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БАТКЕНДЕ КУРУЛУШ ИШТЕРИН КЕЧЕЎДЕТКЕНДЕРДИН 
ЖООПКЕРЧИЛИГИ КАРАЛАТ

3-БЕТ

"Бирєє-жарым 
жоопкерчиликти 
алып, аракет 
кылыш керек да"

Чапчымадан 
ашкан жол, 
шуулдаган 
кайыўдар – 
Айдаралиевдин 
экинчи ємїрї

“Токой 
кереметтеринин 
келтирген 
пайдасы 
ченемсиз”

Замирбек МАМАСАДЫКОВ: Алмаз МУСАЕВ:

6-БЕТ 8-БЕТ

- Баратбек мырза, Сузакта коомдук 
саясий абал кандай? "Кемпир-Абад" 
маселесинде сузактыктар бийлик тє-
бєлдєрїн колдогондой тїс жараты-
шууда. Бул эми аргасыздыктын айы-
нан эмеспи?

- Сузакта коомдук-саясий абал тынч. 
Бїгїнкї кїндє жергиликтїї элибиз єз 
оокаттарын кылып, саясатка аралашкан 
жок. Негизинен кєпчїлїк тургундар “ызы-
чуу салабыз дегендерди милиция суракка 

алып, туура кылып жатат” деп айтып жа-
тышат. Ошол эле учурда Єзбекстан менен 
чек араны эртерээк тактоо керектигин бир 
ооздон баса белгилешїїдє. Кыскасы, эли-
биз єздєрїнїн оокаты менен алек. 

- Сиз ротациянын эпкини менен ки-
чи мекениўизден Жалал-Абадга кото-
рулуп кеттиўиз да. Ушундай саясат 
жемишин берет бекен? Же сиз деле ай-
ласыздан иштеп жатасызбы?

- Президенттин жїргїзїп жаткан кадр 
саясатына ылайык єткєн жылдан тарта 
акимдер ротация болуп, башка райондор-
до иштеп жатабыз. Азырынча 1 жылдан 
эми ашты го, буюрса ротациянын жеми-
ши сєзсїз болот. Себеби, биринчиден, му-
рункудай жердешчилик же “єзїбїздїн ба-
ла” деген тїшїнїк жок болду. Экинчиден, 
жетекчи башка регионго барганда жакшы 
натыйжа кєрсєтїїгє умтулат. Їчїнчїдєн, 

аймактык бєлїнїп-жарылуудан сактайт 
жана туугандашып кетип, коррупцияга 
аралашпайт деген ойдомун.

- Кышка даярдык маселеси кандай? 
Элдин, єзгєчє социалдык имараттар-
дын отун-суусун белендедиўизби?

- Кышка даярдык боюнча Сузак райо-
нунда билим берїї жана саламаттыкты 
сактоо тармагы толугу менен даяр десек 
болот. Бардык айыл єкмєттєрдє кємїр-
гє тендерлер єтїп, кара алтын толугу ме-
нен ташылып келинди. Президенттин тап-
шырмасына ылайык, элди арзан кємїр 
менен камсыз кылуу максатында ар бир 
айыл єкмєтї жер-жерлерде кємїр база-
сын уюштуруп жатышат. “Маркай” кємїр 
кенинен жана Таш-Кємїрдєн арзан кємїр 
ташылып келип, элге 4 сом, 4 сом 50 ты-
йындан 5 сомго чейин аз камсыз болгон 
їй-бїлєлєргє таратылып жатат.

- Элге-журтка сиўишип, кызматка 
камчы салдырбай эле “адаптация” бо-
луп кеттиўизби? Же башында бир аз 
кыйналдыўызбы?

- Жашырганда эмне, жарлык чыкканда 
биринчи толкундоо жана ар кандай ой-
лор кетип, кантип иштейм деп сарсанаа 
болдум. Бирок, Кара-Буура районунда 5 
жыл аким болуп иштеген їчїн жеўил эле 
болду. Бул жакка ишке келгенден тарта 
Сузактын эли жакшы кабыл алып, кол-
доп келе жатат. Учурда 314 миўден ашуун 
калкы бар Сузак районунда кєйгєйлєр да 
кєп. Бїгїн ошол кєйгєйлєрдїн їстїндє иш 
алып барып жатабыз. Эў негизгиси, ин-
вестиция тартуу жана жаўы жумуш ордун 
тїзїї, жол, таза суу, электр жарыгы учур-
дун эў кєйгєйлїї маселелеринен. 

Калыгул БЕЙШЕКЕЕВ

Сузак районунун мамлекеттик администрациясынын 
башчысы–аким Баратбек СЫДЫКНАЗАРОВ:

“ЭЛ ЄЗБЕКСТАН МЕНЕН ЧЕК АРАНЫ 
ТАКТОО КЕРЕКТИГИН АЙТУУДА”

2-БЕТ
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КЄЎЇЛ АЙТТЫ
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 

Корея Республикасынын Президенти 
Юн Сок Ёлго Сеул шаарындагы масса-
лык тыгында адамдардын каза болгон-
дугуна жана Индия Республикасынын 
Премьер-министри Нарендра Модиге 
Индиянын Гуджарат штатында кєпї-
рє кыйрап, адамдар кєз жумгандыгы-
на байланыштуу кєўїл айтуу телег-
раммаларын жєнєттї.

ИШ ЖУМА

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЫСЫК-КЄЛ 
ОБЛУСУНДАГЫ БОРДУ ДАРЫЯСЫНЫН 

БАССЕЙНИНДЕ, АК-ШЫЙРАК ТОО КЫРКАСЫНЫН 
ТЇНДЇК-БАТЫШ КАПТАЛЫНДА ЖАЙГАШКАН 
№ 354 АТЫ ЖОК МЄЎГЇГЄ "ШЕЙХ ЗАЕД БИН 

СУЛТАН АЛЬ НАХАЙЯН" ГЕОГРАФИЯЛЫК 
АТАЛЫШЫН ЫЙГАРУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

Áèðèêêåí Àðàá Ýìèðàòòàðûíûí íåãèçäºº÷¿ñ¿ æàíà òó¢ãó÷ ïðåçè-
äåíòè øåéõ Çàåä áèí Ñóëòàí Àëü Íàõàéÿíäûí Áèðèêêåí Àðàá Ýìè-
ðàòòàðûíûí ìàìëåêåòèí ò¿ç¿¿äºã¿ òàðûõûé ðîëóí æàíà êºð¿í¿êò¿¿ 
ìàìëåêåòòèê ýìãåãèí, àíûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû ìåíåí Áèðèêêåí 
Àðàá Ýìèðàòòàðûíûí îðòîñóíäàãû ýêè òàðàïòóó êûçìàòòàøòûêòû 
ò¿ç¿¿ãº æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ãº êîøêîí îëóòòóó ñàëûìûí êº¢¿ëãº àëûï, 
îøîíäîé ýëå êûðãûç-ýìèðàò äîñòóãóí áåêåìäºº ìàêñàòûíäà, Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 71-áåðåíåñèí æåòåê÷èëèê-
êå àëûï, òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ûñûê-Êºë îáëóñóíäàãû Áîðäó äàðûÿ-
ñûíûí áàññåéíèíäå, Àê-Øûéðàê òîî êûðêàñûíûí ò¿íä¿ê-áàòûø êàï-
òàëûíäà æàéãàøêàí ¹354 àòû æîê ìº¢ã¿ãº "Øåéõ Çàåä áèí Ñóëòàí 
Àëü Íàõàéÿí" ãåîãðàôèÿëûê àòàëûøû ûéãàðûëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè ¿÷ àéëûê ìºº-
íºòòº  òèåøåë¿¿  Ìûéçàìäûí  äîëáîîðóí  èøòåï  ÷ûêñûí  æàíà Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí êàðîîñóíà êèðãèçñèí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 28-îêòÿáðû, ÏÆ ¹360

Мамлекет башчысы Садыр 
Жапаров 30-октябрда иш 
сапары менен Бириккен Араб 
Эмираттарынын (БАЭ) Абу-Даби 
шаарына барды.

Абу-Даби шаарындагы эл ара-
лык аэропортуна конгон Прези-
дент Садыр Жапаров БАЭ энер-
гетика жана инфраструктура ми-
нистри Сухэйл бин Мохаммед 
Фарадж Фарис Аль Мазруэй ме-
нен кыскача баарлашты.

Мамлекет башчысы Садыр 
Жапаров иш сапарынын алка-
гында БАЭнин жогорку жетек-
чилиги менен сїйлєшїїлєрдї 
єткєрєт.

Кечээ Президент Садыр                 
Жапаров Абу-Даби шаарындагы 
Бириккен Араб Эмираттарынын 
(БАЭ) баатырларына арналган 
“Wahat Al Karama” (“Ар-намыс 
оазиси”) комплексине барды.

Ал каз катар тизилген Ардак 
кароол аркылуу єтїп, мемориал-
га гїлчамбар коюп, БАЭнин єз 
єлкєсї їчїн курман болгон жоо-
керлеринин, укук коргоо орган-
дарынын кызматкерлеринин, 
дипломаттары менен жарандык 
кызматкерлеринин элестерине 
таазим кылды. Комплексти кє-
рїп чыгып, Ардактуу меймандар 
китепчесине каалоо-тилектерин 
жазып калтырды.

Президент Садыр Жапаров 
28-октябрда Жамааттык 
коопсуздук келишим уюмунун 
(ЖККУ) Жамааттык коопсуздук 
кеўешинин видеоконференция 
форматындагы кезексиз 
сессиясына катышты.

Кезексиз сессия єткєрїїнї 
быйыл Уюмга тєрагалык кыл-
ган Армения Республикасы де-
милгелеген.

Анда Мамлекет башчысы 
Садыр Жапаров Кыргызстан 
Армения менен Азербайжан-
дын ортосундагы келип чык-
кан кєйгєйлєрдї чечїї жол-
дорун издєє боюнча конст-
руктивдїї сунуштарды иштеп 
чыгуу їчїн сїйлєшїїлєрдї 
жїргїзїп, чыр-чатакты тынч-
тык жолу менен гана чечїїнї 
жактай турганын дагы бир 
жолу белгиледи. Ошондой 

эле Кыргыз Республикасы 
Армения менен Азербайжан-
дын ортосундагы жєнгє са-
луу процесси эл аралык укук-
тун базалык принциптери ме-
нен ченемдеринин, ошондой 
эле 1991-жылдагы Алма-Ата 
декларациясынын негизин-
де улантылып жатканын ку-
баттай тургандыгын кошум-
чалады.

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 
Баткен облусуна болгон жумушчу 
сапарынын алкагында Тажик 
тараптын куралдуу агрессиясынын 
кесепетинен жабыркаган 
Лейлек районундагы Максат 
айылындагы милиция бєлїмїн 
жана фельдшердик-акушердик 
пункттун оўдоп-тїзєєдєн єткєн 
абалын кєрїп чыкты. Ошондой 
эле турак жайлардын курулушу 
менен таанышып, їйлєрдїн 
долбоорлорун кєрдї.

Акылбек Жапаров Баткен ра-
йонунун Капчыгай, Самаркандек 
жана Достук айылдарында да бо-
луп, талкаланган турак жай има-
раттарынын жана социалдык объ-
ектилердин курулушун сапаттуу 
жана єз убагында жїргїзїїнї та-
лап кылды.

Ак-Сай айылында - 275 орун-
дуу мектеп, Капчыгай айылын-
да - 100 орундуу мектеп жана 

Достук айылында 100 орундуу 
жалпы билим берїї мекемеси, 
фельдшердик-акушердик пункт, 
30 орундуу бала бакча курулат. 
Самаркандек айылындагы ку-
рулушу эмдиги жылдын жаз ай-
ларында бїтє турган 75 орундуу 
оорукананын курулушу менен да 
таанышты.

Акылбек Жапаров Тажикстан 
Республикасы тарабынан курал-
дуу агрессиясынын кесепетинен 
Баткен жана Ош облустарында 
жабыркаган жана талкаланган 
административдик-аймактык бир-
диктерди калыбына келтирїї жа-
на єнїктїрїї боюнча мамлекет-
тик комиссиянын кезектеги жы-
йынын єткєрїп, зарыл болгон 
чечимдер ыкчам тартипте кабыл 
алынаарын айтты. 

 Курулуш иштери жай жїрїп 
жаткандыгын сынга алып, Бат-
кен облусун 2021-2035-жылдар-
га єнїктїрїї программасын иш-
ке ашырууну улантуу зарылдыгын 

белгиледи. Аталган облуска бє-
лїнгєн 6-8 млрд сомдун 4,1 млрд 
сомго жакыны ыйгарым укуктуу 
мамлекеттик органдардын тие-
шелїї эсептерине тїшкєн. Пре-
зиденттин Баткен облусундагы 
ыйгарым укуктуу єкїлчїлїгї-
нїн атайын эсебине 330,75 млн 
сом кайрымдуулук жардам ката-
ры тїшїп, анын 138,4 млн сому 
чек ара чатагынан жабыркаган 
жарандарга компенсация катары 
берилген. Аймактын социалдык-
экономикалык єнїгїїсїнїн мам-
лекеттик программасын ишке 
ашырууга 250 млн сом бєлїнгєн. 
«Капиталдык салымдар» берене-
си боюнча каралган 3 млрд сом-
дун 1,3 млрд сому каржыланган, 
анын ичинен 1 млрд сому – турак 
жайларды курууга, 300 млн сому 
жолдорду жана кєпїрєлєрдї ре-
конструкциялоого багытталган.

Даярдаган 
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

Министрлер Кабинетинин Тєрагасы 
Акылбек Жапаров 29-октябрда 
Баткен облусунун Раззаков 
шаарынын борбордук аянтында 
Кыргыз Республикасынын Баатыры 
Исхак Раззаковдун эстелигин ачуу 
аземине катышты. 

Ал Исхак Раззаковдун мамлеке-
тибиздин тїптєлїшїнє жана єнї-
гїшїнє кошкон зор салымын бел-
гилеп, жалпы элди улуу мамлекет-
тик ишмердин 112 жылдык маара-
кеси менен куттуктады.

Акылбек Жапаров И. Раззаков-
дун масштабдуу долбоорлорду иш-
ке ашырууга кошкон баа жеткис са-
лымына токтолду. Анын учурунда 
Чоў Чїй каналынын, суу топтоочу 
жайдын жана плотинанын курулу-
шу, республикадагы биринчи ГЭС 

– Їч-Коргон ГЭСинин курулушу 
жыйынтыкталып, 1951-1955-жыл-
дары республикада 48 жаўы єнєр 
жай ишканалары ишке киргизил-
ген. 1950-жылдардын экинчи жа-
рымында 21 єнєр жай ишкана-
сы жана 50ге жакын цех иштей 
баштаган. Алардын ичинде Ток-
тогул ГЭСинин долбоору, Фрун-
зе шаарындагы ЖЭБ курулушу, 
Октябрдын 40 жылдыгы атында-
гы кийим тигїї фабрикасы, На-
рын шаарындагы нан комбинаты,  
Кєк-Жаўгактагы Сары-Булак кє-
мїр шахтасы, Орто-Токой, Наман-
ган, Тємєнкї Ала-Арча суу сакта-
гычтарынын курулушу бар. Андан 
сырткары Тєрт-Кєл, Папан, Киров, 
Базар-Коргон суу сактагычтары 
ишке кирген.

ЛУИС ИНАСИУ ЛУЛА ДА 
СИЛВАНЫН ЖЕЎИШИ

Президент Садыр Жапаров 
Луис Инасиу Лула да Сил-
ваны Бразилиядагы Прези-
денттик шайлоодогу жеўи-
ши менен куттуктап, чыў ден 
соолук жана жооптуу мамле-
кеттик ишинде ийгиликтер-
ди каалады.

ЖОЛ КУРУУ — ЄЛКЄНЇН 
ЭКОНОМИКАЛЫК 
КАЙРА ЖАРАЛУУСУ
Президент Садыр Жапаров 
30-октябрда автомобиль 
транспорту жана жол чарба 
кызматкерлерин кесиптик 
майрамы менен куттуктады.

Куттуктоодо:
«Єлкєбїздїн бийик тоолуу 

жана жетїїгє татаал шартта-
рына байланыштуу, автомо-
биль транспорту Кыргызстан-
да транспорт тутумунун маа-
нилїї элементи болуп эсеп-
телет. Ага ылайык, жїргїн-
чї жана жїк ташуунун 95 па-
йызы транспорттун негизги 
бєлїгїн тїзгєн автомобиль 
транспорту менен жїргїзїлєт.

Жол куруу — єлкєнїн 
экономикалык кайра жара-
луусунун ажырагыс бєлїгї. 
Кийинки мезгилдерде Кыр-
гызстанда чоў-чоў страте-
гиялык маанидеги жолдор-
ду салып, єлкє экономика-
сынын єнїгїїсїнє салым ко-
шуу менен жаркын келечеги-
бизди куруп жатабыз.

Урматтуу автомобиль 
транспорту жана жол чар-
ба кызматкерлери, сиздер-
дин талбаган эмгегиўиздер-
дин натыйжасында Кыргыз-
стан эли жакынкы келечек-
те мезгилдин талабына жооп 
берген заўгыраган заманбап 
жолдор менен транспорт-
тук сапаттуу кызмат кєрсє-
тїїлєргє ээ болоруна бекем 
ишенем» - деп айтылат.

ПРЕЗИДЕНТ САДЫР ЖАПАРОВ 
АБУ-ДАБИ ШААРЫНДА

ЖЫЙЫНТЫК ЧЫГАРУУГА УБАКЫТ КЕЛДИ

КЫРГЫЗСТАН ТЫНЧТЫК ЖОЛУ МЕНЕН ЧЕЧЇЇНЇ ЖАКТАЙТ

ИСХАК РАЗЗАКОВДУН ЭСТЕЛИГИ АЧЫЛДЫ



- Замир мырза, жакында 
президенттин Ысык-Кєл об-
лусундагы мурдагы єкїлї Ал-
тынбек Сулайманов єлкєдєгї 
жергиликтїї єз алдынча баш-
каруу тутумун сындап, "той-
дум, байдын кызына" деген-
дей образды туюнтуп, кыз-
матын тапшырып кетти. Экс-
кесиптешиўиздин айтканын-
да жїйє барбы?

- Мен райондун акими же об-
лустун жетекчиси болуп иште-
ген жокмун. Андыктан, мурда-
гы кесиптешим Алтынбек Тур-
дубаевичтин айткан сынынын 
туура же туура эместигине азы-
рынча комментарий бере албайм. 
Жергиликтїї єз алдынча баш-
карууда жеке єзїм 9 жылга жа-
кын айыл єкмєт башчысы бо-
луп иштегеним бар. Туура, бул 
жаатта мамлекеттик кызмат ме-
нен муниципалдык кызматтын 
ортосунда ыйгарым укуктар-
дын туура келбегендиги жагы-
нан бир топ чийки мыйзамдар 
бар. Айрым мыйзамдарды єз-
гєртїш керек дегендей... Муну 
мен айыл єкмєт башчысы ката-
ры, элеттен келген кызматкер ка-
тары жон терим менен сезем. Эл 

єкїлї катары бирден-бир плат-
формам дагы жергиликтїї єз ал-
дынча башкарууга, айыл єкмєт 
башчыларына, шаар мэрлерине 
иштегенге жакшы шарттарды 
тїзїш їчїн жакшы мыйзамдар-
ды чыгарып, чийкилерине єз-
гєртїїлєрдї киргизїї жаатын-
да жакшы ойлорум бар. А неги-
зинен айыл єкмєттє системаны 
єзгєртїп, єнїгїїсїнє салым ко-
шуп иштесе болот. Биз иштебесек, 
башкасы иштебесе, ким иштейт? 
Бирєє-жарым жоопкерчиликти 
алып, аракет кылыш керек да. 

- Єлкєдєгї саясий кырдаал 
соўку убакта тынч болбой, 
саясий кїчтєр ортосунда ти-
реш кїч алууда. Бул жагдай-
да эки тарапка теў жан тарт-
паган, калыс позицияўызды 
айта аласызбы?

- Ооба, соўку убакта бир топ 
активисттер, журналисттер, сая-
сатчылар камалып кетишти. Бу-
лардын арасында мен сыйла-
ган активист, журналисттер да 
бар экен. Бирок, “митинг кыла-
быз, мамлекетте тєўкєрїш жа-
сайбыз” – деген айрым сїйлє-
шїїлєрї социалдык тармактарда 
кїбїр-шыбыр кепке айланууда. 

Бирок, менде такталган маалы-
маттар жок. Андыктан, азырын-
ча тигил же бул тараптыкы туура 
деп айта албайм. Болгону мам-
лекеттин жараны катары єлкє-
дєгї соўку кырдаалдар мени да 
ойлонтууда. 

- Аймактардагы кєйгєй-
лєр баштан ашаары белги-
лїї. Мындай шартта эл єкї-
лї катары кєтєргєн кєйгєй-
лєрїўїз канчалык деўгээлде 
ишке ашууда?

- Туура, єлкєбїздє кєйгєйлєр 
абдан кєп. Элдин суроо-талабы 
да кїчтїї. Парламент депутаты-
нын негизги милдети – мыйзам 
чыгаруу жана мыйзамдарга єз-
гєртїї киргизїї. Элдин керегине 
жараган жакшы мыйзамдарга ав-
тор болгонго аракет кылып жа-
табыз. Башта айтканымдай, жеке 
єзїм жергиликтїї башкаруудан 
келгендиктен, єзгєчє аймактар-
дагы кєйгєйлєрдїн абдан кєп 
экендигин жакшы билем. Анын 
баарын бир заматта чечип коюш 
да кыйын. Мамлекеттик казына-
да каражат тартыш. Бирок, кара-
жат жок деп алакан жайып оту-
ра бербестен элден, шайлоочу-
лардан келген кайрылууларды 

(таза суу, мектеп, бала бакча 
ж.б.) эл єкїлї катары Єкмєткє 
жеткирип, канча маселе кєтєр-
гєн болсом кєзємєлдїк кылып, 
айрым ишке ашкандарына куба-
нып, калгандарынан їмїт кылып 
отурабыз. 

- Аткаруу бийлигинен кыз-
мат сунушталса барат белеўиз?

- Мен жергиликтїї єз алдынча 
башкаруу менен муниципалдык 
кызматта кєп жыл иштедим. Жо-
горку Кеўештин депутаттыгы-
на талапкерлигимди койгонум-
да бардык аймактарды кыды-
рып, єзїмдїн платформамды эл-
ге жарыя кылганымда кєпчїлїк 
шайлоочуларымдан да сиздикин-
дей “Замир, эгерде парламентке 

шайланып калсаў кызматка ке-
тип калбайсыўбы?” – деген су-
роолор болгон. Мен шайлоочула-
рыма Кудай буюруп депутат бо-
луп калсам кызматка барбастан, 
эл єкїлї катары сиздерге кызмат 
кылам – деген убадамды бер-
гем. Кудай буюрса эл єкїлї бо-
луп иштейбиз! А бирок, ошол эле 
маалда аткаруу бийлигине да ба-
рып, єзїмдїн болгон тажрыйбам 
менен билимимди мамлекет їчїн 
жумшап, кызмат кылам деген ой-
лорум бар. Сєздїн кыскасы, пар-
ламенттеби же аткаруу бийлиги-
не барып, эл їчїн иштеп берем 
деген таза оюмду жашырбайм. 

Калыгул БЕЙШЕКЕЕВ
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“Ыйман Нуру” фракциясынан Жогорку Кеўештин 
депутаты Замирбек МАМАСАДЫКОВ:

“АТКАРУУ БИЙЛИГИНЕ БАРЫП, 
ИШТЕЙИН ДЕГЕН ОЮМ БАР”

ЄЙДЄ ЖАК КУЛАК САЛСА

Єлкєдєгї соўку кырдаалдар боюнча биз эл єкїлї Замирбек мырзага азын-оолак соболдорубузду 
жолдоп кєрдїк. Каарманыбыз парламенттеги тажрыйбасынын аздыгына карабай алынын жетишинче 
жооп берди. Эмесе, эл єкїлїнїн жообун бирге тыўдап, андагы ойлорго ортоктош болуўуз, окурман.

КАБАРЛАРКУТТУК КЕП

Бишкек шаарынын мэриясы 
"Жашыл шаар" долбоорунун 
жардамы менен абаны булга-
ган булактарды аныктоо иш-
терин баштады. Бул тууралуу 
Бишкек мэриясынын Шаардык 
чарба департаментинин дирек-
торунун орун басары Мирлан 
Энназаров билдирди. Анын ай-
тымында учурда эл аралык экс-
перттер тобу Бишкек шаарын-
да экологиялык кєйгєйлєрдїн 
келип чыгуу себептерин изил-
деп жатышат. Долбоор єзїнє 

абанын, суунун, топурактын, 
климаттын єзгєрїї тобокел-
диктерин жана транспорттук 
инфраструктураны изилдєє-
нї камтыйт. Мисалы, Бишкек                                                   
ЖЭБинен, транспорттон, же-
ке сектордон абага чыккан 
зыяндуу заттардын так кє-
лємї аныкталат. Изилдєєлєр 
аяктагандан кийин борбордун 
экологиясын жакшыртуу, анын 
ичинде ыш менен кїрєшїї ма-
селеси боюнча конкреттїї иш-
чаралар планы иштелип чыгат. 

Генерал-майор, Чїй ОИИББнын 
мурдагы башчысы Самат 
Курманкулов 1-ноябрь милиция 
кызматкерлеринин кесиптик 
майрамына карата єлкєбїздїн 
коомдук коопсуздугу їчїн 
кирпик ирмебей кїзєттє 
турушкан кесиптештери менен 
ардагерлерге куттуктоо жолдоду:

Урматтуу ички 
иштер органдарынын 
кызматкерлери жана 

милиция кызматынын 
ардагерлери!

Офицерлер жана 
генералдар!

Кымбаттуу жолдош 
жоокерлер менен 

сержанттар!

Сиздерди бїгїнкї 1-ноябрь ми-
лиция кызматкерлеринин кесип-
тик майрамы менен ак дилимден 
куттуктайм!

Бїгїнкї майрам, бул кїн 
кїндїр-тїндїр кирпик ирме-
бестен єлкєбїздїн коомдук-
коопсуздугу їчїн єз убактысын, 
кїчїн жана ден соолугун аябай 
єз милдетин єтєп жаткандардын 
майрамы. Биздин ардактуу ар-
дагерлерибиз єзгєчє ыраазычы-
лыкка, єзгєчє сыйга татыктуу. 

Алар бїтїндєй ємїрїн кылмыш-
туулукка каршы катуу кїрєш 
жїргїзїп, бїгїн да четте кал-
бай, жаштарыбызга їлгї болуп, 
аларга жакшы тарбия-таалим бе-
рїїдє. Сиздер єзїўїздєрдїн жа-
шооўуздарды татаал, ары сый-
мыктуу, ары жоопкерчиликтїї 
кесип менен байланыштырды-
ўыздар. Милициянын ар бир 
кызматкеринин єз жанын аяба-
ган жумушу – карапайым калкы-
быздын тынчтыгы жана турук-
туулугунун кепилдиги. 

Ардактуу менин 
кесиптештерим!

Биздин кызматкерлерге адам-
дардын тагдырын камтыган ма-
селелерди чечїїгє туура келет. 
Ошон їчїн милиция кызмат-
керлери адилеттїїлїк сезими-
не, адамга болгон тереў урматка, 
кесиптик маданият жана жооп-
керчиликке ээ болуусу керек. 
Єзїўїздєрдїн жаныўыздарды 
аябаган кїндєлїк жумушуўуз-
дар менен сиздер тандап алган 
кесибиўиздерге берилгендик-
ти далилдєєдєсїздєр. Мындай 
шартта ардактуу менин кесип-
тештерим, талыкпас жана адал 
ниеттїї эмгегиўиздер їчїн кєп 

учурда кооптуулук жана тобо-
келдик менен байланышкан кыз-
маттык милдетиўиздерди атка-
руудагы эрдигиўиздер їчїн ба-
шымды ийип, таазим кылам!

Кадырлуу жолдоштор!

Єлкєбїздїн бїтїндїгї їчїн 
кирпик ирмебей кылган ак, 
адал кызматыўыздар їчїн рах-
мат айтып, эрдиктериўиздерге 
таазим кылам. Ылайым кызмат-
тык учурдагы оору-сыркоо, кыр-
сыктардан алыс болгула. Асма-
ныбыз ачык болуп, Кыргызстан 
мамлекетибизди бейпилдик кур-
чап, Ала-Тоо ичине тынчтык га-
на єкїм сїрсїн! Бардык милиция 
кызматкерлерине Жараткан єзї 
жар болсун!!!

“КЫЗМАТ УЧУРУНДАГЫ 
КЫРСЫКТАРДАН 
АЛЫС БОЛГУЛА”

БАЗАР БААЛАРЫ
Єткєн аптада єлкєдєгї ба-

зарларда ун, кум шекер, кї-
рїч, гречка, кїн карама майы, 
картошка, сарымсак, алма, фа-
соль арзандаган. Алсак, таза-
ланган кїн карама майынын 

баасы — 153,9 сомдон 150 сом-
го чейин тємєндєгєн. Ошондой 
эле цементтин арзандашы бай-
калган. Бул тууралуу Кыргыз-
стандын Монополияга каршы 
жєнгє салуу кызматы билдир-
ди.

