
2023-жылдын I жарым 
жылдыгына жазылуу баасы:

Гезитке жазылуу баасы почта 
кызматын кошкондо 6 айга: 

которуу жолу менен – 1373 сом 
52 тыйын;

накталай тєлєє жолу менен – 
1398 сом 00 тыйын. 

КРнын Нормативдик акты 
журналына жазылуу баасы 6 айга:

Которуу жолу менен – 1536 сом 
00 тыйын

Накталай тєлєє жолу менен – 
1563 сом 43 тыйын.

Жазылуу бардык почта 
тїйїндєрїндє жїргїзїлїп жатат.

гезитине жазылууну 
эстен чыгарбаўыз!

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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"КЕМПИР-АБАД ЭМНЕ ЭКЕНИН БИЛБЕЙ 
ЭЛЕ КЫЙКЫРЫП ЖАТЫШАТ"

Алмамбет МАТУБРАИМОВ:

АСМАН ТИРЕГЕН 
ИМАРАТ КУРУЛАТ

16-БЕТТЕ

“Атабыздын 
эки чемодан 
ырын єрттєп 
салган”

Турсункан ДОСУЕВА:Теўгиз 
Бєлтїрїк 
жаўы жылды 
абактан 
тосмой болду

4-БЕТТЕ

“Жапаров деле чек 
араны кийинкиге 
калтырып, президенттик 
мєєнєтїн жыргап 
єткєрсє болмок”

Тимур САРАЛАЕВ:

7-БЕТТЕ

ЖАРЫГЫБЫЗ 
СУУККА КЄЗ 
КАРАНДЫБЫ? 

Кыргызстанга кыш келбесе эле єлкєнїн энергетика 
тармагында маселе жаралбай калат беле дейм да. Ант-
кени, жыл сайын кїз-кыш мезгилинде энергоресурстар-
га бай мамлекетибизде электр энергиясынын кєйгєйї 
жаралат. Энергетика министри Таалайбек Ибраев пар-
ламенттин трибунасынан, “Кємїр келбесе, анда баары 
суукка кєз каранды. Эгер суук болсо, анда чектєє кир-
гизебиз” деп, єзїнє ишенип-ишенбей жооп узатканына 
деле таў калбай туралы. Себеби, алысты болжогон энер-
гетикалык программанын жоктугунанбы, же чабалды-
гыбы, айтор, качан кєрсєў ушул маселе кырынан турга-
ны турган. Кыскасы суук эле болбосо, єчїрїїлєр болбой 
жыргап жашай бермекпиз деген таризде жоопту уккан-
дан жадабай калдык.

Буга чейин “Бишкек жылуулук борборуна Кара-
Кеченин кємїрїн жагабыз, миллиондогон сом їнєм-
дєйбїз” дешкендер болгон. Бирок, жаўы министрдин 
келиши менен кыска мєєнєттє Казакстандан тендерсиз 
400 миў тонна кємїр сатып алуу зарылчылыгын бел-
гилеген. Анысы деле туурадыр. Бирок, кылычын алып 
кирип келген кыш эч кимди кїтпєйт экен да. Азырынча 
канча кємїр ташылып келди, так маалымат жок. Андан 
калса, кечээ жакында эле аймактардагы, баш калаабыз-
дагы кїтїїсїз єчїрїїлєр тууралуу ыкчам маалымат бер-
ген эч ким болбоду. "Улуттук энергетикалык холдинг 
компаниясы" ишканасынан, “тїйїнгє кїч келгендиктен 
жана авария тобокелдиктеринен улам электр энергиясы 
автоматтык тїрдє єчїп калып жатат” деп кеч болсо деп 
тїшїндїрмє берди. 

Анан дагы кїз-кыш жылытуу мезгилинин соўунда 
Бишкектин ЖЭБди борбор калаанын мэриясына берїї 
пландалып жатканын Энергетика министри Таалайбек 
Ибраев Жогорку Кеўештин жыйынында билдирди. Шаар-
дыктарды жылуулук жана электр энергиясы менен кам-
сыздоого жыл сайын кошумча 5,5 миллиард сом чыгаша-
га шаардык бюджет туруштук бере алабы? Бул дагы ма-
селе жаратпайбы? Энергетика министри Таалайбек Иб-
раев мырзанын алысты болжогон энергетикалык саяса-
тын азырынча тїшїнїї кыйын. Министрлер Кабинети 
кїз-кыш мезгилине карата тиешелїї каражатты бєлїп, 
электр энергиясы менен камсыз кылуу маселесинин ал-
дын алып жаткан шартта министрдин ишенимсиз аракети 
министрликтин аброюна кєлєкє тїшїрїп жаткан жокпу? 

Шекербек КАЛЫКОВ

ЭНЕРГЕТИКА

Баш калаабыз Бишкекте 
алгачкы 27 кабаттан турган 
асман тиреген имараттын 
курулушу башталганын Royal 
Construction компаниясынын 
коммерциялык директору 
Бектур Садыров билдирди. 

Бул турак жай комплексинин 
биринчи їч кабатында ком-
мерциялык жайлар жайгаш-
са, калган кабаттарында эки 
кабаттуу (дуплекс) жана  ка-
димкидей батирлерди сунуш 
кылышат экен. Заманбап има-
раттын  ылдам лифти секун-
дасына 2,5 метрге жылса, бир 
кабатты 1,5 секундда басып 
єтєт дешет. Дагы бир єзгєчє-
лїгї,  полдон шыпка чейин по-
нарамалык терезелер, фасады-
нын 70%ы айнек менен кооздо-
луп, имараттын чатырында ме-
дициналык авиация їчїн тик 
учак коно ала турган  аянчасы 
болот экен.  

Замандын талабына жооп бе-
ре турган, жаўы курулуш нор-
малары жана эрежелери ме-
нен курулуп жаткан имарат 
2026-жылы ишке берилет.

3-БЕТТЕ
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ИШ ЖУМА

ВЕНГРИЯ ИНВЕСТИЦИЯ 
САЛУУГА КЫЗЫКДАР

Єзбекстан Республикасына 
иш сапары менен барган Прези-
дент Садыр Жапаров Самарканд 
шаарында Венгриянын Премьер-
министри Виктор Орбан менен 
жолугушту.

Анда кыргыз-венгер эки тарап-
туу кызматташтыгынын актуал-
дуу багыттары талкууланып, Пре-
зидент Садыр Жапаров Венгрия-
Кыргыз Єнїктїрїї фондунун 
алкагындагы жалпы суммасы 
24 млн АКШ долларын тїзгєн 
конкреттїї инвестициялык дол-
боорлорду ишке ашырууга кєўїл 
бурду. Эки єлкєнїн ортосундагы 
соода мамилелеринде мїмкїнчї-
лїк кыйла жогору болгондугуна 
карабастан, толук кєлємдє пай-
даланылбай жатканын кошум-
чалады. Андан сырткары кыр-
гызстандык студенттердин Бу-
дапештте билим алуусуна шарт 
тїзїп бергендиги їчїн ыраазы-
чылыгын айтты.

Єз кезегинде Виктор Ор-
бан венгер тарап Кыргызстан-
га инвестиция салууга кызык-
дар экенин, Президент Садыр              
Жапаровдун жетекчилиги астын-
да Кыргызстандын социалдык-
экономикалык єнїгїїсїндє оў 
натыйжаларды кєрїп жатканын 
канааттануу менен белгиледи.

САММИТТИН 
КАТЫШУУЧУЛАРЫНА 
СЫЙ ТАМАК

Президент Садыр Жапаров 
10-ноябрда “Тїбєлїк шаар” 

комплексинде Тїрк мамлекет-
теринин уюмунун (ТМУ) каты-
шуучу мамлекеттеринин башчы-
ларынын Саммитинин тогузун-
чу жыйынына катышуу їчїн Са-
марканд шаарына келген мамле-
кет башчылары менен бирге сый 
тамакка катышты. Жогорку да-
ражалуу меймандар їчїн Єзбек-
стан Республикасынын Прези-
дентинин атынан расмий кече 
єттї. Анда тїрк элдеринин ма-
даний ар тїрдїїлїгїнє арналган 
концерт болду.

ТЇРК 
ЦИВИЛИЗАЦИЯСЫНЫН 
ЖАЎЫ ДООРУ

Мамлекет башчысы Садыр 
Жапаров Тїрк мамлекеттер ую-
муна катышуучу-єлкєлєрдїн ли-
дерлеринин Саммитинин тогу-
зунчу жыйынында сєз сїйлєп, 
бул иш-чаранын алкагында Са-
марканд шаары "Тїрк дїйнєсї-
нїн цивилизациясынын борбо-
ру" деп жарыяланышы менен єз-
бек элин жалпы кыргыз элинин 
атынан куттуктады. 

Ошону менен бирге Тїрк мам-
лекеттер уюмунун Башкы катчы-
сы кызматына Кубанычбек Ємї-
ралиевдин талапкерлигин колдо-
гондуктары їчїн ыраазычылык 
билдирди.

"Саммиттин темасы "Тїрк ци-
вилизациясынын жаўы доору — 
жалпы єнїгїї жана єркїндєє-
гє карай бирге" деп аталат. Соў-
ку эки-їч жылда жер жїзїндє 
эл аралык маанидеги ар тїрдїї 
чакырыктар пайда болду. Учур-
да дїйнєдєгї туруксуз кырдаал 

менен катар, аймактык коопсуз-
дук маселелери алдыўкы планга 
чыгууда” - деген Садыр Жапаров 
єз ара кызматташууну кїчєтїїнї 
талап кылаарын айтты.

Дїйнє жїзї коронавирус пан-
демиясынын терс таасиринен 
али толук чыга элек. Учурдагы 
кризис шартында соода алака-
ларын кеўейтїї  їчїн дагы ты-
гыз кызматташуу зарылдыгы кїн 
тартибинде турат. Кыргызстан 
менен Тїрк мамлекеттер уюму-
нун єлкєлєрїнїн ортосундагы 
сооданын кєлємї былтыркы 
жылы 40 пайызга єскєн. Садыр 
Жапаров соода-экономикалык 
кызматташтыкты мындан ары 
єнїктїрїї їчїн транспорт масе-
леси дагы чоў мааниге ээ экен-
дигин белгилеп єттї. Ошондой 
эле Тїрк мамлекеттери уюму-
нун Инвестициялык фондун 
тїзїї демилгесин колдоорун, 
"Тоолорду туруктуу єнїктїрїї" 
резолюциясынын долбоорун ал-
дыга жылдырууда, анын алка-
гында биз 2023-2027-жылдар-
ды "Тоолуу аймактарды єнїк-
тїрїї боюнча беш жылдык ара-
кеттер" жылдары деп жарыялоо 
демилгесин кєтєрїп жатканды-
гын айтты.

Ушул жылдын май айында 
БУУнун Нью-Йорктогу штаб-
квартирасында сунуш кылынган 
Беш жылдык пландын концеп-
циясын колдоону эскертип, бї-
гїн айтылган бардык демилгелер 

келечекте ишке ашырылат деген 
ишенимин билдирди. Саммиттин 
тогузунчу жыйынынын жыйын-
тыгында бир катар документтер-
ге кол коюлду.

АЛИШЕР НАВОИ 
АТЫНДАГЫ ЭЛ АРАЛЫК 
СЫЙЛЫГЫ–ЧЫЎГЫЗ 
АЙТМАТОВГО

Саммиттин тогузунчу жыйы-
нынын алкагында Алишер На-
вои атындагы «Тїрк дїйнєсїнїн 
биримдигине кошкон салымы 
їчїн» эл аралык сыйлыгы Чыў-
гыз Айтматовго кєзї єтїп кет-
кенден кийин ыйгарылды. Атал-
ган сыйлыкты ыйгаруу ТМУга 
катышуучу-єлкєлєрдїн Мамле-
кет башчыларынын чечими ме-
нен кабыл алынган. Сыйлык-
ты Єзбекстандын Президенти                                      
Шавкат Мирзиёев Мамлекет баш-
чысы Садыр Жапаровго тапшыр-
ды. Садыр Жапаров єзбек элине 
тїрк адабиятынын жана дїйнє-
лїк адабияттын, жалпы эле мада-
нияттын єнїгїшїнє кошкон эбе-
гейсиз зор салымын эске алуу ме-
нен кєрїнїктїї жазуучу Чыўгыз 
Айтматовду кадыр-барктуу сый-
лыкка кєрсєткєндїгї їчїн те-
реў ыраазычылык билдирип, 
улуу жазуучунун чыгармачы-
лыгы — кєєнєрбєс мурас жа-
на жалпы дєєлєт экенин єзгє-
чє белгиледи.

ЛИДЕРЛЕР КЄЧЄТ 
ОТУРГУЗДУ

Президент Садыр Жапаров 
Саммиттин тогузунчу жыйыны-
на катышуу їчїн келген мамле-
кет жана делегация башчылары 
менен биргеликте “Регистан” 
аянтына кєчєттєрдї отургузуу 
иш-чарасына катышты. Бул иш-
чара Президент Шавкат Мир-
зиёевдин демилгеси менен иш-
ке ашырылып жаткан «Яшил ма-
кон» жалпы улуттук долбоору-
нун алкагында єттї.

СЫЙЛЫГЫН 
КУТТУКТАП, САЛЫМЫН 
БЕЛГИЛЕДИ

Єлкє башчысы Садыр Жапаров 
Саммиттин алкагында Тїрк-
мєнстандын Халк Маслахаты 
Милли Генгешинин Тєрагасы 
Гурбангулы Бердымухамедов 
менен жолугушту.

Садыр Жапаров Гурбангулы 
Бердымухамедовго ыйгарылган 
«Тїрк дїйнєсїнїн жогорку ор-
дени» сыйлыгы менен куттук-
тап, ТМУнун эл аралык кадыр-
баркын кєтєрїїгє кошкон жеке 
салымын белгилеп єттї.

Жолугушкан тараптар актив-
дїї темп менен єнїгїшї керек 
болгон тармактарда кызматташ-
тыкты мындан ары тереўдетїїнї 
макулдашышты.

БАШКЫ 
КАТЧЫНЫ 
КАБЫЛ АЛДЫ
Ишемби кїнї Президент Садыр 
Жапаров Тїрк мамлекеттер уюмунун 
(ТМУ) Башкы катчысы Кубанычбек 
Ємїралиевди кабыл алды.

Кубанычбек Ємїралиевди Тїрк 
мамлекеттер уюмунун (ТМУ) Баш-
кы катчысы болуп дайындалышы 
менен куттуктаган Садыр Жапаров,                                     
тїрк тилдїї мамлекеттердин саясий-
экономикалык жана маданий-
гуманитардык байланыштарын тереў-
детїїнїн маанилїїлїгїн белгиледи.

КЫРГЫЗСТАН ТЇРК 
ДЇЙНЄСЇНЇН АЖЫРАГЫС 
БИР БЄЛЇГЇ

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасынын орун басары 
Эдил Байсалов Бишкек 
шаарында єтїп жаткан чоўдор 
арасындагы Самбо боюнча дїйнє 
чемпионатынын ачылыш аземине 
катышты.

Мелдешке дїйнєнїн 50дєн 
ашык єлкєсїнєн 500гє жакын 
спортчу катышат.

Эдил Байсалов белгилегендей, 
самбо кїрєштїн абдан кызык-
туу жана динамикалуу єнїгїп 
жаткан тїрї болуп саналат. Бул 

боюнча дїйнєлїк турнир биз-
дин єлкєдє алгач ирет єтїп жа-
тат. “Мындай иш-чаралар жаран-
дар арасында дене тарбия жана 
спортту єнїктїрїї жана жайыл-
туу иретинде маанилїї экенди-
гине ишенем. Дїйнє чемпиона-
тынын жалпы катышуучулары-
на мелдештерде жогорку натый-
жаларга жетишїїсїн каалайм. 
Мыктылар жеўишке жетсин», - 
деди ал.

Даярдаган 
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

Министрлер Кабинетинин Тєрагасынын 
орун басары Эдил Байсалов жана Бишкек 
шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров Бишкек 
шаарынын «Ак-Ордо» жаўы конушундагы 
№102 орто мектептин ачылыш 
аземине катышты.   

