
Марс САРИЕВ:

3-БЕТТЕ

“Путин айткан 
документтер 

биздин 
позицияны 

бекемдейт...”

Абдыкерим МУРАТОВ:

Буюрса, инсулин, 
зарыл болгон 
дары-дармек 

єзїбїздєн чыгат

4-БЕТТЕ

“Кыргыз 
адабиятын 

кыскартууга 
каршымын”

16-БЕТТЕ

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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«КЄЛМЄ» КОНУШУНДА 
КУТТУУ УЯ ЭШИГИН АЧТЫ

"БАШКА 
ЄЛКЄЛЄРДЇН 
АТЫН АТАП 
ЖАТКАНДАРДЫ 
"КЫРГЫЗДЫН 
ДУШМАНЫ" 
ДЕШИБИЗ КЕРЕК"

Айылчы САРЫБАЕВ:

9-БЕТТЕ

Кечээ Министрлер 
Кабинетинин Тєрагасы 
Акылбек Жапаров менен 
Бишкек шаарынын мэри 
Эмилбек Абдыкадыров 
Бишкек шаарындагы 
«Кєлмє» жаўы конушундагы 
№78 мектеп-гимназиясынын 
жаўы корпусунун ачылыш 
аземине катышып, куттуу 
уянын лентасын кесишти. 

Аткаруу бийлигинин баш-
чысы: «Борбордо мектеп-
тердин жетишсиздиги чоў 

кєйгєйгє айланып, бул масе-
ле Президентке чейин негиз-
ги маселелердин бири катары 
айтылган. Ага байланыштуу 
їстїбїздєгї жылы 16 жалпы 
билим берїїчї орто мектеп 
куруу чечими кабыл алынган. 
Буга чейин мектептердин ку-
рулушуна кєпчїлїк учурда 5-6 
млн сомдун тегерегинде акча 
каражаты бєлїнїп, капсула-
лар салынып, курулуш иште-
ри бир нече жылдарга созу-
луп кеткен. 30 жыл ичин-
де жалпысынан 28 мектеп 

курулса, быйыл бир жылда 
16 мектепти курдук. Мектеп-
тердин жетишсиздиги олут-
туу кєйгєй жараткан жаўы 
конуштарга єзгєчє кєўїл 
бурулду» - деди єз сєзїндє. 
380 окуучуга ылайыктал-
ган, 15 окуу кабинети, жы-
йындар залы, китепкана, 
спорт залы, футбол, баскет-
бол жана волейбол аянтча-
лары бар заманбап корпуска 
ээ болушкан “Кєлмє” кону-
шунун жашоочуларынын ку-
бынычында чек жок. 

МАТРЕЗЕРВ 
ЄЗЇБЇЗДЇН 
БУУДАЙ МЕНЕН 
ТОЛУКТАЛАТ

Дыйкандарды сїйїнткєн жак-
шы кабарды Министрлер Каби-
нетинин Тєрагасынын орун баса-
ры Бакыт Тєрєбаев Чїй облусун-
да єткєн кєчмє жыйында билдир-
ди. Анын айтканы боюнча импорт-
тук буудайды сатып алууга бєлїн-
гєн каражаттар єздїк потенциалды 
чыўдоого багытталган. Тєрєбаев 
берген расмий маалыматта Мам-
лекеттик материалдык резервдер 
фондун толтуруу їчїн жыл сайын 
100 миў тоннага жакын буудай им-
порттолот. Ушул кєлємдєгї буудай-
ды єзїбїздїн дыйкандардан сатып 
алсак, айыл чарба кыйла жанданат. 

“Баалардын єсїшї жана геосая-
сий катаклизмдердин шартында 
импорттук буудайды сатып алуу-
га бєлїнгєн каражаттарды кайра 
бєлїштїрїї зарылчылыгы келип 
чыкты. Мындай кадам реалдуу кар-
тинаны, анын ичинде мамлекет та-
рабынан берилген жеўилдетилген 
кредиттер канчалык деўгээлде са-
рамжалдуу пайдаланылып жат-
канын кєрїїгє мїмкїндїк берет. 
Аймактарда 40 миў гектар айдоо 
аянты эксперименталдык негизде 
аныкталып, пилоттук долбоордо 
пайдаланылат. Єз кезегинде Єзгєчє 
кырдаалдар министрлигинин ал-
дындагы Мамлекеттик материал-
дык резервдер фонду дыйкандар-
ды їрєн, жер семирткич жана ке-
ректїї кєлємдєгї кїйїїчї май ме-
нен камсыз кылууга тийиш…” деген 
Бакыт Тєрєбаев жаўы долбоордун 
эрежесин да тїшїндїрдї. Бийлик 
ушундай сунуш айтып жаткан соў, 
дыйкандар да четте карап турба-
шы керек.
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Жогорку Кеўештин 
Тєрагасы Нурланбек 
Шакиев мамлекеттик 
тилибиздин 
талапка ылайык 
єнїгїїсїнїн кызуу 
жактоочуларынын 
бири. Ал буга чейин 
да парламент 
трибунасында бул 
теманы кєтєрїп, 
аткаруу бийлигинен 
документтерди 
кыргыз тилинде алып 
келїїнї талап кылган.

Эми жаўы Тєрага-
нын келиши менен Жо-
горку Кеўеште мамле-
кеттик тил маселесине 
тыкыр кєўїл бурулчу-
дай болуп калды окшойт. Тєра-
га 17-октябрда парламенттин ап-
парат жетекчиси баштаган бєлїм 
башчыларды чогултуп, мыйзам 
актыларын мамлекеттик тилде 
туура жана так жазууга байла-
нышкан маселелерди талкуула-
ды.

Нурланбек Шакиев Жогорку 

Кеўеш мамлекеттик тилди кол-
донууда башка бийлик бутакта-
рына їлгї болуш керек деп эсеп-
тейт.  “Бардык мыйзам актылары 
алгач мамлекеттик тилде даяр-
далып, андан кийин расмий 
тилге которулушу шарт. Айрык-
ча, парламент мыйзам чыга-
руучу жана анын аткарылышын 

кєзємєлдєгєн орган катары 
мыйзам долбоорлорун кароодо 
мамлекеттик тилдин талапта-
рын, эрежелерин эске алып, ор-
фографиялык, стилдик, пунк-
туациялык жана башка каталар-
га жол бербеши зарыл” деди ал. 

Бегим ТУРДАЛИЕВА

Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеўеши   
2014-жылдан бери  Европа 
Кеўешинин Парламенттик 
Ассамблеясынын 
“Демократиялык багыттагы 
єнєктєшї” макамына ээ болуп 
келе жатат. Ушул уюмдун 
жакында Страсбург шаарында 
єткєн кїзгї пленардык 
жыйынына  Жогорку Кеўештин 
депутаты Динара Ашимова 
катышты. 

Ал аталган жыйында сєз 
алып, Кыргызстан ЕКПАга мї-
чє бардык мамлекеттер менен 
тыгыз кызматташтыкты єнїк-
тїрїїгє умтулуп жаткандыгына 
токтолду. “Уюмдун алкагында-
гы 7 жылдык кызматташтыкта 
парламентаризм институтунун 
єнїгїшїнє, адам укуктарынын 
баалуулуктарына, мыйзам їс-
тємдїктєрїнє жетише алдык” 
деди.

Дїйнє коомчулугунун кєўї-
лїн бурган глобалдык маселе 
– улуттар ортосундагы тынч-
тыктын бекемдиги. Бирок, бул 
багытта канча ирет єз ара тил 
табышуу сїйлєшїїлєрї жїргї-
зїлгєнїнє карабай, баскынчы-
лык позициясанан баш тартпа-
ган Тажикстан єлкєсїнїн Кыр-
гыз мамлекетинин бїтїндїгї-
нє бїлгїн салганы кечиримсиз 
каргаша болду, – деген депутат: 

“Кыргызстандын коопсуздугу-
на  кыянаттык менен кыйын-
чылык кырдаалды жараткан 
Тажикстандын 14–17-сентяб-
рдагы агрессиялык кадамдары-
на дїйнє коомчулугунун кєўї-
лїн бургум келет” деп кошум-
чалады єз баяндамасында.   

Тынч жаткан Кыргызстандын 
чек арасындагы жарандык объ-
ектилерге, калктуу конуштар-
га аскердик кїчтєрдї, оор со-
гуштук техникаларды колдонуу 
менен кол салган тажик тарап-
тын таў калаарлык кадамы ка-
бырга кайыштырды. Анткени, 
алардын мындай мамилеге туу-
ра келбес кысымына чет элдик 
террористтик жанкечтилер, же 
жалданма согушкерлер аралаш-
тыбы? – деген  ой да кылт эт-
пей койбойт. Чек арадагы коо-
галаўдан бейкїнєє 63 кыр-
гыз жараны каза тапты. Анын 
ичинде жаш балдар менен аял-
дар, кары-картаўдар, мектеп 
кароолчулары болду. 200дєн 
ашык киши жаракат алышты. 
Алардын 13ї жаш балдар жа-
на 14ї аялзаты. Маалыматтар 
боюнча 613 їй талкаланган. Ад-
министративдик жана страте-
гиялык объектилердин 9у ке-
ректен чыккан. 15 социалдык 
жайдын да жарабай калганы 
белгилїї. Мындай кырдаалда 
жан корголоп башкалка изде-
ген калктын 140 миўге жакыны  

коопсуз жайларга убактылуу 
кєчїрїлгєн. 

Эл аралык уюмдун жыйы-
нындагы сєзїндє Динара Аши-
мова белгилегендей, Тажикс-
тан тарап тажик-афган чек 
арасындагы жагдайга жамы-
нып, кошумча аскердик курал-
жарактардын корун камдап, 
минометтук миналарды єндїр-
гєн заводдор менен келишим 
тїзїїгє билек тїрїп жатканды-
гы кырдаалдын кыйын экенди-
гинен кабар берет. Кандай бол-
гон кїндє да коўшу мамлекет-
тер менен тынчтыкты бекем-
деп, кыянаттык, кастык кы-
луудан оолак болуу кажет. 

Эл аралык коомчулук, Кыр-
гызстан менен кызматташкан 
бардык єнєктєштєр Тажик та-
раптын агрессиясына кайды-
гер карабай, ар бири єзїнїн ка-
лыс, адилет кєз карашын бил-
дириши керек. Талаштуу масе-
лелер кїч колдонуу жолу менен 
эмес, тынчтык жолунда саясий-
дипломатиялык усулдар аркы-
луу  жєнгє салынууга тийиш, 
– деп жыйынтыктады депутат 
Д.Ашимова. 

ЕККУнун Хельсинки боюн-
ча жыйынтыктоочу актысы-
нын талаптарын сактоо за-
рылдыгын белгилеген билди-
рїї кабыл алынды. Ал мамле-
кеттик бїтїндїктїн бекемди-
гин камсыздап, жаатташуулар-
га жол бербєє негиздерин ка-
райт. Кыргызстан Европа Кеўе-
шинин Парламенттик Ассамб-
леясынын “Демократия їчїн” 
долбооруна єнєктєш болгон-
дуктан, андагы баалуулуктар-
ды кубаттайбыз. Тажик мам-
лекетин да региондогу турук-
туулуккка тилектеш болуп, Ев-
ропа Кеўешинин Парламенттер 
аралык Ассамблеясынын чечи-
мин колдоого чакырабыз, – деп 
аталган уюмга кирген мамле-
кеттердин 26 депутаты атайын 
кайрылууга кол тамгаларын 
калтырып, колдой тургандык-
тарын билдиришти.

Кипариса 
СУРАХМАНОВА

РОЗА ОТУНБАЕВА ТАЛИБ 
ЄКМЄТЇ МЕНЕН ЖОЛУКТУ

ААЛАМДА АРАЗДАШУУЛАР БОЛБОСУН

БАЎГИЧИЛИКТИ АЗАЙТУУ 
КАДАМДАРЫ

ТЄРАГАНЫН ТАЛАБЫ

БАЛБАК ТЇЛЄБАЕВ ЖОЛ КИРЕНИН 
КЫМБАТТАШЫ БОЮНЧА ЇН КАТТЫ

16-октябрда Бириккен Улуттар 
Уюмунун баш катчысынын Оо-
ганстан боюнча атайын чабар-
маны жана БУУнун Ооганстанга 
кємєктєшїї миссиясынын баш-
чысы Роза Отунбаева Кабулдагы 
талиб єкмєтїнїн тышкы иштер 
министри Амир Хан Муттаки ме-
нен жолукту.

Роза Отунбаева менен Мутта-
ки кызматташтыктын бир топ 

багыттарын талкуулашып, би-
лим берїї, банк системасы, єз 
ара ишеним жаратуу маселеле-
ринде бир пикирге келе алыш-
кан.  Эске салсак, быйыл жазын-
да талибдердин Билим берїї ми-
нистрлиги кыздар да мектепке ба-
ра аларын жарыялаган. Бирок эр-
теси эле мекеме єз чечимин єзгєр-
тїп, окуучу кыздардын мектеп-
те билим алуусун чектеп койгон.

Эл аралык мамилелер

Сактыкта кордук жок

Эл єкїлї Балбак Тїлєбаев Биш-
кек шаарында  мэрдин милде-
тин аткарып турганда жол ки-
ре акысын  5 сомго кымбаттатып 

бергенин айтып, эми жол кире 
кєтєрїлсє эл кыйнала турганды-
гын билдирди. Ал: “Жергиликтїї 
бюджеттен 1 миллиард сом бєлїп, 
электроавтобустарды, газоавто-
бустарды кредитке алып берсек, 
жеп салышыптыр. Башкы проку-
ратура иш козгоду. Мэр барбы, ка-
раш керек да! Жаман-жакшы кєрї-
нїп атып, Президент, Жогорку Ке-
ўеш, Министрлер Кабинети акча 
бєлїп берип атсак,  Анан “тариф-
ти кєтєрєбїз” деп... Эмне, элдин 
канын соргону жатышабы?" - деп 
суроо салды.

Жакында єлкєдєгї синтетика-
лык баўгизаттын тїрлєрїнїн жї-
гїртїлїшїн кєзємєлдєгєн жаўы 
тутумдар иштелип чыкты. Бул туу-
ралуу Ички иштер министрлиги-
нин Баўгизаттарды мыйзамсыз 
жїгїртїїгє каршы кызматынын 
уюштуруу аналитикалык башкар-
малыгынын жетекчиси Айдар Ши-
гаев билдирди. 

Анын айтымында їстїбїздєгї 
жылдын август айында Министр-
лер Кабинетинин баўгизатка кар-
шы программасы жана аны ишке 
ашыруу боюнча 2022–2026-жыл-
дарга карата иш-чаралар планы бе-
китилген. Мындай чечим калк ара-
сындагы баўгичиликтин деўгээлин 
жана ага байланыштуу терс кесе-
петтерди азайтуу максатында ка-
был алынды. Статистикалык маа-
лыматка таянсак, Кыргызстанда 
2010-2011-жылдары баўгизатка кєз 
каранды адамдардын саны 10 миў 
800 болсо, 2022-жылдын 1-янва-
рына карата 8266 кишини тїзгєн. 

Мыйзамсыз баўгизаттардын 
жїгїртїлїшї, ага болгон суроо-
талап жана анын терс кесепетте-
ри Баўгизатка каршы программа 
жана аны ишке ашыруу боюнча 
2022–2026-жылдарга бекитилген 
атайын иш-чаралар планы боюн-
ча кєзємєлдєнєт. Мындан тыш-
кары, баўгизаттардын медици-
налык жана илимий максаттарда 

колдонулушун кєзємєлдєєнї кам-
сыз кылат. Синтетикалык баўги-
заттын тїрлєрїнїн жїгїртїлїшїн 
кєзємєлдєгєн жаўы тутумдар  иш-
телип чыгып, алардан  тышкары 
дагы  єлкє аймагына алынып ке-
лип жаткан психоактивдїї заттар  
изилденет. 1994-жылы Кыргыз-
стан 1961-жылдагы баўги кара-
жаттары боюнча бирдиктїї кон-
венцияга, 1971-жылдагы психот-
роптук заттар жєнїндє конвен-
цияга жана 1988-жылдагы Баўги 
каражаттарын жана психотроп-
тук заттарды мыйзамсыз жїгїр-
тїїгє каршы БУУнун конвенция-
сына кошулган. Ага ылайык, єл-
кє баўгизаттарды мыйзамдуу жї-
гїртїї, анын колдонулушун алдын 
алуу, ооруну басаўдатуучу баўги-
заттардын жеткиликтїїлїгїн кам-
сыздоо сыяктуу андагы талаптарды 
аткарууга милдеттендирилген. Бул 
татаал тутум болгондуктан жїзє-
гє ашырууга жалгыз Кыргызстан-
дын кудурети жетпейт. Ошондуктан 
Дїйнєлїк саламаттык сактоо уюму, 
Бириккен улуттар уюмунун Баўги-
заттар жана кылмыштуулук боюн-
ча башкармалыгы, Баўгизаттарды 
кєзємєл кылуу боюнча эл аралык 
комитет жана Баўгизаттар боюнча 
комиссия колдоо кєрсєтїп, каржы 
жагынан жардам берип келет.

Разия ЖООШБАЕВА
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Єткєн аптада Астана шаарында 
Президент Садыр Жапаровдун, 
Орусиянын Президенти Владимир 
Путиндин жана Тажикстандын 
Президенти Эмомали Рахмондун 
їч тараптуу жолугушуусу 
єттї. Анда кыргыз-тажик 
мамлекеттик чек арасы 
талкууланды. 

Їч тараптуу жолугушууну єт-
кєрїїнї Орусиянын Президен-
ти Владимир Путин демилгеле-
ген. Тегерек столго олтуруп, сїй-
лєшїїнї баштаган Владимир                               
Путин Кыргызстан менен Тажикс-
тан Орусиянын жакын стратегия-
лык єнєктєштєрї экенин белги-
леп, эл аралык уюмдар алкагын-
да тыгыз кызматташып, ар тарап-
туу багыттар боюнча бекем бай-
ланыштар бар экендигин айтты. 
Ошону менен бирге бир миллион 
кыргызстандык жана эки миллион 
тажикстандык жарандар Орусия-
да жашап, эмгектенип жїргєнїн 
белгиледи. Аталган єлкєлєр орто-
сунда соода-сатык боюнча кєрсєт-
кїчтєрдїн кєлємї жогорулап жат-
кандыгын жана мындан ары да бул 
багыттын єнїгїшїнє кызыкдар-
лыгын билдирди. Бул єтїп жаткан 
їч тараптуу жолугушуунун маани-
си тереў экендигин кошумчалады.   
Владимир Путиндин бул сєзїнєн 
соў, жолугушуунун негизги бєлїгї  
жабык эшик артында єттї. 

Анда Президент Садыр Жапаров 
жолугушуу єткєрїї демилгесин кє-
тєргєн В.Путинге ыраазычылыгын 
айтып, кыргыз-тажик мамлекеттик 
чек арасында тїзїлгєн кырдаалга 
кеўири токтолгон. Кыргыз тарап та-
лаштуу маселелерди тынчтык жолу 
жана саясий-дипломатиялык ыкма-
лар менен гана чечїї зарылчылыгы 
боюнча єзгєрїїсїз позицияны кар-
манаарын, тажик тараптын курал-
дуу агрессиясынын кесепеттерин 
белгилеген.

Ошондой эле Кыргызстан 
кыргыз-тажик мамлекеттик чек 
арасын чечїїдє калыстык менен 
кароого, эки тарапка теў пайдалуу 
чечим туруктуулуктун жана коў-
шулардын ынтымагынын кепил-
диги боло тургандыгын билдирген. 

Жолугушуу єтє чыўалуу жаг-
дайда єткєн. Муну сїйлєшїї аяк-
тагандан кийин чыккан мамлекет 
башчыларынын маанайынан бил-
сек болот. Тегерек столго олтураар 
алдында да эки президент бири-
бири менен учурашпай, салкын 
мамилесин кєрсєтїшкєн. Канткен 
кїндє да маселени сїйлєшїї жолу 
менен чечїї маанилїї. Ортомчу 
болом деген Орусиянын бул жаатта 
канчалык калыстыкты карманаары 
дагы чоў маселе. Анткени, акыркы 
эки жылда тажик тараптын кыр-
гыз тарапка кол салуусун адаттагы 
кєрїнїштєй кєўїл сыртында кал-
тырып келди. Былтыр Президент 
Садыр Жапаров Дїйшємбї шаа-
рында єткєн саммитте ЖККУга 
мїчє мамлекеттердин бири баш-
касына куралдуу кол салган болсо, 
уюм алкагында ыкчам чара кєрїї 
менен чечим кабыл алуу боюнча 
жїйєлїї сунушун да салкын ка-
был алышкан. Албетте, алардын 
арасында Орусия да жок эмес эле. 

Чек арадагы жаўжалдан кєп 
єтпєй В.Путин тажик президенти 
Эмомали Рахмонду "Мекенге си-
ўирген эмгеги їчїн" III даражада-
гы ордени менен сыйлаганы кыр-
гыз коомчулугунда да кызуу тал-
кууну жаратып, нааразычылык-
тар айтылган. Орусиянын Санкт-
Петербург шаарында КМШга мїчє 
єлкєлєрдїн бейрасмий саммитине, 

Владимир Путиндин 70 
жылдык мааракесине ар-
налган иш-чарага Прези-
дент Садыр Жапаровдун 
барбай койгондугун эл 
жакшы тїшїндї. 

Андан кийин Жамаат-
тык коопсуздук кели-
шими уюмунун тынч-
тык кїчтєрїнїн "Бу-
зулбас достук" аскердик 
машыгуусун єткєрїїдєн 
баш тартты. Мындай ка-
дам уюмга байланыштуу 
эмес, чек арадагы жаў-
жалдан кийин кыргыз 
коомчулугунун пикири 
менен эсептешїї эле. 

ЖАКШЫЛЫККА 
ЖАМАНДЫК 
МЕНЕН ЖООП 
БЕРГЕН ТАЖИК 
ТАРАП

Мындан отуз жыл му-
рун Тажикстанда от кї-
йїп турганда кыргыз та-
рап ортомчу болуп, жа-
лынды єчїрдї эле. Эми 
бул жакшылыгыбызды 
унуткан тажик тараптын 
агрессиясынан коргонуп, 
ортомчуга муктаж болуп 
олтурабыз. Жарандык 
согуш учурунда  жалпы 
кыргыз эли тажик тарап-
ка моралдык жана гума-
нитардык колдоосун ая-
бай жабыла жардам бер-
ген. 

Президент Э. Рахмон 
менен бириккен тажик 
оппозициясынын же-
текчиси С.Нуринин ор-
тосунда конструктив-
дїї мамиле орнотуу 
їчїн жан їрєгєн кыргыз 
Президенти Аскар Акаев 
эки тарапты ийге келти-
ре албай, элдештирїїгє 
катышкандар кирпиктен 
тартса жыгылчудай чар-
чагандыгын айткан жа-
йы бар. Дал ошол 25 жыл 
мурун Бишкекте єткєн 
элдештирїїдєн соў, жа-
рандык согуш токтоп та-
жик мамлекетинде тынч-
тык орногон. Ал учурду 
жакшы билгендер ошол 
кезде Аскар Акаевдин 
апасы кайтыш болуп, 
тажик тарап келишме-
йинче жаназасы токтоп 
тургандыгын айтып жї-
рїшєт. 

Мына ушундай кыйын кезде Та-
жикстандын ич ара согушун ток-
тотууга тїздєн-тїз себеп болуп, 
бийлигин бекемдеп берген кыр-
гыз тарап менен эми сїйлєшїїгє 

Э. Рахмон тээжиктенип жатканды-
гына жол болсун. Кыргызстан ан-
дан ашык жер сураганы жок. Бол-
гону бир мунасага келип, тынчтык 
жолу менен чек араны тактап гана 

алалы деген максатта те-
ўелбей келе жатканына 
канча жыл болду. Пре-
зидент Садыр Жапаров 
белгилегендей, Кыргыз-
стан ата-бабаларыбыздан 
калган жердин бир мет-
рин дагы бербейт. "Баш-
ка жерге кєз артпайбыз, 
бирок єзїбїздїкїн дагы 
бербейбиз. Биз улуттук 
кызыкчылыгыбызды ка-
туу коргойбуз" - деп таа-
сын белгилеген.  

БИЙЛИКТИН 
БИР ЧОЎ 
КАТАСЫ

Кыргыз-тажик чек ара-
сындагы абал курчуган 
учурда ушул убакыт-
ка калтырбай мурда эле 
чечип койсо болмок деп 
бармак тиштеп, наара-
зы болгондорду кєп ук-
тум. Коомдук ишмер То-
кон Мамытов ал учурда 
реалдуу мїмкїнчїлїктєр 
болбогонун, єз убагын-
да мурдагы Президент           
А.Акаев єзї баш болуп 
ушул маселенин їстїн-
дє кєп алектенгендигин 
айтат. Бирок, ийри олту-
руп тїз кеўешип, эки та-
рап бир пикирге эч кели-
ше алган эмес.

Негизи эле кыргыз-
тажик чек ара маселе-
си 1924-жылдан тар-
тып чечилбей келе жат-
канына жїз жылга жа-
кындап калды. Совет-
тер Союзу учурунда да 
чечилбей чиеленишип 
келген. Ал кезде респуб-
ликалар ортосундагы 
чек аралар мамлекеттик 
эмес, административдик-
чарбалык болгон. Эге-
мендик алганы ошол чар-
балык чек аралар мам-
лекеттик чек арага єтїп, 
трансформациялоо иш-
чаралары айрым мамле-
кеттердин ортосунда чоў 
жаўжалдарга алып кел-
ди. Ошол убакта  Кыр-
гызстан Тажикстанга 
чек араны тактоо боюн-
ча маселени байма-бай 
кєтєрїп келген. Бирок, 
ошол мезгилде коўшу Та-
жикстанда жарандык со-
гуш болуп жаткандыктан 
бул маселе артка жылган.  

2001-2002-жылдары 
Кыргызстан менен Тажикстан 
мамлекеттик чек арасын тактоо 
иштери башталган. Бул тууралуу 
Токон Мамытов: “Чынын айтканда 
биздин комиссиянын курамында 

катуу принципке турган адистер 
бар эле. Керек болсо тигил тарап-
ты титиреткен кадрлар болгон. 
Бирок, бул эч кандай жыйынтык 
берген жок. Столду муштап, чайын 
ичпей кеткен учурлар да болгонду-
гун жашырбайм. Учурунда мамле-
кетибиздин кызыкчылыгы їчїн 
бир карыш жылдырбай бекем тур-
ган кадрларды сыймыктануу менен 
белгилеп кетсем жарашат. Анан 
эле акыркы отуз жылдын ичин-
де “оозубузду ачып жїрдїк" деген 
сєздєр калпыстык болуп калат. Би-
рок, биздин бийликтен бир чоў ка-
та кетип жатты. Коўшу мамлекет-
тин жетекчилери биздин жетек-
чилерге (президент, єкмєт башчы, 
спикер) “сїйлєшїїлєр жакшы ке-
ле жатты эле, кыргыз комиссиясы-
нын курамындагы бир-эки киши 
эле жылдырбай жатат” деп акырын 
шыбырап коёт. Анан эле тоскоол 
болуп жаткан ушу тура деп, бая-
гы мамлекетибиздин таламын та-
лашып жаткан адамды тизеге чаап 
сындырып коёт. Принципке бекем 
турган, билимдїї адистердин бир 
тобу ушинтип биздин  комиссия-
дан чыгып калчу. Дагы бир себеби, 
комиссияга кирген кийинки киши-
лердин тажрыйбасы, кєп нерседен 
маалыматы жок болду. Эл ара-
лык укук боюнча тїшїнїгї жок, 
мурдагы талаш-тартыштардын 
аки-чїкїсїн билбейт. Маалыма-
ты жок киши тигил тарапты гана 
угуп олтуруп калат. Ал эми кошу-
на мамлекеттердин комиссияла-
рынын мїчєлєрїнїн айрымдары 
гана кызмат орундары жогорулап 
кеткени гана болбосо, 90 пайызы 
эч єзгєргєн жок. Булар ар тарап-
туу адистерден турган бирдиктїї 
команда болуп Кыргызстан менен 
сїйлєшїїлєрдї жїргїзїп келиш-
ти”, - дейт.