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

БИШКЕКТИН АБАСЫ 
ИЗИЛДЄЄГЄ АЛЫНАТ
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ТЇРКИЯНЫН ТЇПТЄЛЇШЇНЄ 99 ЖЫЛ КЄЎЇЛ АЙТАМ

Тїркия Республикасынын 
Кыргызстандагы элчисинин Ма-
даният жана туризм кеўешчиси 
Алпарслан Акынжы кєргєзмєнїн 
эмне їчїн “Мурас” деп аталган-
дыгына токтолду.

- Тїрк элдеринин тили жана 
дили бир. Ал тургай биздин ки-
йим кийїї маданиятыбыз да ок-
шош. Ата-бабаларыбыздын ба-
сып єткєн жолунда бизге мурас 
калтырылган бул кийимдерди 
кыргыз элине кєрсєтєлї деп кєр-
гєзмє уюштурдук. Карап кєрсє-
ўїздєр биздин улуттук кийим-
дерибиз менен кыргыздардын 
улуттук кийимдеринин окшош-
туктары кєп. Баш кийимдер, ой-
мо чиймелерде эки элдин бай-
ланыштарын кєрїїгє болот. Бул 
тїрк элинин тарыхта Борбордук 
Азиядан кєчїп баргандыгынан 
кабар берет. Быйыл Тїркиянын 
тїптєлїшїнє 99 жыл, Кыргыз-
стандын эгемендїїлїгїнїн 31 

жылдыгы белгиленди. Биз бул 
даталардын урматына боордош 
элдердин улуттук салттуулугу 
тууралуу кєргєзмє уюштурууну 
туура кєрдїк. 

Кєргєзмєгє кєйнєктєр  
 институту-

нун єкїлдєрї тарабынан алы-
нып келинген. Бул институттун 
мїдїрї Илкнур Кочбыйык бир 
кездерде Осмон империясынын 
султан айымдары да кийген бин-
даллы кєйнєктєрї тууралуу ай-
тып берди.

- Биз Осмон доорунан бе-
ри сакталып, бїгїнкї кїндє да 
“Тїрк Хына Кечтеринде” ки-
йилген биндаллы кєйнєктєрїн 
таанытууга аракет кєрїп келе-
биз. Биндаллы кєйнєктєрїнїн 
жаралыш тарыхы, тигїї ыкма-
сы, кийимге тїшїрїлгєн оймо-
чиймелердин философиясы, 
анын зер буюмдар менен кооз-
долушу єзгєчє. Кєйнєктєрдї 

кооздогон таштар, курлардын 
баары ошол доордон бизге кал-
ган мурас. Анда башка элдер-
дин улуттук кийимдеринин ма-
данияты да жуурулушкан. Айта-
лы, кєйнєктїн оймолору, форма-
лары кыргыздардын кийимдери-
не окшош. Бул бир кездерде биз-
дин тарыхыбыз бир болгондугун 
тастыктап турат.

Осмон империясынын доорун-
да тїрк элинин маданий калып-
тануусуна єзгєчє кєўїл бурул-
ган. Империянын чек арасы ке-
ўейген сайын тїрк маданияты-
нын да чабыты кеўейген. Тамак-
аш, кийим, унааларды колдонуу 
салттары, кийим кийїї мадания-
ты мыктыланып олтуруп, тїрк 
элинин ошол доордогу улуттук 
салты бекемделген. Осмон импе-
риясында кийимдердин кездеме-
лерине, тигїї ыкмаларына єзгєчє 
кєўїл бурулуп, ал тургай тїсїнє 
чейин маани берилген. Алсак, кєк 
жана жашыл тїстєгї кийимдер-
ди султан айымдар гана кие алган. 
Империя башында турган султан-
дардын жана султан айымдардын 
кийими империянын кадырын кє-
тєрїп, кїчїн кєрсєтїп тургандай 
болушу керек болгон. Мырзалар-
дын кийимдерине да кылдат маа-
ни берилип, Европадан, чыгыш 
єлкєлєрїнєн алынып келинген 
мыкты кездемелерден гана ти-
гилген. Парча, баркыт, жибек 
сыяктуу таза кездемелерге маа-
ни берилген.

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

ТЇРК ЭЛИНИН УЛУТТУК 
АЗЕМ КИЙИМДЕРИ
Биндаллы кєйнєгї – Тїрк элинин 
аялдарынын улуттук кийими 
болуп саналат. Улуттук тарых 
музейинде Тїркия мамлекетинин 
тїптєлїшїнїн 99-жылдыгына 
карата тїрк элинин улуттук 
кєйнєктєрїнїн кєргєзмєсї 
ачылды. Кєргєзмє “Мурас” деп 
аталды. Иш-чара Тїркиянын 
Кыргызстандагы элчилиги жана 
Тїркиянын маданият жана туризм 
министрлиги менен Тїркия 
туризм таанытуу жана єнїктїрїї 
агенттигинин колдоосу менен 
єткєрїлїїдє.

Ушул кїндєрї кыргыз меди-
цинасы менен кыргыз милиция-
сында орду бар эки азамат иш-
тейт! Бири алтын колдуу хирург 
Нурлан Осмоналиев болсо, экин-
чиси полковник Айбек Осмона-
лиев. Ушул эки азамат їчїн атан 
тєєдєй орду, аскалуу тоосу бол-
гон атасы Калмурза Осмоналиев 
кече жакында акка моюн сунду. 
Ылайым бейиштик болсун! 

Калмурза Осмоналиев бїт-
кїл ємїрїн єлкєбїздїн сала-
маттыкты сактоо тармагына ар-
наган, кийген формасы эле ак 
эмес, дили, ниети, жїрєгї да ак 
адамзаттын асылы экенин аны 
билген экинин бири айтаар эле. 
Мыкты болчу. Эми мунун баары-
сын тїштєн кийин кызыл єўгєч-
тї кызарта айтканда не? Болго-
ну элге жаккан асыл инсан эми 
экинчи жашоосунда жерге да 
жагып, жараткандын мээрими-
не бєлєнїп, тїбєлїк бейиште 
болсо болгону. Аны тааныган-
дар їчїн мындан ары ошол олжо. 

Мындай шартта жакындары-
на жараткандан сабыр тилеген-
ден артык не бар?! Нурлан, Айбек 

агалар! Аскалуу зооўор урап, 
тїндїгїўєр тїшїп турат. Жарат-
кандан кайрат тилейм силерге. 
Маркумдун жаткан жери жайлуу, 
топурагы торко, ыйманы саламат 
болсун! Тектїї жердин кулуну, 
атанын уулу катары анын атын 
єчїрбєй, аманаты болсо аткарып 
жїрєєрїўєргє ишенем. Силерге 
кєўїл айтып, сабыр тилеген жур-
налист, чоў таякеўер Калыгул 
БЕЙШЕКЕЕВ.

КАЙГЫРБАГЫЛА ДОС 
АГАЛАРЫМ – НУРЛАН, АЙБЕК!

ПЛАН АШЫГЫ МЕНЕН АТКАРЫЛДЫ
Мамлекеттик салык кызматы 

2022-жылдын 9 айынын жыйын-
тыгында салыктык тїшїїлєрдї 
жыйноо боюнча планды ашы-
гы менен аткарды. Бул туура-
луу Жогорку Кеўештин аграр-
дык саясат, суу ресурстары, 
экология жана регионалдык 
єнїктїрїї боюнча комитети-
нин жыйынында ведомствонун 

башчысы Алтынбек Абдувапов 
билдирди. Анын айтымында, 9 
айда салык чогултуу планы 111 
млрд 518 млн сомду тїзсє, кєр-
сєтїлгєн мєєнєттє 111 млрд 755 
млн сом чогултулду.  Жыл ая-
гына чейин кїтїлгєн киреше 
дагы кєбєйєрїн билдирди.

“Эркин-Тоо” пресс

КЄМЇР ТАШУУНУН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

2014-æûëäûí 29-ìàéûíäàãû Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãè 
æºí¿íäº êåëèøèìäèí 29, 47-áåðåíåëåðèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíàí êºì¿ðä¿ (ÅÀÝÁ ÒÝÈ 
ÒÍ 2701 æàíà 2702 êîääîðó ìåíåí êëàññèôèêàöèÿëàíãàí) àâòî-
ìîáèëü òðàíñïîðòó ìåíåí òàøûï ÷ûãóóãà (êûðãûç-êûòàé ìàìëå-
êåòòèê ÷åê àðàñûíäàãû "Èðêåøòàì àâòîæîëó" æàíà "Òîðóãàðò àâ-
òîæîëó" ºòêºð¿¿ ïóíêòòàðûí êîøïîãîíäî) àëòû àéëûê ìººíºòêº 
óáàêòûëóó òûþó ñàëóó êèðãèçèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìè-
íèñòðëèãè óøóë òîêòîì ê¿÷¿íº êèðãåí äàòàäàí òàðòûï ¿÷ ê¿íäºí 
êå÷èêòèðáåñòåí óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí óáàê-
òûëóó òûþó ñàëóóíó êèðãèç¿¿ æºí¿íäº Ä¿éíºë¿ê ñîîäà óþìóíà 
æàíà Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê êîìèññèÿñûíà áåëãèëåíãåí òàðòèï-
òå êàáàðëàñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè óøóë 
òîêòîì ê¿÷¿íº êèðãåí äàòàäàí òàðòûï ¿÷ ê¿íäºí êå÷èêòèðáåñòåí 

óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí óáàêòûëóó òûþó ñà-
ëóóíó êèðãèç¿¿ æºí¿íäº Êºç êàðàíäûñûç Ìàìëåêåòòåð Øåðèêòåø-
òèãèíèí Àòêàðóó êîìèòåòèíå áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êàáàðëàñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿ-
ëàð ìèíèñòðëèãè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòð-
ëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê áàæû êûçìàòû æàíà Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê ìàìëåêåòòèê êîìèòåòèíèí ×åê 
àðà êûçìàòû óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíàí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë 
÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æà-
íà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî 
áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 24-îêòÿáðû, ¹581

ЭНЕРГИЯНЫН КАЙРА ЖАРАЛУУЧУ БУЛАКТАРЫН ПАЙДАЛАНУУ МЕНЕН ЭЛЕКТР 
ЭНЕРГИЯСЫН ИШТЕП ЧЫГУУ ЖАНА БЕРЇЇ БОЮНЧА ИШТИ ЖЇЗЄГЄ АШЫРУУНУН 

ШАРТТАРЫ ЖАНА ТАРТИБИ ЖЄНЇНДЄ ЖОБОНУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

"Ýíåðãèÿíûí êàéðà æàðàëóó÷ó áóëàêòàðû æºí¿íäº" Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 8-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 1, 
4-ïóíêòòàðûí, 9-áåðåíåñèíèí 12-ïóíêòóí, 17-áåðåíåñèíèí 2-áº-
ë¿ã¿í èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòè-
òóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Ýíåðãèÿíûí êàéðà æàðàëóó÷ó áóëàêòàðûí ïàéäàëàíóó ìåíåí 
ýëåêòð ýíåðãèÿñûí èøòåï ÷ûãóó æàíà áåð¿¿ áîþí÷à èøòè æ¿çº-
ãº àøûðóóíóí øàðòòàðû æàíà òàðòèáè æºí¿íäº æîáî òèðêåìåãå 
ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãè ýíåð-
ãèÿíûí êàéðà æàðàëóó÷ó áóëàêòàðûí ºí¿êò¿ð¿¿ æàíà ïàéäàëà-
íóóíó êîëäîî áîþí÷à ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàí áî-
ëóï àíûêòàëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãè óøóë òîê-
òîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí 30-îê-
òÿáðûíäàãû ¹525 "Ýíåðãèÿíûí êàéðà æàðàëóó÷ó áóëàêòàðûí 
ïàéäàëàíóó ìåíåí ýëåêòð ýíåðãèÿñûí èøòåï ÷ûãóó æàíà áå-
ð¿¿ áîþí÷à èøòè æ¿çºãº àøûðóóíóí øàðòòàðû æàíà òàðòèáè 
æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï 
òààíûëñûí.

5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æà-
íà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî 
áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 24-îêòÿáðû, ¹583

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЄКМЄТЇНЇН 2018-ЖЫЛДЫН 

23-ИЮЛУНДАГЫ №334 "КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНДА БИЛИМ 
БЕРЇЇ ИШИН ЛИЦЕНЗИЯЛОО 

ТАРТИБИ ЖЄНЇНДЄ УБАКТЫЛУУ 
ЖОБОНУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ" 
ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ 

КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà áèëèì áåð¿¿ èøèí ëè-

öåíçèÿëîîíó òàðòèïêå êåëòèð¿¿ ìàêñàòûíäà, "Áèëèì 
áåð¿¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçà-
ìûíûí 40-áåðåíåñèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû 
ëèöåíçèÿëûê-óðóêñàò áåð¿¿ òóòóìó æºí¿íäº" Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 15-áåðåíåñèíèí 
56-ïóíêòóíà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå 
ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2018-æûë-
äûí 23-èþëóíäàãû ¹334 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí-
äà áèëèì áåð¿¿ èøèí ëèöåíçèÿëîî òàðòèáè æºí¿í-
äº óáàêòûëóó æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíà 
òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) 5-ïóíêòóíäàãû "ªêìºò¿í¿í Àïïàðàòûíûí áèëèì 
áåð¿¿, ìàäàíèÿò æàíà ñïîðò áºë¿ì¿íº" äåãåí ñºç-
äºð "Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçè-
äåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí 
àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà" äåãåí ñºç-
äºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

2) 6-ïóíêòóíäàãû "2022" äåãåí öèôðàëàð "2024" 
äåãåí öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

3) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà áèëèì áåð¿¿ èøèí ëèöåíçèÿ-
ëîî òàðòèáè æºí¿íäº óáàêòûëóó æîáî óøóë òîêòîì-
äóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 
2022-æûëäûí 7-îêòÿáðû, ¹552
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Б
ул ємїрдє пенде бала-
сы кєптєгєн адамдар 
менен мамилелеш бо-
лот. Ал мамиле кээ би-

рєєлєр менен ошо бир кєргєндє-
гї салам-алик алышкан єў таа-
ныштын деўгээлинде калса, ай-
рымдары менен ымалалашуу деў-
гээлине єтєт. Ал эми айрым бир 
азганакайлар менен гана ал ма-
миле санаалаштыкка, пикирлеш-
тикке чейин кєтєрїлїп, ємїр бою 
їзєўгїлєш болуу, сапарлаш болуу 
насиби буйруйт. Таштанбек Мо-
ўолдорович Сияев – Таштакем – 
экєєбїздїн мамилебиз дал ушул 
їчїнчї топтогу адамдардын ор-
тосундагыдай болду. Ємїрдїн 
тээ таў заарында, жаштыктын 
жалындаган учурунда жолугуш-
тук. Ал кезде Таштакем кєргєн-
дїн кєз жоосун алган, ак жуумал 
єўїнє зыўгыраган бою тєп ке-
лишкен, апакай жїзїнє жайна-
ган кара кєздєрї менен коюу ка-
ра кашы жарашып турган, айты-
луу акын Темиркул Їмєталиев-
дин “Айсулуусундагы” Авазбек-
тей жигит эле. Албетте, биз сыяк-
туу теўтуштары їчїн баарынан 
мурда Таштакемдин зиректиги, 
акылгєйлїгї, айткан сєзгє бек 
турган нукура жигиттиги, ар кан-
дай шартта жаныўда болгон бир 
туугандыгы жакчу. Дал ушундай 
сапаттары їчїн Таштакемди ур-
маттайт элек, аярлап мамиле жа-
сайт болчубуз, бир боорубуздай 
этияттайт элек. Жаратканга шї-
гїр, ємїрдїн таў заарында баш-
талган мындай мамилебиз чачы-
бызды ак баскан бїгїнкї кїнї-
бїзгє чейин уланып келет...

Таштакем жердин куту болгон 
Ат-Башыда, анын Ак-Жар деген 
керемет бир айылында тєрєлдї. 
Ата-энеси ошол учурдагы миўде-
ген їй-бїлєлєр сыяктуу балдарын 
маўдай тери, ак эмгеги менен ба-
гып єстїргєн адамдар эле.

Моўолдор ата чарбанын трак-
тористи болуу менен уулдарын 
мээнеткечтикке, эмгекчилдикке 
їйрєтсє, Кайырза апа очоктогу 
оттун табын алоолонтуп, ошол 
тап аркылуу балдар, кыздары-
на жылуулукту, боорукерликти, 
эл-жерди сїйїїнї берип чоўой-
тушту. 

Таштакем 1978-жылы орто 
мектепти аяктаган соў табийгый 
илимдерге єзгєчє шыктуулугунун 
аркасы менен СССРдин 50 жыл-
дыгы атындагы Кыргыз мамле-
кеттик (азыркы Ж.Баласагын 
атындагы Кыргыз улуттук уни-
верситети) университетинин 
физика факультетинин студенти 
болду. Студенттик ємїр Ташта-
кебиздеги шык-жєндємдї андан 
бетер ачты десек болот. Натый-
жада 2-курстун башталышында 
Москва инженер-физика инсти-
туту уюштурган атайын сынак-
ка катышып, натыйжада, аталган 
окуу жайдын студенти болуп кал-
ды. А.М.Афанасьев сыяктуу оку-
муштуулар, А.В.Борадулин сыяк-
туу инженер-конструкторлор, 
А.Н.Васильев, А.И.Жук сыяктуу 
кєрїнїктїї физиктер, ал турсун 
И.В.Зорин сыяктуу жазуучулар, 
Мухтар Аблязов сыяктуу саясат-
чылар да чыккан бул атактуу инс-
титутта билим алуу, Москванын 
маданият, билим, илим жыттан-
ган чєйрєсї Таштакебиздин акы-
лына акыл, билимине билим ко-
шуп, илимпоздукка баш бургузду 
десек болот. 

Улуу империя СССРдин бор-
борундагы белгилїї окуу жа-
йын аяктаган соў Таштакебиз 
єзї студенттик ємїргє кадам 
таштаган азыркы Кыргыз улут-
тук университетинде эмгек жолун 
да баштады. Бир аз убакыттан 

соў жєндємдїї жигитти Кыргыз 
айыл чарба институтунун же-
текчилиги єздєрїнє чакырып, 
бул окуу жайында жаш илимпоз-
педагог алгач ассистент, андан 
соў ага окутуучу, доцент болуп 
эмгектенди. Бирок, илимге бол-
гон умтулуусу Таштакебизди кай-
радан жолго чыгарды. Бул ирет 
27 жаштагы жаш жигит Молда-
ван ССРинин Илимдер академия-
сынын аспиранты болуп калды. 
Бул їч жыл ємїрдєгї унутулгус 
мезгил эле. Бул їч жылда Ташта-
кебиз далай-далай уйкусуз тїн-
дєрдї єткєрдї, майышкан учур-
да тїздєнїштї їйрєндї, илим чы-
нында эле ийне менен кудук каз-
гандан да оор жумуш экендигин 
жон териси менен сезди. Тилекке 
жараша, чыныгы илимий чєйрє, 
жетекчилеринин аталык камкор-
дугу, єзїндєгї ийгилик жара-
тууга болгон єзєк кубанарлык 
натыйжаларга алып келди. На-

тыйжада, 1992-жылы ак тєєнїн 
карды жарылып турган кїтїрєгєн 
кїздє жаш жигит илимий кырма-
нынын биринчи тїшїмїн алды, 
тагырак айтканда, 16-октябрда їч 
жыл кєз майын коротуп отуруп 
техника илимдеринин кандида-
ты окумуштуулук даражаны алуу 
їчїн жазган кандидаттык диссер-
тациясын ийгиликтїї коргоду. 

Кыргызстанга кайткан соў 1993 
– 1996-жылдар аралыгында Кыр-
гыз Республикасынын Билим бе-
рїї жана илим министрлигинде 
башкы адис болуп эмгектенди.

Таштакебиздин жїрєгїнїн тїп-
кїрїндє тээ бала кезде Моўол-
дор ата менен Кайырза апа тїп-
тєп кеткен туулган жерге, бир 
боор элге кызмат кылуу жєнїн-
дєгї аруу тилек ар качан жашап 
келгендигин баса белгилеп кетпе-
сек болбос. 1996-жылдын 22-май 
кїнї тоолуу жергебизде алгачкы 
жогорку окуу жайы болгон На-
рын мамлекеттик университети 
ачылары менен Таштакебиз кин-
дик каны тамган аймакка кызмат 
кылууга жєнєдї. Билим берїї жа-
на илим министрлигинде їч жыл 
иштеп, белгилїї бир тажрыйба-
га ээ болуп калган Таштакебиз 
жаўы ачылган университеттин 
1-проректорлук кызматына да-
йындалды. Албетте, отуз беште-
ги жаш адам їчїн бул чоў жооп-
керчилик эле. Анан калса, бїтїн-
дєй бир университеттин пайдуба-
лын тїптєєдєн тартып, аны ти-
келєє озуйпасы моюнга жїктє-
лїп турду. Єзїнїн эў башкы мис-
сиясы катары “Республиканын 
социалдык-экономикалык єнї-
гїїсїн камсыздоо їчїн ылдам 
єзгєрїп жаткан дїйнєдє кесип-
тик ишмердїїлїк жїргїзїї жана 
коомдук адептик, маданий, или-
мий баалуулуктарын илгериле-
тїїгє жєндємдїї, компетенттїї 
адисти даярдоо” деп эсептеген 
жогорку окуу жайынын бїгїн-
кї заманбап ЖОЖдордун ката-
рына кошулушунда Таштакебиз-
дин сиўирген эмгеги ат кєтєргїс 
деп айтсак эч бир жаўылбайбыз. 
Ошондон берки жыйырма алты 
жыл ичинде Таштакебиз атактуу 
агартуучу Сатыбалды Нааматов-
дун ысымы ыйгарылган Нарын 
мамлекеттик университетинин 
ысыгына кїйїп, суугуна тоўуп 

келе жаткан саналуу адамдардын 
бири болду. Тогуз жыл Педаго-
гика жана окутуунун техноло-
гиялары кафедрасын жетектеди. 
Анан Таштакебизди университет-
тин жалпы жамааты окуу жайдын 
ректору кылып шайлашты. Бул 
да ємїрдїн єзгєчє тилкеси болду. 
Бул кызматта да Таштакебиз чы-
мыркана иштеди. Билимин, таж-
рыйбасын боор эти менен теў бо-
луп калган окуу жайынын алга-
лоосу, єсїп-єнїгїшї їчїн жумша-
ды. Ал эми бїгїнкї кїндє болсо 
Таштакем Педагогика жана оку-
туунун технологиялары кафед-
расынын профессору болуп эм-
гектенїїдє.

Албетте, тээ Москвада баш-
талып, Бишкек менен Минскиде 
уланган илим жолундагы сапары 
андан ары да ийгиликтїї улан-
ды. Єткєн кылымдын токсонун-
чу жылдарынын башында баш-
талган педагогикалык ишмерди-
ги Таштакебизди педагогиканын 
теориясы жана практикасы менен 
шугулданууга буруп, 2005-жыл-
дын 5-майында педагогика илим-
деринин доктору окумуштуулук 
даражаны алууга алып келди.

Азыркы учурда Таштакебиз 
бутагы шактаган бай тїп дарак-
тай болгон мємєлїї насаатчы-
га, єз мектебин тїзгєн тїшїм-
дїї окумуштууга айланды. Таш-
такебиздин илимий жетекчили-
ги менен илимдин бир доктору, 
13 кандидаты даярдалып чы-
гып, алар азыркы тапта элге би-
лим берїїнїн бардык тармакта-
рында їзїрлїї эмгектенип келе 
жатышат. 130дан ашуун илимий-
педагогикалык эмгектерди жаз-
ган, жогорудагыдай шакирттерди 
даярдаган Таштакебизге Улуттук 
аттестациялык комиссия тарабы-
нан 2009-жылы профессор оку-
муштуулук наамы ыйгарылган.

Кыргыз Республикасынын 
Улуттук илимдер академиясынын 
корреспондент-мїчєсї, профессор 
Э.Мамбетакунов агай менен ав-
торлош болуп жазган “Педагоги-
канын негиздери” аттуу окуу ки-
теби беш жолу кайра-кайра ба-
сылып чыкты. Бул фактынын єзї 
аталган китептин Кыргызстан-
дын педагогдорунун ичинде єз-
гєчє кадыр-барктуу басылма бол-
гондугун айгинелеп турат.

Таштакебиз тоолуу аймактын 
коомдук турмушунун жакшыры-
шы їчїн да жан їрєй кызмат кы-
лып келет. 2000-жылы Нарын об-
лустук, 2008 жана 2016-жылдары 
Нарын шаардык Кеўештин депута-
ты болуп шайлануу менен област-
тык жана шаардык Кеўештердин 
социалдык маселелер, билим бе-
рїї, жаштар боюнча комитеттерин 
жетектеп, бул багытта бир топ ал-
гылыктуу иштерди жасай алды.

Соўку жылдары Таштакебиз-
дин окумуштуулук жана педагог-
дук ишмердїїлїгїнїн жаўы кы-
ры ачылды десек болот. Тагыраак 
айтканда, мугалимдер менен пе-
дагогдордун кесиптик деўгээлин 
жогорулатуу максатында “Педа-
гогдун кесиптик компетенттїїлї-
гї” аттуу илимий тренингди иш-
теп чыкты. Бул багытта “Ийгилик 
булагы... рефлекция” жана “Ийги-
лик булагы ...мотив” деп аталган 
илимий-популярдуу китептерди 
чыгарды. Баса кєрсєтїїчї факт, 
“Ийгилик булагы... рефлекция” 
єзбек жана орус тилдерине кото-
рулуп, алардын арасында да зор 
кызыгууну жарата алды. Эў баш-
кысы, Таштакебиз, YouTube ви-
деохостингде автордук каналын 
ачууга жетишти. Азыр ал канал-
дын 1000ден ашуун жазылуучусу 
жана 20 000ден ашуун кєрїїчї-
сї бар. 

Жараткан ийгиликтери, же-
тишкен бийиктиктери эл тара-
бынан жогору бааланып, Таш-
такебизге “Кыргыз Республика-
сынын билим берїїсїнїн мык-
тысы”, “Маданияттын мыктысы” 
наамдары ыйгарылды. 1995-жы-
лы “Манас 1000” медалы менен 
сыйланды.

Мына ушул азыр да Таштакебиз 
баралына келип, єрнєктїї ємїр 
жолунда топтогон тажрыйбасы 
мелт-калт толуп, алдыда дагы да-
лай бийиктиктерди багынта тур-
ган учуру.

Садык АЛАХАН,
Жусуп Баласагын 

атындагы Кыргыз 
улуттук университетинин 

Мамлекеттик тил жана 
тарбия иштери боюнча 
проректору, филология 

илимдеринин доктору, 
профессор

ЄРНЄКТЇЇ ЄМЇР ЖОЛУНДА
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ОРОШОН ОЙЛУУ 
ОКУМУШТУУ

НОЯБРДАГЫ 
ЭКИ 
МАЙРАМ

Кыргызстандыктар ноябр-
да катары менен тєрт кїн эс 
алат. Эмгек, социалдык кам-
сыздоо жана миграция ми-
нистрлигинен Эмгек кодек-
сине ылайык, 7-8-ноябрь 
майрам — Тарых жана ата-
бабаларды эскерїї кїнї бол-
гондуктан эс алуу деп эсеп-
телинери айтылган. Бул май-
рамдар дїйшємбї, шейшем-
биге, ал эми анын алдында-
гы 5-6-ноябрь (ишемби, жек-
шемби) дем алышка туура 
келет.

ПЕРС 
БУЛУЎУНУН 
ЄЛКЄЛЄРЇ 
ИШКЕ 
ЧАКЫРАТ
Жумуш бере турган тарап 
визаны акысыз берип, ал 
жакка баруучулардын жол 
киресин да єзїлєрї тєлєйт.

Сауд Арабиясы жана Перс 
булуўунун алты мамлекети 
Кыргызстандын жаранда-
рын жумушка алууга даяр. 
Бул тууралуу эмгек, социал-
дык камсыздоо жана мигра-
ция министри Кудайберген 
Базарбаев билдирди. БАЭде 
кыргызстандыктарды Перс 
булуўундагы мамлекеттер-
ге жумушка орноштуруу 
боюнча министрлик менен 
аталган єлкєлєрдїн менчик 
компанияларынын ортосун-
да келишимге кол коюу азе-
ми болгон.