Борборубуздагы мектептердин жетишсизди-
гин белгилеген Эдил Байсалов: «Президенттин 

тапшырмасы менен Бишкек шаарында 15 мектеп-
тин курулушу башталган. Бїгїнкї кїндє 15 мек-
тептин 13ї окуучуларга єз эшигин ачты. Бул чоў 
жетишкендик”, - деди Эдил Байсалов. 

Бул їч кабаттуу мектептин имараты 750 окуучу-
га ылайыкталган. Анда окуу класстары, мугалим-
дер бєлмєсї, ашкана, жыйындар залы жана спорт 
залы каралган.

«АК-ОРДОДОГУ» БИЛИМ УЯСЫ

САМБО БОЮНЧА ДЇЙНЄ 
ЧЕМПИОНАТЫ



ЄТКЄНДЇН ЖАЎЫРЫГЫ

- Алмамбет Матубраимович, 
эгемен мамлекетибиздин алгач-
кы жылдарында чоў саясатта эки-
нин бири болгон адамдардын би-
рисиз. Ошол кезде биз єз киндиги-
бизди єзїбїз кесип дегендей таг-
дыр чеччї чечимдер кабыл алын-
ды, ага тїздєн-тїз катыштыўыз. 
Айтыўызчы, ошол кабыл алынган 
чечимдердин ичинен сиз їчїн эў 
кыйыны же эў маанилїїсї кай-
сы болду?

- Эў кыйыны жана маанилїїсї 
улуттук валютабызды киргизгени-
биз болду. Сом киргенден кийин ше-
риктеш мамлекеттер менен мамиле-
алакаларды тїзїї оўой болгон жок. 
Биздин Тышкы иштер министрлиги 
жаўыдан калыптанып жакшы иштей 
элек эле. Кадрдык дипломаттар жок 
болуп, дипломатиябыз аксап турган. 
Кантип алсыз болуп турган Кыргыз-
стан шериктеш мамлекеттердин ара-
сынан биринчи болуп улуттук валю-
тасын киргизип алат деген мамиле 
жасалды. Биз эртеби-кечпи баары 
бир улуттук валюта кирерин бил-
генбиз. Союз таркап, баягы байла-
ныштар їзїлїп, бири-бирине жардам 
жок болгондон кийин ар ким єз эко-
номикасын жолго салышы керек эле. 
Эў оор маселе ушул болгон. Экинчи-
ден, дагы бир орчунду жагдай СССР 
тарагандан кийин бардык мурдагы 
партиянын 1-секретарлары ордунда 
калып, башкаруу системасы мурун-
кудай эле калган. Бир гана бизде де-
мократия деп окумуштуу адам бий-
ликке келди. Республикабызда пар-
тиялык системанын атка минерлери 
менен жаўы демократтар ортосунда 
кєп маселелерде талаш-тартыш бол-
гон. Улуттук валюта жаўы кирген-
де 4 сом 1долларга теў болуп кирген. 
Бул кєрсєткїч тєрт эседен ашпаш ке-
рек болчу. Ашып кетсе инфилятив-
дик башкаруудан чыгып кетет деген 
Дїйнєлїк банктын талабы бар эле. 
Эгемен жаш мамлекеттин кредиттик-
бюджеттик каржылоо системасын 
тїзїї кыйын болду. Пенсия 5-6 сом 
болгон. Оор шартка карабай 12 сом-
го кєтєрїп колдогонбуз. Ал кезде бир 
кїндє 30га чейин токтом-чечимдер 
кабыл алынып турган. Себеби, эс-
ки мыйзамдар туура келбей, жаўы 
мыйзамдар жок болуп укуктук жак-
тан кыйынчылык жаралган. 

- Капилет эле биз улуттук ва-
лютабызды биринчи киргизип 
алдык. Буга кошуналар тараптан 
кандай реакция болду? 

- Кантип кичинекей мамлекет єз-
дєрїнїн валютасын киргизет деп ко-
шуна мамлекеттер темир жолду, ав-
тожолдорду жаап єткєрбєй, само-
лёттор учпай калган. Москва дагы 
рубль зонасынан чыгып кеттиўер 
деп берип аткан кредиттерди, авиа-
каттамдарды токтотконго чейин бар-
ган. Биз шериктеш єлкєлєргє доллар 
менен тєлємдєрдї жїргїзєлї десек 
швейцар франкы менен тєлєгїлє де-
ген учур да болгон. Улуттук валюта-
бызды киргизерден мурун биз кїндє-
лїк керектелчї азык-тїлїктїн 6 ай-
лык корун камдап алганбыз. Антке-
ни сомду киргизгенден кийин жарым 
жылга эл керектєєчї товарлардын 
тартыштыгы болот деген эсебибиз 
бар болчу. Бирок кїндєлїк керектел-
чї товарлар бир топ мезгилге чейин 
тартыштыкта болду. Улуттук валю-
таны киргизїїдє Дїйнєлїк банк ме-
нен купуя сыр болгон. Аталган банк 
союздук мамлекеттердин таркашы-
нан пайдаланып, рублге кысым ка-
тары бир мамлекетти єзїнє тартып, 
улуттук валютаны киргизїї боюнча 
каражат бєлгєн. Башкача айтканда 
Дїйнєлїк банктын максаты экспе-
римент катары биздин республика-
нын аймагынан рублди сїрїп чыга-
руу болгон. 

- Тыштан таасир болгон экен 
да?

- Таасир болот. Ошентсе да бул 
нерсе ошол кезде Кыргызстандагы 
жакшы єнєктїктїн башталышы бол-
гон. Биз єзїбїздїн улуттук валюта-
бызды киргизип, шериктеш мамле-
кеттерге жол салып бердик. 

- Ошентсе да ал учурда бул чоў 
тобокелчилик эле да? Тунгуч Пре-
зидент Аскар Акаевдин бул че-
чимге барышы жеўил болбосо 
керек? 

- Негизи окумуштуу адамдар ал-
дыга жылган, коомду, прогрессти ал-
дыга сїйрєгєн сапатка ээ болушат. 
Локомотив десек болот. АКШ СССР-
ди кулатышы керек болуп, кулатты. 
Анын ичинен дагы ыдыратып улут-
тук валютаны киргизип, бирдиктїї 
рубль аймагын жок кылууга да ки-
ришкен. Бизге ошол жагы да тїрткї 
берип кетти. Бул жагынан кыйналсак 
да абалдан чыгып кеттик. 

- Алгачкы кыргыздын улуттук 
валютасын кайдан басып чыгар-
дыўыздар? Эсиўизде болсо канча 
каражат кетти ага? 

- Биринчи улуттук валютабызды 
Англиядан басып чыгардык. Кара-
жаты бизге берген гранттын эсеби-
нен болду. Бирок ошол кезде эле мїм-
кїнчїлїктєрїбїздї тїзїп, туруктуу 
тїрдє валютабызды єзїбїз чыгара-
лы деген маселени кєтєргєм. Неги-
зи чоўбу же кичинеби кєп мамле-
кеттер баалуу кагаздарын, улуттук 
валютасын єздєрї эле басып чыга-
рышат. Биз азыркыга чейин мамле-
кеттик баалуу документтерди чыгара 
албай отурабыз. Жыл сайын тендер-
ге берген акчанын ордуна кредитке 
алсак деле деле бїтмєк. Бул багытта 
бизге гранттык-кредиттик акчаларды 
сунуш кылган учурлар болгон. Бирок 
эмнегедир чечилбей калган.

- Рублдерди пайдалануудан чы-
гарып, эмне кылдыўыздар?

- Москвага жєнєткєнбїз. Анча-
мынчасы башка жакка кетип калды 
деген аўыз сєздєр да болуп жїрєт. 

- Ошол 90-жылдары борбору-
буздан жарандарга жер тилке-
лери бєлїнїп берилген. Мындай 
чечим бийликке коомдун, жаш-
тардын кысымынан улам кабыл 
алынганбы?

- Бишкек шаарынан жер, батир 
алуу титулдук эл їчїн єтє кыйын 
болгонун улуу муун билет. Шаарга 
катталууга туруунун єзї єтє кыйын 
болгон. Катталгандан кийин 5 жыл 
болгондо гана їйгє кезекке турганга 
укук берилчї. Биз СССРде эмес, дїй-
нєдє биринчи болуп Бишкекте 3 жыл 
жашагандарга жер берїї чечимин ка-
был алганбыз. Кыргыз жаштарына їй 
салуу їчїн жер берїї дїйнє жїзїн-
дє болбогон прецедент болгон. Бор-
бор шаарыбызда ошол кезде жаўыл-
басам кыргыздар 16-17%ды эле тїз-
чї. Борбордо титулдук кыргыз элин 
кєбєйтїї боюнча 1990-жылы чечим 
кабыл алынган. Ага ылайык улуттук 
валюта кирген 1993-жылга чейин їй 
куруучуларга жеўилдетилген кредит 
бергенбиз. Бирок бул саясий демарш-
ка айланып, ар кандай коомдор тїзї-
лїп, тигил же бул жер тилкесин бе-
ресиўер деген талап кїчєп, миўдеген 
гектар жер берилсе да жетишсиз бол-
ду. Ошол кезде борбор шаарда улуту-
на карабай їйгє кезекке тургандар 30 
миўдей болгон. Бул маселе азыркыга 
чейин чечиле элек десе болот. 

- Сиз Аскар Акаев менен иште-
шип калдыўыз, анын ишине кан-
дай баа берет элеўиз, жетекчи, ли-
дер катары кандай эле?

- Аскар Акаев Кыргызстан деген 
жаш мамлекетти дїйнє жїзїнє таа-
нытып кетти. Сомду киргизип, рынок 
жолуна салды. Биздин жаш респуб-
ликаны демократияга кадам койгон 

мамлекет катары тандашып, экспери-
менталдык тїрдє улуттук валютаны 
киргизїї бизге туш келип, Кыргыз-
стан улуттук валютаны кабыл алуу-
ну баштап берди. Дїйнєлїк соода 
уюмуна биринчи болуп кирдик. Єт-
кєндїн баарын эле жаман дей берген 
болбойт. Курманбек Бакиевдин учу-
рунда биринчи жолу бюджетте про-
фицит болду, 600 сомдук минимал-
дык пенсияны 2 миў сомго чейин кє-
тєрдї. Мугалимдердин айлык акы-
сын 4 миўден 8 миўге, дарыгерлер-
дикин 6 миўден 10 миўге чейин кє-
тєрдї. Атамбаев кєчмєндєр оюнун 
дїйнєгє дїўгїрєтїп таанытты. Ал-
тай цивилизациясы деп бул жерге бїт 
боордош тїрк тилинде сїйлєгєн эл-
дерге кыргызды ата кылды. Буряты 
менен якуту да тїбїбїз кыргыз деген-
ге алып келди. Албетте, кемчилик-
тер сєзсїз болот. Эл єз баасын бер-
ди, калганын тарых тастыктайт. Кем-
чиликтерди эске алуу менен алдыга 
жылуу керек. 

- “Кумтєр” боюнча биринчи ке-
лишимди тїзїїгє сиз тїздєн-тїз 
катышкансыз. Алгачкы жолу ке-
лишимде биздин їлїшїбїз 75,4% 
менен тїзїлгєн экен. Ушул боюн-
ча айтып берсеўиз, кандайча бол-
ду?

- 1994-жылы биринчи вице-
премьер-министр катары “Кумтєр” 
боюнча комиссиянын тєрагасы бол-
гом. Негизи бул иш 1993-жылы баш-
талган. 

Бизде єтє чоў талаш-тартыштар 
болгон. Мен сєзсїз тїрдє контрол-
дук пакет бизде болушу керек деген 
позицияда болдум. Чынын айтканда 
67%дан кем эмес їлїшїбїз болуш ке-
рек болчу. Ошондо 3тєн 2си биздики 
болуп, кєзємєл бизде болмок. Сїй-
лєшїїлєр башталганда эле 85%дан 
баштап, тїшїп отуруп 75,4%га ма-
кул болгонбуз. Мындагы эў чоў ма-
селе - биз биргелешкен ишкана тїз-
гєнбїз. Муну катышкандар тастык-
тайт. “Камеко” менен “Кумтєркыр-
гызалтын” ишканасын тїзїп, Давле-
тов дегенди башкы директор койгон-
буз. Куруу кезинде да, эксплуатация 
кезинде да сєзсїз тїрдє жетекчиси 
кыргыздын жараны болгон. Ошол 
кезде мени Эл аралык валюта фон-
дуна каражат алып келїї їчїн жи-
берди. Адатта валюталык каржылоо 
1-апрелден башталат, мени 11-майда 
маселени чечип келїї їчїн жєнєтїш-
тї. Ал жактан бир ай дегенде келдим. 
Уктабаган тїндєр єттї. Анткени Па-
риж клубунда кредит маселеси карал-
мак. “Кумтєрдї” башташ керек бол-
чу. Жылдык їстєк пайызы 0,25 жана 
10 жылдык жеўилдик шарты менен 
40 жылга 1 млрд доллар єлчємїндє 
кредиттик жана гранттык чечим бо-
луп, абалдан чыкканбыз. Акаевге ки-
рип кайра-кайра талашып-тартышып 
отуруп ынандырып, ошол келишимге 
кол коюлган. Келишимде їлїш масе-
леси эле эмес, башка маселелер - мєў-
гїлєргє мїмкїн болушунча аз зыян 
келтирїї, ишканада 85% кыргыздар 
иштєєсї, тамак-аш жана башка ке-
ректелчї товарларды ушул жерден 
сатып алуу шарттары бїт бар бол-
чу. Биринчи алтын єндїрїлгєндєн 

баштап мєўгїлєргє зыян келтирбєє 
їчїн жер алдында казуу шарты коюл-
ган. Азыр андагы келишим архивде 
жок экен. Мен таппай койдум. 

Андан кийин кенди каржылоо 
башталганга чейин мен ЖКнын Эл 
єкїлдєр жыйынына депутат болуп, 
андан соў Тєрага болуп калдым. 
Кийинки келишимдерде їлїшїбїз 
66,6% болуп калганы кїлкї келер-
лик нерсе болду. 3тєн 2си же 66,7% 
болгондо контролдук пакет бизде 
калып, кєзємєл бизде болмок. Алар 
0,1 пайызга биздикин кемитип, Кыр-
гызстандын кєзємєлїнєн чыгып кет-
кен. Бул атайын кєз боёмочулук, ал-
доо десем болот. Акционердик коом-
дор жєнїндє мыйзамда 3тєн 2си деп 
кєрсєтїлгєн. Биздики 66,6% болуп 
0,1% жетпей калган. Бул 95-жылдар 
эле. Менин принцибим боюнча баш-
ка бийликтин бутагы болгондон ки-
йин аткаруу бийлигине кийлигишїї 
туура эмес болуп калмак. 

- Жогорку Кеўеште Тєрага бо-
луп туруп капыстан эле кызмат-
тан кетип калдыўыз. Ага эмне се-
беп болду? 

- Шайлоо башталганда “шайтан 
оюндар” башталат. Конституция-
га ылайык Президент Аскар Акаев 
эки мєєнєткє гана шайлана алмак. 
2000-жылы башка киши шайланы-
шы керек эле. Ошондуктан лидер-
лик сапаты бар инсандарды нейт-
ралдаштырчу. Бул єнєкєт СССР ке-
зинен бери эле башка мамлекеттер-
де деле азыркыга чейин колдонулуп 
келет. Ошондо ротация дегенди ой-
лоп таап мени алмаштыруу айласын 
табышты. Иш жїрбєй эле саясий жї-
рїштєр менен алек болгонсуп калды. 
Ошондуктан єзїм силерде конститу-
циялык чечим болгон жок, мен Кыр-
гызстан алдыга кетїїсї їчїн кєпчї-
лїккє баш ийем, кєпчїлїк менен чеч-
тиўер деп айтып, спикерликти тап-
шырып, депутаттык мандатымды 
сактап калгам. 4 жолу добушка кою-
луп, акыркысында 70 депутаттын 
37си колдоп добуш берди. Консти-
туция боюнча азыр да 3тєн 2си менен 
Тєрага кызматтан кетет. Конститу-
циялык сот бирєєнїн каш-кабагына 
карап чечим кабыл албай мыйзамды 
так сакташы керек болчу. Мыйзам 
кабыл алынгандан кийин ал туура-
бы же туура эмеспи кынтыксыз ат-
карылышы керек. Тилекке каршы, 
Конституциялык сот чечимди мый-
замдаштырды. Бирок оор мезгилде 
карама-каршылык, тирешїї жара-
туунун кереги жок болчу. Эў негизги-
си бир кишинин келечеги же бир ки-
шинин бактысы їчїн эмес мамлекет 
їчїн иштєєбїз керек. Тилекке кар-
шы, кыргыздардын бирин-бири кє-
рє албастыгы, регионалдык, уруу-
чулук сыяктуу жаман адаттары же-
ўип кетип жатат. 

