика, же-
ке секторду колдоо, сана-
риптештирїї, жашыл эконо-
мика жана адам капиталын 
єнїктїрїї сыяктуу кызмат-
ташуунун багыттары боюнча 
долбоорлорду ишке ашыруунун келе-
чегин талкуулашты. А.Касымалиев єл-
кєнї єнїктїрїї їчїн ыкчам жана на-
тыйжалуу чараларды кєрїїнї мезгил 
талап кылып жатканын белгиледи. Єз 
кезегинде АЄБ Директорлор кеўеши-
нин мїчєлєрї каржылоодо жакырчы-
лыкты кыскартуу, жеке секторду кол-
доо, климаттын єзгєрїї маселелери, 
транспорт, энергетика, сапаттуу мам-
лекеттик башкаруу жана аймактык 
кызматташтыктын артыкчылыктуу 

багыттарын айтышты. Ошондой эле 
келечекте Кыргыз Республикасы їчїн 
тобокелчилик катары COVID-19 пан-
демиясынын таасири, инфляция, Ук-
раинадагы кризис жана чек ара чата-
гы саналарын билдиришти. Тарап-
тар Кыргыз Республикасында баш-
талган ири долбоорлорду, атап айт-
канда, Камбар-Ата-1 ГЭСин, “Кытай 
— Кыргызстан — Єзбекстан” темир 
жол долбоорун ишке ашыруунун жї-
рїшїн талкуулашты.

Бириккен Улуттар Уюмунун Адам 
укуктары боюнча комитетинин 
136-сессиясы 10-октябрда 
ачылып, анын жїрїшїндє Кыргыз 
Республикасынын, Эфиопия 
Федеративдик Демократиялык 
Республикасынын, Япониянын, 
Никарагуа Республикасынын, 
Филиппиндин жана Россия 
Федерациясынын Жарандык 
жана саясий укуктар жєнїндє эл 
аралык пактынын жоболорунун 
ишке ашырылышы тууралуу 
баяндамалары угулду. 

Министрлер Кабинетинин Тє-
рагасынын орун басары Эдил                       
Байсалов жетектеген делегация-
нын курамында Жогорку Сот-
тун, Башкы прокуратуранын, 
Ички иштер министрлигинин, 
Юстиция министрлигинин, Эм-
гек, социалдык камсыздоо жана 

миграция министрлигинин, Тыш-
кы иштер министрлигинин жана 
Кыргыз Республикасынын Жене-
вадагы БУУнун бєлїмїндєгї жа-
на башка эл аралык уюмдардагы 
Туруктуу єкїлчїлїгїнїн єкїлдє-
рї болду. 

Эске салсак, Кыргыз Республика-
сы 1994-жылдын 7-октябрында Жа-
рандык жана саясий укуктар жєнїн-
дє эл аралык пактыга жана анын Фа-
культативдик протоколуна кошулган 

жана ушул жылдын 11-12-октябрын-
да Комитетке їчїнчї мезгилдїї 
баяндамасын сунуштайт. 

Буга катар 2010-жылдын 6-де-
кабрында Кыргыз Республикасы 
єлїм жазасын алып салууга ба-
гытталган Жарандык жана саясий 
укуктар жєнїндє эл аралык пакты-
нын Экинчи Факультативдик про-
токолуна кошулган.

“Эркин-Тоо” пресс

АЛМАМБЕТ МАТУБРАИМОВ 
70 ЖАШТА

МААНИЛЇЇ ТАЛКУУЛАР

БУУнун АДАМ УКУКТАРЫ БОЮНЧА 
КОМИТЕТИНИН 136-СЕССИЯСЫ
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- Бекболот агай, кыргыз-
єзбек мамлекеттик чек ара-
сын чечїїнї жалпы элдик ре-
ферендумга алып чыгуу суну-
шун алгач сиз кєтєрїп чык-
тыўыз. Жалпы элге салуу 
канчалык зарыл?  

- Ооба, азыр бийлик кыргыз-
єзбек мамлекеттик чек арасынын 
талаш участкалары боюнча эки 
тараптуу келишимдин долбоорун 
даярдады. 4 727 гектар жер єзбек 
тарапка єтїп, анын ордуна дээр-
лик 20 миў гектарга жакын жер 
кыргыз тарапка єттї дешїїдє. 
Албетте, бийликтин бул када-
мы чек ара чечилип калса коў-
шу эл менен ынтымакта жашап 
калат элек деген аракети. Бирок, 
бийлик сєзсїз элди угушу керек. 

Эгер “Жогорку Кеўеш бул ке-
лишимди ратификациядан єт-
кєрсє, бийлик кїчкє салып са-
тып ийди же кысым кылды” де-
ген тїшїнїк калат. Ошол їчїн 
алгач элге алып чыккыла деген 
сунуш берип жатам. Жалпы эл-
ге тїшїндїрїп, референдум ме-
нен чечїї жолу турат. Туура кєр-
сєўєр колдоп бергиле, каршы 
болсоўор дагы башка жолдорун 
издеп кєрєбїз деш керек. Жок, 
биздики туура деп чечип койгон 
болбойт. 

Жогорку Кеўештин эл аралык 
иштер, коргоо, коопсуздук жана 
миграция боюнча комитетинин 
жыйынына катыштым. Эч кан-
дай жашыруун нерсе жок экен. 
Бардыгы ачыкталып кетти. Би-
рок комитетте жабык талкуулан-
ганы туура болду. Себеби, талкуу 
учурунда ар кандай сєздєр айты-
лат. Анын баары экинчи тарапка 
угулбашы керек. 

Бийлик єз позициясын туу-
ра деп жатат. Каршы тарапты 
уксак, алардын да жїйєсї жєн-
дїї. Ошондуктан, азыркы бий-
ликке биздин тагдырды кайта-
лабагыла деп айтып жатам. Ас-
кар Акаев Кытай менен болгон 
чек араны эў сонун чечкен ме-
нен ушак сєзгє калды. Бизден 
кийин Кытай менен Казакстан 
сїйлєшїп, талаш жерлер 50/50 
деп чечилди. Дїйнєлїк практи-
када талаш жерлер 50/50 деп че-
чилет. Тажиктер Кытайга 70 па-
йызын берип, 30 пайызын гана 
алып калды. Россия 40 пайы-
зын алды. Эў мыкты чечкен биз 
болдук. Ал Аскар Акаевдин дип-
ломатиясы, Цзян Цземин менен 
болгон жеке мамилеси аркылуу 
чечилген. Азыркы бийлик да-
гы жакшы ниет менен аракет  
жасап жатат. Бирок, келечекте                                 
Садыр Жапаров туура кылды де-
ген жїз адамдын їнї унутулуп, 
каршы болгон он адамдын їнї 
тїбєлїк калып калат. 

- Чек ара маселесинде то-
лук утушка ээ болгон тарап 
болбойт эмеспи. Бир жери-
нен утушка ээ болсо, экинчи 
жерде шартка кєнїїгє туура 
келет. Ушундай аяр мамиле-
де кыйкырык сала бергендин 
єзї туура эмес болсо керек? 

- Албетте, чек ара аябай аяр 
мамиле жасай турган маселе. 
Бирок, бийлик бир жерден ка-
та кетирсе экен деген тарапка 

кыйкырып чыкканга жакшы 
шарт тїзїлєт экен да.  Ошол їчїн 
мен бийликке эскертип жатам. 
Биздин “Коомдук кеўеш” уюму  
калыс пикирди карманып келе 
жатабыз. Биз эмне їчїн оппози-
ция эмеспиз? Оппозиция –бий-
лик їчїн кїрєшкєн топ. Бийлик 
їчїн кїрєшпєгєн топту эч качан 
оппозиция деп атабаш керек. Оп-
позиция бийлик їчїн кїрєштє 
бардык мїмкїнчїлїктї пайдала-
нат. Азыр да ошол мїмкїнчїлїк-
тї пайдаланууга аракет кылы-
шат. Биз эмне їчїн калыс пози-
цияны карманып турабыз? Ант-
кени, бизге бийликтин кереги 
жок. Туура же туура эмес экен-
дигин ачык айтабыз. Эў баш-
кы, максатыбыз мамлекетибиз-
де тєўкєрїш болбосун деген ти-
лектебиз. Себеби, тєўкєрїш бол-
гон сайын мамлекет артка кетип 
жатат. Бардык маселе, сїйлєшїї 
жолу менен чечилиши кажет. Оп-
позиция азыркы кырдаалда тєў-
кєрїш болуп кетїїсїн каалаган-
дын ордуна, калыс пикирин кар-
манып, кадыр-баркын кєтєрїп 
алса, анда алдыда боло турчу 
шайлоодо алдыга озуп чыгууга 
чоў мїмкїнчїлїк жаралат.

- Акыркы жылдары коўшу 
мамлекеттер менен болгон 
чек ара маселесинде кєп кєй-
гєйлєр жаралды. Отуз жыл-
дан бери чечилбей келген бул 
маселеге акыры чекит коюлу-
шу керек да. Эмне їчїн мын-
дай кєйгєйгє кептелдик?

- Эў оболу чек ара маселесин 
чечїїдєгї принциптерге токтол-
гум келип жатат. Бул маселени 
чечїїгє єтє кылдат, єтє аяр ма-
миле жасап, чыныгы диплома-
тиялык жол менен кетишибиз 
керек. Дїйнєлїк практикада 

ушундай. Сєзсїз эле жеўип алы-
шым керек же болбосо экинчи 
тарап сєзсїз жеўилип бериш ке-
рек деген талап єтпєйт. Бул сїй-
лєшїїлєрдїн негизинде чечиле 
турган нерсе. Экинчиден, чек 
ара маселесин жалпы эл тїшї-
нїп, саясатташтыруудан алыс 
болушу керек. Їзєўгї-Куушту 
саясатташтырып олтуруп Аксы 
окуясы чыгып, акыры мамлекет-
тик тєўкєрїшкє алып келди. Де-
мек, саясатташтыруунун акыры 
тїбї жакшылык менен бїтпєйт. 
Кийинки принцип – элдин ой-
пикири менен эсептешїї. Бий-
лик єзїм билемдик менен чечим 
кабыл алып койбошу керек. Эл-
дин, чек араны жакшы тїшїнгєн 
тажрыйбалуу эксперттердин кеп-
кеўешин угуу кажет.  Бул масе-
лени чечїїдє эч качан жерди са-
тып жиберди деген сєз болбошу 
зарыл. Анткени, жерди сатууга 
эч мїмкїн эмес. Маселен, ГЭС-
терди курууда компаниялар ме-
нен сїйлєшїїлєр жїрєт. Алардан 
сатып жиберди деп шек санасак 
болот. Чек ара маселесинде мам-
лекеттин жетекчилери сїйлєшїп 
жатпайбы. Кантип Цзян Цзе-
мин Аскар Акаевге пара берет?                                                     
Кантип Нурсултан Назарбаев 
Курманбек Бакиевге пара берет? 
Кантип Шавкат Мирзиёев Садыр 
Жапаровго пара берет? Бул мїм-
кїн эмес. 

Катачылык кетирип жатса 
башка кеп. Ошол кетирип жат-
кан каталарын кєрсєтїш керек. 
Ал эми жерди сатып жиберди де-
ген болбогон кеп. Саясатташтыр-
багыла дегеним ошол. Бул негиз-
ги принциптер. Ушул принцип-
терди мекенчилмин деген ар бир 
адам туу тутуп, сактаганга ара-
кет кылышы зарыл. 

Ал эми кыргыз-єзбек чек ара-
сына келе турган болсок, 30 
жылдан бери чечилбей келе жа-
тат. Эми чече турган учур келип 
жетти. Єткєндє Жогорку Кеўеш-
тин комитетинде талкуу болгон-
до аттуу-баштуу адамдар катыш-
ты. Мен да бардым. Медеткан Ше-
римкулов, Алманбет Матубраи-
мов, Исмаил Исаковдор бул ма-
селени узартпай чечиш керекти-
гин, канчалык созо берген сайын 
ар кандай жаўжалдарга алып ке-
лиши мїмкїн экендигин эскер-
тишти. Жергиликтїї элдин ка-
гылышуусуна алып келїї кооп-
туулугу дайыма турат. Бийлик эм-
не болсо ошол болсун деп кош кє-
ўїл болуп жата берсе, тїбї жак-
шылыкка алып келбейт. Бул жа-
гынан алып караганда азыркы 
бийликтин чек араны чечели де-
ген кадамын, аракетин туура тї-
шїнїшїбїз керек. Экинчи дагы 
бир жагдай, Єзбекстандын Пре-
зиденти Шавкат Мирзиёевдин 
тажрыйбалуу киши экендиги, 
єлкє башына келгени Кыргыз-
станга жакшы мамиле кылып ке-
ле жатат. Бул да чоў фактор. Се-
беби, Ислам Каримовдун мами-
леси жакшы эмес эле. Ал учур-
да чек ара маселесин чечїї мїм-
кїн эмес болчу. Чечкен кїндє да-
гы утулуу абалда болмокпуз. Бул 
жагынан алганда дагы азыр жак-
шы жагдай тїзїлїп жатат. 

Тажикстан менен жаўжалда-
шып, куралдуу кагылышка че-
йин барып жаткандыгыбыз-
дан улам, алар менен сїйлєшїї 
оор болуп жатат. Ал эми Єз-
бекстан менен жакшы мамиле-
де болуп жатабыз. Ошондуктан 
акылдашып-кеўешип чечкенге 
жакшы шарттар тїзїлїп жатат. 

- Тажикстанды сєз кы-
лып калбадыўызбы, Аскар 
Акаев президент болуп тур-
ган учурда аталган єлкє ме-
нен чек арабызды чечип алуу 
мїмкїнчїлїгї бар эле деп сын 
айткандар кєп. Чын эле ошол 
учурдагы мїмкїнчїлїктї 
колдон чыгарып жибердикпи?

- Мен да мындай сєздєрдї угуп 
жїрєм. Биринчиден, ал кезде че-
чїїгє эч мїмкїн эмес болчу. Себе-
би, 1992-жылдан баштап эле Та-
жикстанда жарандык согуш жї-
рїп жаткан. Ошондуктан, ал жакта 
расмий бийлик болгон эмес. Ки-
йин Эмомали Рахмон бийликке 
келгенде анын кїчї мамлекетте 
эмес, Дїйшємбї шаарынын ичин-
де гана болгон. Калган аймактарда 
талаа командирлери бар эле. Со-
гуш жїрїп жаткан убакта чек ара 
кантип чечилет? Ошол учурда эле 
чечип койсо болмок дегендерди 
ачык эле “аферисттер” деп айтам. 
Мамлекетте ич ара согуш жїрїп, 
кан тєгїлїп, мамлекеттик инс-
титуттар иштебей жаткан учурда 
чече турган болсок, басып кирїї 
жолу менен гана чечишибиз ке-
рек болчу. Аскар Акаевич гуман-
дуу адам болгон, андай жолго эч 
качан бармак эмес. 

- Ошол кездеги Єзбекс-
тандын Президенти Ислам                       
Каримов менен да сїйлєшїї 
жолу менен бир мунасага ке-
лїї мїмкїн эмес беле?

- Ооба, жогоруда айтканымдай 
Ислам Каримов бизге жакшы кєз 
карашта эмес болгон. Каалаган 
учурда газды єчїрїп, чек араны 
жаап койчу. Ошко жакын жер-
лерге,  Андижанга танкаларын 
алып келип койгон. Чек араны 
чечїї тїгїл, булар качан кол са-
лат деген кооптонуу ар дайым 
турган. Эгерде биз чечебиз деп 
катуу турсак, алар бизге шарт 
коймок. Ошондуктан, маселе 
ушул кезге чейин узарып келди. 
Ал эми Кыргызстан-Кытай чек 
ара талашын алсак Аскар Акаев 
ошол учурда мїмкїнчїлїктєн эў 
сонун пайдаланып, кытай менен 
болгон чек араны чечип алды. 
Талашта турган жердин 70 па-
йызын биз алдык, ал эми 30 па-
йызын Кытай алды. Аскар Акаев 
мекенчил адам катары убагын-
да абдан туура кадамга барган. 
Бирок, саясатчы катары утту-
руп койду.

- Эмне їчїн?
- Себеби, єзїнїн керт башын 

ойлоп чек ара маселесин чечпей 
койгондо Їзєўгї-Кууш маселеси 
чыкмак эмес. Їзєўгї-Кууш саты-
лып кетти деп ошол кездеги оп-
позиция Аксы окуясын жаратты. 
Аксы окуясы ырбап олтуруп тєў-
кєрїшкє алып келди. Кытай жа-
на Єзбекстан менен болгон чек 
ара маселелерди эки бєлєк кароо 
керек. Себеби, Їзєўгї-Куушта эл 
жашабайт. Ал жерде эл жок бол-
гондон кийин жергиликтїї эл-
дин кызыкчылыгы жок. Чек ара 
туура эмес єтїп жатат деп чык-
кан эл болбойт. Ошол кезде-
ги Кытай лидери Цзян Цземин 
“Жакында кетем, мен барда жак-
шы чечип алгыла”- дептир. Аскар 
Акаев мїмкїнчїлїктєн пайда-
ланып калайын деп жандалбас-
тап чечип жатпайбы. Эгер Аскар 
Акаев митайым саясатчы болсо, 
ал жерде атышып жаткан эл бол-
богондон кийин тим коймок. Ан-
да Аксы окуясы да, тєўкєрїш да 
болмок эмес. Чек араны кандай 
чечсеў дагы эч качан жакшы кє-
рїнбєйсїў.  

- “Їзєўгї-Кууш толугу ме-
нен кыргыздын жери бол-
гон, анын 30 пайызын Кы-
тайга берип Акаев душман-
чылык кылган ” дегендер да 
бар эмеспи?

- Ал кєчє таптаган кишинин 
сєзї. Союз маалында эле Їзєўгї-
Кууш “СССР – Кытай ортосунда-
гы талаш жер” деп аныкталган. 
Ал талаш эгемен Кыргызстан-
га мураска калган. Андай кє-
чє таптагандардын логикасына 
таянсак, анда Россиянын Енисей 
жери да кыргыздыкы. Анда ал 
жерди кайра алууну эмнеге та-
лап кылышпайт?! Чек ара маселе-
сине жооптуу, расмий документ-
тердин негизинде гана мамиле 
кылуу керек. 

- Кемпир-Абад суу сактагы-
чы боюнча эмне пикир айта 
аласыз? 

- Мен бийликке “элди ук-
кула, алар менен кеўешип иш 
алып баргыла!” деген каалоо-
сунушумду айтаар элем.

Жылдыз ДЫЙКАНОВА

КЕП КЕЛГЕНДЕ

Экс-министр Бекболот ТАЛГАРБЕКОВ:

“Бийликтин чек араны чечели деген 
аракети туура, бирок элди да угуу керек”
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МААНИЛЇЇ МАСЕЛЕ

- Максат Орозбекович, жол 
кире акысын кєтєрїї боюн-
ча киргизилген сунуш коом-
чулукта тынчсыздануу жара-
тууда. 

- Ооба. Бишкек шаарындагы 
коомдук унаалардын жол кире 
акысын кєтєрїї долбоору кара-
лып жатат. Бирок, бул сунуштар 
дароо ишке ашат дегенден алыс-
мын. Биз транспорттук чыгым-
дарга, кирешелерге экономика-
лык эсеп жїргїзїп, орточо та-
рифти иштеп чыктык. Аны до-
кументтештирип Экономика ми-
нистрлигине жєнєтїї алдында 
турабыз. Экономика министр-
лиги да документти талдап кє-
рїп, єзїнїн тыянагын чыгарып 
бериши зарыл. Ошондон кийин 
гана документ Бишкек шаардык 

кеўешке сунушталат. Шаардык 
кеўеш да сунушту тез эле кабыл 
албайт. Ал алгач коомдук тал-
кууга коюлуп, бир ай Бишкек 
шаарынын мэриясынын сайты-
на жарыяланат. Ошол убакта 
коомчулук документке єзїнїн 
сунушун берип, єзгєртїї кир-
гизе алат. 

- Жол кире 21 сом, кечки та-
риф 32 сом болсун деген су-
нуш киргизилиптир? Эмне 
їчїн 21 сом?

- Єлкєдє акыркы бир жылда 
экономикалык кєрсєткїчтєрдє 
чоў єзгєрїїлєр болду. Баалар кє-
тєрїлдї. Унаа тетиктеринин, кї-
йїїчї майдын баасынын кескин 
тїрдє жогорулашы жогорудагы-
дай сунушту киргизїїгє тїрткї 
болду. 2021-жылы 28-сентябрда 
жол кире акысынын жаўы тари-
фин кабыл алып жатканда соляр-
канын 1 литри 38 сом болчу. Бї-
гїнкї кїндє 76 сомго чейин кє-
тєрїлдї. Биздин экономикалык 

эсептєєлєр боюнча накталай 
тєлєм 21 сом болсо туура болот 
экен.

- Жол кирелер кєтєрїлгє-
нї менен коомдук унааларда 
жїргїнчїлєр їчїн шарттар 
тїзїлбєй жатат? Бул сындар-
га кошуласызбы? 

- Эгер тарифтер жогору бол-
со, автопарктар єзїнєн-єзї жа-
ўыланмак. Албетте, баа єзгєрїп 
калса, тейлєє дагы єзгєрїшї ке-
рек. Айдоочулардын жоопкерчи-
лиги, милдети да каралат. Быйыл 
декабрь айынын башында Биш-
кек шаарына жаўы 120 автобус-
тун келиши кїтїлїп жатат. Андан 
тышкары ВИП маршруткаларды 
да ишке киргизїї каралууда. Эгер 
алар ишке кирип калса, єзїнчє та-
риф, маршруттар ишке кирет. 

- Жол кире кєтєрїлгєндє 
айрыкча окуучуларга оор-
чулук келиши мїмкїн. Эмне 
їчїн окуучуларга атайын тє-
лєм каралган эмес?

- Бул сапар окуучулар їчїн 
жол кире 6,40 тыйын болот. Пен-
сионерлерге адаттагыдай эле же-
ўилдик каралган. 

- Їч тїрлїї сунуш киргизип 
жатыпсыздар эмне їчїн? 

- Жїргїнчїлєрдї жана жїк 
ташуунун иш жїзїндєгї єздїк 
наркы накталай эсептешїї тари-
финен ашып кетти. Натыйжада, 
транспорт ишканаларында жїгїр-
тїї каражаттардын жетишсизди-
ги, материалдар жана эмгек акы 
боюнча карыздар пайда болуп 
жатат. Мындан улам маршруттук 
таксилер азайды. Кирешеси бол-
богон тармакта иштебей линияны 
таштап кеткен айдоочулар кєп бо-
лууда. Маршруттар азайган соў, 
эл аялдамаларда сааттап коомдук 
унаа кїтїп турушууда. Автобус-
тарга, маршруттук таксилерге эл 
батпай жатат. Мындай абалга ту-
шуккан эл кайра эле келип бизге 
даттанышат. Ошондуктан маселе-
лерди чечїї жолун издеп олтуруп, 
тарифти кєтєрїїнї туура таптык 
жана абалды жєнгє салуунун 3 
вариантын карап чыктык. Ал їч 
вариантты талдап кєрїп, анын 
негизинде жол кирени троллей-
бус, автобус – 15, маршруттар 
їчїн – 21 сом, кечки тариф – 32 
сом деп белгиледик. 

 Бишкек шаарынын мэриясынын Транспорт жана 
жол-транспорттук инфратїзїмдї єнїктїрїї 
департаментинин директору Максат НУСУВАЛИЕВ:

“ЖОЛ КИРЕ 
КЄТЄРЇЛСЄ, ТЕЙЛЄЄ 
ДА ЖАКШЫРТЫЛЫШЫ 
КЕРЕК”

Бишкек шаарынын мэриясы жол кире 
акысын жогорулатуу боюнча сунуш 
киргизип, долбоор иштеп чыкты. Бул 
маалымат учурда кызуу талкууга 
алынууда. Биз Бишкек шаарынын 
Транспорт департаментинин 
башчысы Максат Нусувалиевге 
кайрылып, маселенин чоо-жайын 
сурадык. 

ЄСЇМДЇК МАЙЫ 
АРЗАНДАДЫ

Экономика министрлиги ушул кїн-
дєрдє єлкє аймагында айрым азыктарга 
болгон баа арзандаганын билдирди. Баа-
лардын тємєндєє тенденциясы эки айдан 
бери байкалууда. Алсак, сентябрь айынын 
башында єсїмдїк майынын 1 литри 188,3 
сом болсо, ушул кїндєрдє 155 сомдон са-
тылууда. Ошондой эле кїйїїчї май, ун-
дун баасынын арзандоосу байкалган. 

РАК, ГЕПАТИТТИН С, В ТЇРЇ 
МЕНЕН ООРУГАНДАР ЇЧЇН 
ДАРЫ САТЫЛЫП АЛЫНАТ

Саламаттыкты сактоо министринин 
орун басары Улан Садыков єлкєдє дары-
дармек сатып алууга кошумча 1 мил-
лиард сом каралып жатканын билдир-
ди. Бул каражатка рак, гепатиттин С, В 
тїрлєрї жана башка дарттан жабырка-
гандар їчїн дары-дармектер сатылып 
алынат. Кыргызстанда буга чейин ге-
патиттин С, В тїрлєрїн дарылоочу да-
рылар сатылып алынган эмес. Улан                                              
Садыков учурда тендер иштери жїрїп 
жатканын кошумчалады. 