Министрдин айтымында  
Мамлекет башчысы Садыр 
Жапаров чет жактагы кыр-
гыз жарандарын жумушка 
мыйзамдуу орношуусуна, 
эмгек миграциясына єзгєчє 
кєўїл бурууда. Бул їчїн ми-
нистрлик Сауд Арабия, Бах-
рейн, Оман, Бириккен Араб 
Эмирлиги, Кувейт жана Иор-
дания мамлекеттериндеги 
компаниялар менен кели-
шим тїзгєн. Бїгїнкї кїндє 
аталган єлкєлєргє 815 ва-
кансия бар. Жумуш бере тур-
ган тарап визаны акысыз бе-
рип, ал жакка барган жол ки-
ресин тєлєйт. Ошондой эле 
иштей турчу адам документ-
терге байланышкан иштерге 
да чыгым болбойт.

Министрлик кошумча 
маалыматты Жарандарды 
чет жакта жумушка орнош-
туруу борборуна барып же 
migrant.kg. сайтынан алса 
болорун билдирет.

"Эркин-Тоо" пресс
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АГАСЫ АБДРАИМ 
ТААЛИМ-ТАРБИЯ БЕРИП, 
БИЛИМДЇЇ КЫЛГАН

Бир кезде республикага, ал эле 
эмес союзга аты чыккан атактуу 
башкарма, коомдук ишмер Рыс-
бек Айдаралиев 1922-жылы Та-
лас районундагы Кеў-Сай (азыр-
кы Кєпїрє-Базар) айылында Та-
ластын баш-аягына белгилїї Ай-
даралы табыптын їй-бїлєсїндє 
туулган. Бир жашында атасынан 
ажырап, атасынын бир тууга-
ны Абдраимдин колунда чоўоёт. 
Агасы Абдраим бардык ийгилик 
менен ырыскыны ынтымактан 
деп билген кыраакы, ынтымак-
ырашкерликти туу туткан адам 
болгон. Рысбек Айдаралиев бала 
кезинен коллективдештирїї жыл-
дарын єз кєзї менен кєрїп, ага 
аралашып єсєт. Ал Кєпїрє-Базар 
айылындагы 7 жылдык мектеп-
те билим алып, 1937-жылы аяк-
тайт. Ошол мезгил совет єлкєсї-
нїн жаштары илим-билимге ум-
тулган кез эле. Алардын катарын-
да Р.Айдаралиев да билим алуу-
ну кєксєп, Жалал-Абаддагы муга-
лимдерди даярдоочу техникумга 
тапшырып, аны 1940-жылы аяк-
таган. Эмгек жолун 1941-жылы Та-
лас районунун Кєк-Ой айылында-
гы Таш-Дєбє мектебинде мугалим 
болуп иштєєдєн баштаган.

МЄНДЇРДЄЙ ЖААГАН ОК, 
ТУРМУШТУН КААРЫ

Рысбек ата 1941-жылдын декабрь 
айында Советтик Армиянын ката-
рына чакырылып, Токмок шаарын-
да танкага каршы ок атуучу орудие-
нин командири катары окутулуп 
даярдалат. 1942-жылдын сентябрь 
айында Улуу Ата Мекендик согуш-
ка аттанып, Москва облусундагы 
Коломна шаарында биринчи Ук-
раиналык Фронттун курамындагы 
Артиллериялык дивизияда танка-
га каршы ок атуучу орудиенин ко-
мандири болуп, кан кїйгєн согушту 
кечет. 1943-жылдын август айында 
Компартиянын мїчєлїгїнє кабыл 
алынат. Курск догосунда болгон 
алааматты єз башынан єткєрїп, 
мєндїрдєй жааган октун алдын-
да согуштук жїрїштєргє катышат. 
Согушта командир гана болбос-
тон, партиялык уюмдун жетекчи-
си кызматын да аркалайт.

Берлинди алууга, Праганы бо-
шотууга катышкан кандуу согуш-
тагы эрдиктери їчїн 2 жолу Кы-
зыл Жылдыз ордени жана бир не-
че медалдар менен сыйланган. Оор 
жарадар болгонуна карабай, дары-
лангандан кийин кайрадан согуш 
алааматына бет алат. 1946-жылдын 
май айында Ата Журтуна кайтып 
келет. Р.Айдаралиевдин ємїрїнїн 
бул учуру кыйын кезеўдиги жа-
на каардуулугу менен эсте калат.

Согуштан келгенден кийин 
єзї туулуп єскєн Кеў-Сай айы-
лында жумушчу болуп иштейт. 
1947-жылдын март айынан тар-
тып партиялык-советтик кызмат-
ка єтїп, Коммунисттик партиянын 
Талас облустук комитетинде про-
паганда жана агитация бєлїмїнїн 
инструктору болуп эмгектенген.

1950-жылы республикалык пар-
тиялык мектепти бїтїргєндєн 

кийин Компартиянын Талас об-
лустук комитетинде пропаган-
да жана агитация бєлїмїнїн 
башчысы кызматын аркалаган. 
1952-жылдын сентябрында Р.Ай-
даралиев Коммунисттик партия-
нын Талас облустук комитети та-
рабынан партиянын Чаткал ра-
йондук комитетинин биринчи 
катчысы болуп кєрсєтїлєт. Бул 
кызматта 4 жыл иштеп, алыскы 
аймактагы бийик тоолуу район-
дун болуп кєрбєгєндєй єнїгїшїнє 
олуттуу салымын кошкон.

ЧАТКАЛГА ЖОЛ САЛЫП, 
АЎЫЗГА АЙЛАНГАН 
АЙДАРАЛИЕВ

Ал мезгилде Чаткал району рес-
публикадагы маданий жана эко-
номикалык жактан эў артта кал-
ган, тоо койнундагы келечеги бї-
дємїк, транспорттук байланышы 
жок шарты катаал райондордун 
бири болгон. Унаа каттай тур-
ган жол болбогондуктан, Чат-
калга учак же ат менен барууга 
туура келчї. Элде эч бир техни-
ка болбогондуктан, айыл чарба 
жумуштары негизинен соко, кол 
орок, чалгы, кетмен, кїрєк ме-
нен жїргїзїлгєн. Р.Айдаралиев 
жолсуз єнїгїїнї элестете албай, 
облустук жана Борбордук Коми-
тетке кайра-кайра кайрылып, жол 
салуу маселесин коёт. Каттын не-
гизинде келген комиссия иликтєє 
иштерин жїргїзїшїп, бул жолдун 
курулушуна абдан чоў єлчємдєгї 
акча каражаты талап кылынарын, 
республиканын казынасы мындай 
каражатты кєтєрє албасын айты-
шып, бїтїм чыгарышат. Ошентип, 
маселе биротоло чечилбей турган 
жагына кептелет.

Ары ойлонуп, бери ойлонуп 

тїз бараткан багытынан кайтпа-
ган Айдаралиев жолду кандай гана 
шартта болбосун єз алдынча са-
лууну чечет. Райондун элин уюш-
туруп, болгондо да жалаў колдун 
кїчї менен жол салууга киришет. 
Тоодогу тоодой кыйынчылыкка 
карабай, азап-тозогуна кайыл бо-
луп, изи жок унаа каттай турган 
жолду жалаў кетмен, кїрєк, лом 
менен салып башташат. Ак кар, 
кєк муздуу Чапчыма ашуусунда 
жол салуу канчалык опурталдуу 
экенине карабай, биримдик жана 

мыкты уюшкандык менен 
1953-жылы Ала-Буканын 
Терек-Сай айылынан Чап-
чыма ашуусу аркылуу Чат-
калдын Жаўы-Базарына 
чейинки 80 км унаа каттай 
турган жол 2 жылдын ичин-
де салынып бїтєт. Бир сєз 
менен айтып коюу жеўил 
болгону менен буга эмне 
деген эрк, кайрат, эмне де-
ген талыкпаган эмгек кет-
кенин ошол кезде бул иш-
тин башында турган кїжїр-
мєн жетекчи Рысбек Айда-
ралиевдин єзїндєй эч ким 
билбеген чыгар. Ошентип, 
жолдун салынышы чаткал-
дыктар їчїн кылымга тете 
майрам болду. Ошол мез-

гилде Чаткалдын эки єзєнїн би-
риктирген чоў кєпїрє да салы-
нып жаткан эле. Чаткал эли ушул 
кїнгє чейин “Айдаралиевдин жо-
лу, Айдаралиевдин кєпїрєсї” деп 
легендарлуу инсандын артынан 
жакшы сєз айтып, аўыз кеп кы-
лып келишет.

ЧАТКАЛ ЄЗБЕКСТАНГА ЄТЇП 
КЕТЇЇ КОРКУНУЧУ БАР ЭЛЕ

Талас облусунун Чаткал району 
1954-жылы Жалал-Абад облусуна 
карап калат. Р.Айдаралиев Чаткал-
да коомдук ишмер, Социалисттик 
Эмгектин Баатыры Корчубек Ак-
назаров менен їзєўгїлєш болуп 
чогуу иштешет. К.Акназаровдун 
эскерїїлєрїнїн биринде жаўы са-
лынган жол єнїгїїнїн єзєгї бо-
луп, Чаткал районунун экономи-
касы эбегейсиз кєтєрїлєт. Эгин-
дин тїшїмї, тоют даярдоо 2-3 эсе-
ге єсєт. Уйлардан сїт алууда ра-
йон Жалал-Абад облусу боюнча 
1-орунга чыгат. Маданият тарма-
гы жанданып, 10 жылдык Айгыр-
Жал орто мектеби курулат. Трак-
тор, унаа, айыл чарба шаймандары 
келе баштайт. Чоў жетишкендик-
тердин натыйжасы менен район 
облустун Єтмє Кызыл Туусуна ээ 

болот. Айдаралиев жогору жакка 
экономиканы кєтєрїї боюнча да-
гы бир топ маселелерди коё баш-
тайт. Райондун алыскы аймакта, 
тоо зонасында жайгашкандыгын, 
жашоо-шарттын оордугун, ал жер-
дин жашоочуларына шарт тїзїї 
менен кармап калбаса, Чаткалдын 
Єзбекстанга єтїп кетїї коркунучу 
бар экендигин далилдїї негиздер 
менен айтып, Партиянын Борбор-
дук Комитетине кайра-кайра ма-
селе коюп, Кыргыз ССР Министр-
лер Советинин «Чаткал районун 
єнїктїрїї жєнїндєгї» атайын че-
чимин чыгартат. Мыкты жетек-
чинин 4 жыл аралыгындагы же-
тишкендиктери, уюштуруучулук, 
жетекчилик эў жакшы касиетте-
ри ошол мезгилде республиканын 
Борбордук Комитети тарабынан 
бааланып, Р.Айдаралиевди Жалал-
Абад облустук Аткаруу комитети-
не кызматка алып кете турган бо-
луп калышат. 

АЛДЫРАРДА ЖАЗДЫРАР 
БОЛУП...

Мына ошондой райондун иште-
ри деп кїнї-тїнї чапкылап жїр-
гєн кїндєрдїн биринде Р.Айдара-
лиев дем алыш кїнї кызматтык 
унааны єзї айдап, салынып жат-
кан кєпїрєдєн кабар алууга ба-
ратып, кокусунан автокырсык-
ка учурайт. Унаа талкаланып, 
ичинде кошо бараткан райондук 
эл агартуу бєлїмїнїн башчысы 
Райымбердиевдин буту сынып, 
єзї да жеўил жаракат алат. Мы-
на ушул окуядан кийин обкомдун 
бюросу маселени карап, аны кыз-
матынан бошотот. Бул 1955-жыл-
дын ноябры эле. Бирок, буга че-
йинки тоодой эмгектери менен 
жетекчилик мыкты касиеттери эс-
ке алынып, Айдаралиевге кайра 
эле ушул облустун башка район-
дорунан кызмат сунушташат. Ай-
даралиев ага макул болбой, Талас 
облусундагы эў артта калган чар-
баны сурайт.

ТАЛАСКА КАЙТЫП 
БАРГАНДА

Таласка кайтып барып, Буден-
ный райондук Аткаруу комитети-
нин тєрагасынын орун басары, ки-
йинчерээк тєрагасы болуп эмгек-
тенет. Ошол мезгилде КПСС БК-
нын эў мыкты партиялык кызмат-
керлеринен 30 миў кишини арт-
та калган чарбаларга жетекчи кы-
лып жиберїї боюнча КПСС БК-
нын токтому чыгат. Чачыранды 
айылдарды бириктирип, майда 
чарбаларды ирилештирїї кампа-
ниясы жїрїп жаткан болот.

Рысбек Айдаралиев да 30 миўчи-
лердин катарында 1959-жылы Ка-
ракол колхозуна башкарма болуп 
дайындалат. Мына ушул учурдан 
баштап анын чарбалык жана жетек-
чилик ишке болгон жєндємдїїлїгї, 
дасыккан иш билгилиги даана кєрї-
нєт. Ал иштеген жылдары ар кокту-
да жайгашкан чакан колхоздор ири-
лештирилип, азыркы Кєпїрє-Базар 
айылынын жери єздєштїрїлє баш-
тайт. Ар коктудан кєчїп келген эл 
їчїн жетиштїї инфраструктурасы 
бар айыл салуу маанилїї эле. Ал-
гач айылдын жайгашуусунун баш-
кы планы Фрунзедеги «Кыргыз-
гипрозем» институту аркылуу иш-
телип чыгып, ал Москвадагы дол-
боорлоо институтунан жактырыл-
гандан кийин айылдын курулуш 
иштери башталат. Капиталдык ку-
рулуш иштери їчїн колхоздун эсе-
бинен 500 миў сом бєлїнїп, деўиз 
деўгээлинен 2000 метр бийиктикте, 
темир жол станциясынан 200 чакы-
рым алыстыкта жайгашкан айылга 
Сибирден 2500 куб карагай, їйлєр-
дїн чатырын жабуу їчїн Караганда 
шаарынан темир тунуке, тїнкї кє-
чє чырактарын орнотуу їчїн бетон 
тїркїктєрдї алып келїїнї уюшту-
руп, жаўы кыштактын курулушун 
керектїї жана сапаттуу материал-
дар менен камсыз кылат. Такталган 
башкы пландын негизинде айыл-
дын инфраструктурасы тїзїлїп, кє-
чєлєрї тїз, кенен жайгашып, тїнкї 
чырактар орнотулат.

РЫСБЕК АЙДАРАЛИЕВГЕ 100 ЖЫЛ

ЧАПЧЫМАДАН АШКАН ЖОЛ, 
ШУУЛДАГАН КАЙЫЎДАР – 
АЙДАРАЛИЕВДИН ЭКИНЧИ ЄМЇРЇ

Їстїбїздєгї жылдын 4-5-ноябрында Таластын Кєпїрє-Базар айылында коомдук ишмер Рысбек 
Айдаралиевдин 100 жылдыгы белгиленет.
 Мааракени утурлай белгилїї инсандын басып єткєн жолуна кайрылып барууну туура кєрдїк. 

Анткени, атактуу башкарманын ємїр таржымалы, баскан изи так ушул мезгилде да актуалдуу. Анын 
артта калган чарбаны миллионер колхозго кантип айландырганы, ак кар, кєк муздуу Чапчыма ашуусу 
аркылуу 80 чакырым жолду бир да техникасыз кол кїчї менен салганы окурмандарга кызык. Жомоктой 
сезилгени менен бул реалдуу чындык. Анткени, кїнїгє жїздєгєн жїргїнчїлєр ары-бери каттаган бул жолду 
чаткалдыктар бїгїнкї кїндє да «Айдаралиевдин жолу» деп айтышат. Ал эми Таластын єзї эмгектенген 
айылы Рысбек Айдаралиев айыл аймагы деп аталса, Кєпїрє-Базар айылындагы орто мектепке анын ысымы 
ыйгарылган. Бул Рысбек Айдаралиевдин экинчи ємїрїнїн жашап жаткандыгынан кабар берет.  

Жубайы Алтынбїбї Айдаралиева
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КАРАКОЛ МИЛЛИОНЕР 
ЧАРБАГА АЙЛАНАТ

Каракол колхозунун негизги 
тармагы мал чарбачылыгы бол-
гондуктан, Р.Айдаралиев тєрт тї-
лїк малды асылдандыруу багы-
тында Ставрополь крайынан асыл 
тукум Меринос койлорун, Фрун-
зеден жылкы, Стрельников чар-
басынан Ала-Тоо породасында-
гы уйларды, Алайдан топоздорду 
алып келип, колхоздун мал чар-
басын ирилештирген. 60-жылдар-
дын жарымында бодо мал 2000, 
топоз 1400, жылкы 1500 баш-
ка єсїп, койдун башы козусу ме-
нен 85 миўге жеткен. Жїн єндї-
рїї башкы максат болгондуктан, 
заманбап 2 кабаттуу кыркын жа-
йын салдырат. Ал жерде 60 миў 
баш койду 10-12 кїндїн ичинде 
кыркууга жетишишкен.

Р.Айдаралиевдин ишти уюшту-
ра билген жєндємдїїлїгїнїн жана 
чарбачылдыгынын натыйжасында 
алыскы аймактагы колхоздо ошол 
жылдары киреше жыл сайын жо-
горулап, миллионер чарбага ай-
ланат. Колхоз 3 миллион сомдон 
ашуун кирешеге ээ болуп, эмгек-
чилердин айлык акысы єсєт. Дагы 
бир єзгєчєлїгї мал чарбачылыгы 
жана дыйканчылык боюнча єздїк 
наркы, аны єстїрїї їчїн жумшал-
ган каражаттын кєлємї, тїшкєн 
киреше тууралуу чыгарылган эко-
номикалык анализдер жана кол-
хоздун киреше-чыгашасы туура-
луу ачык жана так маалыматтар 
административдик борбордун, 
айылдык клубдун кире беришинде 
илинип, аны менен айылдын тур-
гундары таанышып турушкан.

АК КАЙЫЎДАР – АЗЫР 
ДА АЙЫЛДЫН КЄРКЇ

Дыйканчылыкты єнїктї-
рїї боюнча борбордон атайын 
илимпоз-адистерди алдырып, 
айылдын жерине, топуракка ана-
лиз жїргїзїлїп, илимге негиздєє 
менен дан эгиндеринин тїшїмїн 
арттырып, арбын тоют камдоого 
жетишишет. 1966-жылы Эстония-
дан тоют кызылчасынын уругун 
алып келип сээп, мол тоют алы-
шат.

Айылды аралап аккан Кара-
кол суусунун эки жээгин бойлото 
16 чакырым жердеги бош жаткан 
175 гектар жер аянтына Р.Айдара-
лиевдин демилгеси менен кайыў-
дын кєчєтї отургузулуп, кайта-
рууга алынат. Бул нерсени айрым 
айылдын тургундары жактырбай: 
«Малдын жайыты жок калды, бе-
кер мээнет, бул жерде кайыў єс-
пєйт, куурап калат, элди бекер 
убара кылып жатат» деген сєздєр 
айтылат. Бирок, тынымсыз мээ-
неттин аркасында жаш кєчєттєр 
текши єсїп, айыл элинин кєрктїї 
жана сыймыктуу кайыў токоюна 
айланат. Азыркы кїндє да кєркїн 
жоготпогон ак кайыўдардын шуу-
дурап турганы турган...

ЭКИ КАБАТТУУ 
КЛУБДА МАДАНИЙ 
ИЙРИМДЕР ИШТЕЙТ

Рысбек Айдаралиев чарба иште-
ринен тышкары айылдын социал-
дык тармагына, айыл элинин ма-
даний эс алуусуна кєп кєўїл бє-
лєт. Айылда 2 кабаттуу клубдун 
имараты салынып, борбордон ата-
йын артисттерди, театрларды ча-
кыртып, кино-концерттердин бо-
луусун, алыскы жайлоолорго че-
йин барып концерт берїїлєрїн 
уюштурган. Айылдык клубда ма-
даний ийримдер иштеп, элдик 
театр, їн оркестри иштейт.

1967-жылы айылдык клубдун 
жанына Улуу Ата Мекендик со-
гуштан кайтпай калгандардын 
элесине арнап, кылыч кармап тур-
ган жоокердин монументалдык эс-
телиги тургузулат. Анын артында 
согуш майданынан кайтпай кал-
ган айылдын уулдарынын ысым-
дарын ташка чегип жасаттырат. 
Бул Р.Айдаралиевдин согуштан 
кайтпай калган жоокерлерге жа-
на Ата Мекенди коргоодо кан ке-
чип келген єзїндєй ардагерлерге 
болгон сый-урматы жана таази-
ми эле. Ошол мезгилде айылда за-
манбап, кенен, жарык, 3 кабаттуу 
билим уясынын курулушу башта-
лып, 1970-жылы Таласта теўдеши 
жок мектеп толук жабдуулары ме-
нен ишке берилет. Анын жанында 
колхоздун башкармалыгынын жа-
на айылдык кеўештин 2 кабаттуу 
имараты да салынып бїткєрїлєт.

ЖАШ БАЛДАРГА 
БЕКЕР ТАМАК 

Мындан тышкары райондун 
борборунан 90 чакырым алыс-
тыктагы тоо койнундагы айылда 
150 балага ылайыкталган 2 кабат-
туу балдар бакчасынын имараты 
курулуп, ишке киргизилип, анда-
гы балдар колхоздун эсебинен бе-
кер тамак-аш менен камсыз бол-
гон. Натыйжада, ошол мезгилде 
эле айылдагы кыз-келиндер толук 
жумуш кїнї менен иштеп, эмгек 
єндїрїмдїїлїгї арткан.

Р.Айдаралиев иши менен кєрїн-
гєн эмгек алдыўкыларын мамле-
кеттик сыйлыктарга кєрсєтїп, 
баалуу сыйлыктар менен сыйлап 
турган. Мындан сырткары Талас-
тын автобазасынан атайын авто-
бус жалдап, Жамбыл жана Фрун-
зе шаарларына экскурсияга жи-
берїїнї адатка айлантат. Ал эми 
алдыўкы чабандар жеўил унаалар 
менен сыйланган.

ЖЫЛДЫЗДУУ ШААР 
ДЇЙНЄГЄ ТААНЫЛАТ

Айыл башкы пландын неги-
зинде курулгандыктан, барды-
гы орду-орду менен кєрктїї жана 
жарашыктуу эле. Кєчєлєр тїнкї-
сїн жаркырап, кїндїзгїдєй болуп 
турчу. Айылга 1971-жылы Фран-
циянын «Юманите» журналы 

“Кыргызстандын алыскы тоо кой-
нундагы жылдыздуу шаары» деп 
атап, дїйнєгє жарыя кылган.

Мына ушундай эмгектеги же-
тишкендиктеринин аркасында 
Р.Айдаралиев жетектеген Каракол 
колхозу СССР Жогорку Советинин 
Президиумунун Указы менен Эм-
гек Кызыл Туу орденине татыктуу 
болуп, СССРдин эл чарбасынын 
жетишкендиктеринин кєргєзмєсї-
нє катышкан. Кєпїрє-Базар кыш-
тагы маданий курулуш жагынан 
жетишкендиги їчїн СССРдин эл 
чарбасынын жетишкендиктери-
нин кєргєзмєсїнїн башкы баш-
кармасынын кїмїш медалы жана 
диплому, Кыргыз ССР Министр-
лер Советинин Телевидение жа-
на радиоберїї мамлекеттик коми-
тетинин Ардак грамотасы менен 
сыйланган. Р.Айдаралиев єзї ошол 
мезгилдеги жогорку сыйлык Ле-
нин ордени, Октябрь революция-
сы ордени, «Эмгектеги каарман-
дыгы їчїн» медалы, республика-
нын «Даўк» жана юбилейлик ме-
далдары менен сыйланган.

Рысбек Айдаралиев єзїнїн би-
лим деўгээлин жогорулатуу мак-
сатында 1958-жылдан 1963-жыл-
га чейин Фрунзе айыл чарба тех-
никумун сырттан окуп, зоотехник 
адистигине ээ болсо, 1967-жылдан 
1972-жылга чейин Кыргыз мамле-
кеттик университетинин экономи-
ка факультетин да сырттан окуп, 
экономист адистигин алган.

“ЭМНЕ ЇЧЇН БИЗДИН 
КЕЛИНДЕР ОТ 
ЖАГЫП, КЇЛ 
ЧЫГАРЫШЫ КЕРЕК”

Рысбек Айдаралиевдин келе-
чек пландары, дїйнєгє кєз кара-
шы єзгєчє эле. Айылдын орто-
сунда атайын буу казандары ме-
нен от жагуу жайы (котельный) 
салынып баштап, келечектеги 
планы айыл элин борборлошту-
рулган жылытуу системасына єт-
кєрїї болгон. Мындан тышкары 
башкы планда мектептин жаны-
на кышы-жайы иштєєчї бассей-
нин салуу бекитилип, бирок бул 
максаты орундалбай калат. Ошон-
дой эле клубдун алдына їстї жа-
бык 3000 кишилик спорттук ста-
дион салуу пландалып, долбоору 
даярдалган. «Айылдын борбору-
на келишкен маданият їйїн кура-
быз, караколдуктардан чоў-чоў та-
ланттар чыгат» - деп анын да дол-
боорун тїздїрїп, атайын жер аян-
тын бєлдїртєт.

Рысбек Айдаралиев: «Айыл эли-
нин татыктуу жашоосуна шарт 
тїзїї зарыл. Болбосо кыйынчы-
лыктан качкан айыл тургунда-
ры шаарга кетип калат. Ал їчїн 
турмуш шарттары, маданий эс 
алуу жайлары болушу керек. Эм-
не їчїн биздин келиндер от жа-
гып, кїл чыгарышы керек. Бар-
дыгын бир жерден жылытып, эне-
лердин колун балдарына тарбия 

берїїгє бошотобуз. Шаар менен 
айылдын турмушу бирдей бол-
гонго жетебиз. Биздин айылдын 
уул-кыздарынан чыгаан окумуш-
туулар, космонавттар, кыргыздын 
улуттук єзгєчєлїгїн, маданиятын, 
тарыхын дїйнєгє тааныткан ин-
сандар, киноматографисттер чы-
гышы керек. Ар бир улан сууда эр-
кин сїзгєндї билгени жакшы. Со-
гушта жїргєндє дарыялардан сї-
зїп єтє албай канча убара болуп, 
кордук кєрдїк. Бул жерден уул-
кыздардын жакшы тарбия-билим 
алуусуна жетишишибиз керек”, - 
деп кєп айтчу экен. 

Анын эл їчїн кылган эмге-
ги, артта калган колхозду алды-
га сїрєп, миллионер чарбага ай-
ландыргандыгы, элдин жашоо-
турмушу оўолуп, экономиканын 
єскєндїгї їчїн колхозчулар, ра-
йон, облус тарабынан жогору баа-
ланып, ал Кыргыз ССР Жогорку 
Советинин депутаттыгына кєрсє-
тїлїп, 2 жолу СССРдин эў жогор-
ку сыйлыгы «Социалисттик Эм-
гектин Баатыры» наамына сунуш 
жиберилет. Бирок бул сунуш Жо-
горку бийлик тарабынан эмнеге-
дир колдоо тапкан эмес.

АЙДАРАЛИЕВ 6 ЖЫЛГА 
ЭРКИНЕН АЖЫРАТЫЛАТ

Баары эле ойдогудай бараткан-
сыйт. Бирок, Р.Айдаралиевдин єз 
алдынчалуулугу менен принци-
пиалдуулугу, чынчылдыгы, та-
залыгы кимдир бирєєлєргє жак-
пай калды окшойт. Аны 1974-жы-
лы Кыргыз ССР Жогорку Сове-
тине депутаттыкка жана Социа-
листтик Эмгектин Баатырлыгы-
на кєрсєтїлгєндє бут тосуулар 
болуп, тоскоолдуктар пайда бо-
лот. 1975-жылдын июль айында 
ак жеринен «Кызмат абалынан 
пайдаланып, колхоздун мїлкїнє 
кол салды» деген жалган жалаа 
менен кызматынан четтетилип, 
ага кылмыш иши козголот. Адат-
та адамдын ичип-жегени далил-
денсе, заматта кїнєєсї мойнуна 
коюлуп, тез эле соттолуп кет-
мек. Сот жана прокуратура ор-
гандары борборго байма-бай кат-
тап, Айдаралиевдин тергєє иши 
узакка созулат. Жыйынтыгында 
адилетсиздиктин єкїмї їстєм-
дїк кылып, Айдаралиев 6 жыл-
га эркинен ажыратылат. Ал убак-
тагы Коммунисттик Партиянын 
Уставы боюнча партиянын ка-
тарындагы кызматкер кылмыш 
кылса, алгач ошол райондун пар-
тиялык комитетинин бюросунда 
каралып, партиянын катарынан 
чыгарылып, анан сотко єткєрї-
лїшї керек болчу. Процедуралар 
туура эмес жїрєт. Р.Айдаралиев-
ди партиянын райондук комите-
ти карабай туруп сот єкїм чыгар-
ган. Андан кийин гана райондук 
партиядан келишип, жубайынан 
партбилетин алып кетишет.

СССР ЖОГОРКУ СОТУ 
ТАРАБЫНАН КАРАЛЫП... 

Рысбек Айдаралиев адилетсиз 
соттолгону боюнча СССР Жогорку 
Сотуна кайрылат. СССР Жогорку 
Соту ишти кайрадан карап, мурда-
гы соттун єкїмїн жокко чыгарат. 
1976-жылдын январында Р.Айда-
ралиев толук акталып чыгып, пар-
тиялуулугу да калыбына келти-
рилет. 