ОРУСИЯНЫН 
ОРТОМЧУЛУГУ ОЎ 
НАТЫЙЖА БЕРЕБИ?

Жїз жылдан бери чиеленишип 
чечилбей келген кыргыз-тажик 
чек арасында акыркы эки жылда 
бейкїнєє бир нече адамдар курман 
болду. Карапайым элде эмне кїнєє? 
Эки эл кыз берип, кыз алышып тї-
бєлїк коўшу болуп жашап келишет. 
Биздин эл сыяктуу эле алардын эли 
да кыйналып турат. Ошондуктан, 
“мен” деген амбицияны четке кагып, 
бир мунасага келїї кажет. Болбосо 
качанкыга чейин бей кїнєє адам-
дардын каны агат?

Кыргызстан ар дайым тынчтык 
жолу менен дипломатиялык сїйлє-
шїїлєр аркылуу, эл аралык ченем-
дерди сактоо менен чечїї принци-
бин карманып келе жатат. Бирок, 
тажик тарап тээжиктигин кєрсє-
тїп, келечеги жок жолду тандаган 
єўдєнєт. Ошентсе да Орусиянын 
ортомчу болууга далалат кылып 
жаткандыгын коомчулук жакшы 
жышаан катары кабыл алышууда.

В.Путин “Эки тарапта жок доку-
менттер Москвада бар. Керек бол-
со ошол документтерди кєтєрїп 
чыгабыз” деген сєзї чек ара ма-
селесиндеги чырга акыркы чекит 
коюлса, кыргыз тарап утушка ээ 
боло турганы далилденгендей бол-
ду. Буга Тажикстандын президен-
ти Рахмон жєн жеринен чычалаган 
жок. Москвадагы архивде жаткан 
документтер кєтєрїлсє, кєздєгєн 
максаты ойрон болуп, дїйнє коом-
чулугуна осол боло турганын се-
зип жатат.  

Жылдыз ДЫЙКАНОВА

ЧИЕЛЕНИШКЕН ЧЕК АРА

ЧЫЎАЛГАН ЖОЛУГУШУУ, МАМЛЕКЕТ 
БАШЧЫЛАРЫНЫН МААНАЙЫ...

Саясат таануучу 
Марс САРИЕВ:

- Орусия ортомчу боло алат. 
Себеби, В.Путин айткан доку-
менттер Кыргызстандын по-
зициясын бекемдейт. Ошол їчїн 
Эмомали Рахмонду байкасаўар, сїй-
лєгєндє ачууга алдырып, кєп нерсени 
айтып алды. Мурдагы Союз учурундагы карталарды ка-
роо туура. Эгер чындап ошол карталар боюнча чек ара-
ны тактоо иш-чаралары жїрсє, анда биз утушка ээ бо-
лобуз. Картада бардыгы кєрїнїп турса Тажикстан кар-
шы чыга албайт деп ойлойм. 1991-жылдын 21-декабрын-
да кабыл алынган “Алма-Ата” декларациясы жана башка 
документтер боюнча Кыргызстандын азыркы карманган 
позициясы туура чыгат. Буюрса баарыбыз кїбє болобуз.

Генерал-майор Артур 
МЕДЕТБЕКОВ:

- Бул суроо бїгїнкї кїндїн 
эў башкы маселеси болуп ту-
рат. Кыргыз-тажик мамлекет-
тик чек арасын аныктоо жана 
тактоо бир нече жылдан бери 
келе жатат. 1996-жылы комис-
сия тїзїї чечими кабыл алынып, 
2000-жылдан бери иш алып барууда. 
Бирок, 22 жылдан бери комиссия орчундуу иш жаса-
ган жок. Тарыхка кайрылсак, Тажикстан Республикасы 
1929-жылы тїзїлгєн. Ал эми 1924-жылы Тажик АССРи бо-
луп Єзбекстандын курамында болгон. Худжап облусу Та-
жикстанга берилип кеткен. Кыргыз-тажик чек арасында 
1989-жылы июнь айында жер-суу талашкан окуя болгон. 
Бирок, чек ара административдик болгондуктан, Моск-
вадан кишилер келип Шурап тараптан 100 гектар жер 
берип чырды басып коюшкан. Ал жара кїчєп 300 км жер 
боюнча аныктоо жана тактоо иш-чараларын жїргїзє 
албай келе жатабыз. Тоолуу жерлерди тактоо оўой, ал 
эми тїз, суулуу аймактарда кыйын болуп жатат. 

Тажик тараптын мындан эки-їч жыл мурун бизге ор-
томчунун кереги жок, єзїбїз чечебиз деп расмий тїрдє 
айткан сєзї бар. Єткєн жумада Орусиянын Президен-
ти В.Путин Кыргызстан менен Тажикстандын мамле-
кет башчыларын тынчтык жолу менен чечип алгыла 
деп бир столго отургузду. Бирок, эки тараптын бири-
бирине койгон кинелери єтє олуттуу болгондуктан, 
бїдємїк ойлорду жаратты. Тажикстандын президенти 
бїгїнкї кїндє Кыргызстанга караган жерлерди биздики 
деген таризде катуу айткандыгы белгилїї болду. Му-
нун артында чоў саясат жатат. Эгерде алар ойлогон-
дой болбой калса, куралдуу кол салуу болот деген ой-
ду ачыктап койду. Орусиянын ортомчу тїшєєрї кыйын 
болуп турат. Анткени, эки тарап теў олуттуу макул-
дугун бере алган жок. Жардамына макул болушту. СССР 
убагындагы документтер архивде калган. Аларды алып 
чыгып, далилдерди бере алса, бир жагына жагып, экинчи 
жагына жакпай калышы мїмкїн. Экинчи жагынан, Орусия 
арбитр болуп, канчалык акыйкат боло алаары кєптєгєн 
суроолорду жаратат. Їчїнчїдєн, азыркы ахыбалды ка-
рай турган болсок, тынчтык жолу менен чечїїгє ара-
кет кылышыбыз керек. Кандай гана согуш болбосун ая-
гы тынчтык келишими менен бїтєт. Согуштун эки та-
рапка теў кереги жок. 



Кыргыз Республикасынын 
Каржы министрлиги 9 
айдын жыйынтыгын 
чыгарды. Быйылкы жылдын 
консолидацияланган бюджетин 
план боюнча 400 миллиард 
сомго жеткирїї болжолдонсо, 
алдын ала 9 айдын 
ресурстарын эсептегенде 
299,5 млрд сомго жетти. 
Єткєн жылга салыштырмалуу 
єсїш 90,0 млрд сомду тїздї. 
Ошол эле учурда бїгїнкї 
кїндє салыктан тїшкєн 
каражаттардын єсїї темпи 
150%дын деўгээлинде 
сакталып турат. Белгилей 
кетїїчї нерсе бул ресурстар 
негизги кєрсєткїчтєр болуп 
саналат.

Быйылкы жылы негизинен 
каржылардын басымдуу кєпчї-
лїгї реалдуу секторго, єлкєнїн 
коргонуу жєндємдїїлїгїн кї-
чєтїїгє, азык-тїлїк жана энер-
гетикалык коопсуздуктарды 
камсыз кылууга жана ишкер-
дикти колдоого багытталды.
Їстїбїздєгї жылдын негизги 
кєрсєткїчтєрїнїн бири єлкє-
дєгї социалдык кызматкер-
лердин айлык акысын жого-
рулатуу боюнча Президент-
тин жарлыктарынын аткары-
лышы болуп калды. Бул ме-
ханизм эки жолу 1-апрелден 
жана 1-августтан баштап то-
лук ишке ашырылып, бїгїн-
кї кїндє айлык акыларды кє-
бєйтїї жана тєлєє 100%га ат-
карылды.

9 ай ичинде республика-
лык бюджеттин кирешелери-
нин жалпы кєлємї 189,9 млрд 
сомду тїздї. Бул 2021-жылга 
салыштырмалуу бюджеттин 
жалпы кирешелери 47,%га же 
61,0 млрд сомго кєбєйгєндї-
гїн билдирет.

Ал эми мамлекеттик ба-
жы кызматынын кирешеси 
52,9 млрд  сом, салык киреше-
си 92,0 млрд сомду тїздї. Бул 
кєрсєткїчтєргє ылайык жалпы 
кирешенин єнїгїї темпи 9 ай 
ичинде 155,3 %га єстї.

Ошону менен катар эле мам-
лекеттик сектордун чыгашала-
ры 7,2 млрд сомго кєбєйгєн. 
Бул эмгек акылардын кєбє-
йїшї жана жергиликтїї бюд-
жеттерге берилген максаттуу 
трансферттер менен байла-
ныштуу. 2021-жылдын ушул 
мезгилине салыштырмалуу 

эмгек акы фондунун чыгаша-
сы 22,4 млрд сомго кєбєйгєн. 
Мындагы негизги єсїш айлык 
акылардын жогорулашы менен 
байланыштуу. 

Мамлекеттик кызматкерлер-
дин айлык акыларынын кєбє-
йїшї менен катар эле калктын 
социалдык жактан начар кам-
сыз болгон їй-бїлєлєргє да 
жєлєкпулдардын єлчємї кє-
бєйгєн. Алсак, 2022-жылдын 
январь айында жєлєк пул тє-
лєєгє 13,8 млрд сом каражат 
каралган болсо, 1-июндан тар-
та жєлєкпулдар да кєбєйїп, ал 
їчїн кошумча 2,2 млрд сом ка-
ралган.

Быйылкы жылдагы дїй-
нєлїк кризис Кыргызстанды 
да кыя єткєн жок. Їстїбїз-
дєгї жылы єлкєбїздє азык-
тїлїктїн баасы ченемсиз єс-
тї. Єткєн жылы азык-тїлїккє 
деп бюджеттен 2,2 млрд сом 
каралса, дїйнєдєгї болуп жат-
кан кырдаалга жана єлкєдє-
гї азык-тїлїктїн кымбатта-
шына байланыштуу быйыл-
кы жылкы бюджетке кошум-
ча 8,8 млрд сом бєлїнгєн. Му-
нун ичинен єлкєбїздїн айыл 
чарбасын колдоого єткєн жы-
лы 14 млрд  сом каралса, бы-
йылкы жылы 22,8 млрд  сом 
бєлїнгєн. Мындан башка же-
ўилдетилген насыяларга 3,4 
млрд сом, айыл чарбасын кар-
жылоого 4,4 млрд  сом насыя-
лар берилген.

Ошондой эле быйылкы жы-
лы жолдорду оўдоо, тейлєє жа-
на башка иштерине 18,5 млрд  
сомдон ашык каражат бєлїн-
гєн. Анын ичинде капитал-
дык салымдар єткєн жылга 
салыштырмалуу 2 эсеге єстї. 
Же тактап айтканда тогуз айда 
жол тармагына капиталдык са-
лымдардын суммасы 4,4 млрд  
сомду тїзїп, єткєн жылга са-
лыштырмалуу 2 эсеге єскєн.

2022-жылга карата энерге-
тика тармагына 9,5 млрд сом 
бєлїнгєн. Бул каражат єткєн 
жылдарга салыштырмалуу 3,2 
млрд  сомго кєп каралган.

Єлкєбїз боюнча капиталдык 
салымдарга 3 млрд  сом план-
даштырылган болсо, азыркы 
кїндє ал 16,1 млрд сомго атка-
рылды же жылдагыга салыш-
тырмалуу бул сумма 11,9 млрд  
сомго кєп дегенди билдирет.

Орункул САТЫКУЛОВ

ДЫМАКТУУ 
ПЛАНДАРДЫН 

ДЕЎГЭЭЛИ КАНДАЙ?

Негизги кєрсєткїчтєр

Ош шаарында єткєн Кыргыз-
Россия инвестициялык форумдун 
жыйынтыгында жалпы баасы 
500 миллион долларга бааланган 
долбоорлорду ишке ашыруу їчїн 
20дай документке кол коюлду. 
Кол коюлган документтердин 
арасында капсула салынып, 
курулушу башталган долбоорлор 
да бар.

Кыргыз-Россия биргелешкен 
єнїктїрїї фондунун ишмер-
дїїлїгїн арттыруу максатында 
єткєн форумда єзгєчє басым эки 
єлкєнїн соода-экономикалык, 
социалдык-гуманитардык тар-
мактарга, фонддун ишмердїїлї-
гїнє жана анын демєєрчїлїгї ме-
нен Кыргызстанда салына тур-
ган 9 мектепке жасалган. Учурда 
аталган фонд бєлгєн каражаттын 
эсебинен Баткен облусунда ме-
дициналык борбор, мектеп жана 
жаўы газ-бетон заводдун курулу-
шу жїрїп жатат. Андан сыртка-
ры форумда Россиянын жогорку 
окуу жайларында билим ала тур-
ган кыргыз студенттеринин кво-
тасын 600 орунга чейин кєбєй-
тїї тууралуу сїйлєшїїлєр болду. 

Кыргызстанда эмиграцияга 
чейинки даярдык борборун ачуу 
пландалууда. Учурда бул боюнча 
укук-ченемдик база, уюштуруу 
маселесин ишке ашыруунун їс-
тїндє сїйлєшїїлїр жїрїп жатат. 
Россия Федерациясынын эконо-
микалык єнїктїрїї министрли-
гинин  маалыматы боюнча Рос-
сияда стратегиялык демилгелер 
деўгээлинде федералдык дол-
боорлор иштелип чыгып, эмгек 
мигранттарын колдоонун жаўы 
чаралары киргизилїїдє. Анда 
ыўгайлуу жана туруктуу иштєє 

шарттарын тїзїї каралган. Коў-
шулаш Єзбекстан мамлекетин-
де дагы ушундай борбор ачы-
лып, учурда багыттуу иш алып 
барууда. Мындай борбор кыр-
гызстандыктарга да зарыл экен-
диги учурдун талабы. Анткени 
2018-2022-жылдар аралыгында 
ЕАЭБ єлкєлєрїнєн Россияга бар-
ган эмгек мигранттарынын ичи-
нен кыргызстандыктар 43,5 па-
йыздан 56,5 пайызга кєбєйгєн.

Кыргыз-Россия инвестиция-
лык форумунун алкагында евро-
палык фармакологиялык компа-
ния менен биргеликте Кыргыз-
станда дары чыгарган завод ачуу 
боюнча меморандумга кол коюл-
ду. “Кыргыз индустриясы” ачык 
акционердик коомунун вице-
президенти Жыргалбек Сагын-
баевдин маалыматы боюнча ин-
сулин жана эў зарыл болгон 
дары-дармек атамекендик єндї-
рїштєн чыгат.

Анын айтымында завод “Биш-
кек эркин экономикалык айма-
гынын” карамагындагы аймак-
ка жайгашат. Анын маалыматы 
боюнча азыркы учурда Кыргыз-
стан керектеген дары-дармектин 
їч пайызын гана єзї єндїрїп, 
калган 97 пайызын сырттан алып 

келет. Эгерде жогорудагы кели-
шим иш жїзїнє ашса, 97 пайыз 
дары-дармекти єзїбїздєн чы-
гаруу мїмкїнчїлїгї тїзїлєт. 
Аталган завод инсулин чыга-
рууга басым жасайт. Анткени 
бул багытта єлкєдє чоў кєйгєй 
бар. Мындан сырткары саламат-
тык сактоо министрлиги берген 
эў зарыл дарылардын тизмеси-
нен турган 400дєн ашуун дары-
дармек ата мекендик єндїрїштєн 
чыга баштайт. Дары-дармек чы-
гаруу заводу  ишке кирсе  єлкє-
нїн гана муктаждыгы жоюлбас-
тан аларды экспортко чыгарууга 
да мїмкїнчїлїк тїзїлєт. Дол-
боордун жалпы баасы 150 мил-
лион долларды тїзєт.

Форумдун алкагында Россия-
нын Самара шаарынын адми-
нистрациясы менен Ош шаарына 
автобустарды алып келїї боюнча 
да сїйлєшїїлєр болду. Ош шаа-
рынын мэри Алмаз Мамбетов-
дун билдирїїсї боюнча автобус-
тар “Камаз” заводунан алынат. 
Ушундай эле келишим Кыргыз-
Єзбек єнїктїрїї фонду аркылуу 
тїзїлїп, Ош шаарына 50 автобус 
алынып келген. 

Разия ЖООШБАЕВА

ФОРУМ ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ

ЄНЇГЇЇ ЖОЛУНДАГЫ 
КЫЗМАТТАШТЫК

КАРЕГИМДЕ БАТКЕН

Єзгєчє кырдаалдар министрлигинин маалы-
маты боюнча 17-октябрга карата Тажикстан та-
раптан жасалган агрессияга байланыштуу анда-
гы айылдардан чыгарылып кеткен 136 770 ме-
кендештерибиздин 132 миўи єз жерине кайтып 
барышты. 

Ошондой эле убактылуу жашоочу жайларга 
292 жаран жайгаштырылды. Анын ичинен 11 
адам Ош шаарында, дагы 11 адам Жалал-Абад, 
15и Ысык-Кєл, 71и Чїй, 164ї Баткен облусунда. 
Ал эми дагы 4497си жарандардын їйїндє убак-
тылуу жашап жатышат. 

Баткендеги кандуу кагылышта їйлєрїнєн 
ажырагандар їчїн айыл єкмєтїнїн єтїнї-
чї боюнча 51 жылууланып жасалган мобил-
дик турак жай, 40 кийиз їй жана 26 боз їй 
тигилген. 

Бегим ТУРДАЛИЕВА

АЯЛДАРДЫН 
МЇМКЇНЧЇЛЇГЇ КЕЎЕЙЕТ
Єткєн жуманын аягында Ош облусунун Ноокат 
районундагы Борко айылында Єнїгїї борборунун 
ачылыш аземи болуп єттї.

Єнїгїї борборунун ачылышына президенттин Ош 
облусундагы єкїлїнїн орун басары Эрнис Толтоев, 
Ноокат районунун акиминин орун басары Мамажу-
нус Абилов, Кореянын Кыргызстандагы элчиси Ли 
Вон Чже, KOICAнын Кыргызстандагы єкїлчїлїгї-
нїн директору Ли Джонгсу, Good Neighbors уюмунун 
єлкє боюнча директору Чун Хонгсу, аталган уюм-
дун жана ЖЄБ орган кызматкерлери, жергиликтїї 
жашоочулар катышты.

Эрнис Толтоев KOICA жана Good Neighbors уюм-
дарына Ош облусунда айыл чарба жана билим бе-
рїї тармагын єнїктїрїїдєгї эмгеги їчїн ыраазы-
чылык билдирди.

Ал эми элчи Ли Вон Чже айыл жеринде айыл чар-
ба жана мал чарбасы аркылуу жергиликтїї элдин 
кирешелерин жогорулатууга багытталган долбоор-
лорду аягына чыгарууну баса белгиледи. 

Белгилей кетсек, жалпысынан Ош жана Баткен 
облустарынын 30 айылына курулуп жаткан Єнїгїї 
борбору кєп максаттуу болуп саналат. Айыл жер-
гесиндеги калктын, єзгєчє аялдардын социалдык-
экономикалык ишмердїїлїгїн кеўейтїї жана кол-
доо аркылуу алардын мїмкїнчїлїктєрїн бекемдєє. 
Тактап айтканда, борбор негизинен кыска мєєнєт-
тїї балдар бакчасынан жана ар кандай билим алуу 
їчїн конференц-залдан турат. Ошондой эле долбоор 
боюнча бакча  программасы да уюштурулат.

Бактыгїл КУЛАТАЕВА

2022-жылдын  18-октябры4
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



8 ЇЙ-БЇЛЄ АК 
ЄРГЄЛЇЇ БОЛДУ

Сузак районунун Кара-Дарыя 
айыл аймагынын Чаўгыр-Таш 
айылындагы 8 їй-бїлє турак 
жайлуу болду. 

Аталган айылдын бир ка-
тар тургундары бир жылдан 
бери вагондо жашап келген. 
Їй салууга чамасы жетпеген-
дерге  жер тилкеси менен ко-
шо їч бєлмєлїї турак жайга 
мамлекет тарабынан 5 млн 600 
миў сом акча каражаты бєлїн-
гєн. Мындан сырткары, облус-
тагы мекеме-ишканалардын 

кызматкерлеринин бир кїндїк 
эмгек акылары которулган. Жал-
пысынан сегиз їйдї курууга 12 
млн сом акча каражаты жумшал-
ган. Белгилей кетсек, былтыр бул 
їй-бїлєлєрдїн турак їйлєрїн сел 
алып,  жашоого таптакыр жа-
раксыз абалда калган.

Їйлєрдїн ачкычын тапшыруу 
аземине Президенттин Жалал-
Абад облусундагы ыйгарым 
укуктуу єкїлї Абсаттар Сырга-
баев, Жогорку Кеўештин депу-
таты Жеўиш Токторбаев, Сузак 
районунун акими Баратбек Сы-
дыкназаров жана жергиликтїї 
тургундар катышты.

А.Сыргабаев мамлекет тара-
бынан жардамга муктаж їй-
бїлєлєр ар дайым унутта кал-
басын белгилеп, айыл тургун-
дарына тїзїлїп жаткан шарттар 
тууралуу маалымат берди.

ДАЙЫНСЫЗ 
ЖОГОЛГОНДОР 
ТАБЫЛДЫ
Ысык-Кєлдє дайынсыз болуп 
жаткан Россиянын жарандары 
аман-эсен табылды.

15-октябрда Чолпон-Ата шаа-
рынын кїн батыш тарабында 
жайгашкан Арал капчыгайына 
эс алууга чыккан Россиянын 2 
жараны менен байланыш їзї-
лїп, дайынсыз жоголгонду-
гу тууралуу маалымат тїш-
кєн. ЄКМдин куткаруучулары 
алар менен байланышка чыгып, 
куткаруучулар менен биргелик-
те тоодон аман-эсен тїшїп ке-
лишти.

БАТКЕН 
ОКУЯЛАРЫНЫН 
23 ЖЫЛДЫГЫ

Ат-башы районунда Бат-
кен окуяларынын 23 жылды-
гы белгиленди. Иш-чара А.Ке-
римбаев атындагы орто мек-
тепте єтїп, ага 1999-жылда-
гы Баткен окуясынын каты-
шуучулары, райондук комис-
сариаттын жана билим берїї 
бєлїмїнїн єкїлдєрї, окуучу-
лар  катышты.

Анда кєркєм чыгармалар ат-
карылып, Баткен  боюнча кыс-
кача оюн тартууланды.

“Баткен биздин жїрєгїбїздєн 
тїнєк тапты. 2021–2022-жылда-
гы кагылышта 2 азаматыбыз єз 
ємїрїн берди. Алар биздин эси-
бизде Мекенди коргогон эр жї-
рєк баатырлар катары калды”, 
- деди райондук аскер комисса-
риатынын комиссары Жеўиш 
Жакеев. 

АК-БУЛУЎ 
АЙЫЛЫНДАГЫ  
БАЛБАЛ ТАШ

Тїп районуна караштуу 
Ак-Булуў айылындагы айдоо 
жерден тарыхый эстелик та-
былды. Ак-Булуў айылынын 
60 жаштагы тургуну Эркин 
Турбаевдин айтымында, та-
рыхый эстелик 15-октябрда 
кечке маал жер айдатуу уба-
гында табылган. Анын узун-
дугу 2.70 см келип, адамдын 
элеси чегилген. Бул эстелик-
тин кайсы доорго таандык 
экендиги эми археологдор та-
рабынан изилденмекчи. 

“Эркин-Тоо” пресс

Аймактарда
ЖОЖго КАБЫЛ 
АЛУУНУН ЭКИНЧИ 
ЭТАБЫ БАШТАЛАТ

Жогорку окуу жайларга тапшы-
руу їчїн абитуриенттерге кышкы 
жалпы республикалык тестирлєє 
24-30-ноябрь кїндєрї єтєт. Бул 
тууралуу Билим берїї жана илим 
министрлиги билдирди. Тестир-
лєєгє жашаган жери боюнча кат-
тоо 17-октябрдан 27-октябрга че-
йин райондук, шаардык билим бе-
рїї бєлїмдєрїндє онлайн режим-
де жїргїзїлєт. Эске салсак, Кыр-
гызстанда бул жылы ЖОЖдорго 
кабыл алуу эки этап менен жїр-
гїзїлїїдє. 

ТЕРРАКТ ЖАСАЙМ 
ДЕГЕН ТЕНТЕК ОКУУЧУ

14-октябрь кїнї эртеў менен 
Бишкек шаарынын мектептери-
нин бири тинтїїгє алынып, има-
ратты кинологдор текшерип чы-
гышкан. Мындай текшерїїгє бир 
окуучунун социалдык баракчасы-
на теракт жасай турганы боюнча 
билдирїї калтырганы себеп бол-
гон. Мектеп тинтїїгє алынып, эч 
нерсе табылган эмес. Ал эми бил-
дирїї жазган 7-класстын окуучусу 
кармалган. Ал кєрсєтмє бергенде 
билдирїїнї коомчулуктун кєўї-
лїн бурдуруп, катталуучуларынын 
санын кєбєйтїї максатында жаз-
гандыгын айткан.

АЙЫЛ ЧАРБА 
МИНИСТРЛИГИНЕ 
95 ЖЫЛ

Быйыл Айыл чарба министр-
лигинин тїзїлгєнїнє 95 жыл 
болот. Бул мааракеге карата 
20-21-22-октябрь кїндєрї Биш-
кек шаарында республикалык 
«Агротехэкспо–2022» кєргєзмєсї 
єтєт. Кєргєзмє  Бишкек шаарын-
дагы Т.Усубалиев атындагы аянт-
та єтїп, «Алтын кїз» жарманкеси 
уюштурулат.  Иш-чарада чет єл-
кєлєрдїн техникасы, асыл тукум 
мал, айыл чарба техникалары кєр-
сєтїлєт.  Каалоочулар аларды са-
тып алса болот.

Кабарлар

СУУ СЫЙЛАГАН 
ЗОР БОЛООР...

Кыргызстан жана Россия президент-
тери Астанада єткєн саммитке єздєрї 
суу ала барышкан. Азиядагы єз ара ара-
кеттенїї жана ишеним чаралары боюнча 
кеўешмеге катышкан єлкєлєрдїн дээр-
лик бардык лидерлерине TURAN суусу 
берилген. Бирок Россия президентинин 
столунда Францияда єндїрїлгєн Evian 
суусу турса, Президент Садыр Жапаров-
дун столунун їстїндє Кыргызстанда єн-
дїрїлгєн “Тянь-Шань Легендасы” суусун 
кєрїїгє болот.

ЖАРЫМ-ЖАРТЫЛАЙ 
МОБИЛИЗАЦИЯ АЯКТАДЫ

Президент Владимир Путин жарыяла-
ган жарым-жартылай мобилизация аяк-
тады. Аны менен катар жарандардын жа-
шаган жерлерине жєнєтїлгєн чакыруу 

кагаздары кїчїн жоготту. Бул тууралуу 
Москва шаарынын мэри Сергей Собя-
нин билдирди. 