ТОКОЙ ЇРЄН БАЗАСЫ 
КУРУЛАТ

Кыргызстанда токой їрєн базасын 
куруу пландалып, баалуу єсїмдїктєр-
дїн їрєндєрїн сактап калууга аракеттер 

кєрїлїїдє. Бул тууралуу Айыл чарба ми-
нистрлигинин алдындагы токой кызма-
тынын токой экосистемаларын интегра-
циялап башкаруу долбоорун ишке ашы-
руу бєлїмїнїн директору Канат Жантаев 
билдирди. Токой їрєн базасы климаттык 
єзгєрїїлєргє туруштук берїї максатын-
да курулуп жатат. Анда климаттын єзгє-
рїїсїнє туруктуу болгон єсїмдїктєрдїн 
їрєндєрї сакталып турмакчы. 

БАЛЫК 145%ГА КЄП 
ЄСТЇРЇЛДЇ

Балык департаментинин кєлмєлєр-
дї паспорттоштуруу жана балык чарба 
реестрин жїргїзїї бєлїмїнїн башчы-
сы Нурзамат Акпаралы уулу Кыргызстан-
да 2022-жылдын сегиз айында 8 974 тонна 
балык єндїрїлїп, 2 901 тонна балык жана 
балык продукциясы экспорттолгонун бил-
дирди. Бул кєрсєткїч былтыркы жылдын 
ушул мезгилине салыштырмалуу 145 па-
йызга кєп. Учурда Кыргызстанда бирдик-
тїї мамлекеттик балык чарба реестрин-
де 194 балык чарбасы катталган. Анын 
ичинен 30 чарба балык жана балык про-
дукцияларын Россияга, Казакстанга жа-
на башка єлкєлєргє экспорттойт. 

6 МИЎДЕН АШУУН КИШИ 
ЇЙЇНЄ КАЙТА ЭЛЕК 

Баткенде чек арадагы каргашада їй-
жайын таштап чыгууга аргасыз болгон 
6 миўден ашуун киши їйїнє кайта элек. 
Бул тууралуу Єзгєчє кырдаалдар ми-
нистрлиги кабарлады. Эвакуация бол-
гон 137 миўдей кишинин кєбї туруктуу 

жашаган жерлерине кайтып барган. Бї-
гїнкї кїндє убактылуу кабыл алуу жай-
ларында 1145 жаран жайгашкан. Ал эми 
4975 киши жакындарынын їйлєрїндє 
убактылуу баш калкалап жатат.

КЫРГЫЗСТАН-ЄЗБЕКСТАН 
КЫЗМАТТАШАТ

Кыргызстан менен Єзбекстан бирдик-
тїї туристтик долбоор тїзїїнї пландап 
жатат. Бул тууралуу Инвестиция боюнча 
улуттук агенттиктин єкїлї Бакыт Дозоев 
Кыргызстандын ишкерлери менен мам-
лекеттик органдарынын жолугушуусун-
да билдирди. Анын айтымында, Єзбекс-
танга барган туристтер андан ары Кыр-
гызстанга жєнєтїлєт. Же, тескерисин-
че, Кыргызстанга келгендер Єзбекстан-
дын кооз жерлерин кыдыруу їчїн коўшу 
мамлекетке жиберилет. Б. Дозоев атал-
ган долбоор жакын арада ишке ашат де-
ген ниетин билдирди.

ТЕЙЛЄЄ ТАРМАГЫНДА 
ЄСЇШ БАЙКАЛДЫ

Статистика боюнча улуттук комитет 
Кыргызстанда жыл башынан берки ич-
ки дїў продукция єткєн жылга салыш-
тырмалуу 7,2 пайызга єсїп, 597 миллиард 
сомду тїзгєндїгїн билдирди. Маалымат-
та "Кумтєр" ишканасын эсепке албаган-
да ИДПнын кєлємї 555 миллиард сомдон 
ашып, 2021-жылдын тийиштїї мезгилине 
салыштырмалуу 4,9 пайызга кєбєйгєнї ай-
тылган. Єсїш єндїрїш жана тейлєє тар-
мактарында байкалган. Тємєн кєрсєткїч-
тєр айыл чарба тармагында белгиленди. 

КЫРГЫЗСТАНДЫ 126 
МАМЛЕКЕТ КОЛДОДУ

Кыргызстан 2023-2025-жылдарга БУУ-
нун Адам укугу боюнча кеўешине мї-
чєлїккє шайланды. Буга чейин биздин 
єлкє аталган кеўешке 2009-2012 жана 
2016-2018-жылдары мїчє болгон. Бул 
сапар Азиялык топтон мїчєлїк їчїн 
Кыргызстан, Афганистан, Бангладеш, 
Вьетнам, Мальдив жана Тїштїк Ко-
рея ат салышып, Кыргызстан БУУнун 
штабында 126 мамлекеттин колдоосу-
на ээ болуп, шайлоодон жеўип чыккан. 
“Кыргызстандын мындай абройлуу эл 
аралык органга тандалышы дїйнєлїк 
коомчулуктун єлкєнїн адам укукта-
рын коргоо боюнча салымын тааныга-
нынан кабар берет”, - деп айтылат Кыр-
гызстандын Тышкы иштер министрли-
гинин маалыматында.

МЕКТЕПТЕРДЕ КАРАНТИН 
КИРГИЗИЛЕБИ?

Кыргызстанда айрым жугуштуу оору-
лар кєбєйдї. Айрыкча вирустук гепатит, 
SARS жана сасык тумоо кїч алууда. Бул 
тууралуу саламаттыкты сактоо минист-
ринин орун басары Бїбїжан Артыкбае-
ва билдирди. Анын айтымында мындан 
улам ооруканаларда карантиндик чара-
лар киргизилїїдє. Адис эгер жугуштуу 
оорулардын кєбєйїї тенденциясы кїч 
алса, мектептерге да карантин чараларын 
киргизїї сунушталарын айтты. 

Бетти даярдаган
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Кабарлар
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САЯСАТ ДЄЎГЄЛЄГЇ

- Исмаил Исакович, Жогор-
ку Кеўеште Кыргызстан ме-
нен Єзбекстандын мамлекет-
тик чек арасын тактоо боюнча 
келишим тууралуу маалымат 
берилип, пикир алышуу, тал-
куу болуп єттї. Ага коомдук 
ишмерлер, депутаттар катыш-
ты. Сиз дагы ошол талкууга ка-
тышып, єз пикириўизди айт-
тыўыз. Азыр коомчулук ошол 
маалыматты талкуулап жатат. 
Талкуу болуп, ар кандай пи-
кирлер айтылганы туура эле 
болдубу? 

- Биринчиден, биз долбоорду 
талкуулаган жокпуз. Ушуну баса 
белгилеп кетейин. “Кемпир-Абад 
маселеси каралат, келип талкууга 
катышып бере аласыздарбы” де-
генинен макулдукту берип, ата-
йын барганбыз. Жогорку Кеўеш-
ке кирер замат баарыбыз абдан 
ыўгайсыз абалда калдык. Прези-
дент жыйын ачык болот деп айт-
канына карабай болуп кєрбєгєн-
дєй текшерїї болуп, жада калса 
депутаттардын дагы телефондорун 
алып, журналисттерди аппаратсыз 
киргизишти. Ошондой абалды кє-
рїп, кирбей эле коёюн дедим. Жо-
горку Кеўештин Тєрагасына те-
лефон чалып айттым, ал аксакал-
ды киргизгиле дегенден кийин га-
на кирдим. Жыйындын башын-
да Камчыбек Ташиев “Маалымат 
жабык болсун, калгандарын ачык 
кылалы” деди. Процедура боюнча 
талаш-тартыш болду. Комитетте 
мїчє болгон депутаттардын бир 
тобу, єзгєчє А.Мадумаров “доку-
менттер таратылбаса, колубузда 
эч нерсе жок болсо, регламенттин 
талабы одоно бузулуп жатса кан-
тип, эмнени талкуулайбыз” деген 
жїйєлїї пикирин айтты. Жогорку 
Кеўештин мурунку депутаты ката-
ры мага єтє одоно кєрїнїш бол-
ду. Талаш-тартыштан кийин би-
ри пикир алмашуу десе, экинчи-
си коомдук угуу, їчїнчїсї коми-
теттин жыйыны дешип акырын-
да башталды. Камчыбек Ташиев 
депутаттарга кайрылып, “маалы-
матты жабык эшик артында бере-
йин...” деп, анысы дагы ызы-чуу 
болуп, акырында жабык эшик ар-
тында картадан, слайддан кєрсє-
тїп, жеткиликтїї тїшїндїрїп, ке-
нен маалымат берди. Андан ки-
йин ушул маселе боюнча аксакал-
дарды чакырдык эле, ошолордун 

оюн угуп коёлу деп биринчи сєздї 
Медеткан Шеримкуловичке берди. 
Ал киши єзїнїн пикирин айтты. 
Экинчи болуп сєздї мага берди 
эле, менден кичїї болсо дагы єзї 
Єзгєндїн кулуну, Жогорку Кеўеш-
тин Тєрагасы болгон Алмамбет 
Матубраимов сїйлєсїн, андан ки-
йин мен сїйлєйїн деп ага жол бер-
дим. Їчїнчї болуп єз пикирим-
ди айттым, бизден кийин коом-
дук єкїлдєр сїйлєштї, андан ки-
йин депутаттар, алардын арасын-
да  А.Мадумаров жалындуу, фак-
тыларга таянып, эмоцияга алды-
руу менен сїйлєп, К.Ташиев мыр-
занын айткандары боюнча кызуу 
талкуу болду... Ошентип маселе-
ни ар кандай кєз караш менен тал-
куулаганы абдан жакшы кєрїнїш 
болду деп эсептейм.

- Чек ара маселесине 
2000-жылдардан бери арала-
шып жїрєсїз. Бїгїн чоў тал-
кууну жаратып жаткан Єзбекс-
тан менен чек ара маселесин-
деги талаш жараткан жерлер-
дин тамыры кандайча баштал-
ганын айтып берсеўиз? 

- Мен акыркы кол коюлган ке-
лишимби же протоколбу аны єз 
кєзїм менен кєргєн жокмун, жо-
горуда айткандай, депутаттар да-
гы башында документтер менен 
тааныштыгы жок экен. Ошондук-
тан, азыр келишим боюнча єз пи-
киримди айта албайм. Болгону, 
Камчыбек Ташиевдин бизге бер-
ген маалыматы боюнча пикир-
лерибизди айттык. Єзїўєр жак-
шы билесиўер, єткєн жылы ап-
рель айынын башында Кемпир-
Абад маселеси боюнча Камчыбек 
Ташиев кол койгон Ташкент про-
токолу улуттун кызыкчылыгы-
на жооп бербейт деп єзїмдїн да-
лилдеримди айтып чыккан элем. 
Менин макалам коомчулукка жа-
рыялангандан кийин гана талкуу 
башталып, кєпчїлїк кызыгуу ме-
нен окушуп, башындагы ызы-чуу 
ошодон башталган. Эгерде суу сак-
тагычтын алдындагы жер боюн-
ча айтсам, анын жалпы аянты 
5731 га, єзбек тарап бизге 4127 
гектар жерди компенсация ката-
ры таштак, суу чыкпаган жерлер-
ден беришкен. Бїгїнкї кїндє ал 
жерлерге элдер отурукташып, єз-
дєштїрїшкєн. Бирок, документ-
те жерге алмаштырдык деп так 
жазылган эмес. Биздикилер жер 

алмаштырылган эмес, компенса-
ция катары гана берилген десек, 
єзбек тарап “Жок, биз анын ор-
дуна бергенбиз” деп айтышат. Ар 
ким єзїнїн кызыкчылыгын кєз-
дєйт экен да. Андан башка єзбек 
тарап бизге Бїргєндї массивине 
219 км канал салышы керек бол-
чу. Андан жылына 227 млн куб суу 
єтмєк болгон. Биз ошол массив-
де 20 миўден ашык гектар жерди 
єздєштїрмєкпїз. Экинчи милде-
ти, Єзгєн жана Кара-Суу район-
дорунун суу сактагычка жакын 
жайгашкан айылдарында суу чы-
гып кетпеши їчїн коллектордук-
дренаждык тармактарды салууга 
милдеттїї болушкан. Аны да са-
лышкан жок. Мындан сыртка-
ры Ханабадга келген 30 км жол 
салышы керек эле. Жазы суусу-
на кєпїрє курууга милдеттенме 
алышкан. Союз тарап, єз алдын-
ча республика болгондон кийин 
ал жерлер Єзбекстандыкы болгон 
соў бул милдеттенмелерди унутуп 
калдык. Эки милдеттенме бизге 
тїз тиешелїї болгондуктан бир 
канча каттар барган. Бирок, Єз-
бекстан Кыргызстандын бийли-
гин теў ата кєрбєстєн, єзїнє ал-
ган милдеттенмелерин аткарган 
эмес. 1975-жылы Ахматбек Сїйїн-
баев 20-февралда милдеттенмеле-
рин аткарбагандыгынын негизин-
де мурунку чек ара кандай єткєн 
болсо ошол боюнча калсын деген 
токтом чыгарат. Ал токтом ошол 
боюнча калып кеткен. Союз та-
рап, єз алдынча єлкє болгондон 
кийин маселе кєтєрїлє баштады. 
Кемпир-Абад боюнча єз алдынча 
сїйлєшїї болушу керек эле. Ти-
лекке каршы, кыргыз бийлигинин 
башына келген Акаев, Бакиев ан-
дан кийинки президенттер масе-
лени чечїїдє эрктїї боло алыш-
кан жок. Сїйлєшїїлєрдї кийин-
киге жылдырып келе беришкен. 
Ошондуктан бул маселе оркоюп 
чыгып калды. 

- Кемпир-Абад суу сактагычы 
салынгандан кийин бизге кан-
дай кесепеттери тийди? Кыргыз 
бийлиги ошол кесепеттердин ор-
дун толтуруу їчїн Єзбекстанга 
кандай талаптарды койгону туу-
ралуу маалымат барбы?

- Єзбекстандын бийлиги биз-
дин бийлик башындагы адамда-
рыбыз менен сїйлєшїп, Бїргєндї 
массивине сала турган болгон 219 
км каналды атайын токтом менен 
70 км кыскартышып, 149 км кы-
лышкан. Мындан сырткары єзбек 
тарап суу сактагычтын дамбасын 
бизден уруксат албай туруп суу-
нун деўгээлин кєбєйтїш їчїн 2 
м кєтєрїп алышкан. Анын кесепе-
тинен биздин элдин 7 миў гектар 
жерин суу басып калган. Талкууда 
ЄКМдин мурунку министри Мам-
бетжунус Абылов сєз сїйлєгєн-
дє Кара-Суу районундагы їйлєр-
дї суу басып кеткенин айтты. Биз 
депутат болуп тургандыктан бул 
маселе боюнча кайрылуулар кєп 
келген. Абалды жакшы эле бил-
чїбїз. 7 айыл єкмєттїн айылда-
рын суу каптаган. Кєзї єткєндєр-
дї жерге кємє албай калганбыз. 
Суу сактагычка жакын жайгаш-
кан элибиздин 5006 гектар жери 
туз чыккандыктан тїшїм бербей, 
800дєн ашык їй жараксыз болгон. 
Ошол жерде жашагандар турмуш 
шартын оўдоо їчїн айласы жок 

Россияга мигрант болуп кетїїгє 
мажбур болушкан. Ушундай учур 
жаралып жатса дагы биздин бий-
лик єзїнїн бекем позициясын 
билдирип, доо койгон эмес. Кыр-
гыз бийлигинин эў чоў кемчилик-
теринин бири ушул. Бизге окшо-
гон оппозициядагы саясатчылар 
талапты бийликке айтып келген-
биз. Бирок, эч кандай иштер ат-
карылбаган. Ал эми Ташкент про-
токолунда Ала-Бука районунда-
гы Орто-Токой суу сактагычы ки-
рип калган. Мен далилдерим ме-
нен макала жарыялаганда, ошол 
жердин компенсациясын сурабай-
сыўарбы деп айткам. Єзбек тарап 
биздин суунун эсебинен 40 миў 
гектардан ашык жерди єздєштї-
рїштї. Элин жумуш менен камсыз 
кылышты. Мен буудай эксе кан-
дай киреше тапса болот деп эсеп-
теп чыккам. Алар 2,5 млрд доллар 
пайда табышкан. Мындан сыртка-
ры биздин аймакка 2 ГЭС салыш-
ты. Экинчи ГЭСи 2006-жылы эле 
бїткєн, бирок 2019-жылдын ба-
шында реконструкция кылып то-
лук бїтїшїп, жылына 500 млн 
кВт/саат электр энергия ала тур-
гандай кубаттуулугун кєтєрїш-
кєн. Жок дегенде ошол ГЭСтердин 
їлїшїнє кирбейсиўерди, бизге єт-
кєн єзїбїздїн Орто-Токойду эмне-
ге бересиўер деп сындаган элем. 
Азыр ошол бойдон єзїбїздє ка-
лыптыр. Андан башка Гавасайды 
жана башка їч тєрт жерлерди биз 
алыппыз.

- Сиз бїгїнкї абалды эске 
алганда, К.Ташиевдин берген 
маалыматы колдоого татыктуу 
дегендей пикириўизди айтты-
ўыз. Бїгїнкї кайсыл абалды 
эске алышыбыз керек?

- Кечээги маалыматта суунун 
деўгээлин 900дєн ашырбайбыз 
деп кол коюлганы айтылды. Суу 
азайганда бош калган жерлерди 
элге бєлїп беребиз деп айтты. Эў 
негизги маселе, Камчыбек Ташиев 
“Эки тарап сууну талашпасын деп 
50-50 пайыздан адамдарды да-
йындап, бирге башкарууну чеч-
тик” деди. Бул жерде сууну пайда-
ланганда бир тарапка кєбїрєєк ке-
тип калса, токтогула деп айткан-
га мїмкїнчїлїк ачып жатат. Ушул 
кезге чейин Кемпир-Абадда суу-
ну башкаруу процессине бизди ка-
тыштырбайт эле, такыр киргиз-
бейт болчу. Сол жагынан Савайга 
суу кетет. Єзбек тарап суунун ба-
шын тосуп алышкан. Сууну кан-
дай бєлїштїргєнїн эч ким билчї 
эмес. Ошолор берген сууга карап 
жерибизди сугарганбыз. Эми кай-
сыл жакка канча суу кетип жат-
канын эки тарап теў конкреттїї 
тїрдє билет. 1980-жылы суу сак-
тагычтын биринчи бєлїгї бїткєн-
дє биздин калкыбыздын саны 3,6 
млн болсо, алардын калкынын са-
ны 15,9 млн эле. Бїгїн биз 7 млн 
кишиге жетейин деп турсак, алар-
дыкы 35,9 млн. Мындан сыртка-
ры, Анжиян облусу элдин жыш-
тыгы боюнча дїйнєдє їчїнчї 
орунда турат. Биринчи Мексика, 
экинчи Индия, їчїнчї Кытай да-
гы эмес, Анжиян облусу экен. Ке-
лечекке божомол кылып кєргєн-
дє, 2050-жылы кыргыздардын са-
ны 10-11 млн элге жетсе, єзбектер 
55-56 млн болуп єсєт. Демек, суу 
колдонуу бизде 2 эсеге кєбєйсє, 
аларда 3 эсеге кєбєйїп жатпайбы. 

Эгер биз сууну башкарууга катыш-
пасак, алар єздєрїнє керек сууну 
чыгара берет. Бизге керектїї суу-
ну кантип алабыз? Ушул тарабын 
алып караганда, сууну биргелешип 
башкаруу бизге ыўгайлуу болуп 
жатат. Интернетте мени алардын 
калкынын саны кєбєйгєндїгїнєн 
коркуп жатат деп айтып жатышат. 
Андан эч ким корккон жок. Баш-
каруу 50-50 болмок болду, кели-
шимге жазылды дегени мурункуга 
караганда кыйла алдыга жылыш 
болуп жатат. Экинчиден, дїйнє-
дєгї геосаясий абалды, аймакта-
гы коопсуздукту, саясий маселени 
карап кєрєлї да. Бїгїн биз кан-
дай чордонго айландык?! Азыр 
Орто Азия чєлкємїндє Кыргыз-
стан менен Тажикстандын орто-
сунда чоў чатак чыкчу абалда ту-
рабыз. Азыр да келишимди бол-
бойт деп жокко чыгарып койсок, 
кийин адам саны кєбєйїп, сууга 
болгон муктаждык єскєндє єз-
бектер да, биз да кєп суу алганга 
аракет кылабыз. Ал чырга айла-
нышы мїмкїн. Геосаясатта Кыр-
гызстанда от чыгарабыз дегендер 
бар экенин эске алып, бизди ким 
колдоп жатканына да кєўїл буру-
шубуз керек. Чоў єлкєлєр бизге 
агрессия жасаган тарапты курал-
дандырып жатат. Биз ким менен-
биз?! Азыр бизди колдогон тїрк 
менен єзбек туугандар эле. Эгер 
кийин ушул маселеден чыр чыгып 
кете турган болсо, анда азыркы 4 
миў гектар жерибизди эмес, 400 
миў гектар жерибизди жоготобуз. 
Канчалаган єлїм болуп калышы 
ыктымал. Ошондуктан, Камчы-
бек Ташиевдин айткан маалыма-
тынын негизинде колдоого татык-
туу экен деп айттым. Чындыгын-
да маалыматты укканда бир топ 
жылыштар болгонун айтып кою-
шум керек. Бул белгилей турган 
нерсе. Бир тарапты эле айта берген 
туура эмес. Толук маалыматы жок 
кээ бирєєлєр туура тїшїнбєй, “ге-
нерал бийликке єтїп кетти” деген 
сєздєрдї айтып жатышат. Кайсыл 
бийлик келбесин, ал єз элине эч 
качан жамандык каалабайт. Мен 
дагы бийликте болгом. Азыркы 
бийликте турган инилерим дагы 
элге жакшылык кылалы деп ойлоп 
жатса керек деген ойдомун.

- Талкууга катышкан депутат-
тар аксакалдардан кеўеш сураш-
тыбы? Сиздин жыйын учурунда 
айткан пикириўизди келишим 
боюнча айткан так позицияўыз 
деп кабылдаш керекпи?

- Депутат Мирлан Самыйкожо 
“Аксакалдар, бизге эмне деп кеўеш 
бересиўер? Силердин чечимиўер 
кандай?” деп сурап калды. Акса-
калдар сиз жооп бериўиз деп ма-
га айтышты. Бїгїн єзїўєр айткан-
дай талкуу болду. Биз ушул талкуу 
боюнча гана пикирибизди бил-
дирдик. Бирок, мен документтер-
ди єз кєзїм менен кєрїп, їтїрїнє 
чейин окуп чыкканда гана єзїм-
дїн жарандык позициямды так, 
ачык билдирем деп айттым. Себе-
би, “Казнить нельзя помиловать” 
деген сєз бар. “Казнить” деген сєз-
дєн кийин їтїр койсоў єлїмгє ке-
тесиў. “Казнить нельзя” дегенден 
кийин їтїр койсоў тирїї каласыў. 
Ушул сыяктуу документти дыкат 
окуп чыгыш керек. 

Наралы АСАНБАЕВ

Генерал-лейтенант Исмаил ИСАКОВ:

“КЕМПИР-АБАД МАСЕЛЕСИН ЧЕЧЇЇДЄ КЫРГЫЗ БИЙЛИГИНИН 
БАШЫНА КЕЛГЕНДЕР ЭРКТЇЇ БОЛО АЛЫШКАН ЭМЕС”



ТИЛ ЖЄНЇНДЄ МЫЙЗАМГА 33 ЖЫЛ

Мамлекеттик тил жана тил 
саясаты боюнча улуттук 
комиссиянын тєрагасы 
Каныбек ОСМОНАЛИЕВ:

“МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ 
– АСТЕЙДИЛ МАМИЛЕ 
МЕНЕН АЗДЕКТЕЛИШИ 
ЗАРЫЛ”   

- Кечээги Баткен окуяларына 
байланыштуу “КР мамлекеттик 
тили жєнїндє” КР Мыйзамынын 
кабыл алынгандыгынын 33 жыл-
дыгына карата салтанаттуу жы-
йыныбыз артка жылдырылып, бї-
гїн єтїп жатат. Негизинен Мамле-
кеттик тилдин бир айлыгы боюн-
ча иш-чараларга министрликтер, 
мамлекеттик органдар жана жер-
гиликтїї єз алдынча башкаруу ор-
гандары, Президенттин облустар-
дагы ыйгарым укуктуу єкїлдєрї, 
райондук мамлекеттик админист-
рациялар, Бишкек шаарынын мэ-
риясы єзгєчє жигердїї катышыш-
ты. “Кыргызтест” мамлекеттик 
ишканасы бир катар чет єлкєлєр-
дє жана республиканын бир кан-
ча коомдук жайларында офлайн 
тест тапшыруу єнєктїгїн єткє-
рїштї. Жалпысынан 320дан ашуун 
коомчулуктун ар кыл катмарынын 
єкїлдєрї кары-жашына карабай 
жеке демилгелери менен єтє ын-
тызарлыкта катышкан тесттер 
коомчулуктун алдындагы мекеме 
ишинин жоопкерчилигин дагы да 
арттырды. Бишкек шаары боюн-
ча сентябрь айында 226 жарнама 
баннери, 78 штендер алынып, 512 
эскертїї кагазы берилди. Ал эми 
Ош облусунда 215, Ош шаарын-
да 54 жарнама алынды. Мындай 
иштер Жалал-Абад облусунда ула-
нып, жалпысынан 136дан ашуун 
мыйзам талаптарына жооп бер-
беген жарнамалар жок кылынды.  
Мамлекеттик тил маселелерине ар-
налган телерадиоберїїлєр уюш-
турулуп, бир айдын ичинде рес-
публикалык телеканалдарда 2989 
мїнєт, аймактык телеканалдарда 
1750 мїнєт убакытты тїзгєн бе-
рїїлєр коомчулукка кєрсєтїлдї. 
Улуттук телерадио корпорациясы-
нын “Баластан” каналы аркылуу 

2021-жылы 347 сериялуу 
4793 мїнєттїк 13 мульт-
фильм, ЭлТР мамлекет-
тик телерадиоберїї ком-
паниясы аркылуу їч ата-
лыштагы 208 сериялуу 
1976 мїнєттїк анимация-
лык мультфилимдер кыр-
гызчага которулуп эфир-
ден кетип жатат. 