- Бїгїн Кемпир-Абад маселеси 
курч турат. Сиз ошол тараптык 
катары бул боюнча оюўуз кандай?

- Кемпир-Абад боюнча айтсам, 
ошол жерди бир кєрбєй туруп кый-
кыргандар болуп жатат. Тарыхый бир 
мїмкїнчїлїк тїзїлїп, келишимге ке-
лип жатабыз. Азыр бизге єтїп жат-
кан жерлердин кєпчїлїгї де-юре 

биздики, де-факто Єзбекстандыкы 
болуп, зым тосуп алышкан. Талаш 
болуп тургандан кийин аны чечиш 
керек. 

Чынын айтканда ошол жердеги чек 
аралар боюнча буга чейинки жетек-
чилер кїнєєлїї. Чек ара айылдары-
быз бири ак, бири кара шахматтык 
тактадай аралаш жайгашкан. Илгери 
колхоз-совхоздун жетекчилери деле 
кошуналарга бул жер керек десе бе-
рип коё берген. 1997-жылы чек ара-
ларды тактай баштадык. Кєп жерлер 
талаш жаратты. Алматы декларация-
сы боюнча калыш керек эле, тилек-
ке каршы колдонбой жатабыз. Та-
жиктер 1924-жылкы документ дейт. 
А 1924-жылы тажик деген болгон 
эмес, Єзбекстандын курамындагы 
автономиялуу облус болгон. Калк-
тын саны єсїп жатат. Жер тартыш. 
Жер жаралбайт, адам жаралып жа-
табыз. Суу сактагыч їчїн 4485 гек-
тар жер мен билген маалымат боюнча 
1996-жылы Кыргызстанга Єзбекстан-
дын аймагынан бєлїнїп берилген. 
Кадамжай, Ноокен, Сузак, Кара-Суу 
райондору алган. 

- Анда биз суу сактагычка бе-
рилген жер їчїн кошуналар ме-
нен эсептешкен болобузбу?

- Ооба, эсептешкенбиз. Бир га-
на нерсе суу агып кирип жатканда 
агындылар суу сактагычка толуп ка-
лат. Айылдыксыз, билесиз бир жолу 
суугарсаўыз агындылар кирет. А суу 
сактагычка 70 жылдан бери агынды-
лар агып жатат. Суу киргенде кєлє-
мї кєтєрїлїп плотинаны тээп жа-
тат. Ошондуктан горизонтту 908ден 
900гє тїшїрдїк деп жатышат. Демек, 
суунун деўгээли 8 метрге ылдый тї-
шєт. Эми суу канчалык кирсе дагы 
900дєн кєтєрїлбєйт. Союз таркаган-
дан бери эле плотинага бизди єткєр-
бєй, ээлеп алышкан. Эми плотинаны 
биргелешип башкаралы деп жатышат, 
ал їчїн атайын ишкана тїзїлєт экен. 
Мамлекеттик кєз караш менен кара-
шыбыз керек. Кемпир-Абад эмне эке-
нин билбей эле кыйкырып жатышат. 
Єзгєндїкмїн, Президент Єзгєнгє бар-
ганда мен да бардым. Президент каа-
лоочулардын баарын залга киргизип 
тїшїндїрїп отурду. Кээ бирлер кир-
бей коюшту. Мен да чыгып киргиле 
деп чакырдым, болушкан жок. Бул 
маселе ызы-чуу менен эмес, дипло-
матия менен гана чечилиши керек. 

- Анда азыркы келишим туура 
чечим экен да?

- Азыркы келишимдин шарты жак-
шы. Андан тышкары бизге 19 миў га 
жер карайт экен деп жатышат. Мур-
да суу басып турчу жерден 1270 гек-
тар бошойт экен. Єзгєндєн Сузакка 
ашып бараткан жерде дєў бар. Ошол 
жерден да 1200 га жер берет экен. 
Мен жашыруун документтерди кєр-
гєн жокмун, ошон їчїн толук айта 
албаймын. Бирок келишимдеги жа-
нагы бизге бере турган 19 миў гектар 
жерлерде зым тартылып, кєп жерлер 
де-юре биздики, де-факто аларды-
кы. Мына Кербенде аэропорт иште-
бей турат. Ала-Букада да биз єтє ал-
бай турган жерлер бар. Мен ал жер-
лерди билбейм, бирок Ала-Бука, 
Кара-Сууда жерлер биздики болот 
деп эл сїйїнїп жатат. Эгер чындап 
эле ушундай болсо анда биз мын-
дай компромиске барышыбыз керек. 
Канчалык чек араны тезирээк чечсек, 
ошончолук тезирээк стабилдїїлїк 
болот. Тирешип тура бергенден пай-
да жок. Биз чечпей кийинки муунга 
єтїп кетсе эч нерсесин тїшїнбєгєн-
дєр келип, дагы чыр кїчєшї мїмкїн. 

- Демек, жанагы айрымдар єзї-
бїздїн жерлер дегендердин баары 
талаштуу жерлер болчу да. Эми 
ошол жерлер бир тараптуу бизге 
єтїп жатат да, туурабы?

- Ооба. Талаш жерлерди чечип, чек 
араны тактап алганыбыз жакшы, ан-
сыз коопсуздугубузду, стабилдїїлїк-
тї камсыз кыла албайбыз. Єлкєбїз-
дїн єнїгїїсї дагы созула берет. 

Бегим ТУРДАЛИЕВА

Жогорку Кеўештин мурдагы Тєрагасы 
Алмамбет МАТУБРАИМОВ:

“КЫРГЫЗ ЖАШТАРЫНА ЖЕР БЕРЇЇ 
ДЇЙНЄДЄ ЖОК ПРЕЦЕДЕНТ БОЛГОН”
“Эркин-Тоо” гезити эгемендиктин карлыгачы катары мамлекетибиз кєз 
карандысыздыгын дїйнєгє жар салардын алдында жарыкка чыккан. 
Мына ошондон бери эгемен мамлекетибиз менен тагдырлаш болуп, 
басма сєз каражаты катары жаўы тарыхыбыздын летописи жазылууда. 
Ушул 30 жылдык кыска тарыхыбызда айтылган же айтылбаган, архивде 
калган же калбаган ар кандай жагдайлар болушу мїмкїн. Биз мына 
ушундай актай калган барактарыбызга толуктоо болор деген ниетте 
эгемен мамлекетибиздин каармандарын кепке тартсак деп турабыз.
Белгилїї мамлекеттик ишмер Алмамбет Матубраимов эгемен 
мамлекетибиздин башатында єтє жооптуу кызматтарды аркалап 
жїргєн инсан. Аны иштесе ишинин кєркїн чыгарган, бирок кызматка 
жармашпаган, єз принциби бар ємїрї єрнєк адам катары билебиз. 
Учурунда чоў кызматтарды аркаласа да артынан жаман сєз ээрчибеген 
саналуу адамдардын бири. Ал эгемен мамлекетибиздин башатында 
туруп мамлекетибиз їчїн тагдыр чеччї чечимдерди кабыл алууга 
тїздєн-тїз катышып, анын чок ортосунда жїргєн кыргыз саясатында 
єзїнїн салмактуу орду бар белгилїї мамлекеттик ишмер. 
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СЄЗДЇН КЫСКАСЫ

Нурланбек Шакиев парла-
менттин тєрагалыгына келге-
ни, аппараттын ичинде кадр-
дык жїрїштєр жанданды. 
Жогорку Кеўештин мурда-
гы депутаты Алайбек Алым-
баев парламенттин аппарат 
башчысынын биринчи орун 
басарлыгына дайындалды. 

Парламенттин ичинен карь-
ерасын баштап, бир катар 
бєлїмдєрїндє иштеп келген 
Алымбаев Жогорку Кеўеш 
їчїн жат эмес. Андыктан, 
ишке келгенде жетекчилик-
ти уятка калтырбаса керек. 

Калыгул БЕЙШЕКЕЕВ

Дасыккан дипломат, 
билими менен иши айка-
лышкан белгилїї саясатчы 
Руслан Казакбаев Кыргыз-
стандын Тїркиядагы ата-
йын жана ыйгарым укук-
туу элчиси болуп дайын-
далды. Тиешелїї Жарлык-
ка єлкє башчысы єткєн ап-
танын соўунда кол койду. 
Казакбаевдин дипломат-
тык жолунда Тїркияда 
кыйла жыл иштегенин эс-
ке алсак, бул сапар боор-
дош эки элдин ортосунда-
гы алака єтє бийик деў-
гээлге чыкпаса дагы, жы-
луу маанайда уланаарында 
шек жок. “Карт дипломат-
ка” ишене туралы...

Эл аралык Urban Hub коом-
чулугунун єкїлдєрї Бишкек 
шаарында “50 автонун орду-
на 1 автобус” — аталышында 
акция єткєрїп, баш калаада-
гы автотыгын, булганган 
абаны — ышты атайын ми-
сал менен кєрсєтїп бериш-
ти. Бул тууралуу Movegreen 
коомдук экологиялык уюму 
жарыялады.

Иш-чара Кулатов менен 
Фатьянов кєчєлєрїнїн кеси-
лишинде єтїп, уюштуруучу-
лар 50 автоунаа жолдун 600 
чарчы метрин ээлегенин, ал 
эми велосипедчендер 70, са-
мокатчандар 50 чарчы метрди 
ээлегендигин айтышты. Авто-
бустун жїргїнчїлєрї жолдун 
30 чарчы метрин ээлегенди-
гин белгилешкен. Кєрдїўєр-
бї? Ушундай таз кейпибиз ме-
нен анан кантип биз ыштан 
арылат элек?

50 АВТОНУН ОРДУНА 1 АВТОБУС: БИШКЕК 
АВТОТЫГЫН, ЫШТАН КАЧАН АРЫЛАТ?

КАРА КОЧКОРДУН КЫЗЫ САРНОГОЕВ 
АТЫНДАГЫ СЫЙЛЫКТЫ БАГЫНДЫРДЫ

РУСЛАН КАЗАКБАЕВ 
ТЇРКИЯДАГЫ 
“ТУУРГА КОНДУ”

ТУРГАНБАЕВ МЕНЕН 
МЫРЗАКМАТОВ КАН-
КУДАГА АЙЛАНЫШТЫ

КУСЕИН ИСАЕВДИН 
УУЛУ КАРЬЕРАЛЫК 
СЕКИРИК ЖАСАДЫ

АЛЫМБАЕВГЕ ООМАТ ООП, 
АППАРАТТЫН ИШИНЕ АРАЛАШТЫ

ЄРНЄКТЄГЇ ЄКЇЛДЇН ДАТЫН 
УГААР ЖАН БАРБЫ?

Оштун бир кездеги “Ормону” Мелис Мырзакматовго 
генерал-майор Мелис Турганбаев кулдук уруп барды. Та-
гыраагы, Мырзакматовдун кызы Каныкей ИИМдин мур-
дагы жетекчисинин уулу Азамат Турганбаевдин ємїрлїк 
жолдошуна айланып, эки тарап кудуўдап турган чактары. 
Куттуктайбыз! Эки жаш бактылуу болушсун! Кудай кош-
кон куда болот. Эки Меке ылайым миў жылдык кудалар-
дан болушсун!

Узаган аптада Таласта залкар талант 
Байдылда Сарногоевдин 90 жылдык 
мааракеси дїўгїрєгєн тейде єткєрїл-
дї. Казан-казан эт баштаган той шаа-
нисинен тышкары Байдылда Сарно-
гоев атындагы республикалык ада-
бий сыйлыктын жеўїїчїлєрї сыйла-
нышты. Баш байгени касиеттїї кара 

Кочкордон келген Бегайым Нурланова 
илип кетип, капчыгына кошумча 100 
миў сомду бєктєрє кетти. 30 жаштын 
кырына эми келген кичинекей тири-
караак чыйрак кыз далай акындарды 
чаўында калтырып, эрденип турган 
кези. Илхом келип турганда чуркай 
берсин да, туурабы?

Ысык-Кєл районунун Єр-
нєк айылында Эрнис Исабе-
ков аттуу жаран бар. Айылда-
гы, жалпы ошол аймактагы кє-
кєйгє кєк таштай тийген кєй-
гєйлєрдї кєтєрє чаап, жогорку 
бийлик бутактарына сунуштап 
жїрєт. Кара жанын карч уруп, 
элдин кєйгєйїн кєтєрїштєн та-
жабайт. Дал ушул Эрнис Иса-
беков алдыдагы Курултайга 

делегат болуу менен єлкє баш-
чысынын єзїнє кєйгєйдї ай-
тууга шымаланса, жергиликтїї 
“бєрк ал десе баш алган” жетек-
чилер бут тосушуп, борборго 
келе турган жолун тосушканын 
биздин кабарчыбызга айтып 
берди. Тиешелїї органдар бул 
жарандын датына кулак сала 
алышабы? Кабарчыбыз илик-
тєєгє киришти. 

ТЕЎГИЗ 
БЄЛТЇРЇКТЇН 
КАМАКТАГЫ 
МЄЄНЄТЇ 
УЗАРТЫЛДЫ

Кылым чуусуна айланган “Кумтєр-
дїн” мурдагы жетекчиси Теўгиз Бєл-
тїрїктїн баш коргоо чарасы узарты-
лып, жаўы жылды да камактан тосмой 
болду. Куш тилиндей маалыматты Биш-
кек шаардык сотунан да бекемдешти. 
Бєлтїрїк мырзанын абактагы жашоосу 
10-январга чейин уланмакчы. Андан 
кийинки тагдыры эркиндик менен ула-
набы же капаста калабы? Бул жагы биз-
дин соттордун чыгарган чечимине жа-
раша болсо керек.

Кыргыз кыйырына бел-
гилїї социолог Кусеин 
Исаевди билесиўер да. Ак-
сакалдын уулу Асеин Исаев 
ушул кїндєрдєн тарта єл-
кєбїздїн тышкы иштер ми-
нистринин биринчи орун 
басарлыгына дайындалды. 
Тиешелїї чечимди Ми-
нистрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапа-
ров кабыл алды. Сєєгїнєн 
бери дипломат, бїтїндєй 
ємїрїн тышкы саясаты-
бызга арнаган Асеин Исаев 
буга чейин єлкєбїздїн Ин-
диядагы элчиси катары иш-
теп жаткан.
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- Данир мырза, Ысык-Кєлдєн 
Ошко орун которуштургандын 
артыкчылыктары болот бекен?

- Албетте, болот! Бул жакта жер 
башка, эл башка дегендей. Мїмкїн-
чїлїктєрї, єзгєчїлїктєрї башка. 

- Жыйым-терим бїттї да. Ал-
дыда районго эмне иш кылууну 
максат кылып жатасыз?

- Ооба, кїзгї оруп-жыйноо єнєк-
тїгїн бїтїрїп алдык. Тїшїмдїїлїк 
Кудайга шїгїр жаман эмес! Учурда 

кїздїк себїї жана кышка даярдык-
тарды кєрїїнїн  їстїндє иштеп жа-
табыз. Мындан тышкары бизге жыл 
башында коюлган милдеттерди жана 
пландарды аткарууну, экономикалык 
кєрсєткїчтєр, жарандардын астында-
гы милдеттер, инвестиция тартууда 
иштерди жїргїзїї боюнча пландар-
дын їстїндє алпурушуп жатабыз.

- Кайра мурдагы орунуўузга 
которулууну ойлонуштура элек-
сизби?

- Ойлонуштура элекмин. Менин 
милдетим мойнумдагы жоопкер-
чиликтїї милдетти абийирдїїлїк 
менен аткаруу болуп саналат. Мен 
їчїн Президентибиздин райондогу 
єкїлї катары мыйзам чегинде бе-
рилген бар укуктарымды пайдала-
нып, мамлекеттик кызматкер ка-
тары иштєє гана турат. Ошол мак-
саттарды ишке ашырышыбыз керек. 
Ушул багыт менен иштеп, коюлган 
тапшырма, пландарды аткарып, ра-
йонго жакшы иш кылуу менин асыл 
максаттарымдын бири. 