Россияда Президентинин жарлыгы 
менен 21-сентябрдан баштап жарым-
жартылай мобилизация жарыяланган. 
Єлкєнїн коргоо министри Сергей Шой-
гунун берген маалыматы боюнча чакы-
рылгандар атайын даярдыктан єтїп, ан-
дан кийин Украинадагы бошотулган ай-
мактарды кєзємєлдєєгє барышат. Моби-
лизациялоо учурунда жалпысынан 300 
миў резервист чакырылган. Бул жалпы 
єлкєнїн мобилизациялык ресурсунун 
бир пайыздан ашыгын тїзєт.

ШАХТАДА ЖАРЫЛУУ БОЛДУ

Тїркиянын тїндїгїндєгї Бартын ай-
магында жайгашкан шахтада жарылуу 
болду.  300 метр тереўдикте жайгашкан 
шахтада жарылуу учурунда 110 жумушчу 

иштеп жаткан. Жумушчулардын айрым-
дарын эвакуациялоого їлгїрїшкєн. Єл-
кєнїн Ички иштер министрлигинин маа-
лыматы боюнча 40 адам каза болгон.

АУКЦИОНГО КОЮЛГАН ТОП

Аргентиналык легендарлуу футболчу 
Диего Марадона 1986-жылы Дїйнє чем-
пиондугунун чейрек финалында англия-
лыктардын дарбазасына колу менен гол 
киргизген топ аукционго коюлду. Аукцион 
Улуу Британияда єтєт. Топ тунистик мур-
дагы калыс Али бин Насерге таандык. 

ЖАЎЫ ПРЕЗИДЕНТ 
ШАЙЛАНДЫ

Ирактын єкїлдєр палатасы Абдель Ла-
тиф Рашидди президент кылып шайла-
ды. Ага 269 єкїлдїн 162си добуш берген. 
Анын атаандашы, учурдагы президент 
Бархам Салех 99 добуш алган. 

Абдель Латиф Рашид  учурда 78 жашта. 
Кесиби боюнча инженер. 2003-2010-жыл-
дары  Ирактын суу ресурстары боюнча 
министри кызматын аркалаган.  Ал пре-
зиденттик ишине киришип ант бергенден 
кийин дароо жаўы премьер-министр да-
йындады. 

КУДАЙ САКТАСА ЭКЕН
Индияда єн-

дїрїлгєн жєтєл-
гє каршы сироп-
тон 69 бала ка-
за болду. Сироп 
чыгарган “Maiden 
Pharma” заводу 
продукцияларын 
єлкє ичинде жа-
на Азия, Афри-
ка, Латын Аме-
рика єлкєлєрїнє 
экспорттойт. Аталган дары-дармек чыга-
руучу завод бир айда 4 жолу текшерилип, 
натыйжада 12 мыйзам бузуу аныктал-
ган. Єткєн аптада Дїйнєлїк саламаттык 
сактоо уюму аталган компания єндїргєн 
жєтєлгє каршы сиробу Гамбия єлкєсїн-
дє балдардын єлїмїнє алып келгендигин 
жарыялады. Сироптун лабороториялык 
анализи бєйрєккє оор зыян келтирїїчї, 
ємїргє кооптуу болгон заттар бар экен-
дигин аныкташкан.

Разия ЖООШБАЕВА

ДЇЙНЄ 
ДЇБЇРТЇ

Єткєн жума кїнї «Каракол» 
капчыгайындагы «Карчы» 
коктусунда токой-чарба 
тармагынын, мамлекеттик 
жана муниципалдык 
ишкана, мекеме, уюмдардын 
кызматкерлеринин, облус 
борборунун демилгелїї айрым 
тургундарынын катышуусунда 
«Жашыл мурас» Улуттук 
єнєктїгїнїн алкагында 
ишембилик єттї.   

 
Ишембиликке Жаратылыш 

ресурстары, экология жана 
техникалык кєзємєл министри 
Динара Кутманова катышып, 
Мамлекет башчысы тарабы-
нан кабыл алынган «2022-жыл-
ды «Тоолордун экосистемасын 
коргоо жана климаттык турук-
туулук жылы» деп жарыялоо 

жєнїндє» Жарлыгын ишке 
ашыруу максатында респуб-
ликанын бардык дубандарын-
да ишембиликтер єткєрїлїп 
жаткандыгын айтты. Їстїбїз-
дєгї жылы Кыргызстан боюн-
ча 6 млн тїп кєчєт олтургузуу 
болжолдонуп, азыркы кїндє иш 
аяктап бараткандыгын белги-
леди.

Айта кетїїчї маселе – кли-
маттын туруктуулугун жого-
рулатуу, жаратылыш мураста-
рын сактоо жана тоолорду ту-
руктуу єнїктїрїї максатында 
Кыргыз Республикасынын де-
милгеси боюнча 2021-жылдын 
16-декабрында БУУнун Башкы 
Ассамблеясынын 76-сессиясы-
нын катышуучулары 2022-жыл-
ды «Тоолорду туруктуу єнїктї-
рїїнїн Эл аралык жылы» деп 

жарыялоо жєнїндє Резолюция-
ны бир добуштан колдогон.

«Каракол» мамлекеттик жа-
ратылыш паркынын аймагын-
дагы бул кїнкї ишембиликте 
аталган парктын кєчєтканала-
рында талаптагыдай багып єс-
тїрїлгєн 5 000 тїп, узундугу 1,5 
метр келген «Тянь-Шань» кара-
гай кєчєттєрї 12 гектар аянтка 
олтургузулду.

Кєчєттєр токойчулардын ты-
кыр кєзємєлїндє болот”,- деди 
Жаратылыш ресурстары, эколо-
гия жана техникалык кєзємєл 
министрлигинин Ысык-Кєл – 
Нарын аймактар боюнча баш-
кармасынын жетекчиси Руслан 
Термеев. 

“Кєчєттєрдї кар тїшкїчє бир 
жолу сугарабыз. Бул коктунун 
«Карчы» деген аталышы эле 

айтып тургандай кар калыў тї-
шєт. Демек, келерки жылдын 
жаз-жай айларында кєчєттєр-
дїн ойдогудай єсїп-жетилишине 
ным жетиштїї болот”, -деди 
«Каракол» мамлекеттик жара-
тылыш паркынын башкы то-
койчусу Жолдош Шералиев. Ал 
акыркы жылдары токойлорду 
мыйзамсыз кыюу фактылары 
азайып бараткандыгын, бул иш-
те облустук ички иштер башкар-
малыгында иштеп жаткан эко-
логиялык милициянын да салы-
мы салмактуу экендигин белги-
леди.

Ошентип, бул кїнкї ишемби-
лик тоо койнун шаўга бєлєп, 
болочокто токой чарбасын, 
экотуризмди єнїктїрїї жана 
єзгєчє кырдаалдардын алдын 
алуу иштерине ишенимдїї не-
гиз тїздї.

Эгемберди САДАБАЕВ

ТОО КОЙНУ ШАЎГА БЄЛЄНДЇ
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2021-ЖЫЛДЫН 4-МАРТЫНДА КОЛ КОЮЛГАН КЄЗ 
КАРАНДЫСЫЗ МАМЛЕКЕТТЕР ШЕРИКТЕШТИГИНЕ 
КАТЫШКАН МАМЛЕКЕТТЕРДИН ЄКМЄТТЄРЇНЇН 
ОРТОСУНДАГЫ 1992-ЖЫЛДЫН 13-МАРТЫНДАГЫ 

САЛЫК САЯСАТЫНЫН МАКУЛДАШЫЛГАН 
ПРИНЦИПТЕРИ ЖЄНЇНДЄ МАКУЛДАШУУНУН 

КОЛДОНУЛУШУН ТОКТОТУУ ТУУРАЛУУ 
ПРОТОКОЛДУ ЖАНА 1992-ЖЫЛДЫН 

15-МАЙЫНДАГЫ КИРЕШЕГЕ ЖАНА МЇЛККЄ 
КОШ САЛЫК САЛУУНУ БОЛТУРБОО БОЮНЧА 

МАМИЛЕЛЕРДИ БИРДЕЙЛЕШТИРЇЇ ЖЄНЇНДЄ 
ЖАНА МАКУЛДАШУУЛАРДЫ ТЇЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ 

ПРОТОКОЛДУН КОЛДОНУЛУШУН ТОКТОТУУ 
ТУУРАЛУУ ПРОТОКОЛДУ БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Ìàìëåêåòòèê è÷êè æîë-æîáîëîðäó àòêàðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñ-

ïóáëèêàñûíûí ýë àðàëûê êåëèøèìäåðè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ìûéçàìûíûí 18, 39-áåðåíåëåðèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòó-
öèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. 2021-æûëäûí 4-ìàðòûíäà êîë êîþëãàí Êºç êàðàíäûñûç Ìàìëåêåò-
òåð Øåðèêòåøòèãèíå êàòûøêàí ìàìëåêåòòåðäèí ºêìºòòºð¿í¿í îðòîñóí-
äàãû 1992-æûëäûí 13-ìàðòûíäàãû Ñàëûê ñàÿñàòûíûí ìàêóëäàøûëãàí 
ïðèíöèïòåðè æºí¿íäº ìàêóëäàøóóíóí êîëäîíóëóøóí òîêòîòóó òóóðà-
ëóó ïðîòîêîë æàíà 1992-æûëäûí 15-ìàéûíäàãû Êèðåøåãå æàíà ì¿ëê-
êº êîø ñàëûê ñàëóóíó áîëòóðáîî áîþí÷à ìàìèëåëåðäè áèðäåéëåøòè-
ð¿¿ æºí¿íäº æàíà ìàêóëäàøóóëàðäû ò¿ç¿¿ æºí¿íäº ïðîòîêîëäóí êîë-
äîíóëóøóí òîêòîòóó òóóðàëóó ïðîòîêîë áåêèòèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè êºðñºò¿ë-
ãºí ïðîòîêîëäîðäóí ê¿÷¿íº êèðèøè ¿÷¿í çàðûë áîëãîí ìàìëåêåòòèê 
è÷êè æîë-æîáîëîð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû òàðàáûíàí àòêàðûëãàíû æº-
í¿íäº Êºç êàðàíäûñûç Ìàìëåêåòòåð Øåðèêòåøòèãèíèí Àòêàðóó êîìè-
òåòèíå êàáàðëàñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 7-îêòÿáðû, ¹548

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МЫЙЗАМДАРЫНДА ЄЗГЄЧЄ РЕЖИМДИ АНЫКТООДО 

ЧЕКТЕЛГЕН МЕТОДДУ КОЛДОНУУ МЕНЕН 
ТОВАРЛАРДЫ ЖЕ КЫЗМАТ КЄРСЄТЇЇЛЄРДЇ 
КОНКРЕТТЇЇ САТЫП АЛУУЛАРДЫ ЖЇЗЄГЄ 
АШЫРУУ ТАРТИБИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
"Ìàìëåêåòòèê ñàòûï àëóóëàð æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Ìûéçàìûíûí 15-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 2-ïóíêòóí èøêå àøûðóó ìàê-
ñàòûíäà, "Áàòêåí îáëóñóíóí ñòàòóñó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìûéçàìûíûí 3-áåðåíåñèíèí 3-ïóíêòóíà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòè-
òóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíäà ºçãº÷º ðåæèìäè àíûê-
òîîäî ÷åêòåëãåí ìåòîääó êîëäîíóó ìåíåí òîâàðëàðäû æå êûçìàò êºð-
ñºò¿¿ëºðä¿ êîíêðåòò¿¿ ñàòûï àëóóëàðäû æ¿çºãº àøûðóó òàðòèáè òèð-
êåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºí-
äºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА БААЛОО ИШИ 
ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕР ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ ИНВЕСТИЦИЯЛАР 
БОЮНЧА УЛУТТУК АГЕНТТИКТИН АЛДЫНДАГЫ «МАМЛЕКЕТТИК-ЖЕКЕ ЄНЄКТЄШТЇК 

БОРБОРУ» МАМЛЕКЕТТИК МЕКЕМЕСИНИН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

МИКРОКОРУКТАРДЫ ЖАНА ЖЕРГИЛИКТЇЇ 
МААНИДЕГИ ЄЗГЄЧЄ КОРГОЛУУЧУ ЖАРАТЫЛЫШ 

АЙМАКТАРЫН ТЇЗЇЇ ЖАНА АЛАРДЫН 
ИШТЄЄ ТАРТИБИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
«ªçãº÷º êîðãîëóó÷ó æàðàòûëûø àéìàêòàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñ-

ïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 231-áåðåíåñèí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, 
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëà-
éûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Ìèêðîêîðóêòàðäû æàíà æåðãèëèêò¿¿ ìààíèäåãè ºçãº÷º êîðãîëóó÷ó 
æàðàòûëûø àéìàêòàðûí ò¿ç¿¿ æàíà àëàðäûí èøòºº òàðòèáè òèðêåìå-
ãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàðàòûëûø ðåñóðñòàðû, ýêîëîãèÿ æà-
íà òåõíèêàëûê êºçºìºë ìèíèñòðëèãè áèð àéëûê ìººíºòòº ºç¿í¿í ÷å-
÷èìäåðèí áóë òîêòîìãî ûëàéûê êåëòèðñèí.

3. Ìèíèñòðëèêòåð, âåäîìñòâîëîð, æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìè-
íèñòðàöèÿëàð æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû (ìà-
êóëäàøóó áîþí÷à) áóë òîêòîìäó àòêàðóóãà àëñûí.

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìà-
ëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

5. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºí-
äºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
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«Áààëîî èøè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíûí 24-áåðåíåñèí èøêå àøûðóó ìàêñàòûí-
äà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿ-
ëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì 
êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà 
êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Áààëîî èøèí 
ºí¿êò¿ð¿¿ áîþí÷à êå¢åø æºí¿íäº æîáî áåêèòèë-
ñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà áààëîî èøèí ìàìëå-
êåòòèê æºíãº ñàëóóíó æ¿çºãº àøûðóó÷ó ûéãàðûì óêóê-

òóó îðãàí áîëóï Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà 
æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãè àíûêòàëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûë-
äûí 5-ôåâðàëûíäàãû ¹39 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí-
äà áààëîî÷óëàðäûí æàíà áààëîî óþìäàðûíûí èøèí 
ºí¿êò¿ð¿¿ áîþí÷à ÷àðàëàð æºí¿íäº» òîêòîìó ê¿÷¿í 
æîãîòòó äåï òààíûëñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
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Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 
2022-æûëäûí 15-àïðåëèíäåãè ¹115 «Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Èíâåñòèöèÿëàð 
áîþí÷à óëóòòóê àãåíòòèêòèí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº» 
Æàðëûãûí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 
13, 17-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàø-
òóó Èíâåñòèöèÿëàð áîþí÷à óëóòòóê àãåíòòèêòèí àë-
äûíäàãû «Ìàìëåêåòòèê-æåêå ºíºêòºøò¿ê áîðáîðó» 
ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè æºí¿íäº æîáî òèðêåìåãå ûëà-
éûê áåêèòèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2012-æûë-
äûí 14-ñåíòÿáðûíäàãû ¹616 «Ìàìëåêåòòèê-æåêå 
ºíºêòºøò¿ê ÷ºéðºñ¿íäº ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäàð-
äû àíûêòîî æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- 1-ïóíêòóíäàãû ò¿ðä¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ «Ýêîíîìè-
êà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãè» äåãåí ñºçäºð òèå-
øåë¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ «Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Èí-
âåñòèöèÿëàð áîþí÷à óëóòòóê àãåíòòèê» äåãåí ñºçäºð 
ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûë-
äûí 17-ìàðòûíäàãû ¹147 «Ìàìëåêåòòèê-æåêå ºíºê-
òºøò¿ê äîëáîîðëîðóí äàÿðäîîíó êàðæûëîî æºí¿í-
äº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ìàì-
ëåêåòòèê-æåêå ºíºêòºøò¿ê äîëáîîðëîðóí äàÿðäîîíó 
êàðæûëîî ôîíäó æºí¿íäº æîáîäî:

-11-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
«11. Ôîíääóí Áàéêîî÷ó êå¢åøèíèí êóðàìûíà êûçìàò 
îðäó áîþí÷à òºìºíê¿ëºð êèðåò:

- áèðäèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê èíâåñòèöèÿëûê ñàÿñàòòû 
èøòåï ÷ûãóó æàíà èøêå àøûðóó ¿÷¿í æîîïòóó ûéãà-
ðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí æåòåê÷èñè, Ôîíä-
äóí Áàéêîî÷ó êå¢åøèíèí òºðàãàñû;

- ýêîíîìèêàëûê ñàÿñàò áîþí÷à ìàìëåêåòòèê îðãàí-
äûí æåòåê÷èñèíèí îðóí áàñàðû;

- áþäæåòòèê ñàÿñàò áîþí÷à ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí 
æåòåê÷èñèíèí îðóí áàñàðû.»;

- 18-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«18. Ôîíääóí Áàéêîî÷ó êå¢åøèíèí èøèí ìåòîäèêà-

ëûê, óþøòóðóó÷óëóê æàíà áàøêà êàìñûçäîîíó ÌÆª 
äîëáîîðëîðóí êîîðäèíàöèÿëîî áîþí÷à îðãàí èø-
êå àøûðàò.

Ìàìëåêåòòèê ºíºêòºø òàðàáûíàí ÌÆª äîëáîîðóí 
èøêå àøûðóó ïëàíû àòêàðûëáàñà æå àòêàðóó àðòûê-
÷ûëûãû òºìºíäºò¿ëñº, ìàìëåêåòòèê-æåêå ºíºêòºøò¿ê 
äîëáîîðëîðóí êîîðäèíàöèÿëîî áîþí÷à îðãàí Áàé-
êîî÷ó êå¢åøòèí êàðîîñóíà êîíñóëüòàöèÿëûê êûçìàò 
êºðñºò¿¿ëºðä¿ ñàòûï àëóóãà áºë¿íãºí àê÷à êàðàæàò-
òàðäû êàéòàðûï àëóó ìàñåëåñèí êèðãèç¿¿ãº óêóêòóó.».

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûë-
äûí 28-èþíóíäàãû ¹333 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ýêîíîìèêà ìèíèñòðëèãèíèí àëäûíäàãû «Ìàìëåêåò-
òèê-æåêå ºíºêòºøò¿ê áîðáîðó» ìàìëåêåòòèê ìåêå-

ìåñèí ò¿ç¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) òîêòîìäóí àòàëûøû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà 
áàÿíäàëñûí: «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåí-
òèíå êàðàøòóó Èíâåñòèöèÿëàð áîþí÷à óëóòòóê àãåíò-
òèêòèí àëäûíäàãû «Ìàìëåêåòòèê-æåêå ºíºêòºøò¿ê 
áîðáîðó» ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñèí ò¿ç¿¿ æºí¿íäº»;

2) 1, 5-ïóíêòòàðûíäàãû «Ýêîíîìèêà ìèíèñòðëèãè-
íèí» äåãåí ñºçäºð «Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Èíâåñ-
òèöèÿëàð áîþí÷à óëóòòóê àãåíòòèêòèí» äåãåí ñºçäºð 
ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûë-
äûí 10-äåêàáðûíäàãû ¹300 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí âåäîìñò-
âîëóê áºë¿ìäºð¿í¿í æàíà óþìäàðûíûí ìàñåëåëåðè 
æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- 1-ïóíêòóíóí 13-ïóíêò÷àñû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òàà-
íûëñûí.

6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè-
íèí 2022-æûëäûí 25-ìàðòûíäàãû ¹160 «Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê-æåêå ºíºêòºøò¿ê ìàñåëå-
ëåðè æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð 
êèðãèçèëñèí:

1) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ìàì-
ëåêåòòèê-æåêå ºíºêòºøò¿ê äîëáîîðëîðóí äàÿðäîîíó 
êàðæûëîî ôîíäóíóí êàðàæàòòàðûíûí ýñåáèíåí ìàì-
ëåêåòòèê-æåêå ºíºêòºøò¿ê äîëáîîðëîðóí äàÿðäîî òàð-
òèáè æºí¿íäº æîáîäî:

- 5-8, 14-ïóíêòòàðûíäàãû ò¿ðä¿¿ æºíäºìºëºðäº-
ã¿ «ÌÆª ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåò-
òèê îðãàí» äåãåí ñºçäºð òèåøåë¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ 
«ÌÆª äîëáîîðëîðóí êîîðäèíàöèÿëîî áîþí÷à îðãàí» 
äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê-æåêå ºíºêòºøò¿ê 
äîëáîîðëîðóíóí ìàìëåêåòòèê ðååñòðèíäå ìàìëåêåò-
òèê-æåêå ºíºêòºøò¿ê äîëáîîðëîðóí ìàìëåêåòòèê êàò-
òîî òàðòèáè æºí¿íäº æîáîäî:

- 2-ïóíêòóíäàãû «ÌÆª ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóê-
òóó ìàìëåêåòòèê îðãàí» äåãåí ñºçäºð «ÌÆª äîëáîîð-
ëîðóí êîîðäèíàöèÿëîî áîþí÷à îðãàí» äåãåí ñºçäºð 
ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

7. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàø-
òóó Èíâåñòèöèÿëàð áîþí÷à óëóòòóê àãåíòòèê, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìè-
íèñòðëèãè áèð àéëûê ìººíºòòº ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí 
óøóë òîêòîìãî ûëàéûê êåëòèðñèí.

8. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðà-
öèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìà-
ëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2021-ЖЫЛДЫН 5-МАРТЫНДАГЫ 
№78 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛИГИНИН 

МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Ìàìëåêåòòèê áàøêàðóó ñèñòåìàñûí ºðê¿íäºò¿¿, þñ-
òèöèÿ îðãàíäàðûíûí èøèíèí íàòûéæàëóóëóãóí æîãî-
ðóëàòóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëå-
ðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûë-
äûí 5-ìàðòûíäàãû ¹78 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Þñòèöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîê-
òîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ ìèíèñòðëèãè æºí¿í-
äº æîáîäî:

- 7-ïóíêòóíóí 3-ïóíêò÷àñû "êîîðäèíàöèÿëîîíó êàìñûç 
êûëóó" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí ", àíûí è÷èíäå ýë àðà-
ëûê ãðàíòòûê æàíà òåõíèêàëûê æàðäàìäûí ýñåáèíåí 
æ¿çºãº àøûðûëóó÷ó" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 8-ïóíêòóíäà:
3-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû îí áèðèí÷è 

àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"- ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí æàíà óþìäàðäûí þðè-
äèêàëûê êûçìàòòàðûíûí èøèí êîîðäèíàöèÿëàéò æà-
íà ìåòîäèêàëûê êºìºê êºðñºòºò;";

6-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû îí ¿÷¿í÷¿ æà-
íà îí òºðò¿í÷¿ àáçàöòàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"- þðèäèêàëûê êàäðëàðäû äàÿðäîîíó, êàéðà äàÿð-
äîîíó æàíà êâàëèôèêàöèÿñûí æîãîðóëàòóóíó óþø-
òóðàò;

- þðèñïðóäåíöèÿ æààòûíäàãû ôóíäàìåíòàëäûê æà-
íà êîëäîíìî èçèëäººëºðä¿ æ¿ðã¿ç¿¿í¿ êàìñûç êû-
ëàò;".

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ ìèíèñòðëèãè:
- ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí áóë òîêòîìãî ûëàéûê êåëòèðñèí;
- áóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó áàøêà ÷àðàëàðäû 

êºðñ¿í.
3. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï 

ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
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КОРРУПЦИЯ ЖЫТТАНГАНДА

2022-жылдын  18-октябры 7
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Сиздерге кайрадан арыз менен кай-
рылуумдун себеби тємєндєгїдєй: 
Жалал-Абад шаардык билим берїї бє-
лїмїнїн башчысы (мындан ары – 
ШБББнун башчысы) Калчаев Ырыс-
бек Омурзаковичтин мыйзамсыз ара-
кеттери, коррупциялык схемалары туу-
ралуу Башкы прокурорго, Жалал-Абад 
областынын прокуроруна, УКМКнын 
Жалал-Абад областтык башкармалыгы-
на, Билим берїї жана илим министрине, 
акыры айлам кеткенде Жогорку Кеўеш-
тин тєрагасына, Президенттин Жалал-
Абад облусундагы ыйгарым укуктуу 
єкїлїнє жазган бир нече даттануумдан 
майнап чыкпады (арыздар тиркелет). 

Мен арызда Жалал-Абад ШБББнун 
башчысы Ы.Калчаевдин мектептердин 
жана мектепке чейинки билим берїї 
уюмунун (мындан ары – МЧББУ) ди-
ректорлорун мыйзамсыз, т.а. тиеше-
лїї жогорку билими жана жетиштїї 
иш стажы жок дайындап жаткандыгы, 
шаардагы мектеп жана бала бакчаларды кыш-
кы сезонго даярдоодо тендер аркылуу сатылып 
алынган кємїрлєр боюнча коррупциялык ара-
кеттери жана башка 5 пункттан турган кыл-
мыштуу жагдайлар тууралуу кєрсєткєм.

Бирок, бардык даттануулар айланып-келип 
эле Жалал-Абад шаардык прокуратурасына ке-
лип тїшїп “кылмыштын курамы аныкталбай” 
калып келе жатат. Шаар прокурору М.Бектур-
гановдун 02.02.2022-жылдагы №22/132-00-07-
11/1-22-00150 сандуу билдирїїсїндє:

- “Сиздин арызыўызда кєрсєтїлгєн доомат-
тар боюнча толук кандуу жана объективдїї 
текшерїї жїргїзїлїп, текшерїїнїн жыйын-
тыгы менен Жалал-Абад шаардык билим берїї 
бєлїмїнїн башчысы Ы.Калчаевдин жана баш-
ка жооптуу кызматкерлердин аракеттерин-
де кылмыштын курамы аныкталбагандыктан, 
2022-жылдын 2-февралында Кыргыз Республи-
касынын КЖПКнин 27-бер. 1-бол. 2-п., жана 154-
бер. негизинде аларга карата кылмыш иш коз-
гоодон баш тартуу токтому кабыл алынган.

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын 
“Билим берїї жєнїндє”, “Мектепке чейинки би-
лим берїї жєнїндє” Мыйзамдарынын жана Кыр-
гыз Республикасынын Єкмєтїнїн 2011-жылдын 
12-сентябрдагы №541-токтому менен бекитил-
ген “Жалпы билим берїї уюму жєнїндє” тип-
тїї жобонун талаптары бузулгандыгы анык-
талып, Жалал-Абад шаардык билим берїї бє-
лїмїнїн жана ага караштуу жалпы билим бе-
рїї мектептеринин, мектепке чейинки билим 
берїї уюмдарынын жооптуу кызматкерлерине 
карата тийиштїї тартиптик чара кєрїї їчїн 
Жалал-Абад шаардык билим берїї бєлїмїнїн 
башчысына прокурордук чара катары 2022-жыл-
дын 2-февралында “сунуштама” келтирилди” 
деп кєрсєтїлєт.

Ал эми прокуратуранын ШБББнун баш-
чысы Ы.Калчаевге берген 02.02.2022-жыл-
дагы №11/1-100-22 сандуу сунуштамасында 
мен арызда кєрсєткєн дооматтар толугу ме-
нен аныкталгандыгын тємєндєгї фактылар да-
лилдеп турат.

Биринчиден:
“№4-балдар-єспїрїмдєр мектебинин дирек-

тору Т.Халмурзаев К.Ш.Токтоматов атында-
гы Эл аралык университетинин мамлекеттик 
аттестациялык комиссиясынын 2019-жылдын 
29-мартындагы чечими менен “экономика” ба-
гытынын бакалавр боюнча УБ190037083 сандуу 
дипломуна ээ болгон.

Сиздин 2021-жылдын 7-декабрындагы 
№52 сандуу буйругуўуз менен №4-балдар-
єспїрїмдєр мектебинин директору болуп 
дайындалган.