Маданият, маалымат, 
спорт жана жаштар сая-
саты министрлигине ка-
раштуу Кинематография 
департаменти тарабынан  
23-августтан 23-сентяб-

рга чейин аймактык кинотеатрлар-
да кєркєм, даректїї, мультипли-
кациялык фильмдер акысыз кєр-
сєтїлдї. Мамлекеттик жана му-
ниципалдык кызматкерлердин 
кеўири масштабы тартылган да-
гы бир маанилїї єнєктїк “Сабат-
туу жазуу” жумалыгы  болду. Ага 
министрликтерден жалпы  958  
мамлекеттик кызматкер тартыл-
са, Бишкек шаарынын 4 району-
нан 108 муниципалдык  кызмат-
кер, департаменттердин, агент-
тиктердин жана мэриядан жалпы 
235 кызматкер жат жазуу жазыш-
ты. Жалпысынан алганда бир ай-
лыктын алкагында мерчемделген 
ар бир милдет боюнча иштер толу-
гу менен аткарылып, алардын ба-
сымдуу бєлїгї мындан кийин да 
єз нугунда улана берет. Мамлекет-
тик тилди єнїктїрїїгє багыттал-
ган иштер чектелїїгє тийиш эмес. 
Мамлекеттик тил – ар бир атуул-
дун жїрєк кагышы токтогончо жа-
шап, ага болгон камкордук, сїйїї, 
астейдил мамиле менен аздекте-
лиши зарыл. Єлкєбїздє ар дайым 
эгемендигибиздин байрагы желби-
реп, эркиндигибиздин символдо-
ру, мамлекеттїїлїгїбїздїн атри-
буттары тїбєлїккє жашай берсин. 

Андан соў Мамлекеттик катчы 
Сїйїнбек Касмамбетов, Кыргыз-
стан элинин Ассамблеясынын тє-
рагасы Абдыганы Эркебаев, КР Баа-
тыры Медеткан Шеримкуловдор 
тємєнкїлєргє токтолушту.    

Мамлекеттик катчы 
Сїйїнбек КАСМАНБЕТОВ: 

“АБДЫГАНЫ АГАЙДЫ 
ДА, МЕДЕТКАН 
АГАЙДЫ ДА АТЫП 
САЛЫШМАК...”

- Кадырлуу туугандар, алгач 
тил саясатында тил маданиятын 
тїптєєгє зор салым кошкон ошол 
учурдагы жоокерлер тууралуу айт-
сам сиздерге жеткиликтїї болот 
го дейм. Биз 1986-жылы 5-курста 
окуп жїргєндє Жогорку Кеўеш-
тин экс-тєрагасы, академик Аб-
дыганы Эркебаев агайыбыз тил 

боюнча макалаларды жазып чы-
га баштады. Кечинде ал киши-
нин жазгандарын кєчїрїп, бири-
бирибизге таркатчубуз. Мындан 
сырткары “Качан Абдыганы Эрке-
баевди камап салышаар экен” деп 
ойлончубуз. Ал макаласы чыккан-
дан бир ай єттї, камалган жок. Ки-
йин экинчи доклады чыкты. Аб-
дыганы агайдын гезитке чыккан 
материалдарын таркатып жїрїп, 
ошол учурдагы коопсуздук орган-
дарынын кызматкерлерине тїшї-
нїк кат жазган кїндєрїбїз да бол-
ду. “Мындай адамдар эмнеге корк-
пой, ушундай макалаларды жазат” 
дечїбїз. Биринчи жолу баарыбыз-
ды селт эттирип, канды дїрбєтїп, 
“тил жоголуп кете электе тилибиз-

ди мамлекеттик деўгээлде кєтєрїп 
чыгышыбыз керек” деп академия-
лык чєйрєдє ушул А.Эркебаев агай 
айтып баштаган. Жогорку Кеўеш-
те тєрага болгондо жанында жїр-
дїм. Тїрк тилдїї мамлекеттердин 
жыйынында кыргызча сїйлєп оту-
руп алчу. Анда улут аралык тилдер 
бар эле, алардын бардыгына таа-
сир эткен жок. Ал убакта жїрєк-
тє жалыны бар адам гана ушун-
дай эл ойготоор, журт ойготоор 
макалаларды жазып, курч сєздєр-
дї айта алчу. Андыктан Абдыганы 
агай мамлекеттик тилдин айныгыс 
жоокери. Ошондой эле КПССтин 
борбордук комитетинин таасири 
кїч болуп турганда Медеткан Ше-
римкулов агай кыргыз тили боюн-
ча доклад жасап, андан кийин бул 
кишиге кыргыз тили жок бир да-
гы документ кагаздар кирбей кал-
ган. Орус тилиндеги документтер-
ге кыргызча тапшырмаларды бере 
баштаган. Алгачкы жолу кыргыз 
саясатынын тарыхында мамлекет-
тик иш-кагаздардын концепцияла-
ры, программалары, тапшырма-
лары кыргыз тилинде жїрє баш-
таган. Ушундан кийин Медеткан 

Шеримкулович далай кысымдар-
ды башынан єткєргєн. Агай ме-
нен иштешип жїргєндє бир кызык 
окуяга туш болгом. Анда котормо-
чу болуп иштечїмїн. Бир депутат 
“Ай туугандар, элдин маанайы пас, 
сабыры суз. Тополоў, будуў-чаў. 
Билермандар биттин ичегисине 
кан куюп, жумурткадан кыр из-
деп, бири-бирине кыр кєрсєткєн 
адамдар кєбєйдї” деп сїйлєп жа-
тат. Мен муну орусчага которушум 
керек эле. Кїчїм жетпей ордумдан 
тура качтым. Эртеси кызмат ор-
думду эмнеге таштап качканым-
ды айтып Медеткан Шеримкуло-
вичке тїшїнїк кат жазгам. Мына 
ушундай оор кїндєрдє ушул ак-
сакалдарыбыздын эл їчїн, кыр-
гыз тили їчїн жасаган эмгектери 
зор болгон. Ал бааланышы керек. 
Эгер 1937-жыл болгондо Абдыганы 
агайды, Медеткан агайды да сура-
бай туруп атып салышмак. Багы-
быз бар экен, эки агайыбыз теў ой-
логон – ой-максаттарына жетишти. 
Арабызда акыл айтып, журт атала-
ры болуп отурушат. Тил жоокерле-
ринин аягы суюлган жок. Андык-
тан, тилибизди дилибизден чы-
гарбай, даўазалап жїрїшїбїз аб-
зел. Кыргыздын кєрїнїктїї акы-
ны Байдылда Сарногоев:

“Уй мєєрєйт уйдун тилинде,
Кой маарайт койдун тилинде.
Уй, койдон артта калдыкпы?
Улуттук тилди билїїдє” – деп тил 

жоголуп баратканда жаны кашай-
гандан жазган. Бул – доор їндєрї. 
Тилди Кыргызстанда жайылтууда, 

аны эў керектїї куралыбызга ай-
лантууда  жалгыз Каныбек Осмо-
налиевдин алы келбейт. Тил ар би-
рибиздин кєкїрєгїбїздє, жїрєгї-
бїздє болушу кажет.

Кыргызстан элинин 
Ассамблеясынын тєрагасы 
Абдыганы ЭРКЕБАЕВ:  

“АР БИР ЖАРАН 
КЫРГЫЗЧА СЇЙЛЄП, 
АРАКЕТТЕНСЕ 
ЖЫЛЫШТАР БОЛОТ”

- Улуттун байлыгы бул – тил. 
Мына бїгїн ошол тилибизди ур-
маттап отурабыз. Кудай жалгап 
1991-жылдан бери дїйнє тааны-
ган мамлекетпиз. 1989-жылдан 
тарта тил саясатын єнїктїрїїдє 
бир топ иштер жїрдї. Ошол жылы 
“мамлекеттик иш-кагаздарды мам-
лекеттик тилде жїргїзєбїз” деп 10 
жылдык план тїзїлгєн. Ал атка-
рылган жок. Бирок, кийин турмуш 
оўоло баштады. Дагы 10 жылдык 

план  тїзїлдї. Кыргыз тили жє-
нїндє мыйзамдар кабыл алын-
ды. Ошентсе да, менин єкїнгєнїм 
мамлекеттик иш-кагаздар толу-
гу менен кыргыз тилинде жїрбєй 
келди. СССР маалында деле анча-
мынча, аймактарда жашаган орус 
улутундагылар кыргызча сїйлєчї. 
Учурда кыргыздардын кєпчїлї-
гї орусча сїйлєшєт. Кыргыз эмес 
сырттан келген туристтер Кыргыз-
станга келээрде “кыргыздар кан-
дай тилде сїйлєшєт?” деп кызы-
гып, кыргызча аз болсо да їйрє-
нїп алып келип жатышат. Ал эми 
биздин мамлекетте жашаган баш-
ка улуттун єкїлдєрїнїн кєпчїлї-
гї кыргызча билишпейт. Мындан 
улам, ар бир адамда жоопкерчи-
лик деген болушу керек. Албетте 
мамлекет шарт тїзїп бериши аб-
зел. Бирок, ар бирибиз мамлекет 
мага шарт тїзїп берет деп отура 
бербей, мамлекеттик тилде сїйлєп 
аракет кылсак эле жылыштар бо-
лот. Милдеттїї тїрдє бардык нер-
се кыргызча болсо, башка эл арга-
сыздан кыргыз тилиўде сїйлєйт. 
Андыктан, жалпыбыз мамлекет-
тик тилибизди єнїктїрїїгє жапа 
тырмак киришсек гана ийгилик-
ке жетебиз.

КР Баатыры Медеткан 
ШЕРИМКУЛОВ: 

“МАМЛЕКЕТТИК 
ТИЛ ДЕГЕН СТАТУС 
БЕРЇЇГЄ КЄП КИШИ 
КАРШЫ БОЛГОН”

- Мындан 33 жыл мурда Жогор-
ку Кеўештин кезексиз сессиясын-
да ушул тарыхый документ кабыл 
алынган. Анын тарыхы мындай. 
Биздин улуу инсаныбыз Касым 
Тыныстанов кыргыз тилибиздин 
башатында турган. Тилекке каршы 
ал инсан 1938-жылы атууга кетке-
ни баарыбызга маалым. 1989-жы-
лы кыргыз тили боюнча Жогорку 
Кеўеште мен доклад жасап, тал-
куу кылып, мамлекеттик тил деген 
статус берилди. Ошондо кыргыз 
тилине мамлекеттик тил деген ста-
тус берїїгє кєп киши єзгєчє орус 
тилдїїлєр каршы болгон. Ошент-
се да биздин аракетибиз ишке аш-
ты. Бул тарых. Учурда кыргыз ти-
лине каршы чыккандар жок. Конс-
титуцияда кыргыз тили мамлекет-
тик тил деп жазылып турат. Ант-
кен менен биз аны єзїнїн статусу-
на жараша иштете алдыкпы деген 
суроо жаралат. Эгер тилибизди 
статусуна жараша иштете албай 
жатсак, бул биздин кемчилиги-
биз. Тилибиздин єнїкпєй жат-
канына башканы кїнєєлєє туу-
ра эмес. Президентибиз баш, тє-
рагасы тєш болуп бардыгыбыз 
кыргыз тилде сїйлєгєнгє кєнє-
лї. Кыргыз тилинин кадыр-баркы 
ошондо кєтєрїлєт. Мына быйыл 
Мамлекет башчыбыз Садыр Жа-
паров БУУнун жыйынында жак-
шынакай болуп кыргызча сїйлє-
дї. Бардыгыбыз кубандык. Ушун-
дай деўгээлге жетишибиз керек. 
Менин тилегим – кыргыз элинин 
тили, эли, мамлекетибиз тїбєлїк-
тїї болсун!  

Салтанаттуу иш-чарада мам-
лекеттик тилге салым кошкон ай-
рым кызматкерлерге КРнын Прези-
дентинин алкышы, Мамлекеттик 
тил жана тил саясаты боюнча 
улуттук комиссиянын сыйлыкта-
ры ыйгарылды. Мамлекеттик тил 
жана тил саясаты боюнча улут-
тук комиссиясынан чыгарылган 
китептердин жана Кыргызстан 
калкынын Ассамблеясы тарабы-
нан даярдалган кєргєзмє да уюш-
турулду. Соўунда чакан концерт-
тик программа менен жыйынтык-
талды.

Жазгїл КАРБОСОВА

ТИЛИ ТАЗА УЛУТТУН – ДИЛИ ТАЗА
КР Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасынын орун басары Эдил 
Байсалов тарабынан бекитилген 
“Кыргыз Республикасынын 
мамлекеттик тили жєнїндє” КР 
Мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 
33 жылдыгына карата мамлекеттик 
тилдин бир айлыгы 23-августтан 
23-сентябрга чейин жарыяланып, 
30дан ашуун иш-чаралардын планы 
бекитилген.
Аталган иш-чаралардын планына 
ылайык иштер ырааттуу аткарылып, 
аягына чыгып, жыйынтыктоочу, 
салтанаттуу иш-чара 11-октябрда КР 
Улуттук тарых музейинде болуп єттї. 
Иш-чарага КР Мамлекеттик катчысы 
С.Касмамбетов, Кыргызстан элинин 
Ассамблеясынын тєрагасы А.Эркебаев, 
КР Баатыры М.Шеримкулов жана 
Президенттин Администрациясынын, 
Министрлер Кабинетинин єкїлдєрї, 
бардык министрликтердин, 
ведомостволордун тил адистери, 
ЖК депутаттары, жогорку окуу 
жайлардын ректорлору катышты. 
Салтанаттуу иш-чара КР Гимни 
менен башталып, КР президентине 
караштуу Мамлекеттик тил жана тил 
саясаты боюнча улуттук комиссиянын 
тєрагасы Каныбек Осмоналиев бир 
айлыктын алкагында аткарылган 
иштер туурасында маалымат берди. 

2022-жылдын  14-октябры6
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



"КЫРГЫЗДАР 
МЕЙМАНДОС, 
ЖАКШЫ ЭЛ ЭКЕН"

Бишкекте жаўы жашоо башта-
ган орусиялыктар азыр шаар кы-
дырып, байкоо жїргїзїп, “мын-
дан ары бєтєн эл, бєтєн жерде 
кантип жашоо кечиребиз, Кыр-
гызстандын шартына жараша 
кандай ишкерлик кылсак бо-
лот” деген тїйшїктїї ойлору, 
иш пландары менен алек болу-
шууда. Алардын арасында дос-
тору менен чогуу келген орусия-
лык Денис аттуу жигит єз меке-
нинде єрт єчїргїч болуп иште-
ген. Виталий – музыкант. Ору-
сияда абал абдан чыўалып тур-
ганда Кыргызстанга унаа менен 
бир жума дегенде келишкен. 
Виталийдин айтымында, анын 
балалыгы атасынын жумушу-
на байланыштуу Украинада єт-
кєн. Кийин Орусияга кєчїп ке-
лишкен. Ага Орусияда жашоо 
абдан кыйын болгон. Паспорту 
Украинаныкы болгондуктан, эч 
бир жумушка кабыл албай дароо 
баш тартышчу экен. Туруктуу 

жумушу жок болгондуктан, жер 
єтмєктєрїндє ырдап жан багып 
жїргєн. Курулушта иштеп, ки-
йин ITге кызыгып, интеллек-
туалдык жєндєм менен каражат 
табууга кирип кеткен. Виталий-
дин айтымында Кыргызстан, Єз-
бекстан жана Тажикстандын жа-
рандарына артыкчылык берил-
гендиктен, алар їчїн жумуш-
ка орношуу кєп деле кыйынчы-
лык жараткан эмес. Ал эми соўку 
кырдаал єлкєнї таштап кетїїгє 
мажбур кылган. 

Саякаттоого, блогерликке кы-
зыккан Денис кыргыздар менен 
казактар абдан кичипейил, кайда 
барбасын кучак жайып тосуп ал-
ган меймандос эл экендигин ай-
тат. Бул жакка келгиче “Силер-
ди жактырбайт. Жакшы кабыл 
албайт” деген сыяктуу терс ой-
пикирлерди социалдык тармак-
тардан окушуп, абдан тынчсыз-
данышкан. Келгенде баары баш-
кача болуп чыкты. “Жолдо келе 
жатканда акысыз эле курсагы-
бызды тойгузуп, унаабызга май 
куюп узатып жатышты. Мейман-
дос эл менен таанышып, телефон 
алыштык” дейт ал.

Достордун бири Андрей єзї да-
рыгер болсо да, ишкерлик кы-
лууга кызыгат. Кыргызстанда IT-
ге байланыштуу бизнес ачсамбы 
деген ойдо. Бул жакка учак ме-
нен келгендиктен кыйынчылык 
деле болгон эмес. Андан кийин 
кырдаал курчуп, аба майданын-
да маселе жаралып, текшерїїлєр 
кїчєп, билет баалары кескин тїр-
дє кымбаттаган. Бирок, Орусия-
дан кетїїнї каалагандарга эч бир 
тоскоолдуктар деле жаралбаган-
дыгын айтат. Бул достор їчїн 
Бишкектен турак жай табуу кы-
йын болду. Эки бєлмєлїї батир-
дин ижара акысы 55 миў сом жана 
ага кошуп 200 доллар депозит кал-
тыруу керектигин батир ээси айт-
кан. Буга макул болушпай, учурда 
48 миў сомго ижарага алган 3 бєл-
мєлїї батирде жашап жатышат. 

Экономикалык кризиске жана 
тышкы факторлорго байланыш-
туу Борбор Азиянын ири шаар-
ларында, анын ичинде Бишкекте 
суроо-талап кєбєйгєндїктєн ба-
тирлердин ижара акысы кескин 
жогорулады. Борбор калаада ай-
рыкча єткєн жумада мейманка-
наларда бош орун дээрлик кал-
ган эмес.

ИЖАРА АКЫ КЕСКИН 
ЖОГОРУЛАДЫ

Батир акысынын кымбат-
тоосунан учурда шаардагы 

туугандар, жакындар, достор, 
кесиптештер, тааныштар кар-
жылык жана моралдык кыйын-
чылыктарга кабылышып, кєп-
чїлїгї туугандарынын, таа-
ныштарынын їйїнє барып жа-
шоого аргасыз болушууда. Ижа-
ра акысы арзаныраак турак жай 
таба албай убара болгондор 
мындан да кєп.

Инстаграмда турак жай та-
буу їчїн жарнамалык аккаунт-
тун ээси Дайыр Тыныбек уулу-
нун айтымында, азыркы учурда 
жергиликтїї тургундардан жана 
Орусиянын жарандарынан батир 
издєє боюнча кайрылгандар аб-
дан кєп. Ошондуктан баалары 
да улам кєтєрїлїїдє. Адатта ба-
тир карагандар районун, мєє-
нєтїн, акысын билип, мїмкїн-
чїлїгїнє жараша сураштырып, 
шашпай издешчї. Ал эми азыр 
райондорду карабастан, негиз-
гиси батирдин ремонттолгонун 
жана шарттарын сурап эле алып 
жатышат. 

Инстаграмда турак-жай табуу 
боюнча жарнамалык аккаунттун 
дагы бир ээси Светлананын ай-
тымында (ал атын атабоону су-
ранды) Бишкекте бир батирдин 
баасы жаздан бери болжол ме-
нен 33%га кымбаттаган, азыр 
дагы єсїїдє. Сентябрь, октябрь 
айларында жаўы окуу жылы-
нын башталышы менен аймак-
тардан келген кєптєгєн жаран-
дар Бишкектен студент балдары 

ИЖАРА АКЫ КАЙДА БАРАТ?

Їстїбїздєгї жылдын 21-сентябрында жарым-жартылай 
жарыяланган аскердик мобилизацияга байланыштуу 
Орусиянын айрым жарандары єз єлкєсїнєн чыгып кетишти. 

Негизинен Казакстан, Кыргызстан, Єзбекстанга киргендердин 
агымы кєбєйдї. Орусиянын чек ара, єткєрмє бекеттеринде 
узун кезек жаралып, аба жана темир жол билеттеринин баасы 
кескин кымбаттады. Мындан улам согушка баруудан баш 
тарткан орусиялык жарандардын Кыргызстанга келгендеринин 
саны да миўдеп саналат.  Санариптик єнїктїрїї министрлигине 
караштуу калкты каттоо департаментинин маалыматы боюнча, 
2022-жылдын тогуз айында єлкє аймагына кирген жалпы чет 
єлкєлїктєрдї каттоонун саны 475 миўден ашуун болгон. Келип 
жылуу жумшак орношуп алган орусиялыктардын негизги бєлїгї 
Бишкек шаарында. Алар Кыргызстан жєнїндє ой-пикирлерин 
социалдык тармактарга жарыялашууда.

“ТЕЗ АРАДА БАТИР 
КЕРЕК” ДЕГЕНДЕР 
КЄБЄЙДЇ

їчїн турак-жай издешет. Орусия-
лыктардын келиши менен талап 
2-3 эсеге єстї. Азыр «тез арада 
батир керек» деп кайрылышууда. 
Минте берсе баалардын ылдый 
тїшїїсї кїмєн.

Бишкектеги эў арзан бир бєл-
мєлїї батирлер мурда 15 миў 
сомдун тегерегинде болсо, азыр 
аймагына, сериясына, шартына, 
аянтына жараша  20 миў сом-
дон 50 миў сомго чейин кєтє-
рїлдї. Мурда Тунгуч, Жал жана 
12-кичирайондордон табылган 
бир бєлмєлїї батирлер бїгїнкї 
кїндє 40 миў сомго чейин чы-
гып олтурат. 

КАЛАА БАШЧЫСЫ
Эмилбек Абдыкадыров єткєн 

жумада мындай кырдаал жаўы 
окуу жылына жана суук тїшїп 
жаткан маалга туш келгенин, 
суроо-талап кїчєгєндїктєн ижа-
ра акысын эки-їч эсе кымбатта-
тып, анан калса жаўы баада тє-
лєй албаган мурунку тургундар-
ды батирден чыгарып салышка-
нын айтып, ижарага батир бер-
гендерди бааны кєтєрбєєгє, кай-
дыгер болбой, бири-бирин кол-
доого чакырган эле.

БАТИРДЕН 
ЧЫГАРЫЛГАНДАРГА 
ЮРИДИКАЛЫК 
ЖАРДАМ 

Ижарага алынган турак жай-
дан чыгарылган жарандар юри-
дикалык кеўеш алуу їчїн Юри-
дикалык жардам кызматына кай-
рылса болоорун Юстиция ми-
нистрлигинин маалымат кыз-
матынан кабарлады.

Аталган борбор Юстиция ми-
нистрлигинин алдында тїзїл-
гєн. Ал жерде юристтер жа-
на жактоочулар турак жайлар-
ды ижарага алуу маселелери 
боюнча квалификациялуу ке-
ўештерди беришет. Бардык су-
роолор боюнча Бишкек шаарын-
дагы Жибек Жолу проспекти-
си, 381, 3-кабат дарегине жа-
на (0555) 80-82-70 телефону-
на чалсаўыздар болот.

Бактыгїл КУЛАТАЕВА

АЙМАКТАРДА

ОШТО СОЦИАЛДЫК 
ШААРЧА, ООРУКАНА, 
МЕКТЕП КУРУЛДУ

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

Єзгєн районунун Куршаб айыл єкмє-
тїндє оорукана жана  мектептин жаўы 
имараты курулуп, пайдаланууга берилди.

Куршаб айылында муктаж їй-
бїлєлєрдїн балдарына колдоо кєрсє-
тїї максатында курулган 300 орундуу 
“Аманат-Ош” билим берїї мекемеси ке-
ректїї эмеректер менен жабдылган. 20 
окуу  жана административдик бєлмєлє-
рї бар. Эки кабаттуу окуу корпусунда ки-
йим алмаштыруучу, жуунуучу бєлмєлєр, 
спорт зал, 104 орундуу эркек балдар, 104 
орундуу окуучу кыздар їчїн жатакана, 
ашкана жана футбол талаасы бар.

Ошондой эле Кара-Суу районунун 
Катта-Талдык айыл єкмєтїндєгї Эшме 
айылында 152 їй-бїлє їчїн “Эне жана 
балдарды коргоого багытталган ”социал-
дык шаарча ачылды. 

Пайдаланууга берилген жаўы социал-
дык обьекттер – Кувейт мамлекетинин 
“Ас-Сафа” фондунун каржылоосу ме-
нен Катта-Талдык айыл єкмєтїнїн Эш-
ме айылындагы 4 гектар жерге заман-
бап, бардык шарттары бар 152 кожолукка 
38 батир, ФАП, азык-тїлїк дїкєнї, кичи 
футбол аянтчасы, мечит, 40 орундуу ти-
гїї цехи камтылган.

МЕКТЕПТЕРДИН 
АЙЛАНАСЫНДАГЫ 
ДЇКЄНДЄРГЄ РЕЙД ЖЇРДЇ 
Жалал-Абад шаарындагы мектептердин 
айланасындагы дїйкєндєргє рейд 
жїргїзїлдї. 

Рейдге Жалал-Абад шаарынын мэри-
нин орун басары Гїлбарчын Таштанбе-
кова, шаардык ички иштер бєлїмїнїн, 
салык кызматынын, шаардык билим бе-
рїї бєлїмїнїн кызматкерлеринен тур-
ган комиссиялык топ катышты. Рейддин 
алкагында мектепке жакын жайгашкан 
дїкєндєрдїн ээлерине спирт ичимдик-
терин, тамеки жана энергетикалык суу-
сундуктардын 18 жашка толо элек бал-
дарга сатылбашы керектиги эскертилди.