Калыгул БЕЙШЕКЕЕВ

ЇЗЇЛ-КЕСИЛ

САМАРКАНДДАГЫ 9-САММИТ

Ноокат райондук мамлекеттик администрациясынын 
башчысы–аким Данир ИМАНАЛИЕВ:

“Инвестиция тартуу менен 
алпурушуп жатабыз”
Бу жергиликтїї чиновник кадрдык ротациянын эпкини менен Ысык-Кєл 
районунун акимдигинен Ноокат районунун башчылыгына которулуп барган. 
Биз район башчысына интернет аркылуу азын-оолак собол салдык.

Жыйынды єзбек президенти 
Шавкат Мирзиёев ачып, былтыр-
тан тарта аталышын єзгєрткєн 
уюм тїрк тилдїї єлкєлєрдїн 
кызматташтыгында жаўы барак 
ачылганын билдирди. Уюм Тїрк 
тилдїї мамлекеттер кеўеши де-
ген аталыш менен 2009-жылы 
тїзїлгєн. Ал учурда Кыргызстан, 
Казакстан, Тїркия жана Азер-
байжан мїчє болчу. 2019-жы-
лы Єзбекстан уюмга толук кан-
дуу мїчє болуп кирип, былтыр-
тан бери Тїрк мамлекеттер ую-
му деп атала баштаган. Шавкат 
Мирзиёев азыркы учурда дїйнє-
дєгї экономикалык кризис шар-
тында тїрк тилдїї єлкєлєр кыз-
матташтыкты чыўдашы керекти-
гин кошумчалады. Уюмга мїчє 
єлкєлєр экономикалык жаатта-
гы кызматташтыкта мїмкїнчї-
лїктєрдї толук кандуу колдон-
богонун, бажы тєлємдєрї жого-
ру экенин белгилеп, эркин соода 
жїргїзїї аймагын тїзїї, транс-
порттук байланышты кїчєтїї 
зарылдыгын билдирди.

Єзбекстандын президенти 
коопсуздук маселелерине єз-
гєчє кєўїл буруу зарылдыгын, 
дїйнєнїн баардык бурчундагы 
мамлекеттер аралык куралдуу 
тирешїїлєр, согуштар, ар кан-
дай локалдык жаўжалдар тїрк 
дїйнєсїнє коркунуч туудуруп 

жатканын кошумчалады. Бул 
шартта коопсуздук органда-
ры терроризмге каршы, кибер-
коопсуздук жаатында биргелик-
те иш алып барышы учур тала-
бы деп белгиледи. Буга чейин ай-
тылгандай саммитте мамлекет 
башчылар ар тараптуу кызмат-
ташуунун актуалдуу маселеле-
рин талкуулашып, уюмдун 2022 
– 2026-жылдарга карата декла-
рациясын жана стратегиясын ка-
был алышты. Жалпылап айткан-
да уюмга мїчє мамлекеттердин 
ортосунда гуманитардык кыз-
матташтыктан тарта экономи-
калык байланыштарды чыўдоо, 
транспорт жана бажы иши, сана-
риптештирїї жаатындагы дол-
боорлор да талкууланды. Сам-
миттин алдында уюмга мїчє єл-
кєлєрдїн экономика министрле-
ринин Тїрк инвестициялык фон-
дун, биргелешкен соода їйлєрїн 
ачуу жана Турансез экономика-
лык аймагын тїзїї боюнча сїй-
лєшїїлєрї болду. 

Тїркмєнстандын бул уюмга 
толук кандуу мїчє болуп кошу-
лары кабарланып жаткан. Тїр-
киянын тышкы иштер минист-
ри Мевлїт Чавушоглу 29-сен-
тябрдагы билдирїїсїндє: “Жак-
шы жаўылык менен бєлїшкїм 
келип жатат. Буга чейин уюмга 
байкоочу болгон Тїркмєнстан 

Самарканддагы саммитте то-
лук кандуу мїчє болуп кирет. 
Муну менен тїрк тилдїї їй-
бїлєбїздї толуктайбыз” деп ал-
дын ала маалымдаган эле, би-
рок Самаркандда єткєн Тїрк 
мамлекеттеринин уюмунун IX 
саммитинин жыйынтыгын-
да Тїркмєнстан уюмдун то-
лук кандуу мїчєсї болуп жа-
рыяланган жок. Тїркиянын 
министринин эки ай мурунку 
маалыматы эмнеге ишке аш-
пай калганын, ага эмне себеп 
болгонун эч ким тїшїндїрїп 
бере алган жок. Тїркмєнстан-
дын атынан саммитке єлкєнїн 
мурдагы президенти Гурбангу-
лы Бердымухамедов катышты. 
Тїркмєнстандын мамлекеттик 
маалымат агенттиги (ТДХ) Бер-
дымухамедов жыйынга Єзбекс-
тан президенти Шавкат Мир-
зиёевдин чакыруусу менен ар-
дактуу конок катары катышып 
жатканын билдирди. Бул иш-
чарага єзбек бийлиги даярдык 
кєрїп, аны коомчулукка чагыл-
дыруу їчїн буга чейин аккре-
дитация албаган айрым маалы-
мат каражаттардын кабарчыла-
рын да чакырды. 

Тїрк мамлекеттер уюмунун 
(ТМУ) мамлекет башчылары-
нын чечими менен Кыргыз Рес-
публикасынын єкїлї – Кубаныч-
бек Ємїралиев ТМУнун Башкы 
катчысы болуп дайындалды. Ти-
йиштїї чечим Самарканд шаа-
рында (Єзбекстан Республикасы) 

єткєн Уюмдун Саммитинин жї-
рїшїндє кабыл алынды. Куба-
нычбек Ємїралиев буга чейин 
Кыргыз Республикасынын Тїр-
кия Республикасындагы Атайын 
жана Ыйгарым укуктуу Элчиси 
жана Анкара шаарындагы рези-
денциясы менен бир эле убакта 
Кыргыз Республикасынын Из-
раилдеги Атайын жана Ыйгарым 
укуктуу Элчиси кызматын ээле-
ген. Уюмдун Башкы катчысы їч 
жылдык мєєнєткє шайланат. Бу-
га чейин бул кызматты Х. Акын-
жы (Тїркия), Р. Гасан (Азербай-
жан), Багдад Амреев (Казакстан) 
ээлеп келген.

Соўунда Тїрк мамлекеттери 
уюмунун (ТМУ) Алишер Навои 
атындагы эл аралык сыйлыгы 
Єзбекстандын сунушу менен 
тїрк дїйнєсїнїн сыймыгы бол-
гон улуу жазуучу, маркум Чыў-
гыз Айтматовго ыйгарылды. Бул 
тууралуу саммиттен соў брифинг 
учурунда Єзбекстандын тышкы 
иштер министри Владимир Но-
ров билдирди. Сыйлык Кыргыз 
Республикасынын Президенти 
Садыр Жапаровго берилди. Єз-
бекстандын мамлекет башчы-
сы Шавкат Мирзиёев аны Айт-
матовдун жакындарына тапшы-
рып коюуну єтїнїп, салам жол-
доду. Тїрк дїйнєсїнїн бирим-
дигине кошкон салымы їчїн 
Тїрк мамлекеттер уюмунун эл 
аралык Алишер Навои атында-
гы сыйлыгын ыйгаруу жєнїн-
дє чечим єткєн жылы Тїркияда 

єткєн саммитте кабыл алынган. 
Сыйлык быйыл биринчи жолу 
берилди.

Албетте дїйнє коомчулугу 
їчїнчї дїйнєлїк согуштун ула-
гасында турган кооптуу шартта 
Тїрк мамлекеттер уюмунун IX 
саммитинин жыйынтыгында ка-
был алынган чечимдер учурда-
гы эў зарыл болгон талаптардын 
баш сабында турарында талаш 
жок. Тили, дили, дини, базары, 
мазары бир болгон Тїрк мамле-
кеттеринин олуттуу уюмга бири-
гип, алдыга бир максатта кадам 
коюп иш алып баруусу эў алгач 
уюмга мїчє болгон ар бир мам-
лекеттин экономикалык жактан 
єнїгїїсїнє шарт тїзєт. Илимий-
практикалык конференциялар, 
маданий иш-чаралардын жїрї-
шїндє мамлекеттер аралык ала-
калар бекемделип, достук мами-
лелер чыўалат. Соода сатык жол-
го коюлуп эркин соода жїргїзїї 
аймагы тїзїлїп, транспорттук 
байланыштар кїчєтїлєт. Аскер-
дик коргонуу, коопсуздук боюнча 
тажрыйбалар алмашылып, ата-
йын кызматтар терроризмге кар-
шы, киберкоопсуздук жаатында 
биргеликте иш алып барат. Тїрк 
мамлекеттер уюмунун мындан 
аркы ишине, уюмга  Башкы кат-
чысы болуп дайындалган Кыр-
гыз Республикасынын єкїлї – 
Кубанычбек Ємїралиевге ийги-
лик каалайбыз.

Бахпурбек АЛЕНОВ

ТИЛИ, ДИЛИ БИР 
ЄЛКЄЛЄРДЇН 
КЕЛЕЧЕК КАДАМЫ
Єткєн аптанын 11-ноябрында Єзбекстандын Самарканд шаарында 
Тїрк мамлекеттер уюмунун IX саммити болуп єттї. Бул жолку 
жолугушуу «Тїрк цивилизациясынын жаўы доору, чогуу єнїгїїгє 
биргеликте кадам» деген ураан алдында уюштурулду. Ага уюмдун 
мїчєлєрї — Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Тїркия жана 
Єзбекстан мамлекеттеринин президенттери, байкоочу макамында 
Венгриянын премьер-министри жана Тїркмєнстандын Халк 
Маслахатынын тєрагасы Гурбангулы Бердымухамедов катышты.
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ (АРИС)

ПРОЕКТ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В 
РАМКАХ ТРЕТЬЕГО ПРОЕКТА СЕЛЬСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ 

(ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА COVID-19)» (ДФ ПСИ-3)

I. Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ), 
Ïðîåêò «Äîïîëíèòåëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå â ðàìêàõ Òðåòüåãî 
ïðîåêòà ñåëüñêèõ èíâåñòèöèé (ïî ðåàãèðîâàíèþ íà COVID-19»                  
(ÄÔ ÏÑÈ-3) íàñòîÿùèì ïðèãëàøàåò êâàëèôèöèðîâàííûõ ëèö 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà cñëåäóþùèå ïîçèöèè:

Региональный специалист по закупкам по Иссык-
Кульской области, Региональный специалист по 
закупкам по Нарынской области, Региональный 

специалист по закупкам по Таласской области, всего               
3 (три) позиции.

Êàíäèäàò äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì 
êðèòåðèÿì è êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

• âûñøåå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè ýêîíîìèêè ôèíàíñîâ èëè â ñîîò-
âåòñòâóþùåé îáëàñòè;

• çíàíèå ðóêîâîäñòâ è ïðîöåäóð Âñåìèðíîãî Áàíêà, äðóãèõ ìåæ-
äóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé ïî çàêóïêå òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã;

• çíàíèå ìåñòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè çàêóïîê;
• îïûò ðàáîòû â èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòàõ èëè ñìåæíûõ îáëàñ-

òÿõ íå ìåíåå 3-õ ëåò, èç íèõ 1 ãîä ñïåöèàëèñòîì ïî çàêóïêàì;
• ïðàêòè÷åñêèé îïûò ðàáîòû â ïîäãîòîâêå òåíäåðíûõ äîêóìåí-

òîâ, êîíòðàêòîâ, îöåíî÷íûõ îò÷åòîâ;
• õîðîøåå çíàíèå ïèñüìåííîãî è ðàçãîâîðíîãî àíãëèéñêîãî ÿçû-

êà;
• íàâûêè ðàáîòû ñ êîìïüþòåðíûìè ïðîãðàììàìè Microsoft Word 

è Excel.

II. Îòáîð êîíñóëüòàíòà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðî-
öåäóðàìè, óñòàíîâëåííûìè â «Ðóêîâîäñòâî ïî Ðåãóëèðîâàíèþ 
Çàêóïêàìè Âñåìèðíîãî Áàíêà äëÿ Çàåìùèêîâ ÔÈÏ (èþëü 2016, 
ïåðåñìîòðåíî â íîÿáðå 2017 ã. è àâãóñòå 2018 ã.».

III. Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/
àâòîðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ, íà ñàéòå 
ÀÐÈÑ www.aris.kg è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì îòáî-
ðå (ðåçþìå íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì íîìå-
ðà êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ïîçèöèè) äî 18.00 ÷àñîâ 28 íîÿáðÿ 
2022 ãîäà.

IV. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ïîçæå óêàçàííîãî ñðîêà, íå áóäóò 
ðàññìîòðåíû. Íà ñîáåñåäîâàíèå áóäóò ïðèãëàøåíû òîëüêî êâà-
ëèôèöèðîâàííûå êàíäèäàòû.

Ñ/Î-519

КАЗЫНАЛЫК МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИ ЧЫГАРУУ ЖОЛУ 
МЕНЕН МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРДЫН КРЕДИТОРДУК 
КАРЫЗДАРЫН ТЄЛЄЄ ЖАНА КУРУЛУШ ОБЪЕКТТЕРИН 

КАРЖЫЛОО БОЮНЧА ЧАРАЛАР ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

ЭКОНОМИКАЛЫК КОНЦЕНТРАЦИЯНЫ КОНТРОЛДОО 
БОЮНЧА ЭРЕЖЕЛЕРДИ БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê îðãàí-
äàðûíûí òîâàðëàðäû, æóìóøòàðäû æàíà êûçìàò 
êºðñºò¿¿ëºðä¿ æåòêèð¿¿÷¿ëºðä¿í àëäûíäàãû êðå-
äèòîðäóê êàðûçäàðûí òºëººí¿, îøîíäîé ýëå êóðó-
ëóø îáúåêòòåðèí êàðæûëîîíó êàìñûç êûëóó ìàê-
ñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñ-
òèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëà-
éûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëè-

ãèíèí êàçûíàëûê ìèëäåòòåíìåëåðèí ÷ûãàðóó æàíà 
òºëºº òàðòèáè æºí¿íäº æîáî 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè-
íèí êàçûíàëûê ìèëäåòòåíìåëåðèí êàòòîî æàíà ýñåï-
êå àëóó ìàìëåêåòòèê êèòåáè æºí¿íäº æîáî 2-òèðêå-
ìåãå ûëàéûê;

3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè-
íèí êàçûíàëûê ìèëäåòòåíìåëåðèí ÷ûãàðóó æîëó ìå-

íåí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí êðåäèòîðäóê êàðûçäà-
ðûí òºëºº æàíà êóðóëóø îáúåêòòåðèí êàðæûëîî òàð-
òèáè æºí¿íäº æîáî 3-òèðêåìåãå ûëàéûê.

2. Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí æåòåê÷èëåðè êðåäè-
òîðäóê êàðûçäàð, îøîíäîé ýëå êóðóëóø îáúåêòòåðè 
æºí¿íäº ìààëûìàòòàðäû áåð¿¿äº ìààëûìàòòàðäûí 
àíûêòûãû ¿÷¿í æåêå æîîïêåð÷èëèê òàðòàò äåï áåë-
ãèëåíñèí.

3. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï 
îí ê¿íä¿í è÷èíäå ê¿÷¿íº êèðåò.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíèí 2021-æûëäûí 10-äåêàáðûíäàãû ¹304 "Êàçû-
íàëûê ìèëäåòòåíìåëåðäè ÷ûãàðóó æîëó ìåíåí ìàì-
ëåêåòòèê îðãàíäàðäûí êðåäèòòèê êàðûçäàðûí òºëºº 
ìåõàíèçìèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìó ê¿÷¿í æîãîò-
òó äåï òààíûëñûí.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 4-íîÿáðû, ¹616

"Àòààíäàøòûê æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíûí 11, 12-áåðåíåëåðèí èøêå àøûðóó ìàê-
ñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòè-
òóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëà-
éûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òè òîêòîì êûëàò:

1. Ýêîíîìèêàëûê êîíöåíòðàöèÿíû êîíòðîëäîî áîþí-
÷à ýðåæåëåð òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2012-æûë-

äûí 21-èþíóíäàãû ¹431 "Ýêîíîìèêàëûê êîíöåí-
òðàöèÿíûí æ¿ð¿ø¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ìîíîïîëèÿãà êàðøû ìûéçàìäàðûíûí ñàêòàëûøûí 
êîíòðîëäîî áîþí÷à ýðåæåëåðäè áåêèò¿¿ æºí¿í-
äº" òîêòîìó;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2015-æûë-

äûí 23-èþíóíäàãû ¹403 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ªêìºò¿í¿í àéðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèð-
ãèç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíóí 5-ïóíêòó;

3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûë-
äûí 7-àâãóñòóíäàãû ¹405 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ªêìºò¿í¿í 2012-æûëäûí 21-èþíóíäàãû ¹431 "Ýêî-
íîìèêàëûê êîíöåíòðàöèÿíûí æ¿ð¿ø¿íäº Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí ìîíîïîëèÿãà êàðøû ìûéçàìäàðûíûí 
ñàêòàëûøûí êîíòðîëäîî áîþí÷à ýðåæåëåðäè áåêè-
ò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóó-
ðàëóó" òîêòîìó.

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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САЛЫКТАГЫ САНДАР...

Салык кызматы 2022-жылдын 9 айын-
да бирдиктїї салыктын негизинде са-
лык салуунун жєнєкєйлєтїлгєн систе-
масы боюнча 1 миллиард 458,6 миллион 
сом салык жыйнады. Бул єткєн жылдын 
ушул мезгилине салыштырмалуу 1 мил-
лиард 217,8 миллион сомго кєп. Башка-
ча айтканда, былтыркы жылга караган-
да 6 эсеге жогорулаган. Андан тышкары, 
салык салуу системасын колдонгон са-
лык тєлєєчїлєрдїн саны да єскєн. Ал-
сак, бїгїнкї кїндє бирдиктїї салык тє-
лєєчїлєр 28 миў 520га жеткен. Бул єт-
кєн жылга салыштырмалуу 18 миў 366 
субъектке кєп.

Бирдиктїї салык – салыктын їч тїрїн 
алмаштырып, адилеттїї, жеткиликтїї 
салык салуу аркылуу ишкерликти кол-
доого багытталган. Ал патенттик салык 
системасы їчїн жакшы альтернатива бо-
луп саналат. Ошондой эле чакан жана ор-
то ишкерликке тиешелїї салыктар тє-
лєнгєн кирешелерин мыйзамдаштырууга 
мїмкїндїк берет.

КАЛКТЫН КЕРЕКТЄЄСЇН 
КАНААТТАНДЫРГАН 
КАТТАМДАР

Маанилїї багыттарынын бири – жїр-
гїнчїлєрдї ташуу боюнча калктын ке-
ректєєсїн канааттандырган “Кыргыз те-
мир жолу” Мамлекеттик ишканасы акыр-
кы 9 айда жалпысынан 271 миў 461 жїр-
гїнчї ташыган. 

Анын ичинен  ички каттамдар аркылуу 
197 610 жїргїнчї ташылса, ушул жыл-
дын июнь айынан тарта жанданган эл 
аралык каттамдар аркылуу 73 851 жїр-
гїнчї аталган ишкананын кызмат кєрсє-
тїї мїмкїнчїлїгїнєн пайдаланышкан. 
Эл аралык каттамдар Бишкек – Самара, 

Бишкек – Казань жана Бишкек – Новоси-
бирск шаарларына жїргїзїлсє, ички не-
гизги каттамдарды Бишкек-1 – Токмок, 
Бишкек-2 – Кайыўды жана Бишкек-2 – 
Балыкчы багыттары тїзєт. 

ЭНЕРГЕТИКАНЫН ЭРТЕЎИ

Энергетика министри Таалайбек Иб-
раев Дїйнєлїк банктын CASA-1000 дол-
боору боюнча єкїлдєрї менен жолук-
ту. CASA-1000 долбоорунун алкагында 
пландалган инфраструктуралык куру-
луш иштерин жана ага баа берїї жолу-
гушуунун негизги єзєгїн тїздї. 

Аталган долбоор Борбордук Азия ме-
нен Тїштїк Азиянын – Кыргызстан, Та-
жикстан, Ооганстан жана Пакистандын 
энергетикалык тутумдарын байланыш-
тырууга багытталып, эл аралык стан-
дарттарга ылайык электр энергиясын са-
туу боюнча механизмдерди иштеп чыгат. 
Жолугушуунун жїрїшїндє долбоорду 

ишке ашыруунун учурдагы абалы, жал-
пы энергетика тармагындагы пландар, 
жана анын келечеги тууралуу айтылып, 
Дїйнєлїк банк єкїлдєрї Кыргызстандын 
энергетика тармагына бєлїнгєн каражат-
тар тууралуу маалымат берди.

АЯЛДАРДЫН 
АКТИВДЇЇЛЇГЇ АРТУУДА

Жакында борборубузда “EXPO-2022” 
аялдар ишкердигинин кєргєзмєсї єттї. 
Ага “Кыргызиндустрия” ААКнын ал-
дындагы “Кыргызбахча”, “BK Medicare”, 
“Кыргызтемирмык”, “Кыргызтекстиль” 
ЖЧКлары жана єлкєнїн аймактарынан 
келген 60тан ашуун ишкерлер єздєрї єн-
дїргєн товарларын алып чыгышты.

 Кєргєзмєнї уюштуруу жана єткєрїї 
БУУнун “Европа жана Борбор Азиядагы 
аялдар” аймактык кеўсесинин демилгеси 
менен ишке ашырылды. Максаты жана 

багыты – ишкер аялдарды колдоо менен 
алардын экономикалык активдїїлїгїн 
жогорулатуу. 

ЖЕР КАЙТАРЫЛДЫ

“Бишкек машина куруу заводунун” 
менчикке єтїп кеткен 82,4 миллион сом-
дук 62 гектар жери кайрадан ишкананын 
карамагына єттї. 

  Сокулук районунун прокуратурасы 
акцияларынын 75,8 пайызы мамлекет-
ке таандык болгон “Бишкек машина ку-
руу заводу” ААКсына таандык жерди са-
туудагы мыйзамсыз фактыларды далил-
деп чыкты.  Текшерїїгє ылайык, 62 гек-
тар жер мыйзамсыз жеке тарапка єтїп 
кеткендиги аныкталган. Натыйжада са-
тып алуу, сатуу келишими жокко чыга-
рылып, соттун жана  ишкананын баш-
кармалыгынын чечими менен жер иш-
кананын балансына єттї.

КАРАЖАТ ТОПТОО ДА 
ЄЗЇНЧЄ МАДАНИЯТ

Жакында борборубузда Улуттук банк 
тарабынан Дїйнєлїк каражат топтоо кї-
нї єттї. Анын максаты – каражатка бай-
ланыштуу чечимдерди туура кабыл алуу-
га, каражат коопсуздугун камсыз кылган 
аянтчаны тїзїїгє, каражат аркылуу мак-
саттарга жетїїгє єбєлгє тїзгєн калктын 
сабаттуулугун арттыруу жана аны топ-
тоо маданиятын калыптандыруу болуп 
саналат. 

Каражат топтоо маданиятын єркїн-
дєтїї аркылуу окуучулардын, жаштар-
дын финансылык сабаттуулугун жого-
рулатууга багытталган жїзгє чукул ар 
кандай  иш-чараларга шаардын жана ай-
мактардын мектеп окуучулары, студент-
тер катышты. 

"Эркин-Тоо" пресс

ЭКОНОМИКАЛЫК 

ДАЙДЖЕСТ
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КЇЙГЄНДЄН АЙТАМ БИР САБАК

КАБАРЛАРПИКИР

Мен дагы кененирээк 
маалыматтарды угуп, 
Кемпир-Абадды бе-

рип салбай эле алып жатка-
ныбызга ынандым. Сабыр кы-
лып турсак, жакында бул масе-
ле  Жогорку Кеўеште ачык ка-
ралат. Ошондо бурмалап жаткан 
саясатчылар, козутуп жаткан де-
путаттар жалган маалыматтары 
їчїн уялышат деп ойлойм. Пи-
кир алмашууда, сын айтууда 
жалгандын дагы чеги болуш ке-
рек. Бул суу сактагыч убагында                        
Єзбекстандын эгин талаалары 
їчїн курулуп, плотина алардын 
аймагында жайгашкан. 

Курулган кїндєн тартып Єз-
бекстан пайдаланып келет. Кєп 
учурлар болгон, аны єзгєндїк-
тєр дагы жакшы билет. Жаанчыл 
жылдары суунун кєлємї кєтєрї-
лїп, кыргыздардын айдоо жер-
лерин басып кетчї экен. Эч ким 
Єзбекстанга доомат кыла алган 
эмес, тек гана айдоо жеринен ай-
рылып отуруп калышчу.

Суу сактагыч курулган жыл-
дар аралыгында Кыргызстан 
суу сактагычтан пайдаланыш-
кан эмес. Бул факт! Жергиликтїї 

жашоочулар жээгине бара алчу 
эмес. Балык кармайм деп кирип 
алгандарды єзбектер кармап кет-
чї экен. 

Эми азыркы келишим боюнча 
кандай болгону жатат? 

Суунун кєлємїнє эки мамле-
кет бирге кєзємєл кылат. Мурда-
гыдай айдоо жерлерди суу басып 
кетпейт. Эгер суу кєлємї кєтєрї-
лїп бара жатса, бир нукта карма-
лат. Мурда жээгине басып бара 
албасак, эми каалоочулар балык 
кармап, кайыктар менен їстїндє 
сїзїп жїрє алат. Буга чейин суу-
ну айыл чарба багытына колдо-
но алган эмеспиз, бул дагы каш-
кайган чындык. Єзгєндїн эли 
дагы муну жок дебейт. Азыркы 

келишим боюнча айдоо жерлер-
ге каалаган жерден суу тїтїктє-
рїн тартып пайдалансак болот. 
Дагы кандай келишим болуш 
керек мындан артык? “Кемпир-
Абадды сатып жиберди” - деп ай-
тып жаткандар ушул суроолорго 
жооп беришсе жакшы болмок? 
Чек араны бизге мындай кылып 
ыўгайлуу чечїї сындап жаткан-
дардын колунан келеби? Азыр 
сындагандардын кєбї мурда жо-
горку кызматтарда, бийликте бо-
лушкан. Эмнеге ошол кезде че-
че алышкан эмес!? Ошондуктан, 
ар кайсы саясий кызыкчылык-
тарды кєздєгєн топтун тилине 
кирбей, так маалыматка кара-
гыла деп айткым келет. Плотина 

Єзбекстандын аймагында жай-
гашкан, келишим ратификация 
болсо алардын аймагына биздин 
чек арачылар кирип, плотинаны 
чогуу карашат. Мындай келишим 
албетте Кыргызстан їчїн ыў-
гайлуу жана пайдалуу. Жєн эле 
кыйкыра бербей, жыйынтыкка 
кєўїл буруп, оройлонбой мам-
лекеттик туруктуулукту ойлонсо.

1965-жылдан бери плотинаны 
Єзбекстан башкарып келет. Бу-
га чейин кыргыздын бир аскери 
ал жакка кире алган эмес. Азыр-
кы келишим боюнча мындан ары 
башкаруу 50/50 болуп, биз дагы 
плотинага теўме-теў кєзємєл 
кылабыз. Суунун кєлємї бел-
гиленген деўгээлден ашпайт. 

Дагы бир логикага туура кел-
беген ойду чанжыраткандар, “суу 
ээлеп турган жерди алышыбыз 
керек, соолуганда жерди пайда-
ланабыз” - деп суунун тїбїнє кєз 
артып жатышат. Бул дагы элдин 
башын айландырган манипуля-
ция! Болуп келген суу, дагы да-
лай жылдар, кылымдар агат. Суу 
тїгєнїп, соолуп кала турган кїн 
келсе, анда адамзаттын жашоосу 
дагы бїтєт да.

Єзбекстан менен чек ара-
ны тактоодо дагы кєп жакшы 
маалыматтарды уктум, албет-
те ичимдеги сезимдерим туй-
лап, ачыктап, айтып салгым 
келип, сиздер менен бєлїш-
кїм келип жатат. Бирок сїйлє-
шїїгє зыяным тийип калбасын 

деп, азырынча кєп маалымат-
ты єзїмдє кармап турайын деп 
чечтим. Мындан артык кели-
шим болбойт, болушу дагы 
мїмкїн эмес. 

Жакында Алмазбек Атамбаев 
айтты го, “чек ара маселесин мен 
атайын кийинкиге калтыргамын, 
Садыр Жапаров дагы кийинкиге 
калтырса болмок” деп. Тууган-
дар, учурда Єзбекстандын кал-
кынын саны 40 миллион. Дагы 
10 жылда калкынын саны мил-
лиондоп єсєт. Жерге болгон мук-
таждык кїчєйт. Талаш аймактар-
га жайгашат, согушсуз эле кирип 
келет деп ким кепилдик берет? 
Отуз  жылдан бери ушул тїй-
шїктї эч кимиси чечкиси кел-
бей, улам кийинкиге калтырып 
келе бергендин кесепетин кєрїп 
жатабыз. Жапаров деле чек ара-
ны кийинкиге калтырып, пре-
зиденттик мєєнєтїн жыргап єт-
кєрсє болот беле? Болмок. Ан-
дай кылган жок да, жоопкерчи-
ликти алып, киришип, чечип жа-
тат. Маселе болгондо дагы Кыр-
гызстандын пайдасына чечилип 
жатат.

Чек араны шылтоо кылып, же-
ке єздєрїнїн кызыкчылыктарын 
ишке ашырууну максат кылган-
дар жер карап, уяла турган кїн-
гє аз калды. Жакында жакшы ка-
барларга чогуу кїбє болобуз.

Кагазга тїшїргєн 
Разия ЖООШБАЕВА

Саясат таануучу Тимур САРАЛАЕВ:

"Кемпир-Абад маселесинде 
мындан артык келишим болбойт"

Жакында Жогорку Кеўеш 
Кемпир-Абад маселесин ачык 
карайт. Буга чейин чек ара 
маселеси кєрїнгєндїн эле 
бетине кармаган шылтоосуна 
айланды. “Сатып жибериптир” 
деп жер сабагандардын 
элди эки анжы кылып 
адаштырганына дагы кїбє 
болдук. Кээ бир журналисттер, 
саясатчылар, депутаттар 
саясий оюнга айлантып,  
фактыларды бурмалап, 
туура эмес маалыматтарды 
таратышты. Эми ага убакыт 
тараза.

Numbeo анали-
тикалык сайтынын 
билдиргенине ка-
раганда Германия-
да жасалган унаалар 
ЕАЭБдин башка єл-
кєлєрїнє караган-
да Кыргызстанда ар-
зан. Маселен, Кыр-
гызстанда Volkswagen 
Golf орточо эсеп менен 14,58 миў доллар турса, Toyota 
Corolla Sedan 22,61 миў долларга бааланат экен.

Ошол эле учурда жапониялык Toyota Corolla Sedan 
автоунаасынын Казакстандагы орточо баасы бїткїл 
ЕАЭБге салыштырмалуу 21,76 миў долларга баалан-
са,  Арменияда мындай унааны орто эсеп менен 27,57 
миў долларга, Беларуста 27,19 миў долларга, Орусия-
да 37,98 миў долларга сатып алса болорун билдирет 
аталган сайт.

Мамлекеттик салык кыз-
маты чет єлкєлїк компа-
нияларды аралыктан салык-
тык каттоодон єтїїгє жана 
республикада электрондук 
кызматтарды кєрсєткєндї-
гї їчїн кошумча нарк са-
лыгын (КНС) тєлєєчї бо-
луу сунушу менен кайрыл-
ган. Тилекке каршы  Alibaba, 
Meta, Netflix, Google, Amazon  
компаниялары бул сунушту 

четке кагып келгенин салык 
кызматы билдирди.  

Бїгїнкї кїндє КРда элек-
трондук кызматтарды кєр-
сєткєн 18 чет єлкєлїк компа-
ния www.vat.salyk.kg сервиси-
нен КНС тєлєєчї катары ара-
лыктан каттоодон єтїп иш-
теп жатыптыр. Салык кызма-
тынын маалыматы боюнча, 
биздин мыйзамды сыйлаган 
Яндекс Go, Vaskiani Ventures 

limited жана Xsolla компа-
ниялары буга чейин 29 млн 
сом КНС тєлєшкєнї маалым 
болду. 

