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"КЕМПИР-АБАДды БИЙЛИК ТАЛАШКАН 
САЯСАТЧЫЛАР ЧАЙКООЧУЛУК КЫЛУУДА"

ЧЕК ТАЛАП КЫЛСАЎ, 
БИШКЕКТЕН БАТИР УТАСЫЎ

БИ-БИ-СИ 100 ЖАШТА
Ушул кїндєрї Британдык телерадиоберїї 

корпорациясы (Би-Би-Си) єзїнїн 100 жылдык 
мааракесин белгилеп жатат. 

  Дїйнєдєгї ири, таасирдїї маалымат кара-
жаты болгон Би-Би-Си расмий тїрдє 1922-жыл-
дын 18-октябрында Улуу Британиянын борбору 
Лондон шаарында негизделген. Би-Би-Си Дїй-
нєлїк кызматы –єзїнє камтылган аймак, тан-
далып алынган тилдер жана калайыкка жет-
киликтїїлїгї боюнча сырткы булактан обо-
го чыгарылган дїйнє жїзїндєгї эў ири берїї 
болуп саналат. Ал єзїнїн онлайн, коомдук ме-
диа, сыналгы жана їналгы аркылуу тейлєєсїн 
дїйнє жїзї боюнча 40тан ашык тилде обого 
чыгарып келет.

ТЇРК ЭЛДЕРИ БИРДИКТЇЇ 
АЛФАВИТТИ КОЛДОНОБУ?

Тїрк мамлекеттер уюмуна мїчє єлкєлєр бир-
диктїї алфавит тїзїї маселесин талкуулап жа-
тат. Бул тууралуу Тїркиянын "Анадолу" мамле-
кеттик агенттиги кабарлады. Тїрк мамлекетте-
ри уюмуна Кыргызстан, Азербайжан, Казакс-
тан, Тїркия, Єзбекстан кирет. Уюмга мїчє мам-
лекеттерден Кыргызстан гана  латын алфавитин 
колдонбойт. Бул уюм учурда тїрк мамлекетте-
рин жалпы алфавитке єткєрїї їчїн комиссия 
тїзїп, ишин баштаганы айтылууда. Комиссия-
нын биринчи жыйыны Кыргызстанда єтєрї жа-
на датасы такталып жатканы белгилїї болду.

Мамлекеттик салык кызматы єткєн 
жуманын аягында “Чек талап кылып, 
байге утуп ал!” лотереясынын экинчи 
утушунун жеўїїчїлєрїнє байгелерди 
тапшырды.

1-октябрда єткєн лотереяны ойно-
туунун жїрїшїндє баалуу байгелер-
дин 38 ээси аныкталган. Бирок, лоте-
реянын шарттарын бузгандыгы їчїн 
тєрт байге боюнча жыйынтык жокко 
чыгарылган.

Талас облусунда жашаган їй кожой-
кеси Таўсулуу Асанова эў чоў байге – 
KIA Rio автоунаасынын ээси болду. 
Башка жеўїїчїлєрдїн ичинен 9 адам 
iPhone 13, 9 катышуучу Samsung A33 
смартфондорун утуп алышты. Кал-
гандары їч микротолкундуу меш-
тин, їч чаў соргучтун, телевизордун, 

муздаткычтын жана кир жуугуч ма-
шинанын ээлери болушту.

Жеўїїчїлєр єлкєнїн ар кайсы ай-
мактарынан. Бишкек шаарынан 15, Чїй 
облусунан 5, Ош шаарынан 4,  Ысык-
Кєл облусунан 3, Талас облусунан 3, 
Баткен, Нарын, Ош, Жалал-Абад об-
лустарынан бирден.

Эске салсак, лотереянын їчїнчї – 
акыркы утушу 30-декабрда єтєт, анда 
Бишкектен батир, автоунаа жана баш-
ка баалуу байгелер ойнотулат.

Лотереяга катышуу їчїн "Салык чек" 
мобилдик тиркемесин жїктєп алып, 
каттоо жол-жобосунан єтїп, товар-
ларды же кызматтарды сатып алууда 
алынган кассалык чектердеги QR код-
дорун сканерлєє зарыл.

8-9-БЕТТЕРДЕ

?-БЕТТЕ

"Кыргыз-тажик 
мамилесинде 

ЖККУ..."

5-БЕТТЕ
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Мамлекет башчысы Садыр 
Жапаров Си Цзиньпинди Кытай 
Коммунисттик партиясынын 
Борбордук комитетинин Башкы 
катчысы болуп кайрадан 
шайланышы менен куттуктады.

“Кытай Коммунисттик партия-
сынын Борбордук комитетинин 

Башкы катчысы болуп кайра-
дан шайлангандыгыўыз менен, 
ошондой эле Кытай Комму-
нисттик партиясынын ХХ Бїт-
кїл съездинин ийгиликтїї єт-
кєрїлїшї менен чын жїрєктєн 
куттуктайм.

Добуш берїїнїн жыйынты-
гы Коммунисттик партия жана 

Кытай Эл Республикасынын эли 
Сиз жїргїзїп жаткан ички жа-
на тышкы саясатка, ошондой эле 
Кытайдын туруктуу єнїгїїсїн 
бекемдєєгє багытталган курсу-
ўузга жогорку ишенимди кєрсєт-
тї”, - деп айтылат куттуктоо ка-
тында.

ПОЛИГРАФИЯ 
ТАРМАГЫ 
КОЛДООГО 
АЛЫНАТ

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасынын орун басары Бакыт 
Тєрєбаев «Учкун» ачык акционердик 
коомунун иши менен таанышты.

Ата мекендик басма иши норматив-
дик чєйрєдє, автордук укук, басма сєз 
цензурасы, башкаруу тїзїмї жаатын-
да, мамлекеттик кєзємєл органда-
рын тїзїї жана алардын иш алып ба-
руусунда олуттуу єзгєрїїлєргє учура-
гандыгына токтолгон Бакыт Тєрєбаев: 
«Бул процесстердин бардыгы мамле-
кеттен кєз карандысыз тїрдє иште-
ген жеке басмаканалардын єнїгїшї-
нє алып келди. Окуу адабияттары-
нын авторлорунун єзїлєрї чет элдик 
басмаканалар менен окуу китептерин 
жана окуу куралдарын басып чыгаруу 
боюнча келишим тїзє алат. Заманбап 
рыноктук шарттар алардын кызмат-
ташуу аймактарын кеўейтїїгє мїм-
кїндїк берди, биздин єлкєдє автор-
дук укуктун кыйшайбас принципте-
ри бар”, - деди.

«Учкун» ачык акционердик коому 
кеўири инфраструктурасы, єндїрїш-
тїк кубаттуулугу жана иштєє потен-
циалы бар ири полиграфиялык ишка-
на болуп саналат.

Даярдаган 
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 
Ереван шаарына (Армения 
Республикасы) жумушчу сапары 
менен барды.

Анда Евразиялык єкмєттєр 
аралык кеўештин жыйынына 
катышты.

Бул жыйын дїйнєлїк соода 
мамилелеринин уланып жат-
кан туруксуздугунун жана дїй-
нє жїзї боюнча экономикалык 
белгисиздиктин шартында єтїп 
жаткандыгын айткан Акылбек 
Жапаров: “Тышкы экономика-
лык ишмердїїлїктїн учурда-
гы татаал шарттарын, жетки-
рїї чынжырларын жана фи-
нансылык эсептешїїлєрдї 
трансформациялоону, ошон-
дой эле Биримдиктеги страте-
гиялык єнєктєштєрїбїзгє бир 
тараптуу санкциялык басым-
ды эске алуу менен ЕАЭБ єлкє-
лєрїнїн экономикасы олуттуу 
єзгєрїїлєргє дуушар болууда.

Евразия экономикалык бир-
лигинин органдарынын жана 
улуттук деўгээлдеги кєрїлїп 
жаткан кризиске каршы турук-
таштыруу чаралары єзїнїн на-
тыйжалуулугун кєрсєтїп жат-
канын белгилеп кетким келет, 
муну реалдуу цифралар тас-
тыктайт», - деди. 

Тышкы жагымсыз фактор-
лорго карабастан, 7 айдын жы-
йынтыгы боюнча жалпы союз-
дук ИДПнын кескин тємєндє-
шїнє жол берилген эмес. Бул 
кєрсєткїч 2021-жылдын ушул 
эле мезгилинин деўгээлин-
де сакталып калган. Єнєр жай 
єндїрїшїндє оў кєрсєткїчтєр 
байкалып, їстїбїздєгї жылдын 
январь-август айларында єнєр 
жай єндїрїшїнїн физикалык 
кєлємїнїн индекси 100,8%ды 
тїзгєн.

Айыл чарба продуктула-
рын єндїрїї боюнча союздун 
мїмкїнчїлїгї чыўалып, ушул 
жылдын январь-август айла-
рында ЕАЭБде айыл чарба 

продукциясын єндїрїї 4,4%га 
єскєн.

ЕАЭБ боюнча ишке орношту-
руу кызматтарында катталган 
жумушсуздардын саны 28,2%га 
кыскарган.

Їстїбїздєгї жылдын 9 айы-
нын жыйынтыгы боюнча Кыр-
гыз Республикасынын экономи-
касынын єнїгїї динамикасы да 
оў кєрсєткїчкє ээ болуп,  ИДП 
2021-жылдын ушул мезгилине 
салыштырмалуу 7,2%га єскєн.

Їстїбїздєгї жылдын январь-
июль айларында Кыргыз Рес-
публикасынын ЕАЭБ єлкєлє-
рї менен товар жїгїртїїсї 2,5 
млрд АКШ долларына жетип, 
єткєн жылдын ушул мезгилине 
салыштырмалуу 35,0%га єскєн. 

“Акыркы 9 айдын ичинде биз 
биргеликте экономикалык ту-
руктуулукту жана азык-тїлїк 
коопсуздугун камсыз кылуу, 
бизнести колдоо жана интег-
рациялык процесстерди андан 
ары єнїктїрїї боюнча бирге-
лешип макулдашылган чара-
ларды кабыл алдык.

Алсак, ЕАЭБ органдары-
нын 55 чечими, 3 чаралар па-
кети кабыл алынган, анын на-
тыйжасында 1310 товардык 

позиция боюнча ташып келїї 
бажы алымдарынын ставкала-
ры убактылуу нєлгє тїшїрїл-
гєн – булар азык-тїлїк, єндї-
рїш, жеўил єнєр жай, фарма-
цевтика продукциясы, машина 
куруу жана башка товарлардын 
єндїрїшї їчїн азык-тїлїк жа-
на чийки зат тобунун товарла-
ры”,-деди А.Жапаров.

Биримдиктин єлкєлєрїнїн 
азык-тїлїк коопсуздугун кам-
сыз кылуу боюнча чараларды 
координациялоо, анын ичин-
де негизги социалдык мааниге 
ээ товарлар боюнча биргелеш-
кен индикативдик баланстар-
ды бекитїї боюнча иштер кї-
чєтїлгєн. 

Їстїбїздєгї жыл ЕАЭБдин 
эл аралык имиджин кєтєрїїгє 
багытталган иш-чараларга бай 
болду. Бишкекте ЕАЭБдин ал-
гачкы жана ири бизнес-иш-
чарасы - Евразия экономи-
калык форуму єттї. Форумга 
2500дєн ашык делегат катыш-
ты.

“ЕАЭБ тарыхында бирин-
чи жолу Кыргыз Республи-
касынын Президенти Садыр            
Жапаровдун демилгеси ме-
нен КМШ жана ЕАЭБ Жаш-
тар форуму болуп єттї, ошону 
менен биз биргелешип ЕАЭБ-
дин жаштарынын кїн тарти-
бинде єнїгїїнїн пайдубалын 
тїптєгєнбїз», - деди Акылбек 
Жапаров.

***
Армения Республикасынын 

Президенти Ваагн Хачатурян 
Ереван шаарына Евразия єк-
мєттєр аралык кеўешинин ке-
зектеги жыйынына катышуу 
їчїн келген єкмєт башчыла-
рын кабыл алды. Жолугушууга 
їстїбїздєгї жылы Евразия-
лык єкмєттєр аралык кеўеши-
не тєрагалык кылган Кыргыз 
Республикасынын Министр-
лер Кабинетинин Тєрагасы                                                    
Акылбек Жапаров катышты. 
Жолугушуунун катышуучу-
лары евразиялык мейкиндик-
те интеграциялык процесс-
терди мындан ары єнїктїрїї, 
кооперацияны чыўдоонун маа-
нилїїлїгї маселелерин тал-
куулашты.

ИШ ЖУМА

Президент Садыр Жапаров 
24-октябрда єлкєнїн 
дипломатиялык кызматынын 
кызматкерлерин кесиптик 
майрамы менен куттуктады.

Куттуктоодо:

"Кыргыз Республикасы ар да-
йым кєз карандысыз, ырааттуу 
жана теў салмактуу тышкы сая-
сатты карманып келген жана 
мындан ары да карманат.

Азыркы учурдагы татаал гео-
саясий кырдаал эл аралык жа-
на тышкы экономикалык байла-
ныштар тутумуна олуттуу тааси-
рин тийгизїїдє.

Дїйнє мурда калыптанып кал-
ган тартипке коркунуч келе тур-
ган бир башаламан процесске 
кирди. Эл аралык институттар-
дын жана эл аралык укуктун ро-
лунун алсыздануусунун белги-
лери ачык байкалууда, коопсуз-
дукка жаўы коркунучтар жана 

чакырыктар пайда болууда.
Ушундай татаал шарттарда 

Кыргызстан бїткїл дїйнєлїк 
коомчулук сыяктуу эле дїйнєлїк 
аренада улуттук кызыкчылык-
тарды коргоого єз кїч-аракетин 
багыттуу жумшап жатат. Ушуга 
байланыштуу негизги роль ал-
дыўкы катарда турган диплома-
тиялык кызмат органдарына – 
сиздерге жїктєлгєн.

Улуттук кызыкчылыктарды та-
тыктуу жактап, єлкєнїн эл ара-
лык абыроюн чыўдоого зор са-
лым кошуп, Кыргызстандын эл 
аралык демилгелерин илгериле-
тип, чет єлкєлєрдєгї мекендеш-
терибиздин укуктары менен кы-
зыкчылыктары їчїн талыкпай 
эмгектенип келесиздер.

Мына ушундай эл аралык ай-
дыўдагы Кыргызстандын кы-
зыкчылыгын коргоого багыттал-
ган иш-аракеттериўиздер їчїн 
ыраазычылык билдирем!”, - деп 
айтылат.

ПРЕЗИДЕНТ САДЫР ЖАПАРОВ 
СИ ЦЗИНЬПИНДИ КУТТУКТАДЫ

ЕАЭБ ЄЛКЄЛЄРЇНЇН ЭКОНОМИКАСЫ 
ОЛУТТУУ ЄЗГЄРЇЇЛЄРГЄ ДУУШАР БОЛУУДА

КЫРГЫЗСТАНДЫН КЫЗЫКЧЫЛЫГЫН 
КОРГОГОНУЎУЗДАР ЇЧЇН 
ЫРААЗЫЧЫЛЫК
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2021-ЖЫЛДЫН 28-ДЕКАБРЫНДА БИШКЕК ШААРЫНДА КОЛ 
КОЮЛГАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ МЕНЕН АЗИЯ ЄНЇКТЇРЇЇ 

БАНКЫНЫН ОРТОСУНДАГЫ ГРАНТТЫК МАКУЛДАШУУНУ 
(«ШААРДЫК ТРАНСПОРТТУ ЭЛЕКТРЛЕШТИРЇЇ» ДОЛБООРУ) (АТАЙЫН 
ОПЕРАЦИЯЛАР), КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ МЕНЕН АЗИЯ ЄНЇКТЇРЇЇ 

БАНКЫНЫН ОРТОСУНДАГЫ ГРАНТТЫК МАКУЛДАШУУНУ 
(«ШААРДЫК ТРАНСПОРТТУ ЭЛЕКТРЛЕШТИРЇЇ» ДОЛБООРУ) 

(ЖОГОРКУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФОНДУ), КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ 
МЕНЕН АЗИЯ ЄНЇКТЇРЇЇ БАНКЫНЫН ОРТОСУНДАГЫ 

КРЕДИТТИК МАКУЛДАШУУНУ («ШААРДЫК ТРАНСПОРТТУ 
ЭЛЕКТРЛЕШТИРЇЇ» ДОЛБООРУ) РАТИФИКАЦИЯЛОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2022-æûëäûí 14-ñåíòÿáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
2021-æûëäûí 28-äåêàáðûíäà Áèøêåê øààðûíäà êîë êîþëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû ìåíåí 

Àçèÿ ºí¿êò¿ð¿¿ áàíêûíûí îðòîñóíäàãû Ãðàíòòûê ìàêóëäàøóó («Øààðäûê òðàíñïîðòòó ýëåêòð-
ëåøòèð¿¿» äîëáîîðó) (Àòàéûí îïåðàöèÿëàð), Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû ìåíåí Àçèÿ ºí¿êò¿ð¿¿ 
áàíêûíûí îðòîñóíäàãû Ãðàíòòûê ìàêóëäàøóó («Øààðäûê òðàíñïîðòòó ýëåêòðëåøòèð¿¿» äîë-
áîîðó) (Æîãîðêó òåõíîëîãèÿëàð ôîíäó), Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû ìåíåí Àçèÿ ºí¿êò¿ð¿¿ áàí-
êûíûí îðòîñóíäàãû Êðåäèòòèê ìàêóëäàøóó («Øààðäûê òðàíñïîðòòó ýëåêòðëåøòèð¿¿» äîë-
áîîðó) ðàòèôèêàöèÿëàíñûí.

2-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè êºðñºò¿ëãºí ìàêóëäàøóóëàðäûí ê¿÷¿íº 

êèðèøè ¿÷¿í çàðûë áîëãîí ìàìëåêåòòèê è÷êè æîë-æîáîëîð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû òàðàáûíàí 
àòêàðûëãàíû æºí¿íäº áåëãèëåíãåí òàðòèïòå Àçèÿ ºí¿êò¿ð¿¿ áàíêûíà êàáàðëàñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 21-îêòÿáðû, ¹98

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О РАТИФИКАЦИИ ГРАНТОВОГО СОГЛАШЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ОПЕРАЦИИ) МЕЖДУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И АЗИАТСКИМ 
БАНКОМ РАЗВИТИЯ (ПРОЕКТ «ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ТРАНСПОРТА»), ГРАНТОВОГО СОГЛАШЕНИЯ (ФОНД ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ) МЕЖДУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И 

АЗИАТСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ (ПРОЕКТ «ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА»), КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И АЗИАТСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ 

(ПРОЕКТ «ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА»), 
ПОДПИСАННЫХ 28 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА В ГОРОДЕ БИШКЕКЕ

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
14 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Ðàòèôèöèðîâàòü Ãðàíòîâîå ñîãëàøåíèå (Ñïåöèàëüíûå îïåðàöèè) ìåæäó Êûðãûçñêîé 

Ðåñïóáëèêîé è Àçèàòñêèì áàíêîì ðàçâèòèÿ (ïðîåêò «Ýëåêòðèôèêàöèÿ ãîðîäñêîãî òðàíñ-
ïîðòà»), Ãðàíòîâîå ñîãëàøåíèå (Ôîíä âûñîêèõ òåõíîëîãèé) ìåæäó Êûðãûçñêîé Ðåñïóá-
ëèêîé è Àçèàòñêèì áàíêîì ðàçâèòèÿ (ïðîåêò «Ýëåêòðèôèêàöèÿ ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà»), 
Êðåäèòíîå ñîãëàøåíèå ìåæäó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé è Àçèàòñêèì áàíêîì ðàçâèòèÿ 
(ïðîåêò «Ýëåêòðèôèêàöèÿ ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà»), ïîäïèñàííûå 28 äåêàáðÿ 2021 ãîäà 
â ãîðîäå Áèøêåêå.

Ñòàòüÿ 2
Ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå óâåäîìèòü 

Àçèàòñêèé áàíê ðàçâèòèÿ î âûïîëíåíèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé âíóòðèãîñóäàðñòâåííûõ 
ïðîöåäóð, íåîáõîäèìûõ äëÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó óêàçàííûõ ñîãëàøåíèé.

Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóá-

ëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 21 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà, ¹98

ЄРТТЇ ЄЧЇРГЄНГЄ 
КАРАГАНДА АЛДЫН 
АЛУУ ЖЕЎИЛ 
Жыл єткєн сайын акыркы технология 
менен їйлєргє газ тїтїктєрїн 
тарттырып, электр энергиясын кєбїрєєк 
пайдаланып баштайбыз. Мындай 
ыўгайлуулук жакшы деўизчи, бирок ошол 
эле учурда кооптуу экендигин кєпчїлїк 
учурда унутуп коюп жаткандайбыз.

Тажрыйба кєрсєткєндєй кєпчїлїк учурда 
элдин кєбї єрт коопсуздугуна маани бер-
бей, электр жабдыктарын туура пайдалан-
багандыктан шалаакы мамиленин кесепе-
тинен єрт катталып, їйлєр кїлгє айланып, 
адамдар каза таап, оор кїйїк алган учур-
лар катталууда. Мындай кырсыктардын 
алдын алуу їчїн электр буюмдарын иш-
тетїїдє этият болуп, электр зымдарынын 
жана жылытуучу мештерди єз убагында 
оўдоп-тїзєп туруу зарыл. Єрттїн коопсуз-
дугун сактоо менен ар бир адам жакында-
рынын ємїрїн жана їй-мїлкїн тилсиз жоо-
дон сактап калат.

Статистикалык маалымат боюнча акыр-
кы тогуз айда Бишкек шаарында 320 єрт 
кырсыгы катталып, 4 адам каза болуп, 8 
адам жаракат алган. Материалдык чыгым 
212 416 316 сомду тїзгєн.

Єрткє каршы кызматы газ приборлорду 
оўдотууда адистерге кайрылууну, жылы-
туу мезгил башталганча мештерди оўдоп-
тїзєєдєн єткєрїї, иштеп жаткан электр 
шаймандарын кєзємєлсїз калтырбоону, 
бузук розетка, вилкаларды колдонбоону, 
єрт болгон учурда 101 же 112 номерине 
кайрылууну дайыма эскертет. 

Єзїўїздї жана жакындарыўызды тобо-
келдикке салбай, єрт коопсуздугун сак-
тоого чакырабыз!

 
Нурлан МИЎКИШИЕВ,

ЄКМдин Бишкек шаары боюнча 
Башкармалыгынын №11 єрткє 

каршы куткаруу бєлїгїнїн офицери 

Єрт коопсуздугун сактайлыСаясат дєўгєлєгї

— Саламатсызбы урматтуу Садыр 
Нургожоевич, жыйырмадан ашык 
активисттер, саясатчылар камакка 
алынды. Арасында єкмєттїк эмес 
уюмдардын єкїлдєрї, Жогорку Ке-
ўештин депутаты Адахан Мадума-
ровдун тарапкерлери бар экен. Алар 
акыркы убакта "Кемпир-Абад" суу 
сактагычына байланыштуу масе-
лени кєтєрїп жїрїшкєнї белгилїї. 
Кармалгандардын массалык ми-
тингдерди уюштуруу, ар кандай ак-
цияларга чыгуу пландары тууралуу 
аудио-жазуулары интернетке тара-
ды. Бирок кїч тїзїмдєрїнїн акыр-
кы аракеттерине, башкача айткан-
да, тинтїїгє, камакка алууга жет-
кирбей эле їй камагына чыгарып 
коюп, диалогго барып, "ийри оту-
руп, тїз кеўешїїгє" болбойт беле?

— Эки жылдан бери баары менен “ий-
ри олтуруп, тїз кеўешип” келе жатам. 
Быйыл жазда иш бєлмємє ондон ашуун 
бейєкмєт уюмдардын єкїлдєрїн кабыл 
алып, їч саат бою пикир алыштым. Су-
роолоруна толук жооп бердим. “Жакшы 
иштер жасалып жаткан экен” деп ынан-
гандай эле болуп кетишкен.

Кемпир-Абад маселеси азыркыдай 
коомчулукка кеўири чыга электе эле 
бир катар депутаттарды, анын ичин-
де Адахан Мадумаровду да Єкмєт їйї-
нє чакырып, аталган маселени ийне-
жибине чейин тїшїндїрїп бергем.

Жарым жыл мурда єзїн їйїмє конок-
ко да чакырып: "Адахан мырза, Кыр-
гызстан бирєє эле, ынтымакташалы, 
мага колуўардан келсе жардам берги-
ле. Жеўилимди жерден, оорумду кол-
дон алып бергиле", - дегем. Айтылган 
ойлорго муюп, ынангандай болуп, эки 
саат олтуруп, “достошуп” кетти эле. Бир 
апта єтїп-єтпєй кайра эле кыйкырып 
чыкты.

Кыскасы, менден кеткен жок. Баары 
менен диалогго барып жатам.

Єзгєнгє барып эл менен жолугуп кел-
дим. Баткенден баштап Чаткал, Ала-
Букага чейин жергиликтїї тургун-
дардан їч жїздєй кишини Бишкекке 

алдырып, Єкмєт їйїндє баарлаштым. 
Кемпир-Абадда “курултай” уюштурган-
дардын бардыгын бєлїп-жарбай чакыр-
дым. Жети саат тынбай сїйлєштїк, диа-
лог кылдык. Тїшїнїп эле кеткендей бо-
лушат, анан мындай чыгып эле тїз ке-
тип жаткан иштерди бурмалаганга єтїп 
жатышпайбы.

Ток этер жерин айтсам, буларды 
“Кемпир-Абад” маселеси деле кызык-
тырбайт, ал жєн эле шылтоо экен. “Эп-
теп бир нерсе болуп кетсе, кайра бий-
ликтин бир жерине илинип калсам” де-
гендер. Камалгандардын кєпчїлїгї ме-
нен да жекеме-жеке диалог кылгам. Баа-
ры эле кызмат сурашат. Мамлекеттик 
кызмат чоё бергидей резина эмес да. 
Баарына жетпейт экен.

Ар кандай кызмат орундарын ачып, 
баарына кызмат жеткирсеў деле болот. 
Бирок мамлекеттин ар бир тыйыны ме-
нин мойнумда да. Кантип ысырап кы-
лам. 7 миллион элдин алдында ар бир 
тыйын їчїн жооп беришим керек. Кор-
кок болсом, балким мурдагылардай – 
2010-жылдагыдай кылып пайда-батасы 
жок министрликтерди ача коюп, "мына 

сага, министр бол!" деп тынчытып кой-
сом деле болмок. Бирок мен андайга 
барбайм! Анткени, мен корккудай ууру 
кылган жокмун. Бийликте олтурганда 
ар бир жасаган ишимди 10 жылдан ки-
йин болобу, же 100 жылдан кийин бо-
лобу, эл алкыш айткандай кылып жа-
сап кетем.

Кемпир-Абад жана чек ара маселеле-
ри боюнча да ошондой болот, буюрса. 
Убакыт керек. Кєпчїлїк элдин ишени-
ми болсо болду. Калганын мага койгула.

Ал эми камалгандар боюнча мен кий-
лигише албайм. Укук коргоо органда-
ры бар. Мамлекеттин, элдин коопсуз-
дугун камсыз кылуу – алардын тїздєн-
тїз милдети. Алар єз ишин так аткарып 
жатышат. Акыркы чекитти сот коет. 
Ошондон кийин гана мага кайрылышса, 
ырайым берип камактан чыгарууга уку-
гум болот. Мыйзамдуу жолу ушундай.

— Чоў рахмат, Садыр Нургожоевич. 
Иштериўизге ийгилик!

— Чоў рахмат, сиздерге да ийгилик 
каалайм.

“Кабар” маалымат агенттиги

КР Президенти Садыр ЖАПАРОВ:

"КАМАЛГАНДАРДЫН КЄПЧЇЛЇГЇ МЕНЕН 
ДА ЖЕКЕМЕ-ЖЕКЕ ДИАЛОГ КЫЛГАМ. 
БААРЫ ЭЛЕ КЫЗМАТ СУРАШАТ"



МАКСАТТУУ ИШ

Президент Садыр Жапаров 
21-октябрда Нарын облусунун 
Куланак айылында Куланак 
ГЭСинин курулушунун 
башталышына уруксат берип, 
“Мезгил кутусун” салды. 
Мамлекет башчысы Кыргызстан 
эгемендїїлїк алган жылдардан 
кийин єзїнїн энергетикалык 
дараметин колдоно албай 
келгендигин баса белгилеп, 
мындан ары єлкєдє орто, 
чакан ГЭСтердин курулушу 
тездетилерин билдирди.