Андан кийин Р.Айдаралиев 
1976-жылдын июнь айынан тар-
тып Чїй облусунда райондор ара-
лык жайыт башкармалыгынын 
зоотехниги, 1977-жылдын май 
айынан баштап Талас облусундагы 
райондор аралык жайыт башкар-
малыгынын тєрагасы болуп эм-
гектенген. Ал иштеген мезгилде 
партиянын облустук комитетине 

жайыттарга жол салуу боюнча ма-
селе коюп, каржы бєлдїрїї менен 
ички-тышкы жайыттардын баары-
на унаа жете турган жол салдырат. 
Аны менен кошо мал сарайларга 
зым карагай орноттуруп, электр 
жарыгын жеткирет. Жайыттарда-
гы мал сугаруу жайларын уюшту-
руп, жайытты калыбына келтирїї 
иштерин жолго салат.

“КЫЗМАТЫНЫН 
КАДЫРЫН КЄТЄРГЄН 
ЖЕТЕКЧИ БОЛГОН“

Ал кездеги партиянын Талас 
облустук Кемитетинин биринчи 
катчысы Караке Абдраев мын-
дайча эскерет: «Рысбек Айдара-
лиев жайыт департаментине кел-
генде жашы улгайып калган эле. 
Бирок, ошондой болсо да иш де-
генде кїйїп турчу. Качан караба 
иш їстїндє болуп, кайсы бир жа-
йытка жол салдырып же суу ма-
селесин чечип жїрчї. Мурда да 
бул тармакта башка жетекчилер 
иштеп келген, бирок ал кишидей 
жайыт маселесин чечип, чоў са-
лым кошкон жетекчи болгон эмес. 
Жайыттарды пайдаланууну жак-
шыртуу ушул жетекчи аркылуу 
чечилди. Анын учурунда жайыт 
башкармалыгы керектїї ишкана-
га айланды. Кєрсє, кызматты кєр-
кїнє келтирген жетекчиден болот 
экен. Ал киши: «Суусамырды ка-
зактар, чыгыш жагын дагы баш-
калар ээлеп, єзїбїз жайытсыз ка-
лыптырбыз. Мал кєбєйїп жайыт 
жетпей, жайыттарыбыз жылаўач 
калды. Минтип жїрсєк, жайыт-
тан кол жууп калабыз, чукул ара-
да чечишибиз керек»- деген масе-
лени партиянын Борбордук Коми-
тетине жана Министрлер Совети-
не коюп, жайыттарыбызды кайта-
рып алганбыз».

МИЛЛИОНЕР КОЛХОЗДУ 
КАРАЎГЫ ТЇН 
КАПТАГАНДА...

Рысбек Айдаралиев жайыт баш-
кармалыгында иштеп жїрїп ар-
дактуу эс алууга чыккан. Ємїрї-
нїн акыркы жылдарында єзї туу-
луп єскєн, бир кезде миллионер 
чарбага айланткан айылына кай-
тып келген. Ошол кездеги айыл 
чарба реформасынын кесепети-
нен мурдагы дїркїрєгєн колхоз-
дун аты да, жыты да жок болуп, 
таланып-тонолуп бїткєн эле. Дан 
батпай, тынымсыз эмгек кайна-
ган колхоздун кырманынын, жїк 
ташуучу унаа, трактор, техника 
батпаган механикалаштырылган 
парктын, 2 кабат салынган жїн 
кыркуу жайынын ордунда кула-
ган дубалдарды кєрїп, бир кезде-
ги атактуу башкарманын замана-
сы куурулат. Убагында мал чар-
басын єнїктїрєбїз деп стандарт-
ка ылайык салдырган 120 мал са-
райдын таланып кеткенин, тї-
нї кїндїзгїдєй жаркырап тур-
ган айылды караўгы каптап, кєр-
кї качканын кєрїп, жан дїйнєсї 
сыздап: «Биз ушунча жыл ак эм-
гек менен кылган мээнеттин ар-
ты ушул беле? Элдин таман акы, 
маўдай тери менен тапкан байлы-
гы кайда жылас болду?»-деп ка-
ўырыгы тїтєп, ичинен сызып ка-
ла берет.

Р.Айдаралиев 1998-жылы 76 
жаш курагында дїйнєдєн кай-
тып, єз айылында жерге берилет. 
Анын алыскы аймакта жайгаш-
кан элет жерин шаарга айланды-
руу багытындагы эл їчїн кылган 
эмгеги айыл жашоочулары тара-
бынан жогору бааланып, эмгеги 
ушул кїнгє чейин аўыз болуп ай-
тылып келе жатат.

Бактыгїл КУЛАТАЕВА



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТОКОЙ ЧАРБАСЫНА – 75 ЖЫЛ

- Алмаз Мустафаевич, ырас 
эле Сиз бекемдегендей жара-
тылыш байлыктарын токой-
лорсуз элестетїї мїмкїн эмес. 
Токойлорубуздун сансыз жаны-
барларын, миў тїркїн гїл, ту-
лаўдарын сїрєттєєгє сєз да же-
тер эмес. Баарынан да артыкчы-
лыгы жаратылышыбызды та-
бигый кырсыктардан сактайт. 
Жер тамыры токойлор менен 
киндиктеш, андыктан ар бири-
биз чырпыкты чынар кылып єс-
тїрїїгє милдеттїїбїз. Кєк ти-
реген арча, кайыў, карагай, тал-
теректери, мємє-жемиштери бе-
йиштей жерибиздин кєркїн чы-
гарып, ар балээден аластап тур-
гандай таасир калтырат? Оболу 
тарыхынан сєз баштасак, токой-
лорду торолтуу оўой болбоду.

- 1947-жылы Кыргыз Республи-
касынын Министрлер Кеўешинин 
4-апрелдеги №490 токтому менен 
Кыргыз Республикасынын Токой 
чарба министрлиги тїзїлгєн. То-
кой чарбасын чыўдоо колго алына 
баштаган. 1950-жылдан 2021-жыл-
га чейин 78 миў гектар жер токой 
каптаган аянтка которулган. Ток 
этерин айтканда токой аянты ке-
ўейтилген.

1947-1953-жылдар аралыгын то-
кой чарбасынын структуралык бє-
лїмдєрїн тїзїї, бириндеген токой 
чарбаларын аталган министрликке 
бириктирїї мезгили десек болот. 
Айталык, 25 токой чарбасы негиз-
делип, токой чарба єндїрїшї єр-
дєп, кєчєтканаларды куруу кула-
чын жая баштаган.

Ал эми 1953-жылдан 1996-жылга 
чейинки аралыкты айрыкча белги-
леп кетпесек болбос. Союз ураган 
токсонунчу жылдарда отун-суу ма-
селеси, турмуш-тиричилик кыйын-
дап, аргасыздан эл токойлорду кыя 
башташкан. Мына ушул мезгилде 
токойлорду коргоо, сактоого ай-
рыкча кєўїл бурулуп, токойду жал-
пы кыюу токтотулуп, уруксатсыз 
зыян келтиргендер четтетилген. 
Кыргыз бермети Ысык-Кєлїбїздїн 
жээгинде экме токойлор єстїрїлїп, 
жашылдандырылган. Сары-Челек 
мамлекеттик коругу уюштурулган. 

Эў башкысы токойчулук боюнча 
кадрларды, адистерди даярдоо 
жанданган.

Кыргыз Республикасынын Токой 
кодекси (1993-жыл) кабыл алы-
нып, “Токой” аттуу улуттук прог-
рамма ишмердигин баштайт. Жа-
ратылышты коргоо обьектилерин, 
Ала-Арча Кыргыз Улуттук жара-
тылыш паркын, Беш-Арал, Нарын 
мамлекеттик коруктарын, Ак-Суу 
жана Талас комплекстїї заказ-
никтерин, Кыргыз-Ата мамлекет-
тик улуттук жаратылыш паркын, 
Ала-Бука, Тїп, Ат-Башы, Ак-Талаа, 
Лейлек токой чарбаларын, 10 токой 
жана 23 ботаникалык заказникте-
рин уюштурууга айрыкча кєўїл 
бурулуп, токой тарыхындагы бу-
рулуш мезгил ыргагына айланган.

Жаўы токой улуттук саясаты 
2000-жылдарга таандык. Маселен, 
жаўы Токой кодекси (1999-жыл) 
кабыл алынат. 2025-жылга чейин-
ки Кыргызстандын токой чарба-
сын єнїктїрїї концепциясы иш-
телип чыккан. Ошондой эле Кара-
Буура, Бакай-Ата, Тоў, Кочкор-
Ата, Арка токой чарбалары, Кара-
кол, Чоў-Кемин, Салкын-Тєр жана 
Саймалуу-Таш жаратылыш паркта-
ры, Ысык-Ата токой-аўчылык чар-
басы уюштурулган.

Артка бир аз кайрылсак; токой 
жаратылышын жабыркатуу шарт-
ка жараша болуп келген. Мисалы, 
1930–1966-жылдардын аралыгын-
да жалпы кыюулардын айынан то-
кой каптаган аянт 574,2 миў гек-
тарга же 2,91 пайызга кыскарган. 
(Экинчи дїйнєлїк согушка чейин 
жана андан кийинки эл чарбасын 
калыбына келтирїї максатында). 
1966-жылдан тартып 2022-жылга 
чейин жалпы кыюуларды токтотуу 
дурус жыйынтыгын берди. Таби-
гый кайрадан жаўылануунун жана 
токой єсїмдїктєрїн токой капта-
ган аянтка которуунун натыйжа-
сында єлкєнїн токойлуулугу 3,13 
пайызга єстї. 2022-жылы токой 
фондусунун эсебин алуунун жы-
йынтыгы боюнча єлкєнїн токой-
луулугу 6,28 пайызды тїздї.

- Токойлорубуз зор бай-
лыгыбыз. Улуу улуттук 

мурастарыбыздын туу башында 
турат. Экономикабызды єнїктї-
рїїдє, экологиялык шарттар-
ды жакшыртууда, элдин баку-
батчылыгын жогорулатууда чоў 
роль ойнойт. Учурдагы абалы-
ўыздардан айтып кетсеўиз?

- Суроолоруўузга кошумчаласам, 
токойлорубуз єлкєнїн жыгачка жа-
на башка токой єндїрїмїнє болгон 
муктаждыктарын жарым-жартылай 
канааттандырат. Эў башкысы кли-
матка, атмосферага, дарыялардын 
жана башка суу обьектилеринин 
гидрологиялык режимине опол 
тоодой оў таасирин тийгизет. Тоо 
боорлорунда єскєн плантациялар 
селдин, жер жана кар кєчкїлєрдїн 
алдын алат. Кырсыктарга кыйла 
тоскоолдук кылышат. Топуракты 
шамал жана суу эрозиясынан кор-
гойт. Кєз тийбесин, токойлордун 
пайдасы єтє кєп.

Єлкєбїздєгї токойлордун дээр-
лик 90 пайызы деўиз деўгээлинен 
800 метрден 3600 метрге чейинки 
бийиктикте жайгашкан. Токой ко-
дексине ылайык бардык токойлор 
жаратылышты коргоочулар болуп 
саналат. Экологиялык, экономи-
калык, социалдык, санитардык-
гигиеналык, ден соолукту чыў-
доочу жана башка кайсы гана кор-
гоочу функцияларын айтпайлы, ак-
тап келет. Токой кереметтеринин 
келтирген пайдасы ченемсиз.

Бїгїнкї кїндє токой каптаган 
жалпы аянтыбыз 1253,8 миў га. 
Єлкєнїн жалпы аянтынын 6,28 па-
йызын тїзєт. Мамлекеттик токой 
фондусунун жалпы аянты 2 млн 
538,6 миў га. Анын ичинен токой-
луу аянты 772,3 миў га. Токойло-
рубуз аз болгону менен саз функ-
цияларын аткарып жатат.

Шартка жараша токойлорубуз 4 
зонада жайгашкан: карагай, арча, 
жаўгак-мємєлїї жана єзєндєрдє 
єскєн токойлор.

Карагай токойлору Тескей-
Алатоо, Кїўгєй-Алатоо, Нарын-
Тоо, Ат-Башы, Байдулу, Кыргыз 
кырка тоолорун бойлой бой ке-
рип турушат. Чоў-Кемин, Тар жа-
на башка дарыялардын бассей-
нинде 1600-3100 метр бийиктикте 
Тянь-Шань карагайлары кєк тиреп, 
кєз жоосун алат. Мындан тышка-
ры бул жерлерде Тянь-Шань жа-
на Тїркїстан кайыўдары, теректер 
жана башка дарактар кеўири тара-
ган. Карагай токойлору негизинен 

єлкєнїн тїндїгїндє, Ысык-Кєлгє 
жакын тоолордун капталдарында 
жана Нарын дарыясынын бассей-
нинде жайгашкан. Тянь-Шань ка-
рагайынын майда массивдери Кыр-
гыз жана Талас кырка тоолорунда 
жана Кыргызстандын тїштїгїндє 
жайгашкан.

2018-жылдын 1-январына кара-
та карагайлуу токойлордун аянты 
134,2 миў гектарды тїзгєн. Кара-
гайлуу зонада Тянь-Шань карага-
йынан тышкары 2,5 миў га кызыл 
карагай жана 1,6 миў га кара кара-
гайы интродуцияланган. Бул жерде 
табигый тїрдє 4,3 миў га Семёнов 
пихтасы єсїп жатат. 

Жаўгак-мємєлїї токойлор Фер-
гана жана Чаткал кырка тоолору-
нун тїштїк капталдарында деўиз 
деўгээлинен 1500-2300 метр би-
йиктикте жаўгак-мємєлїї планта-
цияларынын жаўгак, кыргыз жана 
сверс алмасы, алча (Согдиана кара 
єрїгї), Тїркїстан зараўынын мас-
сивдери жайгашкан. Жалпы аянты 
630,9 миў га. Таза жаўгак токойло-
ру 45 миў га, мисте 30 миў га.

Жаўгак-мємєлїї зонадагы то-
койлор дарак жана бадал тїрлєрї-
нїн кєп тїрдїїлїгї менен мїнєздє-
лєт. 120дан ашык тїрлєрдїн ара-
сынан дарактардын 20 тїрї жана 
ошончо эле сандагы бадалдар ба-
йытып турат.

Арча токойлору (жайылып єскєн 
тїрлєрїн кошкондо) 324,4 миў га 
же жалпы токой аянттарыбыздын 
42 пайызын ээлейт. Кыргызстан-
дын арча токойлору бардык жер-
де єсєт. Бай кара топурак жана 
аллювиалдык топурактардан тар-
тып таштак жерлер менен аскалар-
га чейин, ысык жарым чєлдєрдєн 
деўиз деўгээлинен 3600 метр би-
йиктикте жайгашкан альпы шал-
бааларына чейин кеўири тараган. 
Арча токойлорунун ири массивде-
ри Ош облусунун Карасуу, Єзгєн, 
Ноокат, Алай, Кадамжай, Баткен 
жана Лейлек райондорунун аймак-
тарындагы Ош жана Їч-Коргон то-
кой чарбаларында, дїйнєдєгї эў 
чоў эки тоо системасынын Памир-
Алай жана Тянь-Шандын кесили-
шинде жайгашкан Тїркїстан жана 
Алай кырка тоолорунун капталда-
рында топтолгон.

Єзєндєрдє єскєн токойлор Суу-
самыр, Каракол, Талас, Нарын 
жана башка майда дарыялардын 
жайылма жерлеринде єсєт. Суу 

жайылган жерлерде токойлордун 
тємєнкї тїрлєрї: кырчын тал, те-
ректїї токой, чычырканак жана 
башка бадалдар пайда болот. Єзєн-
дєрдє єскєн токойлордун жалпы 
аянты 12,8 миў га. Коргоо функ-
циясынын маанилїїлїгїнє жана 
токойлордун аздыгына байланыш-
туу алар пайдалануу їчїн кыйыл-
байт.

- Токойлорду калыбына кел-
тирїї жана пайдалануу багы-
тында жыйынтыктар чыгып 
жатат. Ушул багытка сєз нугун 
бурсак...

- Єлкєдє токойлорду калыбына 
келтирїї иштери менен бирге же-
миш бактарды жана плантация-
ларды тїптєє иштери илгерилєє-
дє. Ийне жалбырактуу дарактар-
дын тїрлєрїн калыбына келти-
рїїнїн эў чоў кєлємї Ысык-Кєл 
жана Нарын облустарында жїргї-
зїлдї. Ал эми Жалал-Абад менен 
Ош облустарында акыркы жылда-
ры жаўгак єсїмдїктєрїнїн план-
тациялары кєбєйдї. Баткен облу-
сунда сєксєєл жана арчадан токой 
єсїмдїктєрїн отургузууга артык-
чылык берилїїдє. Чїй жана Талас 
облустарында єзєндєрдє єскєн то-
койлордун аянттары жана тоолор-
до ийне жалбырактуу єсїмдїктєр-
дїн тїрлєрї єстїрїлїїдє. Токой-
лорду калыбына келтирїї иштери 
менен катар токой фондусуна єт-
кєрїлгєн кошумча жерлерди єз-
дєштїрїї боюнча адистер алгы-
лыктуу иштерди жасашууда. Кол 
менен тигилген токойлор жапа-
йы жаныбарлардын жайлуу їйї-
нє айланууда. Мындай токойлор-
до карышкырдын, эликтин, каман-
дын, коёндун, кашкулактын, ил-
бээсиндин популяциясы байкалар-
лык жанданды. Кээ бир учурларда 
табигый жаўыруу учурунда тукум 
куучулук касиеттери жогору бол-
гон кєчєттєр пайда болот. Топу-
рактын суу-физикалык касиетте-
ри начарлабай, токойду калыбына 
келтирїїчї техника менен кол эм-
гегин колдонуунун жана каржы-
лык чыгымдарды кылуунун за-
рылдыгы жок болот. Токой єсїм-
дїктєрї кылымдар бою солк эт-
пей єсє тургандай кылып отургу-
зулат. Токой єсїмдїктєрї жетил-
генде жаратылыш байлыгыбызга 
айланып, бїтїндєй жаратылыш 
комплексине жагымдуу таасирин 
тийгизет.
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Кєчєт отургузуу учурунан кєз ирмем



Негизги максаттарыбыз боюн-
ча тємєнкї иш - чаралар жїргї-
зїлїїдє. Биринчи кезекте мамле-
кеттик токой фондусунун 2 млн 
539 мин га аянттагы токойлорун 
уруксатсыз кыюудан жана єрт-
тєн сактоону, зыянкечтерден жа-
на илдеттерден коргоону камсыз 
кылуу парз. Ошондой эле жыл са-
йын 1100дон 1500 гектарга чейин 
экме токойлор отургузулууга ти-
йиш. Бул иш улантылып жатат. 23 
000 килограммдан ашык єлчємдє 
токой їрєндєрї жыл сайын жыйна-
лат. Токой єсїмдїктєрїн отургузуу, 
эрозияга каршы бак-дарактарды 
тигїї жана калктуу конуштарды 
жашылдандырууга арналган 15 
млн даанадан ашык токой дарак-
тары менен бадалдардын кєчєттє-
рї єстїрїлєт. Токойлордун талап-
тагыдай санитардык абалын сактоо 
жана 12 миў гектардан ашык аянт-
та баалуу тїшїмдїї токой єсїм-
дїктєрїн калыптандыруу макса-
тында токойчулук иштерин жана 
токойду бутактардан, сєўгєктєр-
дєн тазалоо иштерин чыўдайбыз.

- Токойлорду пайдалануу ба-
гытында жїргїзїлїп жаткан 
иштериўизден айтып берсеўиз?

- Токойчулардын єз ишине бол-
гон салттуу мамилеси акыркы 
жылдарда толугу менен єзгєрдї. 
Токой тармагын єнїктїрїї макса-
тында єнєктєштєр, кызыкдар та-
раптар жана башка жер пайдала-
нуучулар менен ачык кызматташа 

баштадык. Кыргызстандагы то-
кой саясатынын негизги максат-
тарынын бири калкты мамлекет-
тик токой фондунун жаратылыш 
ресурстарын интеграциялап баш-
карууга (ЖРИБП) тартуу болуп 
саналат. Мына ошондуктан токой 
чарбасын єнїктїрїїгє багыттал-
ган бардык укуктук документтер, 
тактап айтканда Кыргыз Республи-
касынын Токой тармагын єнїктї-
рїї концепциясы, токой чарбасын 
єнїктїрїї боюнча иш-чаралардын 
планы ЖРИБПны єнїктїрїїгє ба-
гытталган. Туруктуу єнїгїїгє жа-
на мамлекеттик токой фондусунун 
жаратылыш ресурстарын башка-
рууга, пландаштырууга жана кар-
жылоого бардык кызыкдар тарап-
тардын активдїї катышуусуна жол 
ачылат. Токойго болгон таасирди 
жєнгє салуучу чаралардын тутумун 
ишке ашырууну ЖРИБП деп тїшї-
нєбїз. Бул ошондой эле донорлор 
тарабынан долбоорлордун, анын 
ичинде токой тармагына салын-
ган инвестициялардын толук жа-
на нажыйжалуу ишке ашырылы-
шына шарт тїзєт. Токой участогун 
ижарага алуу ЖРИБП инструмент-
тери, ал эми механизми –интегра-
цияланган башкаруу планы болуп 
саналат. Кыргыз Республикасы-
нын Токой кодекси токой фонду-
сунун жерлерин жеке питомник-
терди, бакчаларды жана рекреа-
циялык максаттарда жер тилкеле-
рин жашылдандыруу їчїн ижарага 
берїїгє уруксат берет. Жумушсуз-
дук кєйгєйї чечилип, мындай ка-
дамдар калкты иш менен камсыз 
кылууда зор роль ойноодо. Ижара 
алгандар санитардык кыюу жолу 
менен жыгач даярдоо, чєп чабуу, 
айыл чарба єсїмдїктєрїн єстїрїї, 
бал челектерин жайгаштыруу, жа-
пайы жемиштерди, жаўгактарды, 
козу карындарды, мємєлєрдї, да-
ры чєптєрдї жыйноо менен алек-
тенишет. Ошондой эле мергенчи-
лик, ден соолукту чыўдоо, турист-
тик жана спорттук эс алуу жайла-
рын иштетишет. ЖРИБПти иштеп 
чыгууда кєп функционалдуу стра-
тегиялык башкаруунун белгилїї 
бир мазмундуу формасы иштелип 
чыгат жана ал колдо болгон техни-
калык, материалдык жана адамдык 

ресурстарды камтыйт. Чындыгын-
да бул токой массивдерин план-
даштыруунун жана єнїктїрїїнїн 
жаўы формасы жана мында жерги-
ликтїї коомчулук жигердїї салы-
мын кошот. ЖРИБП принцибинин 
киргизилиши кыргыз элинин ой 
жїгїртїїсїн єзгєрттї. Элибиз бак-
дарактарга кылдаттык менен мами-
ле кыла баштады. Жашыл массив-
деринин аймактарынын кеўейи-
шинен улам жаныбарлардын тїрї 
кєбєйїїдє.

Калктуу конуштарга жакын то-
койлордун келечеги ошол жерде 
жашагандардын сїйїїсїнє жара-
ша болору белгилїї болуп калды. 
283 айылдык аймактын (62,5%) 2 
миллиондон ашуун тургундары то-
койлуу аймактарда жашашат. Алар-
дын социалдык єнїгїїсї негизи-
нен токой ресурстарынан кєз ка-
ранды. Андыктан алардын социал-
дык турмуш дэўгээлдерин жогору-
латуу жана алар менен биргеликте 
токойду башкарууга тартуу макса-
тында 21 миўден ашык токой пай-
далануучуларына 339 миў гектар-
дан ашык мамлекеттик токой фон-
дусунун жерлери пайдаланууга бе-
рилди.

- Сиздер эл аралык долбоор-
лор менен кызматташып, токой-
чулуктун кадыр-баркын єстї-
рїїгє єзгєчє салым киргизип 
жатасыздар. Долбоорлордун 
олуттуу салымдарынан ортого 
сала кетсеўиз?

- Акыркы жылдары токой тарма-
гында эл аралык донор уюмдары-
нын колдоосу менен бир нече дол-
боорлор ишке ашырылды. Айта-
лык, Германия эл аралык кызмат-
ташуу коому (GIZ), Дїйнєлїк банк 
(Worlb Bank). БУУнун Азык-тїлїк 
жана айыл чарба уюму (FAO), 
БУУнун Єнїктїрїї программасы 
(UNDP), Жапан эл аралык кызмат-
ташуу агенттиги (JICA), Корея эл 
аралык кызматташуу агенттиги 
(KOICA), Азия токой кызматта-
шуу уюму (AfoCO) сыяктуу эл ара-
лык уюмдар менен токой тармагын 
єнїктїрїїнїн бардык багыттары 
боюнча кызматташып келдик.

Глобалдык экологиялык фон-
дунун жана БУУнун Азык-тїлїк 
жана айыл чарба уюмунун (ФАО) 
“Климат єзгєргєн шартта тоо то-
койлорун жана жер ресурстарын 
туруктуу башкаруу” аттуу 5 жыл-
дык долбоору 5 облустун 8 сына-
мык токой чарбасында ишке ашы-
рылды. Долбоор 25 миў гектардан 
ашык токой фондусунун жерле-
рин камтыды. 5 миў гектарга жа-
кын бузулган токой жерлерине кай-
радан токой єсїмдїктєрї отургу-
зулду. Ошондой эле 15 миў гектар-
дан ашык аянттагы жайыт жерле-
ри калыбына келтирилип, 10 миў 
гектарга жакын бузулган айыл чар-
ба жерлери рекультивацияланды. 
Эў башкысы токой саясатын иш-
теп чыгууга, улуттук токой мони-
торингин тїзїїгє жана токой ре-
сурстарын баалоого техникалык 
жардам кєрсєтїлдї. 

БУУнун єнїктїрїї программасы 
2030-жылга чейин Туруктуу єнї-
гїї максаттарынын индикатор-
лорун токой чарба системасына 

ыўгайлаштырууда, экосистемалык 
кызматтарды экономикалык жак-
тан баалоодо, табигый капиталды 
эсепке алууда (токой эсептерин 
єнїктїрїї) жана токой чарбасын 
каржылоо системасын жакшыр-
тууда техникалык жардам кєрсє-
тїїдє. Аксы, Тогуз-Торо жана Ток-
тогул токой чарбаларынын мамле-
кеттик токой фондунун аймагын-
да 500 гектар токой єсїмдїктєрї-
нїн аянтына тосмолор орнотулуп, 
8 миў гектарга жакын аянтка то-
койду табигый калыбына келтирїї 
боюнча иш-чаралар ийине жетти.

Токой тармагын реформалоо 
боюнча иш-чаралар чыўдалууда. 
“Борбордук Азияда жерди комп-
лекстїї башкаруу жана климат-
тын єзгєрїшї” регионалдык прог-
рамманын алкагында пилоттук то-
кой чарбаларында иштер илгериле-
ди. Жерди туруктуу пайдалануу се-
риясынын бири катары 2008-жыл-
дан Германия єкмєтїнїн жана Ев-
ропа Бирлигинин атынан Deutsche 
Gesellfschaft fur lnternationale 
Zusammenarbeit (GLZ) GmbH (Гер-
мания эл аралык кызматташтык 
коому) тарабынан ишке ашыры-
лып жатат. Бул жылдар аралыгын-
да ILUCA жана ага чейинкилер баш-
ка токой чарба долбоорлору аркылуу 
топтолгон тажрыйбаны ийгиликтїї 
жайылтышты. 40 токой чарба ишка-
налары колдонгон “Токой їрєндєрїн 
чогултуу жана сактоо боюнча нуска-
маны” иштеп чыгышты. Єз ара тї-
шїнїшїї жєнїндє меморандумга 
кол коюуга кємєктєшїштї.

 Германия єкмєтїнїн тапшыр-
масы боюнча GIZ тарабынан бир 
катар иштер жанданды. Жалал-
Абад облусунун 7 токой чарбасын-
да “Жаўгак-мємє токойлорду жа-
на жайыттарды башкарууга жерги-
ликтїї жамааттарды катыштыруу 
аркылуу биологиялык тїрдїїлїктї 
сактоо жана жакырчылыкты кыс-
картуу” долбоору жыйынтыгын бе-
рїїдє. Мисалы, 12 000 гектардан 
ашык жаўгак токойлорунда жана 
жайыттарында 3000ден ашык жер 
пайдалануучулар жерди туруктуу 
башкаруунун жаўы ыкмаларын 
колдонушууда. Долбоордун кол-
доосу менен 98 гектар жаўгак жана 
мємє-жемиш плантацияларын кур-
чап, кєчєттєрдї малдан коргошту. 
Мындан тышкары 128 жаўгак кє-
чєттєрї менен байытуу плантация-
лары тїзїлдї. Жасалган иштердин 
баарын айтууга мїмкїн эмес. Жыл 
сайын жаўгак фестивалдарын єт-
кєрїї салтка айланды. Миўдеген 
токой пайдалануучулардын жашоо 
деўгээли жогорулоодо.