Мектепке жакын 23 дїкєндїн 

сатуучусуна тїшїндїрїї иштери жїр-
гїзїлїп, 4 дїкєн ээсине эскертїї берил-
ди. Алдыда мындай рейддер дагы уланат.

ЫСЫК-КЄЛДЄ 
ЖАЎЫ ИМАРАТ
Ак-Суу районунун Боз-Учук айылында 
милиция бєлїмчєсїнїн жаўы 
имаратынын ачылыш аземи болду.

Иш-чарага Президенттин Ысык-Кєл 
облусундагы єкїлї Илияз Иманбетов, 
облустук ички иштер башкармалыгы-
нын башчысы Канат Жумагазиев, Ак-
Суу районунун акими Мунарбек Наси-
ров, ошондой эле райондук милициянын 
жетекчилиги жана єздїк курамы, жерги-
ликтїї бийлик єкїлдєрї, милициянын 
ардагерлери катышты.

Облустук милиция башчысы Жумага-
зиев буга чейин айылдык милиция бє-
лїмчєсїнїн кызматкерлери Боз-Учук 
айылындагы ар кандай администра-
тивдик имараттарда иштєєгє аргасыз 
болуп келгенин белгиледи: "Эми жаўы 
имаратта милиция кызматкерлери жа-
рандардын кайрылууларына жана дат-
танууларына єз убагында чара кєрїїгє, 
6 айыл єкмєттїн элине кызмат кєрсє-
тїїгє, ошондой эле кылмыштуулуктун 

бетин ачууга мїмкїнчїлїк тїзїлдї. Жа-
ўы милиция бєлїмчєсїндє сапаттуу иш-
тєє їчїн бардык шарттар тїзїлгєн. Жа-
рандарды кабыл алуу їчїн заманбап бєл-
мєлєр, участкалык милиция кызматкер-
лери менен балдар иштери боюнча инс-
пекторлордун иш бєлмєлєрї, ошондой 
эле коомдук алдын алуу борборунун 
єзїнчє бєлмєлєрї бар" деди ал.

ДАЙЫНСЫЗ КЫЗ 
АМАН-ЭСЕН ТАБЫЛДЫ

Каракол шаарында дайынсыз болгон 
7 жашар кыз аман-эсен табылды. Ысык-
Кєл облустук милициясынын маалыма-
тына ылайык, 11-октябрь кїнї болжол 
менен кечки саат 17:00 чамасында Кара-
кол шаардык ички иштер бєлїмїнє жер-
гиликтїї тургун кайрылып, анын 7 жа-
шар кызы эртеў менен саат 8де мектепке 
кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткан-
дыгын билдирген.

Кайрылуу тїшкєндєн кийин дароо эле 
Каракол ШИИБнин єздїк курамы кыз-
ды издєєгє тартылып, издєє иштеринин 
натыйжасында кыз аман-эсен табылып, 
ата-энесине єткєрїп берилген.

“Эркин-Тоо” пресс
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Азербайжан 
Республикасынын 
Президенти Ильхам 
Алиев Кыргызстанга 
биринчи жолу 
мамлекеттик сапары 
менен келди. Аны 
Президент Садыр 
Жапаров тосуп алды. 

Алгач эки єлкєнїн мамлекет 
башчылары тар чєйрєдє жолу-
гушту. Андан кийин Азербайжан 
Президентинин Кыргызстанга 
болгон мамлекеттик сапарынын 
алкагында эки єлкєнїн ортосун-
дагы мамлекеттер аралык кеўеш-
тин биринчи отуруму болуп єттї. 

КЫЗМАТТАШТЫКТЫН 
ЖАЎЫ ДЕМИ

Сїйлєшїїлєрдїн жыйынты-
гына канааттанганын жашыр-
баган Президент Садыр Жапа-
ров Бакуга болгон расмий иш-
сапарынан жарым жыл єткєндєн 
кийин Азербайжан Президенти                                                        
Ильхам Алиевдин кыргыз жери-
не келишин кубануу менен ка-
был алып, бул эки єлкєнїн орто-
сундагы мамлекеттер аралык ма-
милелердин бекемдигинин дали-
ли экендигин белгиледи. Ал жо-
лугушууда стратегиялык єнєк-
тєштїктїн деми менен мамле-
кеттер ортосундагы эки жана кєп 
тараптуу кызматташтыктын ак-
туалдуу меселелери боюнча маз-
мундуу сїйлєшїїлєр жїргїзїл-
гєндїгїн айтты. Бул сапарга эки 
єлкєнїн ортосундагы стратегия-
лык єнєктєштїктїн логикалык 
уландысы катары єзгєчє маани 
берерин белгилеп, аны жандан-
дыруу жана кеўейтїї багытынын 
єзгєрбєстїгїн белгиледи. Прези-
дент Садыр Жапаров белгилеген-
дей, мамлекеттер аралык кеўеш-
тин ишке кириши жана кол коюл-
ган макулдашуулар саясий жана 
соода-инвестициялык чєйрєдєгї 
кызматташтыкты активдїї єнїк-
тїрїїнїн айкын кєрсєткїчї. 

Дипломатиялык мамилелер-
дин тїзїлгєндїгїнїн 30 жылды-
гынын алдында кийинки баскыч 
катары Биргелешкен єнїктїрїї 
фондунун ишин тездетїї, кыз-
матташтыкты єнїктїрїїнїн 5 
жылдык комплекстїї прог-
раммасына кол коюуга жетишїї 
жана 2023-жылы Кыргызстан-
дын Маданият кїндєрїн Азер-
байжанда, ал эми 2024-жылы 
Азербайжандын Маданият кїн-
дєрїн Кыргызстанда єткєрїї 
боюнча макулдашылды. Мын-
дай кадамдар эки тараптуу ма-
милелердин мындан аркы жак-
шы єўїттє єнїгїшїнє зор салы-
мын кошот деп ишенет Мамлекет 
башчысы Садыр Жапаров. 

“Биздин алдыбызда страте-
гиялык максаттарды жана иш-
аракеттер алгоритмин, ошон-
дой эле келечектеги мамиле-
лердин багыттарын, мазмунун 
жана мїнєзїн аныктоо милдети 
турат. Биз мамлекеттер аралык 
мамилелерди бийик деўгээл-
де кармоого, кызматташуунун 
механизмдери боюнча бардык 
алака-катыштарды ыкчамда-
тууга даярбыз” деди Президент. 
Ошондой эле ал Азербайжан биз-
нес коомчулугун Кыргызстанга 

чакырып, аларды коргоого ке-
пилдик берээрин, эў ыўгайлуу 
шарттар тїзїлєрїн убадалады.

Жолугушуунун жїрїшїн-
дє Азербайжандын президен-
ти Ильхам Алиев Кыргызстан-
га болгон мамлекеттик сапарын-
да жетишилген келишимдер бар-
дык тармактарда кызматташтык-
ты жакшыртаарына ишенерин 
айтты. Соода жїгїртїї боюнча 
сандар аны канааттандырбага-
ны менен алдыга койгон план-
дар аз убакыттын ичинде соода 
жїгїртїїнїн кєлємїн кєбєй-
тєт деп тереў ишенет. Анткени   
Азербайжан Кыргызстанда ин-
вестициялык долбоорлорду да 
ишке ашырууга кызыкдар экен-
дигин баса белгиледи. Ошон-
дой эле Ильхам Алиев Кытай-
Єзбекстан-Кыргызстан темир 
жолунун ишке кириши максат-
туу экономикалык єнїгїїнїн эў 
туура багыты экенин айтып єт-
тї. Сїйлєшїїлєрдїн жыйынты-
гында биргелешкен кызматташ-
тыкты тереўдетїїгє багыттал-
ган эки тараптуу он документке  
жана келишимдерге кол коюлду. 
Эў маанилїї документ болуп эки 
єлкєнїн кызматташуусун жаўы 
деўгээлге алып чыккан страте-
гиялык єнєктєштїк жєнїндє 
декларация болду. 

КЫРГЫЗСТАН 
– АЗЕРБАЙЖАН 
БИРГЕЛЕШКЕН 
ЄНЇКТЇРЇЇ ФОНДУ

Мындан сырткары Кыргыз-
стандын Министрлер кабинети 
менен Азербайжандын єкмєтї 
Кыргыз-Азербайжан єнїктїрїї 
фондун тїзїї боюнча макулда-
шууга жетишип, бир катар ми-
нистрликтин жетекчилери єз ба-
гытында кызматташуу боюнча 
биргелешкен программа, про-
токол жана меморандумга кол 
коюшту. 

Биргелешкен єнїктїрїї фон-
ду жана эки єлкєнїн экономи-
калык алакасы тууралуу Ми-
нистрлер Кабинетинин Тєрага-
сынын орун басары, Кыргызстан 

менен Азербайжандын орто-
сундагы Экономикалык жа-
на гуманитардык кызматташуу 
боюнча єкмєттєр аралык ко-
миссиянын теўтєрагасы Бакыт                                          
Тєрєбаевдин маалыматы боюнча 
учурда Азербайжан єлкєсї менен 
саясий-дипломатиялык мамиле-
ни эске албаганда, биздин соода-
экономикалык алакабыз єтє деле 
жогорку деўгээлде эмес. Ошон-
дуктан эки єлкєнїн экономи-
калык алакасын арттыруу їчїн 
Кыргызстандын Министрлер Ка-
бинети менен Азербайжан єкмє-
тїнїн ортосунда Кыргызстан-
Азербайжан єнїктїрїї фонду тї-
зїлє турган болду. Уставдык ка-
питалы 25 миллион доллар бол-
гон фонд экономикалык кызмат-
таштыкты жакшыртуу їчїн иш-
теп, штаб-квартирасы Бишкекте 
жайгашат. Ал Кыргызстан менен 
Азербайжандын ортосундагы 
экономикалык кызматташтык-
ты єнїктїрїї, экономиканы мо-
дернизациялоо жана єнїктїрїї, 
мїмкїнчїлїктєрдї натыйжалуу 
пайдалануу максатын кєздєйт. 
Ошондой эле Фонддун тїзїлїшї 
инвестициялык чєйрєдєгї кыз-
матташтыкты активдештирїї 

жана кеўейтїїгє тїрткї болот. 
Фонд артыкчылыктуу долбоор-
лорду инвестициялоо, кредит 
жана зайымдарды берїї жана 
єлкєдє катталып иш алып бар-
ган орто жана чакан бизнес єкїл-
дєрї менен болгон мамилелерде 
натыйжалуу каржылык инстру-
менттерди колдонуу аркылуу иш 
жїргїзєт. Андан сырткары анын 
ишмердигине агроєнєржай, сала-
маттык сактоо, автоунаа, изил-
дєє жана технология, газ, тигїї 
жана текстиль, тоо-кен жана ме-
таллургия єнєр жай тармактары 
да камтылат. Азырынча эки єл-
кєнїн соода жїгїртїїсї жылы-
на 100 миллион доллардын ай-
ланасында.

Бакыт Тєрєбаев Бишкек-Баку 
тїз авиакаттамын ачып, андан 
ары Европа єлкєлєрїнє чыгуу 
боюнча да сєз болгондугун бел-
гиледи. Анткени Бишкек-Баку 
аба каттамын ачуу боюнча де-
милге 2010-жылдан бери кєтє-
рїлїп, бирок иш жїзїнє ашпай 
келген.

АЙЫЛ ЧАРБАДАГЫ 
АЛГАЧКЫ КАДАМ

Президент Садыр Жапаровдун 
быйыл апрель айында Азербай-
жанга жасаган расмий иш сапа-
рында эки єлкєнїн Айыл чар-
ба министрликтери кызмат-
ташуу жєнїндє макулдашууга 
жетишкен. Кыргызстандын 
Айыл чарба министри Аскарбек                                               
Жаныбеков ошол макулдашууга 
ылайык, Кыргызстан Азербай-
жанга топоз экспорттой турга-
нын айтты. Анын сєзї боюн-
ча апрель айындагы макулда-
шууда 2 миў баш топоз туура-
луу сєз болгон. Экспорттоонун 
биринчи бєлїгї 15-октябрда жє-
нєтїлєт. Быйыл 100 баш алы-
нып кетип, ал Азербайжандын 
шартына ылайыкташып кетсе, 
2023-жылы дагы 1900 бука жє-
нєтїлєрї пландалууда. Бїгїнкї 
кїндє Кыргызстанда 57 миў баш 
топоз бар.

БЕКЕМ ДОСТУКТУН СИМВОЛУ

Президент Садыр ЖАПАРОВ: 

“БАРДЫК АЛАКА-КАТЫШТАРДЫ 
ЫКЧАМДАТУУГА ДАЯРБЫЗ”
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АЗЕРБАЙЖАН – 
МУНАЙГА БАЙ ЄЛКЄ

Негизинен Азербайжан мамле-
кети мунайга бай єлкє. 2012-жы-
лы Кыргызстан Азербайжан ме-
нен жылына 2 миллион тонна 
мунайды кайра иштетїїчї бир-
гелешкен завод курууну макул-
дашып, бирок кийин ал ишке 
ашпай калган. Кыргызстандын 
кїйїїчї-майлоочу майга бол-
гон жылдык керектєєсї 1 мил-
лион тонна. Ал макулдашууда 
ашыкча иштетилген мунайзат-
ты коўшулаш їчїнчї єлкєлєр-
гє сатуу каралган эле. Бул дол-
боорду Азербайжандын Мам-
лекеттик мунай компаниясы 
(SOCAR) ишке ашырып, бирге-
лешкен заводду куруу чыгымын 
єзїнє ала турган болгон. Мунай-
ды Кыргызстанга жеткирїї кым-
бат болгондуктан, демилге иш-
ке ашпай калганын тїшїндїргєн 
Кыргызстандын Азербайжанда-
гы ыйгарым укуктуу элчиси Кай-
рат Осмоналиев:

“Бул демилгени изилдеп чык-
тык. Бир топ сїйлєшїїлєр да 
болду. Иш жїзїнє келгенде 
чийки мунайды Кыргызстанга 
алып келїї кыйын экен. Неги-
зи Азербайжан мунайдын 60 па-
йызын чет єлкєлєргє экспорт-
тойт. Алар мунайды да, газды да 
Грузия, Тїркия аркылуу єткєн 
мунай жолу менен сатат. Биз-
де да ушундай жолдор болгон-
до мунайды, газды Азербайжан-
дан импорттоодо маселе болмок 
эмес. Ошондуктан биринчи ло-
гистикалык маселени чечиш ке-
рек. Тилекке каршы, Азербайжан 
менен Кыргызстандын ортосунда 

миўдеген чакырым аралык буга 
тоскоолдук жаратып жатат” деди.

АЙТМАТОВГО ТААЗИМ
Ушул эле кїнї Азербайжан 

Республикасынын Президенти 
Ильхам Алиев Министрлер Ка-
бинетинин Тєрагасынын орун 
басары Бакыт Тєрєбаевдин кош-
тоосунда “Ата-Бейит” улуттук 
тарыхый-мемориалдык комп-
лексине барды. Ал 1916-жылкы 
каргашалуу їркїндїн кесепети-
нен каза болгондордун, сталин-
дик репрессиянын курмандык-
тарынын жана кыргыз элинин 
залкар жазуучусу Чыўгыз Айт-
матовдун эстеликтерине таазим 
кылып, гїлчамбар койду, куран 
окулду. 

ДОСТУКТУ 
БЕКЕМДЕГЕН 
СЕЙИЛ БАК

Кечке маал эки єлкєнїн мам-
лекет башчылары борборубуздун 
тїштїк тарабындагы Кыргыз-
Азербайжан достук сейил багы-
нын салтанаттуу ачылышына ке-
лишти. Эки єлкєнїн достук ма-
милесине кєпїрє болуп жаткан 
сейил бакта Манас жаўырып, 
дастан айтылып, комуз менен 
терме, санат ырлары жаўырып, 
улуттук баалуу буюмдардын кєр-
гєзмєсї болду. 

Байтик баатыр эс алуу багы-
на катарлаш жайгашкан бул эс 
алуу багы 2020-жылы Азербай-
жандын президентинин сапары 
учурунда ачылары белгилен-
ген. Бирок, октябрдагы бийлик 

алмашуу себебинен улам белги-
сиз мєєнєткє жылган.

Президент Садыр Жапаров сейил 
бактын ачылышы эки єлкєнїн ма-
милеси саясий-экономикалык га-
на эмес, маданий-гуманитардык 
кызматташтыкта да чыўдалган-
дыгынын далили экенин айтып, 
Азербайжан лидеринин улуттук 
баалуулуктарды камсыз кылууга 
жана коргоого, дїйнєлїк коом-
чулуктун алдында анын эл ара-
лык беделин чыўдоого багыттал-
ган кєп кырдуу жаратман ишмер-
дїїлїгїн єзгєчє белгиледи.

Єз кезегинде Ильхам Алиев се-
йил бактын ачылышынын сим-
воликалык мааниси бар экенин 
белгилеп, жалпы азербайжан-
дыктардын атынан тереў ыраа-
зычылыгын билдирди. Ошону 
менен катар ал кыргыз жерин-
де боордоштук сєз жїзїндє га-
на болбостон, иш жїзїндє болуп 
жатканына кубанганын жашыр-
ган жок. Мындай жакшы салт 
жашай берсе Баку менен Биш-
кек эле эмес, эки єлкєнїн башка 
шаарлары да бир тууган шаар-
ларга айланарын кошумчала-
ды. Эки президент сейил бакты 
аралап, шашпай кєрїп чыгышты. 
Салтанаттуу мындай ачылыш-
тын жана эки єлкєнїн ынтыма-
гынын урматына салюттар аты-
лып, ырлар жаўырды.

МАМЛЕКЕТТИН 
КЕЛЕЧЕГИ – САПАТТУУ 
БИЛИМДЕ

Президент Садыр Жапаров                                   
Президент Ильхам Алиев ме-
нен Бишкек шаарындагы №20 

мектеп-гимназиясына Азербай-
жандын алгачкы Президенти 
Гейдар Алиевдин ысымын ый-
гаруу аземине катышты. 

Мектептин ачылышында Пре-
зидент Садыр Жапаров Кыргыз-
станда мектепке ысым ыйгаруу 
эки тараптуу мамилелердеги 
орчундуу окуя экенин белгиле-
ди. Ал эки элдин бекем досту-
гун жана єлкєлєр ортосундагы 
стратегиялык кызматташтыкты 
айгинелейт. Анын пайдубалы 
эл аралык даражадагы тарыхый 
инсан, Азербайжандын улуттук 
лидери Гейдар Алиев тарабынан 
тїптєлгєн. Ал мектепке Гейдар                                                     
Алиевдин ысымын ыйгаруу Кыр-
гызстан їчїн чоў сыймык эке-
нин, анткени бул масштабдуу ин-
санда Азербайжандын эле эмес, 
башка элдердин да їмїтї жана 
тилеги топтолгондугун баса бел-
гиледи. «Ал ким болбосун, рес-
публиканын Компартиясынын 
Борбордук Комитетинин би-
ринчи катчысы болобу, же єзї-

нїн кичи мекени — Нахичеванда 
болсун — Гейдар Алиевич єз доо-
рунун кєрїнїктїї єкїлї, кылдат 
жана ойчул, жаратман, дааныш-
ман адам болгон. Коммунисттик 
партиянын Борбордук Комите-
тинин Саясий бюросунун мїчє-
сї катары СССР Министрлер Со-
ветинин Тєрагасынын биринчи 
орун басары болуп иштеп тур-
ганда Гейдар Алиев СССРдин 
экономикалык, социалдык жа-
на маданий турмушунун маа-
нилїї багыттарын жетектеген. 
Анын бай саясий жана мамлекет-
тик тажрыйбасы, элдин таламда-
рын коргоодогу бекемдиги жа-
на ак ниеттїїлїгї, акылмандыгы 
жана бийик адамдык сапаттары 
Азербайжандын чегинен тышка-
ры жерлерде да адилеттїї тїрдє 
урмат-сыйга ээ болгон. Ал эли-
бизге болгон жылуу мамилеси, 
колдоосу, катышуусу менен биз-
ге, кыргызстандыктарга жакын” 
деп белгиледи Садыр Жапаров. 

Келечекте бул мектептен Гей-
дар Алиев сыяктуу инсандар чы-
гат деген ишенимин билдирген 
Садыр Жапаров, жаш мекендеш-
тер бир тууган эки элдин жана 
єлкєлєрдїн ортосундагы дос-
туктун жана кызматташтыктын 
бекем кєпїрєсї болуп калары-
на їмїтї чоў экендигин айтты. 
«Бул табигый кєрїнїш, анткени 
ар бир мамлекеттин бїгїнкїсї 
жана келечеги сапаттуу билимге, 
алган билимин коомдун жыргал-
чылыгы їчїн колдоно билїїсї-
нє тїздєн-тїз байланыштуу» деп 
баса белгиледи Садыр Жапаров. 

Президенттер мектептин аш-
канасында башталгыч класстын 
балдары менен эртеў мененки 
тамак їстїндє баарлашып, алар 
менен чогуу мектептин тамагы-
нан даам сызышты. Эки єлкє-
нїн лидерлери мектепти кыды-
рып кєрїшїп эстеликке футбол 
тобуна кол тамгаларын коюшуп, 

окуучуларга белек кылышты. 
Ардактуу меймандар їчїн мек-
тептин окуучулары эки єлкєнїн 
достугун чагылдырган ырларды 
окуп, ырдап, “Манас” эпосунан 
їзїндїлєрдї айтышты. Балдар-
дын талантын жогору баалап, 
окууларында ийгиликтер менен 
жаркын келечек каалашты. 

НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 
АТЫНДАГЫ МЕКТЕП

Андан соў эки єлкєнїн Пре-
зиденттеринин катышуусун-
да борборубуздагы Низами                         
Гянджеви атындагы мектептин 
ачылыш аземи болду. Окуу жай-
дын аянты 2 миў 31 чарчы метр-
ди тїзїп, 550 окуучулук орунга 
ылайыкталган. Мектепте класс-
тардан тышкары чоў жыйындар 
жана спорттук залдар, ашкана, 
китепкана, мектептен тышкар-
кы иштер їчїн кабинеттер жана 
медициналык бєлїм, гимнастика 

аянтчалары, эс алуу аянты жана 
аймагында унаа токтотуучу жай-
лар каралган.

Низами Гянджеви – ХI-ХII кы-
лымдарда жашап єткєн Чыгыш 
адабиятындагы эў белгилїї акын 
жана илимпоз. Улуу акын “Сыр-
лар кенчи”, “Хосров менен Ши-
рин”, “Лейли менен Межнун” 
ж.б. чыгармалары менен тарых-
та калган. 

ЭСТЕ КАЛЧУ ЭТНО 
МАДАНИЯТ

Ушул эле кїнї Кыргыз Рес-
публикасынын Президенти                    
Садыр Жапаров менен Азер-
байжан Республикасынын Пре-
зиденти Ильхам Алиев Ала-Арча 
мамлекеттик жаратылыш пар-
кында уюштурулган этномада-
ний программа менен таанышты. 

Паркка келген єлкє лидерле-
рин 12 баатыр жана акындар то-
суп алды. Кол єнєрчїлєр аллея-
сына єтїп, президенттер кыргыз 
элинин улуттук каада-салттары, 
кол єнєрчїлїк буюмдарын жа-
соочу усталардын устаканала-
ры, улуттук “шырдак” килемде-
ри менен таанышты. Ардактуу 
меймандар їчїн тамак-аштардан 
даам татуу, улуттук азык-тїлїк 
кєргєзмєсї жана «Аталар изи» 
кыргыз улуттук кийимдеринин 
коллекцияларынын кєргєзмєсї 
уюштурулду.

Мамлекет башчыларына бїр-
кїтчїлєрдїн, жаачылардын жана 
тайганчылардын катышуусунда 
салттуу салбуурун аў уулоонун 
элементтери кєрсєтїлдї. Этно-
маданий программа Ч. Исабаев 
атындагы “Камбаркан” фольк-
лордук – этнографиялык ан-
самблинин аткаруусундагы эл-
дик ырлар жана музыка менен 
коштолду.

Разия ЖООШБАЕВА
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2022-ЖЫЛДЫН 14-17-СЕНТЯБРЫНДА БАТКЕН ОБЛУСУНДА БОЛГОН КУРАЛДУУ КАГЫЛЫШУУНУН 
КЕСЕПЕТИНЕН ЖАБЫР ТАРТКАН БАТКЕН ОБЛУСУНУН БАТКЕН РАЙОНУНУН АЙРЫМ 

КАЛКТУУ КОНУШТАРЫН КАЛЫБЫНА КЕЛТИРЇЇ БОЮНЧА КОШУМЧА ЧАРАЛАР ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА МАМЛЕКЕТТИК СТРАТЕГИЯЛЫК БАШКАРУУ 
ТАРТИБИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 2020-ЖЫЛ ЇЧЇН 
РЕСПУБЛИКАЛЫК БЮДЖЕТИНИН АТКАРЫЛЫШЫ 

ЖЄНЇНДЄ ОТЧЕТТУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2022-æûëäûí 8-ñåíòÿáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2020-æûë ¿÷¿í ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòèíèí àòêàðûëûøû æº-

í¿íäº îò÷åò àòàéûí êàðàæàòòàðäû ýñêå àëóó ìåíåí êèðåøåëåð áîþí÷à 134 587 261 ìè¢ ñîì 
ñóììàñûíäà, ÷ûãàøàëàð áîþí÷à 154 450 576,7 ìè¢ ñîì ñóììàñûíäà, ÷ûãàøàëàðäûí êèðå-
øåëåðäåí 19 863 315,7 ìè¢ ñîì ñóììàñûíäà àøóóñó ìåíåí áåêèòèëñèí.