“Азыр бизде жылына 3 млрд 
кВт/саат электр энергиясынын 
таўкыстыгы бар. Суунун башын-
да турабыз, бирок ошону колдо-
нуп, отуз жылдан бери бир да-
гы ГЭС салбаптырбыз. Эми са-
ла баштадык. Бардык потен-
циалдын он эле пайызын кол-
донот экенбиз. Эгерде дагы 90 
пайызын кошуп колдонсок биз 
Орто Азия эмес, Европа, Кы-
тайга электр энергиясын сатсак 

болчудай. Кудай буюрса ага да 
жетебиз”, - деди мамлекет баш-
чысы ГЭСтин курулушун баш-
тоого уруксат берип жатып. 
Ошондой эле ал Куланак гид-
роэлектр станциясынын пайду-
балын тїптєп, курулушун баш-
тоо Нарын облусунун гана эмес, 
бїтїндєй Кыргызстандын эконо-
микасына, энергетика тармагына 
пайда алып келе турганын баса 
белгиледи. “Бул Кыргызстандын 
энергетикасынын тарыхындагы 
келечекке жол ачкан маанилїї 
кадамдардын бири. Мына ошон-
дуктан, баарыўыздарды бїгїнкї 
жакшы саамалык менен куттук-
тап кетїїгє уруксат этиўиздер!”, 
- деп куттуктоо сєздєрїн айтты. 

Куланак єрєєнїндє куру-
ла турган ГЭС боюнча коом-
дук угуулар 2020-жылы жїргї-
зїлгєн. Анда ГЭСтин курулушу 
2021-жылга белгиленип, дол-
боор колдоо тапкан. Экология-
лык маселелер боюнча жерги-
ликтїї эл менен сїйлєшїїлєр 

жїргєн жана станциянын куру-
лушунда бардык талаптар атка-
рылары айтылган. Эми Куланак 
ГЭСинин курулушу башталып, 
ал жакынкы жылдар аралыгын-
да колдонууга берилгени турат.                                       
Гидроэлектр станциянын ку-
баттуулугу 100 МВт болот жа-
на жылына 450 млн кВт/саат 
электр энергиясы єндїрїлєрї 
кїтїлїїдє. Бул бїтїндєй Нарын 
облусу электр энергиясы менен 
толук камсыз болот деген сєз. 
Нарын районунун Учкун, Жан-
Булак, Эмгек-Талаа, Миў-Булак, 
Жерге-Тал айыл аймактарынын 
аймагына курулушу баштал-
ган бул долбоордун алкагында 
27 метр бийиктиктеги плоти-
на, дарыянын нугун буруу жа-
на сууну агызуу їчїн гидротех-
никалык шлюздар, 6,5 километр 
узундуктагы деривациялык ка-
нал, электростанциянын има-
раты, агрегаттары, ошондой эле 
айыл чарба жерлерин сугаруу 
їчїн суу алуучу тїйїн курулат. 

Куланак ГЭСинин курулушу ме-
нен райондогу Учкун, Сары-Ой 
айыл аймактарынын 5081 гектар 
айдоо аянтын сугат суусу менен 
камсыздоо жакшырат. Мындан 
сырткары, 2100 гектар жаўы жер 
єздєштїрїлєт. ГЭС ишке берилсе 
100гє жакын адам туруктуу жу-
муш менен камсыздалат. 

Адистер Куланак ГЭСи На-
рын дарыясынын агымына ку-
руларын, анын чоўдугу Кїрпсай                                                       
ГЭСинин кубаттуулугуна бара-
бар болушун болжолдоп жаты-
шат. Негизи Нарын дарыясы-
нын агымында 22 ГЭС куруу 
мїмкїнчїлїгї бар. Кыргызстан-
да ГЭСтерди куруу жана электр 
энергиясын їзгїлтїксїз єндї-
рїї 1970-жылдары эле айтыл-
ган. Узундугу 10 километрден 
ашкан 30 миўдей дарыялардын 
кєпчїлїгї учурда толук пайда-
ланылбай, айрымдары чек ара-
ларды кесип, башка єлкєлєргє 
агып чыгууда. Башы бизден баш-
талган дарыяларга коўшу єлкє-
лєр ГЭС куруп, пайдасын кєрї-
шїїдє. Кыргызстандын чегинен 

тышкары чыгып кеткен дарыя-
ларга Чїй, Талас, Нарын, Чат-
кал, Кызыл-Суу дарыялары ки-
рет. Ак-Сай, Їзєўгї-Кууш, Сары-
Жаз да транс чек аралык дарыя 
деп саналат. Башы бизден баш-
талган бул дарыялардын айрым-
дары бир нече мамлекетти ара-
лап агат. Нарын Фергана єрєє-
нїндєгї Сыр-Дарыяга кошулуп 
Тажикстанга, Єзбекстанга, андан 
соў Казакстанга кирип, Арал де-
ўизине куят. Талас жана Чїй да-
рыялары Казакстандын Моюн-
Кум чєлїндє кумга сиўип кетет. 
Кызыл-Суу (чыгыш-батыш) деп 
аталган суулар бар. Бул суунун 
башы Алайдан башталып, Кы-
тай тарапка кирип кетет. Чаткал 
дарыясы да Кыргызстандын ай-
магында пайдаланылбай Єзбекс-
танга агып кирет. Єзбекстан бул 
суунун агымына ГЭС куруп, ий-
гиликтїї пайдаланып келет. Ан-
дыктан азыр дал ушул маселеге 
кєўїл бурулуп, сууну максаттуу 
пайдаланууга кадам ташталды. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

ТОЎДО ТИГЇЇ 
ФАБРИКАСЫ АЧЫЛАТ

Жакында Ысык-Кєл облусунун Тоў 
районунда тигїї фабрикасы ачылганы 
турат. Жергиликтїї тургундарды 200 
жумушчу орун менен камсыз кыла тур-
ган бул фабриканын єндїрїштїк кубат-
туулугу айына 300 миў текстиль продук-
циясын єндїрїїгє эсептелген. Фабрика-
нын демилгечиси жана демєєрчїсї Ра-
хат Жунушбаеванын билдирїїсї боюн-
ча жумушка орноштуруу Кыргыз Рес-
публикасынын Эмгек кодексине ылайык 
жїргїзїлєт. 

Статистикалык маалыматка таян-
сак, учурда Кыргызстанда миллиондон 
ашык адам чакан жана орто бизнес ме-
нен алектенишет. Жумуш орундарын тї-
зїп, ошону менен катар эле мамлекет-
ке салык тєлєп жаткан чакан жана ор-
то бизнести єнїктїрїї єлкє їчїн дагы 
чоў мааниге ээ.

ИМПОРТТУН ОРДУН 
БАСУУЧУ ДОЛБООРЛОР 
ИШКЕ АШУУДА

Акыркы эки жылдан бери ЕАЭБде им-
порттун ордун басуучу 20 млрд доллар-
лык 25 долбоор ишке ашкан. Анын ичин-
де автоунаа, жабдуу-тетиктер, электр 
техникалары, химиялык, медициналык, 
целлюлоза-кагаз єндїрїмдєрїн чыга-
руучу долбоорлор бар.

Евразия экономикалык комиссия-
сынын єнєр жай жана агроєнєржай                
комплекси боюнча министри Артак Ка-
маляндын маалыматы боюнча учурда 
єнєр жай тармагында импорттун ордун 
басуучу  продукциялар боюнча интег-
рациялык кызматташтыкты тереўдетїї 
їчїн олуттуу мїмкїнчїлїктєр каралып 
жатат. Бїгїнкї кїндє автопром, химиялык 

жана электротехникалык єнєр жай, 
ошондой эле жыгач даярдоочу техника 
тармагында алты долбоор иш жїзїнє 
ашырылып жатат. Учурда комиссиянын 
индустриалдаштыруу картасында жал-
пы суммасы 270 млрд долларды тїзгєн 
25 багыт боюнча дагы 158 долбоор бар.

КИРЕШЕЛЕР  КУБАНДЫРАТ
Мамлекеттик мїлктї башкаруу фон-

дунун алдын ала эсептєєлєрї боюнча 
2022-жылдын 9 айында мамлекеттик иш-
каналардын таза кирешеси 1,3 млрд сом, 
ал эми мамлекеттин їлїшї бар акцио-
нердик коомдордун кирешеси 8,5 млрд 
сомду тїзгєн. 

Аталган фонддун жетекчиси М.Баки-
ровдун маалыматы боюнча єткєн жыл-
ды мамлекеттик ишканалар 2 млрд сом 
таза киреше менен аякташса, быйылкы 

жылдын 9 айында 1 млрд 300 млн сом 
киреше тїшєєрї кїтїлїїдє. Бїгїнкї кїн-
дє мамлекеттик ишканалар ижарага ал-
ган жерлерди аныктоонун жыйынты-
гы боюнча киреше былтыркы кєрсєт-
кїчтєн ашып кетиши мїмкїн. Єткєн 
жылдын аягында мамлекетке тиеше-
лїї акционердик коомдордун жалпы 
таза кирешеси 11 млрд сомдон ашык, ал 
эми мамлекеттик ишканалардыкы 2 млдр 
сомдон ашкан.

АЛТЫН КЫМБАТТАДЫ
Єткєн апта соўунда Кыргызстандын 

Улуттук банкы тарабынан чыгарылган 
алтын куймаларынын унцийи 1072 сом-
го кымбаттады. 

Бїгїнкї кїндє Улуттук банк элден 31,1 
грамм салмактагы єлчєнгєн куймалар-
ды 141 438 сомдон сатып алууда. Ал эми 

аталган банктын аффинаждалган алтын 
куймасынын унцийин 166 миў 276 сом-
го сатып алууга болот. 

ЭЛЕКТРОНДУК КОММЕРЦИЯ 
АССОЦИАЦИЯСЫНЫН 
ТИЗМЕСИ ДАГЫ БИР 
МЇЧЄГЄ КЄБЄЙДЇ

Єлкєдєгї электрондук кызмат кєрсє-
тїї  тармагындагы лидерлердин бири 
MegaPay тєлєм тиркемеси (“Кыргызмо-
байлкомпани” ЖЧКсы) Кыргыз Респуб-
ликасынын Электрондук коммерция ас-
социациясынын расмий мїчєсї болду. 

Электрондук коммерция ассоциация-
сы –єлкєдєгї электрондук коммерция-
ны єнїктїрїї боюнча иштеген компа-
ниялардын тайпасы. Маркетплейс жана 
тєлєм сервистери їчїн ыўгайлуу шарт-
тарды тїзїї менен єлкєдєгї онлайн биз-
нестин кызыкчылыктарын ишке ашырат. 
Ишкерлерге глобалдык рынокко чыгуусу 
їчїн товарларды экспорттоодо колдоо 
кєрсєтєт. Ошону менен катар тайпадагы 
ассоциация мїчєлєрї арасында кардар-
лар їчїн аянтча болуп берет.

ИНТЕРНЕТТИН 
ИШТЕШИ ОЎОЛОТ

Санариптик єнїктїрїї министрлиги-
нин маалыматы боюнча акыркы учур-
да єлкєдєгї интернеттин иштеши їзгїл-
тїккє учурап жатат. Ага магистралдык 
линиялардын бириндеги авария себеп 
болгон. Учурда аны калыбына келти-
рїї боюнча активдїї иштер жїрїп жат-
кандыктан жакын арада интернет толук 
тїрдє иштей баштайт. Мындан тышка-
ры интернет байланышы менен камсыз-
доо їчїн операторлорду резервдеги ка-
налдарга которуу иштери жїргїзїлїїдє.

"Эркин-Тоо" пресс

КУЛАНАК ГЭСи КУРУЛАТ

ЭКОНОМИКАЛЫК 

ДАЙДЖЕСТ
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Жакында Коргоо министри генерал-
лейтенант Бактыбек Бекболотов 
республикабыздын Куралдуу 
Кїчтєрїнїн учурдагы абалы, 
саясий-аскердик кырдаал боюнча 
журналисттерге маалымат берип, 
Баткендеги абалды чечїї жолуна 
дагы токтолду.

Мамлекет экономикалык оор 
кырдаалга карабастан, єлкєнїн 
коопсуздугун ар тараптан камсыз-
доого бардык кїч-аракетин жум-
шоодо. Бул багытта єлкєнїн аскер 
кызматкерлерин жана алардын їй-
бїлє мїчєлєрїн социалдык жактан 
камсыздоо маселелерин чечїї їчїн 
тиешелїї каражаттар бєлїнїп келет. 
Атап айтканда, 2021-жылдын 1-ав-
густунан баштап аскер кызматкер-
леринин эмгек акылары кєтєрїлїп, 
офицердик курамдын айлык маяна-
сы 50 пайызга, ал эми сержанттык 
курамдагы аскер кызматкерлерини-
ки 30 пайызга кєбєйгєн. Їстїбїз-
дєгї жылдын август айынан тар-
та бардык мамлекеттик жарандык 
кызматкерлер жана єлкєнїн му-
ниципалдык, ошону менен катар 
кїч блокторунун кызматкерлери-
нин маянасы дагы бир ирет жого-
рулатылган. 

Андан тышкары, жакын-
кы жана алыскы чет єлкєлєр 

менен аскердик жана аскердик-
техникалык кызматташтыктын 
алкагында Кыргыз Республика-
сынын Куралдуу Кїчтєрїнїн ас-
кер бєлїктєрїндє ок-дары жа-
на курал-жарак тїрїндєгї аскер-
дик багыттагы продукция, авиа-
циялык каражаттар, ошондой эле 
материалдык-техникалык жана 
атайын жабдуулар орнотулган.

Министр Бактыбек Бекболотов 
саясий-аскердик абал дїйнє жїзїн-
дє жана Борбор Азияда курчуп ба-
раткандыгын, Кыргызстан менен 
Тажикстан єлкєлєрїнїн єз ара ма-
милелериндеги туруксуз абал туу-
расында да айтып єттї. Анын пи-
киринде азырынча эки тарап єз 
позицияларында бекем турушат. 
Ошол себептен їчїнчї тараптын 
болушу зарыл экендигин, бул ба-
гытта Жамааттык коопсуздук ке-
лишим уюмун ортомчулукка ча-
кыруу аракети кєрїлїп жатканды-
гын белгиледи. Ал ЖККнун башкы 
катчысы Станислав Зась келгенде 
жолукканын жана кыргыз-тажик 
чек арасына аталган уюмдун тынч-
тык орнотуучу кїчтєрїн коюуну 
сунуштаган. Себеби, министрдин 
пикиринде эки єлкєнїн ортосунда 
бейтарап жактын кємєгїсїз тынч-
тык орношу кыйынга турат. Тажик 
тараптын куралдуу агрессиясында 

ЖККУ єзїнїн ролун устав боюнча 
туура аткарбаганы азырынча тї-
шїнїксїз. Анткени аталган уюм-
дун ал куралдуу кагылышты ток-
тотуп койгонго толук мїмкїнчї-
лїгї, укугу жана шарты бар бол-
чу. Бул єўїттєгї нааразычылыгын 
Президент Садыр Жапаров да бил-
дирген. Мындай учурларда мамле-
кеттик сырларга да тїшїнїї менен 
мамиле кылууну журналист журт-
чулугунан суранып єттї.

Ошондой эле бул жолугушууда 
министр Б. Бекболотов Кыргыз-
стан Беларусия єлкєсїнєн абадан 
коргонуучу зениттик-ракеталык 
комплекс алынып келерин айтты. 
Ал боюнча єткєн жылы “БелТе-
хЭкспорт” компаниясы менен сїй-
лєшїїлєр жїргїзїлгєн. Їстїбїз-
дєгї жылы ал “Печора-С-125”тин 
жаўыланган тїрї “Печора-2БМ” 
зениттик-ракеталык комплекси-
нин иштеши менен таанышып, 
алып келїї чечими кабыл алын-
ган. Мындай жаўыланган ракета-
лык комплекс Баткенге орнотулуп, 
тїздєн-тїз чек араны абадан кор-
гоого мїмкїнчїлїк тїзїлмєкчї. 

Министр Кыргызстандын 6-7 тик 
учагы учурда чет єлкєдє оўдолуп 
жатканын, алар жыл аягында бїтє-
рїн айтты. Ошондой эле жакында 
аскердик коопсуздукту камсыздоо 

максатында Балыкчы шаарында 
Борбордук ремонттук база тїзїл-
гєндїгїн баса белгиледи. Башкача 
айтканда, былтыр максат кылган 
жаўы аскердик бєлїк ачылды. Тї-
зїлгєн ремонттук базада алдыда-
гы ноябрь-декабрь айларынан баш-
тап бузулган аскердик жабдыктар 
оўдоп тїзєєдєн єтїп, жаўы аскер-
дик унаалар курала баштайт. Ал-
гачкылардан болуп Газ-66нын жа-
ўы тїрї курала тургандыгы белги-
лїї болду. 

Интернет тармагында Кыргыз-
станда алгачкы жолу SAARA-02 
аталышындагы учкучсуз аппа-
рат чогултулганы айтылып, анын 
видеосу тараган. Маалыматта 
SAARA-02 эки жыл аралыгында 
куралып, Баткенде текшерїїдєн 
єткєнї жазылган. Бул маалымат 
боюнча министр учкучсуз аппа-
раттарды бїгїнкї кїндє жапырт 
кыргын салуучу курал катары кєр-
бєшїбїз керектигин айтты. “ Бї-
гїнкї технология єнїккєн учурда 
жаўы техникаларды єздєштїрїїгє 

кызыккан жаштар абдан кєп экен-
дигин унутпашыбыз керек. Керек 
болсо учкучсуз аппараттарды жаш 
балдар жер тєлєдє деле жасап коюп 
жатышат. Андай нерсенин бардыгы-
на камуфляждык єў берип, кїчєтмє 
тїрдє айтуунун кажети жок. Аскер 
адамы болгондуктан мамлекеттик 
сырды ачыктоого укугум жок. Эў не-
гизгиси Тажикстандын куралдуу аг-
рессиясында биздин аскер кызмат-
керлери алдындагы милдеттерин 
так, туура аткарып, артка чегинбес-
тен баатырдык кадамдарды жасай 
алышты. Андагы кырдаал бїгїнкї 
кїндєгї аскерлердин духу десек бо-
лот. Ошондуктан кыйын кырдаал-
ды эстен чыгарбай, бир жыл ичин-
де Коргоо министрлигинин аскер бє-
лїктєрїндє 50дєн ашык аскердик 
техника, 30дан ашык танка, 20дан 
ашык автоунааларды єз кїчїбїз ме-
нен оўдоп-тїзєп, кїжїрмєн катарга 
койдук”, - деди министр Бактыбек 
Бекболотов.

Разия ЖООШБАЕВА

Эл мамлекеттин, мамлекет жетекчилери 
элдин кызыкчылыгын кєздєєсї кажет. 
“Єсєр эл єзїн сыйлайт” демекчи, элибиз єз 
мамлекетибизди, Мамлекет башчыбызды 
сыйлап, анын эл-жер їчїн жасап жаткан 
талыкпаган мээнетин, аракеттерин колдоп 
турсак жаман болмок эмес. Учурда дїйнє 
эли кїтїїсїз кырдаал орун алып кетиши 
мїмкїн деген чочулоолордон мурунку абал 
кайра жаралбай тургандыгын белгилєєдє. 
Ал эми биздин єлкєдє  жумурткадан 
кыр издеген саясий топтун жетегине 
кирген жарандарыбыздын аракети жан 
кейитет. Эгемендїї Кыргызстаныбыз 
бирєє эле. Мамлекетибиздин тынчтыгын, 
єсїп-єнїгїїсїн тилеп, улуттук 
баалуулуктарыбызды сактап, барктоого 
ар бир инсан салым кошсок, албетте єнїгїї 
болот. 

Бїгїнкї кїндїн темасы болгон айрым сая-
сатчылардын элди козутуп жаткан кыргыз-
єзбек чек ара маселеси боюнча Президент 
Садыр Жапаров “Кабар” агенттигине маек 
берген. Анда “Кемпир-Абадды биз берген 
жокпуз. 1960-жылдардан бери плотинаны 
алар башкарып келишти. Эми мындан ары 
плотинаны башкарууда 50/50 пайыз кылып 
биргелешкен ишкана тїзїп, чогуу башкара-
быз деп келиштик. Суунун деўгээли 900 го-
ризонттон єйдє кєтєрїлїп кетпешин кєзє-
мєлдєп туралы дедик. Кєлдєн насос менен 
айылдарга суу тартып алууга мїмкїнчї-
лїк тїзїлдї. Буга чейин мындай мїмкїнчї-
лїк жок эле. Тарыхый-архивдик кагаздар-
га таянсак, 1965-жылы плотинаны єзбек 
тарап курган. Биз бир тыйын акча салган 
эмеспиз. Суу басып калган жерибиз їчїн 
ошол эле 1965-жылы 4127 гектар жерди 
чек аралаш жерлерден Баткенден, Оштон, 
Жалал-Абаддан кылып єзбектер єз жерле-
рин беришкен. Ошондо азыркы суу басып 
жаткан 4127 гектар жер ошол мезгилде эле 
єзбектерге єтїп жатпайбы. Чагымчылдар 
биз бїгїн берип жаткандай кылып кыйкы-
рып жатышат. Биз кыргыз тарап ал жерлер-
ди їй салып, талаачылык кылып азыркыга 
чейин иштетип келе жатабыз. Буга архивдик 

документтер кїбє. Эки єлкєнїн ортосундагы 
келишимдери, карталары жана башка биз-
ге єткєрїп берген бардык архивдик доку-
менттери турат. Анан эле азыр саясат кылып, 
“Кемпир-Абадды берип жатышат” деп, биз 
бїгїн берип жаткандай кылып айтышууда. 
Бул – акмакчылык”, - деп тїшїндїрмє берди.

Президенттин айтымында 1965-жылы суу-
нун горизонту 908 деп бекиген. Эгер бїгїн 
суунун деўгээлин 908 горизонтко чыгарыш-
са, анда 5731 гектар жерди суу басып калат. 
Андыктан, суунун горизонтун 900гє тїшї-
рїшкєн. Ошондо 5731 гектар жерди эмес 
4400 гектардан ашыгыраак жерди суу басат. 
Кошуналар 4127 гектар жерди 1965-жылы бе-
ришкен. Ошондо ортодо дагы 300 гектардан 
ашыгыраак жер айырма болуп калат. Мына 
ушул 300 гектар жер їчїн 1000 гектар (Єз-
гєндїн аймагынан 500 гектар, Сузактын ай-
магынан 500 гектар)  жер алып жатканыбыз, 
мындан сырткары, суу тартылганда жээги-
нен 1246 гектар жер бошоп толугу менен биз-
ге єтєєрї айтылган. Негизинен калган талаш 
болуп келген жерлердин дээрлик баары биз-
ге єткєн. Ошондой эле, бул аракеттердин на-
тыйжасында эки єлкєнїн ортосундагы 1400 
километрден ашык узундуктагы чек ара ма-
селеси чечилип жатыптыр.

Айрымдардын “Суу кургап кетсе, суунун 
астындагы жер бизге калыш керек. Кели-
шимге ошентип жаздырып койгула” деген 
сунушуна Мамлекет башчысынын “антип 
жаздыруу келечек муунду илинчекке илип 
койгонубуз. Азыркы тактап жаткан кели-
шимдер кайра бузулуп, бїгїнкї акыбалга 
кайтып келет. Накта чыр ошондо чыгат. Ан-
дыктан, чагымчылдардын жетегине алдыр-
бай, жаўылыштык кетирбей бїгїнкї кели-
шим менен чек араларыбызга чекитти коюп 
алышыбыз керек. Ал жерди 70 жылдан бе-
ри суу басып жатат. Дагы 100 жыл басат. Суу 
тїгєнсє адамзаттын жашоосу дагы тїгєнєт. 
Макул 100 жылдан кийин суу кургап кетип 
жер бошоду дейли. Ошондо деле суу астынан 
бошогон 4000 гектар жерди єзгєндїктєр ал-
гысы келсе башка жерден 4000 гектар берип 
теўме-теў алмашып алсак болот, айланайын 
деп эле алмашат. Себеби суу астында жат-
кан кум менен таш баскан сайдан кєрє ким 

болбосун тїз жерди алууну каалайт” деген 
маалыматтан бул маселе Кыргызстандын 
пайдасына чечилип жатканын билїїгє бо-
лот. Анткен менен айрым саясатчылар суу 
сактагычтын маселеси туура жагына чечи-
лип жатканын сезип турса да бийлик же-
текчилеринин ишине бут тосуп, бийлик та-
лашууну максат кылып жаткандай туюлат. 
Бїгїнкї аракет, эртеўки тарых. Бул кїн-
дєрдїн да чындыгы ачыкталат. Чек арага 
чекитти коюп албасак, эл-жерибизге кан-
дай кесепеттери тийээрин кыргыз-тажик 
кагылышуусунда кєрдїк. Кыргызстаны-
быз їчїн тынччылык, эл-жерибизге ток-
чулук эле керек. Элибиз аман-жерибиз бї-
тїн болсун!

Журналист Нургазы АНАРКУЛОВ: 

“ЄЛКЄДЄГЇ ТУРУКТУУЛУКТУ 
БУЗУУГА АРАКЕТТЕНГЕНДЕРГЕ 
ЭМНЕ ДЕЙБИЗ?”

- “Кемпир-Абад” 
маселеси саясий 
соодасы эчак бїт-
кєн саясатчылардын 
бийликке кайтып 
келїї їчїн жасап 
жаткан чайкоочу-
лугу. Алар бул масе-
ле Кыргызстандын 
пайдасына чечилип 
жатканын билишет. 
Суу сактагыч союз 
учурунда эле колдон чыгып кеткени баары-
бызга маалым. Ага карабастан, бїгїнкї бий-
лик максималдуу тїрдє талаштын баарын 
єзїбїз жакка оодарды. Тарыхта мунун баа-
ры эрдик катары жазылып калат. Єзбекстан-
дын эли бїгїн єз бийлигине нааразы болуп 
жатканын президент Ш.Мирзиёев дагы айт-
канын эске алуу зарыл.

Кечээки кыргыз-тажик чек арасындагы 
кандуу жаўжал эсибизде. Рахмондун мами-
лесин кєрдїк, тишин кайрап турат. Андык-
тан, биз биримдикте болушубуз керек. Єз ара 
кер-мур айтыша турган кез эмес. Кошуна ме-
нен тынч жашаган жакшы. Ал эми “Кемпир-
Абадга” барып курултай єткєргєн саясатчы-
лардын бир гана максаты - бийлик талашуу. 
Башыбызда кандай гана кыйынчылык турса 
да, туура маалыматты элге тескери таратып, 
туруктуулукту бузууга аракеттенгендерге 
эмне дейбиз. Мындай уятсыз саясатчылар-
га качанкыга чейин чыдайбыз?

Жарандык активист Гїлназ ИСАЕВА: 

“ЭЛГЕ МИТИНГ, ПИКЕТ ЭМЕС, 
ТЫНЧТЫК, БИРИМДИК КЕРЕК!”

- Акыркы болуп 
жаткан окуялар кээ 
бирлерине сабак бо-
лушу керек. Азыркы 
убакта эл тєўкєрїш-
тї кєтєрє албайт. 
Бийлик дагы  Бат-
кен, “Кемпир-Абад” 
маселесин чечїїдє 
эл менен турушу аб-
зел. Негизинен мам-
лекеттик чек ара ма-
селесин чечїї боюнча аракет жїрїп жатат. 
Бирок, дал ушул кырдаалдан пайдаланып, 
ємїрїндє Баткенге, “Кемпир-Абадга” басып 
барбаган айрым адамдар элди дїрбєтїп жат-
каны анык. Мунун артында кимдер турга-
нын, кимдер буга кызыкдар экенин эл били-
ши керек. Карапайым элдин башын айлан-
дырып, жакшы кєрїнєм дегендер жаўылы-
шат. Мїмкїнчїлїктєн пайдаланып, єздєрїнє 
саясий упай топтогусу келгендерге, креслону 
самагандарга “ушул кырдаалдан пайдалан-
багыла. Жаштарды илештирип кетпегиле! 
Элге тынчтык керек! Эл силердин сасык ою-
нуўардан тажады. Митинг, чогулуш єткєрїп 
тажабайт экенсиўер. Силерге бийлик керек 
болсо, элге тынчтык, биримдик керек!” деп 
кайрылып кетким келет. 