Жалпы долбоорлор боюнча ишке 
ашырылган мисалдарга токтолуп 
кетелик. 10 кїнєскана куруу жа-
на биогумус єндїрїї їчїн 2 чуў-
кур казылган. Узундугу 14,5 чакы-
рым келген 5 электр єткєргїч зым-
дарынын обьектиси бїттї. 4 кєпї-
рє, 5 скважина, 10,5 чакырым ир-
ригациялык каналдардын 2 обь-
ектиси курулду. Достук айылдык 
аймагында ирригациялык резер-
вуарларды, “Дугоба” альпинисттик-
туристтик базасынын 6 обьекти-
си, Токтогул токой чарбасынын ад-
министративдик имараты оўдолсо, 

Чїй токой чарбасынын жаўы ад-
минстративдик имараты курул-
ду. 42 тосмо їйдїн куруу иштери 
аяктады. 4 кайра иштетїїчї цех-
тер эшигин ачты. 1 муздатуучу сак-
тагыч, Кара-Кулжада токой чарба-
сынын 1 чатырча-бокс обьектиси, 
1 ирригациялык обьектисин куруу 
кулачын жайды. Мындан тышкары 
Каракол токой чарбасынын 1 муз-
датуучу сактагычы курулуп бїттї.

Ал эми Талас токой чарбасын-
да 1 муздатуучу сактагыч куру-
лууда. Фрунзе токой чарбасынын 
Боз-Бєлтєк тилкесинде куруу иш-
тери жїрїїдє.

Эў башкысы токойлорду улуттук 
инвентаризациялоо иштери натый-
жасын берїїдє. Кемчиликтер чет-
тетилїїдє. Заман агымына жара-
ша маалыматтарды санариптешти-
рїї жана маалымат базасын тїзїї 
боюнча иш-чаралар 1999-жылдан 
бери жїргїзїлїп, жергиликтїї єз 
алдынча башкаруу органдарынын 
96% жерлери санариптештирилген. 
2025-жылга карата мамлекттик то-
кой фондунун (МТФ), єзгєчє кор-
голуучу жаратылыш аймактары-
нын (ЄКЖА) жерлериндеги жана 
МТФ менен ЄКЖА аймактарынан 
тышкаркы жерлердеги КР токойло-
рунун санариптик карталары жана 
электрондук маалымат базасы то-
лугу менен даярдалат. Санарипте-
шїї иш-чаралары їзгїлтїксїз иш-
мердигин чыўдай берет.

Токойлорду инвентариза-
циялоо (ТУИ-1) биринчи жо-
лу 2008–2010-жылдары жїргї-
зїлїп, жыйынтыгы КР Єкмєтї-
нїн 2011-жылдын 26-июлундагы 
№407 “Кыргыз Республикасынын 
токойлорун Улуттук инвентариза-
циялоонун жыйынтыктарын беки-
тїї жєнїндє” токтому менен беки-
тилген. 

2022-жылдын 17-июлундагы 
№128 “ТУИ-2 єткєрїї” буйругун 
аткаруу максатында мобилдик топ-
тор ТУИ-2 єткєрїї боюнча теория-
лык жана практикалык окуу семи-
нарлары єткєрїлдї. «14 топ ТУИ 
боюнча иш алып барды. Талаа иш-
тери аяктап, жыйынтыгын чыга-
руу боюнча камералык жумуштар 
жїрїп жатат. Албетте, Эл аралык 
алакаларды мындан ары да чыў-
дай бермекчибиз.

КР Президенти Садыр Жапа-
ров БУУнун Климаттын єзгєрїшї 
боюнча 26-конвенциясынын Та-
раптарынын Дїйнєлїк лидерлери-
нин Саммитиндеги кайрылуусун-
да тоолуу єлкєлєрдїн аялуулугун 
белгилеп, мєўгїлєрдї, токойлорду 
жана биологиялык ар тїрдїїлїк-
тї сактоого басым жасап, мамле-
кеттерди жана эл аралык уюмдар-
ды кїч-аракеттерин бириктирїїгє 
бекеринен чакырбады. Бул чакы-
рык дїйнє элинин эсинен чыкпашы 
керек. Ошондой эле Президенти-
биз БУУнун Башкы Ассамблеясы-
нын 76-сессиясындагы видеокай-
рылуусунда тоолуу токойлордун 
аянттарын сактоо жана кеўейтїї 
зарылдыгын белгиледи. Демек, то-
койчулар жасай турган асыл мак-
саттар алдыда.

Айчїрєк МАКЕШОВА

“ТОКОЙ КЕРЕМЕТТЕРИНИН 
КЕЛТИРГЕН ПАЙДАСЫ ЧЕНЕМСИЗ”

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æåð êîäåêñèíèí 16-ñòàòüÿñûíà, 
«Æåð-óêóêòóê ìàìèëåëåðäè æºíãº ñàëóó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6, 8, 10-áåðåíåëåðèíå, «Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðû æºí¿íäº» Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 17-áåðåíåñèíå, «Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðå-
íåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
2022-æûëäûí 31-ìàéûíäàãû ¹291 «Æåð ìóíàïûñûí æ¿ðã¿-
ç¿¿í¿í òàðòèáè æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó» òîêòîìó-
íà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Æåð ìóíàïûñûí 
æ¿ðã¿ç¿¿í¿í òàðòèáè æºí¿íäº æîáîäî:

- 10-ïóíêòóíäà:
áåøèí÷è àáçàöû «óêóê ê¿áºëºíä¿ð¿¿÷¿ äîêóìåíòòåðäèí» äå-

ãåí ñºçäºðäºí êèéèí «, êûéìûëñûç ì¿ëê áèðäèãèíèí òåõíèêà-
ëûê ïàñïîðòóíóí» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ñåãèçèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí: 
«- êàëêòóó êîíóøòàðäàãû æåð ó÷àñòîêòîðó ¿÷¿í ÷åêòåø æåð 

ïàéäàëàíóó÷óëàðäûí æàçóó æ¿ç¿íäºã¿ ìàêóëäóãó;»;
- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 101-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«101. Áèøêåê æàíà Îø øààðëàðûíäà ïàéäàëàíóó÷óëàðäûí 

òèçìåëåðèí ò¿ç¿¿, êîîì÷óëóêêà áèëäèð¿¿í¿ æ¿ðã¿ç¿¿, æåðãè-
ëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí àòêàðóó÷ó îðãàíäàðûíûí æåð 
ìóíàïûñûíûí îáúåêòèëåðèíå ìåí÷èê óêóêòàðûí áåêèò¿¿ æº-
í¿íäº ÷å÷èìäåðäè êàáûë àëóó òàðòèáè óøóë Æîáîíóí 41-ãëà-
âàñûíäà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå æºíãº ñàëûíàò.»;

- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 41-ãëàâà ìåíåí òîëóêòàëñûí: 

«41. Áèøêåê æàíà Îø øààðëàðûíäà 
ïàéäàëàíóó÷óëàðäûí òèçìåëåðèí ò¿ç¿¿, êîîì÷óëóêêà 

áèëäèð¿¿í¿ æ¿ðã¿ç¿¿, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à 
áàøêàðóóíóí àòêàðóó÷ó îðãàíäàðûíûí æåð 

ìóíàïûñûíûí îáúåêòèëåðèíå ìåí÷èê óêóêòàðûí 
áåêèò¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èìäåðäè êàáûë àëóó òàðòèáè

211. Æåð ìóíàïûñûíûí ñóáúåêòèëåðè æåð ìóíàïûñûíûí îáú-
åêòèëåðèí ïàéäàëàíóó÷óëàðäûí æàíà/æå ìåí÷èê ýýëåðèíèí 
òèçìåñèíå êèðãèç¿¿ ¿÷¿í óøóë Æîáîíóí 10-ïóíêòóíäà êºðñº-
ò¿ëãºí äîêóìåíòòåðäè òèðêºº ìåíåí æåð ó÷àñòîãó æàéãàøêàí 
æåð áîþí÷à Áèøêåê æàíà Îø øààðëàðûíûí àéìàãûíäà æåð 
ìóíàïûñûí æ¿ðã¿ç¿¿ áîþí÷à êîìèññèÿãà àðûç ìåíåí êàéðûëàò.

212. Áèøêåê æàíà Îø øààðëàðûíûí àéìàãûíäà æåð ìóíà-
ïûñûí æ¿ðã¿ç¿¿ áîþí÷à êîìèññèÿíûí êóðàìûíà æåðãèëèêò¿¿ 
ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí àòêàðóó÷ó æàíà ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàí-
äàðûíûí, àðõèòåêòóðà æàíà øààð êóðóó îðãàíäàðûíûí, êûé-
ìûëñûç ì¿ëêêº óêóêòàðäû êàòòîî áîþí÷à îðãàíäàðäûí, æåð-
äè êºçºìºëäºº áîþí÷à îðãàíäàðäûí ºê¿ëäºð¿, îøîíäîé ýëå 
òèéèøò¿¿ ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí ºê¿ëäºð¿ æàíà êîîì÷ó-
ëóêòóí ºê¿ëäºð¿ êèðãèçèëåò.

Áèøêåê æàíà Îø øààðëàðûíûí ìýðëåðè æåð ìóíàïûñûí 
æ¿ðã¿ç¿¿ áîþí÷à êîìèññèÿëàðäûí èøèí æåòåêòºº áîþí÷à 

ôóíêöèÿëàðäû àäìèíèñòðàöèÿëûê ðàéîíäîðäóí áàø÷ûëàðû-
íà ºòêºð¿ï áåð¿¿ãº óêóêòóó.

213. Êîìèññèÿ òèðêåëãåí äîêóìåíòòåðè ìåíåí àðûçäàðäûí 
êåëèï ò¿ø¿¿ñ¿íº æàðàøà òèéèøò¿¿ êîðóòóíäó äàÿðäîî ¿÷¿í 
àëàðäû àðõèòåêòóðà æàíà øààð êóðóó áîþí÷à ûéãàðûì óêóê-
òóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí àéìàêòûê áºë¿ì¿íº æºíºòºò, àë áåë-
ãèëåíãåí òàðòèïòå æåð ó÷àñòîãóíóí ñõåìàñûí äàÿðäàéò æàíà 
æåð ó÷àñòîãóíóí ñõåìàñû äàÿðäàëãàí ê¿íäºí òàðòûï êèéèí-
êè ê¿íäºí êå÷èêòèðáåñòåí áèð ýëå óáàêòà òèéèøò¿¿ ûéãàðûì 
óêóêòóó îðãàíäàðãà ºçäºð¿í¿í êîìïåòåíöèÿñûíûí àëêàãûíäà 5 
æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå êîðóòóíäó áåð¿¿ñ¿ ¿÷¿í æåð ó÷àñòîãóíóí 
ñõåìàñûíûí êº÷¿ðìºñ¿ ìåíåí ñóðîî-òàëàïòàðäû æºíºòºò.

214. Êûéìûëñûç ì¿ëêêº óêóêòàðäû êàòòîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûé-
ãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí àéìàêòûê áºë¿ì¿ ñóðîî-
òàëàï ò¿øêºí ó÷óðäàí òàðòûï 5 æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå àðõè-
òåêòóðà æàíà øààð êóðóó áîþí÷à ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåò-
òèê îðãàíäûí àéìàêòûê áºë¿ì¿íº æåð ó÷àñòîãóíóí ÷åêòåðèí 
æàíà àÿíòûí, áóë æåð ó÷àñòîãóíà êàðàòà ¿÷¿í÷¿ æàêòûí óêóê-
òàðûíûí, æ¿êòººëºðä¿í æàíà ÷åêòººëºðä¿í áîëóøóí òàêòîî 
ìåíåí êîðóòóíäó æºíºòºò.

215. Àðõèòåêòóðà æàíà øààð êóðóó áîþí÷à ûéãàðûì óêóê-
òóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí àéìàêòûê áºë¿ì¿ óøóë Æîáîíóí 
4-ïóíêòóíäà áåëãèëåíãåí ó÷óðëàðäà, îøîíäîé ýëå òèéèøò¿¿ 
ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäàðäûí òåðñ êîðóòóíäóëàðû êåëèï ò¿ø-
êºí ó÷óðäà, òèéèøò¿¿ êîðóòóíäóíó äàÿðäîîäîí áàø òàðòàò, àë 
æºí¿íäº êîìèññèÿãà æàíà àðûç ýýñèíå áàø òàðòóóíóí ñåáåï-
òåðèí íåãèçäåãåí êàò æºíºòºò.

216. Àðõèòåêòóðà æàíà øààð êóðóó áîþí÷à ûéãàðûì óêóêòóó 
ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí àéìàêòûê áºë¿ì¿íºí òåðñ êîðóòóíäó 
êåëèï ò¿øêºí ó÷óðäà, êîìèññèÿ êåëèï ò¿øêºí àðûç áîþí÷à 
òåðñ ÷å÷èì êàáûë àëàò æàíà áàø òàðòóó æºí¿íäº êîìèññèÿ-
íûí æ¿éºëºíãºí ÷å÷èìèí æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó 
îðãàíäàðûíà æàíà àðûç ýýñèíå æºíºòºò.

217. Æåð ìóíàïûñûíûí îáúåêòèëåðèíå óêóêòàðäû áåð¿¿ 
ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿ áåëãèëåíãåí ó÷óðäà àðõèòåêòóðà æàíà øààð 
êóðóó áîþí÷à ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí àé-
ìàêòûê áºë¿ì¿:

- æåð ó÷àñòîãóíóí ÷åêòåðèíèí ñûïàòòàìàñû êàðàëãàí, àÿí-
òû æàíà àíûí æàéãàøêàí æåðè êºðñºò¿ëãºí òèéèøò¿¿ êîðó-
òóíäóíó äàÿðäàéò;

- àðûç ýýñèíå òèéèøò¿¿ êîðóòóíäóíó äàÿðäîîãî áàéëàíûø-
êàí ÷ûãàøàëàðäû òºëºº çàðûëäûãû æºí¿íäº êàáàðëàìàíû æº-
íºòºò. Êîðóòóíäóíó äàÿðäîîãî áàéëàíûøêàí ÷ûãàøàëàðäû òº-
ëºº ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäàðäà áåðèëãåí ýñåïòººëºðãº ûëà-
éûê àðûç ýýëåðè òàðàáûíàí æ¿çºãº àøûðûëàò;

- àðûç ýýñèíå áàðäûê ìàòåðèàëäàðû òèðêåëãåí òèéèøò¿¿ êî-
ðóòóíäóíó áåðåò, àðûç ýýñè àíû æåð ìóíàïûñûíûí îáúåêòèñè-
íå ìåí÷èê óêóãóí áåêèò¿¿ ¿÷¿í êîìèññèÿãà áåðåò.

218. Êîìèññèÿ áàðäûê ìàòåðèàëäàðû òèðêåëãåí êîðóòóíäó-
íó àëãàíäàí êèéèí óøóë Æîáîíóí 16-ïóíêòóí ýñêå àëóó ìåíåí 
æåð ìóíàïûñûíûí àð áèð îáúåêòèñè áîþí÷à äîêóìåíòòåðäèí 
ïàêåòèí ò¿çºò æàíà êîîì÷óëóêêà áèëäèð¿¿ æîë-æîáîñóí æ¿ð-
ã¿ç¿¿ ¿÷¿í æåð ó÷àñòîêòîðóíóí ÷åêòåðèí æàíà àÿíòûí êºðñº-

ò¿¿ ìåíåí æåð ìóíàïûñûíûí îáúåêòèëåðèí ïàéäàëàíóó÷ó-
ëàðäûí æàíà/æå ìåí÷èê ýýëåðèíèí òèçìåñèí æåðãèëèêò¿¿ ºç 
àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíà æºíºòºò.

219. Êîîì÷óëóêêà áèëäèð¿¿í¿í æûéûíòûãû áîþí÷à äîîìàò-
òàð æîê áîëãîí ó÷óðäà, êîìèññèÿ 5 æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå æåð 
ó÷àñòîêòîðóíóí ÷åêòåðèí æàíà àÿíòûí êºðñºò¿¿ ìåíåí æåð ìó-
íàïûñûíûí îáúåêòèëåðèí ïàéäàëàíóó÷óëàðäûí æàíà/æå ìåí-
÷èê ýýëåðèíèí àêûðêû òèçìåëåðèí ò¿çºò, êîìèññèÿíûí æûé-
íàëûøûíûí äàòàñûí áåëãèëåéò æàíà êîìèññèÿíûí ì¿÷ºëº-
ð¿íº æåð ìóíàïûñûíûí àð áèð îáúåêòèñè áîþí÷à äîêóìåíò-
òåð æºí¿íäº ìààëûìäàéò.

2110. Êîìèññèÿíûí æûéíàëûøûíäà æåð ìóíàïûñûíûí îáú-
åêòèëåðèí ïàéäàëàíóó÷óëàðäûí æàíà/æå ìåí÷èê ýýëåðèíèí 
òèçìåëåðèíäå êºðñºò¿ëãºí æàêòàðãà æåð ìóíàïûñûíûí îáú-
åêòèëåðèíå ìåí÷èê óêóêòàðûí áåêèò¿¿ æå áåêèò¿¿äºí áàø 
òàðòóó æºí¿íäº ÷å÷èì êàáûë àëûíàò, àë ïðîòîêîë ìåíåí òà-
ðèçäåëåò, àãà êàòûøêàí êîìèññèÿíûí áàðäûê ì¿÷ºëºð¿ æàíà 
êîìèññèÿíûí êàò÷ûñû êîë êî¸ò æàíà 3 æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå 
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíà æºíºò¿ëºò.

Ýãåðäå êîìèññèÿíûí ì¿÷ºëºð¿í¿í æàëïû ñàíûíûí ¿÷òºí 
ýêèñèíåí êåì ýìåñè æûéíàëûøêà êàòûøñà, êîìèññèÿ ÷å÷èì 
êàáûë àëàò. Êîìèññèÿíûí ÷å÷èìè à÷ûê äîáóø áåð¿¿ ìåíåí 
êîìèññèÿíûí êàòûøêàí ì¿÷ºëºð¿í¿í è÷èíåí êºï÷¿ë¿ê äîáóø 
ìåíåí êàáûë àëûíàò. Äîáóøòàð òå¢ áîëãîí ó÷óðäà, òºðàãàëûê 
êûëãàí àäàìäûí äîáóøó ÷å÷¿¿÷¿ áîëóï ñàíàëàò.»;

- 25-ïóíêò òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ¿÷¿í÷¿ àáçàö ìåíåí òî-
ëóêòàëñûí:

«Áèøêåê æàíà Îø øààðëàðûíäà êîìèññèÿíûí ÷å÷èìè êå-
ëèï ò¿øêºí ê¿íäºí òàðòûï 5 æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå æåð ó÷àñ-
òîêòîðóíóí ÷åêòåðèí æàíà àÿíòûí êºðñºò¿¿ ìåíåí æåð ìóíà-
ïûñûíûí îáúåêòèëåðèí ïàéäàëàíóó÷óëàðäûí æàíà/æå ìåí÷èê 
ýýëåðèíèí òèçìåëåðè æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí 
àòêàðóó÷ó îðãàíäàðû òàðàáûíàí áåêèòèëåò.»;

- 26-ïóíêò â òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è àáçàö ìåíåí 
òîëóêòàëñûí:

«Áèøêåê æàíà Îø øààðëàðûíäà æåð ìóíàïûñûíûí îáú-
åêòèëåðèí ïàéäàëàíóó÷óëàðäûí æàíà/æå ìåí÷èê ýýëåðèíèí 
áåêèòèëãåí òèçìåëåðèíèí íåãèçèíäå æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí-
÷à áàøêàðóóíóí àòêàðóó÷ó îðãàíäàðû 5 æóìóø ê¿íä¿í è÷èí-
äå æåð ó÷àñòîêòîðóíóí ÷åêòåðèí æàíà àÿíòûí êºðñºò¿¿ ìåíåí 
æåð ìóíàïûñûíûí îáúåêòèëåðèíå óêóêòàðäû áåêèò¿¿ æºí¿í-
äº ÷å÷èì êàáûë àëàò.».

3. Áèøêåê æàíà Îø øààðëàðûíûí ìýðèÿëàðûíà óøóë òîê-
òîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë ÷àðàëàðäû êºð¿¿ ñóíóøòàëñûí.

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçè-
äåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó 
êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

5. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА АЙРЫМ ТОВАРЛАРДЫ МАРКАЛОО МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

БИЙИК ТООЛУУ ШАРТТАРДА ЖАШАГАН 
ЖАНА ИШТЕГЕН АДАМДАР ЇЧЇН 

КОМПЕНСАЦИЯ МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЄКМЄТЇНЇН АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИНЕ 
ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
"Áèéèê òîîëóó øàðòòàðäà æàíà àëûñêû áàðóóãà êû-

éûí çîíàëàðäà æàøàãàí æàíà èøòåãåí àäàìäàð ¿÷¿í 
ìàìëåêåòòèê ãàðàíòèÿëàð æàíà êîìïåíñàöèÿëàð æºí¿í-
äº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 7-ñòàòüÿ-
ñûí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíå-
ëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 1995-æûë-
äûí 30-ìàéûíäàãû ¹203 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
àëòûí êàçûï àëóó÷ó òàðìàãûíûí èøêàíàëàðûíûí æà-
íà Ñàðû-Æàç êàëàé êåíèíèí êûçìàòêåðëåðèíèí ýìãåê 
àêûñûíà ðàéîíäóê êîýôôèöèåíòòåðäè áåëãèëºº æºí¿í-
äº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí òèðêåìåñèíäå:
- 5-ïóíêòó "Æåð¿é" Òàëàñ êåí ÷ûêêàí æåð" äåãåí ñºç-

äºðäºí êèéèí "2725 ì áåëãèäåí æîãîðó" äåãåí ñºçäºð 
ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 51-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"

51 "Æåð¿é" Òàëàñ êåí ÷ûêêàí æåðäèí àëòûí 
êåíè êîìáèíàòû 1800 ì áåëãèäåí 2725 ì 
áåëãèãå ÷åéèí

1,6

".
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 1997-æûë-

äûí 25-èþíóíäàãû ¹377 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
áèéèê òîîëóó æàíà àëûñêû çîíàëàðûíäà æàøàãàí æà-
íà èøòåãåí àäàìäàðãà ìàìëåêåòòèê êîëäîî êºðñºò¿¿ 
æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 1-òèðêåìåñèíèí "Òà-
ëàñ ðàéîíó" áºë¿ì÷ºñ¿í¿í 4-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï 
òààíûëñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
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Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëûê êîäåêñèíèí 4-áåðåíåñèí 
èøêå àøûðóó, àòà ìåêåíäèê ºíä¿ð¿¿÷¿ëºðä¿ æàíà êåðåêòºº-
÷¿ëºðä¿ êîíòðàôàêòòûê ïðîäóêöèÿäàí êîðãîîíó êàìñûçäîî, 
òîâàðëàðäû ýñåïêå àëûíáàãàí/êîíòðàáàíäàëûê òàøûï ºòêº-
ð¿¿í¿ áàøêàðóóíó ê¿÷ºò¿¿ æàíà êºì¿ñêº æ¿ã¿ðò¿¿í¿ êûñêàðòóó 
ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçà-
ìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà òîâàðëàðäû ìàðêàëîî æºí¿íäº 

æîáî 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà ñàëûê ñàëóó ìàêñàòûí-

äà ìèëäåòò¿¿ ìàðêàëîîãî òèéèø áîëãîí àéðûì òîâàðëàðäûí òèç-
ìåãè æàíà ìèëäåòò¿¿ ìàðêàëîîíó êèðãèç¿¿ ìººíºòòºð¿ (ìûíäàí 
àðû - ìàðêàëàíóó÷ó òîâàðëàðäûí òèçìåãè) 2-òèðêåìåãå ûëàéûê.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà ìèëäåòò¿¿ ìàðêà-
ëîîãî òèéèø áîëãîí òîâàðëàðäû æ¿ã¿ðò¿¿÷¿ ýêîíîìèêàëûê èø 
ñóáúåêòòåðè òºìºíê¿ëºðä¿ æ¿çºãº àøûðàò äåï áåëãèëåíñèí:

- áóë òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Æîáîãî ûëàéûê Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà ºíä¿ð¿ë¿¿÷¿, èìïîðòòîëóó÷ó/òàøûï 
êåëèí¿¿÷¿, ñàòûëóó÷ó, ìèëäåòò¿¿ ìàðêàëîîãî òèéèø áîëãîí òî-
âàðëàðãà ìàðêàëîî êàðàæàòòàðûí ò¿ø¿ðºò;

- Ìàðêàëàíóó÷ó òîâàðëàðäûí òèçìåãèíäå êºðñºò¿ëãºí ìàð-
êàëàíáàãàí òîâàðëàðäû ñàòóóãà òûþó ñàëóóíó êèðãèç¿¿ ìººíº-
ò¿ êåëèï æåòêåíãå ÷åéèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà 
ìàðêàëàíáàãàí òîâàðëàðäû æ¿ã¿ðòºò.

3. Ûéãàðûì óêóêòóó ñàëûê îðãàíû ìàðêàëîîíóí æàíà ìàðêà-
ëàíãàí òîâàðëàðãà áàéêîî æ¿ðã¿ç¿¿í¿í óëóòòóê ñèñòåìàñûíûí 
îïåðàòîðó ìåíåí áèðäèêòå:

- òîâàðëàðäûí àéðûì ò¿ðëºð¿í ºíä¿ð¿¿äº, Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí àéìàãûíà èìïîðòòîîäî/òàøûï êåë¿¿äº àëàðãà ìèë-
äåòò¿¿ ìàðêàëîîíó êèðãèç¿¿ãº áàéëàíûøêàí óþøòóðóó-òåõíè-
êàëûê ìàñåëåëåðäè ÷å÷ñèí;

- Ìàðêàëàíóó÷ó òîâàðëàðäûí òèçìåãèíäåãè òîâàðäûê òîïòîð-
äó êå¢åéò¿¿í¿ ýñêå àëóó ìåíåí Òîâàðëàðäû ìàðêàëîîíóí ìàì-
ëåêåòòèê àâòîìàòòàøòûðûëãàí ìààëûìàò ñèñòåìàñûí ñèñòåìà-
ëûê íåãèçäå æåòêèðå èøòåï ÷ûêñûí;

- áóë òîêòîìäó èøêå àøûðóó áîþí÷à çàðûë áîëãîí ÷àðàëàð-
äû êºðñ¿í;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà ìèëäåòò¿¿ ìàðêà-
ëîîãî òèéèø áîëãîí òîâàðëàðäûí àéðûì ò¿ðëºð¿í ºíä¿ð¿¿í¿, 
èìïîðòòîîíó/òàøûï êåë¿¿í¿ æ¿çºãº àøûðãàí ýêîíîìèêàëûê èø 
ñóáúåêòòåðèíèí àðàñûíäà ò¿ø¿íä¿ð¿¿ æàíà ìààëûìàòòûê èø-
òè ñèñòåìàëûê íåãèçäå æ¿ðã¿çñ¿í.

4. Ûéãàðûì óêóêòóó ñàëûê îðãàíû ýêè æóìàëûê ìººíºòòº 
áóë òîêòîìäóí 2-òèðêåìåñèíäå êºðñºò¿ëãºí òîâàðëàðäû ìàð-
êàëîîíóí ìåòîäèêàëûê ýðåæåëåðèí áåêèòñèí.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê ñòàòèñòèêà êîìèòåòè-
íå Ìàðêàëàíóó÷ó òîâàðëàðäûí òèçìåãèíå êèðãèçèë¿¿÷¿ ºç-
ãºðò¿¿ëºðãº ûëàéûê ìàðêàëîîãî òèéèø áîëãîí àéðûì òîâàð-
äûê ïîçèöèÿëàð áîþí÷à 9 áåëãèíèí äå¢ãýýëèíäåãè Ïðîäóê-
öèÿíûí ìàìëåêåòòèê ñòàòèñòèêàëûê êëàññèôèêàòîðóíóí (ìûí-
äàí àðû - ÏÌÑÊ) æàíà 10 áåëãèíèí äå¢ãýýëèíäåãè ÅÀÝÁ ÒÝÈ 
ÒÍ (2022-æûëäûí 1-ÿíâàðûíàí òàðòûï êîëäîíóóãà êèðãèçèë-
ãåí) êîääîðóí øàéêåø êåëòèð¿¿ãº òóðóêòóó íåãèçäå êºìºê êºð-
ñºò¿¿ ñóíóøòàëñûí.

6. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 12-ñåí-

òÿáðûíäàãû ¹470 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà òîâàðëàðäû èäåí-
òèôèêàöèÿëîî êàðàæàòòàðû ìåíåí ìàðêàëîî æºí¿íäº" òîêòîìó;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 17-îê-
òÿáðûíäàãû ¹554 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà àéðûì òîâàðëàð-
äû ñàíàðèïòèê èäåíòèôèêàöèÿëîî êàðàæàòòàðû ìåíåí ìàðêà-
ëîî òàðòèáè æºí¿íäº" òîêòîìó;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí 17-èþ-
ëóíäàãû ¹388 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í òîâàðëàð-
äû èäåíòèôèêàöèÿëîî êàðàæàòòàðû ìåíåí ìàðêàëîî ìàñåëå-
ëåðè áîþí÷à àéðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æº-
í¿íäº" òîêòîìóíóí 1-ïóíêòó;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí 2-îê-
òÿáðûíäàãû ¹514 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í ñàëûê 
æîë-æîáîëîðóí ôèñêàëäàøòûðóóíóí ýëåêòðîíäóê ñèñòåìàñûí 
êèðãèç¿¿ ìàñåëåëåðè áîþí÷à àéðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºð-
ä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíóí 1-ïóíêòó;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûëäûí 31-ìàð-
òûíäàãû ¹123 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í ñàëûê æîë-
æîáîëîðóí ôèñêàëäàøòûðóóíóí ýëåêòðîíäóê ñèñòåìàñûí êèð-
ãèç¿¿ ìàñåëåëåðè áîþí÷à àéðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ 
êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíóí 1-ïóíêòó;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûëäûí 21-àïðå-
ëèíäåãè ¹159 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûë-
äûí 17-îêòÿáðûíäàãû ¹554 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà àéðûì 
òîâàðëàðäû ñàíàðèïòèê èäåíòèôèêàöèÿëîî êàðàæàòòàðû ìå-
íåí ìàðêàëîî òàðòèáè æºí¿íäº" òîêòîìóíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèð-
ãèç¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíóí 1-ïóíêòó.

7. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíò-
òèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíò-
ðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

8. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº 
êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 18-îêòÿáðû, ¹570
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2022-2026-ЖЫЛДАРГА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
РАСМИЙ СТАТИСТИКАСЫН ЄНЇКТЇРЇЇНЇН 

ОРТО МЄЄНЄТТЇЇ ПРОГРАММАСЫ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Óëóòòóê ñòàòèñòèêà ñèñòåìàñûíûí ïîòåíöèàëûí àíäàí àðû ÷û¢äîî 

æàíà ºí¿êò¿ð¿¿, áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí, ÷àðáàêåð ñóáúåêòòåðäèí, æàë-
ïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðûíûí æàíà êàëêòûí êå¢èðè êàòìàðûíûí 
ðåñïóáëèêàíûí ýêîíîìèêàñûí ºí¿êò¿ð¿¿í¿í àáàëûí æàíà òåíäåíöèÿ-
ñûí ì¿íºçäºãºí êåðåêò¿¿ ñòàòèñòèêàëûê ìààëûìàòòàðãà áîëãîí êåðåê-
òººëºð¿í íàòûéæàëóó æàíà ñàïàòòóó ìààëûìàòòûê êàìñûç êûëóó, ñòà-
òèñòèêà æààòûíäà ìàìëåêåòòèê ìààëûìàòòûê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í 
à÷ûê-àéêûí ñèñòåìàñûí ò¿ç¿¿ ìàêñàòûíäà, «Ðàñìèé ñòàòèñòèêà æºí¿í-
äº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòó-
öèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
- 2022-2026-æûëäàðãà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ðàñìèé ñòàòèñòèêà-

ñûí ºí¿êò¿ð¿¿í¿í îðòî ìººíºòò¿¿ ïðîãðàììàñû (ìûíäàí àðû – Ïðîã-
ðàììà) 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;

- 2022-2026-æûëäàðãà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ðàñìèé ñòàòèñòèêàñûí 
ºí¿êò¿ð¿¿í¿í îðòî ìººíºòò¿¿ ïðîãðàììàñûí èøêå àøûðóó áîþí÷à èø-
÷àðàëàð ïëàíû (ìûíäàí àðû – Èø-÷àðàëàð ïëàíû) 2-òèðêåìåãå ûëàéûê;

- Ïðîãðàììàíû èøêå àøûðóóãà ìîíèòîðèíã æ¿ðã¿ç¿¿ æàíà áààëîî 
èíäèêàòîðëîðóíóí ìàòðèöàñû 3-òèðêåìåãå ûëàéûê.

2. Ìèíèñòðëèêòåð, ìàìëåêåòòèê êîìèòåò, àäìèíèñòðàòèâäèê âåäîìñò-
âîëîð, æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàð æàíà æåðãèëèê-
ò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû (ìàêóëäàøóó áîþí÷à) òºìºíê¿-
ëºðä¿ êàìñûç êûëñûí:

- Ïðîãðàììàäà æàíà Èø-÷àðàëàð ïëàíûíäà êàðàëãàí èø-÷àðàëàð-
äû ºç óáàãûíäà æàíà ñàïàòòóó àòêàðóóíó;

- æûë ñàéûí îò÷åòòóê ìåçãèëäåí êèéèíêè æûëäûí 25-ÿíâàðûíàí êå-
÷èêòèðáåñòåí, Ïðîãðàììàäà æàíà Èø-÷àðàëàð ïëàíûíäà êàðàëãàí èø-
÷àðàëàðäû àòêàðóóíóí æ¿ð¿ø¿ æºí¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóò-
òóê ñòàòèñòèêà êîìèòåòèíå ìààëûìàòòû áåðèï òóðóóíó.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê ñòàòèñòèêà êîìèòåòèíå æûëäûí 
æûéûíòûãû áîþí÷à îò÷åòòóê ìåçãèëäåí êèéèíêè æûëäûí 15-ôåâðàëû-
íà ÷åéèíêè ìººíºòòº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíå æàëïûëàíãàí ìààëûìàòòû áåð¿¿ ñóíóøòàëñûí.

4. Ïðîãðàììàäà æàíà Èø-÷àðàëàð ïëàíûíäà êàðàëãàí èø-÷àðàëàð-
äû êàðæûëîî òèåøåë¿¿ æûëäàðãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåò æºí¿íäº 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíäà êàðàëãàí èøêå òàðòûëãàí ìàì-
ëåêåòòèê îðãàíäàðäûí êàðàæàòòàðûíûí ÷åãèíäå æ¿çºãº àøûðûëñûí.

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

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 7-îêòÿáðû, ¹551

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР 
КАБИНЕТИНИН 2022-ЖЫЛДЫН 9-СЕНТЯБРЫНДАГЫ 

№499 «КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ 
БЕРЇЇ УЮМДАРЫ ЇЧЇН ОКУУ МАТЕРИАЛДАРЫН 

БАСЫП ЧЫГАРУУ ИШИ ЖАНА КЄБЄЙТЇЇ БОЮНЧА 
ТОВАРЛАРДЫ ЖАНА КЫЗМАТ КЄРСЄТЇЇЛЄРДЇ САТЫП 

АЛУУЛАРДЫ ЖЇЗЄГЄ АШЫРУУ ТАРТИБИН БЕКИТЇЇ 
ЖЄНЇНДЄ» ТОКТОМУН ЖОККО ЧЫГАРУУ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç 

Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå 
ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2022-æûë-
äûí 9-ñåíòÿáðûíäàãû ¹499 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áèëèì áåð¿¿ 
óþìäàðû ¿÷¿í îêóó ìàòåðèàëäàðûí áàñûï ÷ûãàðóó èøè æàíà êºáºé-
ò¿¿ áîþí÷à òîâàðëàðäû æàíà êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ ñàòûï àëóóëàð-
äû æ¿çºãº àøûðóó òàðòèáèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóíóí êîëäîíóëó-
øó æîêêî ÷ûãàðûëñûí.

2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 18-îêòÿáðû, ¹568

АУДИТОРЛОРДУН ЇЗГЇЛТЇКСЇЗ КЕСИПТИК 
БИЛИМ БЕРЇЇ ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА ОКУУДАН 

ЄТЇЇ ТАРТИБИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
"Àóäèòîðäóê èø æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 

6-áåðåíåñèí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòó-
öèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Àóäèòîðëîðäóí ¿çã¿ëò¿êñ¿ç êåñèïòèê áèëèì áåð¿¿ ïðîãðàììàñû 
áîþí÷à îêóóäàí ºò¿¿ òàðòèáè òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 18-îêòÿáðû, ¹573

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ОШ ШААРЫНЫН АЙМАГЫНДА ЖАЙГАШКАН 
ЖЕРЛЕРДИ "АЙЫЛ ЧАРБА БАГЫТЫНДАГЫ ЖЕРЛЕР" КАТЕГОРИЯСЫНАН 

"ЄНЄР ЖАЙЫНЫН, ТРАНСПОРТТУН, БАЙЛАНЫШТЫН, ЭНЕРГЕТИКАНЫН, 
КОРГОНУУНУН ЖЕРЛЕРИ ЖАНА БАШКА БАГЫТТАГЫ ЖЕРЛЕР" 
КАТЕГОРИЯСЫНА КОТОРУУ (ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО) ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2002-ЖЫЛДЫН 29-МАЙЫНДАГЫ 
№350 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПЕРСОНИФИКАЦИЯЛАШТЫРЫЛГАН 
ДОКУМЕНТТЕРИНИН МАМЛЕКЕТТИК РЕЕСТРИ ЖЄНЇНДЄ ЖОБОНУ ЖАНА 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КОЛДОНУУДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК МААНИДЕГИ 
ДОКУМЕНТТЕРДИН ЖАНА АТАЙЫН МАМЛЕКЕТТИК БЛАНКТАРДЫН ТИЗМЕСИН 

БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2019-ЖЫЛДЫН 
9-ОКТЯБРЫНДАГЫ №535 «МАМЛЕКЕТТИК МЕНЧИКТЕ ТУРГАН ЖЕР 

УЧАСТОКТОРУН БЕРЇЇ ТАРТИБИ ЖЄНЇНДЄ ЖОБОНУ БЕКИТЇЇ 
ТУУРАЛУУ» ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Èøêåðäèê àêòèâä¿¿ë¿êò¿, ýêñïîðòòóê-èìïîðòòóê èøòè 
æàêøûðòóó, ýë àðàëûê êîìïàíèÿëàðäû òàðòóó, ºëêºí¿í 
ýë àðàëûê êîìïàíèÿëàð ìåíåí ñîîäà ì¿ìê¿í÷¿ë¿êòº-
ð¿í¿í, ÷àêàí æàíà îðòî áèçíåñòè ºí¿êò¿ð¿¿ ¿÷¿í ÷èé-
êè çàòòàðäûí ýñåáèíåí àýðîïîðòòîðäóí êèðåøåëåðèí 
êºáºéò¿¿, îøîíäîé ýëå äàÿð ïðîäóêöèÿíû òàøóóãà ñó-
ðîî-òàëàïòû ò¿ç¿¿, Êºç êàðàíäûñûç Ìàìëåêåòòåðäèí 
Øåðèêòåøòèãèíå êàòûøêàí ìàìëåêåòòåð æàíà àëûñêû 
÷åò ºëêºëºð ìåíåí àâèàêàòòàìäàðäûí ºñ¿ø¿í êàìñûç 
êûëóó æàíà Îø øààðûíäà èøêåðäèêêå æàíà ýêîíîìè-
êàëûê ºñ¿øêº ïàéäàëóó òààñèð òèéãèç¿¿ ìàêñàòûíäà, 
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æº-
í¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûé-
çàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Æåð êîäåêñèíèí 20-ñòàòüÿñûíà, "Æåð ó÷àñòîêòîðóí 
êîòîðóó (òðàíñôîðìàöèÿëîî) æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6-áåðåíåñèíå ûëàéûê, Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Îø îáëóñóíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿í¿í 
2022-æûëäûí 12-ñåíòÿáðûíäàãû ¹01-39/1261 êîðóòóí-
äóñóí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Îø øààðûíûí 
ìýðèÿñûíûí 2019-æûëäûí 15-àâãóñòóíäàãû ¹246 òîê-
òîìóí ýñêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Îø øààðûíûí àéìà-
ãûíäà ¹35, ¹36 êîíòóðëàðäà æàéãàøêàí, "Ìàíàñ" ýë 
àðàëûê àýðîïîðòó" à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóíóí ìåí÷è-
ãèíäå òóðãàí 1,748 ãà ñóãàò àéäîî æåðëåðè "Àéûë ÷àð-

áà áàãûòûíäàãû æåðëåð" êàòåãîðèÿñûíàí "ªíºð æà-
éûíûí, òðàíñïîðòòóí, áàéëàíûøòûí, ýíåðãåòèêàíûí, 
êîðãîíóóíóí æåðëåðè æàíà áàøêà áàãûòòàãû æåðëåð" 
êàòåãîðèÿñûíà æ¿ê òåðìèíàëûí êóðóó ¿÷¿í êîòîðóëñóí 
(òðàíñôîðìàöèÿëàíñûí).

2. Îø øààðûíûí ìýðèÿñû òºìºíê¿ëºðä¿ êàìñûç-
äàñûí:

1) æåðëåðäè ýñåïêå àëóó÷ó äîêóìåíòòåðãå òèåøåë¿¿ 
ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿í¿;

2) óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí æåðëåð-
äè ìàêñàòòóó áàãûòû áîþí÷à ïàéäàëàíóóíó;

3) àéûë ÷àðáà ºíä¿ð¿ø¿í¿í æîãîòóóëàðûí æàíà àëûí-
áàé êàëãàí ïàéäàíûí îðäóí òîëòóðóó íàðêûí òºëººí¿;

4) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëà-
éûê óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí æåðëåð-
äèí øààð êóðóó äîêóìåíòòåðèí èøòåï ÷ûãóóíó æàíà 
áåêèò¿¿í¿.

3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿ-
ñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà 
æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 18-îêòÿáðû, ¹571

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí íîòàðèàëäûê èø ìàñåëå-
ëåðè áîþí÷à ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûí ºðê¿íäºò¿¿ 
ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿ-
ëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2002-æûëäûí 
29-ìàéûíäàãû ¹350 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ïåðñî-
íèôèêàöèÿëàøòûðûëãàí äîêóìåíòòåðèíèí Ìàìëåêåòòèê 
ðååñòðè æºí¿íäº æîáîíó æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà 
êîëäîíóóäàãû ìàìëåêåòòèê ìààíèäåãè äîêóìåíòòåðäèí 
æàíà àòàéûí ìàìëåêåòòèê áëàíêòàðäûí òèçìåñèí áåêèò¿¿ 
òóóðàëóó" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíäà êîëäîíóëóóäàãû ìàìëåêåòòèê ìààíè-
äåãè äîêóìåíòòåðäèí æàíà àòàéûí ìàìëåêåòòèê áëàíê-
òàðäûí òèçìåñèíäå:

- "Äîêóìåíòòåðäèí æàíà áëàíêòàðäûí òèçìåñè" ãðà-
ôàñûíûí 1-ïóíêòóíóí áåøèí÷è àáçàöû ê¿÷¿í æîãîòòó 
äåï òààíûëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ ìèíèñòðëè-
ãè áåëãèëåíãåí òàðòèïòå áóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó 
÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿ-
ñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà 
æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 18-îêòÿáðû, ¹574

Æîë æàíà æîë áîþíäàãû ñåðâèñ îáúåêòòåðèí òàð-
òèïêå êåëòèð¿¿ ìàêñàòûíäà, «Àâòîìîáèëü æîëäîðó 
æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 
3-ñòàòüÿñûíà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå 
ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûë-
äûí 9-îêòÿáðûíäàãû ¹535 «Ìàìëåêåòòèê ìåí÷èêòå 
òóðãàí æåð ó÷àñòîêòîðóí áåð¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº æî-
áîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ìàìëå-
êåòòèê ìåí÷èêòå òóðãàí æåð ó÷àñòîêòîðóí áåð¿¿ òàðòè-
áè æºí¿íäº æîáîäî:

6-ïóíêòóíóí «à» ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 
áåøèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:

«- æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû àâòîìîáèëü æîëäîðóíóí 
æîë òèëêåñèíèí æàíà æîë áîþíäàãû òèëêåñèíèí æåð-
ëåðèíäå æàéãàøêàí æîë æàíà æîë áîþíäàãû ñåðâèñ 
îáúåêòòåðè ¿÷¿í;»;

- 12-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû áåøèí÷è àáçàö 
ìåíåí òîëóêòàëñûí:

«- æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû àâòîìîáèëü æîëäîðóíóí 
æîë òèëêåñèíèí æàíà æîë áîþíäàãû òèëêåñèíèí æåð-
ëåðèíäå æàéãàøêàí æîë æàíà æîë áîþíäàãû ñåðâèñ 
îáúåêòòåðè ¿÷¿í;»;

- 559-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«559. Ìàìëåêåòòèê æåð ïàéäàëàíóó÷óíóí æåð ó÷àñ-

òîãóíà ¿÷ æûëãà ÷åéèíêè ìººíºòêº èæàðà êåëèøèìèí 
ò¿ç¿¿ òºìºíê¿ëºðä¿ ò¿ç áåð¿¿ æîëó ìåíåí æ¿çºãº àøû-
ðûëàò:

à) ìàìëåêåòòèê æåð ïàéäàëàíóó÷ó - ñîîäà ðûíîãó-
íóí (ñîîäà èøêàíàñûíûí) äèðåêöèÿñû òàðàáûíàí ñîî-
äà èøèí æ¿ðã¿ç¿¿ ¿÷¿í æåð ó÷àñòîãóí;

á) ìàìëåêåòòèê æåð ïàéäàëàíóó÷ó òàðàáûíàí æåêå 

ìåí÷èêòå òóðãàí òåìèð æîëäîðóíóí êóðóëìàëàðû ¿÷¿í 
æåð òèëêåñèíèí áºë¿ã¿í;

â) ìàìëåêåòòèê æåð ïàéäàëàíóó÷ó òàðàáûíàí æîë æà-
íà æîë áîþíäàãû ñåðâèñ îáúåêòòåðè ¿÷¿í æàëïû ïàé-
äàëàíóóäàãû àâòîìîáèëü æîëäîðóíóí æîë òèëêåñèíèí 
æàíà æîë áîþíäàãû òèëêåñèíèí áºë¿ã¿í.».

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òðàíñïîðò æàíà êîììó-
íèêàöèÿëàð ìèíèñòðëèãè:

- 2022-æûëäûí 1-íîÿáðûíà ÷åéèí òºìºíê¿ëºðä¿ èø-
òåï ÷ûêñûí æàíà áåêèòñèí:

æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû àâòîìîáèëü æîëäîðóíóí æîë 
òèëêåñèíäå æàíà æîë áîþíäàãû òèëêåñèíäå æàéãàøêàí 
æåð ó÷àñòîêòîðóí áåð¿¿ æàíà àëàðäû ïàéäàëàíóó ¿÷¿í 
èæàðà àêûñûí ýñåïòºº òàðòèáèí;

æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû àâòîìîáèëü æîëäîðóíóí æîë 
òèëêåñèíäå æàíà æîë áîþíäàãû òèëêåñèíäå æàéãàøêàí 
æåð ó÷àñòîêòîðóí èæàðàëîî óêóãóíóí ðûíîêòóê íàðêûí 
àíûêòîî áîþí÷à ýñåïòººëºðä¿í êîýôôèöèåíòòåðèí;

æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû àâòîìîáèëü æîëäîðóíóí æîë 
òèëêåñèíäåãè æàíà æîë áîþíäàãû òèëêåñèíäåãè æåð ó÷àñ-
òîãóíäàãû æîë æàíà æîë áîþíäàãû ñåðâèñ îáúåêòòåðèí 
æàéãàøòûðóóãà òåõíèêàëûê øàðòòàðäû áåð¿¿ òàðòèáèí;

æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû àâòîìîáèëü æîëäîðóíóí æîë 
òèëêåñèíäåãè æàíà æîë áîþíäàãû òèëêåñèíäåãè æåð 
ó÷àñòîãóí èæàðàëîîíóí òèïò¿¿ êåëèøèìèí, èæàðà êå-
ëèøèìèí ò¿ç¿¿ãº æàíà òåõíèêàëûê øàðòòàðäû àëóóãà 
ºò¿íìºëºðä¿í ôîðìàëàðûí;

- æîë ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìûéçàìäàðäà áåëãèëåíãåí òà-
ëàïòàðãà ûëàéûê æàëïû ïàéäàëàíóóäàãû àâòîìîáèëü 
æîëäîðóíóí æîë òèëêåñèíäå æàíà æîë áîþíäàãû òèëêå-
ñèíäå æàéãàøêàí æåðëåðäè áåð¿¿í¿ æ¿çºãº àøûðñûí.

3. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òèéèø æàíà 
2023-æûëäûí 1-ÿíâàðûíàí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 19-îêòÿáðû, ¹578
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30 ñåíòÿáðÿ 
2022 ãîäà

31 äåêàáðÿ 
2021 ãîäà

30 ñåíòÿáðÿ 
2021 ãîäà

ÀÊÒÈÂÛ:
Äåíåæíûå ñðåäñòâà è àêòèâû â ðàñ÷åòàõ  3 357 588  2 377 642  1 891 007 
Êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò â Íàöèîíàëüíîì áàíêå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  2 891 266  1 996 557  2 307 126 
Ñ÷åòà è äåïîçèòû â áàíêàõ è äðóãèõ ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòàõ  17 613 093  11 523 387  11 676 108 
Êðåäèòû è àâàíñû, ïðåäîñòàâëåííûå áàíêàì è ïðî÷èì ôèíàíñîâûì 
èíñòèòóòàì

 -  -  37 028 

Âëîæåíèÿ â öåííûå áóìàãè
 - Èíâåñòèöèîííûå öåííûå áóìàãè, îöåíèâàåìûå ïî àìîðòèçèðîâàí-
íîé ñòîèìîñòè

 1 357 265  210 431  603 899 

- Èíâåñòèöèîííûå öåííûå áóìàãè ÎÑÑ×ÏÑÄ  -  -  - 
 - Öåííûå áóìàãè êóïëåííûå íà óñëîâèÿõ ÐÅÏÎ  -  -  - 
Êðåäèòû, ïðåäîñòàâëåííûå êëèåíòàì  12 974 205  13 056 606  10 967 509 
Ìèíóñ ðåçåðâû ïîä îáåñöåíåíèå ïî êðåäèòàì, ïðåäîñòàâëåííûì êëèåíòàì  (376 089)  (344 599)  (331 757)
Êðåäèòû, ïðåäîñòàâëåííûå êëèåíòàì, çà âû÷åòîì ðåçåðâîâ ïîä 
îáåñöåíåíèå

 12 598 116  12 712 007  10 635 752 

Îñíîâíûå ñðåäñòâà, çà âû÷åòîì íàêîïëåííîé àìîðòèçàöèè  338 761  331 260  333 898 
Íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû, çà âû÷åòîì íàêîïëåííîé àìîðòèçàöèè  155 933  161 984  120 897 
Àêòèâ â ôîðìå ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ, çà âû÷åòîì íàêîïëåííîé àìîðòèçàöèè  209 898  167 320  138 244 
Ïðî÷èå àêòèâû, çà âû÷åòîì ðåçåðâîâ íà âîçìîæíûå ïîòåðè  696 380  915 859  769 377 
ÈÒÎÃÎ ÀÊÒÈÂÛ  39 218 300  30 396 447  28 513 336 
ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ È ÊÀÏÈÒÀË
ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ:
Ñ÷åòà è äåïîçèòû áàíêîâ  36 860  177 045  50 861 
Òåêóùèå ñ÷åòà è äåïîçèòû êëèåíòîâ  32 691 611  25 645 589  23 930 895 
Êðåäèòû îò Íàöèîíàëüíîãî Áàíêà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  -  66 842  76 008 
Ïðî÷èå ïðèâëå÷åííûå ñðåäñòâà  857 404  465 605  593 194 
Îáÿçàòåëüñòâî ïî òåêóùåìó íàëîãó íà ïðèáûëü  63 966  25 630  22 642 
Îòëîæåííîå íàëîãîâîå îáÿçàòåëüñòâî  30 454  25 778  20 227 
Îáÿçàòåëüñòâà ïî ôèíàíñîâîé àðåíäå  211 231  170 532  155 690 
Ïðî÷èå îáÿçàòåëüñòâà  284 113  218 967  341 988 
ÂÑÅÃÎ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ  34 175 639  26 795 988  25 191 505 
ÊÀÏÈÒÀË:
Óñòàâíûé êàïèòàë  2 000 000  2 000 000  2 000 000 
Äîïîëíèòåëüíî îïëà÷åííûé êàïèòàë  1  1  1 
Ðåçåðâ ïî ïåðåîöåíêå ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ, îöåíèâàåìûõ ïî ñï-
ðàâåäëèâîé ñòîèìîñòè ÷åðåç ïðî÷èé ñîâîêóïíûé äîõîä 

 -  -  - 

Íåðàñïðåäåëåííàÿ Ïðèáûëü  3 042 660  1 600 458  1 321 830 
ÂÑÅÃÎ ÊÀÏÈÒÀË  5 042 661  3 600 459  3 321 831 
ÈÒÎÃÎ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ È ÊÀÏÈÒÀË  39 218 300  30 396 447  28 513 336 
Ñïðàâî÷íî:
Ðåãóëÿòèâíûå ðåçåðâû ïîä îáåñöåíåíèå ïî êðåäèòàì, ïðåäîñòàâëåí-
íûì êëèåíòàì (ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì ÍÁÊÐ)

 (531 559)  (394 183)  (387 591)

ÐÏÏÓ ïî ïðî÷èì ôèíàíñîâûì àêòèâàì  ñîãëàñíî ðåãóëÿòèâíîé îò÷åòíîñòè  (10 356)  (285)  (393)
ÐÏÏÓ ïî ïðî÷èì àêòèâàì  ñîãëàñíî ðåãóëÿòèâíîé îò÷åòíîñòè  (251 762)  (218 695)  (218 692)
Íåðàñïðåäåëåííàÿ Ïðèáûëü ñîãëàñíî ðåãóëÿòèâíîé îò÷åòíîñòè 2 743 652 1 415 566 1 180 290

ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК
г. Бишкек, пр. Чуй, 245

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по бухгалтерскому балансу

на 30 сентября 2022 г. (включительно)
Единица измерения: тыс. cом.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 Сентября 2022 г. (включительно)

Единица измерения: тыс. cом.

30 ñåíòÿáðÿ 
2022 ãîäà

31 äåêàáðÿ 
2021 ãîäà

30 ñåíòÿáðÿ 
2021 ãîäà

Ïðîöåíòíûå äîõîäû  1 371 057  1 372 971  988 712 

Ïðîöåíòíûå ðàñõîäû  (315 181)  (324 922)  (241 781)

×ÈÑÒÛÉ ÏÐÎÖÅÍÒÍÛÉ ÄÎÕÎÄ ÄÎ ÂÛ×ÅÒÀ ÓÁÛÒÊÀ ÎÒ ÎÁÅÑÖÅ-
ÍÅÍÈß ÏÎ ÏÐÎÖÅÍÒÍÛÌ ÀÊÒÈÂÀÌ

 1 055 876  1 048 049  746 931 

Ôîðìèðîâàíèå ðåçåðâîâ ïîä îæèäàåìûå êðåäèòíûå óáûòêè ïî àêòèâàì, 
ïî êîòîðûì íà÷èñëÿþòñÿ ïðîöåíòû 

 (38 000)  (10 666)  (18 074)

×ÈÑÒÛÉ ÏÐÎÖÅÍÒÍÛÉ ÄÎÕÎÄ  1 017 876  1 037 383  728 857 
×èñòàÿ ïðèáûëü îò  îïåðàöèé ñ èíîñòðàííîé âàëþòîé  1 183 609  355 156  256 309 

Äîõîäû ïî óñëóãàì è êîìèññèè ïîëó÷åííûå  875 759  738 805  508 758 

Ðàñõîäû ïî óñëóãàì è êîìèññèè óïëà÷åííûå  (423 822)  (385 986)  (282 521)

Ïðî÷èå äîõîäû  4 405  61 815  19 204 

×ÈÑÒÛÅ ÍÅÏÐÎÖÅÍÒÍÛÅ ÄÎÕÎÄÛ  1 639 951  769 790  501 750 
ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÄÎÕÎÄÛ  2 657 827  1 807 173  1 230 607 
ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÐÀÑÕÎÄÛ  (1 024 946)  (1 224 881)  (923 050)
ÏÐÈÁÛËÜ ÄÎ ÂÛ×ÅÒÀ ÓÁÛÒÊÎÂ ÎÒ ÎÁÅÑÖÅÍÅÍÈß ÏÎ ÏÐÎ×ÈÌ 
ÎÏÅÐÀÖÈßÌ È ÍÀËÎÃÀ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ

 1 632 881  582 292  307 557 

Óáûòêè îò îáåñöåíåíèÿ ïî ïðî÷èì îïåðàöèÿì  (28 256)  (3 810)  (32 784)

ÏÐÈÁÛËÜ ÄÎ ÍÀËÎÃÀ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ  1 604 625  578 482  274 773 
Ðàñõîäû ïî íàëîãó íà ïðèáûëü  (162 423)  (59 649)  (34 568)

×ÈÑÒÀß ÏÐÈÁÛËÜ  1 442 202  518 833  240 205 
Ñòàòüè, êîòîðûå ìîãóò áûòü ðåêëàññèôèöèðîâàíû â ñîñòàâ ïðèáûëåé 
èëè óáûòêîâ:

Èçìåíåíèå ðåçåðâà ïî ïåðåîöåíêå ïî ñïðàâåäëèâîé ñòîèìîñòè (Èíâåñ-
òèöèè, îöåíèâàåìûå  ÷åðåç ÏÑÄ):

Óáûòêè çà òåêóùèé ïåðèîä  -  (217)  (217)

Âîçìåùåíèå ðåçåðâà ïîä îæèäàåìûå êðåäèòíûå óáûòêè, ïðèçíàííûå â 
ñîñòàâå ïðèáûëåé è óáûòêîâ

 -  (101)  (101)

ÈÒÎÃÎ ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÉ ÄÎÕÎÄ  1 442 202  518 515  239 887 
Ïðèáûëü íà îäíó àêöèþ, ñîì  721  259  120 

Ñïðàâî÷íî:

×èñòàÿ Ïðèáûëü ñîãëàñíî ðåãóëÿòèâíîé îò÷åòíîñòè  1 328 086  449 201  213 926 

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
на 30 сентября 2022 г. (включительно)

Единица измерения: тыс. cом.