2-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 10-îêòÿáðû, ¹94

«ЄЗГЄЧЄ АБАЛ ЖЄНЇНДЄ» КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК 

МЫЙЗАМЫНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК МЫЙЗАМЫ
2022-æûëäûí 7-ñåíòÿáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
«ªçãº÷º àáàë æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíà (Êûðãûç 

Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Âåäîìîñòòîðó, 1999-æ., ¹2, 81-ñò.) òºìºíê¿äºé ºç-
ãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

28-ñòàòüÿ òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«28-ñòàòüÿ. Óøóë Ìûéçàìäûí 26-ñòàòüÿñûíäà êàðàëãàí òàðòèïòè áóçóóãà æîë áåðãåí àäàì-

äàð è÷êè èøòåð îðãàíäàðû æå àñêåðäèê ïàòðóëäàð òàðàáûíàí êîìåíäàíòòûê ñààò àÿêòàãàíãà 
÷åéèí, àë ýìè æàíûíäà èíñàíäûãûí ûðàñòîî÷ó äîêóìåíòòåðè æîêòîð - êèì ýêåíäèãè àíûê-
òàëãàíãà ÷åéèí, áèðîê 48 ñààòòàí àøûê ýìåñ êàðìàëàò. Êàðìàëãàíäàð óêóê áóçóóëàð æºí¿í-
äº ìûéçàìäàðäà êàðàëãàí òàðòèïòå æåêå òèíòèëèøè, áóþì-òàéûìäàðû æàíà òðàíñïîðò êà-
ðàæàòòàðû êàðàëûï ÷ûãûøû ì¿ìê¿í.».

2-áåðåíå
Óøóë êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí ê¿í ºòêºíäºí êè-

éèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 10-îêòÿáðû, ¹95

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ЗА 2020 ГОД

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
8 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè çà 

2020 ãîä ñ ó÷åòîì ñïåöèàëüíûõ ñðåäñòâ ïî äîõîäàì â ñóììå 134 587 261 òûñ. ñîìîâ, ïî ðàñ-
õîäàì â ñóììå 154 450 576,7 òûñ. ñîìîâ, ñ ïðåâûøåíèåì ðàñõîäîâ íàä äîõîäàìè â ñóììå 
19 863 315,7 òûñ. ñîìîâ.

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóá-

ëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 10 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà, ¹94

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «О ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ»

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
7 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â êîíñòèòóöèîííûé Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ÷ðåçâû÷àéíîì ïîëîæå-

íèè» (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 1999 ã., ¹2, ñò. 81) ñëåäóþ-
ùåå èçìåíåíèå:

ñòàòüþ 28 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ñòàòüÿ 28. Ëèöà, äîïóñòèâøèå íàðóøåíèå ïîðÿäêà, ïðåäóñìîòðåííîãî ñòàòüåé 26 íàñòîÿ-

ùåãî Çàêîíà, çàäåðæèâàþòñÿ îðãàíàìè âíóòðåííèõ äåë èëè âîåííûìè ïàòðóëÿìè äî îêîí÷à-
íèÿ êîìåíäàíòñêîãî ÷àñà, à íå èìåþùèå ïðè ñåáå äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - 
äî óñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè, íî íå áîëåå ÷åì íà 48 ÷àñîâ. Çàäåðæàííûå ìîãóò áûòü ïîäâåðã-
íóòû ëè÷íîìó äîñìîòðó, îñìîòðó âåùåé è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåí-
íîì çàêîíîäàòåëüñòâîì î ïðàâîíàðóøåíèÿõ.».

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùèé êîíñòèòóöèîííûé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè äíåé ñî äíÿ îôè-

öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 10 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà, ¹95

Áàòêåí îáëóñóíóí Áàòêåí ðàéîíóíóí Êàï÷ûãàé æàíà Äîñòóê 
êàëêòóó êîíóøòàðûí òîëóê êàëûáûíà êåëòèð¿¿, îøîíäîé ýëå 
2022-æûëäûí 14-17-ñåíòÿáðûíäà Áàòêåí îáëóñóíäà áîëãîí 
êóðàëäóó êàãûëûøóóíóí êåñåïåòèíåí æàáûð òàðòêàí, àòàë-
ãàí êàëêòóó êîíóøòàðäûí æàøîî÷óëàðûíûí æàøîî-òóðìó-
øó ¿÷¿í çàðûë áîëãîí æàíà áèðäåé øàðòòàðäû ò¿ç¿¿ ìàêñà-
òûíäà, Áàòêåí îáëóñóíäà ºçãº÷º êûðäààë ðåæèìèíèí èøòå-
øèí ýñêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí                
70, 71-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2022-æûëäûí 
17-ñåíòÿáðûíäàãû ¹313 Æàðëûãû ìåíåí ò¿ç¿ëãºí Áàòêåí æà-
íà Îø îáëóñòàðûíäà áîëãîí êóðàëäóó êàãûëûøóóíóí êåñåïå-
òèíåí áóçóëãàí æàíà òàëêàëàíãàí àäìèíèñòðàòèâäèê-àéìàêòûê 
áèðäèêòåðäè êàëûáûíà êåëòèð¿¿ æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ áîþí÷à ìàì-
ëåêåòòèê êîìèññèÿíûí Áàòêåí îáëóñóíóí Áàòêåí ðàéîíóíóí Êàï-
÷ûãàé æàíà Äîñòóê êàëêòóó êîíóøòàðûíäà æàéãàøêàí æåêå òó-
ðàê ¿éëºðä¿ Áàòêåí îáëóñóíóí Áàòêåí ðàéîíäóê Æàðàíäûê êîð-
ãîíóóíóí ºçãº÷º êûðäààëäàðäàí êåëòèðèëãåí çûÿíäû áààëîî 
áîþí÷à êîìèññèÿñû òàðàáûíàí àíûêòàëãàí áóçóëóóëàðäûí 
áàð æå æîê ýêåíäèãèíå êàðàáàñòàí, êèéèí æà¢û òóðàê ¿éëºð-
ä¿ êóðóó ìåíåí òîëóê áóçóó æºí¿íäº ñóíóøó æàêòûðûëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êà-
ðàøòóó Àðõèòåêòóðà, êóðóëóø æàíà òóðàê æàé-êîììóíàëäûê 
÷àðáà ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªç-
ãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðëèãè æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ïðåçèäåíòèíèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàòêåí îáëó-
ñóíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿ ìåíåí áèðãåëèêòå:

- Áàòêåí îáëóñóíóí Áàòêåí ðàéîíóíóí Êàï÷ûãàé æàíà Äîñ-
òóê êàëêòóó êîíóøòàðûí äåòàëäóó ïëàíäîî äîëáîîðëîðó ìå-
íåí áèðãåëåøêåí áàøêû ïëàíäàðäû èøòåï ÷ûêñûí;

- êàëêòóó êîíóøòàðäûí áàøêû ïëàíäàðûí èøòåï ÷ûãóó ¿÷¿í 
Ì 1: 5000 æàíà Ì 1: 2000 ìàñøòàáûíäàãû òîïîãðàôèÿëûê 
ïëàíäàðäû êàìñûç êûëñûí;

- Áàòêåí îáëóñóíóí Áàòêåí ðàéîíóíóí Êàï÷ûãàé æàíà Äîñ-
òóê êàëêòóó êîíóøòàðûíäà æàéãàøêàí æåêå òóðàê æàé ¿éëº-
ð¿í Áàòêåí îáëóñóíóí Áàòêåí ðàéîíäóê Æàðàíäûê êîðãîíóóíóí 

ºçãº÷º êûðäààëäàðäàí êåëòèðèëãåí çûÿíäû áààëîî áîþí÷à 
êîìèññèÿñû òàðàáûíàí àíûêòàëãàí áóçóëóóëàðäûí áàð æå 
æîê ýêåíäèãèíå êàðàáàñòàí, êèéèí æà¢û òóðàê ¿éëºðä¿ êó-
ðóó ìåíåí áóçñóí;

- òåç àðàäà êàëûáûíà êåëòèð¿¿í¿ òàëàï êûëãàí ôîðñ-ìà-
æîðäóê êûðäààëäàðäûí êåñåïåòòåðèí ëîêàëäàøòûðóó øàð-
òûíäà êóðóëóø èøòåðèí æ¿ðã¿çñ¿í æàíà êóðóëóø èøòåðèí ºç 
óáàãûíäà àÿêòîîíó êàìñûç êûëñûí.

3. Òºìºíê¿ëºð áåëãèëåíñèí:
- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí àòêàðóó îðãàíäàðû 

óøóë Æàðëûêòûí 2-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí áàøêû ïëàíäàð-
äû æàíà êàëêòóó êîíóøòàðäû äåòàëäóó ïëàíäîî äîëáîîðëî-
ðóí èøòåï ÷ûãóó áîþí÷à áèðäèêò¿¿ çàêàç÷û êàòàðû ÷ûãàðû;

- Áàòêåí îáëóñóíóí êàëêòóó êîíóøòàðûíäà æàéãàøêàí æà¢û 
òóðãóçóëãàí æåêå òóðàê ¿éëºðä¿í óêóê ûðàñòîî÷ó æàíà óêóê 
áåëãèëºº÷¿ äîêóìåíòòåðè áèð óáàêòà êóðóëóø èøòåðèí àÿê-
òîî ìåíåí òèåøåë¿¿ ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð 
òàðàáûíàí ìåí÷èê ýýëåðèíå àêûñûç áåðèëåðè.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè óøóë 
Æàðëûêòûí 2-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí áàøêû ïëàíäàðäû, êàëê-
òóó êîíóøòàðäûí äåòàëäóó ïëàíäîî äîëáîîðëîðóí æàíà òî-
ïîãðàôèÿëûê íåãèçäåðèí èøòåï ÷ûãóóãà áåðèëãåí ñìåòàãà 
ûëàéûê æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíà àê-
÷à êàðàæàòòàðûí áºëñ¿í.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè óøóë 
Æàðëûêòàí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

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

7. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿-
íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 10-îêòÿáðû, ÏÆ ¹348

ªëêºí¿ ºí¿êò¿ð¿¿í¿ ñòðàòåãèÿëûê áàøêàðóó æàíà ïëàíäîî 
ïðîöåññèí, ìàìëåêåòòèê ñòðàòåãèÿëûê äîêóìåíòòåðäè êàáûë 
àëóóíó òàðòèïêå êåëòèð¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Êîíñòèòóöèÿñûíûí 66, 71-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà ìàìëåêåòòèê ñòðàòåãèÿëûê 
áàøêàðóó òàðòèáè òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðå-

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

3. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿-
íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 10-îêòÿáðû, ÏÆ ¹349

ОЛИМПИАДА ОЮНДАРЫНА 
ДАЯРДЫКТАР БАШТАЛДЫ

Кыргызстандын грек-рим кїрєшї боюнча улуттук 
курама командасы 2024-жылы Парижде єтє турган 
жайкы Олимпиада оюндарына даярдыктарды баш-
тады. Бул тууралуу улуттук курама команданын улук 
машыктыруучусу Улукбек Карачолоков: «Кийинки 
Париж Олимпиадасына даярдана баштадык. Бул жо-
лу кетирген каталарды жоюп, жетпей калган медал-
дарга жетебиз деп аракет кылабыз", - деди.

Ал ортодо Бириккен дїйнєлїк кїрєш уюму (UWW) 
Париж Олимпиадасына жаўыланган квалификация 
процессин бекитти.

 Жаўы эрежелер боюнча балбандар Франциядагы 
Оюндарга лицензия алуу їчїн 3 мїмкїнчїлїк алы-
шат. Бул жолу квоталар кыскартылгандыктан атаан-
даштык кїч болот. 

Парижде эркектер жана аялдар арасында грек-
рим жана эркин кїрєш боюнча жалпысынан                    
18 комплект медаль ойнотулат. Ар бир салмакта 
16 балбан кїч сынашат. Жалпысынан 2024-жыл-
кы Олимпиадага 288 квота бєлїнєт. Балбандар ат 
салыша турган алгачкы лицензиялар 2023-жылкы 
Дїйнє чемпиондугунда ойнотулат. UWW календа-
рына ылайык, турнир 2023-жылдын 16-24-сентя-
брында Красноярск шаарында єтєт. Бул турнирге 
да квота 28ге кыскарып, 90 балбан гана катышуу 
укугуна ээ болот. 

Андан кийинки баскычта континенталдык лицен-
зиялык турнир єтєт. Ага 144 балбан жолдомо алат. 
Бул Азиянын лицензиялык турнири Кыргызстанда 
12-14-апрель кїндєрї болот. Турнирдин финалист-
тери Олимпиадага лицензия алышат. 2023-жылкы 
дїйнєлїк чемпионатка лицензия утуп алган спорт-
чулар бул тандоого катышпайт.

Їчїнчї жана акыркы баскыч, башкача айтканда 
дїйнєлїк лицензиялык турнир 9-12-майга белги-
ленген. Бул жерде жалпысынан 54 лицензия ойно-
тулуп, ар бир салмакта 3 спортчуга ыйгарылат. Фи-
налга чыккандар автоматтык тїрдє лицензия алышат, 
ал эми 3-орунду ээлеген балбандар їчїнчї лицензия 
їчїн кошумча беттеште кїч сынашат.

 Ошентип квалификациялык мезгил 2023-жылдын 
16-сентябрында башталып, 2024-жылдын 12-майын-
да аяктайт. Эске салсак, 2021-жылы Токиодо Кыргыз-
стандын 9 балбаны кїч сынашып, жыйынтыгында            
3 медаль - 2 кїмїш жана 1 коло байгеге ээ болушкан. 

 Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Спорт



Подразделение службы судебных исполнителей 
Октябрьского района г. Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на недвижимое имущество

- многолетние насаждения, расположенная по адресу: 
Иссык-Кульская область, Иссык-Кульский район, 
Бостеринский а/а, контур №б/н, код ЕНИ 2030600010948 
принадлежащее на праве собственности Раяпову 
Нурлану Арзыматовичу, 11.02.1978 года рождения, путем 
проведения публичных торгов.

Определить начальную (стартовую) продажную цену в размере 
1 578 000 (один миллион пятьсот семьдесят восемь тысяч) сом.

Äëÿ ó÷àñòèÿ íà òîðãàõ æåëàþùèì íåîáõîäèìî çà äåíü äî íà÷àëà òîð-
ãîâ âíåñòè 5% ãàðàíòèéíûé âçíîñ îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè íåäâèæèìîãî 
èìóùåñòâà íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê.

Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü âíåñåíà íå ïîçäíåå 7 (ñåìè) äíåâíîãî 
ñðîêà ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðü-
ñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 15 íîÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, à èìåííî ïî àäðåñó: ñ. Áîñòåðè, 
Èññûê-Êóëüñêèé ðàéîí, Èññûê-Êóëüñêîé îáëàñòè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ 
Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê - Àáäèêàðèìîâ Ý.À.                                                          

ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0505) 11-99-96.

Ðåêâèçèòû: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ïðè ÌÔ ÊÐ,                                            
ð/ñ: 4402032100000408 (äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéî-
íà ã.Áèøêåê); êîä ïëàòåæà: 14511900 â íàçíà÷åíèè óêàçàòü Ô.È.Î. ó÷àñò-
íèêà òîðãîâ è íîìåð äåëà ¹ÑÃ-512/20 Á2 è ¹ÓÄ-780/20Á2.

Í-877

Подразделение службы судебных исполнителей 
Октябрьского района г. Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на недвижимое имущество

- многолетние насаждения, расположенная по адресу: 
Таласская область, Таласский район, Кок-Ойский а/а, 
уч.Присельный, контур №468, код ЕНИ 6040400020899, 
принадлежащие на праве собственности Раяпову 
Нурлану Арзыматовичу, 11.02.1978 года рождения, путем 
проведения публичных торгов.

Определить начальную (стартовую) продажную цену в размере 
205 000 (двести пять тысяч) сом.

Äëÿ ó÷àñòèÿ íà òîðãàõ æåëàþùèì íåîáõîäèìî çà äåíü äî íà÷àëà òîð-
ãîâ âíåñòè 5% ãàðàíòèéíûé âçíîñ îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè íåäâèæèìî-
ãî èìóùåñòâà íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê.

Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü âíåñåíà íå ïîçäíåå 7 (ñåìè) äíåâíîãî 
ñðîêà ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñ-
êîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 18 íîÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, à èìåííî ïî àäðåñó: ñ.Êî-Îé, Òà-
ëàññêèé ðàéîí, Òàëàññêîé îáëàñòè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ 
Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê - Àáäèêàðèìîâ Ý.À.                                                       

ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0505) 11-99-96.

Ðåêâèçèòû: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ïðè ÌÔ ÊÐ,                                            
ð/ñ: 4402032100000408 (äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéî-
íà ã.Áèøêåê); êîä ïëàòåæà: 14511900 â íàçíà÷åíèè óêàçàòü Ô.È.Î. ó÷àñò-
íèêà òîðãîâ è íîìåð äåëà ¹ÑÃ-512/20 Á2 è ¹ÓÄ-780/20Á2.

Í-878
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«ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРЫ» 
ААК 

2022-жылдын 4-ноябрында саат 10.00дє 
«Электр станциялары» ААКнын тємєндєгїдєй 
кїн тартиби менен акционерлердин кезексиз 

жалпы чогулушу болот.

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿ òóó-
ðàñûíäà.

2. 2022-æûëãà êàðàòà êîîìäóí æûëäûê áþäæå-
òèí áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.

3. 2022-æûëãà êàðàòà êîîìäóí êºç êàðàíäûñûç 
àóäèòîðóí áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.

4. Êîîìäóí Óñòàâûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æº-
í¿íäº.

5. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøè æºí¿íäºã¿ æî-
áîãî ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº.

6. Êîîìäóí áàøêû äèðåêöèÿñû æºí¿íäºã¿ æîáî-
ãî ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº.

7. Êîîìäóí òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñû æºí¿íäºã¿ æî-
áîãî ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº.

8. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿-
í¿í ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà 
òîêòîòóó æºí¿íäº. 

9. Êîîìäóí òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºëº-
ð¿í¿í ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà 
òîêòîòóó æºí¿íäº.

10. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í 
øàéëîî òóóðàñûíäà.

11. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿íº òºëº-
í¿¿÷¿ êîìïåíñàöèÿëàðäûí æàíà ñûé àêûëàð-
äûí ºë÷ºì¿í áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.

12. Êîîìäóí òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºëºð¿-
íº òºëºí¿¿÷¿ êîìïåíñàöèÿëàðäûí æàíà ñûé 
àêûëàðäûí ºë÷ºì¿í áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.

×îãóëóø òºìºíäºã¿ äàðåêòå ºòêºð¿ëºò: Áèøêåê 
øààðû, Æèáåê Æîëó êº÷ºñ¿ ¹326 (“Êûðãûçñòàí 
ÓÝÑ” ÀÀÊíûí àêòîâûé çàëû) àêöèîíåðëåðäè êàò-
òîîíóí ìººíºò¿ ñààò 9.00äºí áàøòàï ñààò 10.00ãº 
÷åéèí. Àêöèîíåðëåðäèí êåçåêñèç æàëïû ÷îãóëóøó-
íà êàòûøóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí 
ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 2022-æûëäûí 14-îêòÿáðû. 

 ×îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí  àêöèîíåðëåð 
òºìºíê¿ äàðåêòåí òààíûøñà áîëîò: “Ýëåêòð ñòàí-
öèÿëàðû ÀÀÊ”, Øàáäàí Áààòûð ïð., 108 êîðïîðà-
òèâäèê êàò÷ûäàí äàðåãè: Áèøêåê øààðû, Æèáåê  
Æîëó êº÷ºñ¿, 326, 313-áºëìº.

ОАО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СТАНЦИИ» 

4 ноября 2022 года в 10.00 часов состоится 
внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Электрические станции» со следующей 
повесткой дня:

1. Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî áþäæåòà Îáùåñòâà 

íà 2022 ãîä.
3. Îá óòâåðæäåíèè íåçàâèñèìîãî àóäèòîðà Îá-

ùåñòâà íà 2022 ãîä.
4. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ Îáùåñòâà.
5. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î Ñîâåòå 

äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
6. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î Ãåíå-

ðàëüíîé äèðåêöèè Îáùåñòâà.
7. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î Ðåâè-

çèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà. 
8. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ÷ëå-

íîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
9. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ÷ëå-

íà Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
10. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îá-

ùåñòâà.
11. Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðîâ âûïëà÷èâàåìîãî 

âîçíàãðàæäåíèÿ è êîìïåíñàöèé ÷ëåíàì Ñî-
âåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.

12. Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðîâ âûïëà÷èâàåìîãî 
âîçíàãðàæäåíèÿ è êîìïåíñàöèé ÷ëåíàì Ðå-
âèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.

Ñîáðàíèå áóäåò ïðîâåäåíî ïî àäðåñó:  ã.Áèø-
êåê, óë. Æèáåê Æîëó ¹326, (àêòîâûé çàë ÎÀÎ                  
«ÍÝÑ Êûðãûçñòàíà») ñðîê ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ 
ñ 9.00 äî 10.00  ÷àñîâ. Äàòîé ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà 
àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå íà âíåî-
÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ñ÷èòàòü                                   
14 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà. 

Ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ àêöèîíåðû ìîãóò îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ÎÀÎ «Ýëåêòðè÷åñêèå ñòàí-
öèè»,  ïð.Øàáäàí Áààòûðà, 108 è ó Êîðïîðàòèâíî-
ãî ñåêðåòàðÿ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Æèáåê Æî-
ëó, 326, êàá.313.

Êàäàìæàé ðàéîíóíóí ¯÷-Êîðãîí 
àéûë ºêìºò¿í¿í òóðãóíó 

Õîëìàòîâ Þñóáæîíãî 
òèåøåë¿¿ ¯÷-Êîðãîí àéûëûíäà 

æàéãàøêàí 8-02-14-1001-3312 
æàíà 8-02-14-1001-3316 
èäåíòèôèêàöèÿëûê 

êîäó ìåíåí êàòòàëãàí 
òóðàê æàéëàðûíûí æåð 

ó÷àñòîêòîðóíà áåðèëãåí ñåð. 
× ¹875344 æàíà ¹542740 æåð 

ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå ìåí÷èê 
óêóãó æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê 
àêòûëàðû æîãîëãîíäóãóíà  

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï  òàáûëñûí. 

Ï/Ï-242

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 

ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
ÈÏ Ìàìûòêàíîâ Íóðëàíáåê 

Ñàãûíîâè÷ êîä ÎÊÏÎ 31369762,
 ÈÍÍ 22401196600562 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-880

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

ïîëüçîâàíèå íà çåìåëüíóþ 
äîëþ 70303 ñåðèÿ ÈÆ XIII-È1011 

íà èìÿ Êîéãåëüäèåâîé 
Ãóëüáàðû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-881

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Êý Öçÿíèî 
êîä ÎÊÏÎ 31463998, 

ÈÍÍ 22011195450001 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-882

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ñàáûðîâ 
Òóðàðáåê Ûðûñêåëäèåâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 24545856, 
ÈÍÍ 20904198300441 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-883

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» 

Решением единственного акционера открытого акционерного 
общества «Национальная энергетическая холдинговая компания» 

(решение Министерства энергетики Кыргызской Республики 
от 13 октября 2022 года №23-Р):

1. Ñàäûêîâ Íóðëàí Ìàòêàñûìîâè÷ îñâîáîæäåí ñ äîëæíîñòè – Ïåð-
âîãî çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ-÷ëåíà Ïðàâëåíèÿ 
ÎÀÎ «Íàöèîíàëüíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ õîëäèíãîâàÿ êîìïàíèÿ». 

«ФИНКА БАНК» ЖАБЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ 
Кочкор р-ну, Кочкор а., Сыдыков кєч., 9 дарегинде жайгашкан, пайдалуу аянты - 48,84 кв.м., 

турак аянты - 25,83 кв.м., жер тилкеси - 700,0 кв.м. тїзгєн кыймылсыз мїлккє 
ТЕНДЕР ЖАРЫЯЛАЙТ.

Èìàðàòòû êûçìàòêåðäèí êàòûøóóñóíäà ãàíà êºð¿¿ãº áîëîò, áóë ¿÷¿í ê¿í¿í æàíà óáàêòûñûí àëäûí 
àëà ìàêóëäàøûï àëóó çàðûë (Ìààëûìàò àëóó òåëåôîíó: Ýðìåê (0772) 57-79-07, êºð¿¿ ¿÷¿í - Àñëàí                       
(0220) 03-26-44).

«Êûéìûëñûç ì¿ëêò¿ ñàòûï àëóó» òåíäåðèíå êàòûøóó ¿÷¿í: "ÒÅÍÄÅÐ-èìàðàò" äåãåí áåëãè êîþëóï, 
÷àïòàëãàí êîíâåðòòå (áàéëàíûø ìààëûìàòòàðû¢ûçäû êºðñºò¿¿ ìåíåí) ºç ñóíóøó¢óçäó 2022-æûë-
äûí 31-äåêàáðûíà ÷åéèí ñààò 17.00äºí êå÷èêòèðáåñòåí Êî÷êîð à., Ñ.Îðîçáàê êº÷., 230 äàðåãèíå 
áåðèøè¢èç êåðåê.

Ñ/Î-454

12-октябрда КР Президентинин 
Ысык-Кєл облусундагы 
єкїлчїлїгїнїн чоў жыйындар 
залында єрєєндєгї 
мамлекеттик жана 
муниципалдык кызматтардын 
жооптуу кызматкерлеринин, 
айылдык, шаардык 
кеўештердин тєрагаларынын, 
депутаттардын, ошондой 
эле коомчулук єкїлдєрїнїн 
катышуусунда Элдик 
Курултайга карата 
даярдыктардын жїрїшї,  Элдик 
Курултай жєнїндєгї Жободогу 
кєпчїлїктїн соболдорун 
жараткан айрым маселелер 
тууралуу иш-чара єттї.