Журналист Дилдара БУЛАРКИЕВА: 

“ЭЛДИН КЕЛЕЧЕГИН ОЙЛОЙЛУ!”

- Кыргыз-єзбек чек 
ара маселеси боюнча 
єлкєбїздє экиге бє-
лїнїп жаткан, эки та-
рап бир пикирге ке-
лип, учурдагы масе-
лелерди ачык айкын 
чечип, тынчтыкты 
сактап калуусу керек. 
Элдин келечегин ой-
лойлу! Мага оппози-
ция да, бийлик да ке-
реги жок. Мага чындыгында элдин тынчты-
гы, ынтымагы керек! Карапайым эл кыйна-
лып кетти, митинг, жаўжалдан тажады. Эне, 
аял катары элим їчїн жїрєгїм ооруп турат. 

Жазгїл КАРБОСОВА

Коргоо министри Бактыбек БЕКБОЛОТОВ: 

“КЫРГЫЗ-ТАЖИК МАМИЛЕСИНДЕ ЖККУ 
ОРТОМЧУЛУК МИЛДЕТТИ АТКАРУУГА ТИЙИШ”

ЧЕК АРА САЯСИЙ 
ОЮН ЭМЕС
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Абдимиталип аба менен 
баш кошкондон бери 40 
жыл аралыгында 4 пер-

зенттїї болушту. 2 уул, 2 кыз-
ды эрезеге жеткирген бактылуу 
жубайлар азыр ардактуу эс алуу-
да. Улуу уулу Алмазбек Мамытов 
Єзгєчє кырдаалдар министрли-
гинин Баткен облусундагы Са-
маркандек айылында №31 Єрткє 
каршы куткаруу бєлїмїндє эм-
гектенет. Кичїї уулу Орто-Боз 
чек ара тозотунда фельдшер-
дик кызматын єтєєчї.  Эне эки 
уулум эки неберем мекен чебин 
кайтарган баатырлар деп калчу. 
Ошол баатыр уулу Нургазы чек 
арада фельдшер кызматын арка-
лап жїрїп, 16-сентябрдагы та-
жик аскерлеринин кол салуусу-
нан жабыркаган жоокерлер-
дин ємїрїн сактап жатып баа-
тырларча курман болду.  Айт-
макчы, эки небереси Темирлан 

Мамытов менен Нуржан Сапаров 
дагы аскер кызматкерлери. Бири 
Тамдык чек ара тозотунда тїнї-
кїнї эл четинде жїрсє, экинчи-
си Орто-Боз чек ара тозотунда 
кїжїрмєн милдетин аткарууда. 

Эне деген эне да, биз чек ара-
да тєрєлїп, чек арада жашаган 
эне менен кєп сїйлєштїк. “Эки 
уулум, эки неберем мекен їчїн 
кїжїрмєн кызматта жїрїштї 
эле. Бирєєсїнєн минтип айры-
лып калдым. Кандай гана жаў-
жалдар болбоду. Адам ємїрї кы-
йылган атышууларда менин бал-
дарым алдыўкы сапта жїрїшєт. 
Мылтыктын їнї угулса жїрє-
гїм зыркырайт. Эл качса да биз 
качпай, балдарыбыздын ємїрїн 
тилеп їйдє болобуз. Биз корго-
босок ким коргомок. Чакан Ак-
Татырыбызды мисир тутуп, бир 
аз айылыбыздан алыстап кетсек 
сагынып калабыз. Єз їйїў-єлєў 

тєшєк деген ушул да. Кимдир би-
рєєлєргє  комсоо кєрїнгєнї ме-
нен Ак-Татырым бейишим деп 
коем” - дейт эже. 

Пайгамбар жашына чыккан 
Минавархан эже айылдын та-
былгыс дарыгери. Эс алууга 
чыкса да тїнї-кїнї сыркооло-
гон айылдаштары жардам сурап 
келет. Єзгєчє жаш энелер нарис-
телерин ыйлатып келгенде канча 
ирет жардам берип, энелик мээ-
рими менен дарттарына дабагер 
болгон. 

Оо, анда жаш кездери болчу. 
Ємїрлїк жолдошу Абдимиталип 
аба менен машинага тїшїп алып, 
эл кыдырып алыскы малчылар-
дын да ден соолугуна кєз салчу.  

Иштесе ишке тойбой єткєргєн 
бул жаштыгында тєрт перзент-
тїї болобуз деп кыялданышчу 
экен. Кудайым жакшылардын ти-
легин берип, азыр ошол єстїргєн 
тєрт перзенттин урматын кєрїп 
жатышканда минтип Нургазы-
сынан айрылып калды. 

Кезегинде эл аралап, кадыр 
тапкан Минавархан эже айыл-
дык кеўештин депутаты да бол-
гон. Улуу-кичїї урматтаган эже-
нин элдин кєйгєйїн да чечип, 
кєптєгєн жолугушууларда топ 
жарып сїйлєгєн лидерлик жа-
йы да бар. 

Бир їйдєн єскєн тєрт жигит 
акыркы он жылдан бери Ак-Сай 
аймагында мекен їчїн кызмат 

кылып келди эле. Канча ирет 
чек арадан чыккан жаўжалдар-
га байланыштуу айгайлар (тре-
вога) болгондо балдар ар дайым 
ата-энесин аяп, “бизде баары 
жакшы, тынч” деп коюшат. Эне-
нин жїрєгї мындайда баарын се-
зет. Уктабай таўды атырган да-
лай кїндєр єттї. Балдарына то-
коч жасап, ырым кылып кудай-
дан ємїрїн тилеген эне атага ка-
раганда кєбїрєєк кабатырланат. 
Жол карап кїн кеч кирсе, тїн кї-
зєтїп санаа тартып чыгат. 

Биз элеттеги каарман эже ме-
нен коштошуп жолго чыктык. 
"Дїйнєдє тынчтык болсун. Чек 
ара маселебиз тезирээк чечил-
син. Тєрт кєчєдєн єтєсїўєр кеч 
болуп кетти. Їйїўєргє аман-эсен 
жетип алгыла" деп ак батасын 
берип узатып калды. 

Жашоо токтобойт, улана берет. 
Тєрт баатырды тарбиялаган баа-
тыр эненин кайгысын Дордой ас-
социациясынын башчысы Аскар 
Салымбеков бєлїшїп, маркум 
Нургазы Мамытовдун 4 кызы 
менен жубайына Ош шаарынан 
3 бєлмєлїї їй алып берди. Эне-
нин кєўїлї бир аз да болсо жай 
алып, элимдин пейилине, Аскар 
Салымбековдой азаматтарына 
ыраазычылыгын айтып, бїтїрє 
албай турган чагы. 

ЭЛИМ БИР БОЛ

КЄК-ТЕРЕКТИН КЄЙГЄЙЇ

БААТЫРЛАРДЫН БААТЫР ЭНЕСИ
Мамытова Минавархан Тогоновна 40 жылга жакын медицина 
тармагында эмгектенген айым. Болгондо да чыр-чатактын 
чордону болгон Тєрт-Кєчєдєн анча алыс эмес Ак-Татыр айылында 
агарып-кєгєргєн элеттик эженин жашоо турмушу чын эле 
башкаларга єрнєк. Ємїрлїк жолдошу Абдимиталип Мамытов 
менен баш кошкондон бери бїлєсїн бактылуу їй-бїлєгє айланткан 
Минавархан эжени айылда киндик эне деп да коюшат. Кичи пейил 
мїнєзїнє жараша кесиби єзїнє тєп келген. Ал айылдагы канчалаган 
айылдаштарынын ємїрїнє ємїр кошуп, оор абалдардан куткарып 
келет.   

- Жаўы їйдє, жаўы жашоо 
башталып, кєўїлїбїз эми жай-
ланып, тынч жашоо кечирип 
жатканыбызда дагы тажик ас-
керлери кол салды. Буга чейин 
да кол салуулар, тирешїїлєр, 
мал-мїлкїбїздї уурдап кеткен 
учурлар болгон. Єкїнїчтїїсї 
жылдан-жылга абал курчуп эле 
бара жатат. 

Быйыл 16-сентябрда таўкы 
саат 6лар чамасында октун їн-
дєрїн угуп эле їй-бїлємдї Ра-
ват тарапка алып чыгып кеттим. 
Буга чейинки тажиктердин кол 
салуусунда улгайган атам аябай 
коркуп калган. Байкуш атам, 
“Келечек кандай болоор экен”,- 
деп санааркап, жїрєк оору болуп 
жїрїп кєзї єтїп кетти. 

Биздин айылдагылар казандын 
ортосунда жашагандай элебиз. 
Тегерегибиз тажик айылдары ме-
нен курчалган. Бир нерсени сез-
генде дароо балдарды коопсуз 
жайга алып чыгып кетїї араке-
тин кєрєм. Тїнї да беймарал ук-
тап эс ала албайбыз. Бала-чака, 
баарыбыз кийимибиз менен эле 
уктайбыз. Кокустук болсо качып 
чыгуунун ыўгайын ойлойбуз. 
Ата жайыбыз, киндик каныбыз 
тамган жерибиз экен. Кеткибиз 
келбейт. Айылыбыз бейиштин 
тєрїндєй сезилет. Жерибиз бор-
поў, суубуз кенен. Эмне эксеў тї-
шїмдї мол аласыў. Анан кантип 
жерибизди бєтєн элге таштап ке-
тет элек. Ар бирибиз эле кєчїп 
кете берсек жерибизге тажиктер 
бастырып кирип келе берет. Биз 
айылыбызды таштап кетпейбиз. 

Тынчтык болот деген їмїтїбїз, 
ишеничибиз бар. Мамлекет баш-
чысы Садыр Жапаров аракетин 
кылып, анын эл їчїн иштегенин 
кєрїп эле турабыз. Баткенге єз-
гєчє статус берилип, пенсия, жє-
лєкпул кєтєрїлдї. Жеўилдиктер 
берилди. Мугалимдердин айлык-
тары жогорулап, кыйла жардам 
болду. Президент биздин кєйгє-
йїбїздї ойлоп, тынч уктай алба-
са керек дейм. Мисалы, Кєк-Таш 
айылында 10 гектар жери бар 
Ак-Арыктын асты биздин айыл 
сыяктуу тажик айылдарынын 
курчоосунда жайгашкан болчу. 
Алар да чыр-чатактардан тажап, 
балдарынын коопсуздугун ой-
лоп айылдан чыгып кетишкен. 
Эў негизгиси, мамлекет чек ара-
бызды чектеп, чечип берсе кал-
ганын єзїбїз деле жасап алабыз. 

Кечээки капсалаўда баарыбыз 
эч нерсеге карабай чыгып кет-
тик. Айылыбызга тажик аскер-
лери эли менен кошо кирип, їй-
лєрдї тоноп, андан соў єрттєп 
салышкан. Ошентип 2-3 саат-
тын аралыгында эле айылды 
кїлгє айлантышты. Бизде да-
лил катары тажик тарап єздє-
рї тартып тараткан видеолору 
да бар. Малыбызды айдап ке-
типтир, тоокторумдун мойнун 
толгоп єлтїрїп тизип коюптур. 
Мал-мїлкїбїз тонолсо да айыл 
эли тїгєл. Негизгиси жерибиз 
бїтїн, элибиз аман болсун. 

Єзїм 53 жашка чыктым. Ал-
дыга койгон ой-максаттарым кєп 
эле. Жакында уулума той, кы-
зыма сеп берейин деген даяр-
дыгым бар болчу. Баары кїйїп 
кетти. Оюмдагы бир гана тиле-
гим тынчтык болсо экен. Кыр-
гыз эли ынтымактуу эл экенбиз. 
Ошондуктан мындан ары да ын-
тымагыбызды бекем кылып, ич 
ара чыр-чатактарды токтотуп, 
мамлекетибиздин бїтїндїгї 
їчїн мамлекетке колдоо кєрсє-
тїїбїз керек. Садыр Нургожое-
вич да кыргыз эли їчїн аракет 
кылып, бїт шарттарды тїзїп бе-
рип жатат. 

Быйылкы окуяда ушуга че-
йин эч ким биздин айылга басып 
келген жок. Былтыркы апрелде-
ги жаўжалда да їйлєрїбїз кїй-
гєн. Быйыл да айылыбыз кїлгє 
айланды. Бизге эч нерсе бербе-
син, кєўїлїбїздї эле сурап кой-
со кыйла дем, кїч-кубат болот.

Карагылачы, биз бейиште жа-
шайбыз. Мємє-жемиштин тїрї 
бар, абасы салкын. Жерибизди эч 
кимге бергибиз келбейт. Ар би-
рибиз дуба кылалы. Уруш-талаш 
менен эч нерсе чечилбейт. Жєнє-
кєй элге тынчтык керек. 

Буга чейин улам-улам тополоў 
болуп турган. 2015-2016-жылда-
ры атамдын їйїн оўдоп, чоў там 
салдым. 9 жыл Орусияга жїк та-
шып иштеп жїрїп тапкан кара-
жатымды жебей-ичпей їйдї тур-
гузууга жумшадым. Єткєн жылы 
апрелдеги кол салууда їй-жайым, 
унаам єрттєлїп, мал-мїлкїм то-
нолду. Ошондо да эч нерсеге ка-
рабай качканбыз. Єрїк сатып 
334 миў 500 сом акчам кїрмєм-
дїн чєнтєгїндє калган. Жубайым-
дын сандыгындагы 174 миў сомду, 
энемдин єлїмтїгїмє деп эч ким-
ге айтпай жыйнап койгон 30 миў 
сомун алып кетишти. Документте-
рибиз, уулумдун диплому кїйїп 
калган. Азыр мен туулгандыгым 
тууралуу кїбєлїгїмдї калыбына 
келтире албай жїрєм. 

Тиричилик экен жакшылыктан 
їмїт їзбєй, кайрадан айылга ке-
лип, эгинибизди жыйнап жата-
быз. Айылдын акыбалын кєрїп, 
ыйлагыў келет. Жаштар, аялдар 
айылга келгиси жок. Биз ата жа-
йыбызды таштагыбыз келбейт. 
Кээ бир їй-бїлєлєрдїн ачуу їс-
тїндє ажырашып кетїї ыкты-
малы да бар. Менин жубайым 
артымдан калбайт. “Сен да бал-
дар менен кет” десем, кетпей ме-
ни коштоп жїрєт. Эриш-аркак, 
бири-бирибизге кубат болуп 
“бул кїндєр да єтєт. Заманыбыз 
тынч болот” - деп кєўїл жубата-
быз. Кыргыз эли кылымдан ке-
ле жаткан эл. Мамлекетибиздин 
бїтїндїгїн сактап калабыз деп 
ишенем.

Адылбек АКМАТОВ, 
Дилларам ЭГЕМБЕРДИЕВА, 

Баткен

Кєк-Терек айылынын тургуну Аскарали БЕРДИЯРОВ: 
Баткен районундагы Кєк-
Терек айылы Тажикстандын 
аскерлеринин экинчи жолу 
аткылоосуна да кабылган. 
Бул жерде жашаган 18 
тїтїн їй-бїлє туш 
тарабынан тажиктер менен 
чектешип турат. Экинчи 
жолку каргашада Кєк-Терек 
кыштагы кайрадан тажик 
аскерлеринин кол салуусунан 
жабыркап, їйлєрї єрттєлїп, 
кїлгє айланды. Єткєн 
жылы апрель айындагы 
кагылышууда да 17 турак 
жай єрттєлїп, мал-мїлкї 
тажиктер тарабынан 
таланып-тонолгон. Былтыр 
мамлекет тарабынан Кєк-
Терек айылы калыбына 
келтирилип, заманбап, 
бардык шарттары менен 
жаўы їйлєр курулуп 
берилген болчу. Жыл 
айланбай окуя кайталанды. 
Мындан улам, Кєк-Терек 
айылынын тургуну 
Аскарали Бердияров менен 
маектештик.

“БИЗДИ ОЙЛОП, ПРЕЗИДЕНТ 
ДА ТЫНЧ УКТАБАСА КЕРЕК”



ЖОЛТИЗМЕК

КЇН ЖЇРЇШ

- Азамат Бакирович, маеги-
бизди ушу тапта коомдук ар 
кыл пикирлердин чордону бо-
луп турган «Коопсуз шаар» 
долбоору боюнча баштасак. 
Дегеле, бул жаатта абал кан-
дай?

- Кыргызстандын аймагын-
да «Коопсуз шаар» долбоору 
2019-жылдын 4-мартынан баш-
тап иштеп жатат. «Коопсуз 
шаар» компонентинин «Акыл-
дуу шаар» долбоорунун алка-
гында 2019-жылдын 4-марты-
нан 2022-жылдын 17-октябры-
на чейин 3 миллион 502 миўден 
ашуун жол  эрежесин бузуулар 
катталган. Транспорт каражат-
тарынын ээлери тарабынан жол 
эрежелерин бузгандыгы їчїн 2 
миллион 767 миўден ашуун ток-
томдор аткарылды. Мамлекеттик 

казынага 27 миллиард 807 мил-
лиондон ашык каражат тєлєн-
дї. Камераларды орнотуу - бул 
мамлекеттин казынасын толту-
руу эмес, бирден-бир жол кырсы-
гын азайтуу жана жол кырсыгы-
нан каза болгон учурларды жок-
ко чыгаруу максатында коюлган.    

Кыргыз Республикасынын 
ИИМнин ЖКККББнын кызмат-
керлери жол транспорт кырсык-
тарынын алдын алуу жана бол-
турбоо максатында эскертїїчї, 
тїшїндїрїї иш-чараларын жїр-
гїзїп келет. Анын алкагында 
жол кыймылынын катышуучу-
ларына эрежелерди сактоого ча-
кырып, “жол кыймылынын эре-
желери - жашоо эрежелери” де-
ген тїшїнїктї калыптанды-
руу аракетиндебиз. Дагы ток-
толуп кете турган нерсе, Биш-
кек шаары жана Чїй облусунун 
видео-фото фиксация аппарат-
тык программалык комплекс-
тер орнотулган жерлерде жол 

кырсыктарынын саны кескин 
тємєндєєдє. 

Фактыга келе турган болсок, 
2022-жылдын 9 айында респуб-
ликанын аймактарында 4972 
(5426) жол-унаа кырсыгы катта-
лып, бул кєрсєткїч 2021-жылдын 
ушул мезгилине салыштырмалуу 
- 8,3%га тємєндєгєн, анын кесе-
петинен каза болгондордун саны 
- 21,8 пайызга (610тен 477ге), жа-
ракат алгандардын саны - 4,9 па-
йызга (8301ден 7888ке) тємєн-
дєгєн. Мурда жол кырсыктары 
кєп катталган жерлерге “Кооп-
суз шаар” долбоорунун камера-
лары орнотулду. Азыркы учур-
да бул жерлерде жол кырсыкта-
ры кескин кыскарып, адам ємї-
рїн алган учурлары жокко чык-
ты. Ал эми 2-этабы боюнча рес-
публиканын жети облусунда 306 
жерге орнотулуп, ишке кирїї ал-
дында турат.

- Айтсаўыз, ушу тапта жол 
коопсуздугун камсыздаган 

єздїк курамдын штаттык 
бирдиги мезгил талабына 
шайкеш келеби?

- Тилекке каршы, жолдордо-
гу авариялык абалдын маани-
лїї факторлорунун бири бул 
жол коопсуздугун камсыздаган 
єздїк курамдын жетишпегенди-
ги. Республика аймагында жал-
пы жолдун узундугу 66672 км 
тїзєт. Ошол эле учурда эл ара-
лык жана мамлекеттик маани-
деги жолдор 10 223,5 км; жерги-
ликтїї жана ведомстволук жана 
калктуу конуштагы кєчєлєр – 56 
448,9 км; республика аймагын-
да унаалардын саны 1 миллион 
423 миў даана, ал эми тїздєн тїз 
жол кыймылын кєзємєлдєгєн 
ЖККК тескєєчїлєрдїн штаты-
нын саны 750 бирдиктен кичи-
не эле жогору (1990-жылдан бе-
ри ЖКК кызматкерлеринин са-
ны єскєн эмес). Азыркы учурда 
жолдордун 16 пайызы гана жол 
кыймылынын кєзємєлїнє алы-
нууда. Ошол эле учурда бир жол 
коопсуздугун кєзємєлгє алуучу 
кызматкерге 86,8 км жол, анын 
ичинен 13,3 км эл аралык мамле-
кеттик маанидеги жана 73,5 ча-
кырым жол калктуу конуштар-
дагы кєчєлєр туура келет.

- Азамат мырза, жакында 
эле эки унаа кагышып, 8 адам 
мерт болгон окуя орун алды. 
Аныгында, мындай окуялар 
аз эмес. Мындай каргашанын 
алдын алуу жаатында кандай 
иштер жїрїїдє?

- Кыргыз Республикасынын 
Єкмєтїнїн 2005-жылдын 29-ию-
лундагы №334-р токтомунун та-
лаптарын аткаруу максатында, 
ошондой эле жол кыймылынын 
коопсуздугун камсыз кылуу жа-
на оор кесепеттерге алып келген 
жол-транспорт кырсыктарын бол-
турбоо максатында 2022-жылдын 

15-октябрынан 2023-жылдын 
1-майына чейин Бишкек – Ош 
автожолу боюнча жїргїнчїлєр-
дї бардык дєўгєлєктїї механизми 
бар автобустардан тышкары єз-
гєчє кичинекей кубаттуулугу (16 
орунга чейин) автобустар менен 
ташууга тыюу салынат. Чїй об-
лусунун Жайыл районунун Сос-
новка айылындагы жана Жалал-
Абад облусунун Токтогул райо-
нундагы стационардык посттор-
до жїргїнчїлєрдї бардык дєўгє-
лєктїї механизми бар автобустар-
дан тышкары, єзгєчє кичинекей, 
кубаттуулугу (16 орунга чейин) 
автобустар кышкы мезгилге ыла-
йыктуу дєўгєлєктєр менен жаб-
дылбаган минивэндер менен та-
шуу фактыларынын алдын алуу 
иштери кїчєтїлєт. 

Ооба, сиз белгилегендей 
13-октябрь кїнї Ала-Бел ашуу-
сунда дагы 8 адамдын ємїрїн 
алган жол кырсыгы катталды. 
Бишкек – Ош жолунун 211-ча-
кырымында Мерседес-Бенц унаа-
сы менен Хонда-Стрим унаала-
рынын кагылышына ашуудагы 
жолдун катаалдыгы себеп бол-
гон.

Буга байланыштуу Кыргыз 
Республикасынын ИИМдин 
Жол кыймылынын коопсузду-
гун камсыздоо башкы башкар-
малыгы кышкы мезгилге ыла-
йыктуу дєўгєлєктєр менен жаб-
дылбаган унаалардын айдоочу-
ларын Тєє-Ашуу, Ала-Бел, Єт-
мєк ашуулары аркылуу алыскы 
сапарга чыгуудан алыс болууга 
чакырат. Урматтуу айдоочулар, 
жол эрежелерин так сактаўыз, 
ашуулардан тїшїїдє жана кє-
тєрїлїїдє єзгєчє этият болу-
ўуздар!

Маектешкен 
Афина БАКИРОВА

КР ИИМдин Жол кыймылынын коопсуздугун кєзємєлдєє 
башкы башкармалыгынын башчысы Азамат ИСРАИЛОВ:

“КАМЕРАЛАР КАЗЫНА ТОЛТУРУУ ЭМЕС, 
КЫРСЫКТЫ АЗАЙТУУ МАКСАТЫНДА КОЮЛГАН”

Заман талабы, кїнїмдїк 
муктаждыктан улам 
адамзат ушу тапта 
автоунаага тїздєн-тїз кєз 
каранды болуп калды. Ал 
эми автоунаа жїрїш їчїн 
жол, атайын эрежелер, 
тиешелїї мыйзамдар болушу 
шарт эмеспи. Андыктан 
бул тармакты тескей 
турган кызматтар да 
арбын. Бирок, Кыргызстанда 
алардын негизгиси бул 
ИИМдин Жол кыймылынын 
коопсуздугун кєзємєлдєє 
башкы башкармалыгы. 
Биз бїгїн аталган 
тармактын башчысы, 
милициянын полковниги 
Азамат Исраилов менен 
Кыргыз Республикасынын 
аймагындагы жол-
транспорттук тартиптин 
абалы тууралуу 
маектештик.

Кыргыз-єзбек мамлекеттик 
чек арасы боюнча, айрыкча 
Кемпир-Абад суу сактагычына 
байланыштуу коомдо ача 
пикир орун алып, келишимди 
колдогондор да, каршы пикир 
айткан тараптар да чыгууда. 
Бул боюнча 15-октябрда 
Єзгєндє курултай єтїп, ал эми 
22-октябрда Кемпир-Абадды 
коргоо комитети тїзїлгєн. 

23-октябрда таў эрте Кемпир-
Абад суу сактагычы кошуналарга 
берилбеши керек деп каршы бол-
гон бир катар саясатчылардын жа-
на активист-блогерлердин їйлєрїн 
ИИМдин кызматкерлери тинтїїгє 
алып жатышканы жєнїндє маалы-
мат каражаттары жазып чыгыш-
ты. Равшан Жээнбеков, Жеўиш 
Молдокматов, Кеўешбек Дїйшє-
баев, Асия Сасыкбаева, Гульнара                                                            
Журабаева, Рита Карасарто-
ва, Айданбек Акматов, блогер 
Атай Бейшенбек жана башка сая-
сатчы, активисттер соттун че-
чими менен 48 саатка камакка 

алынганы белгилїї болду. Ал эми 
экс-депутат Канат Исаев бир айга 
камакка алынган. Мындан тышка-
ры бир катар активисттер сурак-
ка чакырылган. Жалпысынан 20га 
жакын саясатчы, активисттер ка-
макка алынганын жазышууда. 

ИИМдин маалыматы боюн-
ча їйї тинтїїгє жана камакка 
алынгандар Кылмыш кодексинин 
“Массалык башаламандык уюш-
турууга даярдык” беренеси (36-
278) боюнча шектелип жатышат. 
ИИМдин тергєє кызматынын бил-
дирїїсї боюнча иликтенип жат-
кан кылмыш ишинин алкагында 
атайын тергєє иштеринин жїрї-
шїндє айрым адамдардын масса-
лык башаламандык уюштурууга 
жана мыйзамга каршы бийликти 
басып алууга даярдыкка тиешеси 
болгону боюнча далилдер табыл-
ган. Мына ушул кылмыш ишинин 
алкагында алардын їйлєрїнє тин-
тїї жасалган. ИИМдин маалыма-
ты боюнча тергєє иштеринин жы-
йынтыгы менен коомчулукка ко-
шумча маалымат берилет.

БИШКЕКТЕ МИТИНГ ЄТТЇ

24-октябрда Бишкекте Кемпир-Абад суу сакта-
гычынын кошуналарга берилиши жана камакка 
алынгандарды бошотуу талабы менен тынчтык 
митинги єттї. Митингчилер алгач темир жол вок-
залына чогулушуп, андан кийин “Ала-Тоо” аян-
тына карай бет алышты. Алар Кемпир-Абад суу 
сактагычын кошуналарга берїїнї жокко чыга-
руу, ага байланыштуу документтерди жарыялоо 
талабын коюшуп, камакка алынган активисттер-
ди бошотуу талабы жазылган транспаранттарды 
кєтєрїп алышкан. 

Митингчилер “Ала-Тоо” аянтында суу сак-
тагычты кошуналарга бербєєгє чакырган пе-
тиция текстине кол коюшту. Петицияны Пре-
зиденттин Администрациясына, Жогорку Ке-
ўешке жана Министрлер Кабинетине тапшы-
руу пландалган. 

Ушуну менен митинг аяктады. Ага айрым маа-
лыматтар боюнча 200-300 киши катышты. 