30 ñåíòÿáðÿ 
2022 ãîäà

30 ñåíòÿáðÿ 
2021 ãîäà

ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ ÎÒ ÎÏÅ-
ÐÀÖÈÎÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ:

Ïðîöåíòíûå äîõîäû ïîëó÷åííûå  1 390 069  1 005 225 

Ïðîöåíòíûå ðàñõîäû âûïëà÷åííûå  (264 558)  (216 757)

Êîìèññèîííûå äîõîäû ïîëó÷åííûå  875 432  508 523 

Êîìèññèîííûå ðàñõîäû âûïëà÷åííûå  (423 822)  (282 521)

×èñòûå ïîñòóïëåíèÿ ïî îïåðàöèÿì ñ èíîñò-
ðàííîé âàëþòîé

 1 170 405  252 425 

Ïîñòóïëåíèÿ ïî ïðî÷èì äîõîäàì  4 946  21 057 

Ðàñõîäû íà ïåðñîíàë  (494 529)  (449 661)

Ïðî÷èå îïåðàöèîííûå ðàñõîäû  (291 886)  (232 785)

×èñòûé ïðèòîê äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò îïåðà-
öèîííîé äåÿòåëüíîñòè äî èçìåíåíèé â îïå-
ðàöèîííûõ àêòèâàõ è îáÿçàòåëüñòâàõ

 1 966 057  605 506 

Èçìåíåíèå îïåðàöèîííûõ àêòèâîâ è ïàñ-
ñèâîâ

(Óâåëè÷åíèå) /óìåíüøåíèå îïåðàöèîííûõ 
àêòèâîâ:

Êðåäèòû è àâàíñû, âûäàííûå áàíêàì  1 047 705  (5 437)

Êðåäèòû, âûäàííûå êëèåíòàì  (234 642)  (602 138)

Ïðî÷èå àêòèâû  216 322  26 955 

Óâåëè÷åíèå/ (óìåíüøåíèå) îïåðàöèîííûõ 
îáÿçàòåëüñòâ:

Ñ÷åòà è äåïîçèòû áàíêîâ  (135 021)  37 429 

Òåêóùèå ñ÷åòà è äåïîçèòû êëèåíòîâ  8 257 563  2 652 275 

Ïðî÷èå  îáÿçàòåëüñòâà  26 966  (4 885)

×èñòîå äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîëó-
÷åííûõ îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè äî 
óïëàòû íàëîãà íà ïðèáûëü

 11 144 950  2 709 705 

Íàëîã íà ïðèáûëü, óïëà÷åííûé  (119 410)  (17 269)

×èñòîå äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïî-
ëó÷åííûõ îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

 11 025 540  2 692 436 

ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ ÎÒ ÈÍ-
ÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ:

Ïîãàøåíèå èíâåñòèöèîííûõ öåííûõ áóìàã, 
îöåíèâàåìûõ ïî àìîðòèçèðîâàííîé ñòîèìîñòè

 137 575  - 

Ïîãàøåíèå èíâåñòèöèîííûõ öåííûõ áóìàã 
ÎÑÑ×ÏÑÄ

 -  71 229 

Ïðèîáðåòåíèå îñíîâíûõ ñðåäñòâ è íåìàòå-
ðèàëüíûõ àêòèâîâ 

 (105 153)  (148 779)

×èñòîå äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïî-
ëó÷åííûõ îò/(èñïîëüçîâàííûõ â) èíâåñ-
òèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

 32 422  (77 550)

ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ ÎÒ ÔÈ-
ÍÀÍÑÎÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ:

Ïîñòóïëåíèÿ ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ  540 290  - 

Ïîãàøåíèÿ ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ  (216 675)  (235 388)

Ïîãàøåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî ôèíàíñîâîé àðåíäå  (60 752)  (54 490)

×èñòîå äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïî-
ëó÷åííûõ îò/(èñïîëüçîâàííûõ â) ôèíàí-
ñîâîé äåÿòåëüíîñòè

 262 863  (289 878)

×èñòîå  óâåëè÷åíèå  äåíåæíûõ ñðåäñòâ è 
èõ ýêâèâàëåíòîâ

 11 320 825  2 325 008 

Âëèÿíèå èçìåíåíèé âàëþòíûõ êóðñîâ íà âå-
ëè÷èíó äåíåæíûõ ñðåäñòâ è èõ ýêâèâàëåíòîâ 

 (887 588)  (423 529)

Äåíåæíûå ñðåäñòâà è èõ ýêâèâàëåíòû íà 
íà÷àëî ïåðèîäà

 12 384 660  10 622 268 

Âëèÿíèå èçìåíåíèé îæèäàåìûõ êðåäèòíûõ 
óáûòêîâ íà äåíåæíûå ñðåäñòâà è èõ ýêâè-
âàëåíòû 

 (4 158)  (740)

Äåíåæíûå ñðåäñòâà è èõ ýêâèâàëåíòû íà 
êîíåö ïåðèîäà

 22 813 739  12 523 007 

Ãåíåðàëüíûé Ìåíåäæåð Øåâêè Ñàðûëàð

Ãëàâíûé Áóõãàëòåð Çóëüôèÿ ÄÆÀÊÈÏÎÂÀ
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Ãåíåðàëüíûé Ìåíåäæåð Øåâêè Ñàðûëàð

Ãëàâíûé Áóõãàëòåð Çóëüôèÿ ÄÆÀÊÈÏÎÂÀ

Óñòàâíûé 
êàïèòàë

Äîïîëíèòåëüíî 
îïëà÷åííûé 

êàïèòàë

Íåðàñïðå- 
äåëåííàÿ 
ïðèáûëü

Ðåçåðâ ïî 
ïåðåîöåíêå 

ôèíàíñîâûõ 
àêòèâîâ, ãîäíûõ 

äëÿ ïðîäàæè

Âñåãî 
êàïèòàë

Îñòàòîê íà 31 äåêàáðÿ 2020 ã.  600 000  1  2 481 625  318  3 081 944 

×èñòàÿ ïðèáûëü  -  -  240 205  -  240 205 

Ïðî÷èé ñîâîêóïíûé äîõîä:
×èñòîå èçìåíåíèå ñïðàâåäëèâîé ñòîè-
ìîñòè ôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, èìåþùèõ-
ñÿ â íàëè÷èè äëÿ ïðîäàæè, çà âû÷åòîì 
íàëîãà íà ïðèáûëü

 -  -  -  (318)  (318)

Îïåðàöèè ñ ñîáñòâåííèêàìè, îòðàæåííûå 
íåïîñðåäñòâåííî â ñîñòàâå êàïèòàëà:

Âûïóñê àêöèé  1 400 000  -  (1 400 000)  -  - 

Âûïëàòà äèâèäåíäîâ  -  -  -  -  - 

Îñòàòîê íà 30 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.  2 000 000  1  1 321 830  -  3 321 831 

×èñòàÿ ïðèáûëü  -  -  278 628  -  278 628 

Ïðî÷èé ñîâîêóïíûé äîõîä:
×èñòîå èçìåíåíèå ñïðàâåäëèâîé ñòîè-
ìîñòè ôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, èìåþùèõ-
ñÿ â íàëè÷èè äëÿ ïðîäàæè, çà âû÷åòîì 
íàëîãà íà ïðèáûëü

 -  -  -  -  - 

Îñòàòîê íà 31 äåêàáðÿ 2021 ã.  2 000 000  1  1 600 458  -  3 600 459 

×èñòàÿ ïðèáûëü  -  -  1 442 202  -  1 442 202 

Ïðî÷èé ñîâîêóïíûé äîõîä:
×èñòîå èçìåíåíèå ñïðàâåäëèâîé ñòîè-
ìîñòè ôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, èìåþùèõ-
ñÿ â íàëè÷èè äëÿ ïðîäàæè, çà âû÷åòîì 
íàëîãà íà ïðèáûëü

 -  -  -  -  - 

Îñòàòîê íà 30 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.  2 000 000  1  3 042 660  -  5 042 661 

Отчет об изменениях в собственном капитале
на 30 сентября 2022 г. (включительно)

Единица измерения: тыс. cом.

Приложение 1 к Финансовой отчетности ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк"

Приложение 2 к Финансовой отчетности ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк"

Отчет о соблюдении экономических нормативов
на 30 сентября 2022 г. (включительно)

Íàèìåíîâàíèå ýêîíîìè÷åñêèõ 
íîðìàòèâîâ è òðåáîâàíèé

Óñòàíîâëåííîå 
çíà÷åíèå 

íîðìàòèâà

Ôàêòè÷åñêîå 
çíà÷åíèå 

íîðìàòèâà

Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ðèñêà íà îäíîãî çàåì-
ùèêà èëè ãðóïïó ñâÿçàííûõ çàåìùèêîâ, íå 
ñâÿçàííûõ ñ áàíêîì (Ê1.1) 

 Íå áîëåå 20% 13,5%

Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ðèñêà íà îäíîãî çàåì-
ùèêà èëè ãðóïïó ñâÿçàííûõ çàåìùèêîâ, ñâÿ-
çàííûõ ñ áàíêîì (Ê1.2) 

 Íå áîëåå 15% 4,6%

Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ðèñêà ïî ìåæáàí-
êîâñêèì ðàçìåùåíèÿì â áàíê, íå ñâÿçàí-
íûé ñ áàíêîì (Ê1.3)

 Íå áîëåå 30% 15,1%

Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ðèñêà ïî ìåæáàí-
êîâñêèì ðàçìåùåíèÿì â áàíê, ñâÿçàííûé ñ 
áàíêîì (Ê1.4)

 Íå áîëåå 15% 0,0%

Êîýôôèöèåíò äîñòàòî÷íîñòè (àäåêâàòíîñ-
òè) ñóììàðíîãî êàïèòàëà (Ê2.1) 

 Íå ìåíåå 12% 15,8%

Êîýôôèöèåíò äîñòàòî÷íîñòè (àäåêâàòíîñ-
òè) êàïèòàëà Ïåðâîãî óðîâíÿ (Ê2.2) 

 Íå ìåíåå 6% 11,5%

Êîýôôèöèåíò äîñòàòî÷íîñòè (àäåêâàòíîñ-
òè) Áàçîâîãî êàïèòàëà Ïåðâîãî óðîâíÿ (Ê2.3) 

 Íå ìåíåå 4,5% 11,5%

Ëåâåðàæ (Ê2.4)  Íå ìåíåå 8% 12,2%

Íîðìàòèâ (ïîêàçàòåëü) ëèêâèäíîñòè áàí-
êà (Ê3.1) 

 Íå ìåíåå 45% 60,4%

Êîëè÷åñòâî äíåé íàðóøåíèé ïî ñóììàðíîé 
âåëè÷èíå äëèííûõ îòêðûòûõ âàëþòíûõ ïî-
çèöèé (Ê4.2) 

 Íå áîëåå 10% -

Êîëè÷åñòâî äíåé íàðóøåíèé ïî ñóììàðíîé 
âåëè÷èíå êîðîòêèõ îòêðûòûõ âàëþòíûõ ïî-
çèöèé (Ê4.3) 

 Íå áîëåå 10% -

Äîïîëíèòåëüíûé çàïàñ êàïèòàëà áàíêà (èí-
äåêñ "áóôåð êàïèòàëà")

 Íå ìåíåå 25% 16,9%

Êîëè÷åñòâî äíåé íàðóøåíèé ïî ñóììàðíîé 
âåëè÷èíå äëèííûõ îòêðûòûõ ïîçèöèé â äðà-
ãîöåííûõ ìåòàëëàõ (Ê4.5) 

 íå ïðèìåíÿåò-
ñÿ 

íå ïðèìå-
íÿåòñÿ

Êîëè÷åñòâî äíåé íàðóøåíèé ïî ñóììàðíîé 
âåëè÷èíå êîðîòêèõ îòêðûòûõ ïîçèöèé â äðà-
ãîöåííûõ ìåòàëëàõ (Ê4.6) 

 íå ïðèìåíÿåò-
ñÿ 

íå ïðèìå-
íÿåòñÿ

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå áàíêà:   Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Äåìèð Êûðãûç Èíòåðíýøíë Áàíê"
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå áàíêà:  ÇÀÎ "Äåìèð Êûðãûç Èíòåðíýøíë Áàíê"
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð áàíêà:     618-3300-ÀÎ (ÈÓ)
Ïî÷òîâûé àäðåñ áàíêà:     720001, ã. Áèøêåê, ïð.×óé, 245

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå áàíêà:    Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Äåìèð Êûðãûç Èíòåðíýøíë Áàíê"
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå áàíêà:  ÇÀÎ "Äåìèð Êûðãûç Èíòåðíýøíë Áàíê"
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð áàíêà:    618-3300-ÀÎ (ÈÓ)
Ïî÷òîâûé àäðåñ áàíêà:     720001, ã. Áèøêåê, ïð.×óé, 245

1. Èíôîðìàöèÿ î âñåõ öåííûõ áóìàãàõ, âûïóùåííûõ áàíêîì â òå÷åíèå îò÷åòíîãî êâàðòàëà – Öåííûå áóìàãè Áàíêîì íå âûïóñêàþòñÿ.
2. Ñïèñîê âñåõ êðóïíûõ àêöèîíåðîâ è àêöèîíåðîâ - äåðæàòåëåé êîíòðîëüíîãî ïàêåòà àêöèé è èõ äîëè â êîëè÷åñòâå àêöèé áàíêà ïðåäñòàâëåíû â Ïðèëîæåíèè ¹2 ê Ôèíàíñîâîé îò-

÷åòíîñòè.
3. Èíôîðìàöèÿ î ñóùåñòâåííûõ ôàêòàõ, çàòðàãèâàþùèõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü áàíêà, èìåâøèõ ìåñòî â îò÷åòíîì êâàðòàëå:
3.1 Èçìåíåíèÿ â ñïèñêå ëèö, âõîäÿùèõ â îðãàíû óïðàâëåíèÿ áàíêà (çà èñêëþ÷åíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ) - èçìåíåíèé íå áûëî.
3.2 Èçìåíåíèÿ â ðàçìåðå ó÷àñòèÿ ëèö, âõîäÿùèõ â âûáîðíûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ áàíêà, â êàïèòàëå áàíêà, à òàêæå åãî äî÷åðíèõ è çàâèñèìûõ êîìïàíèé – íå áûëî.
3.3 Èçìåíåíèÿ â ñïèñêå âëàäåëüöåâ 5 è áîëåå ïðîöåíòîâ àêöèé (äîëåé), à òàêæå îá èçìåíåíèÿõ äîëè âëàäåëüöåâ 5 è áîëåå ïðîöåíòîâ àêöèé (äîëåé) – íå áûëî.
3.4 Èçìåíåíèÿ â ñïèñêå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â êîòîðûõ áàíê âëàäååò 20 è áîëåå ïðîöåíòàìè óñòàâíîãî êàïèòàëà – íå áûëî.
3.5 Ïîÿâëåíèå â ðååñòðå áàíêà, âëàäåþùåãî áîëåå ÷åì 5 ïðîöåíòàìè åãî ãîëîñóþùèõ àêöèé (äîëåé, ïàåâ) – íå áûëî.
3.6 Ðàçîâûå ñäåëêè áàíêà, ðàçìåð êîòîðûõ ëèáî ñòîèìîñòü èìóùåñòâà ïî êîòîðûì ñîñòàâëÿþò 10 è áîëåå ïðîöåíòîâ îò àêòèâîâ áàíêà íà äàòó ñäåëêè – íå áûëî.
3.7 Ôàêò (ôàêòû), ïîâëåêøèé ðàçîâîå óâåëè÷åíèå èëè óìåíüøåíèå ñòîèìîñòè àêòèâîâ áàíêà áîëåå ÷åì íà 10 ïðîöåíòîâ – íå áûëî.
3.8 Ôàêò (ôàêòû), ïîâëåêøèé ðàçîâîå óâåëè÷åíèå ÷èñòîé ïðèáûëè èëè ÷èñòûõ óáûòêîâ áàíêà áîëåå ÷åì íà 10 ïðîöåíòîâ – íå áûëî.
3.9 Ðåîðãàíèçàöèÿ áàíêà, åãî äî÷åðíèõ è çàâèñèìûõ îáùåñòâ – íå áûëî.
3.10 Íà÷èñëåííûå è (èëè) âûïëà÷èâàåìûå (âûïëà÷åííûå) äîõîäû ïî öåííûì áóìàãàì áàíêà – íå áûëî.
3.11 Ðåøåíèÿ îáùèõ ñîáðàíèé:
 19 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà ïðîøëî Âíåî÷åðåäíîå Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ, íà êîòîðîì áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå óòâåðäèòü êîìïàíèþ ÎÎÎ "Ýðíñò ýíã ßíã Àóäèò" â êà÷åñòâå íåçà-

âèñèìîãî âíåøíåãî àóäèòîðà ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè çà ãîä, çàêàí÷èâàþùèéñÿ 31 äåêàáðÿ 2022 ãîäà.
3.12 Ïîãàøåíèå öåííûõ áóìàã áàíêà – íå áûëî.
3.13 Èíûå ñîáûòèÿ (ôàêòû), ïðåäóñìîòðåííûå íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè óïîëíîìî÷åííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà ïî ðåãóëèðîâàíèþ ðûíêà öåííûõ áóìàã – íå áûëî.

Àêöèîíåðû (ó÷àñòíèêè) áàíêà, âëàäåþùèå 5 è áîëåå ïðîöåíòàìè (%) àêöèé    
Ëèöà, îêàçûâàþùèå êîñâåííîå 

(÷åðåç òðåòüè ëèöà) ñóùåñòâåííîå 
âëèÿíèå íà ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå 

îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ áàíêà

Âçàèìîñâÿçè ìåæäó àêöèîíåðàìè 
(ó÷àñòíèêàìè) áàíêà è ëèöàìè, 

îêàçûâàþùèìè êîñâåííîå (÷åðåç 
òðåòüè ëèöà) ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå 
íà ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå îðãàíàìè 

óïðàâëåíèÿ áàíêà

¹ ï/ï

Ïîëíîå è ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà ñ óêàçàíèåì þðèäè÷åñêîãî è 
ôàêòè÷åñêîãî àäðåñîâ / ÔÈÎ ôèçè÷åñêîãî ëèöà ñ 

óêàçàíèåì ãðàæäàíñòâà

Ïðèíàäëåæàùèå àêöèîíåðó (ó÷àñòíèêó) 
àêöèè (äîëè) áàíêà (ïðîöåíò ãîëîñîâ ê 
îáùåìó êîëè÷åñòâó ãîëîñóþùèõ àêöèé 

(äîëåé) áàíêà)

1 Ã-í Õàëèò Äæûíãûëëûîãëó, ãðàæäàíèí Òóðåöêîé Ðåñïóáëèêè 92,5% - -

2 ÇÀÎ "HCBG Õîëäèíã", ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Ïðèíñåíã-
ðàõò, 697, 1, 1017JV, Àìñòåðäàì, Íèäåðëàíäû

7,5% - -

Ñïèñîê ëèö, îêàçûâàþùèõ ñóùåñòâåííîå (ïðÿìîå èëè êîñâåííîå) âëèÿíèå íà ðåøåíèÿ, 
ïðèíèìàåìûå îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ áàíêà
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

ОАО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» 
уведомляет, что 27 октября 2022 года решением Совета 
директоров ОАО «Электрические станции» Заместителем 
Генерального директора по финансовым вопросам – членом 

Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» назначен 
Камбаралиев Кубат Алимбекович.

Çóëóôîâà Ñàíèÿ 
Õóñåéèíîâíàãà æàíà àíûí 

¿é-á¿ëºñ¿íº òèåøåë¿¿ 
áîëãîí ñåðèÿñû ¹0046869 
æåð ó÷àñòîãóíà (¿ë¿ø¿íº) 
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-108

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè 
ÈÏ Òóêóøåâ Ýðíèñ 

Íàðûíîâè÷ 
êîä ÎÊÏÎ 26520122, 

ÈÍÍ 22508198001093 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-958

Ведущая организация ОсОО «Май Булак» 
в рамках проекта «Обеспечение доступа 

к рынкам» (ПОДР) финансируемый
Международным Фондом 

Сельскохозяйственного Развития (МФСР)

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА
поставку оборудования для хранения 

и переработки молока

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

Àäðåñ: Èññûê-Êóëüñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êàðàêîë, óë. Ýëåáàå-
âà ¹102, (àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå).

Òåëåôîí: +996 (997) 70-54-00, +996 (709) 59-46-38
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: mai-bulak@yandex.ru 
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû íå ïîçäíåå 

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

Ïðåäòåíäåðíàÿ êîíôåðåíöèÿ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â 15.00 ÷àñîâ 
(ìåñòíîå âðåìÿ) 15 íîÿáðÿ 2022 ãîäà, ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, áóëüâàð Ýðêèíäèê, 2 (çäàíèå âòîðîãî 
îôèñà ÀÐÈÑ, êîíôåðåíö-çàë).

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

Àäðåñ: Èññûê-Êóëüñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êàðàêîë, óë. Ýëåáàå-
âà ¹102, (àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå).

Òåëåôîí: +996 (997) 70-54-00, +996 (709) 59-46-38
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: mai-bulak@yandex.ru 

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

Зарегистрированный кооператив» 
СХПКК «Бал Рековер», 

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

Международным Фондом 
Сельскохозяйственного Развития (МФСР)

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА
поставку пчелоящиков корпусных для 

кооператива «Бал Рековер»

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

Àäðåñ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Îøñêàÿ îáëàñòü, Óçãåíñêèé 
ðàéîí, ñ.Ìûðçàêå, óë.Íóðáàåâà, 35.

Òåëåôîí: +996 (554) 20-02-06; +996 (778) 15-95-13
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:  Jekepochta@gmail.com 
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû íå ïîçäíåå 

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

Ïðåäòåíäåðíàÿ êîíôåðåíöèÿ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â 11.00 ÷àñîâ 
(ìåñòíîå âðåìÿ) 18 íîÿáðÿ 2022 ãîäà, ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, áóëüâàð Ýðêèíäèê, 2 (çäàíèå âòîðîãî 
îôèñà ÀÐÈÑ, êîíôåðåíö-çàë).

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

Àäðåñ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Îøñêàÿ îáëàñòü, Îøñêèé ðà-
éîí, ñ.Ìûðçàêå, óë.Íóðáàåâà, 35.

Òåëåôîí: +996 (554) 20-02-06; +996 (778) 15-95-13
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Jekepochta@gmail.com; 
       bishenaliev@aris.kg  

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

Ñ/Î-478

Ñ/Î-479

Открытое акционерное общество 
«КЫРГЫЗ ПОЧТАСЫ»

отчет за III квартал 2022 года
1. Äàííûå îá ýìèòåíòå: 
- ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ðåãóëèðóåìîãî ñóáúåêòà ôèíàíñîâîãî ðûíêà: Îòêðûòîå àê-

öèîíåðíîå îáùåñòâî «Êûðãûç ïî÷òàñû», ÎÀÎ «Êûðãûç ïî÷òàñû»
- îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
- þðèäè÷åñêèé è ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåð òåëåôîíà è òåëåôàêñà: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 720001, 

ãîðîä Áèøêåê, ïðîñïåêò ×óé, 227. Òåëåôîíû: (0312) 61-36-07, 61-52-93, ôàêñ: 61-21-01.
- îñíîâíîé âèä äåÿòåëüíîñòè: ïî÷òîâàÿ ñâÿçü.
2. Êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã è ðàáîòíèêîâ ýìèòåíòà: 
- êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã – 1;
- êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ ýìèòåíòà – 3010.
3. Ñïèñîê þðèäè÷åñêèõ ëèö, â êîòîðûõ äàííûé ýìèòåíò âëàäååò 5 ïðîöåíòàìè è áîëåå óñòàâíîãî êàïè-

òàëà: нет
4. Èíôîðìàöèÿ î ñóùåñòâåííûõ ôàêòàõ (äàëåå - ôàêò), çàòðàãèâàþùèõ äåÿòåëüíîñòü ýìèòåíòà öåííûõ 

áóìàã â îò÷åòíîì ïåðèîäå: 
1) Ðåøåíèåì åäèíñòâåííîãî àêöèîíåðà Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êûðãûç ïî÷òàñû» (ðåøå-

íèå Ôîíäà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì ïðè Ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìèêè è êîììåðöèè 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 5 èþëÿ 2022 ãîäà ¹373-ï):

- óòâåðæäåí Óñòàâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êûðãûç ïî÷òàñû»;
2) Ðåøåíèåì åäèíñòâåííîãî àêöèîíåðà Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êûðãûç ïî÷òàñû» (ðåøå-

íèå Ôîíäà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì ïðè Ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìèêè è êîììåðöèè 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 19 èþëÿ 2022 ãîäà ¹4-ÃÏ):

- ×åðèê÷èåâ Ìàðàò Æîëäîøáåêîâè÷ èçáðàí Ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâëåíèÿ – ÷ëåíîì Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ 
«Êûðãûç ïî÷òàñû»;

- Àáäèåâ Ðîìàí Æàíûøåâè÷ èçáðàí Çàìåñòèòåëåì Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ – ÷ëåíîì Ïðàâëåíèÿ 
ÎÀÎ «Êûðãûç ïî÷òàñû»;

- Øåðàëèåâ Áàÿëû Àáàñáåêîâè÷ èçáðàí Çàìåñòèòåëåì Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ – ÷ëåíîì Ïðàâëåíèÿ 
ÎÀÎ «Êûðãûç ïî÷òàñû»;

- Ìàñèÿíîâà Óóëæàí Êàíûáåêîâíà èçáðàíà Çàìåñòèòåëåì Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ – ÷ëåíîì Ïðàâ-
ëåíèÿ ÎÀÎ «Êûðãûç ïî÷òàñû»;

- Çàêèðîâ Äàíèÿð Àäàìîâè÷ èçáðàí Çàìåñòèòåëåì Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ – ÷ëåíîì Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ 
«Êûðãûç ïî÷òàñû».

3) 9 àâãóñòà 2022 ãîäà ïðîâåäåíî âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êûðãûç ïî÷òàñû».
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 265025 197362
(020) 2. Âíåîáîðîòíûå àêòèâû 370051 1168054
(030) 3. Äîëãîñðî÷íàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü 5514 11061
(040) 4. Êðàòêîñðî÷íàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü 76892 78132
(050) Èòîãî: àêòèâû (010+020+030+040) 717482 1454609

 Îáÿçàòåëüñòâà è êàïèòàë
(060) 1. Êðàòêîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà 330080 282548
(070) 2. Äîëãîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà 345542 331617
(080) Èòîãî: îáÿçàòåëüñòâà (060+070) 675622 614165
(090) Ñîáñòâåííûé êàïèòàë

 1. Óñòàâíûé êàïèòàë 20667 20667
 2. Äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷åííûé êàïèòàë 1071 813280
 3. Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü 20122 6497
 4. Ðåçåðâíûé êàïèòàë 0 0

(100) Èòîãî: îáÿçàòåëüñòâà è ñîáñòâåííûé êàïèòàë (060+070+090) 717482 1454609

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 86976 42189
(020) Äîõîäû è ðàñõîäû îò ïðî÷åé îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

(äîõîäû - ðàñõîäû)
  

(030) Îïåðàöèîííûå ðàñõîäû 94159 68958
(040) Ïðèáûëü/óáûòîê îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè (010+020-030) -7183 -26770
(050) Äîõîäû è ðàñõîäû îò íåîïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 5325 11782
(060) Ïðèáûëü (óáûòîê) äî âû÷åòà íàëîãîâ (040+050) -1858 -14988
(070) Ðàñõîäû ïî íàëîãó íà ïðèáûëü  
(080) Ïðèáûëü (óáûòîê) îò îáû÷íîé äåÿòåëüíîñòè (060-070) -1858 -14988
(090) ×ðåçâû÷àéíûå ñòàòüè çà ìèíóñîì íàëîãà íà ïðèáûëü
(100) ×èñòàÿ ïðèáûëü (óáûòîê) îò÷åòíîãî ïåðèîäà (080+090) -1858 -14988

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.
(020) Èçìåíåíèÿ â ó÷åòíîé ïîëèòèêå è èñïðàâëåíèå ñóùåñòâåííûõ îøèáîê
(030) Ïåðåñ÷èòàííîå ñàëüäî   
(040) ×èñòàÿ ïðèáûëü èëè óáûòêè, íå ïðèçíàííûå â îò÷åòå î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ   
(050) ×èñòàÿ ïðèáûëü (óáûòêè) çà îò÷åòíûé ïåðèîä -1858 -14988
(060) Äèâèäåíäû   
(070) Ýìèññèÿ àêöèé   
(080) Îãðàíè÷åíèå ïðèáûëè ê ðàñïðåäåëåíèþ   
(090) Èçìåíåíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà   
(100) Ñàëüäî íà 1 îêòÿáðÿ  2022 ã.   