Иш-чарада Элдик Курултайды 
даярдоо жана єткєрїї боюнча 
республикалык уюштуруу коми-
тетинин мїчєсї, КР Президенти-
нин жана Министрлер Кабинети-
нин чечимдерин даярдоо боюн-
ча башкармалыгынын башчы-
сынын орун басары Мирбек Ко-
жоев чогулгандарга кїн тарти-
биндеги маселе боюнча кеўири 
маалымат берди.

Ал элдик єкїлчїлїктїн 
коомдук-єкїлчїлїктїї, кеўеш 
берїїчї, байкоочу чогулушу 
болуп саналган Элдик Курул-
тай коомду, мамлекетти эко-
номикалык, социалдык єнїк-
тїрїїнїн, улуттук коопсуздук-
ту камсыздоонун, жарандардын 
укуктарын, эркиндигин кор-
гоонун, жарандык коомду єнїк-
тїрїїнїн єтє маанилїї маселе-
лерин, руханий-идеологиялык 
маселелерди чечїї максатында 
Кыргыз Республикасынын жа-
рандарынын, жергиликтїї коом-
чулуктардын, жергиликтїї єз  

алдынча башкаруу жана мамле-
кеттик бийлик органдарынын 
коомдук маанилїї кызыкчылык-
тарын макулдашууну камсыз кы-
ла тургандыгын баса белгиледи.

Иш-чаранын катышуучулары 
бул кїнї Элдик Курултайды єткє-
рїїнїн, делегаттарды шайлоонун 
тартиби, Элдик Курултайдын 
ишин финансылык, материалдык-
техникалык, маалыматтык жана 
уюштуруучулук жактан камсыз 
кылуу боюнча арбын сурооло-
руна жоопторду алышты.

Эгемберди САДАБАЕВ

Ысык-Кєл

ЭЛДИК КУРУЛТАЙ – ЭЛ ЭРКИ
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Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñóäàðñòâåííîãî àêòà î ïðàâå 
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåðèè 
× ¹918810 è òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà îò 18.05.2015 ã. 
èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð 1-04-13-0033-0084 ÎñÎÎ 

«ÒÄ Ñåìü Äíåé (7)» ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-866

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Cisco тїйїндїк 
жабдуунун техникалык колдоосун сатып алуу боюнча 

АЧЫК РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 26-октя-
брында саат 17.00гє чейин сынак документтерин кабыл 
алуу-єткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.kg 
электрондук почтасы аркылуу берилет.

Катышуучулар їчїн сынакка чейинки конференция 
2022-жылдын 21-октябрында саат 14.00дє Бишкек 
шаары, Чїй проспекти, 168 дареги боюнча  єткєрїлєт. 
Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен 
техникалык координаторго кайрылуу зарыл.

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 31-октябрын-
да саат 15.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти, 
168 дареги боюнча кабыл алынат.

Белгиленген мєєнєттєн кечиктирилип берилген сунуш-
тар кабыл алынбайт жана каралбайт.

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын єкїлдєрї-
нїн катышуусунда 2022-жылдын 31-октябрында саат 
15.00дє Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 дареги 
боюнча каралат.

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-91-52 те-
лефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу 
техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

"КОДДУ ТАП, ДЖЕКПОТ АЛ» КЫЗЫКТЫРУУЧУ 
ЛОТЕРЕЯСЫНЫН ЖЕЎЇЇЧЇЛЄРЇ

Äàòàñû Æå¢¿¿÷¿ëºðä¿í 
àòû-æºí¿ Áàéãåíèí àòàëûøû

08.07.2022 Ñàðèåâ À.Á. JBL ºòêºðã¿÷ñ¿ç êóëàê÷ûíäàðû

15.07.2022 Àëûìêóëîâà Ã.Ñ. JBL êóáàòòàãû÷ êàðàæàòû

15.07.2022 Òûíàðîâà Ñ.Ò. JBL ºòêºðã¿÷ñ¿ç êóëàê÷ûíäàðû

15.07.2022 Áàçèëîâ Á.Ì. JBL áëþòóç êîëîíêàñû

22.07.2022 Ýðìåê óóëó Ò. êóáàòòàãû÷ êàðàæàò

22.07.2022 Êîçÿêèíà À.È. JBL ºòêºðã¿÷ñ¿ç êóëàê÷ûíäàðû

22.07.2022 Èñàåâ Ý.Æ. JBL áëþòóç êîëîíêàñû

29.07.2022 Êàñûìàëèåâ À. êóáàòòàãû÷ êàðàæàò

29.07.2022 Àêìàòàëèåâ Ì.À. JBL ºòêºðã¿÷ñ¿ç êóëàê÷ûíäàðû

29.07.2022 Ýðìàìàòîâà Ó. JBL áëþòóç êîëîíêàñû

05.08.2022 Ýìèëáåê ó À. êóáàòòàãû÷ êàðàæàò

05.08.2022 Ñìèðíîâà Ì.Í. JBL ºòêºðã¿÷ñ¿ç êóëàê÷ûíäàðû

05.08.2022 Èìàíáàåâ Ê. JBL áëþòóç êîëîíêàñû

12.08.2022 Òåìèðáàåâ Í.À. êóáàòòàãû÷ êàðàæàò

12.08.2022 Äîîëîòàëèåâ Ä.À. JBL ºòêºðã¿÷ñ¿ç êóëàê÷ûíäàðû

12.08.2022 Àðàïîâ Í.Æ. áëþòóç êîëîíêàñû

10.08.2022 Ñûäûêîâ Ê. êóáàòòàãû÷ êàðàæàò

19.08.2022 Æýýíáåêîâà Á. JBL ºòêºðã¿÷ñ¿ç êóëàê÷ûíäàðû

19.08.2022 Ñåèòîâ Ä. JBL áëþòóç êîëîíêàñû

26.08.2022 Àáäóëëàåâ À. êóáàòòàãû÷ êàðàæàò

26.08.2022 Ñåìèí Ñ. JBL ºòêºðã¿÷ñ¿ç êóëàê÷ûíäàðû

26.08.2022 Òóðäóáàé êûçû Ó. JBL áëþòóç êîëîíêàñû

02.09.2022 Ïîãóäèí Þ.Ì. êóáàòòàãû÷ êàðàæàò

02.09.2022 Óøóðîâ Õ.Ê. JBL ºòêºðã¿÷ñ¿ç êóëàê÷ûíäàðû

02.09.2022 Èñàêîâ À.Á. JBL áëþòóç êîëîíêàñû

09.09.2022 Óñóáàëèåâà Ì.Ì. êóáàòòàãû÷ êàðàæàò

09.09.2022 Æàêûïáàåâ À. JBL áëþòóç êîëîíêàñû

16.09.2022 Áåëîóñîâ Ð. êóáàòòàãû÷ êàðàæàò

16.09.2022 Àëèáåêîâ Ò.Á. JBL ºòêºðã¿÷ñ¿ç êóëàê÷ûíäàðû

16.09.2022 Êàìèëîâ Í.Ò. JBL áëþòóç êîëîíêàñû

23.09.2022 Àáäèõàëèë óóëó È. êóáàòòàãû÷ êàðàæàò

23.09.2022 Àêûëáåêîâ Ì. JBL ºòêºðã¿÷ñ¿ç êóëàê÷ûíäàðû

23.09.2022 Ìàìàòîâ Ñ. JBL áëþòóç êîëîíêàñû

30.09.2022 Ñèçèêîâ Í. êóáàòòàãû÷ êàðàæàò

30.09.2022 Òóðäóáåê ê Ò. JBL ºòêºðã¿÷ñ¿ç êóëàê÷ûíäàðû

30.09.2022 Àéûë÷èåâà À.Ñ. JBL áëþòóç êîëîíêàñû

01.09.2022 Êîø÷óáàåâà Ë.Î. AIRPODS êóëàê÷ûíäàðû

01.08.2022 Êîòìàíáàåâ Í.Ê. APPLE WATCH SE 44

01.08.2022 Ñóëòàíîâ Æ.È. IPHONE 13

01.09.2022 Àéñóåâ À.Ì. AIRPODS êóëàê÷ûíäàðû

01.09.2022 Àñàíîâ Ì.À. APPLE WATCH SE 44

01.09.2022 Äæóíóñàëèåâ Ê.Ø. IPHONE 13

30.09.2022 Ñàáèðîâ À.À. AIRPODS êóëàê÷ûíäàðû

30.09.2022 Áåéøåíáåê óóëó Ð. APPLE WATCH SE 44

30.09.2022 Àðñòàíàëèåâà À.Ð. IPHONE 13

30.09.2022 Àêûëáåê óóëó Á. 1 000 000 ñîì
Ñ/Î-449

Краткий ежеквартальный отчет 

ОАО «РЕЕМТСМА-КЫРГЫЗСТАН» 
за 3 квартал 2022 года 

1. Äàííûå îá ýìèòåíòå:
- ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà - Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ðååìòñìà- 

Êûðãûçñòàí», ÎÀÎ Ðååìòñìà- Êûðãûçñòàí»
- îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà- Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî 
- þðèäè÷åñêèé è ïî÷òîâûé àäðåñ ýìèòåíòà, íîìåð òåëåôîíà è òåëåôàêñà - Êûðãûçñêàÿ  Ðåñïóáëè-

êà, 720011, ã. Áèøêåê, óë. Èáðàèìîâà, 115, Áèçíåñ Öåíòð «Àñûë-Òàø», 10-é ýòàæ  òåë.: 66-27-94,               
66-29-63

- îñíîâíîé âèä äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà - Ïðîèçâîäñòâî òàáà÷íûõ èçäåëèé. 

2. Êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã è ðàáîòíèêîâ ýìèòåíòà.

Êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã ïî ñîñòîÿíèþ íà êîíåö îò÷åòíîãî êâàðòàëà 1411

Êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ ýìèòåíòà íà êîíåö îò÷åòíîãî êâàðòàëà 3

3. Ñïèñîê þðèäè÷åñêèõ ëèö, â êîòîðûõ äàííûé ýìèòåíò âëàäååò 5 ïðîöåíòàìè è áîëåå óñòàâíîãî êàïè-
òàëà - íåò.

4. Èíôîðìàöèÿ î ñóùåñòâåííûõ ôàêòàõ, çàòðàãèâàþùèõ äåÿòåëüíîñòü ýìèòåíòà öåííûõ áóìàã â îò÷åò-
íîì ïåðèîäå:

Íàèìåíîâàíèå ôàêòà Äàòà ïîÿâëåíèÿ 
ôàêòà

Âëèÿíèå ôàêòà íà 
äåÿòåëüíîñòü ýìèòåíòà

Äàòà è ôîðìà ðàñêðûòèÿ 
èíôîðìàöèè î ôàêòå

Ñìåíà Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
Îáóõîâ Àëåêñàíäð

16.08.2022 - Ãàçåòà "Ýðêèí-Òîî" 
îò 19.08.2022

5. Ôèíàíñîâàÿ îò÷åòíîñòü ýìèòåíòà çà îò÷åòíûé ïåðèîä

1) Ñâåäåíèÿ, âêëþ÷àåìûå â áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ

Êîä 
ñòðîê

Íà íà÷àëî 
îò÷åòíîãî ïåðèîäà

Íà êîíåö 
îò÷åòíîãî ïåðèîäà

Àêòèâû
(010) 1. Îáîðîòíûå àêòèâû 831 484,7 834 058,6
(020) 2. Âíåîáîðîòíûå àêòèâû - -
(030) 3. Äîëãîñðî÷íàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü 91,7 91,7
(040) 4. Êðàòêîñðî÷íàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü 1 902,6 1 978,6
(050) Èòîãî àêòèâû (010+020+030+040) 833 479,0 836 128,9

Îáÿçàòåëüñòâà è êàïèòàë
(060) 1. Êðàòêîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà 1 365,7 1 327,2
(070) 2. Äîëãîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà - -
(080) Èòîãî îáÿçàòåëüñòâà (060+070) 1 365,7 1 327,2
(090) Ñîáñòâåííûé êàïèòàë

1. Óñòàâíûé êàïèòàë 815 424,0 815 424,0
2. Äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷åííûé êàïèòàë
3. Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü 16 689,3 19 377,6
4. Ðåçåðâíûé êàïèòàë

(100) Èòîãî îáÿçàòåëüñòâà è ñîáñòâåííûé êàïèòàë (060+070+090) 833 479,0 836 128,9

2) Ñâåäåíèÿ, âêëþ÷àåìûå â îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ

Êîä 
ñòðîê

Íà íà÷àëî 
îò÷åòíîãî ïåðèîäà

Íà êîíåö 
îò÷åòíîãî ïåðèîäà

(010) Âàëîâàÿ ïðèáûëü -
(020) Äîõîäû è ðàñõîäû îò ïðî÷åé îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 

(äîõîäû - ðàñõîäû)
- -

(030) Îïåðàöèîííûå ðàñõîäû 2 500,4 3 167,1
(040) Ïðèáûëü/óáûòîê îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè (010+020-030) (2 500,4) (3 167,1)
(050) Äîõîäû è ðàñõîäû îò íåîïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè (32 845,9) 5 855,4
(060) Ïðèáûëü (óáûòîê) äî âû÷åòà íàëîãîâ (040+050) (35 346,3) 2 688,3
(070) Ðàñõîäû ïî íàëîãó íà ïðèáûëü (0,0) (0,0)
(080) Ïðèáûëü (óáûòîê) îò îáû÷íîé äåÿòåëüíîñòè (060-070) (35 346,3) 2 688,3
(090) ×ðåçâû÷àéíûå ñòàòüè çà ìèíóñîì íàëîãà íà ïðèáûëü
(100) ×èñòàÿ ïðèáûëü (óáûòîê) îò÷åòíîãî ïåðèîäà (080+090) (35 346,3) 2 688,3

3) Ñâåäåíèÿ, âêëþ÷àåìûå â îò÷åò îá èçìåíåíèÿõ â êàïèòàëå

Êîä 
ñòðîê

Íà íà÷àëî 
îò÷åòíîãî ïåðèîäà

Íà êîíåö 
îò÷åòíîãî ïåðèîäà

(010) Ñàëüäî íà 1 èþëÿ 2022 ã. 867 459,7 832 113,4
(020) Èçìåíåíèÿ â ó÷åòíîé ïîëèòèêå è èñïðàâëåíèå ñóùåñòâåí-

íûõ îøèáîê
(030) Ïåðåñ÷èòàííîå ñàëüäî
(040) ×èñòàÿ ïðèáûëü èëè óáûòêè, íå ïðèçíàííûå â îò÷åòå î ïðè-

áûëÿõ è óáûòêàõ
(050) ×èñòàÿ ïðèáûëü (óáûòêè) çà îò÷åòíûé ïåðèîä (35 346,3) 2 688,3
(060) Äèâèäåíäû
(070) Ýìèññèÿ àêöèé
(080) Îãðàíè÷åíèå ïðèáûëè ê ðàñïðåäåëåíèþ
(090) Èçìåíåíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà
(100) Ñàëüäî íà 30 ñåíòÿáðÿ 2022 ã. 832 113,4 834 801,6

6. Ñâåäåíèÿ î íàïðàâëåíèè ñðåäñòâ, ïðèâëå÷åííûõ ýìèòåíòîì â ðåçóëüòàòå ðàçìåùåíèÿ ýìèññèîí-
íûõ öåííûõ áóìàã è èïîòå÷íûõ öåííûõ áóìàã, êîòîðûå âêëþ÷àþò â ñåáÿ: îáùèé îáúåì ïðèâëå÷åí-
íûõ ñðåäñòâ, ñâåäåíèÿ î ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâàõ, èñïîëüçîâàííûõ ïî êàæäîìó èç íàïðàâëåíèé, è î 
íàïðàâëåíèÿõ èñïîëüçîâàíèÿ ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ: íåò

7. Çàåìíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå ýìèòåíòîì è åãî äî÷åðíèìè îáùåñòâàìè â îò÷åòíîì ïåðèîäå. Äàííûé 
ïóíêò îòðàæàåò çàåìíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå ýìèòåíòîì â îò÷åòíîì ïåðèîäå, è çàåìíûå ñðåäñòâà, 
ïîëó÷åííûå äî÷åðíèìè îáùåñòâàìè â îò÷åòíîì ïåðèîäå: íåò

8. Ñâåäåíèÿ î äîëãîñðî÷íûõ è êðàòêîñðî÷íûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèÿõ ýìèòåíòà çà îò÷åòíûé ïåðèîä: íåò
9. Äîõîäû ïî öåííûì áóìàãàì ýìèòåíòà - íåò
10. Èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ è õàðàêòåðå ñäåëêè, ëèöàìè, çàèíòåðåñîâàííûìè â ñîâåðøåíèè îáùåñò-

âîì ñäåëêè: íåò

Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå çà 2021 ãîä
Ìû, àóäèòîðû àóäèòîðñêî - êîíñóëüòàöèîííîé ôèðìû «Êûðãûçàóäèò» (ëèöåíçèÿ ¹0030 ñåðèè ÃÊ, âû-

äàííàÿ Ãîñóäàðñòâåííîé Êîìèññèåé  ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÊÐ ïî ñòàíäàðòàì ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè è àó-
äèòó îò 16.02.2005 ã.), ïðîâåëè àóäèò ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè êîìïàíèè ÎÀÎ «ÐÅÅÌÒÑÌÀ-ÊÛÐÃÛÇÑÒÀÍ», 
ñîñòîÿùåé èç îò÷åòà î ôèíàíñîâîì ïîëîæåíèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2021 ãîäà, îò÷åòà î ñîâîêóï-
íîì äîõîäå, îò÷åòà îá èçìåíåíèÿõ â ñîáñòâåííîì êàïèòàëå è îò÷åòà î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 
ãîä, çàêîí÷èâøèéñÿ íà óêàçàííóþ äàòó, à òàêæå ïðèìå÷àíèé ê ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè, âêëþ÷àÿ êðàòêèé 
îáçîð îñíîâíûõ ïîëîæåíèé ó÷åòíîé ïîëèòèêè. 

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ïðèëàãàåìàÿ ôèíàíñîâàÿ îò÷åòíîñòü îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ 
àñïåêòàõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå Êîìïàíèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2021 ãîäà, à òàêæå åå ôèíàíñî-
âûå ðåçóëüòàòû è äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà ãîä, çàêîí÷èâøèéñÿ íà óêàçàííóþ äàòó, â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè (ÌÑÔÎ).
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ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Ãàíèåâà Çóëôèÿõîí 
Ñîëèåâíàãà  òààíäûê 

Ñóçàê ðàéîíóíóí Òàø-Áóëàê 
àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó 
Àðàë àéûëûíäàãû Òîëóê 

êº÷ºñ¿í¿í ¹30 äàðåãèíäå 
æàéãàøêàí òóðàê æàéûíûí 

æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí 
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 

ìàìëåêåòòèê àêò (ñåðèÿñû × 
¹5448150) æàíà òåõíèêàëûê 

ïàñïîðòó æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ä-48

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ¹14683663, 
ÎÊÏÎ 30918356, 

ÈÍÍ 12604199201684 íà èìÿ 
Àðçûìàòîâîé Àéûìáóáó 
Àðçûìàòîâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Ð.Æ.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
óäîñòîâåðåíèå íà ïðàâî 
âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèå 

çåì. ó÷. Â ¹092947 
(îò 09.06.2021 ã.) 

íà èìÿ Ñàðáàíîâà Áîëîòà 
Òàëãàðáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Ð.Æ.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèå 
çåìåëüíîé äîëåé ñåðèÿ ×Û ¹37 íà èìÿ Äæàðêûìáàåâîé 

Äàìèðû Òîêîíîâíû ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-876

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñóäàðñòâåííûé àêò 

î ïðàâå ÷àñòíîé 
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé 

ó÷àñòîê × ¹184446 íà 
èìÿ Èäðèñîâà Ýðëàíà 

Ìàñûëáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-051

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
äèïëîìà ËÂ ¹118790 íà 

èìÿ Ìóðàòàëèåâà Ìàðñåëà 
Òóðãóíáàåâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-879

Сузак райондук САКБ тарабынан Сузак райондук сотунун 
17.03.2022-жылдагы № ГД-280/22-Д8 сандуу аткаруу 

барагынын негизинде, карызкор Исмаилова Гулиден єндїрїп 
алуучу МФК “Алма Кредит” ЖЧКнын пайдасына 1 808 382 сом 73 

тыйын карызы, 46 167 сом 65 тыйын мамлекеттик алым жана 159 сом 
почталык чыгым, жалпысы болуп 1 854 709 сом 38 тыйын єндїрїїдє 

карызкор Исмаилова Гулиге таандык болгон Сузак районунун 
С.Атабеков айыл єкмєтїнїн Бек-Абад айылындагы Ш.Турдалиев 
кєчєсїнїн №27 дарегинде жайгашкан №3-05-10-1005-2494 сыр 

белгиси менен катталган турак жайына экинчи жолу ачык аукцион 
жарыяланат. 

Турак жайдын баштапкы баасы - 1 811 454 (бир миллион сегиз жїз он 
бир миў тєрт жїз элїї тєрт) сом.

À÷ûê àóêöèîí 2022-æûëäûí 18-íîÿáðü ê¿í¿ ñààò 15.00äº ì¿ëê 
æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. À÷ûê àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëîî÷ó-
ëàð òóðàê æàéäûí áàøòàïêû áààñûíûí 5%ûí à÷ûê àóêöèîí áîëãîí-
ãî ÷åéèí Ñóçàê ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå (ÁÈÊ 440001, 
ýñåáè ¹4408082100000125, òºëºº êîäó 14511900) øåðò ïóë òºëººãº 
òèéèø. Àóêöèîíäîí óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí êåïèëäèê ñóììàñû òó-
ðàê æàéäûí áààñûíà êîøóëóï ýñåïòåëèíåò. Àóêöèîíäîí æå¢èëãåí êà-
òûøóó÷óëàðäûí àëäûí àëà òºëºíãºí øåðò ñóììàëàðû ñîîäà-ñàòûê 
àÿêòàãàíäàí êèéèí ºçäºð¿íº êàéòàðûëûï áåðèëåò. Àóêöèîíäî óòêàí 
àäàì 7 (æåòè) ê¿íä¿í è÷èíäå àóêöèîíäóí àëäûíäà òºêêºí ñóììàíû êî-
øóï ýñåïòºº ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï àëûíãàí ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí 
òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿. 

Áàéëàíûø òåëåôîíó: (03748) 5-01-34. Ä-48

Базар-Коргон районунун сот аткаруучулар 
кызмат бєлїмї тарабынан

карызкор Нурдинов Умар Рахматулаевичтен єндїрїп алуучу 
мамлекеттик салык кызматынын Жалал-Абад шаары боюнча 

башкармалыгынын пайдасына карызкор Нурдинов Умар 
Рахматулаевичке тиешелїї Базар-Коргон районунун Сейдикум айыл 
аймагындагы Чоў-Курулуш айылынын Падачы кєчєсїндє жайгашкан 
сыр белгиси №3-02-05-1004-0356, жалпы пайдалуу аянты – 30000 
кв.м., жашоо аянты – 90 кв.м. болгон турак жайына биринчи жолу 

ачык соода-сатык жарыялайт. 

Турак жайдын баштапкы баасы -3 291 000 (їч миллион эки жїз токсон 
бир миў) сом. 

Ñîîäà-ñàòûê 2022-æûëäûí 18-íîÿáðü ê¿í¿ ñààò 10.00äº ì¿ëê æàé-
ãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. Ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëîî÷óëàð 
òóðàê æàéäûí áàøòàïêû áààñûíûí 5%ûí à÷ûê ñîîäà-ñàòûê áîëãîíãî 
÷åéèí Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå òºã¿¿ãº 
òèéèø.  Áóë ñóììà ñîîäà-ñàòûêòà òóðàê æàéäûí ñàòûï àëãàí ñóììà 
ýñåáèíåí òºã¿ëºò. Ñîîäà-ñàòûêòà æå¢èëãåí êàòûøóó÷óëàðäûí àëäûí 
àëà òºëºíãºí øåðò ñóììàëàðû ñîîäà-ñàòûê àÿêòàãàíäàí êèéèí êàé-
òàðûëûï áåðèëåò. Ñîîäà-ñàòûêòà óòêàí àäàì 7 (æåòè) ê¿íä¿í è÷èíäå 
ñîîäà-ñàòûêòûí àëäûíäà òºêêºí ñóììàíû êîøî ýñåïòºº ìåíåí ì¿ëê-
ò¿í ñàòûï àëûíãàí ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿. 

Áàéëàíûø òåëåôîíó: (03736) 5-00-79, (0778) 86-52-52. Ä-48

«КЫРГЫЗСТАН УЭС» ААК 
2022-жылдын 4-ноябрында саат 14.00дє Бишкек 

шаары, Жибек Жолу кєчєсї, 326 дарегинде 
боло турган акционерлердин кезексиз жалпы 

чогулушун єткєрє тургандыгы жєнїндє 
МААЛЫМДАЙТ.