Ал эми аралыктан кат-
тоону Салык кызматынын 
vat.salyk.kg сервиси аркы-
луу каттоодон єткєндєн ки-
йин чет єлкєлїк уюм иденти-
фикациялык салык номерин 
жана жеке кабинетине кирїї 
мїмкїнчїлїгїн алат экен.

СУНУШ ЧЕТКЕ КАГЫЛУУДА

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛГАН 
УНААЛАР БИЗДЕ АРЗАН

ОКТЯБРДА 3009 
ЖАРАНГА ПЕНСИЯ 
ЧЕКТЕЛДИ

Жыл башынан бери тогуз айдын 
аралыгында 61 145 жаранга пен-
сия чектелгенин Социалдык фонд-
дон билдиришти. Ал эми октябрь 
айында 3009 жаранга пенсия чек-
телсе, андан тышкары, Соцфонд 
эмгек стажы, эмгек акысы, окуу-
су жана майыптыгы боюнча 986 
пенсионерге кошумча берилген 
документтерге ылайык, пенсия-
лар кайрадан эсептелингенин маа-
лымдайт.

Эскерте  кетсек, быйыл пенсия-
нын базалык бєлїгї 1780 сомдон 
3170 сомго, камсыздандыруу бє-
лїгї 15%га єстї.

Шекербек КАЛЫКОВ

Коомдук ишмер Феликс КУЛОВ:

“ДЕПУТАТ ПОЗИЦИЯНЫН 
ТУУРАЛЫГЫНА ТОЛУК ИШЕНЕТ ЭКЕН” 
Коомдук ишмер єзїнїн фейсбуктагы 
баракчасына Кемпир-Абад маселеси 
боюнча бир депутат менен болгон 
пикир алышуусун жарыялады. 
Андан ал:

“Мен бир депутат менен сїйлєш-
тїм. Ал да башкалар сыяктуу эле 
Кемпир-Абад боюнча материалдар-
ды алыптыр. Буга чейин бул депутат 
мага Президент Садыр Жапаров ме-
нен чек ара маселеси боюнча мамле-
кеттик комиссиянын тєрагасы болуп 
турган Камчыбек Ташиевдин пози-
циясынан кїмєн санап, ал тургай ка-
роодо ратификацияга каршы добуш 
берерин айткан. 

Бирок, келип тїшкєн документтер-
ди карап чыгып, 180 градуска єз оюн 
єзгєрткєн. Эми ал биздин позиция-
нын тууралыгына толук ишенет жана 
Кемпир-Абад боюнча єлкєнїн жетек-
чилигин эч кандай шартсыз колдойт. 
Оппозициянын, айрым айылдардын 
тургундарынын нааразылыктары, пи-
кир келишпестиктери боюнча берген 
суроолорума ал “алардын биздин же-
рибизди биз тараптан жоготкондугу 
боюнча аргументтеринин баары жа-
ўылыштык, биз эч нерсени алдырган 

жокпуз, тескерисинче, утуп жатабыз” 
деп жооп берди.

Анын айтымында, буга чейин           
Садыр Жапаров белгилегендей тал-
куу ачык єтїп, Кемпир-Абад боюн-
ча биз чыгарган чечимдин тууралы-
гына эл ынанат.  

Мен ага кєп суроолорду бердим, 
бардыгына кеўири жоопторду алдым. 

Мен алдын алгым келбейт, бирок, 
Кемпир-Абад кризисин жеўип чык-
тык деген сезим пайда болду”, - дейт  
Феликс Кулов.
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Бул кїндєрї кыргыз маданий коомчулугу Кыргыз эл жазуучусу Кубатбек Жусубалиевдин 
80 жылдыгын белгилеп жатат. Жазуучунун маарекесине карата борбор калаабызда 
бир жумадан бери атайын программанын негизинде иш-чаралар, окурмандар менен 
жолугушуулар, илимий конференциялар, сїрєт кєргєзмєлєр єтїїдє. 

Кыргыз эл жазуучусу Кубатбек ЖУСУБАЛИЕВ:

“ДЇЙНЄНЇ УЛУУ 
СЇЙЇЇ БАШКАРАТ”

эле ачып алып окуй берсеўиз бо-
лот. Жазуучунун чыгармачы-
лыгы тууралуу башта да макала 
жазгамын. Бул китебине да ки-
риш сєз жаздым. 

Жазуучу, Кубатбек 
Жусубалиевдин шакирти 
Мамат САБЫРОВ: 

- Менин эсимде, 1993-94-жыл-
дар бекен, “Муздак дубалдар-
дын” биринчи китеби чыккан-
да мен “Кыргыз руху” гезитин-
де иштейт элем. Бир чети жа-
рыя катары, бир чети окурман-
дарга сїйїнчї катары кичине-
кей маалымат жаздым. Аны те-
лефондон Кубат акеге окуп бер-
сем “Хрущевдин жїгєрїсїн же-
ген, Брежневдин арагын ичкен, 
андан кийин Горбачевдун тало-
нун жыттаган роман акыры жа-
рык кєрдї” деп айтып мени кїл-
дїргєн. Роман Хрущевдин уба-
гында жазылып, бирок жарык 
кєрбєй, текчеде жата берди. Ал 
ортодо кєптєгєн жетекчилер ал-
машты. Акыры советтик заман 
жоюлгандан кийин гана жарык 
кєрдї. Бирок, адабияттын тагды-
ры, эгер ал чыныгы чыгарма бол-
со,  канча мезгил єтсє да алтын-
дай болуп жаркырап жата берет. 
Эскирбейт. “Муздак дубалдар” 
90-жылдар эмес бїгїн чыкса деле 
єз баасын жоготмок эмес. Бирок, 
менин бир єкїнгєнїм, чыгарма 
єз убагында жарыкка чыкса жак-
шы болот экен. Биз 80-жылдар-
дын мууну, ошол жылдары ада-
биятка келип, жогорку окуу жай-
да окудук. Ошол кезде биз окуган 
адабият Кубат аке єзї айткандай, 
саман сыяктуу болчу. Биз окуган 
чыгармалардын кєбї идеология-
га сугарылган адабият болчу. Биз 
сыяктуу чаўкап турган муунга Ку-
бат акенин чыгармалары аба ме-
нен суудай керек эле. Балким, биз 
убагында Кубат акенин чыгарма-
ларын окуп, таасир алсак, биз да-
гы азыркыдан башкачараак жа-
зуучу болот белек, ким билет? 

Кыргызстан жазуучулар 
Союзунун тєрагасы 
Нурлан КАЛЫБЕКОВ:

- Кыргызда эки феномен бар. 
Бири Кубатбек Жусубалиев, 
экинчиси Рамис Рыскулов. Ру-
ханий жолдо эки эле жол бар. 
Эл менен аралашып, коомчулук 
менен чогуу жашайт, же Рамис-
ке окшоп ролго кирип, артист бо-
луп жашай бериш керек. Коом-
до жашайсыў, бирок єзїў менен 

єзїў жашайсыў. Экинчиси, Ку-
бат акеге окшоп баарын таштап 
Алайгабы, Гималайгабы, айы-
лыў кайсыл жерде болсо ошол 
жерге, тоонун арасына барып, 
шаардын ызы-чуусунан кетиш 
керек. Кубат аке єтє уникалдуу 
инсан. Азыркы чыгарма сымал-
дарды эмнеге салыштырууну да 
билбейсиў. А Кубат акенин чы-
гармалары  Батыштын, дїйнєлїк 
адабияттын баарын єзїнє сиўир-
ген. Анан Чыгышка келген. Ку-
бат акенин “Мен акыйкатты из-
дейм деп талаалап жїрє берип-
мин. Кєрсє, корооўон чыкпай 
олтуруп эле акыйкатты таанып 
койсоў болот экен” деген жак-
шы сєзї бар. Орто кылымдар-
да акындарды Пайгамбарларга 
теўеген эмеспи. Акын Карбалас 
Бакировдун “жадатканда жал-
пы хор, жалт дей тїштї анти хор” 
деген ыр саптары бар. Ошол сы-
ўары бєлєктєрдїн тапталган 
дїйнєсїнєн качып, акыйкатты 
издеп кеткен касиетин мен абдан 
сыйлайм. 

Жазуучу Топчугїл 
ШАЙДУЛЛАЕВА:

- Мен башка кєптєгєн калем-
дештеримдей эле сиздин чыгар-
малардан таасир алдым. “Муздак 
дубалдарды” биринчи окуганым-
да аябай таў калгамын. Бул ки-
тепти толук тїшїнїш їчїн сєз-
сїз эки-їч жолу окуп чыгыш ке-
рек. Мен сиздин чыгармалардан 
эмнени алдым? “Муздак дубал-
дардагы” Кара Бак бул советтик 
система. Китепте метафоралар, 
салыштыруулар, кєркєм салыш-
тыруулар тїз да, каймана да ай-
тылган ойлор аябай кєп. Аны ар 
ким деўгээлине жараша ар кан-
дай тїшїнє берсе болот. Анан да 
Кубатбек Жусубалиев тїзгєн диа-
логдор, монологдор укмуш. Кубат 
аке чыгармаларында диалектика-
лык сєздєрдї єтє чебер колдоно 
билет. Мисалы, бир эле “бовойт” 
деген сєзїн алалы. Ушул сєздї 
колдонуу менен бир жакшы ки-
ши жєнїндє айтып жатат. Сиздин 
ар бир сєзїўїздїн артында єзїн-
чє бир сыр, маани жатат. Кєп тїр-
дїї ойлор биригип келген колорит 
бар. Ошол касиетиўизден улам биз 
сизге арбалып, байланып турабыз. 
Дагы жаўы чыгармаларды жазы-
ўыз. Бїгїнкї доорду жазыўыз. Биз 
кїтєбїз. 

Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ

Кубатбек ЖУСУБАЛИЕВ: 

“Мен азыр силерге жаўы жаз-
гандарымдан бир нерсе окуп бер-
сем да болот. Адамдын эмне їчїн 
тєрєлгєнїн? Ал биринчи кимди 
таанып билиш керек? Китепти 
эмне їчїн жазыш керек? Ушу-
лардын баары мага тїшїнїксїз 
болчу. Анан бара-бара мен тї-
шїнє баштадым. Анткени, адам 
єзї бир улуу, єтє улуу жан экен, 
жаныбар экен. Себеби, бул жа-
ныбарды тїшїнїш їчїн, єзїн-
єзї тїшїнїї єтє керек экен. Мен 
акыры ушуга келдим. Кудай де-
ген бар экен. Бизди жасаган ки-
ши  бар экен. Аны тїшїнїш їчїн 
адам адегенде єзїн-єзї тїшї-
нїш керек экен. Ошол їчїн ме-
нин жазгандарымдын адамдар-
га бир пайдасы, жардамы тийсе 
экен деп ойлойм. Анткени, адам 
єзїн-єзї тїшїнсє ал Кудайды 
дагы тїшїнєт,  жарык дїйнє-
гє эмнеге келгенин дагы тїшї-
нєт экен. Мисалы, ошондой бир 
улуу єзгєрїїгє адам кире ала-
бы, кире албайбы? Мендеги эў 
чоў кєйгєй ушул болду. Себеби, 
адамдын єзгєрїшї єтє-єтє кы-
йын экен. Адамдын ичинде, жан 
дїйнєсїндє  улуу єзгєрїї болуш 
керек экен. Мени эў эле кыйна-
ган нерсе ушул болду. Канткенде 
аны так, таамай айтыш керек деп 
жылдар бою  убара чектим. Мен 
кырк жашка чыкканда ойлондум. 
Ушуларды айтыш їчїн арак ич-
пей коюш керек дедим да арак 
ичпей койдум, эт жебей коюш ке-
рек дедим да эт жебей койдум. А 
ємїр болсо кєз ирмемге окшо-
гон нерсе экен. Ошол кєз ирмем-
дин ортосунда арак ичсеў, эт же-
сеў, анан башка да иштерди жа-
сасаў. Кой, болбойт, деп мен бар-
дыгын таштап жибергем. Ант-
песеў, сен балээни да билбей ка-
лат экенсиў. Ушуларды таштасам 
эле акылман болуп жатып калам 
го деп ойлогомун. Бирок, андай 
болгон жок. Бу адамдын єзгє-
рїшї єтє кыйын экен. Єлє кы-
йын экен. Аны элестетиштин єзї 
да кыйын. Адам жарык дїйнєгє 
эмне їчїн жаралган?  Бул дїй-
нєнї акча башкарбайт, Маркс, 
Ленинге окшогон мен кыйын-
мын дегендер башкарбайт. Ку-
дайдын айтканы бар. Бул дїй-
нєнї Улуу Сїйїї башкарат. Эм-
не їчїн ушинтип айткан деп ой-
лодум. Демек, адам єзгєрїш ке-
рек, бирок, анын єзгєрїшї єтє 
кыйын иш экен. Силерге рахмат, 
айтып атасыўар. Бирок, мен де-
ле жакшы єзгєрбєдїм. Эгер мен 
єзгєрсєм ошол Улуу Сїйїїгє ок-
шоп калат элем да. Улуу Сїйїїгє 
окшоп калган кишинин кылга-
ны дагы, дегени дагы, жїргєнї 
дагы, сїйлєгєнї дагы Улуу Сї-
йїїдєй болот. Ошолор дем, кїч 
берип, кишилерге тийип, алар-
ды єзгєртсє сенин жазганыў 

дагы адамга пайдалуу болот. А 
болбосо жазуучу болгондун да 
кереги жок. Жазгандын да ке-
реги жок. Анан мен таў калып 
атам да, мен єзгєргєнїм деле 
жок, баягы-баягыдай эле иттей 
эгоистмин, кайрымдуу, боору-
кер эмесмин. Кудайга таандык 
беш сапат болот экен. Ошолор-
ду адам єзїнє алганда башкалар-
га пайдалуу болот. Меники ча-
ла го аябай эле. Мен дале болсо 
жакшы єзгєрє албай жатам. Ку-
дай мага  80 жаш берди. Бу сек-
сен жашыў деле бир кєз ирмем 
экен. Ємїр єзї кєз ирмем бол-
гондон кийин ошонун ичинде 
єзгєрїш чынында эле кыйын. 
Кудай мага 90 жаш, балким 100 
жаш да бериши мїмкїн. Кудай 
аны мага эмне їчїн берип жатат? 
Жыргап-куунаш їчїн эмес, єз-
гєрїш їчїн берип жатат. Демек, 
менин адамдарга аздыр-кєптїр 
пайдам тийип жаткандыгы їчїн 
берип атат го деп ойлойм. Миса-
лы, мен кээде ойлоп атам, мїм-
кїн мен 100 жаштан да кєп жа-
шашым мїмкїн. Эмне їчїн? Бу 
биздин, адамдардын ою да, тиле-
ги да бир болот экен. Демек, єз-
гєрїїнїн эў улуу касиети адам-
га келгенде гана  анын жазганы 
дагы, дегени дагы, жїргєнї да-
гы пайдалуу болот экен. Бирок, 
єзгєрїш єтє кыйын экен. Ошону 
айтайын дедим силерге”.

Философия илимдеринин 
доктору, сынчы 
Жамгырбек БЄКЄШЕВ:

- Биз 70-жылдары жаш сынчы-
лар Абдыганы Эркебаев, Осмона-
кун Ибраимов, Калык Ибраимов, 
Каныбек Эдилбаев болуп чогуу 
дїрбєп чыккан элек. Жазуучулар 
Союзуна, гезит-журналдардын 
редакцияларына тынбай барып 
турчубуз. Бир жолу “Кыргыз-
стан маданияты” гезитине ба-
рып калдык. Ал жерге Кубат аке 
келип калды. Кыргыз адабия-
тында “кызыл кєз сынчы” анан 
“кєк кєз сынчы” бар эле.  Кубат 
аке ошондо “турмуш адамды таа-
нып билгенге їйрєтєт, турмуш-
тан алган таасирлеринен улам 
адам дубалга мык каккандай ой-
лорду, маанилерди аў-сезимине 
бекем кадайт. Ошентип, адамды 
адам кылып тарбиялайт, жаман-
жакшысын иргейт” деп айтты. 
Мына ушул адамдын адамдыгы 
жєнїндєгї маселе жазуучунун 
“Муздак дубалдар” романында 
калемгердин жеке инсандык таг-
дырынын негизинде, ХХ кылым-
дагы кєркєм адабияттын неги-
зинде єзїнїн билип, кєрїп, тї-
шїнгєн окуяларынын негизинде 
сыпатталып, баяндалып берген. 