Мындан тышкары, Б.Осмонов атындагы 
Жалал-Абад мамлекеттик университетинин 
окуу иштери боюнча проректору А.П.Алибаевдин 
2021-жылдын 27-декабрында жиберген 01-4876 
сандуу жолдомо катында Халмурзаев Талантбек 
Шарабидинович 2021-жылы 3-курстан 4-курска 
кєчїрїлгєнї”,- сунуштамада белгиленип турат.

Мыйзам талаптарына ылайык жалпы билим 
берїї уюмунун директордук кызматына жогор-
ку педагогикалык билими жана 7 жылдан кем 
эмес педагогикалык иш стажы бар адам дайын-
далат. КРнын Эмгек кодексинин талаптары-
на ылайык Жалал-Абад шаарындагы мектеп-
тердин, МЧББУнун директорлорун ШБББнун 
башчысы дайындайт. Ошондуктан прокуратура 
“Сиздин буйругуўуз менен” деп Ы.Калчаевди 
атап, Т.Халмурзаевдин мектеп директору болуп 
мыйзамсыз дайындалгандыгын аныктап жатат! 

Экинчиден, сунуштамада мектепке чейин-
ки билим берїї уюмунун (МЧББУ) тємєндє-
гї директорлору мыйзамсыз дайындалып иш-
теп жаткандыгы кєрсєтїлгєн:
1) №5 “Чолпон” МЧББУнун директору           

А.Анарбаева Жалал-Абад ШБББу тара-
бынан 28.08.2019-жылдагы №38/1 сандуу 
буйругу менен дайындалган (2003-жылы 
ЖАМУнун “экономика” багыты боюнча ба-
калавр жана 2018-жылы ЖАМУнун “педа-
гогика” багыты боюнча бакалавр диплом-
дору ыйгарылган);

2) №9 “Балакай” МЧББУнун директору              
А.Абдалимова Жалал-Абад ШБББу тара-
бынан 28.08.2019-жылдагы №38/4 сандуу 
буйругу менен дайындалган (1997-жылы 
ЖАМУнун “башталгыч класстын мугали-
ми” адистиги жана 2007-жылы ЖАМУнун 
“кыргыз тили жана адабияты” адистиги 
боюнча дипломдору ыйгарылган);

3) №17 “Каакым” МЧБББнун директору 
Д.Токбаева Жалал-Абад ШБББнун башчысы 
Ы.Калчаевдин 24.11.2015-жылдагы №61-буй-
ругу менен орун жылыштыруу максатында 
дайындалган (1997-жылы ЖАМУнун “баш-
талгыч класстын мугалими” адистиги жа-
на 2007-жылы ЖАМУнун “кыргыз тили жа-
на адабияты” адистиги боюнча дипломдору 
ыйгарылган);

4) №12 “Жылмаюу” МЧББУнун директору 
Н.Касымова Жалал-Абад ШБББу тарабы-
нан 25.01.2021-жылдагы №30 сандуу буй-
ругу менен дайындалган (2006-жылы ЖА-
МУнун “Чет тили жана адабияты” адис-
тиги боюнча диплому ыйгарылган);

Жогорудагы фактылар Жалал-Абад ШБББнун 
башчысы Ы.Калчаев тарабынан МЧББУнун же-
текчилерине жана кызматкерлерине коюлуучу: 
-педагогикалык билиминин милдеттїї тїрдє 
болушу (МЧББ чєйрєсїндєгї артыкчылык), 
педагогикалык кызматкерлерди МЧББ адис-
тиги боюнча милдеттїї тїрдє кайра даярдоо, 
МЧББнун теориясын, методикасын жана бал-
дар менен иштєєнїн заманбап технологияла-
рын билїї ж.б. тиешелїї талаптар одоно бу-
зулгандыгын далилдеп турат.

Баса белгилей кетїїчї жагдай, Ы.Калчаев 
Жалал-Абад ШБББнун башчысы кызмат орду-
на 03.07.2014-жылы дайындалган. Т.а. 8 жылдан 
ашык убакыттан бери бир орунда иштейт жа-
на сунуштамада соз болуп жаткан мыйзамсыз 
фактыларды жетекчилик кызматта иштеп ту-
руп жасаган.

Їчїнчїдєн, Жалал-Абад ШБББ-
нє караштуу мектептерге, МЧББУна 
2021-2022-жылдары жаны окуу жылына 
кышка карата кємїр менен камсыз кы-
луу максатында 380 тонна “ДОМ” їлгї-
сїндєгї кємїр жана 1013,6 тонна “ДСШ” 
їлгїсїндєгї кємїр тендердик жол менен 
сатылып алынган. Анын ичинен “ДОМ” 
їлгїсїндєгї кємїр:

1) №11 жалпы орто мектебине - 55 
тонна; 2) №12 жалпы орто мектебине 
-10 тонна; 3) №16 жалпы орто мектебине 
- 85 тонна; 4) №18 орто мектебине - 60 
тонна; 5) №22 орто мектебине - 15 тон-
на; 6) №12 “Жылмаюу” МЧББУна - 50 
тонна; 7) №26 “Балапан” МЧББУна - 20 
тонна; 8) №11 “Байчечекей” МЧББУна 
- 45 тонна; 9) №9 “Балакай” МЧББУна 
- 45 тонна; 10) №6 “Ак-Кайыў” МЧББУ-

на - 10 тонна; 11) №2 “Ак-Бермет” їй-бїлє ти-
биндеги балдар їйїнє - 45 тонна тїшїрїлгєн.

Ал эми “ДСШ” їлгїсїндєгї кємїр: 
1) №2 “Достук” МЧББУна - 84,4 тонна; 2) №3 

“Алтын-Бешик” МЧББУна - 84,4 тонна; 3) №31 
“Наристе” МЧББУна - 93 тонна; 4) №36 “Чаба-
лекей” МЧББУна - 93 тонна; 5) №4 орто мекте-
бине - 114 тонна; 6) №6 орто мектебине - 100 
тонна; 7) №9 орто мектебине - 149 тонна; 8) 
№10 орто мектебине - 107 тонна; 9) №14 орто 
мектебине - 114 тонна; 10) №17 орто мектеби-
не - 74 тонна тїшїрїлгєн.

Сунуштамада аталган мектептердин жана 
МЧББУнун директорлору тїшїрїлгєн кємїр-
лєр боюнча Э.Айтиев аттуу жеке ишкер алып 
келген накладнойдон башка эч бир документ-
терди кєрсєтє алышпагандыгы кєрсєтїлгєн. 
Тактап айтканда, жеке ишкер Э.Айтиев алып 
келген кємїрлєр таразага тартылып алынган-
дыгын тастыктаган документтер жок. Демек, 
тендерден сатылып алынган 1393,6 тонна кє-
мїрдїн канча тоннасы келип тїшкєндїгїн Жа-
раткан Алла менен Ырысбек Калчаев гана би-
лет! Бул факты боюнча ШБББ башчысы ката-
ры Ы.Калчаевге кылмыш иши козголууга ти-
йиш болгон. А эмне учун прокуратура теске-
рисинче директорлорго кызматтык чара кєрїї 
боюнча Ы.Калчаевге сунуш берип жаткандыгы 
тїшїнїксїз? Ал эми сунуштаманын негизинде 
Ы.Калчаев кимге кандай чара колдонду? Бул 
да табышмак!

Прокуратура тарабынан аныкталган фак-
тылар Калчаевдин узак мєєнєттєн бери сис-
темалуу тїрдє жасап келе жаткан коррупция-
лык схемасы деп эсептейм. Ал 8 жылдан бери 
жетекчилик бир орунда отуруп, директордук 
орундарды каалаганындай мыйзамсыз калчап, 
тендер жолу менен мамлекеттик акчага саты-
лып алынган кємїрлєрдї атайылап кєзємєлсїз 
калтырып, мамлекетке єзгєчє ири суммадагы 
зыяндарды келтирген.

Жогорудагы фактылардын 
негизинде Сиздерден

СУРАНАМ:

1) Жалал-Абад шаардык прокуратурасынын 
2022-жылдын 2-февралдагы Жалал-Абад 
ШБББнун башчысы Калчаев Ырысбекке 
карата кылмыш иш козгоодон баш тартуу 
токтомун жокко чыгарууну;

2) Арызда келтирилген фактылар боюнча 
Ы.Калчаевге карата кылмыш ишин коз-
гоп, ишти териштирїїнї Жалал-Абад об-
ласттык прокуратурасына милдеттенди-
рїїнї;

3) Жалал-Абад ШБББнун башчысы Калчаев 
Ырысбектин мыйзамсыз аракеттеринин 
натыйжасында келтирилген акча каражат-
тарын мамлекет эсебине кайтарууну;

3) Жалал-Абад шаардык прокуратурасынын 
тиешелїї кызматкерлерине кызматтык 
иликтєє жїргїзїп, мыйзамдык чара кол-
донууну.

КАЛЧАЕВГЕ ЭЧ 
КИМДИН КЇЧЇ 
ЖЕТПЕЙБИ?

Кыргыз Республикасынын 
Башкы прокурору 

К.Т.ЗУЛУШЕВге

Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы

А.У.ЖАПАРОВго

Кыргыз Республикасынын
Билим берїї жана илим министри

У.Э.МАМБЕТАКУНОВго

Антикоррупциялык элдик кєзємєл (АКЭК) 
коомдук бирикмесинин Жалал-Абад 

областы боюнча координатору, укук коргоочу
ОРОЗОВ Анарбай Алиевичтен, 

дарегим: Жалал-Абад шаары, 
Мамыр Баатыр кєчєсї, їй №38

АРЫЗ

БИШКЕКТЕ 
ОЛИМПИАДАЛЫК 
СКАЛОДРОМ 
КУРУЛАТ

Бишкекте аскага чыгуу 
боюнча олимпиадалык ири 
скалодром курулуп, спортчулар 
машыга башташат. Бул туура-
луу Альпинизм жана аскага чы-
гуу федерациясынын президен-
ти Эдуард Кубатов билдирди. 
Анын айтымында скалодром 
Борбор Азиядагы эў ири аянт-
ча болмокчу. Мындан тышка-
ры Бишкекте, Караколдо жана 
башка шаарларда альпинизм 
секциялары ачылып, балдар-
ды кабыл ала баштайт. 

“ЖАШЫЛ МУРАС”: 
КЇЗЇНДЄ БАК 
ОТУРГУЗУУ

Республикада ушул кїндє-
рї кїзгї кєчєт отургузуу ак-
циясы жїрїп жатат. Буга че-
йин Президент Садыр Жапа-
ров “Жашыл мурас” акциясын 
демилгелеп, анын алкагында 
єлкє боюнча 6 миллион тїп 
кєчєт отургузуу пландалган. 
Жазында 4 миллион 600 миў 
кєчєт тигилген. Эми кїзгї кє-
чєт отургузуу акциясы Нарын-
дан башталды. Акция Баткен 
облусуна кєчєт отургузуу ме-
нен аяктамакчы. Анда жалпы 1 
миллион 500 миўдей кєчєт ти-
гилет. Акцияга катышкан Айыл 
чарба министри Аскарбек Жа-
ныбеков єлкє аймагында то-
кой баскан аянттарды кєбєй-
тїї максаты, мєўгїлєрдїн кес-
кин тїрдє азайышына каршы 
кїрєш экенин белгиледи. 

БАА КЄЗЄМЄЛДЄ
Монополияга каршы жєнгє 

салуу кызматынын кызматкер-
лери Чїй облусунун аймагын-
дагы отун базаларында жана 
кємїр сатуу пункттарында тек-
шерип, кємїрдїн бир тонаасын 
5400 сомдон сатып жаткан са-
туучуларга тїшїндїрїї иште-
рин жїргїзїштї. Ведомствонун 
мындай аракетинен кийин баа-
лар 4200 сомго чейин арзанда-
тылды. Ведомствонун кызмат-
керлери таразалардын так бо-
лушун да текшеришкен.

НОЯБРЬ АЙЫНЫН 
МААНАЙЫ

Ноябрь айында абанын ор-
точо температурасы нормадан 
бир градус тємєн болуп, жаан-
чачындын айлык кєлємї нор-
мага жакын болушу ыктымал. 
Ай ичинде абанын темпера-
турасы тїнкїсїн +2…+7 гра-
дус, кїндїз +13…+18 градуска 
чейин жылыйт. Кээ бир кїн-
дєрї абанын температурасы 
тїнкїсїн 0…-5 градуска че-
йин тємєндєшї мїмкїн. Ал 
эми тоолуу райондордо айрым 
кїндєрї тїнкїсїн -18 градус-
ка чейин суук болот. Жаан-
чачындын айлык кєлємї нор-
манын чегинде болот. Бул туу-
ралуу Кыргызгидромет агент-
тиги билдирди.

Кабарлар



КЫШКА КАМЫЛГА
Кечээ Президент Садыр Жапаров 
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы 
Акылбек Жапаровдун жана тиешелїї 
тармактардын жетекчилеринин 
катышуусунда єлкєнїн 
2022-2023-жылдардагы кїзгї-кышкы 
жылытуу мезгилине даярдыгы, анын 
ичинде калкка жана мекемелерге 
кємїр жеткирїї жана аларды кємїр 
менен камсыздоо маселеси боюнча 
жумушчу кеўешме єткєрдї.

Мамлекет башчысы калктын жана 
экономиканын тармактарынын энер-
горесурстарга болгон муктаждыкта-
рын єз убагында канааттандыруу за-
рылдыгын белгилеп, кємїрдїн баа-
сынын ашыкча єсїшїнє жол бербєє 
боюнча чараларды кєрїїнї, кємїрдї 
темир жол транспорту менен ташуу 
їчїн жеўилдетилген тарифти колдо-
нууну тапшырды.

Президент Садыр 
Жапаров 14-октябрда Кєз 
карандысыз Мамлекеттер 
Шериктештигине мїчє-
мамлекеттердин 
башчыларынын кеўешинин 
кезектеги жыйынына 
катышуу їчїн Астана 
шаарына барды.

Иш-чарага катышуу їчїн 
келген КМШ мамлекетте-
ринин башчыларын Конг-
ресс борбордо Казакстандын 
Президенти Касым-Жомарт          
Токаев тосуп алды.

 Президент Садыр Жапаров 
Кєз карандысыз Мамлекеттер 
Шериктештигине мїчє Мам-
лекеттердин башчыларынын 
кеўешинин тар курамдагы ке-
зектеги жыйынында  їстїбїз-
дєгї жылы  Казакстан Рес-
публикасы КМШга ийгилик-
тїї жана жемиштїї тєрагалык 
кылганын белгиледи. КМШ 
отуз жыл мурун олуттуу гео-
саясий єзгєрїїлєр мезгилин-
де тїзїлгєн. Ошол убактарда 
тїзїлгєн келишимдерде жана 
декларацияларда белгиленген 
максаттар жана принциптер 

учурда мурда болуп кєрбє-
гєндєй актуалдуу болуп сана-
лат. Канча жылдан бери келе 
жаткан Шериктештиктин не-
гизги жана  бекем принциби 
катышуучу мамлекеттердин 
ортосундагы достукту жана 
кызматташтыкты чыўдап ке-
ле жатат. 

Андан сырткары Мамлекет 
башчысы бири-биринин тер-
риториалдык бїтїндїгїн ур-
маттоо жана азыркы чек ара-
лардын кол тийбестиги сыяк-
туу маанилїї принципти баса 

белгиледи. Бул бїгїнкї мами-
лелердин негизги пайдуба-
лы болгон эў маанилїї кели-
шимдердин бири. Ал кыргыз 
тарап талаштуу маселелерди 
тынчтык жолу жана саясий-
дипломатиялык ыкмалар ме-
нен гана чечїї зарылчылыгы 
боюнча єзгєрїїсїз позиция-
ны карманарын дагы бир жо-
лу белгиледи.

Мындан сырткары кли-
маттын єзгєрїшї, жараты-
лышты коргоо жана экология 
кєйгєйлєрї коопсуздук жана 

туруктуу єнїгїї маселелери 
менен тїздєн-тїз байланышта 
болгон артыкчылыктуу мил-
деттер экенин айтты. 

Жыйындын соўунда соода-
экономикалык, маданий-
гуманитардык чєйрєлєрдє, 
ошондой эле коопсуздук жаа-
тында интеграциялык бай-
ланыштарды мындан ары да 
єнїктїрїїгє жана бекемдєє-
гє багытталган бир катар до-
кументтерге кол коюлду.

Кєз карандысыз Мамлекет-
тер Шериктештигинин Мамле-
кет башчыларынын кеўеши-
нин тар курамдагы жыйынын-
да 2023-жылы Уюмга тєрага-
лык кылуу маселеси каралды.

Делегациялардын башчыла-
ры тєрагалыкты Кыргыз Рес-
публикасына, ал эми теў тєра-
галыкты Россия Федерация-
сына жана Казакстан Рес-
публикасына єткєрїп берїї 
чечимине келишти. Кыргыз 
Республикасынын сунушу 
менен КМШ МБК кезекте-
ги жыйынын 2023-жылдын 
13-октябрында Бишкек шаа-
рында єткєрїї чечими кабыл 
алынды.

КЫРГЫЗСТАН 
КЫЗМАТТАШТЫКТЫ 
ЫРААТТУУ ЄНЇКТЇРЇЇГЄ 
КЫЗЫКДАР

Президент Садыр Жапаров Ас-
тана шаарында «Орусия — Бор-
бордук Азия» Саммитинде Бор-
бордук Азия єлкєлєрї жана Ору-
сия менен мамлекеттер аралык 
мамилелерди єнїктїрїї – Кыр-
гыз Республикасы їчїн єлкєнїн 
жана элдин жалпы тарыхый му-
расына, маданиятына, экономика-
сына, тилдик жана руханий салт-
тарына жана баалуулуктарына 
негизделген артыкчылыктуу ба-
гыт болуп саналарын белгиледи.

«Кыргыз Республикасы соода-
экономикалык, инвестициялык, 
транспорттук-логистикалык, 
энергетика, айыл чарба, мигра-
ция, маданий-гуманитардык тар-
мактарда кызматташуунун негиз-
ги багыттарын комплекстїї єнїк-
тїрїї боюнча биргелешкен кїч-
аракетте Борбордук Азия — Ору-
сия форматындагы кызматташ-
тыкты ырааттуу єнїктїрїїгє кы-
зыкдар», — деди Садыр Жапаров.

МИГРАНТТАРДЫН ИШКЕ 
ОРНОШУУСУНА ДАЛЕ 
ТОСКООЛДУКТАР БАР

Мамлекет башчысы Садыр 
Жапаров Борбордук Азия єлкє-
лєрїнїн жана Россия Федера-
циясынын элдеринин ортосун-
дагы тыгыз байланыштарды жа-
на учурдагы экономикалык кыр-
даалды эске алуу менен, кїн тар-
тибиндеги актуалдуу маселелер-
дин бири катары миграция масе-
лесин кєтєрдї.

Эмгек ресурстары экономи-
када єтє маанилїї роль ойно-
гондуктан жарандардын иш ме-
нен камсыз болгон мамлекеттер-
де жєнєкєйлєштїрїлгєн каттоо 

тартибин тїзїїнїн маанилїїлї-
гїн белгиледи.

«Биздин жарандардын жумуш-
ка орношууга бирдей мїмкїнчї-
лїктєрї жана белгилїї артыкчы-
лыктары болгону менен иш жї-
зїндє ишке орношууда дагы деле 
тоскоолдуктар бар. Ушуга байла-
ныштуу бюрократияны жана ка-
газ жїгїртїїнї азайтуу макса-
тында санариптик технология-
ларды ишке киргизїї, жумушчу-
лардын жумушка орношкон мам-
лекеттерге оўой кирїї, каттоону 
жеўилдетїї, ошондой эле иштеп 
жаткан келишимдер алкагында 
медициналык жардамга жана 
камсыздандырууга толук жетїї 
укугун ишке ашыруу зарыл», — 
деди Садыр Жапаров.

АЗЫК-ТЇЛЇК 
КООПСУЗДУГУН 
КАМСЫЗДОО 
БОЮНЧА БИРДИКТЇЇ 
СТРАТЕГИЯ ЗАРЫЛ

Азык-тїлїк коопсуздугун кам-
сыз кылуу маселеси азыркы кїн 
тартибинин артыкчылыктуу 
багыттарынын бири экендигин 

айткан Садыр Жапа-
ров, бїгїнкї кїндє ар 
бир єлкє азык-тїлїк 
коопсуздугун камсыз 
кылуунун єзїнїн ме-
ханизмдерин тїзїїгє 
аракет кылып, єз ал-
дынча чечїї зарыл-
дыгына кєўїл бурду.

«Келечекте, биздин 
кєз карашта, азык-
тїлїк товарларынын 
мїмкїн болуучу тар-
тыштыгын болтур-
боо жана бири-бирин 
толуктоо їчїн ички 
рынокту коргоо жана 
импортту алмаштыруу боюнча 
ченемдик укуктук базаны шай-
кеш келтирїї боюнча биргелеш-
кен практикалык чараларды кє-
рїї зарыл», — деди.

Социалдык жана саясий ту-
руктуулук менен азык-тїлїктїн 
жеткиликтїїлїгї бири-бири ме-
нен тыгыз байланышта экенди-
гин, тамак-аш азыктарынын экс-
портуна жана импортуна кара-
та колдонулуучу жасалма жол 
менен тїзїлгєн тоскоолдуктар 
тїрїндєгї чектєє чараларынын 
болбошу єтє маанилїї болуп 
тургандыгын да белгилеп єттї.

Ошону менен катар айыл чарба 
жана кайра иштетїї єнєр жайын 
комплекстїї єнїктїрїїгє мїм-
кїндїк берїїчї єлкєлєрїбїздїн 
азык-тїлїк коопсуздугун камсыз 
кылуу боюнча бирдиктїї страте-
гияны биргелешип иштеп чыгуу 
зарылдыгын айтты.

КЫРГЫЗСТАН СУУ 
БОЮНЧА БОРБОР 
АЗИЯ ЧЄЛКЄМЇНДЄ 
ЛИДЕРЛЕРДИН БИРИ

Климаттын глобалдык єзгє-
рїїсїнїн шартында Кыргызстан 
бир эле учурда ресурсту їнєм-
дєєчї жана экологиялык жак-
тан таза технологияларды кир-
гизїї менен энергиянын кай-
ра жаралуучу булактарына, би-
ринчи кезекте гидроэнергетика-
га этап-этабы менен єтїїнї кєз-
дєп жатканын белгилеген Садыр 
Жапаров: "Кыргызстандын суу 
ресурстарынын энергетикалык 
потенциалы болжол менен 150 
миллиард кВт саат деп баалан-
ган, бирок бїгїнкї кїндє биз 
єзїбїздїн мїмкїнчїлїгїбїздїн 
10%дан азын пайдаланып жа-
табыз. Буга байланыштуу кыр-
гыз тарап энергетика тармагы-
на тїз инвестицияларды тартуу, 

ГЭСтерди куруу жана энергия-
нын кайра жаралуучу булакта-
рын єнїктїрїї жаатында кыз-
матташууну мындан ары да арт-
тырууга кызыкдар. Ушул жыл-
дын июнунда Камбар-Ата ГЭС-
1дин курулушун баштоого старт 
бердим. Бїгїнкї кїндє Казакс-
тан менен Єзбекстан бул ГЭСтин 
курулушуна катышууга кызык-
дар экенин ырасташты», - деди. 
Ал учурдан пайдаланып бардык 
башка инвесторлорду да гидроэ-
нергетика комплексинде, анын 
ичинде мамлекеттик-жеке єнєк-
тєштїк принциптеринде єз ара 
пайдалуу инвестициялык кыз-
матташууга чакырды. 

Саммитке Россия Феде-
рациясынын Президенти                  
Владимир Путин, Казакстан 
Республикасынын Президенти 
Касым-Жомарт Токаев, Тажикс-
тан Республикасынын Прези-
денти Эмомали Рахмон, Тїрк-
мєнстандын Президенти Сердар                                                         
Бердымухамедов, Єзбекстан 
Республикасынын Президен-
ти  Шавкат Мирзиёев, Кыргыз 
Республикасынын Президенти          
Садыр Жапаров катышып, жы-
йынтыгында Биргелешкен бил-
дирїї кабыл алынды.

Даярдаган 
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

ДОСТУКТУ ЖАНА КЫЗМАТТАШТЫКТЫ 
ЧЫЎДАГАН ШЕРИКТЕШТИК

ЭРИШ-АРКАК МАМИЛЕ ЭЧ КИМДИ 
КАЙДЫГЕР КАЛТЫРБАЙТ
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ЭКОНОМИКАНЫН ТАРАЗА ТАШЫ

Экономика илимдеринин доктору, профессор Айылчы САРЫБАЕВ:

“АЙРЫМ САЯСАТЧЫЛАР ОРУС-КЫРГЫЗДЫН 
ОРТОСУНА ЧОК САЛУУГА КЫЗЫКДАР...”

- Айылчы Сарыбаевич, учурдагы 
дїйнєлїк экономикалык абалдын 
кїўгєй-тескейине токтолсоўуз? 

- Астанада 13-14-октябрда єткєн Азия 
єлкєлєрїнїн саммитинде сїйлєгєн пре-
зиденттердин сєздєрї азыркы мезгилдеги 
экономикалык абалдын канчалык кооптуу 
экенин айгинелеп турат. Эмнегедир Ба-
тыш єлкєлєрї тынчтык жолу менен Рос-
сияны сылап-сыйпап, Кытайга окшоп жа-
ратылыш байлыгын кошо пайдалануунун 
ордуна кїчкє салууну артык кєргєнї таў 
калтырат. Кытай экономикасы менен би-
ринчи орунга чыгып, Индиянын арышы 
кїн сайын эмес саат сайын кеўейе башта-
гандан бери дїйнєлїк экономика саясаты 
жаўы багытка бурулду. Батыш кризисти 
єз башына жок жерден їйїп алды. Кытай 
менен Индиянын экономикалык арышы, 
Россиянын согуштук жана экономикалык 
потенциалынын кїчєшї мурунтан геге-
мон болуп башка єлкєлєргє акыл їйрє-
тїп келгендердин тынчын кетирип жа-
тат. Анын їстїнє Россиянын жерине, жа-
ратылыш байлыгына кєз артуу жылдан-
жылга кїчєгєндєн кїчєп баратат. Батыш 
СССРди таратып тим болбой, Россияны 
таратууга аракет кылаары белгилїї бол-
чу. Муну жер байлыгын кайра бєлїштїрїї 
деп тїшїнсєк болот. Анын кичинекей ми-
салы, Тажикстандын тынч жашабай Кыр-
гызстанга кайра-кайра кол салышы. Чек 
арада жєн эле ок атылбайт. Бул бїтїндєй 
Баткенди жери, суусу менен кошо тартып 
алууга болгон аракет деп тїшїнїї керек.

- “Биз єтє кооптуу аймакта тура-
быз. Батыштын кїчтїї “оюнчулары-
нын” баары бизди Кытай жана Россия-
га каршы кїрєштє колдонгулары ке-
лет. Ушуну унуткарбай тышкы саяса-
тыбызды кылдат жїргїзїїгє тийиш-
пиз” деген пикириўизди бир маеги-
ўизден окуп калдым. Кыргызстанга 
Россия менен Украинанын ортосунда 
болуп жаткан согуш кедергисин тий-
гизбейби?