БИЗГЕ ТЫНЧТЫК КЕРЕК
Бул арада Жалал-Абадда єлкє жетекчили-

гин колдогон митинг єттї. Митингге чык-
кандар Президент Садыр Жапаровду жана                        
Камчыбек Ташиевди толук колдой тургандык-
тарын, бийлик туура багытта иштеп жатканын 
айтышып, бардык жарандарды колдоого чакы-
рышты. Митингге чыккандар єкмєттїк эмес 
уюмдарга карата терс пикирин билдиришип, 
єлкєнїн тынчтыгын бузбоонун зарылдыгын 
баса белгилешти. 

Ош облусунун Єзгєн районунда жергиликтїї 
тургундар Президент Садыр Жапаровду колдоп 
митингге чыгышты. Акциянын катышуучулары 
жалпы кыргызстандыктарды бийликти колдоого 
жана биримдикке чакырышты.

Токмок шаарында президентти, бийлик башын-
дагыларды колдогон жаштар митингге чыгыш-
ты. Колдоо акциясына чыккандардын максаты 
– жалпы кыргыз элин ынтымакка жана бирим-
дикке чакыруу. Жаштар єнїгїп келе жаткан мам-
лекетти, бийлик башында отурган жетекчилерди 
колдоого їндєштї.

Бегим ТУРДАЛИЕВА

МЫЙЗАМДЫ СЫЙЛАСАК, 
ТЕРГЄЄНЇ КЇТПЄЙЛЇБЇ?
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кызмат кєрсєткєн Россиянын 
Санкт-Петербург калаасында-
гы «Стройпроект» ишканасынын 
инженердик тобу менен тыгыз иш 
алып барып, кєптєгєн билим жа-
на тажрыйба топтодук. 

Илимий изилдєє жана баш-
ка багыттар менен иштешип жа-
тышкан Япониянын «Central», Ка-
закстан Республикасынын «Каз-
дорНИИ», «UneedUs Group» жана 
«Индортех», Белоруссия Республи-
касынан «Кредо Диалог», Єзбекс-
тан Республикасынан «Узйуллойи-
ха» мамлекеттик ишканасы, Рос-
сия Федерациясынын федералдык 
экологиялык оператор «Spectrum 
Engineering Consultants» ишканасы 
жана башка кєптєгєн ата мекен-
дик ишканалар менен биргеликте 
ири долбоорду жїзєгє ашырууга 
институт єз салымын кошуп келет. 

Институттун адистери Япония-
нын «Central» ишканасы менен 
эл аралык унаажолдорун сапат-
туу куруу жана жакшыртуу дол-
боорунун алкагында япон техно-
логиясын колдонуу менен курула 
турган ири кєпїрєлєрдї долбоор-
лоону, ошондой эле инженердик 
изилдєє иштерине катышуу менен 
албан тажрыйба топтоду.

- Учурда кандай долбоорлор-
дун їстїндє иштеп жатасыздар?

- «Кыргызжолтрансдолбоор» 
долбоорлоо жана изилдєє инсти-
туту Президент С.Жапаров жана 
Министрлер Кабинетинин Тєра-
гасы А.Жапаров тарабынан колдоо 
таап, Транспорт жана коммуника-
циялар министрлигинин тапшыр-
масынын негизинде єлкєдєгї стра-
тегиялык жактан маанилїї дол-
боорлордун їстїндє иштеп жатат.

Балыкчы – Ананьево – Каракол 
унаажолунун Корумду – Балбай 
баатыр 104-184.5 чакырымын ре-
конструкциялоо долбоору, Балык-
чы – Бєкєнбаев – Каракол унаажо-
лунун 1 жана 2-бєлїгїнїн 0-141,6 
чакырымын параллелдик долбоор-
лоо жана куруу макамы менен ре-
конструкциялоо жана Балыкчы – 
Бєкєнбаев – Каракол унаажолунун 
3-бєлїгїнїн 141,6-220 чакырымы 
реконструкцияланат. Балыкчы шаа-
рынан Жалал-Абад шаарына чейин-
ки Тїндїк-Тїштїк альтернативалык 
унаажолунун Сафаровка айылынан 
Барпы айылына чейинки долбоорун 
иштєє менен Суусамыр – Талас – 
Тараз унаажолунун 105-чакыры-
мынан Казакстан Республикасынын 
Мамлекеттик чек арасы Кичи-Капка 
єткєрїї пунктуна чейинки унаажо-
лун реконструкциялоо боюнча дол-
боорунда иш алып баруудабыз. 

Мындан тышкары 28 чакырым 
Ош шаарынын айланма жолунун 
техникалык-экономикалык не-
гиздемесинде 28 чакырымды тей-
лєє менен катар Арал – Тєє-Ашуу 
унаажолунун 0 чакырымынан 79,6 
чакырымына чейинки реконструк-
ция долбоору Коргон – Андархам 
унаажолунун 22,5-чакырымын ку-
руу, Базар-Коргон – Арсланбап жо-
лунун 33,0-47,0 чакырымындагы 
капиталдык оўдоо иштери дол-
боору ишке ашырылат.

Ошондой эле Ала-Бука – Жаўы-
Базар – Кировка унаажолунун 100 
чакырымында капиталдык оўдоо, 
долборлоо иштерин бїткєрїїнїн 
їстїндє иштеп жатабыз. Мындан 
тышкары, сыноо лабораториясы 
тарабынан жол тейлєє жана же-
ке ишкерлерге кызмат кєрсєтїлїп 
келїїдє.

Жогоруда кєрсєтїлгєн жолдордун 
дорбоорлоо иштерин баштаардан 
мурда институттун адистери жер-
гиликтїї єзїн-єзї башкаруу уюм-
дарынын єкїлдєрї, Президенттин 
ыйгарым укуктуу єкїлдєрїнїн жа-
на жергиликтїї калктын катышуусу 
астында коомдук угууларды єткє-
рїп, тургундарды долбоор менен же-
ринен тааныштырып турат. 

Эл аралык стандарттагы унаа-
жолдордун долбоордук доку-
менттерин жана техникалык-
экономикалык негиздемелерин 
иштеп чыгууда Кыргыз Респуб-
ликасынын мыйзамдары жана 
ченемдик укуктук актылары, Ба-
жы бирлигинин ТР ТС 014/2011            
(ТР-ЕАЭБ) «Автомобиль жолдо-
рунун коопсуздугу» техникалык 
регламентинин талаптары жана 
стандарттары эске алынат.

- Тїндїк-Тїштїк альтерна-
тивдик унаажолунун толук 
бїткєрїлїп пайдаланууга бе-
рилїїсїнє канча убакыт калды 
жана учурдагы курулуштардын 
абалы кандай?

- Республиканын тїндїк-
тїштїгїн бириктирген Бишкек – 
Ош магистралында жыл сайын ав-
тоунаанын агымы кєбєйгєндїгїнє 
байланыштуу жолдо жїргєн жїр-
гїнчїлєрдїн коопсуздугу чоў кєй-
гєйгє айлана баштаган. Ошондук-
тан, Балыкчы – Жалал-Абад ба-
гытын камтыган Тїндїк-Тїштїк 
альтернативдїї жаўы унаа жо-
лун куруу зырылчылыгы келип 

ЖОЛ – МАМЛЕКЕТТИН КЇЗГЇСЇ

«Кыргызжолтрансдолбоор» долбоорлоо жана изилдєє 
институту мамлекеттик ишканасы  55 жылдан бери 
єлкєбїздєгї стратегиялык жактан маанилїї болгон автоунаа 
жолдорунун долбоорлоо иштеринин бардыгына катышып келет. 
Мол тажрыйбага ээ «Кыргызжолтрансдолбоор» институту 
бир канча чет єлкєлєр менен иш алып барган абройлуу ири 
ишкана болуп эсептелет. Институт уюшулгандан берки єзїнїн 
тарыхында єлкєдєгї кєптєгєн объектилердин, унаажолдордун 
долбоорлорун даярдады. Дїйнєлїк сапаттагы мыкты курулган 
жолдордо эл аралык байланыштар чыўдалып, элибиз сапар 
жолдордо канааттануу менен їзгїлтїксїз алакада келе 
жатат. Аталган ишкананын учурда  жасап жаткан иштерин 
билїї максатында башкы директор Ашымбеков Талайбек 
Нурлановичти кепке тарттык.

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар 
министрлигине караштуу «Кыргызжолтрансдолбоор» 
долбоорлоо жана изилдєє институту мамлекеттик 
ишканасынын башкы директору  Талайбек АШЫМБЕКОВ:

- Талайбек Нурланович, алгач 
єзїўїз жетектеген ишкана туу-
ралуу жана анын материалдык-
техникалык абалы жєнїндє 
маалымат бере кетсеўиз?

- Биздин ишкананын курамын 
тїзгєн институтта жалпысынан 
153 кесипкєй кызматкер эмгек-
тенип, алардын токсон пайызы 
жогорку билимдїї инженердик-
техникалык адистерден куралган. 

Ишканабыз негизинен дол-
боорлоо жана изилдєє институ-
ту болгондуктан материалдык-
техникалык базаны чыўдоодо 
мезгил талабынан артта калбас-
тан, техникалык-экономикалык 
негиздемелерди, долбоордук жа-
на жумушчу документтерди, ошон-
дой эле автоунаа жолдорунун, кє-
пїрєлєрдїн жана инженердик ку-
рулуштардын бардык категория-
сынын техникалык-экономикалык 
эсептєєлєрїн иштеп чыгуу шарт-
тары биздин институтка жїктєл-
гєн. Институттун компьютердик 
оргтехникалары заман талабына 
жооп берген программалар менен 
камсыздалып турат. Эў керектїї 
компьютердик жабдууларды этап-
этабы менен алып, жаўылап жа-
табыз. Мындай мїмкїнчїлїктєр 
бардык стадиядагы долбоорлор-
ду тїзїїдє убакытты їнємдєп, са-
паттуу иштєєгє шарт тїзєт. Жа-
кынкы кїндєрї долбоорлоо иште-
рине ылайыкташтырылган акыр-
кы їлгїдєгї жаўы чыккан кубат-
туу компьютерлерди жана сыноо 
лабораториясына колдонуучу ас-
фальтбетон материалын сыноого 
керектїї жабдуулар менен камсыз 
кылуунун 1-этабын ишке ашыруу 
алдында турабыз.

Иштелип жаткан долбоорлор-
дун тактыгы їчїн геодезиялык 
изилдєєнїн жана консультация-
лык кызмат кєрсєтїїнїн сапатын 
арттырууга карата техникалык ба-
забызды заманбап инновацияляк 
технологиялар менен камсыз кы-
лууга жетиштик. Техникалык ба-
забыз навигациялык спутниктик 
системанын GPS GS-16 BASA жана 
GPS GS-16 ROVER учуучу аппарат-
тары менен толукталды. 

- Институттун эл аралык ала-
касы тууралуу айтып берсеўиз?

- Биздин институт жакынкы жа-
на алыскы єлкєлєрдїн долбоор-
лоо институттары менен долбоор-
лоо жана курулуш тармагы боюнча 
тыгыз байланышта кызматташып, 
чоў тажрыйбага ээ болуп, практи-
ка жїзїндє эл аралык маанидеги 
жол курулуштарында тажрыйба 

алмашып келет. Быйыл апрель 
айында Россиянын «Ленметро-
гипротранс» долбоорлоо-изилдєє 
институтунун єкїлдєрї Кыргыз-
станга келишип, сїйлєшїїлєрдїн 
жыйынтыгында унаа жана темир 
жолдордун долбоордук документ-
терин иштеп чыгууда жана тоннел-
дерди куруу боюнча бирге кызмат-
ташуу жєнїндєгї Меморандумга 
кол койдук. 

«Кыргызжолтрансдолбоор» до-
боорлоо жана изилдєє институту-
нун адистери инновациялык жа-
ўы жетишкендиктеги нано техно-
логияны колдонуу жаатында или-
мий иштердеги изилдєєлєрдї тур-
мушка ашырууну дагы єз нугун-
да алып бара жатат. Аталган иш-
кананын беш кызматкери учурда                         
Н.Исанов атындагы Кыргыз мам-
лекеттик курулуш, транспорт жа-
на архитектура университетиндеги 
аспирантурада жана докторанту-
рада окуп жатышат. Ушул эле уни-
верситетке быйылкы жылы дагы 
тєрт кызматкерибиз аспирантурага 
тапшырып жатышат. Ошону менен 
катар адистерибиз ата мекендик 
жана чет элдик университеттерде 
билимин улантып, илимий чєйрє-
дє єзїнїн билимин єркїндєтїїдє. 
Институттун инженердик курамы 
єзїнїн ишинде чет элдик тажрый-
баларды колдонуп, автоматташты-
рылган долбоорлоо боюнча «веби-
нар» семинарларга чет єлкєлєргє 
чейин барып катышууда. 

Тарыхый узак жолду, тагыраак 
айтканда 55 жылды басып єткєн 
биздин институт кєптєгєн ири чет 
мамлекеттерге таанылуу менен 
бир нече чет элдик компаниялар 
арасында биргелешкен кызматта-
шууну жїргїзїп келїїдє. 

Маселен, азыркы курулуш жїрїп 
жаткан ири долбоор болгон Тїндїк-
Тїштїк альтернативдїї унаажолун 
алалы. Альтернативдїї унаажолу-
нун негизги куруучусу болгон Кы-
тай Эл Республикасынын «China 
Road and Bridge Corporation», Кєк-
Арт ашуусунда орун алган тоннел-
дин долбоорун «БАМтоннельп-
роект» долбоорлоо институту иш-
теп чыккан. 

Эў чоў маанидеги курулушта ин-
женердик консультациялык кыз-
мат кєрсєтїп жаткан Россиянын 
Новосибирск шаарындагы «БАМ-
тоннельпроект» долбоорлоо инс-
титуту ушул эле долбоордогу эс-
такадалык кєпїрєнїн долбоорун 
иштеп чыккан. Тїндїк-Тїштїк 
альтернативдїї жол курулушун-
да инженердик-консультациялык 
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чыккан. Бул унаа жолу єлкєнїн 
тїштїк аймагындагы Ош, Бат-
кен, Жалал-Абад облустары менен 
республиканын тїндїгїндєгї На-
рын, Ысык-Кєл, Чїй, Талас облус-
тарын бириктирип, єз ара карым-
катышты чыўдайт. Курулуп жат-
кан альтернативдїї жол узак жол-
ду кыскартып, ошону менен бирге 
єлкєнїн тїштїк аймагынан Нарын 
жана Ысык-Кєл облустарына жїр-
гїнчїлєрдї коопсуз тейлєє менен 
жїк ташуу чыгымын азайтып, эл-
дин жолдо жїрїїсїнє жагымдуу 
шарт тїзмєкчї. 

Аталган долбоорду ишке ашы-
рууга биздин институт тїздєн-тїз 
катышууда. Жаўы курулуп жаткан 
альтернативдїї тїндїк-тїштїк жо-
лунун курулуш рельефи боюнча 
єтє татаал тоо кыркалары аркы-
луу жол курулушу жїргїзїлїп жа-
тат. Кыргызстандын жаратылыш 
климаты суук, жаан-чачындуу бо-
луп, кєчкї, сел жїрїї коркунучу 
тез-тез кайталангандыктан кєп-
тєгєн оорчулукту жараткан. Деўиз 
деўгээлинен 2500 метр бийиктик-
теги экзогендик татаал процесс-
терге байланыштуу жолдун ку-
рулушунун долбоорун тїзїїдєгї 
долбоорлоо-изилдєє иштери бир 

топ кыйынчылыктар менен кош-
толду. 

Тїндїк-Тїштїк унаажолунун 
жалпы узундугу 433 чакырымды 
тїзєт. Курулуштун I жана II Фа-
заларында Жумгал району менен 
Жалал-Абад шаарын бириктирген 
бєлїгїндєгї жол жана кєпїрєлєр-
дї куруу иштерин мол тажрыйба-
ган ээ болгон Кытай Эл Республи-
касынын «China Road and Bridge 
Corporation» корпорациясы ишке 
ашырып жатат. 2013-жылы 11-сен-
тябрда Тїндїк-Тїштїк альтерна-
тивдїї жолунун долбоорун каржы-
лоо боюнча 400 млн АКШ долла-
рына кредиттик макулдашууга кол 
коюлган. 433 чакырымды тїзгєн 
бул жаўы жол эки этап менен II 
техникалык категориядагы пара-
метрлер боюнча курулууда. 

I фаза 150,9 чакырым узундукта-
гы Кызыл-Жылдыз – Арал айыл-
дарынан (183+500-195+486 чакы-
рым), Казарман айылынан Жалал-
Абад шаарына чейинки (291-433 
чакырым) маршрутту камтыйт. Бї-
гїнкї кїндє жол куруу иштерин-
деги долбоор аяктап, Кєк-Арт кыр-
ка тоосун тешип єтїї їчїн 3890 
метрди тїзгєн тоннель куруу иш-
тери жїрїп жатат. Жалпысынан 

айтканда бїгїнкї кїндє I Фазада-
гы жол курулуш иштеринин 81,5 
пайызы бїтїп калды. 

Долбоордо каралган тоннель за-
манбап технология, заманбап ку-
рулуш материалдары менен куру-
луп жатат. Техникалык мїнєздє-
мєсї бардык талаптарга жооп бе-
рет. Бирок, тоннелдин курулушу 
бир аз кечигип калганын айтып 
коюшубуз керек. Тоннелдин ку-
рулушу боюнча долбоордогу кєр-
сєтїлгєн мєєнєттєн кечигип жат-
канын себеби, кєптєгєн фактор-
лорго байланыштуу. Биринчиден, 
тоонун боорунда атайын жол ку-
рулуш керек эле. Себеби, ага че-
йин эч кандай жолдун нугу бол-
гон эмес. Ушундан улам тоннел-
дин курулушу бир жылга кеч баш-
талды. Экинчиден, инженердик-
геологиялык жана гидрогеология-
лык чалгындоо жумуштары кыш 
мезгилиндеги суук, кар, музга ай-
ланган татаал жагдайлардагы тос-
коолдуктан болду. Їчїнчїдєн, жол-
дор тоўуп, музга айланып, кєчкї кєп 
жїргєн катаал климаттык шарт иш-
ке жолтоо болду. Тилекке каршы, 
кыш суук келип, узакка созулган 1-3 
метрге жеткен калыў кардын катма-
ры май-июль айларына чейин тоўуп 
жатат. Тоннелдин курулушу биздин 
ишкананын инженерлеринин кєзє-
мєлї аркылуу ишке ашырылууда. 
Учурда тоннелдин 3410 метр узун-
дугу казылып, аягына чыгуу їчїн 
їстїнкї катмардан 446 метр кал-
ды. Астынкы катмардагы казуу 
иштери 3110 метрге чейин казы-
лып, 770 метр казуу иштеринин 
жїргїзїлїїсї менен тоннелдин 
туруктуу конструкциясын бетон-
доо иштери жїрїп жатат.

Тїндїк–Тїштїк альтернативдїї 
жолдун II Фазасы эки участокко 
бєлїнгєн. Биринчи участоктун 
узундугу 61,3 чакырымды, экин-
чиси 40,5 чакырымды тїзєт. Мына 
ушул участоктордо жалпы узунду-
гу 1472 метр болгон эки эстакада-
лык кєпїрє куруу каралган. Чы-
нында бул жерлерде деле жол ку-
рулушу катаал шартта жїргїзї-
лїп келет. Жалпы узундугу 1076 
метрди тїзгєн биринчи кєпїрє ме-
нен 396 метр узундуктагы экин-
чи кєпїрєнїн курулушу дээрлик 
бїткєн. Бїгїнкї кїндє 2 Фазанын 

негизги жол курулуш иштери аяк-
тап, 2021-жылдын 30-ноябрында 
кепилдик мєєнєткє тапшырыл-
ган. Азыркы убакта ушул жылдын 
30-ноябрына чейин кепилдик мєє-
нєтї аткарылып жатат.

- «Балыкчы – Барскоон – Ка-
ракол» унаажолдоруна токто-
ло кетсеўиз? 

- «Балыкчы – Барскоон – Ка-
ракол» 0-141.6 чакырымындагы 
унаажолун калыбына келтирїї 
долбоору Президенттин жарлы-
гына ылайык ишке ашырылып, 
андагы жолдордун стратегиялык 
мааниси эске алынуу менен Ысык-
Кєл облусунун жол инфратїзїмдє-
рїн жакшыртуу максатында ишке 
ашырылып жатат. 

Чынында эле бул унаажолу єл-
кєнїн экономикалык жана социал-
дык єнїгїїсїнє, аймактын транс-
порттук инфратїзїмдєрїнїн жак-
шырышына жана туристтик мїм-
кїнчїлїктєрдїн єсїшїнє єзгєчє 
мааниге ээ. КРнын Министрлер 
Кабинетинин буйругуна ылайык, 
«Балыкчы – Барскоон – Каракол» 
унаажолунун долбоорун даярдоо 
жана жолдун курулушуна кєзємєл 
жїргїзїї милдети биздин ишкана-
бызга жїктєлгєн. Бул жолдун ку-
рулушунун дагы бир артыкчылы-
гы, Президент Садыр Жапаровдун 
демилгеси астында эгемендїїлїк 
жылдарынан бери биринчилерден 
болуп ата мекендик єндїрїштє-
гї «Кыргыз Жол Курулуш» жана 
«Арек Курулуш» компаниясы жол 
курууну ишке ашырып жатышат. 

Азыркы 0-71 чакырым аралык-
тагы №1 участоктун 0-25 чакыры-
мы «Кыргыз Жол Курулуш» тара-
бынан 68 пайызга бїттї. 2 асфаль-
тобетон завод курулуп, астынкы 
катмарынын асфальт тєшєєсї 63 
пайызга аткарылды. №2 участок-
тогу 71-141.6 чакырым «Арек Ку-
рулуш» фирмасы тарабынан жол 
тїзмєгїн куруу, суу тїтїкчєлєрдї 
орнотуу, кєпїрєлєрдї куруу иш-
тери менен аталган участокто эки 
асфальтобетон заводун мобилиза-
циялоо иштери аяктап жатат.

- Жогорудагы ири долбоор-
лордон тышкары, сиз жетекте-
ген ишкана дагы кандай иштер-
ге кєзємєл жїргїзєт?

- Тїндїк-Тїштїк альтернати-
валык жолундагы курулуш дол-
боорунун III Фазадагы Нарын об-
лусунун Дыйкан – Кызыл-Жылдыз 
айылдарында жайгашкан 159+200-
183+00 чакырым жолдорунда ке-
лишимдин негизинде институттун 
адистери курулуш иштери аякта-
ганга чейин субконсалтинг кыз-
маттарын аткарышат. 

Кыргыз Республикасынын Ми-
нистрлер Кабинетинин буйругу 
жана Кыргыз Республикасынын 
Транспорт жана коммуникация-
лар министрлигинин буйругун ат-
каруу максатында «Ош – Баткен – 
Исфана» унаажолдор башкарма-
лыгы жана «Арек Курулуш» иш-
канасы менен биргеликте узунду-
гу 32,6 чакырым болгон «Кайтпас 
– Єтїкчї» унаажолун капиталдык 
оўдоо долбоору ишке ашырылган. 
Кыргызстан жана Єзбекстан Рес-
публикалары їчїн экономикалык 
жактан чоў маанидеги жолдун IV 

техникалык категориясы болуп 
саналат. Бул жумушта дагы биз-
дин институт техникалык кєзємєл 
жїргїзїї боюнча консультанттык 
жумуштарды аткарды.

Ошондой эле Чїй облусунун Со-
кулук районунун Ак-Ордо-3 жаўы 
конушунун Э.Иманалиев кєчєсїн-
дєгї 2,540 чакырым жол куруу иш-
терине техникалык кєзємєл жїр-
гїзїї «Кыргызжолтрансдолбоор» 
долбоор жана изилдєє институту-
на тапшырылды. Кыргыз Респуб-
ликасынын Транспорт жана ком-
муникациялар министрлигине ка-
раштуу Жол чарба департаменти 
менен подрядчик «Кыргыз Жол 
Курулуш» ЖЧКсы тарабынан ку-
рулуштун негизги жумуштары бїт-
кєрїлїп, «Кыргызавтожол» мамле-
кеттик ишканасы тарабынан жолду 
жабдуу иштери жїрїп жатат.

Жол чарба департаменти менен 
“Кыргызжолтрансдолбоор” мам-
лекеттик ишканасынын ортосунда 
Чоў-Арык, Ала-Арча жаратылыш 
паркы унаа жолунун 16,5-чакыры-
мынан 26,5-чакырымына чейинки 
аралыкта жол оўдоо иштери жїр-
гїзїлдї. Биздин институт техни-
калык кєзємєл жїргїзїї боюнча 
консультациялык кызмат кєрсєттї. 

«Ош – Баткен – Исфана» авто-
жолунун 28 чакырымынан 75,034 
чакырымына чейинки тилкени 
реабилитациялоо долбоору жана 
Бишкек – Ош унаажолунун 400,1 
чакырымынан 400,8 чакырымы-
на чейинки тоннелдин курулушу 
келишимдин негизинде «Борбор-
дук консультант инс» компаниясы-
нан биздин институт техникалык 
кєзємєлдї ишке ашыруу боюнча 
субконсультативдик кызматтар-
ды кєрсєтєт. Мында 30га жакын 
адистерибиз бул келишим боюн-
ча иштешет.

Долбоор JICA эл аралык кызмат-
таштык боюнча Япония агенттиги 
тарабынан каржыланган “Эл ара-
лык маанидеги жолдорду жакшыр-
туу”. Бишкек – Ош унаажол тил-
келеринде эл аралык деўгээлдеги 
сапаттуу магистралдын долбоору 
япон стандарттары боюнча иште-
лип чыккан.

Ош – Исфана унаа жолун оў-
доодо 125,179 чакырым, Кадамжай 
– Чечме участогунда узундугу 40,7 
чакырым жана Орозбеков айылы-
нын 7 чакырым айланма жолунда-
гы орто оўдоо курулуш жумушта-
ры 80 пайызга аяктап калды. Инс-
титут бул долбоордогу курулуш-
ка техникалык кєзємєл жїргїзїї 
боюнча иштерди жїргїзєт. 

- Талайбек Нурланович, ал-
дыда кесиптик майрамыўыз-
дар жана ишкананын 55 жыл-
дык юбилейин белгилєє кї-
тїлїїдє. Кесиптештериўизге 
кандай каалоо-тилектериўиз 
бар?

- «Кыргызжолтрансдолбоор» 
мамлекеттик ишканасы жолдор-
ду, жасалма курулуштарды, кєпї-
рєлєрдї жана башкаларды курууда 
жана реконструкциялоодо изил-
дєє, долбоорлоо жана консульта-
циялык кызматтарды кєрсєтєт. 
2022-жылдын 1-жарым жылдыгы-
на карата тїзїлгєн келишимдер-
дин, кошумча макулдашууларды, 
буйрутмаларды аткаруу менен иш-
кана жамааты кесиптик майрамын 
белгилєєнї утурлап турат. 

Учурдан пайдаланып, «Кыргыз-
жолтрансдолбоор» ишканасынын 
жалпы эмгек жамаатын келе жат-
кан кесиптик майрамдары жана 
институттун уюшулгандыгынын 
55 жылдык мааракеси менен чын 
жїрєктєн куттуктап кетмекчимин. 
Ары татаал, ары жооптуу иштерин-
де албан ийгиликтерди каалап, ба-
кубат турмуш, кут-берекелїї ємїр 
каалаймын. Майрамыўыздар ме-
нен, урматтуу кесиптештер!