6. Ñâåäåíèÿ î íàïðàâëåíèè ñðåäñòâ, ïðèâëå÷åííûõ ýìèòåíòîì â ðåçóëüòàòå ðàçìåùåíèÿ 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, çàèíòåðåñîâàííûìè â ñîâåð-

øåíèè îáùåñòâîì ñäåëêè, âêëþ÷àåò: íåò

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ ×ÅÐÈÊ×ÈÅÂ Ì.Æ. 

Ãëàâíûé áóõãàëòåð ÌÅÄÅÒÎÂÀ Æ.Ì.
Ñ-907
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

“Ысык-Кєл сїт” ААК
2022-жылдын 22-ноябрында саат 10.00дє 

боло турган Бишкек шаары, Манас проспекти, 
40 дарегиндеги 324-бєлмєдє тємєндєгїдєй 

кїн тартиби менен акционерлердин кезексиз 
жалпы чогулушун єткєрє тургандыгы жєнїндє 

кабарлайт.

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìû æºí¿íäº.
2. Êîîìäó ûêòûÿðäóó æîþó æºí¿íäº.
3. Êîîìäóí æîþó÷óñóí øàéëîî òóóðàñûíäà.

×îãóëóøêà êàòûøóóãà àêöèîíåðëåðäè êàòòîî 
2022-æûëäûí 22-íîÿáðûíäà ñààò 8.55òå.

Àêöèîíåðëåð æàëïû ÷îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû 
ìåíåí: Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû, ×¿é îáëóñó, Àëà-
ì¿ä¿í ðàéîíó, Ëåáåäèíîâêà àéûëû, Ëåðìîíòîâ 
êº÷ºñ¿, 1á äàðåãèíåí 1-èìàðàòòàí òààíûøñà áîëîò. 

Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíäîðó: (0557) 57-77-78.

×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí 
òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 2022-æûëäûí 18-íîÿáðû.

Ýñêåðò¿¿: àêöèîíåðëåðäèí ºç¿ëºð¿íäº ïàñïîð-
òó,  àë ýìè àêöèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº ÊÐíûí 
ìûéçàì òàëàïòàðûíà ûëàéûê òàñòûêòàëãàí 
èøåíèì êàòû áîëóóñó êåðåê.

ОАО «Иссык-Куль сут» 
сообщает о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров, которое состоится 
22 ноября 2022 года в 10.00 часов по адресу: 

г.Бишкек, пр-т Манаса, 40, каб. 324, со 
следующей повесткой дня:

1. Î ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Î äîáðîâîëüíîé ëèêâèäàöèè Îáùåñòâà.
3. Îá èçáðàíèè ëèêâèäàòîðà Îáùåñòâà.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ íà ó÷àñòèå â 
ñîáðàíèè 22 íîÿáðÿ 2022 ãîäà â 8.55 ÷. 

Ñ ìàòåðèàëàìè ê îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ 
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ÎÀÎ «Èññûê-Êóëü-Ñóò» ïî 
àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà ×óéñêàÿ îá-
ëàñòü, Àëàìóäóíñêèé ðàéîí, ñ.Ëåáåäèíîâêà, 
óë. Ëåðìîíòîâà, 1á, ñòðîåíèå 1.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (0557) 57-77-78. 

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ 
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ – 
18 íîÿáðÿ 2022 ãîäà. 

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

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КЫРГЫЗСКИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» (ДАЛЕЕ ОАО «КЭРЦ»)

Решением Единственного акционера Открытого акционерного 
общества «Кыргызский Энергетический Расчетный Центр» 

(решение Открытого акционерного общества «Национальная 
энергетическая холдинговая компания» №5 от 28.10.2022 года):

1. Èçáðàòü Æàíûáåêîâà Áàïà Ðàåâè÷à íà äîëæíîñòü Ãåíåðàëüíî-
ãî äèðåêòîðà – ðóêîâîäèòåëÿ Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè Îòêðûòîãî 
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êûðãûçñêèé Ýíåðãåòè÷åñêèé Ðàñ÷åò-
íûé Öåíòð».

2. Èçáðàòü Æàíûáàåâà Òèëåáàëäû Îòîðáåêîâè÷à íà äîëæíîñòü 
Ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ðàñ÷åòàì – 
÷ëåíà Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñò-
âà «Êûðãûçñêèé Ýíåðãåòè÷åñêèé Ðàñ÷åòíûé Öåíòð».

ПССИ Базар-Коргонского района
ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ (АУКЦИОН)

по реализации заложенного имущество:

1. Жилой дом по адресу: Базар-Коргонский район, г.Базар-Коргон, 
ул. Токтогул-Чек, общей полезной площадью – 111, 51 кв.м., жил. 

площадь – 70,64 кв.м., земельным участком в мерию – 800, 0 кв.м. 
принадлежащее залогодателю Эргашеву Отабеку Астанакуловичу 

иден. код 3-02-03-0004-1090.  
Стартовая цена 1 050 000 сомов. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâ â 9.00 ÷àñîâ 2 äå-
êàáðÿ 2022 ãîäà. 

2. Жилой дом по адресу: Базар-Коргонский район, с.Базар-Коргон 2, 
ул. М.Аккозуева №74, общей полезной площадью – 144, 66 кв.м., 

жил. площадь – 96,09 кв.м., земельным участком в мерию – 
1617,0 кв.м. принадлежащее залогодателю Усманову Убдумуминжан 

Абдуманнаповичу иден. код 3-02-03-0013-1068.  
Стартовая цена 1 050 000 сомов. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâ â 10.00 ÷àñîâ 2 äå-
êàáðÿ 2022 ãîäà. Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü íà òîðãàõ îáÿçàíû âíåñòè 
ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5% îò ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè çà îäèí äåíü 
äî íà÷àëà òîðãîâ â äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Áàçàð-Êîðãîíñêîãî ðàéî-
íà. Âûèãðàâøèì òîðãè ïðèçíàåòñÿ ëèöî ïðåäëîæèâøèå íàèáîëåå âû-
ñîêóþ öåíó. Ó÷àñòíèê âûèãðàâøèé òîðãè äîëæåí íåáîëåå 5-äíåé ïîñ-
ëå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ âíåñòè ïîëíîñòüþ ñóììó, çà êîòîðîå èì êóïëå-
íî èìóùåñòâî ñ çà÷åòîì ñóììó âíåñåííûé èì ïåðåä íà÷àëîì òîðãîâ. 

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòñÿ â ÏÑÑÈ Áàçàð-Êîðãîíñêîãî 
ðàéîíà èëè ïî òåë.: (03736) 5-00-79. Ä-48

Сузак райондук сот аткаруучулар 
кызмат бєлїмї тарабынан

карызкор Карагулова Кїмїшкандан “Бай-Тїшїм” ААКтын пайдасына 
жалпы 138 266 (бир жїз отуз сегиз миў эки жїз алтымыш алты) 
сом 79 тыйын єндїрїї боюнча кїрєєгє коюлган Карагулов Манап 

Абдыкааровичке таандык болгон Сузак районунун Кызыл-Туу айыл 
аймагынын Кызыл-Сеўир айылындагы Муратов Камал кєчєсїнїн №18 
дарегинде жайгашкан, жалпы пайдалануу аянты – 49,80 кв.м., жашоо 

аянты – 36,30 кв.м., жер участогунун аянты – 2300,0 кв.м. болгон 
турак жайына ачык аукцион жарыялайт. 

Турак жайдын баштапкы старттык сатуу баасы – 325 000 (їч 
жїз жыйырма беш миў) сом.

À÷ûê àóêöèîí 2022-æûëäûí 2-äåêàáðü ê¿í¿ ñààò 14.00äº ì¿ëê 
æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. À÷ûê àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëîî÷ó-
ëàð òóðàê æàéäûí áàøòàïêû áààñûíûí 5%ûí à÷ûê àóêöèîí áîëãîí-
ãî ÷åéèí Ñóçàê ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå (ÁÈÊ 440001, 
ýñåïòèê ñ÷åòó ¹4408082100000125, òºëºº êîäó 14511900) òºã¿¿ãº òè-
éèø. Àóêöèîíäîí óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí êåïèëäèê ñóììàñû ñàòûï 
àëóó áààñûíà êîøóëàò. Àóêöèîíäîí æå¢èëãåí êàòûøóó÷óëàðäûí àëäûí 
àëà òºëºíãºí øåðò ñóììàëàðû ñîîäà-ñàòûê àÿêòàãàíäàí êèéèí ºçäº-
ð¿íº êàéòàðûëûï áåðèëåò. Àóêöèîíäî óòêàí àäàì æåòè ê¿íä¿í è÷èí-
äå àóêöèîíäóí àëäûíäà òºêêºí ñóììàíû êîøî ýñåïòºº ìåíåí ì¿ëê-
ò¿í ñàòûï àëûíãàí ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿. 

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

ПССИ Сузакского района
ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ АУКЦИОН

по реализации недвижимых заложенных имуществ 
расположенному по адресу: 

1. Сузакский район с/о Багыш, село Октябрь ул. Абышев Насыр, 
общей полезной площадью – 73,6 кв.м., жилой площадью 

- 34,4 кв.м., и земельный участок мерою - 1020 кв.м., 
идентификационный код № 3-05-09-1005-0037 принадлежащего 

Абдымомуновой Тилабатхан Абдыманаповне. 
Начальная (стартовая) цена в сумме 1 280 000 (один миллион 

двести восемьдесят тысяч) сомов. 
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ çàëîæåííûõ èìóùåñòâ â 11.00 

÷àñîâ 2 äåêàáðÿ 2022 ãîäà. 

2. Сузакский район с/о Багыш, село Сары-Булак, ул. Кайип 
уулу Чолпонкул, общей полезной площадью – 82 кв.м., жилой 

площадью - 52 кв.м., и земельный участок мерою - 903,2 кв.м., 
идентификационный код № 3-05-09-1007-0127 принадлежащий 

Буранова Рузибаю. 
Начальная (стартовая) цена в сумме 1 410 000 (один миллион 

четыреста десять тысяч) сомов. 
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ çàëîæåííûõ èìóùåñòâ â 14.00 

÷àñîâ 2 äåêàáðÿ 2022 ãîäà. Æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ 
íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ  â ðàçìåðå 5% îò ñòàðòîâîé 
ñòîèìîñòè çà îäèí äåíü äî íà÷àëà òîðãîâ â äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ 
Ñóçàêñêîãî ðàéîíà ÁÈÊ 440001, ëèöåâîé ñ÷åò çà ¹4408082100000125, 
êîä ïëàòåæà 14238900 Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî. Âûèãðàâøèì òîð-
ãè ïðèçíàåòñÿ ëèöî ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Ó÷àñòíèê 
âûèãðàâøèå òîðãè äîëæåí íå áîëåå 7 äíåé ïîñëå ïðîâåäåíèå òîðãè 
âíåñòè ïîëíîñòüþ ñóììó çà êîòîðîå èì êóïëåíî èìóùåñòâî ñ çà÷åòîì 
ñóììó âíåñåíèé èì ïåðåä íà÷àëîì òîðãîâ. Ãàðàíòèéíûé âçíîñ ó÷àñò-
íèêà, âûèãðàâøèé òîðãè íî íå îïëàòèâøåãî ïîêóïíóþ öåíó ïîñòóïàåò 
íà ñïåöèàëüíûé ñ÷åò íà ðàçâèòèå èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. 

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòñÿ  â ÏÑÑÈ Ñóçàêñêîãî 
ðàéîíà èëè ïî òåë.: (03748) 5-01-34. Ä-48

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Èñìàèëîâ Àéäàðàëè 
Ñóëòàíàëèåâè÷êå òààíäûê 

Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíóíóí Àêìàí 
àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó 

Æà¢û-Àêìàí àéûëûíäà 
æàéãàøêàí æåð ¿ë¿ø¿í¿í æåð 
¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà óêóê 
áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ (ñåðèÿñû 
¹001243) æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ä-48

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê × ¹569093, òåõ. 

ïàñïîðò èäåí. êîä 1-03-08-
0043-0137 íà èìÿ Êèèçáàåâîé 

Çàéíàï Ðàõèìáàåâíû 
ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-961

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Êàðàáåêîâà 
Íóðèëà Àìàíáåêîâíà 
êîä ÎÊÏÎ 26128447, 

ÈÍÍ 10101197000176 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-960

×óäóåâ Çàìèðáåê 
Øàðèïîâè÷êå áåðèëãåí 

¹24712961 æåêå èøêåðäèê 
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-062

Ñàïàðáåê óóëó Æîîìàðòêà 
òèåøåë¿¿ æåð ó÷àñòîãóí 

óáàêòûëóó ïàéäàëàíóó 
óêóãóíà áîëãîí ê¿áºë¿ã¿ 

ñåðèÿñû ¹0021666 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 
Í-964

Íîîêàò ðàéîíóíäàãû 
Èñàíîâ àéûë ºêìºò¿í¿í 

òóðãóíó Êóëáîòîåâ 
Êàäûðìàìàò 

Ñóëàéìàíîâè÷êå 
òèåøåë¿¿ èøêåðäèê 

ê¿áºë¿ã¿ ÎÊÏÎ 291640107, 
ÈÍÍ 21503195300471 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-342

Íàñèïîâà Æûëäûç 
Êóáàíû÷áåêîâíàãà òèåøåë¿¿ ìàì. 

àêò × ¹554760 (01.09.2014-æ.) 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 

Àëìàçáåê óóëó ªì¿ðáåêêå 
òèåøåë¿¿ ìàì. àêò × ¹512455 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. Í-963

Â ñâÿçè ñ óòåðåé òðóäîâóþ 
êíèæêó ÍÒ-I ¹0496851 íà èìÿ 

Àëòûìûøîâà Æóìàáåêà 
Àñàíîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-959

Ñ-591

Организация проводит конкурс по закупке 
бронированного автотранспорта (4 ед.):

Âûäà÷à êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ äî 16 íîÿáðÿ 
2022 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë. Òîêòîãóëà, 96.

Ïðèåì êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé çàâåðøàåòñÿ â 12.00 ÷àñîâ 18 
íîÿáðÿ 2022 ã.

Ïî âñåì îðãàíèçàöèîííûì âîïðîñàì ìîæíî îáðàùàòüñÿ ê òåõíè-
÷åñêîìó êîîðäèíàòîðó ïî òåëåôîíó: â ã.Áèøêåê 0312 62-44-14 èëè 
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: aalvmkulov@rui.kg. Ñ/Î-480

Í-962

ªçãºí ðàéîíóíóí Òºðò-Êºë àéûë ºêìºò¿í¿í ìóíèöèïàëäûê 
ìåí÷èãèíå ìººíºòñ¿ç ïàéäàëàíóóãà áåðèëãåí ìàìëåêåòòèê 
àêò Á ¹042958 (22.04.2021-æûëû áåðèëãåí) æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. Ï/Ï-510



- Жаныш мырза, Б.Бейше-
налиева атындагы искусст-
во университетинде театр 
сынчыларын даярдаган бє-
лїм ачылган экен. Иликтєє-
чї менен сынчынын айырма-
сы эмнеде?

- Ооба, замандын талабы-
на жараша театрды иликте-
ген адистерди даярдоочу бє-
лїм ачылды. Мурун каалоочу-
лар аз болгондуктан бир-эки 
жыл иштеп, кайрадан жабыл-
ган эле. Театр сынчылары сей-
рек болуп баратканына байла-
ныштуу, “биздин театрлардын 
тарыхын ким жазат?” деген су-
роо жаралбай койбойт. Булар-
дын негизги максаты актёр-
лордун, режиссёрлордун, дра-
матургдардын, сценографтар-
дын тарыхын, чыгармачылык 
бейнелерин жазып калтыры-
шы керек. Иликтєєчїлєр ме-
нен сынчылар экєє бир эле ке-
сиптин єкїлдєрї. Бири илик-
тейт, бири эстетикалык баа бе-
рет. Актёр болуш їчїн кандай 
шык керек болсо, театр сынчы-
сы, иликтєєчїсї болуш їчїн да 
ошондой талант керек. 

- Сиз театр сынчысы ката-
ры да белгилїїсїз. Азыркы 
жашооўуз бала кезиўиздеги 
кыялыўызбы?

- Бала кезимде театр адамы 
эмес, жазуучу болом деп ойло-
чумун. Ыр жазып, дубал гезит-
терди чыгарып, 6-класстан баш-
тап инсценировка жазып, єзїм 
роль ойногом. Мектеп боюн-
ча комсомол уюмунун секре-
тары болчумун. Онунчу класс-
ты бїтїрєр жылы “єндїрїш-
тїк бригадада иштеп тургу-
ла, бир жыл єткєн соў окууга 
тапшырасыўар” деди. “Макул” 
деп, кой кыркканга, чєп чап-
канга кеткем. Келсем, класс-
таштарымдын баары аттестат-
тарын алып, окууга тапшырга-
ны кетиптир. Быйыл кечигип 
калдым деп иштеп жїрсєм, 
бир гезиттеги кулактандыруу 

кєзїмє чалдыгып калды. Кыр-
гыз драма театрынын алдын-
да эки жылдык студия ачылып, 
кабыл алуу сентябрь айын-
да болот экен. Мени экзамен-
де кыргыз тил, адабияттын 
бар экени кызыктырды. “Би-
ринчи ушуга окуп алайын, эм-
диги жылы университетке тап-
шырам” деп  барып, єтїп кет-
тим. Їч жїзгє жакын баланын 
ичинен 20 бала кабыл алынды. 
Маданий очоктун босогосун 
бир аттагандан кийин оўой 
менен кете албайсыў. Ошен-
тип, ємїрїм театрга байлан-
ды. Андан кийин билимимди 
улантуу максатында Ташкент 
театралдык институтуна окуу-
га єттїм. Ал жактан єзїмдїн 
биринчи пьесамды жазып, ал 
эки жылга созулду. Каникулда 
радиого, телеге барып редак-
торлорго жолугуп кетчїмїн. 
Анткени,  “сенин їнїў жакшы 
экен, дикторлукка барып кєр-
бєйсїўбї” деп айтып калчу. 
Ал кишинин айтканына кє-
нїп барсам, башкы диктор 
Абилезим Ниязов: “Сен эки 
жылдык эле окууну бїтїп-
сїў, чет єлкєдєн делегация 
келип калса фамилия, атын 
айта аласыўбы?” деди. Мен 
“їйрєнєм да” дедим. Ошентип, 
сегиз ай жїрдїм. Балдар ре-
дакциясы, жаштар редакция-
сында эркектин їнї болсо эле 
мага окутушуп коюшчу. Ашыр                                              
Чокубаев биздин институтта 
сырттан окучу, сессиядан келип 
калыптыр. “Сен пьеса жазып 
беришиў керек экен, институт-
тагылар сурап жатышат” деге-
нинен баягы эки жыл жаза ал-
бай жїргєн пьесамды бир тїндє 
жазып чыгып, эртеси машинка-
га терип берип жибердим. Ки-
йин ал пьесам алтын фондго 
єтїп кетти. Бала кездеги жа-
зуучу болгум келген максатым 
менин драматург болушума жол 
ачты. Єзїмдї биринчи кезек-
те драматургмун деп эсептейм. 

- Эмнеге актёр болгон жок 
элеўиз?  

- Актёр боло алмак эмесмин. 
Єзїмдїн боюм кичинекей эке-
нин тїшїнєм. Баш каармандар 
Гамлетти, Ромеону ойной тур-
ган мїмкїнчїлїгїм жок. Бар-
дык актёрлор чоў ролду ойно-
гусу келет да, “чоў ролдорго жа-
раксыз болсом, актёр болуп эм-
не кылам” деп дайыма айтчу-
мун.  Узун бойлуу болсом деле 
балким, актёр болмок эмесмин. 
Анткени, кєкїрєгїмдє дайыма 
жазуучу болууну эўсей берер 
элем.

- Сиздин Таттыбїбї Тур-
сунбаеванын жаркын эле-
сине арнаган “Ак куу болуп 
асманда ай баратат” деген 
кєркємдєлгєн адабий пуб-
лицистикалык чыгармаўыз 
бар. Эжебиздин бул дїйнє-
дєн єткєнїнє 41 жыл болуп-
тур. Сиз театр сынчысы ка-
тары байкап жїргєндїрсїз, 
ушул жылдар аралыгында 
Турсунбаеванын ордун ба-
сып, элдин кєксєєсїн кан-
дыра турган актрисалар 
келдиби? 

- Биздин театр жана кино-
нун тарыхында жылдыз ката-
ры элдин жїрєгїндє калган эки 
актриса бар. Бири Кыдыкеева, 
экинчиси Турсунбаева. Татты-
бїбїнїн талантынын такшалы-
шына да Кыдыкееванын кош-
кон салымы бар. “Ким менин 
ордумду ээлейт?” дегенде ал 
киши Турсунбаеваны кєргєн. 
Ошон їчїн ага жардам берген, 
аны дайыма театрдагы интри-
галардан, ушак-айыўдан корго-
гон. Кырк бир жылдын ичинде 
албетте, мыкты актрисалар кел-
ди. Ар бир актрисанын єзїнїн 
єзгєчєлїктєрї болот. Биз їчїн 
Турсунбаева дагы єзїнїн ажа-
ры менен сулуулуктун эталону 
катары калды. Эталон кылып 
алган адамдын элесинен чыга 
албаган їчїн анын ордун баса 
турган киши жок деп ойлойбуз. 

Балким, биз элестеткен су-
луулукка, келбетке дал келе 
турган актрисалар жок сыяк-
туу туюлса керек. Кыргыздын 
азыркы шаардашкан, заманбап 
коомунда биздин кыздар сырт-
кы келбети боюнча дагы, би-
лими, ички єсїїсї боюнча да-
гы алдыга озуп кеткен. Эгер су-
луулуктун критерийлерине са-
ла турган болсок, актриса эмес  
башка адистиктеги кыздардан 
дагы абдан сулууларды кєрїїгє 
болот. 

- 2009-жылы кинотеатр-
га барып, Чыўгыз Айтматов 
менен Бїбїсара Бейшена-
лиева жєнїндєгї кино тас-
маўызды кєргєн элем. Бул 
кинонун чыгышына наара-
зы болгондорду дагы уга ка-
лып жїрєм...

- Элдин эмнеге нааразы бол-
гонун тїшїнєм. Айтматовдун 
жеке жашоосун коомчулук-
ка алып чыгыш керек беле де-
ген ой-пикирлерден улам бо-
лушу мїмкїн. Бул сїйїї бая-
нын  мурда эле коомчулук аб-
дан жакшы билчї. Айтматов 
деген єтє кеменгер адам, маха-
баты жєнїндє Мухтар Шаханов 
экєє биргелешип жазган “Аска-
да калган аўчынын ыйы” деген 
китепте айтып жатат. Ал китеп-
ти окугандан кийин, мен ошонун 
негизинде пьеса жазгам. Ал пье-
саны Роза Айтматова эже сатып 
алып окуптур. Бир кїнї экєєбїз 
жолугуп калсак, “бул фактылар-
дын баарын каяктан билесиз?” 
деди. "Чыгармачыл адамдар-
дын чєйрєсї жакшы билебиз, 
анын їстїнє Чыўгыз Тєрєкуло-
вич єзї да жазып жатпайбы" де-
дим. Залкар жазуучу ал кезде эл-
чи эле, 2008-жылы Кыргызстан-
га келгенде телефон чалып "пье-
самды сизге кєрсєтєйїн дедим 
эле" десем, “Мен Муктар Шаха-
новичтин кабинетине келем”-
деди. Ошол жактан жолугу-
шуп, пьесаны колуна бердим. 
Он кїн єткєндєн кийин экєєбїз 
кайра жолуктук. Кандай дей-
сиз, эмне ой-пикириўиз бар? -  
десем, “Аны экєєбїз шашпай 

сїйлєшєбїз, азыр Казат мени 
конокко чакырып келип калып-
тыр” деди. Ошо менен жолуккан 
жокпуз. Андан кийин экєєбїз 
бул маселенин тегерегинде сїй-
лєшє албадык. Анткени, ал чет 
єлкєдє жїрїп калды. Чыгарма-
ны 2005-жылы койдум. Айтма-
тов атайын Люксембургдан те-
лефон чалып “спектакль кан-
дай болду?” деп Казат Акма-
товдон сураптыр. “Кєрдїк, ая-
бай ыйладык” деп айттым, деди                  
Казат Акматов. 2008-жы-
лы апрель айы болчу, Айтма-
тов келип калды. Темирлан                                               
Сманбековду ээрчитип алып 
жолугушууга бардым. “Сиз-
дин ролуўузду ойногон мыр-
за ушул. Сиз бул жигитти учу-
рунда “менин спектаклдеги 
эў мыкты Бостонум” деп айт-
кансыз” деп тааныштырдым.                    
Айтматов Темирланды кєпкє 
карады, анын ролун ким ойно-
гонун баалап-сындап жатса ке-
рек. “Спектаклди кєрсєтє ала-
сыўарбы?” деди. “Кєрсєтє ала-
быз” дедим. “Эл кандай кабыл 
алып жатат?” деп сурады. “Эл 
ыйлап жатат” десем “алда бе-
чаралар, ай...” деп койду. Эл-
ди айттыбы же єзї менен Бей-
шеналиеваны айтып жатабы 
ким билет? Улуу адамдын сє-
зїнїн ары жагында да катмар-
катмар ой, маани жатат эмес-
пи. “Экєєнїн сїйїїсїн кєрсє-
тїп эмне кыласыўар, эмне ке-
реги бар эле?” дегендер болуп 
жатат десем, “Эмне їчїн кєр-
сєтпєйсїўєр? Ал деген биздин 
тарых да” деп койду. “Мен ушу 
пьесаны сценарийге айлантып, 
кино тартсамбы деп ойлоп жа-
там” десем “тарт, тарткыла” де-
ди. Кєпчїлїк эл Айтматовдун 
“Аскада калган аўчынын ыйы” 
деген китеби бар экенин би-
лишпейт, окушпайт. “Бизди сєз 
кылгандын ордуна, мына менин 
єз оозумдан уккула” деп чыгар-
ган китеп менин тїшїнїгїмдє. 
Фильм ошонун негизинде тар-
тылып кетти. 

- “Эки улуу инсанга арнал-
ган тасма болгон соў, мыкты 
деўгээлде тартылышы керек 
эле. Кино бийиктикке кєтє-
рїлє албай калган” деп ай-
тышат. Сиз єзїўїз буга кан-
дай дейсиз? 

- Балким... Эми ал жерде сї-
йїї баяны гана кєрсєтїлгєн. 
Эки залкардын чыгармачылы-
гын, болгон дїйнєсїн ачып бе-
риш їчїн, кєп сериялуу фильм 
тартыш керек болчу. Мисалы, 
Роза эже “муну сериалга ай-
лантыш керек, Айтматовдун 
дїйнєгє атагы чыккан жазуучу 
экендиги, Бейшеналиеванын 
прима-балерина экени кєрї-
нє тургандай болуш керек” деп 
айтканы эсимде турат. Тасма-
ны єзїмдїн каражатым менен 
тарткам. Мамлекетке кайрыл-
сам деле чиновниктер колдо-
мок эмес. Анын їстїнє “Айт-
матов, Бейшеналиева болсо 
элге жайып эмне кереги бар” 
деген тїшїнїк ушу кезге че-
йин эле жашайт.  Менин бул 
фильмди тартуудагы макса-
тым эки жылдыздын сїйїїсї-
нїн бийик экенин кєрсєтїї жа-
на коомдогу ушак-айыўдарга 
чекит коюу болчу. 

Афина БАКИРОВА

Кыргыз 
Республикасынын эл 

жазуучусу, драматург, 
котормочу, театр 
сынчысы Жаныш 

КУЛМАМБЕТОВ:

“КИНОДО 
ЧЫЎГЫЗ МЕНЕН 

БЇБЇСАРАНЫН 
СЇЙЇЇСЇН 

КЄРСЄТКЄМ”

ЭМГЕК - ДАЙРА, БИЛИМ - КЕМЕ

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
№96 (3431)
2022-жылдын 1-ноябры16