- Украина менен Россия согушу бул дїй-
нєнїн келечеги мурункудай эмес, башкача 
болот деген тїшїнїктї билдирет. Мындан 
тєрт жыл мурда жазган “Дїйнєлїк кайра 
бєлїштїрїї мезгилинде Кыргызстандын 
орду” деген макаламда айттым эле. Азыр 
дїйнєдє экономикасынын кєлємї боюн-
ча Кытай биринчи орунга чыкты. Индия, 
Бразилия, Россия сыяктуу єлкєлєр абдан 
єнїгїп жатат. Ошондой эле Азия матери-
гинде Индия, Кытай, Россия, Иран ядро-
лук державалар. Булар канчалык кїчтїї 
болгон сайын Батыш єлкєлєрї єздєрїнєн-
єздєрї кооптонуп, бул мамлекеттер менен 
мындан аркы мамилебизди кїч менен тї-
зєбїз деген саясатка єтїп алган. Андык-
тан, алар єзїнїн тууганы, союздаш, тары-
хы бир украин элин Россияга каршы туку-
руу аркылуу Россиянын жаратылыш бай-
лыгын тартып алуунун аракетинде болу-
шууда. Болбосо “Путин, Путин” деген бол-
богон эле сєз. Бул жєн эле шылтоо. Негиз-
ги максат Россияны бєлїп, жаруу. Алар-
дын ичинде 10-15 бизге окшогон майда 
мамлекеттерди куруу. Андан соў алардын 
баардыгын экономикалык жана согуштук 
жактан кєз каранды кылып, жаратылыш 
байлыгын пайдалануу. Себеби, Россиянын 

байлыгын жїздєгєн жылдар эч ким тїгєтє 
албайт. Ошол себептен башкы максат жа-
ратылыш байлыгына кєз арткандык бо-
лууда. Ал эми Кытай менен Индия экєє 
бириккенде элинин саны 3 млрддан ашты. 
Бул дїйнє элдеринин 40 пайызын тїзєт. 
Эки єлкєнї мындан ары токтотуу мїмкїн 
эмес. Себеби 3 млрд калкты єздєрї эле то-
вар менен жабдуу, єздєрїн инвестициялоо 
аркылуу єнїгїп кете беришет. Кытайдын 
экономикалык зор мїмкїнчїлїгї бїткїл 
дїйнє жїзїнє таралып жатат. Африканы, 
Тїштїк Американы алды. Ал тургай Аме-
рика Кошмо Штаттарында ички инвести-
циялар Кытайга таандык. Кытай Амери-
ка менен ат салышып, бирдей деўгээлге 
келмек тургай андан озуп баратат. Антке-
ни, Кытайда эмгек, Россияда жаратылыш 
байлыгы, Кыргызстанда электр энергия-
сы абдан арзан. Бир сєз менен айтканда 
Россия менен Украина согушу орустар-
ды жок кылуу, алсыратып, аларды бий-
леп алуу аракети. Эгерде орустар жеўилип 
калса, биздин Кыргызстанга єтє тескери 
таасирин берет. Муну кєпчїлїк тїшїнбєй 
“орустар жаман” деп жамандап жатышат. 
Орустар бизге жабышкан жок, аларга биз 
жабышып жатабыз. Алар “бизди келги-
ле” деп чакырган жок. Биз балдарыбызды 
“силерге барып иштесин, мїмкїнчїлїк, 
шарт тїзїп бергиле, элибиз ачка, жумуш-
суз калды” деп 1,5 млн мигрантты Россия-
га жєнєттїк. Айрым сокур саясатчылар, 
эл ичиндеги караўгы адамдар же болбо-
со батыштын акчасы менен оокат кылып 
жаткандар орус-кыргыздын ортосуна чок 
салууга аракет кылышууда. Дагы бир ма-
селе, Казакстан менен Кыргызстандагы 
орустар булар Сибирден келген таза орус-
тар эмес. Булар тээ Екатерина II мезгили-
нен баштап казак талааларына, Кыргыз-
станга жиберилген, жер которгон адамдар. 
Булардын кєпчїлїгї орус аталган украин-
дер. Алар орус-украин согушун терс ка-
был алат. Андыктан, биздин Кыргызстан 
менен Казакстанда єтє чоў коркунуч бар. 
Ошондуктан тышкы саясатыбызды орус-
украин согушуна байлабай, алыбызга жа-
раша кылдаттык менен мамиле кылганы-
быз оў. Айрымдар жаныбыздагы Кытайга 
каршы кїїлєп “Кытайдын Синьцзян уйгур 
автоном облусунда жашаган кыргыздар 

начар жашайт экен. Алар тїр-
мєгє тїшїп жатыптыр. Бошо-
тушубуз керек” деп ээлигип чы-
гып жатышат. Кытай деген 1,5 
млрд калк. Кыргызды жаман ат-
ты кылып, оозуна келгенин ай-
тып жаткан айрым адамдардын 
їнїн угуп, Кытайдын бул жак-
ка инвестиция сала турган бай 
адамдарынын баары Тажикстан-
га, Єзбекстанга чыгып кетиш-
кен. Бизге инвестиция салайын 
деген ою жок. Андыктан, башка 
єлкєлєрдїн атын атап, каралап 
жаткан адамдарды “кыргыздын 
душманы” дешибиз керек. Мам-
лекеттин тышкы саясатына жєн 
жерден кийлигишкенге болбойт.

- Доллардан баш тартуу 
маселесинде жылыштар бар 
дешет. Негизи эле доллардан 
баш тартууга кандай карай-
сыз?

- Доллардан баш тартуу, сомго 
єтїї бул биздин єзїбїздїн мый-
замыбызда бар. Улуттук банк-
тын кабыл алган мыйзамына 
жараша Кыргызстанда єзїбїз-
дїн сом менен иш жїргїзїшї-
бїз керек. Ал эми Американын 
доллары менен иш жїргїзсєк, 
анда биз ошол доллардын аз же 
кєбїнє жараша кєз каранды бо-
луп калабыз. Андыктан бул ка-

дыресе эле жакшы экономикалык, финан-
сылык саясат. 

- Баамыўызда єлкєдєгї Эл аралык 
валюта фонду кандай иш алып ба-
рууда?

- Эл аралык валюта фонду Кыргызстан 
менен 1994-жылы эле меморандумга кол 
койгон. Ошого жараша Кыргызстандагы 
болгон бардык мамлекеттик мїлк энерго 
сектор, тоо-кен, єнєр-жай айтор баардыгы 
жеке менчикке єтїшї керек болчу. Ар бир 
алмашылган президенттердин убагында 
єзгєчє А.Акаев, К.Бакиевдин мезгилин-
де биздин ГЭСтерди, энергетика систе-
масын, тоо-кен тармагын менчиктешти-
рїї аракети кїч болду. Ал эми кийинки 
убактарда биздин бюджетти бекиткендер 
мамлекеттин бюджетинин долбоорун эл-
ден мурда, ошол эл аралык валюта фонду-
суна кєрсєтєт. Алар макул болгондон ки-
йин Жогорку Кеўешке алып келет. Тактап 
айтканда, биз эч качан єз алдыбызча бюд-
жеттик саясат жїргїзгєн эмеспиз. Улуттук 
банктын программасы болсо дайыма дїй-
нєлїк банктын макулдашуусу менен тїзї-
лєт. Дїйнєлїк банк “туура, кабыл ал” де-
се ошондой болот. Айтор биз формалдуу 
мамлекет болгонубуз менен бардык биз-
дин финансы, кредит, акча саясатыбыз 
эл аралык финансы уюмдарына таандык. 

- Кємїскє экономиканы ачыкка чы-
гарсак эле тышкы карыздан оўой ку-
тулабыз дегенге ишенесизби?

- Кємїскє экономика бардык эле єлкє-
лєрдїн кєйгєйї болуп келет. Анын ичинде 
биздин Кыргызстан да бар. Кыргызстан-
дын экономикалык потенциалы абдан жо-
гору. Эгерде уюштуруу иштерин жакшы 
алып барсак, коррупцияны жана кємїскє 
экономиканы жоё алсак ийгиликтер ар-
бын болот. Кємїскє экономикада салык 
тєлєнбєйт. Аны жоюу биздин эў биринчи 
максатыбыз болушу керек. Эгер ушул кєй-
гєйдї жойсок, экономиканы ачыкка чы-
гарсак, экономиканын єнїгїїсїнє толук 
шарт тїзсєк, анда албетте тышкы карыз-
дан тез эле кутулабыз. Ал эми бизде эр-
кин экономика. Эркин экономиканы жїр-
гїзтїрбєй, ичиндеги толгон-токой жобо-
лор, токтомдор, мен билем, мен кол коем 
дегендер толуп калган. Андыктан биз-
де ишкерликти жїргїзїї єтє татаал. Иш 

баштаарда талап кылына турган аныкта-
малар, дагы башка бир топ жоболор ке-
ректелет. Мындан улам, єсїп-єнїгїї бол-
бой келет. 

- “Кыргызстанда 2023-жылы инфля-
ция 7,5 пайызга жетет” деген маалы-
маттар бар. Буга кєз карашыўыз кан-
дай? Кыргызстан рыногубузду єз єн-
дїрїшїбїз менен камсыздай алабыз-
бы? Канткенде экономикалык абалы-
бызды жєнгє сала алабыз? 

- Инфляцияны єзїбїз жаратып жатабыз. 
Кыргыз Республикасы ички продукция-
сын, тамак-ашын, єзїн-єзї камсыздай ала 
турган єлкє. Тилекке каршы ушунун баар-
дыгы элге каршы иштеп жатат. Кыргыз-
стан эл їчїн эмес, эл мамлекет їчїн жа-
шап жаткандай элес калтырып, ушундай 
тїшїнїк пайда болуп калды. Эми албет-
те арасында анча-мынча аракеттер бол-
гонсуп жатат. Бирок, негизги чоў маселе-
лерди чечїї сыртта калууда. Ал эми инф-
ляция болсо бизде негизинен импорт. Ал 
70-80 пайызды тїзгєндє сырттан келген 
товарлардын баасына жараша болуп ка-
лат. Єзїбїз дээрлик эч нерсе чыгарбай-
быз. Экспортко кээ бир айыл чарба про-
дукцияларын гана чыгарбасак, биз экс-
порттой турган эч нерсе деле жок. Алтын-
ды деле бизге билгизбей алып кетишчї. 
Кїмїш жана башка асыл таштарды деле 
бизге билгизбей чыгарып кетип, контро-
банда катуу иштеп жатат. Инфляция 7,5-10 
дегенибиз менен реалдуу инфляция 15-20 
пайыз. Себеби, банктын проценти ошого 
жараша болот. Банктын проценти инф-
ляциядан кеминде 15 пайыз жогору бо-
лушу керек. Ошондо азыр биздин банк-
тын проценттери 30-35 болуп жатпайбы. 
Демек инфляция бизде 20 пайыз деп тї-
шїнїш керек. Ошону жєн эле статисти-
ка комитетиби же башка органдарбы ай-
тор формалдуу тїрдє ооз учунан айтып 
коюп жатышат. Жакында “ички дїў про-
дукция 8 пайызга єстї” деген маалымат 
кетти. Мен кайсы продукция єскєндїгїн 
тїшїнгєн жокмун. Баа болсо 8 эмес, 18 
пайызга єстї. Ага жараша алып карасак 
ички дїў продукция 8 эмес, 18 пайызга 
єстї деп айтууга болот. 

- Акыркы учурдагы коўшу мамле-
кеттер менен болгон чек ара маселе-
лери сизди да кайдыгер калтырбаса 
керек... 

- Коўшу мамлекеттер менен болгон 
мамилени оўдобосок болбойт. Согушуп, 
мушташып айланабызда бир дагы єлкєнї 
жеўїїгє шартыбыз жок. Себеби, биз єзї-
бїз коррупцияга малынып калган, кри-
миналдашкан єлкєбїз. Казактар эч качан 
бизге кєз артпайт, тоскоолдук кылбайт. 
Тескерисинче биздин коррупционерлер, 
биздин криминалдар казактын корруп-
ционер, криминалдары менен чогуу иш-
теп, чек арадагы проблеманы ошолор тї-
зїп жатат. Єзбекстан, Кытай деле бизге эч 
кандай кыянатчылык кылган жери жок. 
Тажикстанда проблема бар. Себеби, Та-
жикстанды бизге кїїлєп, тїрткїлєп жат-
кан кїчтєр бар. Аны айтсак ким экен алар, 
антпей эле тажиктер єздєрї эле деп ишен-
бейт. Тажикстан эч качан єзї даап, Кыр-
гызстанга кол сала албайт. Чек ара чыры 
бул жєн гана шылтоо. Бул жерде чоў бир 
дїйнєлїк оюн жатат. Болгондо да чоў єл-
кєлєрдїн ортосундагы оюн. Жалгыз дарак 
эч качан токой болбойт. Эгер мамлекет ба-
шындагы адам тыў, кїчтїї, акылдуу бо-
луп, айланасына да ошондой адамдарды 
чогултпаса, анда эч кандай оўолуу бол-
бойт. Ошондуктан кошуна мамлекеттер 
менен мамиле кылаарда алар кимге тая-
нып жатат, эмне їчїн мындай кадамга ба-
рууда деп анализ кылуусу кажет. 

Жазгїл КАРБОСОВА

Бїгїнкї кїндєгї дїйнєдє болуп 
жаткан саясий, экономикалык 
кырдаал, мамлекетибиздеги 
акыркы окуялар ар бир жаранды 
ойлондурбай койбойт. Мындан улам, 
Экономика илимдеринин доктору, 
профессор Айылчы Сарыбаев менен 
экономикалык абал, инфляция, чек 
ара маселелери туурасында маек 
курдук. 



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

ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ ЖЄНЇНДЄ ТАШ-КЄМЇР, КАРА-КЄЛ, ЖАЛАЛ-АБАД, СЇЛЇКТЇ, БАТКЕН, ЛЕЙЛЕК 
ЖАНА ПАНФИЛОВ АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН ЧЕЧИМДЕРИН БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

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

- Òàø-Êºì¿ð àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Æà-
ëàë-Àáàä îáëóñóíóí Òàø-Êºì¿ð øààðäûê êå¢åøè áîþí÷à;

- Êàðà-Êºë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Æàëàë-
Àáàä îáëóñóíóí Êàðà-Êºë øààðäûê êå¢åøè áîþí÷à;

- Æàëàë-Àáàä àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Æà-
ëàë-Àáàä îáëóñóíóí Æàëàë-Àáàä øààðäûê êå¢åøè áîþí÷à; 

- Ëåéëåê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Áàòêåí 
îáëóñóíóí Ëåéëåê ðàéîíóíäàãû Ðàççàêîâ øààðäûê êå¢å-
øè áîþí÷à; 

- Ïàíôèëîâ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – ×¿é îá-
ëóñóíóí Ïàíôèëîâ ðàéîíóíäàãû Êàéû¢äû øààðäûê êå¢å-
øè áîþí÷à;

- Ñ¿ë¿êò¿ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Áàòêåí 
îáëóñóíóí Ñ¿ë¿êò¿ øààðäûê êå¢åøè áîþí÷à;

- Áàòêåí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Áàòêåí îá-
ëóñóíóí Áàòêåí ðàéîíóíäàãû Êûøòóò àéûëäûê êå¢åøè 
áîþí÷à. 

Àòàëãàí ÷å÷èìäåð «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû 
æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 20-áå-
ðåíåñèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí 
ñòàòóñó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 
3-áåðåíåñèíå æàíà «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàò-

òàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûé-
çàìûíûí 52-áåðåíåñèíå ûëàéûê êàáûë àëûíãàí.

«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 4-áåðå-
íåñèíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 28-ïóíêòóíà ûëàéûê, «Áîðáîðäóê 
øàéëîî êîìèññèÿñû æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí äåïóòàòûíûí 
ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó æºí¿íäº, 
æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí äåïóòàòûíûí áîø êàëãàí ìàíäàòûí 
ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº, æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí äåïóòàòòû-
ãûíà òàëàïêåðëåðäè êàòòàëãàí òèçìåäåí ÷ûãàðóó æºí¿íäº 
àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ÷å÷èìäåðèí áåêèòåò».

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

 
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Òàø-Êºì¿ð, Êàðà-Êºë, Æàëàë-Àáàä, Ñ¿ë¿êò¿, Áàòêåí, 
Ëåéëåê æàíà Ïàíôèëîâ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû-

íûí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí êýý áèð äåïóòàòòàðûíûí 
ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó æºí¿íäº 
÷å÷èìäåðè 1-òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí. 

2. Òàø-Êºì¿ð, Êàðà-Êºë, Æàëàë-Àáàä, Ñ¿ë¿êò¿, Áàòêåí, 
Ëåéëåê æàíà Ïàíôèëîâ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû-
íûí áîø êàëãàí ìàíäàòòàðäû òàëàïêåðëåðãå ºòêºð¿ï áå-
ð¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èìäåðè 2-òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

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

4. Òàø-Êºì¿ð, Êàðà-Êºë, Æàëàë-Àáàä, Ñ¿ë¿êò¿, Áàòêåí, 
Ëåéëåê æàíà Ïàíôèëîâ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû 
æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí øàéëàíãàí äåïóòàòòàðûí 2-òèð-
êåìåãå ûëàéûê êàòòàñûí æàíà àëàðãà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äº-
ã¿ ê¿áºë¿êòºðä¿ æàíà òºø áåëãèëåðäè òàïøûðñûí. 

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

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

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

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 14-îêòÿáðû, ¹91 

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

2022-æûëäûí 14-îêòÿáðûíäàãû
¹91 òîêòîìóíóí 1-òèðêåìåñè

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

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Äåïóòàòòûê ûéãàðûì óêóêòàðû 
ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóëãàí 

æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 
äåïóòàòòàðûíûí

Ô.À.À.

Äåïóòàòòûí ûéãàðûì 
óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí 
ìóðäà òîêòîòóó áîþí÷à 

ÀØÊíûí ÷å÷èìèíèí 
¹ æàíà äàòàñû æàíà 

÷å÷èìãå íåãèç

Æàëàë-Àáàä îáëóñó

Òàø-Êºì¿ð øààðû

1.

Òàø-Êºì¿ð 
øààðäûê

Ìûðçàêàíîâ Ñàìàò Êûëû÷áåêîâè÷ 
(¹10) «Æàøòàð» äåïóòàòòûê 

ôðàêöèÿñû

¹13, 12.10.2022-æ.
(13.09.2022-æ. - ºç àðûçû)

2.  
Àðñòàíáåêîâ Àñûëáåê ªì¿ðêóëîâè÷ 

(¹17) «Æàøòàð» äåïóòàòòûê 
ôðàêöèÿñû

¹14, 12.10.2022-æ.
(13.09.2022-æ. - ºç àðûçû)

Êàðà-Êºë øààðû

3. Êàðà-Êºë 
øààðäûê

Êàðàêîæîåâ Òåìèðëàí Êóðæóíáàåâè÷ 
(¹1) «Áèðãå-Âìåñòå» 

äåïóòàòòûê ôðàêöèÿñû

¹05, 05.10.2022-æ.
 (Êàðà-Êºë æàðàíäûê 

àë-àáàëäûí àêòûëàðûí 
æàçóó áºë¿ì¿ òàðàáûíàí 

áåðèëãåí ºëãºíä¿ã¿ òóðàëóó 
ê¿áºë¿ê

 áåðèëãåí ê¿í¿ -
09.09.2022-æ., ¹KGZ07 

0203506,  ¹109);

Æàëàë-Àáàä øààðû

4. Æàëàë-Àáàä 
øààðäûê

Ìàäóìàðîâ Øåðçîä Àçèìæàíîâè÷ 
(¹13) «Àòà-Æóðò Êûðãûçñòàí» 

äåïóòàòòûê ôðàêöèÿñû

¹5,  06.10.2022-æ. 
(03.10.2022-æ. - ºç àðûçû) 

Áàòêåí îáëóñó

Ñ¿ë¿êò¿ øààðû

5. Ñ¿ë¿êò¿ 
øààðäûê

Ìóìèíîâ Àñûëáåê Æàíûáàåâè÷ 
(¹11) «ªí¿ã¿¿-Ïðîãðåññ» 

äåïóòàòòûê ôðàêöèÿñû

¹4, 11.10.2022-æ.
06.10.2022-æ. - ºç àðûçû) 

Áàòêåí ðàéîíó

6. Êûøòóò 
àéûëäûê Áåê÷ååâ Àøèðáàé Ñàòûáàëäèåâè÷ ¹44, 05.10.2022-æ.

(12.09.2022-æ. - ºç àðûçû)

Ëåéëåê ðàéîíó

7. Ðàççàêîâ 
øààðäûê

Òóðàêóëîâ Õàòàì Àõðàðîâè÷
 (¹8) «Ìóðàñ» äåïóòàòòûê 

ôðàêöèÿñû

¹20, 07.10.2022-æ.
(08.09.2022-æ.- ºç àðûçû) 

×¿é îáëóñó

Ïàíôèëîâ ðàéîíó

8. Êàéû¢äû 
øààðäûê

Ðàêûìáàåâ Æåíèøáåê Ìýëñîâè÷ 
(¹2) «Òûí÷òûê» äåïóòàòòûê 

ôðàêöèÿñû

¹20, 06.10.2022-æ.
(26.09.2022-æ. - ºç àðûçû)

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

2022-æûëäûí 14-îêòÿáðûíäàãû
¹91 òîêòîìóíóí  2-òèðêåìåñè

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

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí 
êèéèíêè øàéëàíãàí 

äåïóòàòûíûí Ô. À. À.

Èøòåãåí 
æåðè, ýýëåãåí 

êûçìàòû

Áîø êàëãàí 
äåïóòàòòûê 

ìàíäàòòû ûéãàðóó 
áîþí÷à ÀØÊíûí 

÷å÷èìè

Æàëàë-Àáàä îáëóñó

Òàø-Êºì¿ð øààðû

1.

Òàø-Êºì¿ð 
øààðäûê

Ñîîðîíáàåâ Êàéðàò 
Ìàíàñáåêîâè÷ (¹17)

«Æàøòàð» ñàÿñèé 
ïàðòèÿñû

Æåêå èøêåð

¹13, 12.10.2022-æ.
(16.09.2022-æ. - 

«Æàøòàð» ñàÿñèé 
ïàðòèÿñûíûí 

÷å÷èìè)

2.

Êóðìàíàëèåâ Äàèðáåê 
(¹34)

«Æàøòàð» ñàÿñèé 
ïàðòèÿñû

Óáàêòûëóó 
èøòåáåéò

¹14, 12.10.2022-æ.
(16.09.2022-æ. - 

«Æàøòàð» ñàÿñèé 
ïàðòèÿñûíûí 

÷å÷èìè)

Êàðà-Êºë øààðû

3. Êàðà-Êºë 
øààðäûê

Æàðäàìîâ Ñàäûê 
Îðîçìàòîâè÷ (¹7)

«Áèðãå-Âìåñòå» ñàÿñèé 
ïàðòèÿñû

Óáàêòûëóó 
èøòåáåéò ¹05,  05.10.2022-æ.

Æàëàë-Àáàä øààðû

4. Æàëàë-Àáàä 
øààðäûê

Ýðãåøîâ Áàéãàçû 
Àíàðêóëîâè÷ (¹26)

«Àòà-Æóðò Êûðãûçñòàí» 
ñàÿñèé ïàðòèÿñû

Æåêå èøêåð

¹5, 06.10.2022-æ.
(05.10.2022-æ. - 

«Àòà-Æóðò 
Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé 

ïàðòèÿñûíûí 
÷å÷èìè)

Áàòêåí îáëóñó

Ñ¿ë¿êò¿ øààðû

5. Ñ¿ë¿êò¿ 
øààðäûê

Ýðíàçàðîâ Ìàêñûòáåê 
Ñàäèðîâè÷ (¹14)

«ªí¿ã¿¿-Ïðîãðåññ» ñàÿñèé 
ïàðòèÿñû

Óáàêòûëó 
èøòåáåéò

¹4,  11.10.2022-æ.
(06.10.2022-æ. -  

«ªí¿ã¿¿-Ïðîãðåññ» 
ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí 

÷å÷èìè)

Áàòêåí ðàéîíó

6. Êûøòóò 
àéûëäûê

Àéäàðîâ Íóðèäèí 
Ïðèìîâè÷

«Òàÿí Òàçà 
Ñóó» êîîìäóê 
áèðèêìåñèíèí 

áàø÷ûñû

¹44,  
05.10.2022-æ.

Ëåéëåê ðàéîíó

7. Ðàççàêîâ 
øààðäûê

 Êóçèåâ Àëèìæîí 
Óìàðàëèåâè÷ (¹13)

«Ìóðàñ» ñàÿñèé ïàðòèÿñû
Æåêå èøêåð

¹20,  07.10.2022-æ.
(08.09.2022-æ. -  
«Ìóðàñ» ñàÿñèé 

ïàðòèÿñûíûí 
÷å÷èìè)

×¿é îáëóñó

Ïàíôèëîâ ðàéîíó

8. Êàéû¢äû 
øààðäûê

Áåéøåáàåâ Ðóñëàí 
Èñêàêîâè÷ (¹4) «Òûí÷òûê» 

ñàÿñèé ïàðòèÿñû

ÎñÎÎ 
«Æóìàäèë», 

ìåõàíèê 

¹21, 
06.10.2022-æ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ПРОТОКОЛЕ КАДАМЖАЙСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
МАЙДАНСКОГО АЙЫЛНОГО КЕНЕША КАДАМЖАЙСКОГО РАЙОНА БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, СОСТОЯВШИХСЯ 9 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

9 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà ñîñòîÿëèñü âûáîðû äåïóòàòîâ Ìàé-
äàíñêîãî àéûëíîãî êåíåøà Êàäàìæàéñêîãî ðàéîíà Áàòêåíñ-
êîé îáëàñòè, íàçíà÷åííûå Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè îò 9 àâãóñòà 2022 ãîäà ÓÏ ¹280.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 10, 11 Çàêîíà Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé» äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ìàéäàíñêîãî àéûëíîãî 
êåíåøà Êàäàìæàéñêîãî ðàéîíà Áàòêåíñêîé îáëàñòè áûëè 
îáðàçîâàíû 5 èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ, îðãàíèçîâàíû 5 èç-
áèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ. 

Â Ìàéäàíñêîì àéûëíîì êåíåøå êîëè÷åñòâî äåïóòàòñ-
êèõ ìàíäàòîâ - 21, èç íèõ äëÿ æåíùèí â îêðóãàõ çàðåçåð-
âèðîâàíî 9 ìàíäàòîâ. Çàðåãèñòðèðîâàíû 44 êàíäèäàòîâ, 
èç íèõ 11 æåíùèí-êàíäèäàòîâ. 

Êàäàìæàéñêàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëîâ îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ 5 ó÷àñòêî-
âûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, óñòàíîâèëà èòîãè ãîëîñîâàíèÿ 
è îïðåäåëèëà ðåçóëüòàòû âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ìàéäàíñêîãî 
àéûëíîãî êåíåøà Êàäàìæàéñêîãî ðàéîíà Áàòêåíñêîé îáëàñòè. 

Â ñïèñîê èçáèðàòåëåé âêëþ÷åíû 8120 èçáèðàòåëåé, èç 

íèõ â ãîëîñîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå – 3130 èçáèðàòåëåé, 
÷òî ñîñòàâëÿåò 38,55%.

Èçáðàíû 21 äåïóòàòîâ, èç íèõ 9 äåïóòàòîâ-æåíùèíû.
Â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòà-

òîâ Ìàéäàíñêîãî àéûëíîãî êåíåøà Êàäàìæàéñêîãî ðàéî-
íà Áàòêåíñêîé îáëàñòè æàëîá è çàÿâëåíèé íå ïîñòóïàëî.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 2, 27 ÷àñòè 1 ñòàòüè 4 êîíñ-
òèòóöèîííîãî Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î Öåíò-
ðàëüíîé êîìèññèè ïî âûáîðàì è ïðîâåäåíèþ ðåôåðåí-
äóìîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè», ñòàòüÿìè 37, 38, 40, 51, 
59-1, 62 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î âûáîðàõ äåïó-
òàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé», Öåíòðàëüíàÿ êîìèññèÿ ïî âûáî-
ðàì è ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óòâåðäèòü ïðîòîêîë Êàäàìæàéñêîé òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ äåïóòà-
òîâ Ìàéäàíñêîãî àéûëíîãî êåíåøà îò 12 îêòÿáðÿ 2022 ãî-
äà (ïðèëàãàåòñÿ). 