Маектешкен 
Шайгїл УРМАТОВА
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Ýëåêòð ýíåðãèÿñûí èøòåï ÷ûãàðóó áîþí÷à ýíåðãèÿ-
íûí êàéðà æàðàëóó÷ó áóëàêòàðûíûí (ìûíäàí àðû – ÝÊÁ) 
ñóáúåêòòåðèí æàíà ñóó ò¿é¿íäºð¿í ýñåïêå àëóó òàðòèáèí 
áåëãèëºº ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñóó êî-
äåêñèíèí 11, 85-ñòàòüÿëàðûíà, "Ýíåðãèÿíûí êàéðà æà-
ðàëóó÷ó áóëàêòàðû æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíûí 8-áåðåíåñèíå, "Ñóó æºí¿íäºã¿" Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 12-áåðåíåñèíå, "Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí            
13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 
9-îêòÿáðûíäàãû ¹535 "Ìàìëåêåòòèê ìåí÷èêòå òóðãàí æåð 
ó÷àñòîêòîðóí áåð¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóó-
ðàëóó" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ìàìëåêåò-
òèê ìåí÷èêòå òóðãàí æåð ó÷àñòîêòîðóí áåð¿¿ òàðòèáè æº-
í¿íäº æîáîäî:

- 2-ïóíêòòóí ýêèí÷è àáçàöûíäà "êîðãîî æàíà áàøêà áà-
ãûòòàãû æåðëåð;" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí "ñóó ôîíäóíóí 
æåðëåðè;" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 6-ïóíêòòà:
"á" ïóíêò÷àñûíäà "ýíåðãèÿíûí êàéðà æàðàëóó÷ó áó-

ëàêòàðûí (ìûíäàí àðû – ÝÊÁ) ïàéäàëàíóó ìåíåí ýíåð-
ãåòèêàëûê îðíîòìîëîðäó êóðóó ¿÷¿í" äåãåí ñºçäºð àëûï 
ñàëûíñûí;

"ã" ïóíêò÷à òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû òºðò¿í÷¿ àáçàö ìå-
íåí òîëóêòàëñûí:

"- ýíåðãèÿíûí êàéðà æàðàëóó÷ó áóëàêòàðûíûí ñóáúåêò-
òåðèíå áåðèë¿¿÷¿ æåð ó÷àñòîêòîðó.";

- 10-ïóíêòòóí îí ýêèí÷è àáçàöûíäà "ûéãàðûì óêóêòóó 
ìàìëåêåòòèê îðãàí" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí ", ýíåðãèÿíûí 
êàéðà æàðàëóó÷ó áóëàêòàðûí ïàéäàëàíóó ìåíåí ýíåðãå-
òèêàëûê îðíîòìîëîðäó êóðóó ¿÷¿í æåð ó÷àñòîãó áåðèë-
ãåí ó÷óðäà - êóð÷àï òóðãàí ÷ºéðºí¿ êîðãîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ 
ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàí" äåãåí ñºçäºð ìå-
íåí òîëóêòàëñûí;

- 14-ïóíêò "ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíãà" äåãåí 
ñºçäºðäºí êèéèí ", ýíåðãèÿíûí êàéðà æàðàëóó÷ó áóëàê-
òàðûí ïàéäàëàíóó ìåíåí ýíåðãåòèêàëûê îðíîòìîëîðäó 
êóðóó ¿÷¿í æåð ó÷àñòîãó áåðèëãåí ó÷óðäà óøóë Æîáîíóí 
2-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ôîðìàäàãû ºò¿íìºí¿ òèðêåï ðàñ-
ìèé êàò ìåíåí êóð÷àï òóðãàí ÷ºéðºí¿ êîðãîî ÷ºéðºñ¿íäº-
ã¿ ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíãà" äåãåí ñºçäºð 
ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 44-ãëàâà ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"44. Ýíåðãèÿíûí êàéðà æàðàëóó÷ó áóëàêòàðûí 
ïàéäàëàíóó ìåíåí ýíåðãåòèêàëûê 

îðíîòìîëîðäó êóðóó ¿÷¿í ìàìëåêåòòèê 
æåð ïàéäàëàíóó÷óëàðãà æåð ó÷àñòîêòîðóí 

áåð¿¿ áîþí÷à êîíêóðñ ºòêºð¿¿ òàðòèáè

5514. ÝÊÁíû ïàéäàëàíóó ìåíåí ýíåðãåòèêàëûê îðíîò-
ìîëîðäó êóðóó ¿÷¿í ìàìëåêåòòèê æåð ïàéäàëàíóó÷óëàð-
ãà æåð ó÷àñòîêòîðóí áåð¿¿ áîþí÷à êîíêóðñ êóð÷àï òóðãàí 
÷ºéðºí¿ êîðãîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåò-
òèê îðãàí (ìûíäàí àðû – ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê 
îðãàí) òàðàáûíàí ºç äåìèëãåñè áîþí÷à æàíà ìàìëåêåòòèê 
æåð ïàéäàëàíóó÷óëàðäûí êàéðûëóóñó áîþí÷à ºòêºð¿ëºò, 
êîíêóðñòóí ìàòåðèàëäàðû áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êàðàëàò.

Ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàí êîíêóðñ ºòêºð¿¿ 
¿÷¿í:

- ìààëûìàòòûê áèëäèð¿¿í¿í òåêñòèí äàÿðäàéò;
- êîíêóðñòó ºòêºð¿¿ äàòàñûí àíûêòàéò;
- ºç¿í¿í ðàñìèé ñàéòûíäà ÝÊÁíû ïàéäàëàíóó ìåíåí 

ýíåðãåòèêàëûê îðíîòìîëîðäó êóðóó ¿÷¿í ìàìëåêåòòèê 
æåð ïàéäàëàíóó÷óëàðäûí æåð ó÷àñòîêòîðó áîþí÷à êîí-
êóðñ ºòêºð¿¿ æºí¿íäº êóëàêòàíäûðóóíó æàéãàøòûðàò.

Ìààëûìàòòûê áèëäèð¿¿äº òºìºíê¿ëºð êºðñºò¿ëºò:
- èæàðàãà áåð¿¿÷¿í¿í àòàëûøû;
- æåð ó÷àñòîãó æºí¿íäº ìààëûìàò;
- ºòêºð¿¿ äàòàñû, óáàêòûñû æàíà æåðè;
- êîíêóðñêà êàòûøóóãà àðûçäàðäû êàáûë àëóó áàøòàë-

ãàí æàíà àÿêòàãàí óáàêûò, äàòàñû æàíà æåðè;
- æåð ó÷àñòîãóí ïàéäàëàíóó ìººíºò¿;
- êîíêóðñêà êàòûøóó ¿÷¿í àðûçäûí ôîðìàñû æàíà àãà 

òèðêåë¿¿÷¿ êåðåêò¿¿ äîêóìåíòòåðäèí òèçìåãè;
- ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí ûêòûÿðû 

áîþí÷à áàøêà ìààëûìàò.
5515. Êîíêóðñòó ºòêºð¿¿ ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê 

îðãàí òàðàáûíàí ò¿ç¿ë¿¿÷¿ êîíêóðñòóê êîìèññèÿ òàðàáû-
íàí æ¿çºãº àøûðûëàò.

Êîíêóðñòóê êîìèññèÿ 7äåí êåì ýìåñ àäàìäàí òóðàò.
Êîìèññèÿíûí êóðàìûíà òºìºíê¿ëºð êèðåò: òºðàãà - êóð-

÷àï òóðãàí ÷ºéðºí¿ êîðãîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóê-
òóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí ìèíèñòðèíèí îðóí áàñàðû, 
òºðàãàíûí îðóí áàñàðû - êóð÷àï òóðãàí ÷ºéðºí¿ êîðãîî 
÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí 
ñóó æàíà æåð ðåñóðñòàðû áàøêàðìàëûãûíûí íà÷àëü-
íèãè, ì¿÷ºëºð¿: Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë ÷àð-
áà ìèíèñòðëèãèíèí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåð-
ãåòèêà ìèíèñòðëèãèíèí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê êûçìàò 
æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó èøòåðè áîþí-
÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèêòèí ºê¿ëäºð¿, êîíêóðñòóê êîìèñ-
ñèÿíûí êàò÷ûñû - êóð÷àï òóðãàí ÷ºéðºí¿ êîðãîî ÷ºéðº-
ñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí ºê¿ë¿ 
æàíà êîîì÷óëóêòóí ºê¿ë¿.

Êîíêóðñòóê êîìèññèÿíûí òºðàãàñû êîíêóðñòóê êîìèññèÿ-

íûí èøèí æåòåêòåéò, ê¿í òàðòèáèí áåêèòåò æàíà êîíêóðñ-
òóê êîìèññèÿíûí æûéíàëûøòàðûíäà òºðàãàëûê êûëàò.

Êîíêóðñòóê êîìèññèÿíûí òºðàãàñû æîê ó÷óðäà, àíûí 
ôóíêöèÿëàðûí êîíêóðñòóê êîìèññèÿíûí òºðàãàñûíûí 
îðóí áàñàðû àòêàðàò.

Êîíêóðñòóê êîìèññèÿíûí êàò÷ûñû êîíêóðñòóê êîìèññèÿ 
÷å÷èìäåðäè êàáûë àëóóäà äîáóø áåð¿¿ãº óêóêñóç. Êàò÷û 
êîíêóðñòóê êîìèññèÿíûí æûéíàëûøûí äàÿðäîî æàíà ºò-
êºð¿¿ áîþí÷à èøòè æ¿çºãº àøûðàò, êîìèññèÿíûí æûéíà-
ëûøûíûí ïðîòîêîëóí æ¿ðã¿çºò æàíà äîáóø áåð¿¿äº êîí-
êóðñòóê êîìèññèÿíûí ì¿÷ºëºð¿í¿í äîáóøòàðûí ýñåïòåéò.

5516. Ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàí êîíêóðñ ºò-
êºð¿ëãºí ê¿íãº ÷åéèí êåìèíäå 15 ê¿í êàëãàíäà æàëïûãà 
ìààëûìäîî êàðàæàòòàðûíà êîíêóðñòó ºòêºð¿¿ æºí¿íäº 
êàáàðëàìàíû æàðûÿëàéò æàíà àíû ðàñìèé ñàéòêà æàé-
ãàøòûðàò.

Êàáàðëàìà êîíêóðñòó ºòêºð¿¿ æåðè æàíà óáàêòûñû, èæà-
ðà àêûñûíûí ñóììàñû æºí¿íäº, àíûí è÷èíäå êîíêóðñêà 
êàòûøóóãà àðûçäàðäû êàáûë àëóóíóí àÿêòîî ìººíºòòº-
ð¿ æºí¿íäº ìààëûìàòòàðäû, êîíêóðñòóí øàðòòàðûí, òî-
ëóê ìààëûìàò àëóó ¿÷¿í êîíêóðñòó óþøòóðóó÷óíóí ºê¿-
ë¿í¿í áàéëàíûø ìààëûìàòòàðûí êàìòûéò.

5517. Êîíêóðñêà êàòûøóó ¿÷¿í àðûç ýýñè ìààëûìàòòûê 
áèëäèð¿¿äº áåëãèëåíãåí ìººíºòòº ûéãàðûì óêóêòóó ìàì-
ëåêåòòèê îðãàíãà òºìºíê¿ äîêóìåíòòåðäè áåðåò:

- áåëãèëåíãåí ôîðìà áîþí÷à êîíêóðñêà êàòûøóóãà àðûç;
 - èíâåñòèöèÿëîî ìàêñàòûí ñûïàòòîî ìåíåí îáúåêòòèí 

íåãèçãè áàøòàïêû ìààëûìàòòàðûí êàìòûãàí ÝÊÁíû ïàé-
äàëàíóó ìåíåí îáúåêòòåðäè êóðóó ¿÷¿í àëäûí àëà òåõ-
íèêàëûê-ýêîíîìèêàëûê íåãèçäåìå, ýíåðãèÿíûí êàéðà æà-
ðàëóó÷ó áóëàêòàðûí êóðóó îáúåêòèíèí íåãèçãè òåõíèêà-
ëûê ïàðàìåòðëåðè æºí¿íäº ìààëûìàòòàð æàíà îáúåêò-
òèí àëäûí àëà òåõíèêàëûê-ýêîíîìèêàëûê êºðñºòê¿÷òºð¿í 
àíûêòîî ìåíåí ýñåïòåð.

Æåêå æàêòàð ¿÷¿í:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíûíûí ïàñïîðòóíóí 

êº÷¿ðìºñ¿;
þðèäèêàëûê æàêòàð ¿÷¿í:
- óþìäóí òîëóê àòàëûøûí æàíà æàéãàøêàí æåðèí (þðè-

äèêàëûê äàðåãèí, òåëåôîí íîìåðèí æàíà áàøêà ðåêâè-
çèòòåðèí) êºðñºò¿¿ ìåíåí ìààëûìêàò;

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

- Óñòàâäûí æàíà Óþìäàøòûðóó êåëèøèìèíèí êº÷¿ð-
ìºëºð¿;

- ºê¿ëä¿í àòûíà þðèäèêàëûê æàêòûí àòûíàí èø àëûï 
áàðóóãà æàíà òèåøåë¿¿ á¿ò¿ìäºðä¿ æàñîîãî àãà ûéãà-
ðûì óêóê áåðãåí èøåíèì êàò;

- ýãåðäå àðûç þðèäèêàëûê æàêòûí æåòåê÷èñè òàðàáû-
íàí (æåêå ºç¿ àòêàðóó÷ó îðãàí òàðàáûíàí) áåðèëñå, æå-
òåê÷èãå êîíêóðñêà êàòûøóóãà óêóê áåðãåí äîêóìåíò, îøîí-
äîé ýëå àíûí êûçìàòòûê àáàëûí ê¿áºëºíä¿ðãºí äîêóìåíò 
òàëàï êûëûíàò;

- ýãåðäå þðèäèêàëûê æàê øàéëàíóó÷ó êîëëåãèàëäóó 
àòêàðóó îðãàíû òàðàáûíàí áàøêàðûëñà æàíà áóë îð-
ãàíäûí êîíêóðñêà êàòûøóóãà ìàêóëäóê áåð¿¿ñ¿ æºí¿í-
äº äîêóìåíò òàëàï êûëûíñà, êîíêóðñêà êàòûøóóãà îð-
ãàíäûí ìàêóëäóãóí ûðàñòàãàí òàëàïòàãûäàé ÷å÷èì òà-
ëàï êûëûíàò;

- ºê¿ëä¿í êèì ýêåíäèãèí ê¿áºëºíä¿ðãºí äîêóìåíòòèí 
êº÷¿ðìºñ¿ (ò¿ï íóñêàñû êîíêóðñêà êàòûøóó ¿÷¿í êàòòîî 
ó÷óðóíäà æåêå ºç¿ òàðàáûíàí êºðñºò¿ëºò).

5518. Êîíêóðñòóí êàòûøóó÷óëàðûí êàòòîî êîíêóðñ áàø-
òàëãàíãà ÷åéèí 1 ñààò êàëãàíäà áàøòàëàò. Êîìèññèÿíûí 
êàò÷ûñû ìººíºò¿íäº áåðèëãåí àðûçäàðäû êàáûë àëóó-
äà êàòûøóó÷óëàðãà êîíêóðñòóê äîêóìåíòòåð áàð òèðêåë-
ãåí êîíâåðòòåð ìåíåí àðûçäàðäû êàáûë àëóó æºí¿íäº 
êàáàðëàìàíû áåðåò æàíà æàçóóëàð ìåíåí áåëãèëåðäè 
êàìòûáàãàí, êàáûë àëûíãàí êîíâåðòòåðäè ìººð ìåíåí 
ê¿áºëºíä¿ðºò.

Àðûç ýýñè òàðàáûíàí áåðèëãåí äîêóìåíòòåð áàð êàáûë 
àëûíãàí êîíâåðòòåð êîìèññèÿíûí êàò÷ûñûíäà ñàêòàëàò.

Áåëãèëåíãåí ìººíºòòºí êèéèí áåðèëãåí àðûçäàð êîí-
êóðñêà êàòûøóóãà êàáûë àëûíáàéò.

5519. Êîíêóðñòóê êîìèññèÿ òºìºíê¿ ó÷óðëàðäà àðûç 
ýýñèí êîíêóðñêà êàòûøóóäàí ÷åòòåò¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èì 
êàáûë àëàò:

- ýãåðäå êîíêóðñòóê äîêóìåíòòåðäèí òîïòîìó áåëãèëåí-
ãåí òàëàïòàðäû áóçóó ìåíåí òàðèçäåëñå;

- ýãåðäå êàòûøóó÷ó æºí¿íäº ìààëûìàòòàðäà òóóðà 
ýìåñ ìààëûìàòòàð êàìòûëñà;

- ýãåðäå àðûç àðûçäàðäû êàáûë àëóó ìººíºò¿ ºòêºí-
äºí êèéèí áåðèëñå;

- ýãåðäå àðûçäûí ìàçìóíó ºòêºð¿ë¿¿÷¿ êîíêóðñòóí 
øàðòòàðûíà ûëàéûê êåëáåñå;

- ýãåðäå àðûç ýýñè òàðàáûíàí òèçìåêêå ûëàéûê äî-
êóìåíòòåðäèí òîëóê ýìåñ òîïòîìó áåðèëñå æå áåðèë-
ãåí äîêóìåíòòåð óøóë Æîáîäî áåëãèëåíãåí òàëàïòàðãà 
æîîï áåðáåñå;

- ýãåðäå àðûç ýýñè æå àíûí ºê¿ë¿ àôôèëèðëåíãåí æàê 
áîëóï ñàíàëñà.

5520. Ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàí êîíêóðñ ºò-
êºð¿ëãºíãº ÷åéèí 10 æóìóø ê¿íäºí êå÷èêòèðáåñòåí êîí-
êóðñòó ºòêºð¿¿äºí áàø òàðòóóãà óêóêòóó, áóë òóóðàëóó êîí-
êóðñòó ºòêºð¿¿äºí áàø òàðòóóíóí ñåáåïòåðè êºðñºò¿ëãºí 
Êîíêóðñòóê êîìèññèÿíûí ïðîòîêîëó ò¿ç¿ëºò.

5521. Ìààëûìàòòûê áèëäèð¿¿äº êºðñºò¿ëãºí êîíêóðñ-
òóí øàðòòàðûíà ûëàéûê êåëãåí êîíêóðñòóê ñóíóø ìàà-
ëûìàòòûê áèëäèð¿¿äº áåëãèëåíãåí óáàêûòòàí êå÷èêòè-
ðèëáåñòåí êîíêóðñòó ºòêºð¿¿ ê¿í¿ Êîíêóðñòóê êîìèññèÿ-

íûí æûéíàëûøûíà àðûç ýýñè òàðàáûíàí ÷àïòàëãàí êîí-
âåðòòå áåðèëåò.

Êîíêóðñòóê ñóíóøòàðäû à÷óó ò¿çäºí-ò¿ç êîíêóðñòóê ñó-
íóøòàðäû êàáûë àëóó àÿêòàãàíäàí êèéèí æàíà êîíêóðñòóí 
êàòûøóó÷óëàðûíûí æå àëàðäûí ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë-
äºð¿í¿í êàòûøóóñóíäà æ¿ðã¿ç¿ëºò.

Êîíêóðñòóê êîìèññèÿ êåëèï ò¿øêºí êîíêóðñòóê ñóíóø-
òàðäû êåçåãè ìåíåí à÷àò, êîíêóðñòóí êàòûøóó÷óñóíóí íî-
ìåðèí, àíûí ôàìèëèÿñûí, àòûí æàíà àòàñûíûí àòûí æå 
àòàëûøûí, êîíêóðñòóí êàòûøóó÷óñó ñóíóøòàãàí íåãèç-
ãè êîíêóðñòóê øàðòòàðäû (àíûí è÷èíäå èæàðà àêûñûíûí 
ºë÷ºì¿í) æàðûÿëàéò, ïðîòîêîëãî êîíêóðñòóê ñóíóøòàðäû 
à÷óóíóí æûéûíòûãûí æàçàò æàíà êåëèï ò¿øêºí êîíêóðñ-
òóê ñóíóøòàðäû áààëîîíó áàøòàéò.

Êîíêóðñòóê ñóíóøòàðäû áààëîî óøóë Æîáîíóí 552-ïóíê-
òóíà ûëàéûê êðèòåðèéëåð áîþí÷à æ¿ðã¿ç¿ëºò.

Êîíêóðñòóê ñóíóøòàðäû áààëîî êîøóì÷à óáàêûòòû òà-
ëàï êûëãàí ó÷óðëàðäà êîíêóðñòó ºòêºð¿¿ ìººíºò¿ Êîí-
êóðñòóê êîìèññèÿ òàðàáûíàí 3 æóìóø ê¿íäºí àøïàãàí 
ìººíºòêº óçàðòûëûøû ì¿ìê¿í, áóë òóóðàëóó êîíêóðñòóê 
ñóíóøòàðäû à÷óóíóí íàòûéæàëàðû æºí¿íäº ïðîòîêîëãî 
òèåøåë¿¿ æàçóó êèðãèçèëåò, àãà Êîíêóðñòóê êîìèññèÿíûí 
ì¿÷ºëºð¿, îøîíäîé ýëå êîìèññèÿíûí æûéíàëûøûíà êà-
òûøêàí êîíêóðñòóí êàòûøóó÷óëàðû êîë êî¸ò.

Áåðèëãåí àðûçäàðäû áààëîîíóí æ¿ð¿ø¿íäº Êîíêóðñ-
òóê êîìèññèÿ ºç¿í¿í êîíêóðñòóê ñóíóøòàðûí êîíêóðñòóí 
êàòûøóó÷óëàðûíà ò¿ø¿íä¿ð¿¿ ¿÷¿í êàéðûëóóãà óêóêòóó.

Êîíêóðñòóê øàðòòàðäû ºçãºðò¿¿ãº, àíûí è÷èíäå êîíêóðñ-
òóí êàòûøóó÷óñó òàðàáûíàí ñóíóøòàëãàí èæàðà àêûñû-
íûí ºë÷ºì¿í ºçãºðò¿¿ãº æå áåðèëãåí êîíêóðñòóê ñóíóø-
êà êàðàòà àëàðäûí àðàñûíäà æàíà Êîíêóðñòóê êîìèññèÿ 
ìåíåí ñ¿éëºø¿¿ëºðä¿ æ¿ðã¿ç¿¿ãº æîë áåðèëáåéò.

Êîíêóðñòóê êîìèññèÿ ìààëûìàòòûê áèëäèð¿¿äº æàíà 
óøóë Æîáîäî êºðñºò¿ëãºí òàëàïòàðãà æîîï áåðáåãåí êîí-
êóðñòóê ñóíóøòó ÷åòêå êàãàò.

Êîíêóðñòóê êîìèññèÿ òàðàáûíàí êîíêóðñòóê ñóíóøòàð-
äû áààëîîíóí æûéûíòûãû áîþí÷à ý¢ æàêøû øàðòòàðäû 
ñóíóøòàãàí êîíêóðñòóí æå¢¿¿÷¿ñ¿ àíûêòàëàò, êîíêóðñòó 
ºòêºð¿¿í¿í æûéûíòûãû æºí¿íäº ïðîòîêîë ò¿ç¿ëºò, àãà 
Êîíêóðñòóê êîìèññèÿíûí òºðàãàñû, ì¿÷ºëºð¿ æàíà êîí-
êóðñòóí æå¢¿¿÷¿ñ¿ êîë êî¸ò.

5522. Êîíêóðñòóí æå¢¿¿÷¿ñ¿ êîíêóðñòóí æûéûíòûãû æº-
í¿íäº ïðîòîêîëãî êîë êîþóäàí áàø òàðòñà æå ÷åòòåñå áóë 
æåð ó÷àñòîãóíàí áàø òàðòóó êàòàðû êàðàëàò.

Ýãåðäå æå¢¿¿÷¿ êîíêóðñòóí æûéûíòûãû æºí¿íäº ïðî-
òîêîëãî êîë êîþóäàí áàø òàðòñà, êîíêóðñ Êîíêóðñòóê êî-
ìèññèÿ òàðàáûíàí æàðàêñûç äåï òààíûëàò.

5523. Êîíêóðñ æàðàêñûç äåï òààíûëñà, Êîíêóðñòóê êî-
ìèññèÿ êàéðàäàí êîíêóðñ æàðûÿëîî æºí¿íäº ÷å÷èì êà-
áûë àëàò. Ýãåðäå êîíêóðñòó êàéðàäàí æàðûÿëîîäî êîí-
êóðñòó áèðèí÷è æàðûÿëîîäî áåðèëãåí áèð ãàíà àðûç áå-
ðèëñå, àíäà êîíêóðñ áèð àðûç ýýñèíèí êàòûøóóñó ìåíåí 
ºòêºð¿ëºò.

5524. Êîíêóðñ òºìºíê¿äºé ó÷óðëàðäà æàðàêñûç äåï òàà-
íûëàò, ýãåðäå:

- êîíêóðñêà êàòûøóóãà àðûçäàð áåðèëáåñå;
- êîíêóðñêà êàòûøóó ¿÷¿í áèð ãàíà àðûç ýýñè êàòòàë-

ãàí áîëñî;
- áàðäûê àðûç ýýëåðèí êîíêóðñêà êàòûøóóãà óðóêñàò áå-

ð¿¿äºí áàø òàðòóó æºí¿íäº ÷å÷èì êàáûë àëûíñà;
- êîíêóðñòóí æå¢¿¿÷¿ëºð¿ ïðîòîêîëãî êîë êîþóäàí áàø 

òàðòñà.
5525. Êîíêóðñòóí æûéûíòûãû áîþí÷à ûéãàðûì óêóêòóó 

ìàìëåêåòòèê îðãàí ýíåðãèÿíûí êàéðà æàðàëóó÷ó áóëàê-
òàðûí ïàéäàëàíóó ìåíåí ýíåðãåòèêàëûê îðíîòìîëîðäó 
êóðóó ¿÷¿í æåð ó÷àñòîãóí áåð¿¿ æºí¿íäº Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí òåñêåìåñèíèí äîë-
áîîðóí äåìèëãåëåéò æå àðûç ýýñèíå äîêóìåíòòåðäèí òîï-
òîìóí êàéòàðûï áåð¿¿äºí áàø òàðòàò.

5526. Àðûç ýýñèíå áàø òàðòóó æºí¿íäº ÷å÷èì òºìºíê¿-
äºé ó÷óðëàðäà êàáûë àëûíàò:

- ýãåðäå àðûç ýýñè òàðàáûíàí äîêóìåíòòåðäèí òîëóê 
ýìåñ òîïòîìó áåðèëñå æå áåðèëãåí äîêóìåíòòåð óøóë 
Æîáîäî áåëãèëåíãåí òàëàïòàðãà ûëàéûê êåëáåñå;

- ýãåðäå êàòûøóó÷ó æºí¿íäº ìààëûìàòòàðäà òóóðà 
ýìåñ ìààëûìàòòàð êàìòûëñà;

- ýãåðäå àðûç àðûçäàðäû êàáûë àëóóíóí ìººíºò¿ àÿê-
òàãàíäàí êèéèí áåðèëñå;

- ýãåðäå àðûçäûí ìàçìóíó ºòêºð¿ëº òóðãàí êîíêóðñòóí 
øàðòòàðûíà ûëàéûê êåëáåñå.".

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë ÷àðáà ìèíèñòðëèãè, 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí îáëóñòàðäàãû 
ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ëäºð¿, æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àä-
ìèíèñòðàöèÿëàð æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó 
îðãàíäàðû ñóó ôîíäóíóí æåðëåðèíå êèðãåí ñóó êîðãîî çî-
íàëàðûíûí (òèëêåëåðèíèí) àéìàêòàðûí "Ñóó æºí¿íäºã¿" 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 50-áåðåíåñèíèí 
òàëàïòàðûíà ûëàéûê êåëòèðñèí æàíà æåðäè ýñåïêå àëóó 
äîêóìåíòòåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèçñèí.

3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñû-
íûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å-
÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿ê-
òºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 14-îêòÿáðû, ¹564
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ИНСУЛЬТТУН ЭЎ 
КОРКУНУЧТУУСУ – 

КАН ТАМЫРДЫН 
ЖАРЫЛЫШЫ

Мээдеги кан айлануу бузулган-
да инсульт оорусу келип чыгат. 
Бул оору ишемиялык инсульт 
жана гемморрагиялык инсульт 
болуп экиге бєлїнєт. Биринчи-
синде мээнин кан тамырлары 
ичкерип кеткендиктен майда 

бїртїкчєлєр топтолуп 
же болбосо кан коюла-
нып, тромб пайда бо-
лот да канга кычкыл-
тек менен кошо керек-
тїї заттар жетпей ка-
лат. Бул мээнин ней-
рондорунун єлїп ка-
лышын шарттайт. 
Бизде ушул ишемия-
лык инсульт кєп кат-
талат. Экинчи тїрї — 
геморрагиялык ин-
сульт. Бул тїрїндє 
кан тамыр жарылып, 
мээге кан куюлуп же 
уюп калат. Мунун ке-

сепетинен мээ кысылып жабыр-
кайт. Кайсы бєлїгї кєп жабыр-
каса оорунун белгилери да ошо-
го жараша болот. Инсульттун 
эў коркунучтуусу — кан тамыр-
дын жарылышы. Бул бейтаптын 
мээсинин кайсы бєлїгї кєбї-
рєєк запкыга учураганына жа-
раша болот. Мээнин кєп бєлї-
гї жабыркаса майыптыкка алып 
келет. Ал эми мээге кан куюлуп 
кеткенде кєпчїлїк учурда адам-
ды єлїмгє дуушар кылат. 