ªòêºð¿¿í¿í ôîðìàñû- à÷ûê.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ: 

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. 2022-æûëãà êàðàòà êîîìäóí æûëäûê áþäæå-

òèí áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.
3. 2022-æûëãà êàðàòà êîîìäóí êºç êàðàíäûñûç 

àóäèòîðóí áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.
4. Êîîìäóí ôèëèàëäàðûí ò¿ç¿¿ æàíà æîþó æº-

í¿íäº.
5. Êîîìäóí Óñòàâûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æº-

í¿íäº.
6. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøè æºí¿íäºã¿ æî-

áîãî ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº.
7. Êîîìäóí áàøêû äèðåêöèÿñû æºí¿íäºã¿ æîáî-

ãî ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº.
8. Êîîìäóí Òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñû æºí¿íäºã¿ æî-

áîãî ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº.
9. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ûéãàðûì óêóê-

òàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó  æºí¿íäº.
10. Êîîìäóí òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí ûéãàðûì 

óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó æºí¿íäº.
11. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í 

øàéëîî òóóðàñûíäà.
12. Êîîìäóí Òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºëºð¿í 

øàéëîî òóóðàñûíäà.
13. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿íº 

òºëºí¿¿÷¿ êîìïåíñàöèÿëàðäûí æàíà ñûéàêû-
ëàðäûí ºë÷ºì¿í áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.

14. Êîîìäóí òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºëºð¿-
íî òºëºí¿¿ êîìïåíñàöèÿëàðäûí æàíà ñûéàêû-
ëàðäûí ºë÷ºì¿í áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî óáàêòûñû – ñààò 13.00äºí 
ñààò 14.00ãº ÷åéèí.

Àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 2022-æûë-
äûí 14-îêòÿáðû.

×îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí àêöèîíåðëåð 
òºìºíäºã¿ äàðåêòåí: Áèøêåê øààðû, Æèáåê Æî-
ëó êº÷ºñ¿ 326, 313-áºëìºñ¿íºí æå “Êûðãûçñòàí 
ÓÝÑ” ÀÀÊíûí êîðïîðàòèâäèê êàò÷ûñûíàí òààíû-
øóóãà áîëîò. 

Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíäîðó: (0312) 98-88-22 
êîøóì÷à 4445.

ОАО “НЭС КЫРГЫЗСТАНА” 
ИЗВЕЩАЕТ

о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров, которое состоится 4 ноября 
2022 года в 14.00 ч. по адресу: г. Бишкек, 

ул.Жибек Жолу, 326.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ – î÷íàÿ.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß: 

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà Ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî áþäæåòà Îáùåñòâà 

íà 2022 ãîä.
3. Îá óòâåðæäåíèè íåçàâèñèìîãî àóäèòîðà Îá-

ùåñòâà íà 2022 ãîä.
4. Î ñîçäàíèè è ëèêâèäàöèè ôèëèàëîâ Îáùåñòâà.
5. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ Îáùåñòâà.
6. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîëîæåíèå î Ñîâåòå 

äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
7. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîëîæåíèå î Ãåíå-

ðàëüíîé äèðåêöèè Îáùåñòâà.
8. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîëîæåíèå î Ðåâè-

çèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
9. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé Ñîâå-

òà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
10. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé Ðåâè-

çèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
11. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îá-

ùåñòâà.
12. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè 

Îáùåñòâà.
13. Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðîâ âûïëà÷èâàåìîãî 

âîçíàãðàæäåíèÿ è êîìïåíñàöèé ÷ëåíàì Ñî-
âåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.

14. Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðîâ âûïëà÷èâàåìîãî 
âîçíàãðàæäåíèÿ è êîìïåíñàöèé ÷ëåíàì Ðå-
âèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.

Âðåìÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ – ñ 13.00 ÷. äî 
14.00 ÷.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ – 14 îê-
òÿáðÿ 2022 ãîäà.

Ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â 
àêöèîíåðíîì Îáùåñòâå ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë. 
Æèáåê Æîëó, 326, êàá.313 à ó êîðïîðàòèâíîãî ñåê-
ðåòàðÿ ÎÀÎ «ÍÝÑ Êûðãûçñòàíà».

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (0312) 98-88-22, 
äîá.4445.

Подразделение службы судебных 
исполнителей Иссык-Кульского района

объявляет проведении повторного аукциона на заложенного 
имущество должника САВП «Суубашы» с.Григорьевка:

1) Экскаватор XN 51180 (70), 2012 года выпуска, гос. номер 
0019 TRiB; Стартовая цена, установлена на суммы 523 000 
(пятьсот двадцать три тысячи) сомов.

2) Трактор SF-700, 2012 года выпуска, гос. номер 0020 TRiB;
 Стартовая цена, установлена на суммы 398000 (триста 

девяносто восемь тысяч) сомов.
3) Прицеп от трактора 4TCR-4TTRAILER, 2012 года выпуска, гoc. 

номер 4239 PRKR; Стартовая цена, установлена на суммы 85 
000 (восемьдесят пять тысяч) сомов.

4) Автомашина Шевроле Нива 21230055L, 2012 года выпуска, 
гос. номер 13 73 IB; Стартовая цена, установлена на суммы 
289 000 (двести восемьдесят девять) сомов.

5) Канавокопатель, 2012 года выпуска, стартовая цена на суммы 
34 000 (тридцать четыре тысячи) сомов.

6) Сварочный инвертор P.I.T 11805, 2012 года выпуска, 
стартовая цена, на суммы 4 000 (четыре тысячи) сомов.

7) Генератор бензиновый P.I.T. 6500е 5,5 Квт, 2012 года 
выпуска, стартовая цена, на суммы 19 000 (девятнадцать 
тысяч) сомов.

8) Вибратор глубинный ZN-70, 2012 года выпуска, стартовая 
цена, на суммы 6000 (шесть тысяч) сомов.

9) Вибратор площадочный ZW-7, 2012 года выпуск, стартовая 
цена, на суммы 5 000 (пять тысяч) сомов.

10) Бетономешалка электрический объем 160 л. 2012 года 
выпуска, стартовая цена, на суммы 15 000 (пятнадцать 
тысяч) сомов. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 21 íîÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ íåäâèæèìûõ èìóùåñòâ.

Ëèöà, æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðåä òîðãàìè âû-
íîñÿò 5%îâ îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà íà äåïîçèòíûé ñ÷¸ò 
ÏÑÑÉ Èññûê-Êóëüñêîãî ðàéîíà 4404032100000106, ÁÈÊ 440001,                        
ÎÊÏÎ 02338200, ÈÍÍ 01404199510285, êîä ïëàòåæà, 14238900.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ Èññûê-Êóëüñ-
êîãî ðàéîíà: Êàäûðîâ Ç.Ñ.

Ñïðàâêè ïî àäðåñó: ã.×îëïîí-Àòà, Èññûê-Êóëüñêèé ðàé. ñóä, 
òåë.: 4-36-34, ôàêñ: 4-36-34, (0555) 10-74-23, (0504) 04-10-96.

Ñ/Î-452

Подразделение службы судебных исполнителей 
Октябрьского района г. Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на заложенное имущество

на автомашину марки «Мицубиси Каризма» 1998 года выпуска, 
цвет черный, гос. номер Е7843С, принадлежащее на праве 

собственности Ыбыкеевой Динаре Омурзаковне.

Определить начальную (стартовую) продажную 
цену в размере 300 000 (триста тысяч) сом.

Äëÿ ó÷àñòèÿ íà òîðãàõ æåëàþùèì íåîáõîäèìî çà äåíü äî íà÷àëà òîð-
ãîâ âíåñòè 5% ãàðàíòèéíûé âçíîñ îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè äâèæèìîãî 
èìóùåñòâà íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê.

Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü âíåñåíà íå ïîçäíåå 7 (ñåìè) äíåâíîãî 
ñðîêà ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñ-
êîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 22 íîÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ äâèæèìîãî èìóùåñòâà, à èìåííî ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óëè-
öà Þ.Àáäðàõìàíîâà, 132.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ 
Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê - Àáäûêààðîâ Ñ.À. 

ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0502) 90-01-90.

Ðåêâèçèòû: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ïðè ÌÔ ÊÐ, ð/ñ: 
4402032100000408 (äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà 
ã.Áèøêåê); êîä ïëàòåæà: 14511900; â íàçíà÷åíèè óêàçàòü Ô.È.Î. ó÷àñò-
íèêà òîðãîâ è íîìåð äåëà ¹ÃÄ-2717/22.Á2 è ¹ÃÄ-206/22.Á2. 

Í-875

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ГРУППА К51»

информирует о существенных фактах, затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность:

Èçìåíåíèÿ â ðàçìåðå ó÷àñòèÿ ëèö, âõîäÿùèõ â îðãàíû 
óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, à òàêæå 

äîëè âëàäåëüöåâ 5 è áîëåå ïðîöåíòàìè öåííûõ áóìàã:

10 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà  ó ÷ëåíà Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Àáèëüïå-
ñîâà Êàíàøà Êåíæåõàíîâè÷à èçìåíèëàñü äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå.

Äî èçìåíåíèÿ êîëè÷åñòâî ïðèíàäëåæàùèõ ïðîñòûõ àêöèé áûëî 
1999 øòóê, ÷òî ñîñòàâëÿëî 99,95%.

Ïîñëå èçìåíåíèÿ – 0 àêöèé
13 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà  Otalcap Osauhing ïðèîáðåëà ïðîñòûå àê-

öèè â êîëè÷åñòâå 1999 øòóê, ÷òî ñîñòàâëÿëî 99,95%.
Ïîñëå èçìåíåíèÿ êîëè÷åñòâî àêöèé ó Otalcap Osauhing 1999 øòóê, 

÷òî ñîñòàâëÿëî 99,95%.



ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Íîîêàò ðàéîíóíäàãû 
Áåë àéûë ºêìºò¿í¿í 

Áåë àéûëûíûí òóðãóíó 
Òàøòåìèðîâà Æàìèëàãà 
òèåøåë¿¿ èøìåðä¿¿ë¿ê 

ûðàñòîî÷ó ê¿áºë¿ã¿ 
ÈÍÍ 11502195300403, 

ÎÊÏÎ 24710597 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-564

Â ñâÿçè  ñ óòåðåé äèïëîìà 
¹ØÂ 742396 íà èìÿ Àøèìîâîé 

Äèíàðà Àøèìîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-869

Â ñâÿçè  ñ óòåðåé 
óäîñòîâåðåíèå íà ïðàâî 
âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ 

çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ñåðèÿ 
Â ¹065230 íà èìÿ Òåðåõîâîé 
Ëþäìèëû Þðüåâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-871

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà 

íà êâàðòèðó 
ÈÊ 104010011032601057 è 

ñîãëàø. î ïåðåäà÷å ïðàâà 
ñîáñò. íà êâàðòèðó çà ðåã. 

íîìåðîì: 2016-176550 íà 
èìÿ Æóíóøáàåâîé Ðàõàò 
Ìûðçàáåêîâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-873

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà 
î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè 

íà êâàðòèðó 
ÈÊ 102030025015701038 è 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 

(îò 03.08.2017 ã.) 
ðåã. ¹2017/145547 íà èìÿ 
Æóìóíóøáàåâîé Ðàõàò 

Ìûðçàáåêîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-873

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñëóæåáíîãî 
óäîñòîâåðåíèå ×Î ¹008040 
íà èìÿ Áàçàðêóëîâà Àðñëàíà 

Èñìàèëîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-872

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñëóæåáíîãî 
óäîñòîâåðåíèÿ ×Î ¹008020 
íà èìÿ Êîíîêïàåâà Óëàíáåêà 

Óñåíáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-872

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 

ãîñóäàðñâåííîé ðåãèñòðàöèè 
ÈÏ Àáäûëäàåâ Êàéûïáåê 

Àáäûêàëûåâè÷ 
êîä ÎÊÏÎ 28443650, 
ÈÍÍ 21604197610067 

(11.10.2013 ã.) ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-766

Àðçûáàåâ Ìàäàìèíãå 
òààíäûê Áàçàð-Êîðãîí 
ðàéîíóíóí Êå¢åø àéûë 

ºêìºò¿íº êàðàøòóó Êîòêîð 
àéûëûíäà æàéãàøêàí òóðàê 

æàéûíûí æåð ó÷àñòîãóíà 
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 

æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê 
àêò (ñåðèÿñû × ¹761295) 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ä-48

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äîêóìåíòîâ, 
ïîäòâåðæäàþùèõ 

ïðàâî ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

èäåíòèôèêàöèîííûé êîä 1-01-
13-0013-0853, ÿâëÿþùèéñÿ 

ñîáñòâåííîñòüþ ÎñÎÎ 
«Ýñòåò Ñòðîé»: 

1) Ãîñóäàðñòâåííûé 
àêò î ïðàâå ÷àñòíîé 
ñîáñòâåííîñòè íà 

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåðèè 
× ¹231715 (äàòà âûäà÷è 

19 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà) è äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè ¹2-3207 (îò 

11 íîÿáðÿ 2019 ãîäà) ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûìè. 

Í-874

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

следующего автотранспортного средства:
Лексус LS460 2008 года выпуска - 856 792 сом с учетом НДС.

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

Ñ/Î-448

Подразделение службы судебных исполнителей 
Свердловского района г. Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ВТОРИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на основании исполнительного листа от 29 октября 2021 года, 
выданного Свердловским районным судом г. Бишкек по делу 

№ГД-284/21Б4, о выделении доли Безкоровайной Тамары Леонидовны 
в виде 1/2 части жилого дома, находящегося по адресу: г. Бишкек, 

ул.Рязанская, д.24 «А» (идентификационный код: 1-03-04-0030-0140).

- 1/2 часть жилого дома общей полезной площадью - 45,0 кв.м., 
жилой площадью - 38,2 кв.м. на земельный участок многоугольный 

формы фактическая площадь участка - 231 кв.м., 1972 года 
постройки, расположенному по адресу: г. Бишкек, ул. Рязанская, 
дом 24 «А», принадлежащим должникам Безкоровайной Тамары 

Леонидовны и Безкоровайному Алексею Христофоровичу на праве 
собственности на основании договора купли-продажи от 30.07.1996 
года за №4969 (идентификационный код: 1-03-04-0030-0140) путем 

продажи с публичных торгов, с начальной (стартовой) продажной ценой 
в размере 1 211 000 (один миллион двести одиннадцать тысяча) сомов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 16 íîÿáðÿ 2022 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæ-
äåíèè èìóùåñòâà ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Ðÿçàíñêàÿ, äîì 24 «À».

Ëèöàì, æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ íåîáõîäèìî îïëà-
òèòü 5% íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê                       
ð/ñ 4402042100000489, ïîëó÷àòåëü Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ÌÔ 
ÊÐ, ÁÈÊ - 440204, êîä ïëàòåæà - 14511900 è îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì 
â ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â 
àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü äî íà÷àëà àóêöèîíà.

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå 7 äíåé 
âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê ïî-
êóïî÷íóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà. Îðãàíèçàòîð 
òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Ìàéëûáàøîâ Ê.Ò.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: (0504) 800-802. Í-870

Нарын облусунун Кочкор райондук 
САКБ

КЫЙМЫЛСЫЗ МЇЛККЄ АЧЫК СООДА-САТЫК ЖАРЫЯЛАЙТ.

Карызкор "Мамбеталиева Зарылкан Ондонбаевнага таандык болгон 
Нарын облусунун Кочкор районунун Кара-Кїўгєй айылынын Боталиев 

Кадыркул кєчєсї №47 дарегинде жайгашкан (идентификациялык 
коду 4-04-04-1002-0237) їйїнїн эсебинен єндїрїї жєнїндєгї аткаруу 

барагы боюнча жогорудагы кєрсєтїлгєн кыймылсыз мїлк аукцион 
аркылуу 17-ноябрь 2022-жылы саат 10.00дє мїлк жайгашкан жерде 

сатыларын жарыялайт. 
Баштапкы баасы – 360 000 сом.

Àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëàãàí àäàìäàð òºìºíê¿ëºðãº ìèëäåòò¿¿:
- êàòûøóóãà àðûç áåð¿¿ãº æàíà àóêöèîíãî àëàðäûí êàòûøóóñó-

íà òîñêîîëäóêòàð æîãó æºí¿íäº òèë êàò áåð¿¿ãº;
- ì¿ëêò¿í áàøòàïêû íàðêûíûí 5 ïàéûçû ºë÷ºì¿íäº (18000 

ñîìäó) Êî÷êîð ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí ÈÍÍ ¹4405052100000123,                       
ÁÈÊ 440505, (òºëºº êîäó 14511900) äåïîçèòòèê ýñåáèíå øåðò-
ïóë òºëººãº.

Ñîò àòêàðóó÷óíóí àóêöèîíãî êàòûøóóãà àðûçäàðäû êàáûë àëóóñó 
àóêöèîí áàøòàëãàíãà ÷åéèí áèð ê¿í ìóðäà á¿òºò.

Àóêöèîíäó óòóï àëãàí àäàì òºëºãºí øåðòïóë ñàòûï àëóó áààñû-
íûí ýñåáèíå ÷åãåðèëåò. Òîîðóêòàðäûí êàëãàí êàòûøóó÷óëàðû òºëº-
ãºí øåðòïóë òîîðóêòàð àÿêòàãàíäàí êèéèí ¿÷ æóìóø÷ó ê¿íä¿í è÷èí-
äå êàéòàðûëûï áåðèëåò.

Àóêöèîí áàøòàëààðäûí àëäûíäà êàòûøóó÷óëàð ñîò àòêàðóó÷óãà 
øåðòïóëäó òºëºãºí¿ æºí¿íäº äîêóìåíòòè, àäàìäûí èíñàíäûãûí ûðàñ-
òàãàí äîêóìåíòòåðäè - æåêå æàê ¿÷¿í æå áîëáîñî þðèäèêàëûê æàêòû 
êàòòîî æºí¿íäº ê¿áºë¿êò¿ æàíà ºê¿ëä¿í èøåíèì êàòûí êºðñºò¿øºò.

Êîøóì÷à ìààëûìàòòû Êî÷êîð ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí 
ñîò àòêàðóó÷óñó Í.Àñàíàëèåâãå êàéðûëñà¢ûçäàð 

áîëîò (æóìóø òåëåôîíó: (03535) 5-02-07). Ï/Ï-286

ПССИ Жайылского района Чуйской области
ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ ТОРГ

на залоговое имущество

на жилой дом с земельным участком, находящийся по 
адресу: Чуйская область, Жайылский район, г.Кара-Балта, 
пер.Базарный дом №4, идентификационный код №7-03-13-
009-0118, принадлежащий Джумагуловой Мырзабубу на 
основании решения суда №ГД-1596-10 от 18 октября 2010 года 
и Государственного акта о праве собственности на земельный 
участок Ч№292573 от 13 декабря 2010 года со стартовой 
начальной ценой в сумме 6 056 000 сом.

Îðãàíèçàòîð ïóáëè÷íûõ òîðãîâ ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé 
îáëàñòè. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 15.11.2022 ãîäà â 13.30 ÷àñàì ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ èìóùåñòâî.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà, 
íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ¹4403062100000207 ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà.

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

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàéòåñü ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà, 
Òóðóñáåêîâó À.Ò. êàá ¹14, òåë.: (03133) 3-70-08, (0997) 22-20-33.

Í-868

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
Проект устойчивого развития сельского водоснабжения 

и санитарии (МАР) 
ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА ПОСТАВКУ:

Офисного, компьютерного оборудования.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî òåíäåðó ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî 
òåëåôîíó, óêàçàííîìó íèæå èëè îòïðàâèâ çàïðîñ íà ýëåêòðîííóþ 
ïî÷òó zakupki@aris.kg

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ òåíäåðíûõ äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìî ïðîéòè ðåãèñ-
òðàöèþ íà ñàéòå ÀÐÈÑ åñëè âû åùå íå çàðåãèñòðèðîâàíû, çàòåì 
ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì òåíäåðå.

Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû â íèæåóêà-
çàííûé îôèñ íå ïîçäíåå 1 íîÿáðÿ 2022 ã., 11.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî 
âðåìåíè.

Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñ-
êîé Ðåñïóáëèêè

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

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ 
В ТОРГАХ

Номера контрактов: IDA-SRWSSDP-AF-CW-2022-5
Наименование финансирования: Кредит №60880-KG;                

Грант №D2040-KG
«Проект устойчивого развития сельского

водоснабжения и санитарии-дополнительное 
финансирование (ПУРСВС-ДФ)»

1. Ïðåäñòàâëåííûå â ðàìêàõ óêàçàííîãî Ïðîåêòà â ðàñïîðÿæå-
íèå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ñðåäñòâà áóäóò èñïîëüçîâàíû íà 
ïðèåìëåìûå âûïëàòû ïî Êîíòðàêòó íà ðàáîòû:

- «Ðåàáèëèòàöèÿ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ ïîäïðîåêòà Îð-
òî-Àðûê Ïàíôèëîâñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè».

2. Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ) îò 
ëèöà Êóðàìèíñêîãî àéûë îêìîòó Ïàíôèëîâñêîãî ðàéîíà ×óéñ-
êîé îáëàñòè ïðèãëàøàåò ó÷àñòíèêîâ ïîäàòü çàïå÷àòàííûå êîí-
êóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ ñòðîèòåëü-
íûõ ðàáîò: 

- «Ðåàáèëèòàöèÿ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ ïîäïðîåêòà Îð-
òî-Àðûê Ïàíôèëîâñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè».

Âàëþòîé êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ êûðãûçñêèé ñîì.
3. Çàèíòåðåñîâàííûå ó÷àñòíèêè ìîãóò ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ 

èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòüñÿ ñ òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèåé â îôè-
ñå ÀÐÈÑ ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó:

 Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, îò-
äåë çàêóïîê, 

 òåë.: +996 (312) 62-07-52, ôàêñ: +996 (312) 62-47-48, 
 ý-ïî÷òà: zakupki@aris.kg  
 èëè íà ñàéòå: www.aris.kg   

4. Ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ïî ïîäïðîåêòó â ýëåêòðîííîì 
âèäå ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü çàèíòåðåñîâàííûìè ó÷àñòíèêàìè 
òîëüêî ïîñëå ðåãèñòðàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÐÈÑ. 

5. Ïðåäòåíäåðíàÿ âñòðå÷à ñ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ ñîñòîèòñÿ â 11.00 
÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè 27 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà ïî óêàçàííîìó 
âûøå àäðåñó.

6. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû â âûøåó-
êàçàííûé îôèñ íå ïîçäíåå 11 íîÿáðÿ 2022 ãîäà, 11.00 (ìåñò-
íîå âðåìÿ) è äîëæíû îñòàâàòüñÿ â ñèëå â òå÷åíèå 90 äíåé ïîñ-
ëå âñêðûòèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé. Çàëîãîâîå îáåñïå÷åíèå 
Êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ íå òðåáóåòñÿ, îäíàêî òðåáóåòñÿ ïðå-
äîñòàâëåíèå Äåêëàðàöèè ãàðàíòèéíîãî îáåñïå÷åíèÿ êîíêóðñ-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ó÷àñòíèê òîðãîâ, îòçûâàþùèé èëè èçìåíÿþ-
ùèé ñâîå Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå ïîñëå âñêðûòèÿ êîíêóðñíûõ 
ïðåäëîæåíèé äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà åãî äåéñòâèÿ, èëè íå ïîäïè-
ñàâøèé êîíòðàêò, â ñëó÷àå åãî ïðèñóæäåíèÿ, èëè íå ïðåäîñòà-
âèâøèé ãàðàíòèþ âûïîëíåíèÿ êîíòðàêòà ê ñðîêó, óêàçàííîìó â 
òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèè, àâòîìàòè÷åñêè íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñ-
òèþ â òåíäåðàõ â ðàìêàõ ïðîåêòîâ, ðåàëèçóåìûõ ÀÐÈÑ, ñðîêîì 
íà äâà ãîäà.

 Âñå ïðåäëîæåíèÿ, ïîëó÷åííûå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïîäà÷è 
ïðåäëîæåíèé, áóäóò îòêëîíåíû è âîçâðàùàþòñÿ íåðàñïå÷à-
òàííûìè. 

7. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ áóäóò âñêðûòû â ïðèñóòñòâèè ó÷àñò-
íèêîâ, ïîæåëàâøèõ ïðèñóòñòâîâàòü, 11 íîÿáðÿ 2022 ãîäà, 11.00 
(ìåñòíîå âðåìÿ) â Öåíòðàëüíîì îôèñå ÀÐÈÑ ïî àäðåñó: Êûð-
ãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êîíôå-
ðåíö-çàë.

ОАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» 

уведомляет, что 7 октября 2022 года между Фондом по 
управлению государственным имуществом при Министерстве 

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

подписано Передаточное распоряжение о передаче ценных 
бумаг ОАО «Найман ГЭС» в размере - 51,4% в счет увеличения 

уставного капитала Национального энергохолдинга.