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ýð-
êèí-Òîî» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Öåíòðàëü-
íîé êîìèññèè ïî âûáîðàì è ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìîâ 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè. 

3. Íàïðàâèòü êîïèþ äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ â Êà-
äàìæàéñêóþ òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ 
è Ìàéäàíñêèé àéûëíûé êåíåø.

4. Êàäàìæàéñêîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ â 3-äíåâ-
íûé ñðîê çàðåãèñòðèðîâàòü èçáðàííûõ äåïóòàòîâ Ìàé-
äàíñêîãî àéûëíîãî êåíåøà è âðó÷èòü èì óäîñòîâåðåíèÿ, 
íàãðóäíûå çíàêè óñòàíîâëåííûõ îáðàçöîâ.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Öåíòðàëü-
íîé êîìèññèè ïî âûáîðàì è ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìîâ 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Ò.Øàéíàçàðîâà. 

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ    Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

ã. Áèøêåê, 17 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà, ¹93 

ÂÛÁÎÐÛ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÀÉÄÀÍÑÊÎÃÎ ÀÉÛËÍÎÃÎ ÊÅÍÅØÀ 
ÊÀÄÀÌÆÀÉÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÁÀÒÊÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

9 îêòÿáðÿ 2022  ãîäà

ÏÐÎÒÎÊÎË
Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ  ÂÛÁÎÐÎÂ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÀÉÄÀÍÑÊÎÃÎ ÀÉÛËÍÎÃÎ  

ÊÅÍÅØÀ ÊÀÄÀÌÆÀÉÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÁÀÒÊÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Îïðåäåëåíèå ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ìàéäàíñêîãî àéûëíîãî êåíåøà
I. Âûáîðû äåïóòàòîâ Ìàéäàíñêîãî àéûëíîãî êåíåøà îò 9 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà ïðèçíàòü 

ñîñòîÿâøèìèñÿ (Ïðîòîêîëû îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ è ñâîäíàÿ òàáëèöà îá èòîãàõ ãîëî-
ñîâàíèÿ ïðèëàãàþòñÿ).

II. Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Ìàéäàíñêîãî àéûëíîãî êåíåøà óñòàíîâëå-
íû è ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöàõ ¹1, 2, 3, 4, 5:

Òàáëèöà ¹1

- ¹1 Êàðà-Æûãà÷ñêèé èçáèðàòåëüíûé îêðóã (ÓÈÊ ¹8110, 6 ìàíäàòîâ)

×èñëî èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé, ïîëó÷åííûõ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé – 2 313. 
×èñëî èçáèðàòåëåé âêëþ÷åííûõ â ñïèñîê èçáèðàòåëåé íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå – 2 311.
×èñëî ïîãàøåííûõ èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé – 1 542.
Îáùåå ÷èñëî èçáèðàòåëåé ïîëó÷èâøèõ èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé – 771.
×èñëî äåéñòâèòåëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé – 765.
×èñëî íåäåéñòâèòåëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé – 6.

¹ Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòîâ ×èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé
 (ïî óáûâàíèþ), ïîäàííûõ çà êàíäèäàòà

1. Êóäàéêóëîâ Ðåíàò Ïàÿçîâè÷ 453
2. Ïîëîòîâ Íóðáåê Áîðêîøîâè÷ 386
3. Æàíàëèåâ Øàéáåê Æîëäîøáàåâè÷ 336
4. Íàñèðîâ Àáäèæàìèë Æóñóïîâè÷ 289
5. Òàãàåâ Ìèðçààêìàò Àáäèðàçàêîâè÷ 260
6. Àìèðàåâ Íóðãàçû Àâàçîâè÷ 227
7. Àíàðáàåâ Ñàìàò Òóðäàëèåâè÷ 221
8. Òåìèðîâà Ìºòàâàðõàí Òàøòåìèðîâíà 182
9. Àìèçàåâ Æåíèøáåê Þñóïîâè÷ 156
10. Æóíóñàëèåâ Ãàëìàìàò Àáñàìàòîâè÷ 143
11. Ìóðàòîâà Ëàòèôà 32
12.  «Ïðîòèâ âñåõ» 0

Òàáëèöà ¹2

- ¹2 Ìàéäàíñêèé èçáèðàòåëüíûé îêðóã (ÓÈÊ ¹8111, 5 ìàíäàòîâ)

×èñëî èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé, ïîëó÷åííûõ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé 
– 1 901. 

×èñëî èçáèðàòåëåé âêëþ÷åííûõ â ñïèñîê èçáèðàòåëåé íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå – 1 886.
×èñëî ïîãàøåííûõ èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé – 1 216.
Îáùåå ÷èñëî èçáèðàòåëåé ïîëó÷èâøèõ èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé – 685.
×èñëî äåéñòâèòåëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé – 674.
×èñëî íåäåéñòâèòåëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé – 11.

¹ Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòîâ ×èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé 
(ïî óáûâàíèþ), ïîäàííûõ çà êàíäèäàòà

1. Àíèïàåâ Áóðêàíèäèí Àéòìàìàòîâè÷ 292
2. Çàèðîâ Áàêûòáåê Îñìîíàëèåâè÷ 277
3. Áàêèðîâ Êàíûáåê Ñàäûëîâè÷ 274
4. Òóðñóíîâ Ûñàê Ñàéôóòäèíîâè÷ 273
5. Ìàìáåò óóëó Ñðàæèäèí 268
6. Ìàìàòàëèåâ Êàíûáåê Êàëäàðîâè÷ 206
7. Àñàíîâ Èñìàòèëëà Àáûòîâè÷ 162
8. Òîï÷óáàåâà Òóðñóíàé Æàìøèòîâíà 157
9. Ñàëèåâ Àáäèíàçàð Óðàéûìîâè÷ 137
10. Ñàäèðîâà Òàìàðà Ñàòâàëäèåâíà 63
11.  «Ïðîòèâ âñåõ» 1

Òàáëèöà ¹3

- ¹3 Êàðîîëñêèé èçáèðàòåëüíûé îêðóã (ÓÈÊ ¹8112, 2 ìàíäàòà)

×èñëî èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé, ïîëó÷åííûõ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé 
– 611. 

×èñëî èçáèðàòåëåé âêëþ÷åííûõ â ñïèñîê èçáèðàòåëåé íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå – 605.
×èñëî ïîãàøåííûõ èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé – 264.
Îáùåå ÷èñëî èçáèðàòåëåé ïîëó÷èâøèõ èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé – 347.
×èñëî äåéñòâèòåëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé – 346.
×èñëî íåäåéñòâèòåëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé – 1.

¹ Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòîâ ×èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé 
(ïî óáûâàíèþ), ïîäàííûõ çà êàíäèäàòà

1. Àáäóêàðèìîâ Òîêòîáàé ×àêàáàåâè÷ 281

2. Íèøàíîâ Àéäàðàëè Òàøòàíîâè÷ 97

3. Àëáåêîâà Ìàâëóäàõîí Æîëäîøîâíà 35

4.  «Ïðîòèâ âñåõ» 2

Òàáëèöà ¹4

- ¹4 Ñàðû-Àëòûíñêèé èçáèðàòåëüíûé îêðóã (ÓÈÊ ¹8153, 4 ìàíäàòà)

×èñëî èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé, ïîëó÷åííûõ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé 
– 1 752. 

×èñëî èçáèðàòåëåé âêëþ÷åííûõ â ñïèñîê èçáèðàòåëåé íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå – 1 760.
×èñëî ïîãàøåííûõ èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé – 1 062.
Îáùåå ÷èñëî èçáèðàòåëåé ïîëó÷èâøèõ èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé – 690.
×èñëî äåéñòâèòåëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé – 681.
×èñëî íåäåéñòâèòåëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé – 9.

¹ Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòîâ ×èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé 
(ïî óáûâàíèþ), ïîäàííûõ çà êàíäèäàòà

1. Øåðìàòîâ Ýðêèíáàé Òàøòàíîâè÷ 270
2. Òîêòîñóíîâ Êåëäèáåê Êàðèìêóëîâè÷ 232
3. Êàðèìîâ Àâàçáåê Àáäóâàôîâè÷ 210
4. Äæóñóïàëèåâ Àáäèæàìáèë Íàñèðîâè÷ 187
5. Òàãàåâ Æîëäîøàëè Àæèêóëîâè÷ 178
6. Êóòáàåâà Íàçãóë Øàìøèåâíà 150
7. Èáðàãèìîâ Àñðàðèäèí Àáäóìàæèòîâè÷ 122
8. Àøèðîâà Àëìàêàí Òèëåêîâíà 112
9. Õàéèòêóëîâà Îéæàìîë Èñìîèëîâíà 84
10. «Ïðîòèâ âñåõ» 1

Òàáëèöà ¹5

- ¹5 Èñàìàðèÿìñêèé èçáèðàòåëüíûé îêðóã (ÓÈÊ ¹8195, 4 ìàíäàòà)

×èñëî èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé, ïîëó÷åííûõ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé 
– 1 550. 

×èñëî èçáèðàòåëåé âêëþ÷åííûõ â ñïèñîê èçáèðàòåëåé íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå – 1 558.
×èñëî ïîãàøåííûõ èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé – 913.
Îáùåå ÷èñëî èçáèðàòåëåé ïîëó÷èâøèõ èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé – 637.
×èñëî äåéñòâèòåëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé – 631.
×èñëî íåäåéñòâèòåëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé – 6.

¹ Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòîâ ×èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé 
(ïî óáûâàíèþ), ïîäàííûõ çà êàíäèäàòà

1. Äàâëÿòîâ Ñàïàðàëè Ýðãàøîâè÷ 263
2. Òàãàåâ Áåéøåí Àáäèëàòîâè÷ 255
3. Ñàòàðîâà Àáèáà Ñàéïèäèíîâíà 245
4. Ñóëàéìàíîâ Àëìàçáåê Áåãàëèåâè÷ 245
5. Îòîíáàåâ Ðàõìàí Àáèáèëëàåâè÷ 241
6. Ýðìàòîâ Àçàòáåê Ýðãåøîâè÷ 233
7. Êàëûêîâà Ñààäàò Àñàíáàåâíà 191
8. Íóðìàòîâ Àïñàìàò Ñàèòîâè÷ 144
9. Ìàìàòàëèåâà Íàçèðà Àáäèëëàåâíà 99
10. Ìóñà óóëó Áåêçàò 91
11. Òàøïîëîòîâ Óëàíáåê Äûéêàíîâè÷ 63
12. «Ïðîòèâ âñåõ» 0

III. Îïðåäåëèòü ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû âûáîðîâ:

1. ¹1 Êàðà-Æûãà÷ñêèé èçáèðàòåëüíûé îêðóã (ÓÈÊ ¹8110, 6 ìàíäàòîâ)

Ïðèçíàòü èçáðàííûìè äåïóòàòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 62 Çàêîíà Êûðãûçñ-
êîé Ðåñïóáëèêè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»:

1. Òåìèðîâà Ìºòàâàðõàí Òàøòåìèðîâíà
2. Ìóðàòîâà Ëàòèôà

Ïðèçíàòü èçáðàííûìè äåïóòàòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 62 Çàêîíà Êûðãûçñ-
êîé Ðåñïóáëèêè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»:

1. Êóäàéêóëîâ Ðåíàò Ïàÿçîâè÷
2. Ïîëîòîâ Íóðáåê Áîðêîøîâè÷
3. Æàíàëèåâ Øàéáåê Æîëäîøáàåâè÷
4. Íàñèðîâ Àáäèæàìèë Æóñóïîâè÷

2. ¹2 Ìàéäàíñêèé èçáèðàòåëüíûé îêðóã (ÓÈÊ ¹8111, 5 ìàíäàòîâ)

Ïðèçíàòü èçáðàííûìè äåïóòàòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 62 Çàêîíà Êûðãûçñ-
êîé Ðåñïóáëèêè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»:

1. Òîï÷óáàåâà Òóðñóíàé Æàìøèòîâíà
2. Ñàäèðîâà Òàìàðà Ñàòâàëäèåâíà
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Ïðèçíàòü èçáðàííûìè äåïóòàòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 62 Çàêîíà Êûðãûçñ-
êîé Ðåñïóáëèêè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»:

1. Àíèïàåâ Áóðêàíèäèí Àéòìàìàòîâè÷
2. Çàèðîâ Áàêûòáåê Îñìîíàëèåâè÷
3. Áàêèðîâ Êàíûáåê Ñàäûëîâè÷

3. ¹3 Êàðîîëñêèé èçáèðàòåëüíûé îêðóã (ÓÈÊ ¹8112, 2 ìàíäàòà)

Ïðèçíàòü èçáðàííûìè äåïóòàòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 62 Çàêîíà Êûðãûçñ-
êîé Ðåñïóáëèêè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»:

1. Àëáåêîâà Ìàâëóäàõîí Æîëäîøîâíà

Ïðèçíàòü èçáðàííûìè äåïóòàòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 62 Çàêîíà Êûðãûçñ-
êîé Ðåñïóáëèêè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»:

1. Àáäóêàðèìîâ Òîêòàáàé ×àêàáàåâè÷

4. ¹4 Ñàðû-Àëòûíñêèé èçáèðàòåëüíûé îêðóã (ÓÈÊ ¹8153, 4 ìàíäàòà)

Ïðèçíàòü èçáðàííûìè äåïóòàòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 62 Çàêîíà Êûðãûçñ-

êîé Ðåñïóáëèêè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»:
1. Êóòáàåâà Íàçãóë Øàìøèåâíà
2. Àøèðîâà Àëìàêàí Òèëåêîâíà

Ïðèçíàòü èçáðàííûìè äåïóòàòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 62 Çàêîíà Êûðãûçñ-
êîé Ðåñïóáëèêè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»:

1. Øåðìàòîâ Ýðêèíáàé Òàøòàíîâè÷
2. Òîêòîñóíîâ Êåëäèáåê Êàðèìêóëîâè÷ 

5. ¹5 Èñàìàðèÿìñêèé èçáèðàòåëüíûé îêðóã (ÓÈÊ ¹8195, 4 ìàíäàòà)

Ïðèçíàòü èçáðàííûìè äåïóòàòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 62 Çàêîíà Êûðãûçñ-
êîé Ðåñïóáëèêè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»:

1. Ñàòàðîâà Àáèáà Ñàéïèäèíîâíà
2. Êàëûêîâà Ñààäàò Àñàíáàåâíà

Ïðèçíàòü èçáðàííûìè äåïóòàòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 62 Çàêîíà Êûðãûçñ-
êîé Ðåñïóáëèêè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»:

1. Äàâëÿòîâ Ñàïàðàëè Ýðãàøîâè÷
2. Òàãàåâ Áåéøåí Àáäèëàòîâè÷

(Начало на 11-ой стр.)

9 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà ñîñòîÿëèñü âûáîðû äåïóòàòîâ Ìàéäàíñêîãî àéûëíîãî êåíåøà Êà-
äàìæàéñêîãî ðàéîíà Áàòêåíñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííûå Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè îò 9 àâãóñòà 2022 ãîäà ÓÏ ¹280.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 10, 11 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î âûáîðàõ äåïóòà-
òîâ ìåñòíûõ êåíåøåé» (äàëåå - Çàêîí), äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ìàéäàíñêîãî 
àéûëíîãî êåíåøà Êàäàìæàéñêîãî ðàéîíà Áàòêåíñêîé îáëàñòè áûëè îáðàçîâàíû 5 èçáèðà-
òåëüíûõ îêðóãîâ, îðãàíèçîâàíû 5 èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ. 

Â ñïèñîê èçáèðàòåëåé âêëþ÷åíû 8120 èçáèðàòåëåé, èç íèõ â ãîëîñîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå – 3130 èçáèðàòåëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 38,55%.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 60 Çàêîíà, çàðåãèñòðèðîâàíû 44 êàíäèäàòîâ, èç íèõ 11 æåí-
ùèí-êàíäèäàòîâ. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 59-1 Çàêîíà, â Ìàéäàíñêîì àéûëíîì êåíåøå êîëè÷åñòâî äå-
ïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ - 21, èç íèõ äëÿ æåíùèí â îêðóãàõ çàðåçåðâèðîâàíî 9 ìàíäàòîâ. 

Ïî Ìàéäàíñêîìó àéûëíîìó êåíåøó âî âñåõ îêðóãàõ èçáðàíû äåïóòàòû-æåíùèíû ñîãëàñ-
íî êîëè÷åñòâó çàðåçåðâèðîâàííûõ ìàíäàòîâ ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 38 Çàêîíà, Êàäàìæàéñêàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ íà îñíîâå ïðîòîêîëîâ ïîñòóïèâøèõ ñ 5 èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäâåëà èòîãè ãî-
ëîñîâàíèÿ â öåëîì íà òåððèòîðèè Ìàéäàíñêîãî àéûëíîãî êåíåøà è íà èõ îñíîâå 12 îêòÿá-
ðÿ 2022 ãîäà îïðåäåëèëà ðåçóëüòàòû âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ìàéäàíñêîãî àéûëíîãî êåíåøà.

Èçáðàíû - 21 äåïóòàòîâ, èç íèõ 9 äåïóòàòîâ-æåíùèíû.
Ïðîòîêîëîì Êàäàìæàéñêîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè î ðåçóëüòàòàõ âû-

áîðîâ äåïóòàòîâ Ìàéäàíñêîãî àéûëíîãî êåíåøà îïðåäåëåíû ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû âû-
áîðîâ è ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöàõ ¹1, 2, 3, 4, 5: 

Òàáëèöà ¹1

- ¹1 Êàðà-Æûãà÷ñêèé èçáèðàòåëüíûé îêðóã (ÓÈÊ ¹8110, 6 ìàíäàòîâ)

Âêëþ÷åíû â ñïèñîê èçáèðàòåëåé – 2 311 èçáèðàòåëåé, ïðèíÿëè ó÷àñòèå – 771 (33,36%) 
èçáèðàòåëåé.

¹ Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî 
êàíäèäàòîâ 

×èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé 
(ïî óáûâàíèþ), ïîäàííûõ çà 

êàíäèäàòà

Èçáðàííûå äåïóòàòû, 
îñíîâàíèå

1. Êóäàéêóëîâ Ðåíàò Ïàÿçîâè÷ 453 ÷. 3 ñò. 62 ÇÊÐ «Î âûáîðàõ äå-
ïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»

2. Ïîëîòîâ Íóðáåê 
Áîðêîøîâè÷

386 ÷. 3 ñò. 62 ÇÊÐ «Î âûáîðàõ äå-
ïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»

3. Æàíàëèåâ Øàéáåê 
Æîëäîøáàåâè÷

336 ÷. 3 ñò. 62 ÇÊÐ «Î âûáîðàõ äå-
ïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»

4. Íàñèðîâ Àáäèæàìèë 
Æóñóïîâè÷

289 ÷. 3 ñò. 62 ÇÊÐ «Î âûáîðàõ äå-
ïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»

5. Òàãàåâ Ìèðçààêìàò 
Àáäèðàçàêîâè÷

260

6. Àìèðàåâ Íóðãàçû Àâàçîâè÷ 227
7. Àíàðáàåâ Ñàìàò Òóðäàëèåâè÷ 221
8. Òåìèðîâà Ìºòàâàðõàí 

Òàøòåìèðîâíà
182 ÷. 2 ñò. 62 ÇÊÐ «Î âûáîðàõ äå-

ïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»
9. Àìèçàåâ Æåíèøáåê Þñóïîâè÷ 156

10. Æóíóñàëèåâ Ãàëìàìàò 
Àáñàìàòîâè÷

143

11. Ìóðàòîâà Ëàòèôà 32 ÷. 2 ñò. 62 ÇÊÐ «Î âûáîðàõ äå-
ïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»

12.  «Ïðîòèâ âñåõ» 0

Òàáëèöà ¹2

- ¹2 Ìàéäàíñêèé èçáèðàòåëüíûé îêðóã (ÓÈÊ ¹8111, 5 ìàíäàòîâ)

Âêëþ÷åíû â ñïèñîê èçáèðàòåëåé - 1 886 èçáèðàòåëåé, ïðèíÿëè ó÷àñòèå – 685 (36,32%) 
èçáèðàòåëåé.

¹ Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî 
êàíäèäàòîâ

×èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé 
(ïî óáûâàíèþ), ïîäàííûõ çà 

êàíäèäàòà

Èçáðàííûå äåïóòàòû, 
îñíîâàíèå

1. Àíèïàåâ Áóðêàíèäèí 
Àéòìàìàòîâè÷

292 ÷. 3 ñò. 62 ÇÊÐ «Î âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»

2. Çàèðîâ Áàêûòáåê 
Îñìîíàëèåâè÷

277 ÷. 3 ñò. 62 ÇÊÐ «Î âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»

3. Áàêèðîâ Êàíûáåê 
Ñàäûëîâè÷

274 ÷. 3 ñò. 62 ÇÊÐ «Î âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»

4. Òóðñóíîâ Ûñàê 
Ñàéôóòäèíîâè÷

273

5. Ìàìáåò óóëó Ñðàæèäèí 268

6. Ìàìàòàëèåâ Êàíûáåê 
Êàëäàðîâè÷

206

7. Àñàíîâ Èñìàòèëëà Àáûòîâè÷ 162

8. Òîï÷óáàåâà Òóðñóíàé 
Æàìøèòîâíà

157 ÷. 2 ñò. 62 ÇÊÐ «Î âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»

9. Ñàëèåâ Àáäèíàçàð 
Óðàéûìîâè÷

137

10. Ñàäèðîâà Òàìàðà 
Ñàòâàëäèåâíà

63 ÷. 2 ñò. 62 ÇÊÐ «Î âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»

11.  «Ïðîòèâ âñåõ» 1

Òàáëèöà ¹3

- ¹3 Êàðîîëñêèé èçáèðàòåëüíûé îêðóã (ÓÈÊ ¹8112, 2 ìàíäàòà)

Âêëþ÷åíû â ñïèñîê èçáèðàòåëåé - 605 èçáèðàòåëåé, ïðèíÿëè ó÷àñòèå – 347 (57,36%) èç-
áèðàòåëåé.

¹ Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî 
êàíäèäàòîâ 

×èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé 
(ïî óáûâàíèþ), ïîäàííûõ çà 

êàíäèäàòà

Èçáðàííûå äåïóòàòû, 
îñíîâàíèå

1. Àáäóêàðèìîâ Òîêòîáàé 
×àêàáàåâè÷

281 ÷. 3 ñò. 62 ÇÊÐ «Î âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»

2. Íèøàíîâ Àéäàðàëè 
Òàøòàíîâè÷

97

3. Àëáåêîâà Ìàâëóäàõîí 
Æîëäîøîâíà

35 ÷. 2 ñò. 62 ÇÊÐ «Î âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»

4.  «Ïðîòèâ âñåõ» 2

Òàáëèöà ¹4

- ¹4 Ñàðû-Àëòûíñêèé èçáèðàòåëüíûé îêðóã (ÓÈÊ ¹8153, 4 ìàíäàòà)

Âêëþ÷åíû â ñïèñîê èçáèðàòåëåé – 1 760 èçáèðàòåëåé, ïðèíÿëè ó÷àñòèå – 690 (39,20%) 
èçáèðàòåëåé.

¹ Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî 
êàíäèäàòîâ 

×èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé 
(ïî óáûâàíèþ), ïîäàííûõ çà 

êàíäèäàòà

Èçáðàííûå äåïóòàòû, 
îñíîâàíèå

1. Øåðìàòîâ Ýðêèíáàé 
Òàøòàíîâè÷

270 ÷. 3 ñò. 62 ÇÊÐ «Î âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»

2. Òîêòîñóíîâ Êåëäèáåê 
Êàðèìêóëîâè÷

232 ÷. 3 ñò. 62 ÇÊÐ «Î âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»

3. Êàðèìîâ Àâàçáåê 
Àáäóâàôîâè÷

210

4. Äæóñóïàëèåâ Àáäèæàìáèë 
Íàñèðîâè÷

187

5. Òàãàåâ Æîëäîøàëè 
Àæèêóëîâè÷

178

6. Êóòáàåâà Íàçãóë 
Øàìøèåâíà

150 ÷. 2 ñò. 62 ÇÊÐ «Î âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»

7. Èáðàãèìîâ Àñðàðèäèí 
Àáäóìàæèòîâè÷

122

8. Àøèðîâà Àëìàêàí 
Òèëåêîâíà

112 ÷. 2 ñò. 62 ÇÊÐ «Î âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»

9. Õàéèòêóëîâà Îéæàìîë 
Èñìîèëîâíà

84

10. «Ïðîòèâ âñåõ» 1

Òàáëèöà ¹5

- ¹5 Èñàìàðèÿìñêèé èçáèðàòåëüíûé îêðóã (ÓÈÊ ¹8195, 4 ìàíäàòà)

Âêëþ÷åíû â ñïèñîê èçáèðàòåëåé – 1 558 èçáèðàòåëåé, ïðèíÿëè ó÷àñòèå – 637 (40,89%) 
èçáèðàòåëåé.

¹ Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî 
êàíäèäàòîâ 

×èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé 
(ïî óáûâàíèþ), ïîäàííûõ çà 

êàíäèäàòà

Èçáðàííûå äåïóòàòû, 
îñíîâàíèå

1. Äàâëÿòîâ Ñàïàðàëè 
Ýðãàøîâè÷

263 ÷. 3 ñò. 62 ÇÊÐ «Î âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»

2. Òàãàåâ Áåéøåí 
Àáäèëàòîâè÷

255 ÷. 3 ñò. 62 ÇÊÐ «Î âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»

3. Ñàòàðîâà Àáèáà 
Ñàéïèäèíîâíà

245 ÷. 2 ñò. 62 ÇÊÐ «Î âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»

4. Ñóëàéìàíîâ Àëìàçáåê 
Áåãàëèåâè÷

245

5. Îòîíáàåâ Ðàõìàí 
Àáèáèëëàåâè÷

241

6. Ýðìàòîâ Àçàòáåê Ýðãåøîâè÷ 233

7. Êàëûêîâà Ñààäàò 
Àñàíáàåâíà

191 ÷. 2 ñò. 62 ÇÊÐ «Î âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»

8. Íóðìàòîâ Àïñàìàò Ñàèòîâè÷ 144

9. Ìàìàòàëèåâà Íàçèðà 
Àáäèëëàåâíà

99

10. Ìóñà óóëó Áåêçàò 91

11. Òàøïîëîòîâ Óëàíáåê 
Äûéêàíîâè÷

63

12. «Ïðîòèâ âñåõ» 0

Â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ìàéäàíñêîãî àéûëíîãî êåíåøà, 
æàëîá è çàÿâëåíèé íå ïîñòóïàëî.

Íà îñíîâàíèè âûøåèçëîæåííîãî, ïðîåêòîì ïîñòàíîâëåíèÿ ïðåäëàãàåòñÿ óòâåðäèòü ïðî-
òîêîë Êàäàìæàéñêîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ äå-
ïóòàòîâ Ìàéäàíñêîãî àéûëíîãî êåíåøà Êàäàìæàéñêîãî ðàéîíà Áàòêåíñêîé îáëàñòè, ñîñ-
òîÿâøèõñÿ 9 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà.