МИКРОИНСУЛЬТТУН 
КАДИМКИ ИНСУЛЬТТАН 

АЙЫРМАСЫ
Микроинсульт деле кадимки 

инсульт болуп эсептелет. Мын-
да мээнин аз эле бєлїгї жабыр-
кашы мїмкїн. Тез убакыттын 
ичинде калыбына келип, адам 
кадимки жашоого келет. Эч кан-
дай белгилери калбайт. Майып-
тыкка да кабылбайт. Бирок, мик-
роинсультту эскертїї катары ка-
был алышыбыз керек. Экинчи 
жолу инсультка кабылганда оор 
болуп калышы мїмкїн. 

Кыргызстанда инсульт менен 
жїрєк-кан тамыр оорулары бир-
дей эле кєрсєткїчтє. Андыктан, 
жїрєк-кан тамыр оорулары ме-
нен ооругандар инсультка кабы-
лышы ыктымал. Организм сис-
темалуу болгондуктан жїрєк-кан 
тамыр жабыркаса, мээдеги кан 
тамырлар да жабыркайт. 

КАНТИП ЖАРДАМ 
БЕРЕБИЗ?

 Инсульт адатта кїтїлбє-
гєн жерден болот. Дененин бир 

капталында, бетте, колдо же бут-
та капысынан кыймылдын жок-
тугу же алсыздыгы пайда болот. 
Адамдын сїйлєє речи бузулуп, 
ооз кыйшайып, кол кыймылда-
бай калат. Баш айланып, басуу 
кыйындайт. Теў салмактуулук жо-
голуп, кєздїн кєрїїсї да начарлай 
тїшєт. Убакыт ал їчїн эў маани-
лїї. Инсульт алган адамга “Тез 
жардамды” чакырып, оорукана-
га канчалык ылдам алып барса, 
сактап калуу мїмкїнчїлїгї да 
ошончолук натыйжалуу болот. 

ШАКЫЙДАН 
ИНСУЛЬТ АЛБАЙТ

Баш оорулары кан басымдын 
жогорулоосунан же тємєн болу-
шунан, стресстен, ар кандай жа-
ракаттардан жана остеохондроз-
дон улам пайда болот. Атерос-
клероз же шакый да башты ка-
туу оорутат. Шакый тукум кууйт 
жана аба ырайына кєз каранды. 
Баш узак убакытка чейин ооруп, 
оўой менен басылбайт да, кус-
канга чейин жеткирет. Мындай 
учурда оорулуу єзїнїн атайын 
дарыларын ичип, сєзсїз эс алып 
жатуусу керек. Дїйнєлїк илим-
поздордун далилдєєлєрї боюнча 
шакыйдан инсульт алгандар єтє 
сейрек кездешет.

ЄТЇШКЄН 
ОСТЕОХОНДРОЗДОН 

ИНСУЛЬТКА 
БИР КАДАМ

Азыр дарыгерлерге баш оору-
су менен кайрылгандардын 
кєпчїлїгї – остеохондрозу бар 

БИРИНЧИ БАЙЛЫК – ДЕН СООЛУК

Азыр башка оорулар 
сыяктуу эле инсульт 
оорусу да жашарган. 
40-50 жашты айтпай 
эле коёлу, бул коркунучтуу 
дарт мурда жїрєк оорусу бар 
30дун тегерегиндегилерге да 
келе баштаптыр. Инсультка 
чалдыккандардын 80%ы 
жумуш ордуна кайта 
албайт, 20%ы гана ишин 
уланта алат. Анын бир 
нече себептери бар. 
Мисалы, миграцияда жїргєн жаштар 
єз убагында дарыгерге кєрїнбєйт. 
Алар тїнкї нєємєттєрдє иштешет 
же азыр жаштардын кєбї тїндє єз 
убагында жатып эс албайт. Стресс, 
туура эмес тамактануу, тамеки 
тартуу, холестериндин топтолушу, 
кант диабети, уйкусуздук, аз 
кыймыл, толуп кетїї сыяктуу ден 
соолуктагы кєйгєйлєр жїрєк кан 
тамыр, остеохондроз ооруларын пайда 
кылат. Мындай оорусу бар адамдар 
кийин бара-бара инсульт оорусуна 
чалдыгышы толук ыктымал.

оорулуулар. Омуртка сєєктєр 
тынбай кыймылда болсо, ал эч 
убакта остеохондрозго алып кел-
бейт. Ал аз кыймылдуулук менен 
катар оор нерсени кєтєрїїдєн, 
кечке бир калыпта олтуруп иш-
тєєдєн улам пайда болот. Єтїш-
кєн тїрї баштагы кан басымды 
кєтєрєт. Болжол менен жїрєк-
тєн 100 миллилитр чыккан кан-
дын жарымы башыбызга, кал-
ганы калган башка органдарга 
тарайт. Баш адамдын борбордук 
системасы болгондуктан, баш-
тагы миллиондогон нерв клет-
каларына кан менен кычкыл-
тек єз нормасында жетип ту-
руусу керек. Андай болбосо жа-
рактан чыгуу коркунучу турат. 
Єлгєн нерв клеткалары невро-
логияда глиоз деп аталат. Глиоз-
дорду кайрадан калыбына келти-
рїї мїмкїн эмес.

Омуртка кан тамырларынын 
башка кан тамырларынан олут-
туу єзгєчєлїгї бар. Алтынчы 
моюн омурткасынын оў жана сол 
жак тешиктери аркылуу башка 
кирген эки кан тамыр кысылып, 
сєєктїн єзї эмес, омуртка орто-
сундагы дисктер дегенеративдик 
єзгєрїїлєргє дуушар болуп, бу-
зулуу процесси жїрє баштайт. 
Натыйжада кан айлануу начар-
лап, мээге кан менен кычкылтек 
жакшы жетпейт. Мындай учурда 
адамдын башы айланып, басуусу 
начарлайт. Мунун кесепети ал-
гач остеохондрозго, андан кийин 
протрузияга, акырында грыжага 
алып келет. “Грыжа” жансыз де-
генди тїшїндїрєт. 

Моюн омурткаларындагы 
нервдер кысылганда колго, кєкї-
рєк омурткаларынан жїрєк жана 
єпкєгє, бел омурткалары кысыл-
ганда жамбаш менен бутка берет. 
Бут алсызданып, катуу ооруйт. 
Мындай учурларда оорулуунун 
жїрєгїн электрокардиография-
га (ЭКГ) тартканда жїрєк таза 
чыга берет. Тыкыр изилдеген-
де оору кєкїрєк омурткалардан 
табылат. Кыскасы, кыймылдуу 
кєнїгїїлєрдї жасап, дене тар-
бия менен машыгып жїрїї аб-
дан маанилїї. Бул оору менен єз 
убагында жакшылап дарыланбаса, 
єтїшїп кеткен остеохондроз ин-
сульт оорусуна алып келет.

Бактыгїл КУЛАТАЕВА

Облус аймагындагы «Сары-
Жаз» єрєєнїндєгї калай-
вольфрам кенинин ири корлору 
Союз кезинде эле илимий 
жактан аныкталып, кезегинде 
союздук маанидеги ири тоо-
кен иштетїїчї комбинат 
иштеп, Эўилчек айылы союздук 
камсыздоого алынган єзїнчє 
Маданий борбор эле. Єлкєбїз 
эгемендїїлїккє ээ болгондон 
кийин комбинат иши токтоп, 
бирок їзгїлтїктєр менен болсо 
да айрым чет элдик инвесторлор 
тарабынан чакан ишканалар 
иштеп келген…

Єрєєндєгї «Кеў-Суу», «Тру-
довое» жана «Лесистый» кен 
жайларын иштетїїнї кєздєгєн 
«Сары-Жаз-Минерал-Майнинг-
Компани» жоопкерчилиги чек-
телген коому (ЖЧК), ал эми 
«Централ-Эйжа-Тин-компани» 
ЖЧКсы «Кургак», «Трудо-
вое» жана «Їч-Кошкон» кен-
жайларын 2028-жылга чейин 

иштетїї укугун берген Кыргыз 
Єкмєтїнїн алдындагы Геоло-
гия жана минералдык ресурстар 
боюнча мамлекеттик агенттиктин 
тийиштїї лицензияларын мындан 
бир топ жылдар мурда эле алыш-
кан. Мындагы негизги кендер – 
олово жана вольфрам. Бирок, ар 
кандай себептер менен иштин 
башталышы создугуп келген…

Їстїбїздєгї жылдан аталган 
компаниялар иштерин акырын-
дык менен жандандыра баштады. 
Учурда ишканаларда жергилик-
тїї жїздєй адам вахталык ык-
мада иштєєдє. 

Ак-Суу райондук мамлекеттик 
администрациясынын экономи-
каны єнїктїрїї жана инвести-
ция тартуу секторунун башчысы 
Эркин ЖЫЛКЫБАЕВдин маа-
лыматына караганда, жакында 
экотехинспекциянын республи-
калык жана облустук єкїлдєрї 
менен аталган кен жайларын-
да болуп, иштин жїрїшї, мын-
дагы жумушчу-кызматчыларга 

тїзїлгєн турмуш-тиричилик 
шарттары менен таанышты.

Иш жаўыдан башталып жат-
кандыктанбы же компания же-
текчилеринин кайдыгерликте-
риненби, айтор, мындагы тири-
чилик шарттары ойдогудай эмес. 
Жумушчу-кызматчылар контей-
нерлерден «эптештирилген» жа-
таканалардагы жыгач тапчан-
дарга єздєрї їйлєрїнєн кєтєрє 
келген жууркан-тєшєктєр менен 
жатышат. Тамактануучу жайла-
ры да єтє эле тар, санитардык-
гигиеналык жєнєкєй талап-
тарга да жооп бербейт, оўдоп-
тїзєєлєрдї талап кылат. Меди-
циналык тейлєє маселеси та-
кыр эле унутта калтырылган-
дай. Экотехинспекция кызмат-
керлери компаниялардын жерин-
деги жооптуу адамдарына иш-
тин жїрїшїндєгї оркойгон бир 
катар кемчиликтерди тез арада 
четтетїї боюнча эскертїїлєр-
дї берди. Ал эми мында иштеп 
жаткан жумушчу-кызматчыларга 

тийиштїї тиричилик шарттарын 
тїзїї зарылдыгын жакында рай-
мамадминистрация башчысы–
аким Мунарбек Насиров тарабы-
нан да аталган компания жетек-
чилерине кат жїзїндє катуу эс-
кертилди.

« С а р ы - Ж а з - М и н е р а л -
Майнинг-Компани» ЖЧКсы-
нын Кыргыз Єкмєтї менен ли-
цензиялык макулдашуусунда 
белгиленгендей, кен жайында-
гы жумушчу-кызматкерлердин 
90 пайызы – Ысык-Кєл облусу-
нан, анын 80 пайызы – Ак-Суу 
районунан алынат. Иштин баш-
талышы менен жылына 90-100 
миў тонна кен казылып, ал эми 
жакынкы жылдарда кен иште-
тїїчї фабриканын толук кандуу 
иштеши менен кен казып алуу-
нун кєлємїн жылына 400 000 
тоннага чыгаруу болжолдонууда. 

Аталган лицензиялык макул-
дашууда белгиленгендей, ишка-
на ишин баштаары менен «Ре-
культивация фонду» тїзїлїп, ага 

жыл сайын тийиштїї єлчємдєгї 
каражат которулуп, кен жайын-
дагы иш-аракеттер аяктаганда, 
казылган жайлар калыбына кел-
тирилет. 

Айтмакчы, кен жайында иште-
гендердин айлык акыларына КР 
тийиштїї мыйзам талаптарына 
ылайык, «бийик тоолуу» жана 
«алыскы, барууга кыйынчылык-
тарды жараткан аймак» коэфи-
циенттери киргизилет.

Кытайлык компания єкїлдє-
рїнїн маалыматына караган-
да, жакын араларда олово жа-
на вольфрам иргеп алуучу иш-
каналар ишке кирсе - кен жай-
ларында ири комбинаттын жана 
коммуналдык-тиричилик жайла-
рынын имараттарын куруу иште-
ри башталып, жергиликтїї тур-
гундар їчїн арбын жаўы жумуш 
орундары сунушталат. Ал эми кен 
жайларын єнєр жайлык иштетїї 
башталганда жумуш орундары-
нын саны 2 500гє чейин жетип, 
райондун, облустун социалдык-
экономикалык єнїгїїсїнє сези-
лээрлик єбєлгє тїзїлєт… 

Эгемберди САДАБАЕВ

Ысык-Кєл

«САРЫ-ЖАЗДА» КЫЙМЫЛ БАШТАЛДЫ…
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Открытое акционерное общество 
«МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «АБН» 

сообщает о существенном факте, затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность – изменения долей владельцев 5 и 

более процентами ценных бумаг (долей) - 
До изменения доля акционеров составляла:

LOLC AFRICA HOLDINGS PRIVATE LIMITED (101 Àïïåð-Êðîññ               
Ñòðèò, #05-13, Öåíòð Íàðîäíîãî Ïàðêà, Ñèíãàïóð (058357)) – 12 164 
705 àêöèé (4,00% îò óñòàâíîãî êàïèòàëà);

Ïîñëå èçìåíåíèÿ:
LOLC AFRICA HOLDINGS PRIVATE LIMITED  – 165 077 314 àêöèé 

(54,28% îò óñòàâíîãî êàïèòàëà);
Äàòà, ñ êîòîðîé ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ - 19 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà.
Äî èçìåíåíèÿ äîëÿ àêöèîíåðîâ ñîñòàâëÿëà:
LOLC AFRICA HOLDINGS PRIVATE LIMITED (101 Àïïåð-Êðîññ          

Ñòðèò, #05-13, Öåíòð Íàðîäíîãî Ïàðêà, Ñèíãàïóð (058357)) –                   
165 077 314 àêöèé (54,28% îò óñòàâíîãî êàïèòàëà);

LOLC FINANCIAL SECTOR HOLDINGS PRIVAT LIMITED (101 Àïïåð-
Êðîññ Ñòðèò, #05-13, Öåíòð Íàðîäíîãî Ïàðêà, Ñèíãàïóð (058357)) – 
18 711 967 àêöèé (6,15% îò óñòàâíîãî êàïèòàëà);

Ïîñëå èçìåíåíèÿ:
LOLC AFRICA HOLDINGS PRIVATE LIMITED  – 5 788 183 àêöèé 

(1,90% îò óñòàâíîãî êàïèòàëà);
LOLC FINANCIAL SECTOR HOLDINGS PRIVAT LIMITED – 178 001 

098 àêöèé (58,53% îò óñòàâíîãî êàïèòàëà);
Äàòà, ñ êîòîðîé ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ - 21 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà.
Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü 1 àêöèè – 1 ñîì.

ОАО «КЕРЕМЕТ БАНК» 
(адрес: г. Бишкек, ул. Т. Молдо, 40/4) 

сообщает об изменениях в списке лиц, входящих 
в органы управления. 

Ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ îò 20 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà óäîâëåò-
âîðåíî çàÿâëåíèå Æóìàøåâà Áàêûòà Êóðìàíàëûåâè÷à î äîá-
ðîâîëüíîì ñëîæåíèè ïîëíîìî÷èé ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ 
«Êåðåìåò Áàíê».

Подразделение службы судебных исполнителей 
Октябрьского района г. Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на заложенное движимое имущество:

на автомашину марки «LEXUS LX 570», гос.номер 01KG710AIR, 
2009 года выпуска, цвет серебристый, кузов JTJHYOOW804031566 
принадлежащее на праве собственности Карамолдоеву Чынгызу 

Бейшеналиевичу.

Определить начальную (стартовую) продажную цену 
в размере 1 263 748,5 (один миллион двести шестьдесять 

три тысячи семьсот сорок восемь) сом 50 тыйын.

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

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

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 29 íîÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ äâèæèìîãî èìóùåñòâà, à èìåííî ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, ìêð. 
Àñàíáàé, äîì 52À.

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

ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0502) 90-01-90.

Ðåêâèçèòû: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ïðè ÌÔ ÊÐ,                                             
ð/ñ: 4402032100000408 (äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéî-
íà ã.Áèøêåê êîä ïëàòåæà: 14511900 â íàçíà÷åíèè óêàçàòü Ô.È.Î. ó÷àñò-
íèêà òîðãîâ è íîìåð äåëà ¹ÑÃ-406/22Á1. 

Í-925

ИЗВЕЩЕНИЕ
Специальный администратор 

ОАО «Шахта Жыргалан»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

по реализации имущества ОАО «Шахта Жыргалан» (здания, 
сооружения, оборудование, машины, механизмы и др.) в сумме 
61 833 335 (шестьдесят один миллион восемьсот тридцать три 

тысячи триста тридцать пять) сом. 

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10 íîÿáðÿ 2022 ãîäà â 14.00 ÷àñîâ, ïî àäðå-
ñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Èññûê-Êóëüñêàÿ îáëàñòü, Àê-Ñóéñ-
êèé ðàéîí, ñ.Æûðãàëàí, óë.Ëåíèíà, á/í.

Ê ó÷àñòèþ íà àóêöèîí äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñ-
êèå ëèöà, âíåñøèå ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 1 000 000 (îäèí 
ìèëëèîí) ñîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎAO «Øàõòà Æûðãàëàí»: 
¹1030920000033557, ÁÈÊ 103009, Êàðàêîëñêèé ôèëèàë ÔÎÀÎ «Êîì-
ìåð÷åñêèé áàíê Êûðãûçñòàí» èëè â êàññó ÎÀÎ «Øàõòà Æûðãàëàí».

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðèíèìàþòñÿ äî 18.00 ÷àñîâ 9 íîÿáðÿ                 
2022 ãîäà, ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Í.Èñàíîâà, 102, îôèñ 8. Òàê 
æå îòñêàíèðîâàííóþ çàÿâêó ìîæíî ïîäàòü ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: 
k.î.junushaliev@mail.ru.

Èìóùåñòâî âûñòàâëÿåòñÿ îäíèì ëîòîì

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî 
àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë. Í.Èñàíîâà, 102, îôèñ ¹8 èëè 

ïî òåëåôîíàì: (0701) 00-08-14, (0550) 09-74-40.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ åæåäíåâíî ñ 9.00 
äî 18.00 ÷àñîâ. WhatsApp/Òåëåãðàìì: (0550) 09-74-40. Ýë.ïî÷òà: 
k.î.junushaliev@mail.ru.

Í-924

ОАО ОКБ «ААЛАМ» 
информирует о существенном факте, затрагивающий 

финансово-хозяйственную деятельность:

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

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

Äî èçìåíåíèÿ êîëè÷åñòâî ïðèíàäëåæàùèõ åé ïðîñòûõ àêöèé ñîñ-
òàâëÿëî  38 øò., ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé  - 38 øò., ÷òî ñîñòàâëÿ-
ëî 0,02%. 

Ïîñëå èçìåíåíèÿ ÷ëåí Ïðàâëåíèÿ Àáäûêàäûðîâà Çóõðà Àæàõó-
íîâíà âëàäååò ïðîñòûìè àêöèÿìè â êîëè÷åñòâå 247 øò., ïðèâèëå-
ãèðîâàííûìè àêöèÿìè â êîëè÷åñòâå 38 øò., ÷òî ñîñòàâëÿåò 0,08%.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
óäîñòîâåðåíèå íà ïðàâî 
âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèå 

çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ñåðèÿ 
Â ¹059652 (îò 03.10.2013 ã.) 

íà èìÿ Êàðàáåêîâà Æóìàãàçû 
Òîêòîñóíîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Ð.Æ.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà ¹1040542 íà èìÿ 
Íààìàòîâîé Ãóëüíàç 

Ýðêèíáåêîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-919

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Óëóêáåêîâ 
Òîé÷óáåê Óëóêáåêîâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 30528454, 
ÈÍÍ 22106199901171 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-920

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Êàëàíäàðîâà 
Òîðàïàøà Óñìàíõàíîâíà 

êîä ÎÊÏÎ 30308824, 
ÈÍÍ 10305195700591 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-921

Â ñâÿçè ñ óòåðåé òðóäîâîé 
êíèæêè ñåðèè ÍÒ ¹1008732 
íà èìÿ Ñóëòàíáàåâà ªì¿ðà 

Àñàíáàåâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-926

Òàðãûëîâ Àëìàçáåê 
Ìîíîëäîðîâè÷êå òèåøåë¿¿ 
æåð ¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà 

óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ ¹2250, 
èäåí. êîä 7-08-17-0009-0313 

(2000-æ. 19-ìàéûíäà 
áåðèëãåí) æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Í-928

Êûçûë-Êûÿ øààðûíûí 
òóðãóíó Àõóíáàåâ 

Àáäóëëàãà òààíäûê 
ìàìëåêåòòèê àêòûñû 

× ¹356681 (13.02.2012-æûëû 
áåðèëãåí) æîãîëãîíäóãóíà
 áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-684

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹0041560 (îò 25.02.2005 ã.) íà èìÿ Èáðàåâà 

Òèëåêà Ìàìáåòòóðñóíîâè÷à ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-927

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
(äîëè) ¹0034058 íà èìÿ 

Àìàíàëèåâà Äæîëäîøáåêà
 Àêìàòáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-923

Íîîêàò ðàéîíóíäàãû Òººëºñ 
àéûë ºêìºò¿í¿í Æàéûëìà 

àéûëûíûí òóðãóíó Óðàèìæàí 
êûçû Ñûðãàã¿ëãº òèåøåë¿¿ 
æåêå ó÷àñòîãóíà (¿ë¿ø¿íº) 

æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäºã¿ 
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-365

Существенный факт:

ОАО «НЭС КЫРГЫЗСТАНА» 
уведомляет, что 20 октября 2022 года решением Совета 

директоров ОАО «НЭС Кыргызстана»:
1. Äîñðî÷íî ïðåêðàùåíû ïîëíîìî÷èÿ çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî 

äèðåêòîðà ïî êîììåð÷åñêèì âîïðîñàì - ÷ëåíà Ãåíåðàëüíîé äè-
ðåêöèè ÎÀÎ «Íàöèîíàëüíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ñåòü Êûðãûçñòàíà» 
Æàêûïîâà Áàêûòáåêà Àëûêóëîâè÷à ñîãëàñíî ïîäàííîìó ïèñü-
ìåííîìó çàÿâëåíèþ ñ 20 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà.

2.  Çàìåñòèòåëåì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî êîììåð÷åñêèì âîï-
ðîñàì - ÷ëåíîì ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè ÎÀÎ «Íàöèîíàëüíàÿ 
ýëåêòðè÷åñêàÿ ñåòü Êûðãûçñòàíà» èçáðàí Îñìîíîâ Íóðäèí Êó-
áàòîâè÷ ñ 21 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà.

ОАО «КОШОЙ» 
ИНН 03112194210011, 

сообщает о существенном факте - разовой сделке эмитента, 
размер которой составляет более 10% от активов эмитента на 

дату совершения сделки.

17 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà çàêëþ÷åí Äîãîâîð êðåäèòíîé ëèíèè ìåæ-
äó Ðîññèéñêî Êûðãûçñêèì Ôîíäîì Ðàçâèòèÿ – Êðåäèòîð (ÊÐ ã. Áèø-
êåê áóëüâàð Ýðêèíäèê, 21 ÁÖ «Îðèîí»), ÎÀÎ «Êàèíäû-Êàíò» - Ñî-
çàåìùèê ¹1 (ÊÐ, ×óéñêàÿ îáëàñòü, Ïàíôèëîâñêèé ðàéîí, ã. Êàèíäû, 
óë.Ìèðà, 1 è ÎÀÎ «Êîøîé»- Ñîçàåìùèê ¹2 (ÊÐ, ×óéñêàÿ îáëàñòü, 
Ñîêóëóêñêèé ðàéîí, ã. Øîïîêîâ, óë. Ëåíèíà, 15 â ôîðìå öåëåâîé âî-
çîáíîâëÿåìîé êðåäèòíîé ëèíèè â ñóììå 11 ìëí äîëëàðîâ ÑØÀ, 
ïðè ýòîì ëèìèò ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí â êûðãûçñêèõ ñîìàõ â ñóì-
ìå ýêâèâàëåíòíîé íå áîëåå 900 ìëí ñîì ñðîêîì íà 36 ìåñÿöåâ.

Токтогул районунун сот аткаруучулар 
кызмат бєлїмї тарабынан

карызкор Жоргошов Максатбек Дуйшонбековичке 
тиешелїї Токтогул районунун Їч-Терек а/а, Саргата айылынын 

Омурканов Баяз кєчєсї №9 дареги боюнча жайгашкан, 
идентификациялык коду 3-07-10-1005-0328 сандуу болуп 

катталган турак жайы ачык соода-сатыкка коюлат. Турак жайдын 
жалпы жер аянты - 1500 кв.м., жашоо аянты - 43,93 кв.м., жалпы 

пайдалуу аянты - 74,79 кв.м.

Баштапкы баасы 851 130 (сегиз жїз элїї бир миў бир жїз отуз) сом.

Ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàíäàð ñîîäà-ñàòûê áîëãîíãî ÷åéèí 
òóðàê æàéäûí áàøòàïêû áààñûíûí 5% ºë÷ºì¿íäº ñóììàíû àâàíñ êà-
òàðû òºã¿¿ãº ìèëäåòò¿¿. Ñîîäà-ñàòûêòà óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí 
ñóììàñû ñàòûï àëóó áààñûíà êîøóëàò. Ñîîäà-ñàòûêòûí êàëãàí êàòû-
øóó÷óëàðûíà àëäûí àëà òºëºíãºí ñóììàëàð ñîîäà-ñàòûê àÿêòàãàí-
äàí êèéèí äàðîî êàéòàðûëûï áåðèëåò. 

Ñîîäà-ñàòûê 2022-æûëäûí 25-íîÿáðü ê¿í¿ ñààò 11.00äº òóðàê 
æàé æàéãàøêàí äàðåê áîþí÷à ºòêºð¿ëºò.

Áàéëàíûø òåë.: (0703) 41-63-36.

Òîêòîãóë ðàéîíóíóí ÑÀÊÁíûí ñîò àòêàðóó÷óñó Àáûøîâ Ñ.Ñ.

Ï/Ï-028

Кыргызстандын Германиядагы 
элчиси Ємїрбек Текебаев Jancer 
Consult GmbH компаниясынын 
директору Сергей Серебрянский 
менен жолугушуп, 
Кыргызстандан келген кесипкєй 
кадрларды Германияга ишке 
орноштуруу маселелерин 
талкуулашты.

Текебаев эки єлкєнїн ортосун-
да ишке уюшкандык тїрдє ор-
ноштуруу боюнча системалуу 
жана узак мєєнєттїї кызматта-
шууну камсыздоо боюнча элчи-
ликтин жїргїзїп жаткан иштери 

тууралуу маалымат берди. Ком-
паниянын директору Серебрянс-
кий Jancer Consult GmbH компа-
ниясынын квалификациялуу 
кадрларды, атап айтканда, ме-
дициналык кызматкерлерди Гер-
манияда ишке орноштуруу їчїн 
тартуу боюнча башка єлкєлєр 
менен кызматташуу тажрыйбасы 
тууралуу ой бєлїштї. Бул мак-
сатта компания жеринде меди-
циналык колледждин студентте-
рине тийиштїї билим берїї жа-
на окутуу иштерин жїргїзїїдє.

Серебрянский Бишкекте-
ги Jancer Education Academy 

академиясынын ишмердїїлїгї 
аркылуу Кыргызстандагы кол-
ледждердин бири менен тиеше-
лїї иштер жїргїзїлїп жатка-
нын, анын алкагында медайым-
дарды Кыргызстанда окутууга 
жана андан ары аларды Герма-
нияда ишке орноштурууга мїм-
кїнчїлїк тїзїлєрїн билдирди.