Ñ/Î-450

Ñ/Î-451
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ПРОТОКОЛ №5
внеочередного Общего собрания Единственного акционера

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

«НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКИХ КОЧЕВНИКОВ»» 

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Áèøêåê, áóëüâàð Ýðêèíäèê, 58 

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 22 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà 

Âðåìÿ íà÷àëà: 17.30 ÷àñîâ 

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: î÷íàÿ ôîðìà 

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß: 

Åäèíñòâåííûé àêöèîíåð îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Íàöèîíàëüíàÿ Õîëäèíãîâàÿ Êîìïàíèÿ 
«Íàñëåäèå Âåëèêèõ Êî÷åâíèêîâ»» (äàëåå – «Îáùåñòâî») – Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóá-
ëèêè â ëèöå Ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Áàêåòàåâà Àëìàçà Êóøáåêîâè÷à ïîäòâåðäèë, 
÷òî ïîâåñòêà äíÿ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ Åäèíñòâåííîãî àêöèîíåðà Îáùåñòâà âêëþ÷àåò â ñå-
áÿ ñëåäóþùèé âîïðîñ è óòâåðäèë óêàçàííóþ ïîâåñòêó äíÿ:

- Ïðèíÿòèå ìåð ïî ïðåäîòâðàùåíèþ íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé äëÿ äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 38 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» îò 27 ìàðòà 
2003 ãîäà ¹ 64, â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé äëÿ äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà è îáåñ-
ïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîé è íå ïðåðûâíîé ðàáîòû Îáùåñòâà, ðàññìîòðåâ âîïðîñ, óêàçàííûé â ïîâåñòêå äíÿ, 
Åäèíñòâåííûé àêöèîíåð Îáùåñòâà ïðîãîëîñîâàë çà ïðèíÿòèå ñëåäóþùèõ ìåð:

Âîïðîñû, ïîñòàâëåííûå íà ãîëîñîâàíèå: 
1. Ïóíêò 12.8.13 Óñòàâà Îáùåñòâà äîïîëíèòü âòîðûì àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: 

 «âðåìåííîå îòñòðàíåíèå îò äîëæíîñòè Ïðåçèäåíòà â ñëó÷àÿõ íåñïîñîáíîñòè Ïðåçèäåí-
òà èñïîëíÿòü ñâîè òðóäîâûå îáÿçàííîñòè ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, ïðîâåäåíèÿ â îòíîøå-
íèè íåãî ñëóæåáíîãî ðàññëåäîâàíèÿ, â ïåðèîä ñëåäñòâèÿ è/èëè ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà 
â ðàìêàõ óãîëîâíîãî äåëà è â èíûõ ñëó÷àÿõ ïî ïîëíîìó óñìîòðåíèþ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ è/
èëè â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè; à òàêæå 
â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ øòàòíîãî çàìåñòèòåëÿ Ïðåçèäåíòà, âîçëîæåíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàí-
íîñòåé âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî Ïðåçèäåíòà Îáùåñòâà íà äðóãîãî ðàáîòíèêà Îáùåñò-
âà, íå ÿâëÿþùåãîñÿ øòàòíûì çàìåñòèòåëåì (ñò. 74 Òðóäîâîãî êîäåêñà Êûðãûçñêîé Ðåñïóá-
ëèêè).»

2. Âòîðîé àáçàö ïóíêòà 14.4. Ïîëîæåíèÿ î Ñîâåòå äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà (óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì 
åäèíñòâåííîãî àêöèîíåðà îò 13 èþëÿ 2022 ãîäà) èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

 «Â ñëó÷àÿõ ñðî÷íîé è ïðîèçâîäñòâåííîé íåîáõîäèìîñòè, à òàêæå íåîáõîäèìîñòè ýêñòðåííî-
ãî ðåøåíèÿ êàêèõ-ëèáî âîïðîñîâ, óâåäîìëåíèå, âìåñòå ñ ìàòåðèàëàìè ïî âîïðîñàì ïîâåñò-
êè äíÿ âíåïëàíîâîãî çàñåäàíèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ìîæåò áûòü íàïðàâëåíî êàæäîìó ÷ëåíó 
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Ñåêðåòàðåì Îáùåñòâà íå ìåíåå, ÷åì çà 5 (ïÿòü) ÷àñîâ äî ïðîâåäåíèÿ 
âíåïëàíîâîãî çàñåäàíèÿ ïðè óñëîâèè, åñëè íè îäèí èç ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ íå âîçðà-
æàåò.» 

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:

ÇÀ: - 9 000 000 (äåâÿòü ìèëëèîíîâ) – 100 (ñòî) ïðîöåíòîâ

ÏÐÎÒÈÂ: - 0

ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß: - 0

ÐÅØÅÍÈß
Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, âêëþ÷åííîãî â ïîâåñòêó äíÿ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ 

Åäèíñòâåííîãî àêöèîíåðà Îáùåñòâà – Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, áûëè ïðèíÿ-
òû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

1. Ïóíêò 12.8.13 Óñòàâà Îáùåñòâà äîïîëíèòü âòîðûì àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: 
 «âðåìåííîå îòñòðàíåíèå îò äîëæíîñòè Ïðåçèäåíòà â ñëó÷àÿõ íåñïîñîáíîñòè Ïðåçèäåí-

òà èñïîëíÿòü ñâîè òðóäîâûå îáÿçàííîñòè ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, ïðîâåäåíèÿ â îòíîøå-
íèè íåãî ñëóæåáíîãî ðàññëåäîâàíèÿ, â ïåðèîä ñëåäñòâèÿ è/èëè ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà 
â ðàìêàõ óãîëîâíîãî äåëà è â èíûõ ñëó÷àÿõ ïî ïîëíîìó óñìîòðåíèþ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ è/
èëè â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè; à òàêæå 
â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ øòàòíîãî çàìåñòèòåëÿ Ïðåçèäåíòà, âîçëîæåíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàí-
íîñòåé âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî Ïðåçèäåíòà Îáùåñòâà íà äðóãîãî ðàáîòíèêà Îáùåñò-
âà, íå ÿâëÿþùåãîñÿ øòàòíûì çàìåñòèòåëåì (ñò. 74 Òðóäîâîãî êîäåêñà Êûðãûçñêîé Ðåñïóá-
ëèêè).»

2. Âòîðîé àáçàö ïóíêòà 14.4. Ïîëîæåíèÿ î Ñîâåòå äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà (óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì 
åäèíñòâåííîãî àêöèîíåðà îò 13 èþëÿ 2022 ãîäà) èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

 «Â ñëó÷àÿõ ñðî÷íîé è ïðîèçâîäñòâåííîé íåîáõîäèìîñòè, à òàêæå íåîáõîäèìîñòè ýêñòðåííî-
ãî ðåøåíèÿ êàêèõ-ëèáî âîïðîñîâ, óâåäîìëåíèå, âìåñòå ñ ìàòåðèàëàìè ïî âîïðîñàì ïîâåñò-
êè äíÿ âíåïëàíîâîãî çàñåäàíèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ìîæåò áûòü íàïðàâëåíî êàæäîìó ÷ëåíó 
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Ñåêðåòàðåì Îáùåñòâà íå ìåíåå, ÷åì çà 5 (ïÿòü) ÷àñîâ äî ïðîâåäåíèÿ 
âíåïëàíîâîãî çàñåäàíèÿ ïðè óñëîâèè, åñëè íè îäèí èç ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ íå âîçðà-
æàåò.» 

Â îòñóòñòâèå äðóãèõ âîïðîñîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ Åäèíñòâåííûé àêöèîíåð Îáùåñòâà – Ìèíèñòåðñòâî 
ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îáúÿâèë ñâîå âíåî÷åðåäíîå Îáùåå ñîáðàíèå çàêðûòûì â 18.00 ïî 
ìåñòíîìó âðåìåíè.

ЛЕБЕДИНОВСКИЙ АЙЫЛ ОКМОТУ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ ПО ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ГРУЗОВЫХ АВТОМАШИН МОДЕЛИ:
- Лот №1 Косилка Плюшилка 1989 г.в. – стартовая стоимость сос-

тавляет, 337 110 (триста тридцать семь тысяч сто десять) сом.
- Лот №2 Пресс-подборщик механизм 1988 г.в. – стартовая стои-

мость составляет,  77 010 (семь десят семь тысяч десять) сом.
- Лот №3  КИА-БОНГО (грузовой, автопогрузчик) 2000 г.в. – старто-

вая стоимость составляет, 182 750 (сто восемь десять два семь-
сот пятьдесят) сом.

- Лот №4 ГАЗСА 33507-02 (грузовой самосвал) 1992 г.в. – старто-
вая стоимость составляет, 44 880 (сорок четыре тысяч восемьсот 
восемьдесят) сом.

Òîðã ñîñòîèòñÿ 14 íîÿáðÿ 2022 ãîäà 15.00 ÷àñîâ â çäàíèè Ëå-
áåäèíîâñêîãî àéûë îêìîòó. Ãàðàíòèéíûé âçíîñ 10% îò ñòàðòîâîé 
ñòîèìîñòè.

Подразделения службы судебных исполнителей 
Иссык-Атинского района Чуйской области

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на заложенное недвижимое имущество: 

жилой дом, общей площадью - 37,7 кв. м., полезной 
площадью - 22,4 кв. м., с земельным участком мерою 
- 777 кв. м., расположенный по адресу: Чуйская 
область, Иссык-Атинский район, г. Кант, ул. Буслаева 
45, идентификационный код № 7-04-02-0007-0200, 
принадлежащий на праве частной собственности 
Иманалиевой Анаре Жеенбековне, начальной стартовой 
стоимостью 1 781 000 (один миллион семьсот восемьдесят 
одна тысяча) сом.

Ñîãëàñíî ñòàòüè 82, 83, 84 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ñòà-
òóñå ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé è îá èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå» äëÿ 
ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè íà 
äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Èññûê-Àòèíñêîãî ðàéîíà ¹4403022100000170, 
êîä ïëàòåæà 14511900, ÈÍÍ 00303199910207, äî íà÷àëà òîðãîâ ïîäàòü 
çàÿâêó â ÏÑÑÈ Èññûê-Àòèíñêîãî ðàéîíà.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü 
äî íà÷àëà àóêöèîíà. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 9 äåêàáðÿ 2022 ãîäà â 11.00 
÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà, íà÷àëüíàÿ ñòàðòîâàÿ öåíà:                  
1 781 000 (îäèí ìèëëèîí ñåìüñîò âîñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à) ñîì.

Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, âûèãðàâøèì àóêöèîí, çà÷èñëÿåòñÿ â ñ÷åò 
ïîêóïíîé öåíû. Îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì òîðãîâ âíåñåííûå èìè çàäàòêè 
âîçâðàùàþòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ òîðãîâ. 

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü 
Øàìáåòàëèåâà Ñ.Ñ., òåë. äëÿ ñïðàâîê: (0551) 88-89-96.

Ñ-830

ªçãºí ðàéîíóíóí òóðãóíó Àñàíáåêîâà Êëàðà Æîëäîøîâíàãà 
òààíäûê ìàìëåêåòòèê àêò × ¹508027 (25.05.2014-æ.á.) 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-519

Êàäûðáàåâ Ñàòàðêóë 
Êàçûìêóëîâè÷êå òèåøåë¿¿ 
æåð ¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà 

óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ 
×ÏÊÊ-279 (19.08.1998-æ.) 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Í-862

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê ¹773094 è Äîãîâîð 

êóïëè-ïðîäàæè 2018/40343 (îò 
24.09.2018 ã.) íà èìÿ Òóðñóíáåê 

êûçû Ñààäàò ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-863

Ñ-619

Ñ/Î-447

ОсОО «ИХСАН-ОРИКС»
ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ИМЕННЫМ ПРОЦЕНТНЫМ 

ОБЛИГАЦИЯМ ВТОРОГО ВЫПУСКА.
Выплата доходов будет осуществляться 

с 24 октября 2022 года.
• Номинальная стоимость облигации – 1000 сом
• Размер дохода на одну облигацию (2-выпуск) – 18% годовых

Ñïèñîê âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå 
ïðîöåíòíîãî äîõîäà, îïðåäåëÿåòñÿ íà äàòó 16 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà.

Ôîðìà âûïëàòû – äåíåæíûå ñðåäñòâà. Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò 
îñóùåñòâëÿòüñÿ â îôèñå Ôèíàíñîâîé êîìïàíèè «ÑÅÍÒÈ», ðàñïîëî-
æåííîé ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 219, 9-é ýòàæ.

Ïåðâûé âûïóñê îáëèãàöèé ÎñÎÎ «Èõñàí-Îðèêñ» çàðåãèñòðèðî-
âàí Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé ðåãóëèðîâàíèÿ è íàäçîðà çà ôèíàí-
ñîâûì ðûíêîì ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 12 àï-
ðåëÿ 2019 ã. (KG 0202219117).

Í-865



- Элмира эже, сиздин жаш-
тыгыўыз, ємїрїўїз радио ме-
нен эриш-аркак келе жатат. 
Радиодо кыргыздын каймак-
тары болгон мыкты адамдар-
дын бейнесин ачып келе жа-
тасыз. Адамдын жан дїйнєсїн 
ачуу їчїн кандай даярдык-
тарды кєрєсїз? Же тажрый-
бага таянып изденбей, даяр-
данбай эфир жасаган учурла-
рыўыз да болобу?

- Ар бир уктуруунун жоопкер-
чилиги бар. Анын їстїнє азыркы 
угармандар єтє кыйкымчыл. Ча-
ла бышкан уктуруу менен аларды 
алдай албайсыў. Ооба, мен чы-
гармачыл адамдар менен иште-
шем. Алардын ички дїйнєсїнє 
кирип, аярлап сїйлєшїп, тамы-
рын аста тартып (ыйыгына ти-
йип албай), ички сырларын чу-
бап чыгуу – журналисттен чоў 
чеберчиликти талап кылат, єз-
гєчє тїз эфирде. Маектешиў-
дин ким экенин, жараткан эм-
гектерин, єзгєчєлїктєрїн бил-
бей туруп аны менен сїйлєшїї 
кыйын. Маектешїїгє деле экза-
менге даярдангандай даярдана-
сыў. Ооба, кээде даярдыгыў ча-
ла болуп калганда суроолоруў 
конкреттїї болбой, жооптор да 
ошого жараша болуп калат. Ан-
дайда єзїўдїн да ичиў чыкпай 
калат. Кыскасы, журналист коз-
гоп жаткан маселесин єзї жакшы 
билїїсї кажет. Журналист адам-
дын тамырын тарта билген, жа-
рым сєздєн тїшїнгєн психолог 
да болуусу керек.

- Радиожурналист єзї кан-
дай болушу керек?

- Журналист радиодобу, теле-
деби, гезит-журналдабы – кай-
да иштесе да журналисттик эти-
каны сактаган билим-кєрєўгєсї 
бар, жоопкерчиликти дайыма 
сезген кесипкєй болушу керек. 
Даярдыксыз микрофон алдына 
олтуруу - эптеп эфир убактысын 
толтуруу їчїн башаламан сїй-
лєп (кєп сєздїїлїккє єтїп), угар-
манды алаксытып алдоо деген 
сєз. “Кєўдєй челек катуу калды-
райт” дегендей, даяр эмес алып 
баруучу єзїнїн даярдыгы жок 
экенин жашыруу їчїн алдастап 
кєп сїйлєп калат. 

- Радио сизге эмне берди деп 
ойлойсуз?

- Радио мага чоў мектеп бол-
ду. ЖОЖдо 5 жыл окуганыў 
эч нерсеге арзыбай калат экен. 
Ошо кезде окубаган китептерди 
радиого келгенде окууга туура 
келди. Азыркы Алыкул Осмонов 
атындагы китепканада олтуруп 
далай конспект жаздым. Эсим-
ден кетпейт – адабий бєлїмгє 
келгенде эў алгач эле Рабиндра-
нат Тагор жєнїндє бир сааттык 
программа жаса деген тапшырма 
беришти. Ал автордун ысымын 
угуп жїргєнїм менен чыгарма-
чылыгын билбейт элем. Їч-тєрт 
кїн китепканада олтурдум. Бї-
тїндєй чыгармаларын окуп конс-
пектилеп чыктым. Ошондо єзїмє 
Тагорду ачтым. Ал кайталангыс 
улуу талант экен. Авар элинин 
чоў акыны Расул Гамзатовду да 

программа даярдап жатып окуп 
їйрєндїм. “Їйрєтїп жатып їйрє-
нєсїў” дегенге тїшїндїм. Прог-
рамма даярдайм деп Назым Хик-
метти “каздым”. Хикмет менен 
“ооруп” калдым. Тагдыры єтє 
татаал, бїтїндєй ємїрї тїр-
мєдє єткєн зор акын экен. Ан-
дан сырткары, радио мени кан-
чалаган мыкты адамдарга, чоў 
таланттарга жолуктурду, сїй-
лєштїрдї. Сєз їйрєндїм, єрнєк 
алдым. “Жакшынын жакшысы 
жугат” дегендей, жакшылардан 
кєкїрєккє дем-кїч, эргїї алып, 
шыктандым.

- Сиз ыр, аўгеме жазган ка-
лемгерсиз. Аз жазсаўыз дагы, 
окурмандын ичин уйгу-туйгу 
кылып, сезимдерге жетелеп 
кеткен ырларды жаратып ке-
лесиз. Ырларыўыздын лири-
калык каарманы барбы? Ант-
кени, сиз эч кимге бой салба-
ган, жанына жуутпаган аял-
затындай сезилесиз?

- Бир себеби болбосо жєн жер-
ден эле ыр жазылбайт. Єзгє-
чє сїйїї ырларын кыялданып 
эле жазып койсоў жасалма бо-
луп калышы мїмкїн. Ошол се-
зим кан-жаныўды аралабаса кан-
тип жазасыў, эмне деп жазасыў? 
Бул жагдайды сен єзїў жакшы 
билесиў. Ооба, сїйїї ырларым-
дын каарманы бар. Мен чынын-
да “сыртым салкын, ичим жар-
кын аялмын”. Аныгында прин-
ципиалдуу кєз караштарым бар. 
Бирок сїйїї деген сїйїї да. Ал 
бейкїнєє, асыл сезим. Эгер дїй-
нєдє ар бир адам сїйїї менен 
жашаганда турмушта жаман-
дыктар болмок эмес, жер їстї 
жакшылыкка балкып турмак. 
“Бирєєнї жек кєргїчє, бирєєнї 
сїйгєн жакшы” деген бир акыл-
мандын сєзї бар. Чыныгы сїйїї 
адамды (єзгєчє аялды) кєр тур-
муштун азаптарынан сактап ка-
лат. Жашоону сїйїїгє, тазалык-
ка, алпейимдикке, айкєлдїккє 
їйрєтєт. Жїрєгїндє сїйїї жа-
шаган адам эч качан жамандык-
ка барбайт. 

- “Жазуучу, акын аялдар 
бааланбай калышы мїмкїн. 
“Аа, аял жазыптыр” деген тї-
шїнїк бар го эркектерде” де-
гендей кеп салдыўыз эле бир 
жолу. Эмне їчїн мындай ой-
досуз?

- Аялдын аялча ой жїгїр-
тїїсїн эркек калемгерлер ма-
жїрєє, баёо кєз караш ката-
ры карап коёорун байкап эле 
жїрєбїз. Советтик учурда 

сынчы-адабиятчылар “кыз-
келиндер поэзиясы” деп бєлїп 
караган учурлар бар эле. Болбо-
со адабиятта талап, шарт баары-
на бирдей болушу керек. 

- Ємїрлїк жарыўыз сиздин 
жазуучу, акын экениўизди, 
журналисттик кесибиўизди 
колдочу беле? Же жазмакер-
лигиўиз ал адамга оор тийген 
учурлар болгонбу? 

- Менин анча-мынча ыр, 
бирин-экин аўгеме жазганыма 
ємїрлїк жарым тїрткї берип 
шыктандырып турчу. Жыйыр-
ма бир жыл турмуш курдук, 51 
жашында кєзї єтїп кетти. Бей-
манбек Сардарбеков єзї жогор-
ку окуу жайда адабияттан дарс 
окуган окутуучу эле. Їйдєгї сє-
зїбїздїн кєбї - адабият, чыгар-
малар, акындар жєнїндє болчу. 
Ал менин аздыр-кєптїр ийги-
ликтериме кубанып, сыймыкта-
нып калчу. Мага кєп кеўештер-
ди, сунуштарды айтып, идеялар-
ды берип турчу. “Кєп оку, изден, 
єзїўдї єстїр” деп шыкак берип, 
талап кылчу. Єзї тїнкї саат 3кє 
чейин олтуруп эртеўки лекция-
ларына даярданчу. Ал мага їй-
бїлєлїк жашоодо эле эмес, чы-
гармачылыкта да эриш-аркак бо-
луптур. 

- Жылдан-жылга кылмыш-
туулук кєбєйїп кичинекей 
уул балдарды, кыздарды 
арам ойлуулар аўдып тур-
гандай заман болуп турат. 
Балдарды кандай жолдор 
менен коргоп, педофилдер-
ге кантип бєгєт коё алабыз 
деп ойлойсуз?

- Ооба, азыр дїйнє солкулдап 
турат. Адалга караганда арам-
дыктар кєбєйїп баратабы дей-
сиў. Акылга сыйбаган жорук-
жосундарды Жер-табият кан-
тип кєтєрєр экен деп уйкуў ка-
чат. Чындыгында мунун баа-
ры учкан уяда тарбиядан кет-
кен єксїктєр. Алиги педофил 
да бала болгон. Ата-энесинен 
жакшы тарбия алган бала тур-
мушта эч качан бейадеп жо-
руктарды жасабайт. “Адам ба-
ласынын коомго кыла тур-
ган жакшылыгы эле – їйї-
нєн тарбиялуу балдарды єстї-
рїп чыгаруу экен” деп Чыўгыз                                                      
Айтматов бекер жазбаган чы-
гар. Билимден, тарбиядан кет-
кен єксїктєр акыры кийин бир 
жерден “капты тешип” чыгат. 
Кылмышкерлер - ошонун “же-
миши”. Ошон їчїн кайсыл коом, 
кайсыл эл болбосун билим менен 

СЄЗ СЕПИЛ

Радиожурналист, акын жана 
жазуучу Элмира АЖЫКАНОВА:

“ИЧИМ ЖАРКЫН, СЫРТЫМ 
САЛКЫН АЯЛМЫН”

МАЕКТЕШ ЖЄНЇНДЄ МААЛЫМАТ

Элмира Ажыканова - 1966-жылы 15-октябрда Талас районундагы 
Кум-Арык айылында туулган. 1991-жылы КМУнун филология 
факультетин бїтїргєн. 1993-жылдан тартып Коомдук 
телерадио корпорациясынын Кыргыз Радиосунда эмгектенет. 
КТРдин отличниги. Махмуд Кашгари атындагы Эл аралык 
сыйлыктын лауреаты. Маданияттын мыкты кызматкери, 
КР Ардак грамотасы менен сыйланган. “Кєгїш гїлдєр”, “Жан 
маанай” аттуу ырлар жана аўгемелер жыйнагынын автору.

тарбияны биринчи орунга коюу 
керек. Балдарды туугандардын 
колуна таштап, иштеп келем деп 
четке кеткен ата-энелерди колдо-
бойм. Бала бардык жагынан єк-
сїп калат. Моралдык, материал-
дык, психологиялык жактан кор 
болот. Ата-эне тирїї турганда 
балдарын єздєрї гана багып єс-
тїрїї керек. Баланы кїн сайын 
кєкїрєккє кысып кучактап мээ-
римиўди єткєрїп турууў керек. 
Ошондо бала ата-энеге кайрым-
дуу болот. Биз деле бир учурлар-
да карандай айлыктын кєзїн ка-
рап кыйналып жашаган жылда-
рыбыз болду. Ооба, кєп акча таап 
жакшы жашагыбыз келчї. Бирок 
балдар бизден алыс болуп, кор 
болуп калуусун каалабадык.

- Кыз балага їйдє кандай 
тарбия берїї керек деп ой-
лойсуз?

- Ата-эне кызга кыздай аяр ма-
миле жасоо зарыл. Бирок єтє эле 
кєзїн карап, ашыкча эркелете 
берген туура эмес. Анын да жы-
йынтыгы жакшы болбойт. Кыз-
ды энеси тазалыкка, жоопкерчи-
ликке їйрєтїї керек. Кызга тар-
бия берїїнїн эў мыкты їлгїсї - 
эненин єзїнїн адеби. 

- Ушул учурдагы єлкєбїздє 
болуп жаткан окуялар боюн-
ча кандай пикирде болуп жа-
тасыз? Мисалы, Баткен окуя-
сы, Кемпир-Абад боюнча...

- Бул окуялар боюнча бир ойго 
токтой элекмин. Бирок єлкє же-
текчилиги талаштуу жерлердин 
дээрлик 90 пайызы биздин пай-
дабызга чечилди деген маалы-
мат берди. Демек, бул жакшы 
жаўылык. Эзелки чактан бери 
эле адам баласы Жер талашып 
согушат. Мындай чакта дайы-
ма Айтматовдун сєзїн эстейм. 
“Мына мен Жермин. Мен баа-
рыўарга жетем. Чырпык сайса-
ўар чынар болуп берем. Талаага 
бир ууч дан чачсаўар нан болуп 
берем. Їй тургузсаўар дубал бо-
луп берем...” дейт эмеспи. XXI 
кылымда адамдар согушпайт, 
согуштун кереги жок экенин тї-
шїнїп калышат деп ойлочумун 
жаш кезде. 

- Китеп окуганга чолооўуз 
тийип жатабы? Єзїўїздїн ке-
зектеги автордук жыйнагы-
ўызды качан чыгарайын де-
ген оюўуз бар?

- Башкаларды китеп окугула 
деп їндєгєнїбїз менен єзїбїз-
дїн чолоо тийбей баратат го. Бї-
гїнкї кїргїштєгєн албуут заман 
китеп кармап отургузбай жатат. 
Илгеркидей чоў-чоў романдар-
ды окуганга чыдамыбыз жет-
пей баратат. Бирок ошентсе да 
жакында С. Раевдин “Жанжаза-
сын” окуп чыктым. Сюжет тїзїї, 
композиция куруу боюнча автор 
абдан издениптир. Кыргыз про-
засындагы жаўыча кєрїнїш де-
сек болот. Габриела Мистрал-
ды дагы-дагы тїшїнгїм келет. 
Улам окусаў улам башка сезим-
дерге жетелей берет. Аялдардан 
чыккан бирден бир гений акын 
деп билем. Ошон їчїн дайы-
ма Мистралды барактап окуй 
берем. Єзїм китеп чыгарайын 
деген азырынча оюм деле жок. 
Китеп чыгаруу керекпи же жок-
пу деген суроо бар. Мен эмес                                                            
Айтматовду окубай жатышат. 
Электрондук дїйнєгє кєчїп ба-
ратабыз. Кандай болот, ким би-
лет? Кєрє жатарбыз.

Афина БАКИРОВА
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