ÑÏÐÀÂÊÀ-ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ 
ê ïîñòàíîâëåíèþ «Î ïðîòîêîëå Êàäàìæàéñêîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ìàéäàíñêîãî 

àéûëíîãî êåíåøà Êàäàìæàéñêîãî ðàéîíà Áàòêåíñêîé îáëàñòè, 
ñîñòîÿâøèõñÿ 9 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà» 
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ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Êàðà-Ñóó ðàéîíóíäàãû Ìàäû 
àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó 
×àãûð àéûëûíûí òóðãóíó 

Êàðàêîæîåâ Êóáàíû÷áåê 
Àëûìîâãî òààíäûê 
êîä ÎÊÏÎ 30283343, 

ÈÍÍ 20406198801082 æåêå 
èøêåðäèí ìàìëåêåòòèê 

êàòòîî ê¿áºë¿ã¿ 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-761

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
× ¹246922 (îò 20.02.2010 ã.) 
èäåí. êîä 5-06-18-0002-2757 
è ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå 

ñîáñòâåííîñòè 01.06.2018 ã.) 
íà èìÿ Ýðãàøîâîé 

Ìèíàâàðõàí Ðîçóâàåâíû 
ïðîæèâàþùåé ïî àäðåñó: 

ã.Óçãåí, óë.×àïàåâà, 53 
ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Ï/Ï-086

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêò 
¹0017172 íà èìÿ Ïàâëåíêî 
Ëèäèè Êèìîâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-889

Êà÷êååâ Àñêåðãå òèåøåë¿¿ 
æåð ¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà 
óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿ 
×À ¹0084  æîãîëãîíäóãóíà  

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Í-888

Àõìåòîâ Æàíûáåê 
Ñàäûêîâè÷êå òèåøåë¿¿ 

æåð ¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà 
óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ 4 êì 
Æ-À ¹76 æîãîëãîíäóãóíà  
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç  

äåï  òàáûëñûí.
Í-887

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

× ¹497026 (îò 21.11.2013 ãîäà) 
íà èìÿ Àíäàêóëîâà Àäèëáåêà 

Íåìàòæàíîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-890

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê × ¹494707 (îò 
14.11.2013 ãîäà) íà èìÿ 

Àêèìàëèåâà Ìèðëàíáåêà 
Øàéëîîáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-890

Òîêòîãóë ðàéîíóíäàãû Æà¢û-Æîë àéûë ºêìºò¿í¿í òóðãóíó 
Êóðìàíáàåâ Ðàéûìáåê Ýñåíîâè÷êå òèåøåë¿¿ æåð ó÷àñòîãóíà 

áîëãîí ¿ë¿ø ê¿áºë¿ã¿ Ò-111-5-15/0973 (01.08.2001-æûëû 
áåðèëãåí) êîä: 3-07-03-0030-0438 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-917

Æóìàåâà Íóðãóëü 
Ñàòûâàëäûåâíàãà 

òààíäûê Ñóçàê ðàéîíóíóí 
Òàø-Áóëàê àéûë ºêìºò¿íº 

êàðàøòóó Äìèòðèåâêà 
àéûëûíäà æàéãàøêàí æåð 

òèëêåñèíèí æåð ó÷àñòîãóíà 
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 

æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê 
àêò ñåðèÿñû ×¹849831, 

èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 3-05-
12-1001-1978 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ä-48

Ноокат райондук сотунун 01.06.2021-жылдагы №СГ-39/21-
05 сандуу аткаруу документинин негизинде карызкор Ноокат 
району Ынтымак айыл аймагы, Ничке-Суу айылынын тургуну 

14.04.1972-жылы туулган Акжанов Райбек Шакировичке таандык 
болгон Ноокат районунун Ынтымак айыл аймагы Ничке-Суу 

айылында жайгашкан 5-05-16-1008-0049 иден. коддо катталган 
жер участкасы баштапкы баасы 1 280 000 (бир миллион эки жїз 
сексен миў)  сомдук наркта 2022-жылдын 18-ноябрь кїнї саат 

15.00гє ачык соода-сатык жарыялайт. 

Ñàòûêêà êàòûøóóíó êàëàãàíäàð ì¿ëêò¿í áàøòàïêû áààñûíàí 5% 
ºë÷ºìäº àëäûí àëà òºëºº ìåíåí êàëãàí ñóììàíû 7 ê¿íä¿ê ìººíºò 
è÷èíäå òºëºï áåð¿¿ñ¿ êåðåê. 

Ïàéûç òºëºí¿¿÷¿ äåïîçèòòèê ýñåïòè Íîîêàò ðàéîíäóê ÑÀÊÁäàí àëûï, 
ñóðàï-áèë¿¿ ¿÷¿í Íîîêàò ðàéîíäóê ñîòóíóí 1-êàáàòûíäà Íîîêàò ðà-
éîíäóê ÑÀÊÁíûí ¹9 êàáèíåòèíå êàéðûëñà¢ûçäàð áîëîò. 

Áàéëàíûø òåëåôîí: (03230) 5-00-04, (0705) 08-41-11. 

Ïàéûç òºëºí¿¿÷¿ äåïîçèòòèê ýñåï. 
1) Íîîêàò ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí ýñåáè ÐÑÊ Áàíê ÀÀÊíûí Íîîêàò 

ºê¿ë÷¿ë¿ã¿. 
2) ý/ñ÷åò 4407092100000157 
3) ÁÈÊ 70333.

Ï/Ï-665

РЕШЕНИЯ
Принятые внеочередным общим собранием акционеров 

ОАО «АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
14 октября 2022 г.

- ã. Êàðà-Áàëòà, óë. èì. Êûðáàøåâà Æîîãà÷ áààòûðà Êàçàõñ-
êîãî íàðîäà, ¹1

- Íà÷àëî ñîáðàíèÿ: 11.00 ÷àñîâ. Êâîðóì ñîáðàíèÿ 98,51%
- Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ: Àòàêàíîâ À.Ê. 
- Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ: Òàðàñåíêî Ë.Â.

ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍß È ÐÅØÅÍÈß, ÏÐÈÍßÒÛÅ 
ÃÎÄÎÂÛÌ ÎÁÙÈÌ ÑÎÁÐÀÍÈÅÌ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ:

Ïî 1 âîïðîñó: Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
 Ðåøèëè: Èçáðàòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ èç 3 ÷åëîâåê â ñîñòàâå:
 Òåíòèøåâà Ã.Ì.– ïðåäñòàâèòåëü ÎñÎÎ «Ðååñòðîäåðæàòåëü Ìå-

äèíà», 
 Ïðèâàëîâ À.Í., Àòàêîçóåâà Æ.À.

Ïî 2 âîïðîñó: Î ïðèíÿòèè îò÷åòà è äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè 
ïîëíîìî÷èé Ñîâåòà äèðåêòîðîâ  ÎÀÎ «Àâòîðåìîíòíûé 
çàâîä».

 Ðåøèëè: Óòâåðäèòü îò÷åò Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà. Äîñ-
ðî÷íî ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îá-
ùåñòâà.

Ïî 3 âîïðîñó: Î ïðèíÿòèè îò÷åòà è äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè 
ïîëíîìî÷èé Ðåâèçîðà îáùåñòâà.

 Ðåøèëè: Óòâåðäèòü îò÷åò Ðåâèçîðà Îáùåñòâà. Äîñðî÷íî ïðåê-
ðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ Ðåâèçîðà Îáùåñòâà.

Ïî 4 âîïðîñó: Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá îöåíî÷íîé ñòîèìîñòè 
èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà ÎÀÎ «Àâòîðåìîíòíûé çàâîä»

 Ðåøèëè: Óòâåðäèòü îò÷åòû íåçàâèñèìîé îöåíî÷íîé êîìïàíèè 
ÎñÎÎ «Öåíòð îöåíêè «Ñëàâÿíñêèé Âîñòîê» îò 07.12.2021 ã. è 
25.01.2022 ãîäà îá îöåíî÷íîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâåííîãî êîìï-
ëåêñà ÎÀÎ «Àâòîðåìîíòíûé çàâîä». 

Ïî 5 âîïðîñó: Î äîáðîâîëüíîé ëèêâèäàöèè ÎÀÎ «Àâòîðåìîíò-
íûé çàâîä»

 Ðåøèëè: Óòâåðäèòü äîáðîâîëüíóþ ëèêâèäàöèþ ÎÀÎ «Àâòîðå-
ìîíòíûé çàâîä». 

 Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ðàñ÷¸òà ñ àêöèîíåðàìè ÎÀÎ «Àâòîðåìîíò-
íûé çàâîä» ïðè ëèêâèäàöèè Îáùåñòâà.

Ïî 6 âîïðîñó: Îá èçáðàíèè ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ 
«Àâòîðåìîíòíûé çàâîä»

 Ðåøåíèå: Èçáðàòü ëèêâèäàöèîííóþ êîìèññèþ â ñîñòàâå:
 Êûäûðìàåâ Áàêòûáåê Ðàõìàíêóëîâè÷  - ïðåäñåäàòåëü ëèêâè-

äàöèîííîé êîìèññèè.
 Äæóìàáàåâ Èëüè÷áåê Êàëûãóëîâè÷, Êàëèåâà Æàíûë Êóòïèäè-

íîâíà.

Ïî 7 âîïðîñó: Îá óòâåðæäåíèè ëèêâèäàöèîííîãî áàëàíñà ÎÀÎ 
«Àâòîðåìîíòíûé çàâîä»

 Ðåøåíèå: Óòâåðäèòü ëèêâèäàöèîííûé áàëàíñ íà 1 îêòÿáðÿ          
2022 ãîäà.

Ïî 8 âîïðîñó: Îá óòâåðæäåíèè ïåðåäàòî÷íîãî àêòà ïî ïåðåäà÷å 
èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà ÎÀÎ «Àâòîðåìîíòíûé çàâîä» 
â âèäå âêëàäà â óñòàâíîé êàïèòàë ÎÀÎ «Çàâîä ïî ïðîèç-
âîäñòâó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè «Àçèÿ Íüþ Òåê»

 Ðåøåíèå: Óòâåðäèòü ïåðåäàòî÷íûé àêò ïî ïåðåäà÷å èìóùåñò-
âåííîãî êîìïëåêñà ÎÀÎ «Àâòîðåìîíòíûé çàâîä» íàõîäÿùåãî-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàðà-Áàëòà, óë. èì. Êûðáàøåâà Æîîãà÷ áààòû-
ðà Êàçàõñêîãî íàðîäà, ¹1, â âèäå âêëàäà â óñòàâíîé êàïèòàë 
ÎÀÎ «Çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè 
«Àçèÿ Íüþ Òåê». 

Ïî 9 âîïðîñó: Î ïîëíîìî÷èÿõ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ïå-
ðåäà÷å èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà ÎÀÎ «Àâòîðåìîíòíûé 
çàâîä» â âèäå âêëàäà â óñòàâíîé êàïèòàë ÎÀÎ «Çàâîä ïî 
ïðîèçâîäñòâó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè «Àçèÿ Íüþ 
Òåê».

 Ðåøåíèå: Óïîëíîìî÷èòü äèðåêòîðà ÎÀÎ «Àâòîðåìîíòíûé çà-
âîä» ïåðåäàòü èìóùåñòâåííûé êîìïëåêñ ÎÀÎ «Àâòîðåìîíòíûé 
çàâîä», ñîãëàñíî ïåðåäàòî÷íîãî àêòà, â âèäå âêëàäà â óñòàâ-
íîé êàïèòàë ÎÀÎ «Çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé òåõíèêè «Àçèÿ Íüþ Òåê», ñ ïðàâîì ïîäïèñè âñåõ íåîáõîäè-
ìûõ äîêóìåíòîâ.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»

уведомляет, что 14 октября 2022 года в 15.00 ч. состоялось внеочередное общее собрание 
акционеров Общества по адресу: г. Бишкек, 

пр-т. Жибек-Жолу, 326. Кворум собрания составил 100%.

¹ 
ï/ï

Ïîðÿäîê ðàññìîòðåííûõ âîïðîñîâ 
ïîâåñòêè äíÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî 

ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

Èòîãè 
ãîëîñîâàíèÿ:

«Çà» - %

Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå âíåî÷åðåäíûì 
îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ

1. Î ñîñòàâå Ñ÷åòíîé êîìèññèè. 100%
Óòâåðäèòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ â ëèöå ïðåäñ-
òàâèòåëÿ íåçàâèñèìîãî ðååñòðîäåðæàòåëÿ 
ÎñÎÎ «ÑÊÊÐ Ðååñòð» Ìåãåð Â.À.

2. Óòâåðæäåíèå íåçàâèñèìîãî àóäèòîðà 
Îáùåñòâà íà 2022 ãîä. 100%

Óòâåðäèòü íåçàâèñèìûì àóäèòîðîì Îá-
ùåñòâà íà 2022 ãîä ÎñÎÎ «Áåéêåð Òèë-
ëè Áèøêåê».

3. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò Îá-
ùåñòâà íà 2022 ãîä. 100% Âíåñòè èçìåíåíèÿ â áþäæåò Îáùåñòâà 

íà 2022 ãîä.

4. Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î Ðåâèçî-
ðå Îáùåñòâà. 100% Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Ðåâèçîðå Îá-

ùåñòâà.

Зарегистрированный кооператив» 
СХКК Айыл Сервис», 

в рамках проекта «Обеспечение доступа 
к рынкам» (ПОДР) финансируемый 

Международным Фондом 
Сельскохозяйственного Развития (МФСР)

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА
поставку навесной/прицепной техники/оборудования 

для кооператива «Айыл Сервис»

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

Àäðåñ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Íàðûíñêàÿ îáëàñòü, Àò-Áà-
øèíñêèé ðàéîí, ñåëî Êàðà-Ñóó, óë. Ñóëòàíêóë, 37

Òåëåôîí: +996 (702) 89-21-19
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Umetov.kanat@mail.ru  
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû íå ïîçäíåå 

16 íîÿáðÿ 2022 ãîäà, 13.00 ÷àñîâ (ìåñòíîå âðåìÿ) ïî àäðåñó óêà-
çàííóþ â òåíäåðíûõ äîêóìåíòàõ.

Ïðåäòåíäåðíàÿ êîíôåðåíöèÿ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â 15.00 ÷àñîâ 
(ìåñòíîå âðåìÿ) 1 íîÿáðÿ 2022 ãîäà, ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñ-
ïóáëèêà, ã. Áèøêåê, áóëüâàð Ýðêèíäèê, 2 (çäàíèå âòîðîãî îôè-
ñà ÀÐÈÑ, êîíôåðåíö-çàë).

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

Àäðåñ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Íàðûíñêàÿ îáëàñòü, Àò-Áà-
øèíñêèé ðàéîí, ñåëî Êàðà-Ñóó, óë. Ñóëòàíêóë, 37

Òåëåôîí: +996 (702) 89-21-19
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Umetov.kanat@mail.ru  

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

Зарегистрированный кооператив» 
СХКК «Тилектеш-4», 

в рамках проекта «Обеспечение доступа 
к рынкам» (ПОДР) финансируемый 

Международным Фондом 
Сельскохозяйственного Развития (МФСР)

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА
поставку навесной/прицепной техники/оборудования 

для кооператива «Тилектеш-4»

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

Àäðåñ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Íàðûíñêàÿ îáëàñòü, Àò-Áà-
øèíñêèé ðàéîí, ñåëî Êàëèíèí, óë. Ê.Æóìàáàé, 21

Òåëåôîí: +996 (706) 33-99-55
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Tilektesh4@mail.ru 
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû íå ïîçäíåå 

16 íîÿáðÿ 2022 ãîäà, 16.00 ÷àñîâ (ìåñòíîå âðåìÿ) ïî àäðåñó óêà-
çàííóþ â òåíäåðíûõ äîêóìåíòàõ.

Ïðåäòåíäåðíàÿ êîíôåðåíöèÿ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â 15.00 ÷àñîâ 
(ìåñòíîå âðåìÿ) 1 íîÿáðÿ 2022 ãîäà, ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñ-
ïóáëèêà, ã. Áèøêåê, áóëüâàð Ýðêèíäèê, 2 (çäàíèå âòîðîãî îôè-
ñà ÀÐÈÑ, êîíôåðåíö-çàë).

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

Àäðåñ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Íàðûíñêàÿ îáëàñòü, Àò-Áà-
øèíñêèé ðàéîí, ñåëî Êàëèíèí, óë. Ê.Æóìàáàé, 21

Òåëåôîí: +996 (706) 33-99-55
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Tilektesh4@mail.ru 

À òàêæå ïî àäðåñó:

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

Сельскохозяйственный коммерческий кооператив 
«Тамга Ала-Тоо», Иссык-Кульская область
в рамках проекта «Обеспечение доступа 
к рынкам» (ПОДР) финансируемый

Международным Фондом Сельскохозяйственного 
Развития (МФСР)

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА ПОСТАВКУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПЛЕМЕННЫХ ТЕЛОК И 

БЫКА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, СЕМЯН
КОНТРАКТ ATMP-Grant: Agricultural commercial cooperative Tamga 

Ala-Too, Tamga village (Jeti Oguz)-2022-1

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

Àäðåñ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Èññûê-Êóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Æåòè-Îãóçñêèé ðàéîí, ñåëî Òàìãà, óë. Äîêîíáàåâà, 48.

Òåë.: +996 (705) 20-53-32
e-mail: t.alatoo@mail.ru, bishenaliev@aris.kg
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû íå ïîçäíåå 

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

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

Àäðåñ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Èññûê-Êóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Æåòè-Îãóçñêèé ðàéîí, ñåëî Òàìãà, óë. Äîêîíáàåâà, 48.

Òåë.: +996 (705) 20-53-32
e-mail: t.alatoo@mail.ru, bishenaliev@aris.kg

À òàêæå ïî àäðåñó:

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

ПССИ Свердловского района г.Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

на движимое имущество:

7 «HONDA STREAM», 2002 года выпуска, госномер В0067АО, 
стартовая цена 230 000 сом путем продажи с публичных торгов.

Ïåðâè÷íûå ïóáëè÷íûå òîðãè íà âûøåóêàçàííîå äâèæèìîå èìóùåñò-
âî ñîñòîÿòñÿ 21 íîÿáðÿ 2022 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèø-
êåê, óë.Èáðàèìîâà, 64, êàáèíåò ¹6.

Ëèöàì, æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% 
îò ñòîèìîñòè âûøåóêàçàííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà çà äåíü äî íà÷à-
ëà òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê-
Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ ÊÐ ÁÈÊ 440001, 
ð/ñ 440200421000000489, êîä ïëàòåæà 14511900.

Îáðàùàòüñÿ ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ 
Ñîëòîíáåêîâ Õ.Ì. ïî òåë.: (0552) 88-55-95. Í-885

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»

Решением единственного акционера открытого акционерного 
общества «Национальная энергетическая холдинговая 

компания» (решение Министерства энергетики Кыргызской 
Республики от 14 октября 2022 года №24-Р):

1. Ñàèäîâ Øàêèðæàí Ïóëàòîâè÷ èçáðàí Ïåðâûì çàìåñòèòåëåì 
Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ - ÷ëåíîì Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Íàöèî-
íàëüíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ õîëäèíãîâàÿ êîìïàíèÿ».

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 
ОсОО «SOTEL» (СОТЕЛ) - БАНКРОТ

созывает очередное 12-е собрание кредиторов, которое 
состоится 11.00 часов 2 ноября 2022 года, по адресу: г.Бишкек, 

ул.Л.Толстого, 100. 

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß ÑÎÁÐÀÍÈß:

1. Îò÷åò ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðàòîðà î ïðîäåëàííûõ ðàáîòàõ 
çà 3-êâàðòàë 2022 ãîäà.

2. Ðàçíîå.

Ïðåäñòàâèòåëÿì êðåäèòîðîâ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïðàâèëü-
íî îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü ñ ïðàâîì ãîëîñîâàíèÿ íà ñîáðàíèè. 

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0706) (0556) 22-73-53.

Ñ/Î-455

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 

ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîé äîëåé 
¹424 (îò 21.09.1998 ã.) 

íà èìÿ Òîêòàëèåâîé 
Ñàëèìàí ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-891

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
× ¹486847, òåõ. ïàñïîðòà 

1-01-09-0055-0423 è äîã. 
êóïëè-ïðîäàæè ¹184091 
íà èìÿ Àæèáàåâîé Áóðóë 
Íàñèðäèíîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûìè. Í-892

Ðûñêåëäèåâ Àéáåê 
Ðûñêåëäèåâè÷êå òèåøåë¿¿ 

ìàìëåêåòòèê àêò 
× ¹731746 æîãîëãîíäóãóíà  

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç  
äåï  òàáûëñûí. Í-894

Ìàìáåòàëèåâ Áàõòèÿð 
Êàíàòîâè÷êå òèåøåë¿¿ 
ìàì. àêòûñû × ¹410817 

(19.07.2013-æ.) æîãîëãîíäóãóíà  
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç  

äåï  òàáûëñûí. Í-895

Í-893

МАЙЛУУ-СУУ АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫНЫН 
КУРАМЫНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
Ìàéëóó-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºñ¿ Ø.À.Äîîëàòêåëäèåâàíûí Ìàéëóó-Ñóó àéìàêòûê 

øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðóó æºí¿íäº àðûçûíûí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 4, 8-áåðåíåëåðèíå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 1, 19-áåðåíå-
ëåðèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 
2019-æûëäûí 6-äåêàáðûíäàãû ¹176 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Øàéëîî êîìèññèÿëàðûí ò¿ç¿¿, òàðêàòóó 
æàíà øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ðåçåðâèí ò¿ç¿¿, æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáîãî ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Ìàéëóó-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí êºðñºò¿ëãºí Äîîëàòêåëäèåâà Øûðìàí 

Àáäûðàõìàíîâíà êîìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðûëñûí;
- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí êºðñºò¿ëãºí Òàøêåíáàåâà Ëåíóðà Êà-

íûáåêîâíà ðåçåðâäåí êîìèññèÿíûí êóðàìûíà êèðãèçèëñèí.
2. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêº-

ð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêº-

ð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû Ò.Ó.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ  Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 14-îêòÿáðû, ¹92

“АЗИЯ НЬЮ ТЕК” АЙЫЛ 
ЧАРБА МАШИНАЛАРЫН 

ЧЫГАРУУЧУ ЗАВОДУ” ААК 
2022-жылдын 9-ноябрында саат 10.00дє 

Бишкек шаары, Манас проспекти №40 дарегинде 
тємєндєгїдєй кїн тартибиндеги маселелер 
боюнча боло турган акционерлердин жалпы 

кезексиз чогулушун єткєрє тургандыгы жєнїндє 
кабарлайт.

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñû æºí¿íäº.
2. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèí øàéëîî òóóðà-

ñûíäà.
3. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí òºðàãàñûíà 

æàíà ì¿÷ºëºð¿íº ñûé àêûëàðäûí ºë÷ºì¿í áå-
êèò¿¿ òóóðàñûíäà.

4. Òåêøåð¿¿÷¿ æºí¿íäºã¿ æîáîíó, àòêàðóó îðãà-
íû òóóðàñûíäàãû æîáîíó, êîîìäóí Äèðåêòîð-
ëîð êå¢åøè æºí¿íäºã¿ æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðà-
ñûíäà.

5. Êîîìäóí òåêøåð¿¿÷¿ñ¿í øàéëîî òóóðàñûíäà.
6. Òåêøåð¿¿÷¿ãº ñûé àêûëàðäûí ºë÷ºì¿í áåêè-

ò¿¿ òóóðàñûíäà.
7. Êîøóì÷à àêöèÿëàðäû ÷ûãàðóó æîëó ìåíåí êîîì-

äóí óñòàâäûê êàïèòàëûí êºáºéò¿¿.
8. Êîøóì÷à àêöèÿëàðäûí ñàíûí, êàòåãîðèÿñûí, 

íîìèíàëäûê íàðêûí, êîøóì÷à àêöèÿëàðäû æàé-
ãàøòûðóó ìººíºò¿í àíûêòîî, àêöèÿëàðäû òº-
ëººí¿í ôîðìàñûí æàíà òàðòèáèí àíûêòîî. 

9. Àêöèîíåðëåðäèí îðòîñóíäà óñòàâäûê êàïèòàë-
äûí ¿ë¿øòºð¿í æàíà êîîìäóí àêöèÿëàðûí áº-
ë¿øò¿ð¿¿.

10. Êîîìäóí òóóíäó èøêàíàëàðûí à÷óó æºí¿íäº 
÷å÷èìäåðäè êàáûë àëóó.

11. Êîîìäó êàéðàäàí ìàìëåêåòòèê êàòòîîäîí ºòêº-
ð¿¿ æºí¿íäº.

×îãóëóøêà êàòòîîíóí áàøòàëûøû ñààò 9.00äº.
×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí 

òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ - 2022-æûëäûí 4-íîÿáðû.
Æàëïû ÷îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí àêöèîíåð-

ëåð òºìºíäºã¿ äàðåêòåí òààíûøñà áîëîò: ÊÐ, Áèøêåê 
øààðû, Ìàíàñ ïðîñïåêòè ¹40, 324-áºëìº.

Ýñêåðò¿¿: àêöèîíåðëåðäèí ºç¿ëºð¿íäº ïàñïîð-
òó, àë ýìè àêöèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº ïàñïîðòó 
æàíà ÊÐíûí ó÷óðäàãû ìûéçàì òàëàïòàðûíà ûëà-
éûê òàñòûêòàëãàí èøåíèì êàòû áîëóóãà òèéèø.

ОАО «ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ «АЗИЯ НЬЮ ТЕК» 
сообщает о проведении внеочередного
 общего собрания акционеров, которое 

состоится 9 ноября 2022 г. в 10.00 часов, 
по адресу: г.Бишкек, пр.Манаса №40, 
каб.324 со следующей повесткой дня: 

1. Î ñ÷åòíîé êîìèññèè.

2. Îá èçáðàíèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.

3. Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà âîçíàãðàæäåíèÿ 
Ïðåäñåäàòåëþ è ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
Îáùåñòâà.

4. Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î Ñîâåòå äèðåê-
òîðîâ Îáùåñòâà, Ïîëîæåíèÿ îá Èñïîëíèòåëü-
íîì îðãàíå, Ïîëîæåíèÿ î ðåâèçîðå.

5. Îá èçáðàíèè ðåâèçîðà Îáùåñòâà.

6. Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà âîçíàãðàæäåíèÿ ðå-
âèçîðó.

7. Óâåëè÷åíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà ïó-
òåì âûïóñêà äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé.

8. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà, êàòåãîðèè, íîìè-
íàëüíîé ñòîèìîñòüþ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé, 
ñðîê ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé, îï-
ðåäåëåíèå ôîðìû è ïîðÿäêà îïëàòû àêöèé.

9. Ðàñïðåäåëåíèå äîëåé óñòàâíîãî êàïèòàëà è 
àêöèé Îáùåñòâà ñðåäè àêöèîíåðîâ.

10. Ïðèíÿòèå ðåøåíèé îá îòêðûòèè äî÷åðíèõ 
ïðåäïðèÿòèé Îáùåñòâà.

11. Î ãîñóäàðñòâåííîé ïåðåðåãèñòðàöèè Îáùåñò-
âà.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè íà ñîáðàíèå 9.00 ÷àñîâ
Äàòà ñïèñêà àêöèîíåðîâ èìåþùèõ ïðàâî 

íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ 4 íîÿáðÿ                   
2022 ãîäà.

Ñ ìàòåðèàëàìè ê îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíå-
ðîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ÊÐ, ã.Áèøêåê, 
ïð.Ìàíàñà ¹40, êàá. 324

Ïðèìå÷àíèå: àêöèîíåðàì èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-
ïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ ïàñïîðò è 
äîâåðåííîñòü - îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÊÐ.