Бактыгїл КУЛАТАЕВА

МЕДАЙЫМДАРГА ГЕРМАНИЯДА 
ИШТЕГЕНГЕ ШАРТ ТЇЗЇЛЄТ
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1. Äàííûå îá ýìèòåíòå:
- ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà: îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî 

«Íàöèîíàëüíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ õîëäèíãîâàÿ êîìïàíèÿ», Íàöèîíàëüíûé ýíåð-
ãîõîëäèíã;

- îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà: ×àñòíàÿ;
- þðèäè÷åñêèé è ïî÷òîâûé àäðåñ ýìèòåíòà, íîìåð òåëåôîíà è òåëåôàêñà: Êûð-

ãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 720055, ã. Áèøêåê, ïð-ò. Æèáåê Æîëó, 326, (0312) 56-18-22,                          
(0312) 56-08-99; 

- îñíîâíîé âèä äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà:
- äåÿòåëüíîñòü õîëäèíã êîìïàíèé;
- äåÿòåëüíîñòü öåíòðàëüíûõ (ãîëîâíûõ) îôèñîâ;
- êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è óïðàâëåíèÿ.

2. Êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã è ðàáîòíèêîâ ýìèòåíòà:
 Êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã – 1;
 Êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ ýìèòåíòà – 41.

3. Ñïèñîê þðèäè÷åñêèõ ëèö, â êîòîðûõ äàííûé ýìèòåíò âëàäååò 5 ïðîöåíòàìè è áîëåå 
óñòàâíîãî êàïèòàëà: 

1) Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ýëåêòðè÷ åñêèå ñòàíöèè» - 80,49% 
 Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ÷àñòíàÿ;
 Ìåñòîíàõîæäåíèå: ã. Áèøêåê, ïð. Øàáäàí Áààòûðà, 108.
 Ïî÷òîâûé àäðåñ: 720022;
 Òåëåôîí, ôàêñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è êîä ÎÊÏÎ: (0312) 66-11-01, (0312) 66-34-09, 

es@es.kg, 22856351.

2) Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Íàöèîíàëüíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ñåòü Êûðãûçñòàíà» 
- 80,49%.

 Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ÷àñòíàÿ;
 Ìåñòîíàõîæäåíèå: ã. Áèøêåê, ïð. Æèáåê Æîëó, 326,
 Ïî÷òîâûé àäðåñ: 720070
 Òåëåôîí, ôàêñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è êîä ÎÊÏÎ: (0312) 66-10-01, (0312) 66-16-09, 

nesk@elkat.kg, www.nesk.kg, 22862713.

3) Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñåâåðýëåêòðî» - 80,49%
 Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ÷àñòíàÿ;
 Ìåñòîíàõîæäåíèå: Àëàìóäóíñêèé ð-í, ñåëî Ëåáåäèíîâêà, óë. ×êàëîâà, 3.
 Ïî÷òîâûé àäðåñ: 722160
 Òåëåôîí, ôàêñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è êîä ÎÊÏÎ: (0312) 33-85-03, (0312) 33-87-21, 

www.severelektro.kg, 22746556.

4) Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ÎÀÎ «Âîñòîêýëåêòðî» - 80,49%
 Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ÷àñòíàÿ;
 Ìåñòîíàõîæäåíèå: ã. Êàðàêîë, óë. À.Ìàñàëèåâà, 24;
 Ïî÷òîâûé àäðåñ: 722360
 Òåëåôîí, ôàêñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è êîä ÎÊÏÎ: (03922) 4-08-79, (03922) 4-08-94, 

vostokelektro@rambler.ru , 22766286.

5) Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ÎÀÎ «Îøýëåêòðî» - 80,49%
 Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ÷àñòíàÿ;
 Ìåñòîíàõîæäåíèå: ã. Îø, ïð.Ðàççàêîâà, 19-à;
 Ïî÷òîâûé àäðåñ: 714018
 Òåëåôîí, ôàêñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è êîä ÎÊÏÎ: (03222) 8-28-00, (03222) 2-11 -69, 

oshelektro@rambler.ru, 2 2783712.

6) Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ÎÀÎ «Æàëàëàáàòýëåêòðî» - 80,49%
 Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ÷àñòíàÿ
 Ìåñòîíàõîæäåíèå: ã. Æàëàë-Àáàä, óë. Ëåíèíà, 159; 
 Ïî÷òîâûé àäðåñ: 715600
 Òåëåôîí, ôàêñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è êîä ÎÊÏÎ: (03722) 5-08-00,                      

(03722) 5-42-06, jalalabatelektro@mail.ru, 22829806.

7) Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ÎÀÎ «Áèøêåêòåïëîñåòü» - 80,49%
 Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ÷àñòíàÿ
 Ìåñòîíàõîæäåíèå: ã. Áèøêåê, óë. Æóêååâà-Ïóäîâêèíà, 2/1
 Ïî÷òîâûé àäðåñ: 720031
 Òåëåôîí, ôàêñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è êîä ÎÊÏÎ: (0312) 56-88-22, (0312) 56-85-6 0, 

bts.teploseti@ma il.ru, 22721361.

8) Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ÎÀÎ «×àêàí ÃÝÑ» - 100%
 Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ÷àñòíàÿ
 Ìåñòîíàõîæäåíèå: ×óéñêàÿ îáë., Àëàìóäóíñêèé ð-í, ïîñ. ÃÝÑ-3, óë. Ñóâîðîâà, 113 
 Ïî÷òîâûé àäðåñ: 724330
 Òåëåôîí, ôàêñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è êîä ÎÊÏÎ: (0312) 48-30-85, (0312) 90-16-23, 

chakanges@mail.ru, 22596298.

9) Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ÎÀÎ «Êûðãûçñêèé ýíåðãåòè÷åñêèé ðàñ÷åòíûé öåíòð» 
- 100%

 Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ÷àñòíàÿ
 Ìåñòîíàõîæäåíèå: ã. Áèøêåê, ïð. Æèáåê Æîëó, 326,
 Ïî÷òîâûé àäðåñ: 720070
 Òåëåôîí, ôàêñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è êîä ÎÊÏÎ: (0312) 90-45-68, (0775) 58-99-85, 

kerc@elkat.kg, 29258268. 

10) Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Òàçà Ýíåðäæè» - 100%
 Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ÷àñòíàÿ
 Ìåñòîíàõîæäåíèå: ã. Áèøêåê, ïð. Æèáåê Æîëó, 326,
 Ïî÷òîâûé àäðåñ: 720070
 Òåëåôîí, ôàêñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è êîä ÎÊÏÎ: (0555) 77-41-12,                               

Tazaenergy.kg@mail.com, 31293310.

Ñ 5 àâãóñòà 2022 ãîäà:

1) Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ýëåêòðè÷åñêèå ñòàíöèè» - 80,49% 
 Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ÷àñòíàÿ;
 Ìåñòîíàõîæäåíèå: ã. Áèøêåê, ïð. Øàáäàí Áààòûðà, 108.
 Ïî÷òîâûé àäðåñ: 720022;
 Òåëåôîí, ôàêñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è êîä ÎÊÏÎ: (0312) 66-11-01, (0312) 66-34-09, 

es@es.kg, 22856351.

2) Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Íàöèîíàëüíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ñåòü Êûðãûçñòàíà» 
- 80,49%.

 Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ÷àñòíàÿ;
 Ìåñòîíàõîæäåíèå: ã. Áèøêåê, ïð. Æèáåê Æîëó, 326,
 Ïî÷òîâûé àäðåñ: 720070
 Òåëåôîí, ôàêñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è êîä ÎÊÏÎ: (0312) 66-10-01, (0312) 66-16-09, 

nesk@elkat.kg, www.nesk.kg, 22862713.

3) Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ÎÀÎ «×àêàí ÃÝÑ» - 100%
 Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ÷àñòíàÿ
 Ìåñòîíàõîæäåíèå: ×óéñêàÿ îáë., Àëàìóäóíñêèé ð-í, ïîñ. ÃÝÑ-3, óë. Ñóâîðîâà, 113 
 Ïî÷òîâûé àäðåñ: 724330

 Òåëåôîí, ôàêñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è êîä ÎÊÏÎ: (0312) 48-30-85, (0312) 90-16-23, 
chakanges@mail.ru, 22596298.

4) Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ÎÀÎ «Êûðãûçñêèé ýíåðãåòè÷åñêèé ðàñ÷åòíûé öåíòð» 
- 100%

 Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ÷àñòíàÿ
 Ìåñòîíàõîæäåíèå: ã. Áèøêåê, ïð. Æèáåê Æîëó, 326,
 Ïî÷òîâûé àäðåñ: 720070
 Òåëåôîí, ôàêñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è êîä ÎÊÏÎ: (0312) 90-45-68, (0775) 58-99-85, 

kerc@elkat.kg, 29258268. 

5) Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Òàçà Ýíåðäæè» - 100%
 Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ÷àñòíàÿ
 Ìåñòîíàõîæäåíèå: ã. Áèøêåê, ïð. Æèáåê Æîëó, 326,
 Ïî÷òîâûé àäðåñ: 720070
 Òåëåôîí, ôàêñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è êîä ÎÊÏÎ: (0555) 77-41-12,                                

Tazaenergy.kg@mail.com, 31293310.

4. Èíôîðìàöèÿ î ñóùåñòâåííûõ ôàêòàõ (äàëåå - ôàêò), çàòðàãèâàþùèõ äåÿòåëüíîñòü-
ýìèòåíòà öåííûõ áóìàã â îò÷åòíîì ïåðèîäå: (íåò). 

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

1) Ñâåäåíèÿ, âêëþ÷àåìûå â áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ

Êîä  
Íà íà÷àëî 
îò÷åòíîãî 
ïåðèîäà

Íà êîíåö 
îò÷åòíîãî 
ïåðèîäà

 Àêòèâû   

(010) 1. Îáîðîòíûå àêòèâû 1 465 3 376

(020) 2. Âíåîáîðîòíûå àêòèâû 6 245 842 6 245 135

(030) 3. Äîëãîñðî÷íàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü

(040) 4. Êðàòêîñðî÷íàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü 10 584 63 163

(050) Èòîãî: àêòèâû (010+020+030+040) 6 257 891 6 311 674

 Îáÿçàòåëüñòâà è êàïèòàë

(060) 1. Êðàòêîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà 8 445 4 803

(070) 2. Äîëãîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà

(080) Èòîãî: îáÿçàòåëüñòâà (060+070) 8 445 4 803

(090) Ñîáñòâåííûé êàïèòàë 6 249 446 6 306 871

 1. Óñòàâíûé êàïèòàë 6 245 575 6 245 575

 2. Äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷åííûé êàïèòàë

 3. Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü 3 871 61 296

 4. Ðåçåðâíûé êàïèòàë

(100) Èòîãî: îáÿçàòåëüñòâà è ñîáñòâåííûé êàïèòàë (060+070+090) 6 257 891 6 311 674

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

Êîä  
Íà íà÷àëî 
îò÷åòíîãî 
ïåðèîäà

Íà êîíåö 
îò÷åòíîãî 
ïåðèîäà

(010) Âàëîâàÿ ïðèáûëü 55 000 45 001

(020) Äîõîäû è ðàñõîäû îò ïðî÷åé îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
(äîõîäû - ðàñõîäû)

(030) Îïåðàöèîííûå ðàñõîäû 59 801 42 436

(040) Ïðèáûëü/óáûòîê îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè (010+020-
030)

- 4 801 2 565

(050) Äîõîäû è ðàñõîäû îò íå îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 8 637 56 191

(060) Ïðèáûëü (óáûòîê) äî âû÷åòà íàëîãîâ (040+050) 3 836 58 756

(070) Ðàñõîäû ïî íàëîãó íà ïðèáûëü -1 518

(080) Ïðèáûëü (óáûòîê) îò îáû÷íîé äåÿòåëüíîñòè (060-070) 5 354 58 756

(090) ×ðåçâû÷àéíûå ñòàòüè çà ìèíóñîì íàëîãà íà ïðèáûëü

(100) ×èñòàÿ ïðèáûëü (óáûòîê) îò÷åòíîãî ïåðèîäà (080+090) 5 354 58 756

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

Êîä  
Íà íà÷àëî 
îò÷åòíîãî 
ïåðèîäà

Íà êîíåö 
îò÷åòíîãî 
ïåðèîäà

(010) Ñàëüäî íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ã. 6 245 575 6 245 575

(020) Àêöèîíåðíûé êàïèòàë

(030) Ïåðåñ÷èòàííîå ñàëüäî

(040) ×èñòàÿ ïðèáûëü èëè óáûòêè, íå ïðèçíàííûå â îò÷åòå î 
ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ

(050) Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü 3 871 61 296

(060) Äèâèäåíäû

(070) Ýìèññèÿ àêöèé

(080) Ðåçåðâíûé êàïèòàë

(090) Èçìåíåíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà

(100) Ñàëüäî íà 30 ñåíòÿáðÿ 2022 ã. 6 249 446 6 306 871

6. Ñâåäåíèÿ î íàïðàâëåíèè ñðåäñòâ, ïðèâëå÷åííûõ ýìèòåíòîì â ðåçóëüòàòå ðàçìåùå-
íèÿ ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã è èïîòå÷íûõ öåííûõ áóìàã. Íåò.

7. Çàåìíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå ýìèòåíòîì è åãî äî÷åðíèìè îáùåñòâàìè â îò÷åòíîì 
ïåðèîäå: Íåò.

8. Ñâåäåíèÿ î äîëãîñðî÷íûõ è êðàòêîñðî÷íûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèÿõ ýìèòåíòà çà îò-
÷åòíûé ïåðèîä. Íåò.

9. Äîõîäû ïî öåííûì áóìàãàì ýìèòåíòà. Íåò.
10. Èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ è õàðàêòåðå ñäåëêè, ñîâåðøåííîé ëèöàìè, çàèíòåðåñî-

âàííûìè â ñîâåðøåíèè îáùåñòâîì ñäåëêè. Íåò.

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Ò.À.ÁÀÉÃÀÇÈÅÂ

Ãëàâíûé áóõãàëòåð Ç.À.ÁÅÉØÅÁÀÅÂÀ 

Открытое акционерное общество
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»

Отчет за III квартал 2022 года 



2022-жылдын  25-октябры14
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ФРУНЗЕ ТОКОЙ ЧАРБАСЫНЫН 
АЛАМЇДЇН ТОКОЙ БЄЛЇМЇНЇН 

№15 кварталынын 63, 64, 73, 77, 78, 83, 84, 88, 89, бєлїкчєлєрїндє 
(токой баскан аянт, несомкнувщиеся лесные культуры, прогалина) 

жана №8 кварталынын 7, 9, бєлїкчєлєрїндє (токой баскан аянт, 
прогалина) токой ресурстарын кайра єндїрїї їчїн жана токойду 

маданий ден соолукту чыўдоо, рекреациялык жана туристтик 
максаттарда пайдалануу їчїн конкурс єткєрїлєт.

Êîíêóðñòóê äîêóìåíòòåðäè òàïøûðóóíóí ñî¢êó ìººíºò¿ 2022-æûë-
äûí 24-íîÿáðû.

Êîíêóðñòó ºòêºð¿¿ ê¿í¿ 2022-æûëäûí 25-íîÿáðü àéûíäà ñààò 
10.00äº Ôðóíçå òîêîé ÷àðáàñûíûí àäìèíèñòðàòèâäèê èìàðàòûíäà.

Конкурс єткєрїї жєнїндє кабарлама

КАРА-КУЛЖА РАЙОНДУК 
МАМЛЕКЕТТИК АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн 2019-жылдын 
9-октябрындагы "Мамлекеттик менчикте турган жер 

участокторун берїї тартиби жєнїндє жобону бекитїї тууралуу" 
№535 токтому менен бекитилген ЖОБОнун 71-беренесине 

ылайык экинчи жолу конкурс жарыялайт.

Êîíêóðñ ºòêºð¿ë¿¿÷¿ æåðè æàíà ê¿í¿: Îø îáëàñòûíûí Êàðà-
Êóëæà ðàéîíó, Êàðà-Êóëæà àéûëû, Ì.Áåêìàìàòîâ êº÷ºñ¿, 2, Êàðà-
Êóëæà ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñû; 2022-æûë 28-íîÿá-
ðûíäà ñààò 15.00äº.

Êîíêóðñêà êîþëóó÷ó æåð: 25400,0 êâ.ì., æåð àÿíòû. Êàðà-Êóëæà 
ðàéîíóíóí Êàøêà-Æîë àéûë ºêìºò¿í¿í Îêòÿáðü àéûëûíûí "×ûì-
÷ûê -Óÿ" ó÷àñòêàñûíäàãû ¹73 (7,0ãà), ¹74 (7,50ãà), ¹85 (9,3ãà), ¹87 
(1,6 ãà) êîíòóðëàðûíäà æàéãàøêàí àéûë ÷àðáà áàãûòûíäàãû 25,40 
ãà, æàéûò æåðëåðèíèí êîíòóðóíäà æàéãàøêàí "ªíºð æàéû, òðàíñ-
ïîðò, áàéëàíûø, ýíåðãåòèêà êîðãîî æàíà áàøêà áàãûòòàãû æåðëåð" 
êàòåãîðèÿñûíäàãû æåð.

Ìàêñàòû: Êèðïè÷ çàâîäóí êóðóó.
Èæàðà àêûíûí ñóììàñû: 1137209 ñîì (1 æûëãà)
Êîíêóðñêà êàòûøóóãà àðûçäàðäû êàáûë àëóóíóí àÿêòàãàí ìººíº-

ò¿: 2022-æûëäûí 28-íîÿáðû ñààò 15.30
Êåïèëäèê òºã¿ìä¿ òºëºº ¿÷¿í Êàðà-Êóëæà ðàéîíó, Êàøêà-Æîë 

àéûë ºêìºò¿í¿í áàíêòûê ìààëûì äàðåãè:
ÈÍÍ: 00506200310021
ÁÈÊ: 440001
ÎÊÏÎ: 23293602
Äåïîçèòòèê ýñåï – Òåíäåð: 4407101253011194
Êëàññèôèêàöèÿëûê êîäó: 14511900 (ñàëûê ýìåñ êèðåøåëåð)

Êîíêóðñòóí øàðòòàðû: 

- ìàìëåêåòòèê ìåí÷èêòå òóðãàí æåð ó÷àñòîãóíà èæàðà êåëè-
øèìèí áåêèò¿¿ óêóãóíà êîíêóðñêà êàòûøóóãà àðûç; (ôîðìà-
ãà ûëàéûê);

- êåïèëäèê òºã¿ìä¿ òºëºãºíä¿ã¿ æºí¿íäº êâèòàíöèÿ; (1 æûë-
äûê èæàðà àêûíûí 30% êåì ýìåñ);

- àðõèòåêòóðà æàíà êóðóëóø ìàñåëåëåðèí æºíãº ñàëóó÷ó ûéãà-
ðûì óêóêòóó îðãàí òàðàáûíàí áåðèëãåí æåð ó÷àñòîãóíóí æà-
íà îáúåêòòè æàéãàøòûðóóíóí ýñêèçäèê ïëàíû.

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

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

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

- þðèäèêàëûê æàêòûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê 
êàòòîîñóíàí (êàéðà êàòòîî) ºòêºíä¿ã¿ òóóðàëóó ê¿áºë¿êò¿í 
êº÷¿ðìºñ¿;

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

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

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

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

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

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

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

- êîíêóðñòóí øàðòòàðûíà øàéêåø êåëãåí êîíêóðñòóê ñóíóøòàð.

Ýñêåðò¿¿: êàáûë àëûíãàí äîêóìåíòòåðäèí ò¿ï íóñêàñû æå íî-
òàðèàëäûê ê¿áºëºíãºí áîëóóñó øàðò.

Áàéëàíûø ¿÷¿í òåëåôîí: (0700) 01-45-27, 
(0220) 88-99-25, (0999) 61-61-20 

Ýëåêòðîíäóê ïî÷òà: kashkazholao@mail.ru

Í-916

ОсОО «Торговый Дом 
«КУБAT» 

(ИНН 02608201610191)

ñîîáùàåò î ñâîåé 
ëèêâèäàöèè.

Ïðåòåíçèè êðåäèòîðîâ 
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 
äâóõ ìåñÿöåâ ïî àäðåñó: 

Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
×óéñêàÿ îáëàñòü, 

Ñîêóëóêñêèé ðàéîí, ñåëî 
Ñåëåêöèîííîå, óëèöà 

Öèîëêîâñêîãî, 86.
Í-918

Ñ/Î-461

Отчет 

ОАО «АРПА» им.Н.УРМАНБЕТОВА 
за 3 квартал 2022 года  

1. Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî îòêðûòîãî òèïà «ÀÐÏÀ» èì.Í.Óðìàíáåòîâà
 ×àñòíîå ïðåäïðèÿòèå, ã.Áèøêåê, óë.Òîêòîãóëà, 256, òåë.: 64-12-53, ôàêñ: 65-02-76
 Âèä äåÿòåëüíîñòè - ïðîèçâîäñòâî ïèâà
2. Êîë-âî âëàäåëüöåâ àêöèé - 162, êîë-âî ðàáîòíèêîâ -164.
3. Ñïèñîê þðèäè÷åñêèõ ëèö, â êîòîðûõ îáùåñòâî âëàäååò 5% è áîëåå óñòàâíîãî êàïèòàëà - íåò
4. Èíôîðìàöèÿ î ñóùåñòâåííûõ ôàêòàõ – íåò
5. Ôèíàíñîâàÿ îò÷åòíîñòü îáùåñòâà

Îò÷åò î ôèíàíñîâîì ïîëîæåíèè íà 30.09.2022 ã. â òûñ.ñîì

Êîä
ñòðîê

Íà íà÷àëî 
îò÷åòíîãî ïåðèîäà

Íà êîíåö îò÷åòíîãî 
ïåðèîäà

Àêòèâû

(010) 1. Îáîðîòíûå àêòèâû 558228,5 551627,7

(020) 2. Âíåîáîðîòíûå  àêòèâû (ÎÑ) 316706,4 303796,9

(030) 3. Äîëãîñðî÷íàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü

(040) 4. Êðàòêîñðî÷íàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü 38530,8 97079,6

(050) Èòîãî: àêòèâû (010+020+030+040) 913465,7 952504,2

Îáÿçàòåëüñòâà è êàïèòàë

(060) 1. Êðàòêîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà 129094,5 32243,7

(070) 2. Äîëãîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà 60163,1 126860,7

(080) Èòîãî îáÿçàòåëüñòâà (060+070) 189257,6 159104,4

(090) Ñîáñòâåííûé êàïèòàë 724208,1 793399,8

1. Óñòàâíûé êàïèòàë 79908,1 79908,1

2. Äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷åííûé êàïèòàë

3. Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü 644300,0 713491,7

4. Ðåçåðâíûé êàïèòàë

(100) Èòîãî îáÿçàòåëüñòâà è ñîáñòâåííûé êàïèòàë (060+070+090) 913465,7 952504,2

Îò÷åò î ïðèáûëè èëè óáûòêå è ïðî÷åì ñîâîêóïíîì äîõîäå çà 9 ìåñÿöåâ 2022 ãîäà â òûñ.ñîì

Êîä
ñòðîê

Íà íà÷àëî 
îò÷åòíîãî ïåðèîäà 

(çà 2021 ãîä)

Íà êîíåö îò÷åòíîãî 
ïåðèîäà

(010) Âàëîâàÿ ïðèáûëü 113013,6 137108,3

(020) Äîõîäû è ðàñõîäû îò ïðî÷åé îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñ-
òè (äîõîäû-ðàñõîäû) (2969,5) (1687,3)

(030) Îïåðàöèîííûå ðàñõîäû (73826,5) (59781,2)

(040) Ïðèáûëü/óáûòîê îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè (010+020-
030)

36217,6 75639,8

(050) Äîõîäû è ðàñõîäû îò íå îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè (4397,3) 893,1

(060) Ïðèáûëü (óáûòîê) äî âû÷åòà íàëîãîâ (040+050) 31820,3 76532,9

(070) Ðàñõîäû ïî íàëîãó íà ïðèáûëü (4920,6)

(080) Ïðèáûëü (óáûòîê) îò îáû÷íîé äåÿòåëüíîñòè (060-070) 26899,7 76532,9

(090) ×ðåçâû÷àéíûå ñòàòüè çà ìèíóñîì íàëîãà íà ïðèáûëü

(100) ×èñòàÿ ïðèáûëü (óáûòîê) îò÷åòíîãî ïåðèîäà (080+090) 26899,7 76532,9

Îò÷åò îá èçìåíåíèÿõ â êàïèòàëå íà 30.09.2022 ã. â òûñ.ñîì

Êîä
ñòðîê

Íà íà÷àëî
îò÷åòíîãî

ïåðèîäà (2021 ãîä)

Íà êîíåö
îò÷åòíîãî
ïåðèîäà

(9 ìåñÿöåâ 2022 ã.)

(010) Ñàëüäî íà íà÷àëî 701917,8 724208,1

(020) Èçìåíåíèå â ó÷åòíîé ïîëèòèêå è èñïðàâëåíèå ñóùåñò-
âåííûõ îøèáîê (2531,8) (469,1)

(030) Ïåðåñ÷èòàííîå ñàëüäî 699386,0 723739,0

(040) ×èñòàÿ ïðèáûëü èëè óáûòêè, íå ïðèçíàííûå â îò÷åòå î 
ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ

(050) ×èñòàÿ ïðèáûëü (óáûòêè) çà îò÷åòíûé ïåðèîä 26899,7 76532,9

(060) Äèâèäåíäû (2077,6) (6872,1)

(070) Ýìèññèÿ àêöèé

(080) Îãðàíè÷åíèå ïðèáûëè ê ðàñïðåäåëåíèþ

(090) Èçìåíåíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà

(100) Ñàëüäî  íà êîíåö 724208,1 793399,8

6. Ñâåäåíèÿ î íàïðàâëåíèè ñðåäñòâ, ïðèâëå÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ýìèññèè öåííûõ áóìàã – íåò.
7. Çàåìíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå â îò÷åòíîì êâàðòàëå –0 òûñ.ñîì.
8. Ñâåäåíèÿ î äîëãîñðî÷íûõ è êðàòêîñðî÷íûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèÿõ çà îò÷åòíûé êâàðòàë – 0 òûñ.ñîì 

êðàòêîñðî÷íûõ âëîæåíèé, äîëãîñðî÷íûõ âëîæåíèé - íåò.
9. Äîõîäû ïî öåííûì áóìàãàì – ñîãëàñíî ðåøåíèþ îáùåãî ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ñ 1 àâãóñòà 

2022 ãîäà   íà÷àòà âûïëàòà äèâèäåíäîâ çà 2021 ãîä.
10. Èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ è õàðàêòåðå ñäåëêè, ñîâåðøåííîé ëèöàìè, çàèíòåðåñîâàííûìè â ñîâåð-

øåíèè ñäåëêè – íåò.

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Ä.ÓÐÌÀÍÁÅÒÎÂ

Ãëàâíûé áóõãàëòåð  Ò.ÃÓÁÀÐÅÂÀ

ОсОО «Строй дом. КГ»
Сообщает о начале размещения именных процентных 

облигаций первого выпуска

Êîëè÷åñòâî îáëèãàöèé: 60 000 ýêç.
Öåíà ðàçìåùåíèÿ: 1 000 ñîì
Äîõîäíîñòü: 21% ãîäîâûõ
Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà: 21 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà
KG 0201229117
Äàòà íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ: 1 íîÿáðÿ 2022 ãîäà
Äàòà ïîãàøåíèÿ: 1 íîÿáðÿ 2025 ãîäà

Îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ è 
ïðîñïåêòîì ýìèññèè, à òàêæå ïðèîáðåñòè îáëèãàöèè 

ìîæíî ÷åðåç àíäåððàéòåðà âûïóñêà – ÎñÎÎ ÔÊ «ÑÅÍÒÈ», 
ëèöåíçèÿ ÃîñÔèííàäçîð ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÊÐ ¹172, 173 

îò 18.05.2018 ãîäà, ïî àäðåñó: ïð. ×óé, 219 (9-é ýòàæ)

Òåëåôîíû: 61-00-25, 61-45-89, (0559) 61-00-25
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ: www.senti.kg

Í-922



erkintoo@mail.gov.kg

Èíäåêñè: 68451
Áèçäèí äàðåãèáèç:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

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

Башкы редактор
АСАНБАЕВ

Наралы
Камбаралиевич

Êàáûëäàìà
62-38-75

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

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

Коммерциялык директор

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

     (0773) 11-75-87

Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгїл - 62-38-71

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

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

Веб-сайт – 62-18-64

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

"Нормативдик актылар"
журналы – 62-38-71

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик
борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис 
тилдеринде берилет.