 «КЫРГЫЗАЛТЫН» ААК 
2022-жылдын 9-ноябрында саат 10.00дє Бишкек 

шаары, Абдумомунов кєчєсї, 195 дарегиндеги 
“Кыргызалтын” ААКнын имаратында 

акционерлердин жалпы кезексиз чогулушу боло 
тургандыгы жєнїндє маалымдайт.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ: 

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìû æºí¿íäº.
2. 2022-æûëäàãû êîîìäóí áþäæåòèíå ºçãºð-

ò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº.
3. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ÷ûãûìäà-

ðûíûí ñìåòàñûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿.
4. Êîîìäóí òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí ÷û-

ãûìäàðûíûí ñìåòàñûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ 
êèðãèç¿¿ æºí¿íäº.

×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóãó áàðëàðäûí òèçìåñèí 
ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 2022-æûëäûí 25-îêòÿáðû.

Êàòòîîíóí áàøòàëûøû ñààò 10.00äº.

ОАО «КЫРГЫЗАЛТЫН» 
уведомляет, что 9 ноября 2022 года 

в 10.00 часов состоится внеочередное общее 
собрание акционеров по адресу: г.Бишкек, 

ул.Абдумомунова, 195 в здании 
ОАО «Кыргызалтын».

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß: 

1. Î ñîñòàâå Ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåò Îáùåñò-

âà íà 2022 ãîä.
3. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñìåòó ðàñõîäîâ 

Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
4. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñìåòó ðàñõîäîâ 

Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.

Äåíü ñïèñêà íà ïðàâî ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè 25 îê-
òÿáðÿ 2022 ãîäà. 

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 10.00 ÷àñîâ.
Ñ-465



erkintoo@mail.gov.kg
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Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгїл - 62-38-71

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

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

Веб-сайт – 62-18-64

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

"Нормативдик актылар"
журналы – 62-38-71

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик
борбор – 62-38-74
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редакция жооп бербейт.

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

"Учкун" ААКнын 
басмаканасында басылды.

Áóéðóòìà ¹958. Íóñêàñû 5284

Áàñóóãà 17.10.2022-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

2022-жылдын  18-октябры 15
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ЧУЙ-БИШКЕКСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ДЕПАРТАМЕНТА НАЗЕМНОГО И ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА И 
КОММУНИКАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
ПО МАРШРУТАМ:

¹ 
ï/ï

Íîìåð 
ëîòà

Íîìåð è íàèìåíîâàíèå 
ìàðøðóòà

Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ 
àâòîáóñîâ

Ìåñòî îòïðàâêè 
àâòîáóñîâ

Ïîòðåáíîå 
êîëè÷åñòâî 
àâòîáóñîâ

I II III IV V VI

1 1

¹306 «Áèøêåê ÀÂ – 
ñ.Áàøêàðàñóó» Ïî ðàñïèñàíèþ

ÃÏ «Êûðãûç 
àâòîáåêåòè» 2

ÄÏ «Áàøêàðàñóó»

¹360 «Áèøêåê ÀÂ – 
ñ.Àð÷àëû-ñ.Áàéòèê» Ïî ðàñïèñàíèþ

ÃÏ «Êûðãûç 
àâòîáåêåòè» 3
ÄÏ «Áàéòèê»

2 3
¹345 «Áèðèìäèê-Êóò æ/ê 
– Àëàìóäóí á/ðû – ×ûãûø 

ÀÁ»
Ïî ðàñïèñàíèþ

«×ûãûø ÀÂ»
2

ÄÏ «Áèðèìäèê-Êóò»

3 7 ¹516-ª Áèøêåê – 
Ìè¢-Êóø ÷/ç ªðíºê

19-30. ÃÏ «Êûðãûç 
àâòîáåêåòè» 2

Îáð. 15-30. À/Ê ñ.«Ìè¢-Êóø»

4 9 ¹402 «Áèøêåê – Êàðàêîë 
(þã)»

19-30, 20-50, 22-30. ÃÏ «Êûðãûç 
àâòîáåêåòè»

5
Îáð. 19-30, 20-50, 

22-30.
ôèëèàë «Êàðàêîë 

àâòîâîêçàë»

5 16

¹319 «ð/ê Äîðäîé – 
ñ.Íîâî-Ïîêðîâêà»

Ïî ðàñïèñàíèþ

ð/ê Äîðäîé

34

ñ.Íîâî-Ïîêðîâêà

¹371 «ð/ê Äîðäîé –
 ÀÊ Êàíò»

ð/ê Äîðäîé

ÀÊ Êàíò

¹376 «ð/ê Äîðäîé – 
ñ.Ñîêóëóê»

ð/ê Äîðäîé

ñ.Ñîêóëóê

¹377 «ð/ê Äîðäîé – 
ñ.Ëåíèíñêîå»

ð/ê Äîðäîé

ñ.Ëåíèíñêîå

6 17

¹333 «Áèøêåê Âîñò ÀÂ – 
ñ.Ëåíèíñêîå»

Ïî ðàñïèñàíèþ

Áèøêåê Âîñò ÀÂ

22
ñ.Ëåíèíñêîå

¹932-Ý «Áèøêåê Âîñò ÀÂ 
– ñ.Ëåíèíñêîå»

Áèøêåê Âîñò ÀÂ

ñ.Ëåíèíñêîå

7 18
¹932-Ä «ð/ê Äîðäîé – 

ñ.Ëåíèíñêîå» Ïî ðàñïèñàíèþ
ð/ê Äîðäîé

2
ñ.Ëåíèíñêîå

8 19 ¹525 «Áèøêåê – Òàëàñ ÷/ç 
Òàðàç»

8-00, 9-00, 10-00, 
11-00, 12-00, 13-00, 
14-00, 15-00, 16-00.

Àâòîáåêåò «Àê-Æîë»

12
Îáð. 8-00, 9-00, 10-00, 

11-00, 12-00, 13-00, 
14-00, 15-00, 16-00.

ôèëèàë «Òàëàññêèé 
ÀÂ»

9 20 ¹526 «Áèøêåê – 
Êûçûë-Àäûð ÷/ç Òàðàç»

10-00, 12-00. ÃÏ «Êûðãûç 
àâòîáåêåòè»

610-30, 11-40. Àâòîáåêåò «Àê-Æîë»

Îáð. 9-00, 10-00, 
11-00, 12-00.

À/Ñ «Êàðà-Áóóðà»

10 21

¹514 «Áèøêåê – ×àåê»

7-30, 11-00, 13-00, 
15-00, 17-00.

Àâòîáåêåò «Àê-Æîë»

9
Îáð. 7-30, 11-00, 

13-00, 15-00, 17-00.
À/Ê «Æóìãàë»

¹516 «Áèøêåê – 
Ìè¢-Êóø»

8-00. Àâòîáåêåò «Àê-Æîë»

Îáð. 7-00. À/Ê ñ.«Ìè¢-Êóø»

11 22 ¹534 «Áèøêåê – Êûçàðò»
10-00, 14-00. ÃÏ «Êûðãûç 

àâòîáåêåòè» 3
Îáð. 8-00, 14-00. À/Ê ñ.«Êûçàðò»

12 23 ¹563 «Áèøêåê – 
Äº¢-Àëûø»

8-40. ÃÏ «Êûðãûç 
àâòîáåêåòè» 2

Îáð. 8-00. À/Ê ñ.«Äº¢-Àëûø»

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëþáûå þðèäè÷åñêèå èëè ôèçè÷åñêèå ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàííûå êàê 
ñóáúåêòû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, èìåþùèå ñîîòâåòñòâóþùèå ëèöåíçèè.

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà ìîãóò ïîëó÷èòü êîíêóðñíûå äîêóìåíòû ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Áèø-
êåê, óë.×ûìêåíòñêàÿ ¹1, òåë.: (0312) 34-00-62.

Çàÿâêà è êîíêóðñíûå äîêóìåíòû ïðèíèìàåòñÿ ñ 19 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà ïî 17 íîÿáðÿ 2022 ãîäà äî 18.00 
÷àñîâ ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Áèøêåê, óë. ×ûìêåíòñêàÿ ¹1, ×ÁÒÓ ÄÍèÂÒ ÌÒÊ ÊÐ. 

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ 18 íîÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Áèø-
êåê, óë. ×ûìêåíòñêàÿ ¹1, ×ÁÒÓ ÄÍèÂÒ ÌÒÊ ÊÐ

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ
Ñ/Î-453

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
кїйїїчї-майлоочу материалдарды сатып алуу 
їчїн жабдуучуларды сунуштоочуларды тандоо 
жана алар менен алкактык макулдашууларды 

тїзїї їчїн ачык республикалык сынак єткєрєт.

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 9-ноябрын-
да саат 17.00гє чейин сынак документтерин кабыл алуу-
єткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.kg элект-
рондук почтасы аркылуу берилет.

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 27-октя-
брында саат 15.00дє видеоконференция байланышы режи-
минде єтєт. Видеоконференцияга катышуу маселеси боюн-
ча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 14-ноябрын-
да саат 15.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти, 
168 дареги боюнча кабыл алынат.

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

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын єкїлдєрїнїн 
катышуусунда 2022-жылдын 14-ноябрында саат 15.00дє 
Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 дареги боюнча ка-
ралат.

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 те-
лефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы ар-
кылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

OcOO «АИМ ПАРТНЕРС» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ

На предмет залога в ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»: 
жилой дом общей площадью - 47,1 кв.м., жилой площадью 
- 38,8 кв.м., расположенный на земельном участке мерою - 

424,0 кв.метров, по адресу: Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
ул.Леваневского, д. 58А, идентификационный код 1-01-06-

0039-0144. Принадлежит на праве собственности Эким Елене 
Павловне (она же Шинкарева Елена Павловна).

Æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå íà òîðãàõ, íå ïîçäíåå ÷åì çà îäèí 
äåíü äî òîðãîâ íåîáõîäèìî ïîäàòü çàÿâêó â ÎñÎÎ «ÀÈÌ Ïàðòíåðñ» 
è âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5 (ïÿòü) % îò íà÷àëüíîé (ñòàð-
òîâîé) ïðîäàæíîé öåíû íà áàíêîâñêèé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ â 
Ôèëèàë ÎÀÎ "Îïòèìà Áàíê": ¹1 ã. Áèøêåê: ¹1090820029690291.

Ïóáëè÷íûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 18 íîÿáðÿ 2022 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ 
ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ èìóùåñòâà.

Íà÷àëüíàÿ (ñòàðòîâàÿ) ïðîäàæíàÿ öåíà –
 2 526 000,00 (äâà ìèëëèîíà ïÿòüñîò äâàäöàòü 

øåñòü òûñÿ÷) êûðãûçñêèõ ñîì.

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè, äîëæåí â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) 
äíåé âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ñóììó (ïîêóï-
íóþ öåíó) çà âû÷åòîì ñóììû ðàíåå âíåñåííîãî ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎñÎÎ «ÀÈÌ Ïàðòíåðñ». Àäðåñ: ã. Áèøêåê, 
óë. Ìîñêîâñêàÿ, 163, îôèñ 6, òåë.: (0312) 88-88-86.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â 
þðèäè÷åñêèé îòäåë ÇÀÎ «Äåìèð Êûðãûç Èíòåðíýøíë 

Áàíê» ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, ïð.×óé, 245, êîíò. òåë.: 
(0312) 90-57-43, (0555) 75-59-10, (0551) 75-53-81. 

Ñ-229

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Òàøáîëîòîâ 
Òåìèðëàí Íóðáåêîâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 31376584, 
ÈÍÍ 21502199501322 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-886

ªçãºí ðàéîíóíóí Êóðøàá 
àéûëûíûí òóðãóíó 
Íóðæàíîâ Óëàíáåê 

Îçãîíáàåâè÷êå òààíäûê 
æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿ 
¹20789 (10.01.1988-æ.á.) 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-851

Àáäûñàêèåâà Çóóðà Ñàáàòáåêîâíàãà òèåøåë¿¿ æåð 
ó÷àñòîãóíà (¿ë¿ø¿íº) æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäºã¿ 

ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿ 159673 (27.12.2011-æ.) æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Í-884
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- Абдыкерим агай, билим бе-
рїїнї жакшыртуунун пайдуба-
лы мектептен башталышы ке-
рек. Бул жаатта адис педагог 
катары мектепте окутуу, деге-
ле мектеп программасы боюн-
ча кандай ойдосуз?

- Туура айтасыз. Билим бе-
рїїнїн негизи мектептен башта-
лат. Балдарыбызга канчалык тереў 
билим, жакшы тарбия бергенибиз-
ге жараша жаш адам калыптанат. 
Мен учурдан пайдаланып улуту-
бузга байланыштуу бир маселе-
ге єзгєчє кєўїл бєлгїм келип ту-
рат. Кийинки окуу жылынан баш-
тап Кыргызстандын жалпы билим 
берїїчї мектептерине жаўы окуу 
планы киргизилгени турат. Ага 
ылайык бир катар сааттар кыскар-
тылат. Анда кайсы предмет кыска-
рат дебейсизби... адеп сабагы, анан 
баягы эле кыргыз тили, кыргыз 
адабияты, Кыргызстандын тары-
хы… ал эми окутуу орус, єзбек, та-
жик тилинде жїргїзїлгєн класс-
тардын кыргыз адабияты саба-
гы тїп тамырынан жоюлуп кети-
ши мїмкїн болуп турат. Андан да 
кызыгы – кыргыз мектептеринин 
кыргыз адабияты сабагы «Дїйнє-
лїк адабият жана кыргыз адабия-
ты» деп окутулуп, анын болжол-
дуу программасы да тїзїлїп, окуу 
китептери даярдалып калды деп 
уктук. Алсак, 5-класстары їчїн 
тїзїлгєн болжолдуу программа-
га ылайык жомокторго арналган 
бир бєлїмдє окулуучу чыгарма-
лар: А.С.Пушкин «Ханыша жа-
на жети баатыр жєнїндє жомок», 
Г.Х.Андерсен «Жака», «Чайнек», 
«Кар-ханышасы», А.Токомбаев 
«Акай мерген», М.Гапаров «Жїзїм 
шиўгили», М.Байжиев «Байыркы 
жомок», Р.Киплинг «Рики-тики-
тави», О.Уайльд «Жылдыз бала» 
или «Счастливый принц». Демек, 
мында 9 чыгарманын 3 чыгарма-
сы гана кыргыз адабияты. Анын 
ичинде Мурза Гапаровдун чыгар-
маларын мен изилдеп жїрєм, де-
ги эле анын «Жїзїм шиўгили» 
дегени жок, балким «Бир шиўгил 
жїзїмдї» айтып жатышкандыр. 
А.Токомбаев менен М.Байжиевдин 
жогорудагы чыгармалары 5-клас-
стын окуучулары їчїн єтє эле оор.

Дагы бир бєлїмдє: М.Ю.Лер-
монтов «Бородино», В.Гюго «Гав-
рош», Л.Н.Толстой «Кавказ тут-
куну», К.Симонов «Артиллерист-
тин уулу», булардын ичине кыр-
гыз адабиятынан жалгыз гана 
Ж.Бєкєнбаевдин «Биздин дос» 
деген ыры кирген. «Жараты-
лыш» бєлїмїнє А.С.Пушкиндин,                                                      
И.Буниндин, А.А.Феттин, 
Ф.И.Тютчевдин, Г.Гейненин, 

У.Уитмендин, Р.Бернистин 
ырлары кирген (алардын 
бир тобунун котормолору да 
жок), арасында А.Осмоновдун 
«Ысык-Кєл», С.Эралиевдин 
«Ажайып тууган жер», Ж.Бє-
кєнбаевдин «Жазгы тоолор» 
деген їч ыры кошулуп калган. 
Юмор жана сатира бєлїмїндє 
бул чыгармалар окутулат: А.П.Че-
хов «Лошадиная фамилия», «Без-
защитное существо», 3.М.Зощенко 
«Улуу саякатчылар», А.Аверчен-
ко «Африкалык мергенчинин єлї-
мї», Дж. Родари «Сказки по теле-
фону», Ф.Искандер «Детский сад». 
Анан буларга кыргыз адабияты-
нан апендинин окуяларын кошуп 
коюшат.

Ал эми 6-класстын фольк-
лор бєлїмїндє «Манас» эпосу-
нан «Манастын туулушу», «Ма-
настын балалык чагы» деген эки 
бєлїм кирген. Салттуу вариант 
Саякбайдыкы же Сагынбайдыкы 
же Жусуп Мамайдыкы эмес, Мар 
Байжиевдики. Ушул кантип бол-
сун? А.Осмоновдун болсо деги эле 
ал жазбаган «Жаз эмне їчїн ке-
чикти» деген ыры кошулган.

Мына ушундай... арасына 
бирин-экин кыргыз адабиятынан 
чыгармаларды кошуп коюп “кыр-
гыз адабияты” деген предметтин 
атын гана сактоону кєздєшкєн 
сыяктанат. Мен муну ойлоп тап-
кандардын кыргыз адабиятын жок 
кылууга багытталган кыйтыр ама-
лы деп ойлойм.

- Бирок окуу программала-
рын єзїбїздїн эле адистер эле 
жазып жатышат да?

- Ооба, бирок кєрїп жатпай-
сызбы, жыйынтыгы кандай болуп 
жатканын. Кыргыз адабиятын жок 
кылуу, кыргыз адеп-ыйманын, 
кыргыз тарыхын окутпай коюу, 
же эптеп жарыбагын саат менен 
окутуу – кыргыз улутун улут ка-
тары жок кылуунун билим берїї 
тармагына донор болумуш болуп 
аткандардын 15-20 жылдан бери 
кєздєп келе жаткан тилеги. Алар 
окуу программаларын да, окуу ки-
тептерин да єздєрїнє ылайыктуу 
гана адамдарга жаздырып, єздє-
рї каалаган гана басмадан чыга-
рышууда. 

- Мурда кыргыз адабияты 
кандай кєлємдє окутулчу эле?

- Жаўыдан эгемендїїлїк алган 
кезде, 1992-жылы 490 саат менен 
окутулуп келген кыргыз адабия-
тына ар бир класста дагы бир саат-
тан кошулуп, жумасына їч саат-
тан болуп, жалпысы 714 саатка кє-
тєрїлгєн. Бул улуттук адабиятты 
окутуунун тарыхындагы эў чоў 
жетишкендик эле. Эми ошол сан 

238 саатка тїшїп, же жумасына 
бир жолу гана окутулганы турат. 
Азырынча. Анан бара-бара Кыр-
гызстандын мектептеринен кыр-
гыз адабияты предмети таптакыр 
жоюлуп кетиши ыктымал дей бе-
риўиз…

- Эмне себептен мындай бо-
луп жатат деп ойлойсуз?

- Себеби, Кыргызстандын мек-
теп окуучулары дїйнєдє эў кєп 
саат сабак окушат экен. Жы-
лына мектеп окуучусу 1000ден 
ашык саат сабак окуйт экен. Ми-
салы, билим кєрсєткїчтєрї жо-
гору делген Финляндия сыяктуу 
мамлекеттер 700-800 саат гана са-
бак окушат дешет. Демек, алардын 
ою боюнча биздин балдардын на-
чар кєрсєткїчїнє алардын кєп са-
бак окуганы кедерги болуп атып-
тыр. Анан 24-25 предметти кыс-
картып, 14-15 предметке тїшїрїї 
керек имиш. Ал эми кыскартуу дал 
ошол улуттук аў-сезимге таасир 
этчї предметтерди кыскартуунун 
эсебинен болушу керек экен... мы-
на парадокс! Менин оюмча, кыр-
гызстандыктардын билим сапаты-
нын жогору болбой жатышы пред-
меттердин кєптїгїндє эмес, би-
ринчиден, тармакка каражаттын 
аз бєлїнгєндїгїндє; экинчиден, 
мугалимдердин жана окуу курал-
дарынын сапатынын начардыгын-
да; їчїнчїдєн, элдин социалдык 
абалынын тємєнкї деўгээлинде; 
тєртїнчїдєн, кєп балдарыбыз-
дын акыл-эс, дене-бой жагынан 
жетишпей тєрєлїп жаткандыгын-
да ж.б.

Мектепте предметтер кыскарса, 
эў биринчи кезекте кыргыз ада-
бияты кыскарып, дїйнєлїк ада-
бияттын кєлєкєсїндє калып жат-
пайбы?!

- Кыскаруунун башында эм-
не їчїн кыргыз адабияты ту-
рушу керек?

- Кыргыз адабияты дїйнєдє 
кайталангыс феномен: биринчи-
си, кыргыз адабияты адамзатка 
жетимиштен ашык варианты жа-
зылып алынган, ааламда кєлє-
мї теўдешсиз чоў, миўдеген жер-
суу, адам аттары оозеки айтылган 
«Манас» дастанын берген. Экин-
чиси, 20-кылымдын экинчи жары-
мында эле пайда болуп кыска мєє-
нєттє чыгармалары планетада эў 

кєп тилге которулган жана эў кєп 
китеби чыккан жазуучу Чыўгыз 
Айтматовду берген. Демек, мы-
на ушул нерсе дїйнєнї башкара-
быз дегендерди уктатпай жатса 
керек. Бир кезде Молдо Кылыч 
менен Молдо Ныйаздын, Арстан-
бек менен Калыгулдун атын айт-
пай калганбыз, «заманачыларды» 
изилдейбиз деп Т.Саманчин менен 
Б.Юнусалиев карьерасынан кол 
жууган, «Манас» эпосу эки жолу 
«єлїмдєн калган», Токтогул Са-
тылганов ит барбаган жерге сїр-
гїнгє айдалган. Касым Тыныста-
нов атылып кеткен, Казыбек ка-
залчы тїрмєдє жаткан, И.Арабаев, 
Б.Солтоноев, Т.Байжиев, З.Бекте-
новдор оор запкы кєргєн. Кыргыз 
адабиятынын тарыхы мына ушун-
дай... эми башына дагы бир кылыч 
салаўдап туру…

- Бул кимге керек?
- Ал кылычты кармап тургандар 

океандын ары жагындабы деп кой-
дум. Бул узактан бери ойлонулган, 
абдан дыкаттык менен иштелген 
кєп жылдык программа сыякта-
нат. Мына ПЕСАК деп туруп, єнєр 
жайын, алардын ичинде кємїр єн-
дїрїшїн талкаладык. Бизди «Орто 
Азиянын отжагары» дейт эле го, 
Сїлїктї, Кызыл-Кыя, Алмалык, 
Кєк-Жаўгак, Таш-Кємїр шаарлары 
эмне деген шаарлар эле, ал жерде-
ги шахтыларда эмне деген техни-
калар бар эле, алардын баары жок 
болду. «Манас» программасы деп 
саламаттыкты сактоо тармагын 
«жеп» тындык. Колхоз-совхоздун 
койлорун, техникасын, жерлерин 
таламай кылдык. Электр тармагын 
эўшердик. Кыргыздын «мээлери» 
ушул жерде турбайбы деп Улут-
тук илимдер академиясын, Кыр-
гыз билим берїї академиясын жо-
готолу деп «уйпалап» жатышат. 
Анан эми кезек акырын улуттук 
идеологиянын анабашылары бол-
гон билим берїї, илим, маалымат 
каражаттарына, адабият, кєркєм 
єнєр тармактарына келип жетти.

Мына ишенбесеўиз мектептин 
окуу китептерин алыўыз – жы-
йырма жылдан бери эл аралык 
донорлор чыгарып келет, алар-
дын жаз дегенин жазабыз, жазба 
дегенин жазбайбыз. Математика-
бызды башка улуттун єкїлї жаз-
ды. Маалымат каражаттарынын 
бир тобу да, же телерадионун бир 

УЛУТ УЎГУСУ

Педагогика илимдеринин доктору, 
профессор Абдыкерим МУРАТОВ:

“КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫН 
КЫСКАРТУУГА 
КАРШЫМЫН”

катар ток-шоулору да, кєрсєтїїлє-
рї да ошол «байкелердин» колун-
да, кыскасы, алар «музыка заказ 
кылат, биз бийлеп беребиз».

Элди эл катары, улутту улут ка-
тары сактап туруучу топ – гумани-
тар зыялылар (интеллигенция), 
алар жок болсо – улут жок болот. 
Бїгїн їчїнчї даражадагы мате-
матикалык татаал теўдемелерди, 
атомдук, ядролук, кванттык фи-
зикаларды, химиялык чоў реак-
цияларды їйрєтїп, ал эми мада-
ниятты, адабиятты, элдик педа-

гогиканы єз деўгээлинде 
окута албай жатабыз. Бул 
адамды роботко айлант-
чу жол, єзїнїн єткєнїн, 
келечегин унутууга алып 
баруучу жол. «Билим бе-
рїї жєнїндє» мыйзамда 
билим берїїдє эл аралык 
декларацияларга, эл ара-
лык актыларга, дїйнєлїк 
тажрыйбага таянып туруп 
окутабыз деп жалпы жону-
нан жазып койгонбуз. Ка-
закстан ушундай эле мый-
замында улуттук, дїйнєлїк 
маданиятты окутуу менен 
мектептин окуу формала-
рын, типтерин эркин тан-
дап алууну белгилешкен. 
В.Путин азыркылар жана 
кийинкилер тарыхты, ма-
даниятты билсин деп орус 
классикалык адабияты-

нын 50 томдугун чыгарып, 
бекер таратып берди. Кєп єлкє-
лєрдє орустарды улут катары бил-
беши мїмкїн, бирок Толстойду, 
Достоевскийди, Чеховду, Турге-
невди, Шолоховду билет. Орустар-
дын атын дїйнєгє эў биринчи ке-
зекте алардын адабияты тааныт-
кан. Кыргыздарды билбеши мїм-
кїн, бирок Айтматовду билишет.

- Кыргыз адабияты предмети 
азыр ЖОЖдордо да окутулабы?

- Тиешелїї кєлємдє окутулат. 
“Какаганга муштаган” болуп, 
ушундай проблема болуп аткан-
да угушума караганда Ош мамле-
кеттик университети филология-
лык адистиктен башка адистик-
тердин кыргыз адабиятынын бир 
нече, анын ичинде «Манастаануу» 
дисциплиналарын окутуудан алып 
салды. Бул, бери болгондо, улут 
уўгусуна уурулук деп ойлойм. 

- Абдыкерим агай, сиздин кєз 
карашыўызда кыргыз адабия-
тын мектеп программасынан 
кыскартуу туура эмес. Єзїўїз-
дїн сунушуўуз кандай? 

- Жалпы билим берїїчї мек-
тептер їчїн «Кыргызская и ми-
ровая литература» деген курсту 
кабыл албашыбыз керек. Себеби, 
мында мен жогоруда учкай айт-
кандай, кыргыз адабиятына орун 
тийбей калат. Мисалы, ушул эле 
адабияттарды Казакстанда єз-
єзїнчє предмет катары окутууну 
кабыл алды. Жок дегенде биз да 
ошондой кылышыбыз керек. Так-
тап айтканда бул їч сааттык курс-
тун 2 саатын «Кыргыз адабияты» 
деп, 1 саатын «Дїйнєлїк адабият» 
деп єз-єзїнчє курс (предмет) ка-
тары окуу планына киргизиши-
биз керек. Албетте, мен «Дїйнє-
лїк адабият» деген курстун окуту-
лушун кош колдоп кубаттаймын, 
бирок «Кыргыз адабияты» курсу-
нун эсебинен эмес, єзїнчє їйрєнї-
лїшї кажет.

Эки курсту теў кыргыз адабия-
ты мугалимдери кыргыз тилинде 
окутуусу зарыл.

Экинчиси, ОшМУ жана дагы 
ушундай башка окуу жайлары 
болсо окуу пландарына кыргыз 
адабияты жана «Манастаануу» 
дисциплиналары киргизилип, тез 
арада окутуучулары жана окуу ка-
ражаттары їчїн кам кєрїлїїсї ке-
рек. 

Бегим ТУРДАЛИЕВА