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

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

"Учкун" ААКнын 
басмаканасында басылды.

Áóéðóòìà ¹982. Íóñêàñû 5285

Áàñóóãà 24.10.2022-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

2022-жылдын  25-октябры 15
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

«АЛТЫН-КАЗЫК» ААК
акционерлерин 2022-жылдын 15-ноябрында 
саат 14.00дє Кыргыз Республикасы, Бишкек 
шаары, Тоголок Молдо кєчєсї, 60 дарегинде 

боло турган акционерлердин жалпы кезексиз 
чогулушун єткєрє тургандыгы жєнїндє 

маалымдайт.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ: 

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûí øàéëîî òóóðàñûíäà.
2. Èøêàíàíûí æîþó áàëàíñûí áåêèò¿¿.

Àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 2022-æûë-
äûí 15-îêòÿáðû.

Êàòòîîíóí áàøòàëûøû ñààò 13.00äº.
ªç¿ëºð¿íäº ïàñïîðòó áîëóóãà òèéèø.
×îãóëóøêà êàòûøóóãà ì¿ìê¿í÷¿ë¿ê áîëáîé êàë-

ãàí ó÷óðäà ºç äîáóøó¢óçäó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí ìûéçàì òàëàïòàðûíà ûëàéûê ºç¿¢¿çä¿í ûéãà-
ðûì óêóêòóó ºê¿ë¿¢¿çãº áåðå àëàñûç.

ОАО «АЛТЫН-КАЗЫК»
уведомляет акционеров о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров, 
которое состоится в 14.00 часов 15 ноября 

2022 года по адресу: Кыргызская Республика, 
г.Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 60.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Îá èçáðàíèè ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ëèêâèäàöèîííîãî áàëàíñà Îá-

ùåñòâà.

Äåíü ñïèñêà àêöèîíåðîâ – 15 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 13.00 ÷àñîâ.
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.
Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè âàøåãî ó÷àñòèÿ â ðà-

áîòå ñîáðàíèÿ âû ìîæåòå ïåðåäàòü ïðàâî ãîëîñà 
ñâîåìó óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïî äîâå-
ðåííîñòè, îôîðìëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêò î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

¹147920 (îò 14.08.2007 ã.) 
íà èìÿ Ñûäûêîâà

 Áàêûòà Øàêèðîâè÷à 
èäåí. êîä 2-03-02-1001-0974 

ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Ð.Æ. 

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Îñìîíîâà 
Áóðóë Îðîçîâíà 

êîä ÎÊÏÎ 22736530, 
ÈÍÍ 12209196210057 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-917

Òîêòîãóë ðàéîíóíóí ¯÷-Òåðåê 
àéûë ºêìºò¿í¿í òóðãóíó 
Ðûñàëèåâ Êºê¿íáàéäûí 
æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí 

æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ìàìëåêåòòèê àêòûñû 
ñåðèÿñû Ñ ¹0016586 

(01.03.2004-æûëû áåðèëãåí), 
êîä: 3-07-10-1001-0053 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. Ï/Ï-504

Í-915

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЄ КАРАШТУУ 
ОТУН-ЭНЕРГЕТИКАЛЫК КОМПЛЕКСТИ ЖЄНГЄ 

САЛУУ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИКТИН 
2016-ЖЫЛДЫН 24-НОЯБРЫНДАГЫ №4 «ЭЛЕКТР 

ЭНЕРГИЯСЫНЫН ЄЗДЇК НАРКЫН АНЫКТОО ЖАНА 
ТАРИФТЕРДИ ТЇЗЇЇ МЕТОДИКАСЫН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ» 

БУЙРУГУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛИГИНИН
БУЙРУГУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðû 
æºí¿íäº» ìûéçàìûíûí 8-áåðåíåñèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí «Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíäàãû òàáèãûé ìîíîïîëèÿëàð æºí¿íäº» ìûéçàìûíûí 12-áåðåíåñèíå, Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 15-ñåíòÿáðûíäàãû ¹530 «Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí ªêìºò¿í¿í àéðûì ÷åíåì æàðàòóó ûéãàðûì óêóêòàðûí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð-
ãà æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí àòêàðóó÷ó îðãàíäàðûíà ºòêºð¿ï áåð¿¿ 
æºí¿íäº» òîêòîìóíà ûëàéûê, ýëåêòð ýíåðãèÿñûíà òàðèôòåðäè áåëãèëºº ¿÷¿í ýñåïòºº-
ëºðä¿í æîë-æîáîëîðóí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê êåëòèð¿¿ ìàê-
ñàòûíäà áóéðóê êûëàì: 

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Îòóí-ýíåðãåòèêàëûê êîìïëåêñòè æºí-
ãº ñàëóó áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèêòèí 2016-æûëäûí 24-íîÿáðûíäàãû ¹4 «Ýëåêòð 
ýíåðãèÿñûíûí ºçä¿ê íàðêûí àíûêòîî æàíà òàðèôòåðäè ò¿ç¿¿ ìåòîäèêàñûí áåêèò¿¿ æº-
í¿íäº» áóéðóãóíà òºìºíäºã¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí áóéðóê ìåíåí áåêèòèëãåí ýëåêòð ýíåðãèÿñûíûí ºçä¿ê íàðêûí 
àíûêòîî æàíà òàðèôòåðäè ò¿ç¿¿ ìåòîäèêàñûíäà:

- 35-ïóíêòóíóí 2-ïóíêò÷àñûíûí à æàíà á àáçàöòàðû òºìºíäºã¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿí-
äàëñûí:

«à) Óøóë Ìåòîäèêà áóçóëãàí ó÷óðäà ìûéçàìñûç àëûíãàí êèðåøåíèí ñóììàñû ÷å÷èì 
áåðèëãåí ê¿íäºí òàðòûï 30 ê¿íä¿ê ìººíºòòº æå ÎÝÊòè æºíãº ñàëóó áîþí÷à ûéãàðûì 
óêóêòóó îðãàíäûí ÷å÷èìè ìåíåí áåëãèëåíãåí ìººíºòòº ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòêå êîòî-
ðóëóóãà æàòàò;

á) Ìûéçàìñûç àëûíãàí êèðåøåíè êîòîðóó æºí¿íäº ÷å÷èì ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí æå-
òåê÷èñè òàðàáûíàí êàáûë àëûíàò. Êºðñºò¿ëãºí ñóììàëàð ºç óáàãûíäà êîòîðóëáàãàí 
ó÷óðäà àð áèð ìººíºò¿ ºò¿ï êåòêåí ê¿í ¿÷¿í ºíáºãºí êàëäûêòûí ºë÷ºì¿í¿í 0,09 ïàéû-
çûíà áàðàáàð ºë÷ºìäºã¿ òóóì êîøóï ýñåïòåëåò. Êîøóï ýñåïòåëãåí òóóìäóí æàëïû ñóì-
ìàñû ýñåïòåëãåí ºíä¿ð¿ë¿¿÷¿ ñóììàíûí ºë÷ºì¿íºí 100 ïàéûçäàí àøûï êåòïººñ¿ êå-
ðåê. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëûêòûê ýìåñ êèðåøåëåð æºí¿íäº êîäåêñèíèí 37-áå-
ðåíåñèíäåãè êàðàëãàí ó÷óðëàðäà òóóìäàð ýñåïòåëáåøè ì¿ìê¿í.». 

Ìèíèñòð Ò.Î.ÈÁÐÀÅÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 20-îêòÿáðû, ¹01-13/176

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Îòóí-ýíåðãåòèêàëûê 
êîìïëåêñòè æºíãº ñàëóó áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèêòèí 

2016-æûëäûí 24-íîÿáðûíäàãû ¹4 «Ýëåêòð ýíåðãèÿñûíûí 
ºçä¿ê íàðêûí àíûêòîî æàíà òàðèôòåðäè ò¿ç¿¿ 

ìåòîäèêàñûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº» áóéðóãóíà 
ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó òîëóê ìàçìóíó ìåíåí 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíèí 

ñàéòûíàí (minenergo.gov.kg) òààíûøñà áîëîò.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЄ КАРАШТУУ 
ОТУН-ЭНЕРГЕТИКАЛЫК КОМПЛЕКСТИ ЖЄНГЄ САЛУУ БОЮНЧА 

МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИКТИН 2016-ЖЫЛДЫН 14-МАРТЫНДАГЫ 
№2 «ПРОДУКЦИЯНЫН (ЖУМУШТАРДЫН, КЫЗМАТТАРДЫН) 

ЄЗДЇК НАРКЫН АНЫКТОО ЖАНА ЖЫЛУУЛУК ЭНЕРГИЯСЫНА 
ТАРИФТЕРДИ ТЇЗЇЇ МЕТОДИКАСЫН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ» 

БУЙРУГУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛИГИНИН
БУЙРУГУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðû 
æºí¿íäº» ìûéçàìûíûí 8-áåðåíåñèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí «Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíäàãû òàáèãûé ìîíîïîëèÿëàð æºí¿íäº» ìûéçàìûíûí 12-áåðåíåñèíå, Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 15-ñåíòÿáðûíäàãû ¹530 «Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí ªêìºò¿í¿í àéðûì ÷åíåì æàðàòóó ûéãàðûì óêóêòàðûí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð-
ãà æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí àòêàðóó÷ó îðãàíäàðûíà ºòêºð¿ï áåð¿¿ 
æºí¿íäº» òîêòîìóíà ûëàéûê, ýëåêòð ýíåðãèÿñûíà òàðèôòåðäè áåëãèëºº ¿÷¿í ýñåïòºº-
ëºðä¿í æîë-æîáîëîðóí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê êåëòèð¿¿ ìàê-
ñàòûíäà áóéðóê êûëàì: 

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Îòóí-ýíåðãåòèêàëûê êîìïëåêñòè 
æºíãº ñàëóó áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèêòèí 2016-æûëäûí 14-ìàðòûíäàãû ¹2 «Ïðî-
äóêöèÿíûí (æóìóøòàðäûí, êûçìàòòàðäûí) ºçä¿ê íàðêûí àíûêòîî æàíà æûëóóëóê ýíåð-
ãèÿñûíà òàðèôòåðäè ò¿ç¿¿ ìåòîäèêàñûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº» áóéðóãóíà òºìºíäºã¿äºé 
ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí áóéðóê ìåíåí áåêèòèëãåí Ïðîäóêöèÿíûí (æóìóøòàðäûí, êûç-
ìàòòàðäûí) ºçä¿ê íàðêûí àíûêòîî æàíà æûëóóëóê ýíåðãèÿñûíà òàðèôòåðäè ò¿ç¿¿ ìå-
òîäèêàñûíäà:

- 40-ïóíêòòóí 1 æàíà 2-ïóíêò÷àëàðû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
 1) Óøóë Ìåòîäèêà áóçóëãàí ó÷óðäà ìûéçàìñûç àëûíãàí êèðåøåíèí ñóììàñû ÷å÷èì 

áåðèëãåí ê¿íäºí òàðòûï 30 ê¿íä¿ê ìººíºòòº æå ÎÝÊòè æºíãº ñàëóó áîþí÷à ûéãàðûì 
óêóêòóó îðãàíäûí ÷å÷èìè ìåíåí áåëãèëåíãåí ìººíºòòº ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòêå êîòî-
ðóëóóãà æàòàò;

2) Ìûéçàìñûç àëûíãàí êèðåøåíè êîòîðóó æºí¿íäº ÷å÷èì ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí æå-
òåê÷èñè òàðàáûíàí êàáûë àëûíàò. Êºðñºò¿ëãºí ñóììàëàð ºç óáàãûíäà êîòîðóëáàãàí 
ó÷óðäà àð áèð ìººíºò¿ ºò¿ï êåòêåí ê¿í ¿÷¿í ºíáºãºí êàëäûêòûí ºë÷ºì¿í¿í 0,09 ïàéû-
çûíà áàðàáàð ºë÷ºìäºã¿ òóóì êîøóï ýñåïòåëåò. Êîøóï ýñåïòåëãåí òóóìäóí æàëïû ñóì-
ìàñû ýñåïòåëãåí ºíä¿ð¿ë¿¿÷¿ ñóììàíûí ºë÷ºì¿íºí 100 ïàéûçäàí àøûï êåòïººñ¿ êå-
ðåê. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëûêòûê ýìåñ êèðåøåëåð æºí¿íäº êîäåêñèíèí 37-áå-
ðåíåñèíäåãè êàðàëãàí ó÷óðëàðäà òóóìäàð ýñåïòåëáåøè ì¿ìê¿í.». 

Ìèíèñòð Ò.Î.ÈÁÐÀÅÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 20-îêòÿáðû, ¹01-13/177

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Îòóí-ýíåðãåòèêàëûê 
êîìïëåêñòè æºíãº ñàëóó áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèêòèí 2016-æûëäûí 

14-ìàðòûíäàãû ¹2 «Ïðîäóêöèÿíûí (æóìóøòàðäûí, êûçìàòòàðäûí) 
ºçä¿ê íàðêûí àíûêòîî æàíà æûëóóëóê ýíåðãèÿñûíà òàðèôòåðäè ò¿ç¿¿ 

ìåòîäèêàñûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº» áóéðóãóíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ 
òóóðàëóó òîëóê ìàçìóíó ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýíåðãåòèêà 

ìèíèñòðëèãèíèí ñàéòûíàí (minenergo.gov.kg) òààíûøñà áîëîò.

Подразделение службы судебных 
исполнителей г.Каракол

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ (АУКЦИОН)

путем обращения взыскания на заложенное имущество - 
жилой дом со строением ИК 2-01-03-0091-0004 с общей 
полезной площадью - 51,4 кв.м., жилой площадью - 
42,4 кв.м., с земельным участком мерою - 600 кв.м., 
расположенный по адресу: Кыргызская Республика, Иссык-
Кульская область, город Каракол, ул.Кутманалиева, дом 
№111, принадлежащую на праве собственности Алпарову 
Кенешбеку Акматовичу на основании договора купли-
продажи от 15.08.2018 года.

Определить начальную (стартовую) продажную 
стоимость - 820 807 (восемьсот двадцать тысяч восемьсот 

семь) сом, путем продажи с публичных торгов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 29 íîÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Êà-
ðàêîë, óë.Êóòìàíàëèåâà, äîì ¹111. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò Ïîä-
ðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé ãîðîäà Êàðàêîë ãàðàí-
òèéíîãî âçíîñà â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà.

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

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè îáÿçàí â òå÷åíèå ñåìè 
äíåé âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñ-
ïîëíèòåëåé ãîðîäà Êàðàêîë ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàí-
òèéíîãî âçíîñà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîì ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ ãîðîäà Êàðàêîë 
Ñîäîíáåêîâ Ä.À.

Çà èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ 
ãîðîäà Êàðàêîë ïî àäðåñó: ãîðîä Êàðàêîë, 

óë.Æàìàíñàðèåâà ¹136, òåë.: (03922) 5-58-12. Í-836



МААРАКЕНИ УТУРЛАЙ

- Жазгїл айым, “5-канал” те-
леканалынын элге кызмат кы-
лып келе жатканына 25 жыл 
толуптур. Бул канал єзгєчє те-
леберїїлєрї, мыкты диктор, 
журналисттери менен коом-
чулукта абройго ээ экени бел-
гилїї. Сиз бул каналдын кыз-
маткери катары кєшєгєнїн ар-
тындагы эмгектери, талапта-
ры жєнїндє айтып берсеўиз?

- Ооба, 5-каналдын тїптєлгє-
нїнє быйыл туура 25 жыл толду. 
Алгач, ушул каналда буга чейин 
иштеп кеткен жана азыркы тап-
та эмгектенип жаткан бардык ке-
сиптештеримди куттуктагым ке-
лип турат. Себеби, телеканалдын 
коомчулукта абройго ээ болушу, 
ошол телеканалда иштеген чыгар-
мачыл жамааттын кумурскадай 
эмгегинин їзїрїнїн натыйжасы. 
Чындыгында, эфирге саналуу га-
на адам чыгат, эл кєзїнє саналуу 
гана адам кєрїнєт. Бирок, ар бир 
программанын, кєрсєтїїнїн ар-
тында чыгармачылык жана тех-
никалык топту кошкондо ондогон 
кызматкерлер эмгектенээрин ба-
са белгилегим келет. Телеалыпба-
руучулар экрандын жїзї болсо, 
3 мїнєттїк сюжет їчїн бир кїн-
дїк мээнетин тєккєн кабарчылар, 
кадр сыртында оператор, монта-
жёр, режиссёр, їн режиссёру, жа-
рык берїїчїлєр, програмисттер 
жана башкалардын эмгеги зор 
экенин айтышым керек. Кєрїн-
бєгєн фронттун баатырлары дал 
ошолор. Телеканал бїгїнкї кїндє 
Кыргызстандагы массалык маа-
лымат каражаттарынын ичинен 
мазмундуу, маанилїї,  техника-
материалдык  базасы кїчтїї  жа-
на  кадрдык  потенциалы  жогору  

болгон телеканалдар-
дын бири деп айтууга 
толук негиз бар. Антке-
ни, коомчулукту маалымат менен 
камсыздоодо тїрдїї багыттагы 
программалар даярдалып чыгат. 
Мисалы, коомдогу маалыматты 
ыкчам чагылдырган “Жаўылык-
тар” маалыматтык программасы, 
апта аягында урунттуу окуяларды 
камтыган “Апта Сереп”маалымат-
тык-аналитикалык программасы, 
кїндїн актуалдуу маселелерин 
талдаган, талкуулаган “Бешинчи-
де Бешєє”, “Учурда”, “Беш собол” 
єўдїї берїїлєр, мындан тышка-
ры саясий, маданий-агартуучулук 
багытты камтыган атайын репор-
таж, автордук кєрсєтїїлєр, маа-
найшат, кєўїл ачуучу программа-
лар чыгарылат. Мунун баары “Бе-
шинчи каналда” иштеген ар бир 
кызматкердин эмгегинин, иши-
не болгон жоопкерчилигинин, ке-
сипкєйлїгїнїн аркасынан калыў 
элдин катмарына жетїїдє. Албет-
те, кылган ак кызматыбыз, жаса-
ган ишибиз элибиз жана Мекени-
биз їчїн. 

- Бул телеканалга чейин да-
гы башка жактарда эмгектен-
ген экенсиз. 5-каналга келге-
ниўизде сиз їчїн эмнеси жа-
ўылык болду? Жаўы эмнени 
байкай алдыўыз эле?

- Мен, 5-каналга 2018-жылы 
келдим. Ошол кезде, телеканал 
кайрадан жанданып, жаўы курам 
топтолуп, журналистиканын эл 
аралык стандартын камтыган жа-
ўы формат менен чыга баштаган. 
Мага жаўылык болгону тїз эфир 
учурунда океандын ары жагына 
чейин тїз байланыштар кошулуп, 
сырттагы мекендештердин да їнї 

эфир аркылуу чыгып турганы 
болгон. Ал учурда жаўы формат-
тын да єзгєчїлїгї ушунда бол-
со керек. Мен билгенден жерги-
ликтїї телеканалдардын ичи-
нен алгачкылардан болуп мын-
дай формат “Бешинчи каналдан” 
чыга баштаган. Мени кубандыр-
ганы, єзї мамлекеттик телеканал 
деп аталганы менен маалымат-
тын бейтараптуулугунун сактал-
ганы болду. Эфирден бийликтин 
дагы, оппозициянын єкїлїнїн 
дагы, ошол эле учурда жарандык 
коомдун да їнї чыгып турган. Се-
беби, журналисттин иши коом 
менен бийликти байланыштыр-
ган кєпїрє. Албетте, 2018-жыл-
дан бери їч жетекчи алмашты. 
Ар бир жетекчинин єзїнїн орду, 
башкаруу методу ар тїрдїї бол-
ду. Бирок, алардын изги тилекте-
ри 5-каналды єнїктїрїї экенин 
айта кетїї керек.   

- Азыркы жумушуўуздун 
єзїўїзгє єзгєчє жаккан, жї-
рєгїўїздї жылыткан нерсе-
си эмнеде? 

- Єзїм сїйгєн кесип менен 
иштеп жатканым жумушумдагы 
жагымдуу кєрїнїш болсо, жї-
рєгїмдї жылытканы кесиптеш-
теримдин жылуу мамилеси. Се-
беби, кайсы мекемеге барба жа-
на кайсы кызматта отурба ошол 
жердеги кесиптештериў менен 
болгон тїз мамиле абдан маани-
лїї. 2018-жылдан бери 5-каналда 
журналистика тармагында эмге-
ги сиўген мыкты журналист эже, 
агайларым менен кесиптеш бо-
луп иштештим жана айрымдары 
менен учурда иштешип жатам. 

Кесиптештердин арасынан дос 
таптым, эже таптым, ага таптым. 
Кудайга шїгїр кеўешин берген, 
бул чєйрєгє тарбиялаган устат-
тарым болду. Алардын мага бол-
гон ишеничи мындан ары да жак-
шы иш алып баруума тїрткї бе-
рет. Ишеним жок бирєєгє жооп-
керчилик артуу да мїмкїн эмес 
болсо керек.  

- Єзїўїздїн кандай сапаты-
нызга ыраазы болосуз? Сиз-
де жетишпеген, єнїктїргїўїз 
келген сапат кайсы? 

- Жашоодо адамгерчиликтїї, 
сєзїнє бекем, жоопкерчиликтїї 
адамдарды абдан баалайм жа-
на ошол сапаттарды карманууга 
аракет кылам. Жумушта болобу, 
адамдар менен болгон мамиледе 
болобу жоопкерчилик мен їчїн 
биринчи орунда турат. Ал эми 
єзїмє жакпаган кєп эле сапатым 
бар. Адамдардын кєўїлїн оору-
туп алуудан корком. Оўой менен 
таарынбайм, бирок таарынсам 
катуу таарынам. Анча-мынча 
уйкуну жакшы кєрїп кетмей 
жайым бар. Бирок, болушунча 
сергек болууга аракет кылам. 
Ал эми єнїктїрїп кетким кел-
ген сапат бул эмгекчилдигимди 
арттыруу, дагы да болсо билим 
алууга умтулуу. Бир орунда ток-
топ калгым келбейт. Жок дегенде 
китеп бетин ачып, бир жаўы нер-
сени билип турсам дейм. 

- Єлкєдєгї кийинки мезгил-
деги кайсы жаўылык сизди 

кубандырды? Кайсы ишке ка-
паландыныз?

- Биринчи эле акыркы жаўы-
лыктан баштагым келип турат. 
Жакында эле баарыбыз їчїн ку-
банычтуу кабарлардын бири бул 
жети миллионунчу жашоочубуз-
дун жарык дїйнєгє келиши бол-
ду. Мындан ары жакшылык бол-
сун деп аты да Жакшылык коюл-
ду. Элибиздин саны єсїп, кєбєйїп 
жатканыбыз албетте жакшы жа-
ўылык. Ошол эле учурда акыр-
кы мезгилдери эў актуалдуу ке-
сиптердин сап башында турган 
дарыгерлердин, мугалимдердин, 
мамлекеттик кызматкерлердин 
айлык акысынын кєтєрїлїп жат-
канын чынында кубануу менен 
кабыл алдым. Бирок, ошол эле 
учурда кымбатчылык да каптап 
келатканын моюнга алышыбыз 
керек. Ал эми жїрєгїмдї єйїт-
кєн окуялардын бири кыргыз-
тажик чек арасындагы куралдуу 
кагылыш болду. Тажик тарап-
тын агрессиялык кол салуусу-
нан жоготууларыбыз кєп бол-
ду. 63 жарандын єлїмї бул єлкє 
їчїн чоў трагедия. Эл їчїн мам-
лекеттин стабилдїїлїгї, тынч-
тыгы маанилїї. Буюрса, коўшу 
мамлекеттер менен чек аралары-
быз такталып, Кыргызстан эконо-
микасы єнїккєн алдыўкы мамле-
кеттердин катарына кирет деген 
їмїтїм чоў. 

Афина БАКИРОВА

Тележурналист Жазгїл МАДИНОВА:

“КУМУРСКАДАЙ ЭМГЕКТЕНГЕН 
ЧЫГАРМАЧЫЛ ЖАМААТЫБЫЗ 

МЕНЕН СЫЙМЫКТАНАМ”
“5-канал” 2006-жылы 16-декабрда тїптєлгєн. 

Бїгїнкї кїндє элдин алкоосуна татыган мыкты 

телеберїїлєрї арбын. “Асылзат”, “Беш собол”, 

“Ак чєлмєк”, “Таўкы беш”, Атайын репортаж”, 

“Кабарчынын кїндєлїгї” єўдїї профессионалдык 

чеберчилик менен жасалган телеберїїлєрї элди 

агартууга салым кошуп келе жатат. Аталган 

телеканалдын жаўылыктар бєлїмїндє редактор 

жана алып баруучулук кызматты аркалаган Жазгїл 

Мадинова менен маек курдук. 

ЭПИЗООТИЯЛЫК АБАЛ 
ЭСТЕН ЧЫККАН ЖОК

Ветеринардык кызматтын Эпизоотия-
га каршы кєзємєлдєє башкармалыгы-
нын башчысы Адилет Сатыбалдиев Кыр-
гызстанда малдын єзгєчє коркунучтуу 
ылаўдары менен кїрєшїїгє вакцина же-
тиштїї экендигин билдирди. Анын ай-
тымында мал жандыктарынан жугуучу 
кутурма, шарп, сибир жарасы, бруцеллез, 
эхинококкоз, лейкоз, кой-эчкилердин 
кїл, кыргын ылаўдарына каршы кїрє-
шїїгє мамлекет тарабынан каржы бєлї-
нїп, республиканын аймактарында ал-
дын алуу иштери жїрїп жатат. Адилет 
Сатыбалдиев ушул кїндєрдє калктын 
саламаттыгы їчїн эпизоотиялык абал 
катуу кєзємєлгє алынып жаткандыгын 
кошумчалады. 

СЇЙЛЄЙМ ДЕСЕЎ 
СМАРТФОН АЛ

Кыргызстанга 2022-жылдын январь-
август айларында чет єлкєлєрдєн 1 мил-
лион 253,4 миў смартфон алып келинди. 
Бул тууралуу Статистика боюнча улут-
тук комитети билдирди. Смартфондор-
дун кєпчїлїгї Кытайдан алынып келин-
ген. Экинчи орунда Индия, андан кийин 

Вьетнам турат. Импорттолгон телефон-
дордун жалпы баасы 91,1 миллион дол-
ларды тїзгєн.

БИШКЕК ЖЭБИ 
ЖЫЛУУЛУК 
БЕРЇЇГЄ ДАЯР

Бишкек жана Ош жылуулук электр 
борбору (ЖЭБ) кїзгї-кышкы жылытуу 
мезгилин баштоого даяр. Эки шаардын 
мэрлери тиешелїї чечимге кол койсо, 
кєп кабаттуу їйлєргє, социалдык объ-
ектилерге жылуулук берїї иштери баш-
талат. Эрежеге ылайык жылуулук берїї 
этап-этабы менен жїргїзїлєт.

ДЇЙНЄ КУБОГУНА 
АКЖОЛ АТТАНГАН ЖОК

Дене тарбия жана спорт департаменти 

Азербайжанда єтє турган дїйнє кубо-
гуна барчу грек-рим кїрєшї боюнча 
курама команданын тизмесин жарыя-
лады. Тизмеге 10 спортчубуз кирген. 
Алардын катарына Акжол Махмудов 
жана Жоломан Шаршенбековдор кир-
ген эмес. Анткени дїйнє чемпиондору 
башка балбандарга жол беришип, чем-
пионатка баруудан карманышкан. Бел-
гилей кетсек, дїйнє кубогуна Эл ара-
лык кїрєш уюмунун рейтинги боюнча 
алдыўкы бештикке кирген мамлекет-
тердин балбандары катышат. Бул рей-
тинг Сербияда єткєн дїйнє чемпиона-
тынын жыйынтыгы менен бекитилген. 
Чїчї кулактын жыйынтыгы боюнча, 
Кыргызстан А тайпасына туш келди. 
Бул жакта Иран менен Тїркия бар. Ал 
эми В тайпасына Азербайжан жана Сер-
бия тїштї. Мелдеш 3-7-ноябрь кїндєрї 
Баку шаарында єтєт.

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА 

Кабарлар
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