Кєркєм адабиятты кєп жыл-
дардан бери изилдеп жїргєн 
сынчы катары айтсам, “Муздак 
дубалдарды” туш келди жеринен 

УЧКУН БОЛСО 
ДА УЧУРУНДА 
САК БОЛ 
Бишкек шаары боюнча 
їстїбїздєгї жылдын он ай 
ичинде эле 354 єрт кырсыгы 
катталып, материалдык чыгым 
319 520 806  сомду тїзгєн. 
4 адам каза болуп, 3 адам ар 
кандай жаракат алып, 23 адам 
эвакуацияланган. 

Айрыкча кыш мезгилинде аба 
ырайы суук болгондугуна бай-
ланыштуу  єрт коркунучу жого-
ру. Анткени, адамдар жылытуу 
приборлорун єз алдынча жасап 
алышат, электр тогу менен бай-
ланыштуу жылыткычтардын 
єрт коопсуздугунун эрежелери-
не жооп бербегендерин колдону-
шат жана мештердин морлорун 
єз убагында тазалашпайт. Андан 
тышкары, жарандардын этият-
сыздыгы жана шалаакылыгы да 
буга кошумча болууда. Бул уба-
кыттарда єрт коопсуздугу сєзсїз 
эске алынууга тийиш.

Мисалы, жайкысын мээ кай-
наткан аптап болсо, кышкысын 
абанын температурасы кескин 
тємєндєйт. Азыркы мезгилде 
кыштын суук  мезгилине  байла-
ныштуу, айрыкча жаўы конуш-
тарда жайгашкан турак їйлєр-
дє мештер жана морлор єз уба-
гында тазаланбагандыктан єрт 
коопсуздугу жогору. Колго жа-
салган электр жылыткычтардан, 
ошондой эле кєп кабаттуу турак 
їйлєрдїн жер тєлєлєрїнєн жа-
на жылыткыч трассалардан жана 
люктарынан єрт чыгып, кээ бир 
учурларда жанында жайгашкан 
турак їйлєргє от жалындап, на-
тыйжада кєп материалдык чы-
гым алып келїїдє.

Тилекке каршы, бул эрежелер 
дайыма эле сактала бербейт.

Андыктан жарандарды бирин-
чи кезекте электр тогуна этият 
мамиле жасоого, чылымды єчї-
рїп таштоого,  їйдєн чыгып ба-
ра жатканда сєзсїз тїрдє электр 
тогу менен байланышкан при-
борлорду єчїрїп, єрт коопсуз-
дугун эске алуу керектигин  жа-
на этият болушун эскертебиз. 
Балдарга кєўїл бєлїп, от менен 
ойнобоону тїшїндїрїї зарыл. 
Эгер єрт кырсыгы чыкса 101 же 
112 телефонуна чалып, кабарла-
ўыздар.

Кичинекей учкун болсо да єчї-
рїп сак жїрсєк, бардык кырсык-
тан оолак болоор элек. Ушуну эс-
тен чыгарбооўуздарды єтїнєбїз. 

Т.МУКАМАЛИЕВ,
Бишкек шаарынын 

Октябрь райондук ЄКБнын 
єрттї алдын алуу жана 

єрт єчїрїї бєлїмчєсїнїн 
башчысы, подполковник



ЖАГЫМДУУ ЖАЎЫЛЫК

АЙМАКТАРДА

- Айдарали Мамажунусо-
вич жагымдуу жаўылык ук-
тук. Кут болсун. Тєрага экен-
сиз, кеч болсо дагы тїзїлгєн 
союзуўуздардын иши ак жол-
той болсун. 

- Рахмат, биз да аябай кубанып 
турабыз. Чынында кєп жылдардан 
бери ишке ашпай келген максаты-
бызга жетип, сїрєтчїлєрїбїздїн 
кубанычы койнуна батпай турат. 

- Бул союзду тїзїї демил-
гесин кантип ишке ашырды-
ўыздар?

- Мен Москвадан келип, таў 
калдым. Аймакта сїрєтчїлєр 
мектеп-интернаты болсо, бол-
гондо да Бишкектеги Сїрєтчї-
лєр Академиясынын алдында-
гы абройлуу окуу жайдын бїтї-
рїїчїлєрї кєп экен. Анан ошол 
коллегалар менен байланыштым. 
Алыскы Лейлектин Арка єрєє-
нїндє Сайиткул Кудайкулов де-
ген укмуш сїрєтчїбїз бар экен. 
Кадамжайда, Сїлїктї, Кызыл-
Кыяда ушундай мыкты колле-
галарыбыз жасаган эмгекте-
рин кєрсєтє албай же кєргєзмє 

уюшулбай ар кимибиз ар жак-
та єз тїйшїгїбїз менен болуп 
калган экенбиз. Натыйжада об-
лустун аймагындагы кєркєм сї-
рєт єнєрпоздору менен эч ким-
дин иши болбой, чыгармачылык 
жаатта чоў боштук жаралыптыр. 
Акыры баарыбыз бир пикирге 
келип, Бишкекке барып облустун 
атынан Кєркєм сїрєт кєргєзмє-
сїн уюштуруп, сїрєтчїлєр сою-
зун тїзїїнїн биринчи кадамын 
жасадык. Бизди Кыргызстандын 
сїрєтчїлєр союзунун тєрагасы 
Жакшыбек Жунушов жакшы ка-
был алып колдоду. Жакшы жар-
дам кєрсєттї. Жыйынтыгында 
кєргєзмєбїз ийгиликтїї єтїп, 

Баткендин 10 кєркєм сїрєт че-
берлери КРнын сїрєтчїлєр сою-
зуна мїчє болду. 

- Эми алдыда кандай план-
дарыўыздар бар?

- Эў ириде жаштарга колдоо 
кєрсєтєбїз. Рахмат, Тургунбай              
Садыков агабызга. Колдоо кєр-
сєтїп, Сїрєт мектеп интернатын 
ачып бергендигине. Бул бюд-
жеттен каржыланат. Интернат-
та окуган окуучулар облустун ар 
кайсы булуў бурчтарынан мен 
мыкты сїрєтчї болом деп кел-
гендер. Албетте биз сїрєтчї-
лєр союзу алардын талантына 
суу коюп, эрезеге жеткирип, ан-
дан ары Эл аралык деўгээлге биз 

алып чыкпасак ким алып чык-
мак эле? Дагы бир сєз башка об-
лустарда Эл сїрєтчїсї, Эмгек си-
ўирген сїрєтчї деген наамдарды 
алышкан. А бизде мыкты сїрєт-
чїлєр бар экенине карабастан, 
наамдары жок. Бул албетте ой-
лоно турган чоў маселе. Алдыда-
гы пландар жєнїндє айтсам бир 
эле сїрєтчїлїк, айкелчиликти 
эмес, зергерчилик, элдик чебер-
чилик, килемчилик айтор кыр-
гыздын улуттук баалуулуктарын 
баарын єнїктїрєбїз. Єзїўїз би-
лесиз Баткенде башка аймактар-
га окшобогон уникалдуу єзгєчє-
лїктєрї бар. Бир эле килемчилик 
менен чеберчиликтеги єзгєчє-
лїктєрїбїздї дїйнє эли баалап 
жаткан менен биз андан ары че-
бер кыздарыбызга, айымдары-
бызга дем кїч, стимул бере албай 
жатпайбызбы. Алар кандай гана 

элеттеги чоў єнєр ээлери экенди-
гине карабастан калып калууда. 

- Баткендик белгилїї сїрєт-
чїлєр да Сиздердин жаўы тї-
зїлгєн сїрєтчїлєр союзуна 
эми колдоо кєрсєтїшєєр?

- Албетте, колдоо кєрсєтєт 
деген їмїттєбїз. Бирок, “кийиз 
кимдики болсо билек ошонуку” 
дегендей, негизи єзїбїз кєп ара-
кеттерди чыгармачылык дара-
метибиз менен кєрсєтєбїз деген 
ойдомун. Сїрєтчїлєр менен жа-
зуучулар, кол єнєрчїлєр, музы-
канттардын эмгектеринде халту-
ра же элди алдоого болбойт. Баа-
ры салыштыруудан кєрїнгєндєй, 
эмгектер жаркырап турса эч ким 
ага каршы шек келтире албайт. 
Ошондуктан, єзїбїзгє кєбїрєєк 
ишенишибиз керек. 

Адылбек АКМАТОВ

Баткен облусунда сїрєтчїлєр союзу тїзїлдї. 23 
жылдан кийин биринчи жолу уюшулган бул уюмдун 
демилгечиси Айдарали Айтматов экендигин да 

адилеттїїлїк їчїн белгилеп кетели. Айтмакчы Айдарали 
Мамажунусович буга чейин Москвада 18 жыл кєркєм сїрєт 
тармагында белгилїї айкелчи, сїрєтчїлєр, Г.В.Франгулян, 
Л.Б.Бланк сыяктуу инсандар менен иштешкен. Акыркы эки 
жылдан бери Апаз Жайнаков атындагы облустук драма 
театрында башкы сїрєтчї болуп эмгектенет. Учурдан 
пайдаланып жаўы тєраганы сєзгє тарттык.

Баткен облустук сїрєтчїлєр союзунун 
тєрагасы Айдарали АЙТМАТОВ:тєрагасы Айдарали 

“23 ЖЫЛДАН КИЙИН 
СЇРЄТЧЇЛЄРДЇН СОЮЗУН АЧТЫК”

Єткєн жуманын аягында Жалал-Абад 
шаарындагы №704 аскер бєлїгїндє 
жоокерлер ант беришти. 

Жалал-Абад шаардык мэриясынын маа-
лыматына ылайык, кїзгї чакырылыш-
тагы жаш аскерлердин ант берїї аземи-
не Жалал-Абад шаардык кеўешинин тє-
рагасы Нуртилек Орозбаев, № 704 аскер 
бєлїгїнїн єздїк курамы, ардагерлер, 

жоокерлердин ата-энелери катышты.
Ант берїї аземинде Нуртилек Орозбаев 

жоокерлерге эл-жерди коргоодо, аскердик 
милдетти так аткарууда жана кынтык-
сыз кызмат єтєєдє жоопкерчилик баш-
кы милдет экенин баса белгиледи. Ал эми 
ата-энелер аталган аскер бєлїктє жоокер-
лер їчїн жасалган бардык шарттар кє-
ўїл жылытарлык экенин айтышты. Андан 
соў, жаш жоокерлер тарабынан бир айлык 

окутуунун жыйынтыгы менен даярдалган 
машыгуулар кєрсєтїлдї.

Бактыгїл КУЛАТАЕВА

ТАШКУЛ 
КЕРЕКСИЗОВДУН 
АЙКЕЛИ 
Чолпон-Ата шаарындагы "Рух Ордо" 
этнокомплексинде мамлекеттик жана 
коомдук ишмер, III даражадагы "Манас" 
орденинин ээси, Ысык-Кєлдєгї "Рух 
Ордо" комплексинин, "Аалам Ордо" 
маданий борборунун негиздєєчїсї, 
меценат Ташкул Керексизовдун 
эстелигинин ачылыш аземи болду. 

Иш-чарада анын басып єткєн жолу, 
калтырып кеткен эмгектери эскерилди.

Ташкул Керексизов 1948-жылы Ысык-
Кєл облусунун Балыкчы шаарында 
туулган. 1972-жылы Кыргыз мамлекет-
тик университетинин "Товар изилдєє" 
адистигин аяктаган. 1996-жылы Кыр-
гызстан Кооперативдер бирлигин же-
тектеген. 1996–1997-жылдары Талас об-
лусун башкарган. Андан кийинки жыл-
дарда Салык кызматын, Мамлекеттик 
мїлк фондун жетектеген.  2005-жылы 
їчїнчї чакырылыштагы парламентке 
депутат болуп шайланган.

2021-жылдын 7-майында 73 жашын-
да каза болгон.

ЖООКЕРЛЕР АНТ БЕРИШТИ

ЗОРДУК-ЗОМБУЛУК ЖАКШЫ ЖАШАГАН 
ЇЙ-БЇЛЄЛЄРДЄ ДА БОЛОТ
11-ноябрда Ош шаарында Эмгек, 
социалдык камсыздоо жана миграция 
министрлиги тарабынан уюштурулган 
"Балдарды катаал мамиледен жана 
зомбулуктан коргоо: їй-бїлєнїн, коомдун 
жана мамлекеттин мїмкїнчїлїктєрї" 
улуттук форуму болуп єттї.

Аталган министрликтен билдиргендей, 
бул иш-чара 28-октябрда Бишкекте єткєн 
форумдун уландысы болуп саналат. Фо-
румдун катышуучулары аялдарга жана 
балдарга карата зомбулуктун алдын алуу 
жана ага каршы кїрєшїї боюнча тажрый-
балары тууралуу сєз кылышты. Аны ме-
нен бирге мамлекеттик органдары, жаран-
дык коомдун єкїлдєрї, жергиликтїї єз 
алдынча башкаруу органдары кызмат кєр-
сєтїїчї мекемелер тарабынан балдарды 
коргоо жаатында Конституциянын ченем-
дерин ишке ашыруунун сапатын, ошон-
дой эле турмуштук оор кырдаалда тур-
ган балдарды коргоого багытталган чара-
лардын комплексин ишке ашырууну тал-
куулашты. 

Эмгек, социалдык камсыздоо жана миг-
рация министринин орун басары Жаўыл 
Алыбаева балдарга карата катаал мами-
ленин (зомбулуктун) алдын алуу боюн-
ча ведомствонун иши жєнїндє маалым-
дап: "Министрликтин аймактык башкар-
малыктары тарабынан 2022-жылдын 9 
айында 191 249 їймє-їй текшерїї жїр-
гїзїлгєн. Мигрант ата-энелердин 75 миў 
457 баласы аныкталган, алардын 59 миў 
197си туугандарында, 82си їй-бїлєлїк 

мамилелери жок адамдар менен жашайт. 
Їймє-їй кыдыруу учурунда 20 бала зом-
булукка (8 физикалык зомбулук, 8 сек-
суалдык зомбулук, 4 психологиялык зом-
булук) кабылганы аныкталган. Белгилей 
кетчї нерсе, бала кайсы їй-бїлєдє кордол-
гонун билїї дайыма эле мїмкїн боло бер-
бейт. Балдарга карата зордук-зомбулук бир 
эле тобокелдик тобундагы їй-бїлєлєрдє 
гана эмес, кєп учурда жакшы жашаган їй-
бїлєлєрдє да катталат", - деди.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2011-ЖЫЛДЫН 
6-ОКТЯБРЫНДАГЫ №618 "БИРДИКТЇЇ ШЫР БАЙЛАНЫШ" 

ТУРУКТУУ ИШТЄЄЧЇ КЫЗМАТЫ ЖЄНЇНДЄ ЖОБОНУ, 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКСТРЕНДИК ОПЕРАТИВДИК 
КЫЗМАТТАРЫНЫН ЖАНА МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРЫНЫН 
ТИЗМЕСИН БЕКИТЇЇ ЖАНА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЄЗГЄЧЄ КЫРДААЛДАР МИНИСТРЛИГИНИН АЛДЫНДАГЫ 
КРИЗИСТИК КЫРДААЛДАРДА БАШКАРУУ БОРБОРУНУН 

БАЗАСЫНДАГЫ 112 – БИРДИКТЇЇ МАМЛЕКЕТТИК 
НЄЄМЄТТЇК-ДИСПЕТЧЕРДИК ОПЕРАТИВДЇЇ 

КЫЗМАТТЫ ЧАКЫРУУНУ КАМСЫЗДОО СИСТЕМАСЫН 
ТЇЗЇЇ КОНЦЕПЦИЯСЫН ЖАКТЫРУУ ЖЄНЇНДЄ" 

ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Àéëàíà-÷ºéðºí¿ êîðãîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ êûðäààëãà ìîíèòîðèíã æ¿ðã¿ç¿¿ æàíà 
òåðñ æàãäàéãà ûê÷àì òààñèð ýò¿¿ ìàêñàòûíäà, "Ýëåêòð æàíà ïî÷òà áàéëàíûøû 
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 92-ñòàòüÿñûíà, "Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñ-
òèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2011-æûëäûí 6-îêòÿáðûíäàãû ¹618 
"Áèðäèêò¿¿ øûð áàéëàíûø" òóðóêòóó èøòºº÷¿ êûçìàòû æºí¿íäº æîáîíó, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ýêñòðåíäèê îïåðàòèâäèê êûçìàòòàðûíûí æàíà ìàìëåêåòòèê îð-
ãàíäàðûíûí òèçìåñèí áåêèò¿¿ æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªçãº÷º êûðäààë-
äàð ìèíèñòðëèãèíèí àëäûíäàãû Êðèçèñòèê êûðäààëäàðäà áàøêàðóó áîðáîðóíóí 
áàçàñûíäàãû 112 - áèðäèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê íººìºòò¿ê-äèñïåò÷åðäèê îïåðàòèâ-
ä¿¿ êûçìàòòû ÷àêûðóóíó êàìñûçäîî ñèñòåìàñûí ò¿ç¿¿ êîíöåïöèÿñûí æàêòûðóó 
æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí "Áèðäèêò¿¿ øûð áàéëàíûø" òó-
ðóêòóó èøòºº÷¿ êûçìàòû æºí¿íäº æîáîäî:

- 4-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû æûéûðìà òºðò¿í÷¿ àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"- àéëàíà-÷ºéðºí¿ êîðãîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìûéçàìäàðäû áóçóó ôàêòûëàðû.";
2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí 112 - áèðäèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê íºº-

ìºòò¿ê-äèñïåò÷åðäèê êûçìàòòûí ýêñòðåíäèê êûçìàòòàðäû ÷àêûðóó ñèñòåìàñûíà 
êèðãåí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýêñòðåíäèê îïåðàòèâä¿¿ êûçìàòòàðûíûí æàíà 
ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí òèçìåñè:

- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 11-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"

11 108 Àéëàíà-÷ºéðºí¿ 
êîðãîî áîþí÷à 
øûð áàéëàíûø

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàðàòûëûø 
ðåñóðñòàðû, ýêîëîãèÿ æàíà òåõíèêàëûê êºçºìºë 
ìèíèñòðëèãè

".
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó 

Áàéëàíûø òàðìàãûíäà æºíãº ñàëóó æàíà êºçºìºëäºº áîþí÷à êûçìàòû Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàðàòûëûø ðåñóðñòàðû, ýêîëîãèÿ æàíà òåõíèêàëûê êºçºìºë 
ìèíèñòðëèãèíèí øûð áàéëàíûøûí èøòåò¿¿ ¿÷¿í "108" òåëåôîí íîìåðèí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàðàòûëûø ðåñóðñòàðû, ýêîëîãèÿ æàíà òåõíèêàëûê êºçºìºë 
ìèíèñòðëèãèíå áºë¿ï áåðñèí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 4-íîÿáðû, ¹602

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СОЦИАЛДЫК 
ФОНДУНУН БЮДЖЕТИН ТЇЗЇЇ ЖАНА АТКАРУУ 

ЖЄНЇНДЄ ЖОБОНУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áþäæåòòèê êîäåêñèíèí 94, 118-áåðåíåëåðèí èøêå 
àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿í-
äº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëå-
ðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîöèàëäûê ôîíäóíóí áþäæåòèí ò¿ç¿¿ æàíà àòêà-
ðóó æºí¿íäº æîáî òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 4-íîÿáðû, ¹603

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2016-ЖЫЛДЫН 
11-АПРЕЛИНДЕГИ №201 «КООМДУК САЛАМАТТЫК САКТОО 

ЖААТЫНДАГЫ АКТЫЛАРДЫ БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ» 
ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

МАМЛЕКЕТТИК СОЦИАЛДЫК ЗАКАЗДЫН 
МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

"Ìàìëåêåòòèê ñîöèàëäûê çàêàç æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçà-
ìûí èøêå àøûðóóíóí àëêàãûíäà êàëêêà êûçìàòòàðäû óþøòóðóó æàíà êºðñº-
ò¿¿ ñèñòåìàñûí ºðê¿íäºò¿¿ ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìû-
íûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
- Ìàìëåêåòòèê ñîöèàëäûê çàêàçäûí àëêàãûíäà êîîìäóê ïàéäàëóó äîëáîîðëîð-

äóí êîíêóðñóí ºòêºð¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº æîáî 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;
- Ñîöèàëäûê òàëîíäîð (âàó÷åðëåð) àðêûëóó ñîöèàëäûê êûçìàòòàðäû êºðñºò¿¿ 

æºí¿íäº æîáî 2-òèðêåìåãå ûëàéûê.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 15-äåêàáðûíäàãû ¹814 

"Ìàìëåêåòòèê ñîöèàëäûê çàêàçäûí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìó ê¿÷¿í æîãîò-
òó äåï òààíûëñûí.

3. Ìèíèñòðëèêòåð æàíà àäìèíèñòðàòèâäèê âåäîìñòâîëîð, æåðãèëèêò¿¿ ºç àë-
äûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû áóë òîêòîìäó èøêå àøûðóó áîþí÷à çàðûë áîëãîí 
÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçè-
äåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 4-íîÿáðû, ¹604

«Êîîìäóê ñàëàìàòòûê ñàêòîî æºí¿íäº» Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 221-áåðåíå-
ñèí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 
13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2016-æûë-
äûí 11-àïðåëèíäåãè ¹201 «Êîîìäóê ñàëàìàòòûê 
ñàêòîî æààòûíäàãû àêòûëàðäû áåêèò¿¿ æºí¿íäº» 
òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí 
«Äàðûëîî-àëäûí àëóó óþìäàðûíà êàðàòà ñà-
íèòàðäûê-ýïèäåìèîëîãèÿëûê òàëàïòàð» ñàíè-
òàðäûê-ýïèäåìèîëîãèÿëûê ýðåæåëåðèíäå æàíà 
÷åíåìäåðèíäå:

- 9-ïóíêòòàãû «, àíûí è÷èíäå êóðãàê ó÷óê» äåãåí 
ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;

- 10-ïóíêòòàãû «àíûí è÷èíäå êóðãàê ó÷óê,» äå-
ãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;

- 11-ïóíêòòàãû «êóðãàê ó÷óêêà êàðøû áºë¿ìäºð¿-
íºí» äåãåí ñºçäºð «àáà àðêûëóó æóãóó÷ó èíôåê-
öèÿëàð ìåíåí îîðóãàí áåéòàïòàðäû ãîñïèòàëèçà-
öèÿëîî ¿÷¿í áºë¿ìäºðäºí» äåãåí ñºçäºð ìåíåí 
àëìàøòûðûëñûí;

- 12-ïóíêòòàãû «êóðãàê ó÷óê,» äåãåí ñºçäºð àëûï 
ñàëûíñûí;

- 25-ïóíêòòóí áåøèí÷è àáçàöûíäàãû «æàíà ôòè-
çèàòðèÿëûê» äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;

- 39-ïóíêòòóí áèðèí÷è àáçàöûíäàãû «æàíà êóð-
ãàê ó÷óê» äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;

- 52-ïóíêòòàãû «, àíûí è÷èíäå êóðãàê ó÷óê» äå-
ãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí, «êóðãàê ó÷óêêà êàðà-
òà êàêûðûêòû» äåãåí ñºçäºð «áèîëîãèÿëûê ìàòå-
ðèàëäàðäû» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí; 

- 119-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«119. Êóðãàê ó÷óê ïðîôèëèíäåãè ìåäèöèíà-

ëûê óþìäàðäû êàéðà ïðîôèëäåøòèð¿¿ãº àêûðêû 
áåéòàï ÷ûãàðûëãàíäàí êèéèí áàðäûê æàéëàðäû                 
óëüòðàêºã¿ø ëàìïàëàðû ìåíåí çûÿíñûçäàíäû-
ðóóäàí, æåëäåò¿¿äºí, äåçèíôåêöèÿëîîäîí êèéèí 
æîë áåðèëåò.»;

- 121-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«121. Êóðãàê ó÷óê ñòàöèîíàðûíäà äàðûãà òóðóê-

òóóëóãó áàð êîçãîãó÷òàí ïàéäà áîëãîí, áàêòåðèî-
ëîãèÿëûê æàêòàí ûðàñòàëãàí ºïêºí¿í êóðãàê ó÷ó-
ãó ìåíåí îîðóãàí áåéòàïòàð ¿÷¿í áîêñòàëãàí ïà-
ëàòàëàðäûí áîëóøóí êàðîî çàðûë.»;

- 123, 124-ïóíêòòàðäàãû «êºïòºãºí» äåãåí ñºç 
àëûï ñàëûíñûí;

- 125-ïóíêò ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 156-ïóíêò òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû òºðò¿í÷¿ 

ñ¿éëºì ìåíåí òîëóêòàëñûí: «Èíôåêöèÿëûê îîðó-
êàíàëàðäàãû ãåìîäèàëèç æ¿ðã¿ç¿¿ ¿÷¿í æàéëàð 
îîðóëóóëàð ¿÷¿í áîêñòàð ìåíåí ÷åêòåø æàéãàø-
òûðûëûøû êåðåê.»;

- 158-ïóíêò «ðåàíèìàöèÿ» äåãåí ñºçäºí êèéèí              
«, òåðàïåâòòèê» äåãåí ñºç ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 159-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàë-
ñûí:

«159. Ãåìîäèàëèçäè àëóóíóí àëäûíäà áåéòàï-
òàð ãåìîêîíòàêòòûê âèðóñòóê èíôåêöèÿãà (ãåïàòèò 
Â, Ñ æàíà ÂÈ×êå) òåêøåðèë¿¿ãº òèéèø. Èíôåê-
öèÿëûê îîðóíóí ºíºêºò ò¿ð¿ ìåíåí îîðóãàí ïðî-
ãðàììàëûê ãåìîäèàëèçäåãè áåéòàïòàð, îøîíäîé 
ýëå ãåìîêîíòàêòòûê âèðóñòóê èíôåêöèÿëàðäûí 
ìàðêåðëåðèíå òåêøåð¿¿í¿í æûéûíòûãû î¢ áîë-
ãîí àäàìäàð ¿÷¿í ºç¿í÷º çîíà æå ºç¿í÷º çàë æà-
íà æàáäóóëàð êàðàëûøû êåðåê.

Ãåìîêàíòàêòòûê âèðóñòóê èíôåêöèÿëàð ìåíåí 
îîðóãàíäàð ¿÷¿í äèàëèç çàëûíäà èíôåêöèÿëûê 
îîðóëóóëàð ¿÷¿í äèàëèç çàëûíäà èøòººãº ºç¿í-
÷º ìåäèöèíàëûê àéûìäû áºë¿ï áåð¿¿ ìåíåí 3òºí 
àøïàãàí äèàëèç îðóíäàðû óþøòóðóëóøó ì¿ìê¿í.»;

- 161-ïóíêòòàãû «Óóëàíóóíó» äåãåí ñºç «Êàí-
äûí óóëàíóóñóí» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòû-
ðûëñûí, «êàáèíåòèíèí øàðòòàðûíäà» äåãåí ñºç-
äºðäºí êèéèí «æå ãåìîäèàëèç çàëäàðûíäà» äåãåí 
ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 1611-1615-ïóíêòòàð ìå-
íåí òîëóêòàëñûí:

«1611. Ñóóíó äàÿðäîî, äèàëèç êîíöåíòðàòòàðûí 
äàÿðäîî æàíà ñàêòîî, äèàëèç êîíöåíòðàòòàðûí 
äàÿðäîî ¿÷¿í èíãðåäèåíòòåðäè ñàêòîî ¿÷¿í æàé-
ëàð áèðè-áèðèíåí èçîëÿöèÿëàíãàí ò¿ðäº æàéãàø-
òûðûëàò. Áàðäûê æàéëàð òàðòûï-ñîðóï ÷ûãàðóó÷ó 
æåëäåòêè÷ ìåíåí æàáäûëàò.

Äèàëèç çàëäàðûíäà, ñóóíó äàÿðäîî æàíà äèà-
ëèç àïïàðàòòàðûí î¢äîî æàéëàðûíäà òàçàëàíãàí 
ñóóíó ¿çã¿ëò¿êñ¿ç áåð¿¿ æàíà èøòåòèëãåí äèàëèç-
äèê àðàëàøìàíû àãûçóó ¿÷¿í ñóóíó àãûçóó÷ó ñèñ-
òåìà êàðàëàò.

×ûãûìäàëóó÷ó ìàòåðèàëäàðäû (òóçäàðäû, àðà-
ëàøìàëàðäû) ñàêòîî ºíä¿ð¿¿÷¿í¿í íóñêàìàëàðû-
íà ûëàéûê æ¿ðã¿ç¿ëºò.

1612. Ãåìîäèàëèç ¿÷¿í ñóóíóí êîîïñóçäóãó àíûí 
óøóë Ñàíèòàðäûê ýðåæåëåðäèí 9-òèðêåìåñèíäå 
áåëãèëåíãåí ãåìîäèàëèç ¿÷¿í ñóóíóí ìèêðîáèî-
ëîãèÿëûê æàíà ôèçèêà-õèìèÿëûê êºðñºòê¿÷òºð¿ 
áîþí÷à òàëàïòàðãà ûëàéûê êåëèøè ìåíåí àíûê-
òàëàò.

Ãåìîäèàëèç ¿÷¿í ñóóíóí êîîïñóçäóãóí êîíòðîëäîî 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê 
óëóòòóê àêêðåäèòàöèÿëîî ñèñòåìàñûíäà àêêðåäè-
òàöèÿëàíãàí ñûíîî ëàáîðàòîðèÿëàðûí òàðòóó ìå-
íåí ºíä¿ð¿øò¿ê êîíòðîëü æ¿ðã¿ç¿¿í¿í àëêàãûíäà 
6 àéäà 1 æîëóäàí êåì ýìåñ òåêøåðèëåò.

Ãåìîäèàëèç ¿÷¿í ñóóíóí ñàïàòûí ºíä¿ð¿øò¿ê 

êîíòðîëäîî ãåìîäèàëèç æàáäóóëàðûí ýêñïëóà-
òàöèÿëîî÷ó þðèäèêàëûê æàê òàðàáûíàí æ¿çºãº 
àøûðûëàò.

Ñóóíóí ñàïàòû ñóó àëóó÷ó æåðëåðäå, ñóóíó òà-
çàëîî ñèñòåìàñûíàí ºòêºíäºí êèéèí æàíà ãåìî-
äèàëèç àïïàðàòûíà êèðãåíãå ÷åéèí êîíòðîëäîíîò.

1613. Äèàëèç æ¿ðã¿ç¿¿í¿í àëäûíäà áèð æîëó 
ïàéäàëàíûëóó÷ó áóþìäàðäûí (äèàëèçàòîð, êîëîí-
êà, êàí ¿÷¿í êîíòåéíåð, ìàãèñòðàëäàð) æàðàêòóóëóê 
ìººíºò¿ òåêøåðèëåò, îøîíäîé ýëå êåðåêòºº òàðà-
ñûíûí á¿ò¿íä¿ã¿íº ûíàíóó êåðåê. Ñòåðèëä¿¿ë¿ã¿í 
áóçãàí êåðåêòºº òàðàñû áóçóëãàí áèð æîëó ïàéäà-
ëàíûëóó÷ó áóþì êîëäîíóëáàéò.

Ïðîöåäóðà ó÷óðóíäà äåçèíôåêöèÿäàí æàíà ñòå-
ðèëèçàöèÿäàí ºòïºãºí æàáäóóëàð, àïïàðàòòàð æà-
íà ïðèáîðëîð êîëäîíóëáàéò.

1614. Àïïàðàòòûí ìàãèñòðàëäàðûíà îîðóëóóíóí 
êàí òàìûðëàðûí òóòàøòûðóó àñåïòèêàëûê øàðò-
òàðäà æ¿ðã¿ç¿ëºò. Àð áèð äèàëèç ïðîöåäóðàñûí 
æ¿ðã¿ç¿¿äº ïóíêöèÿ çîíàñûíûí êîíòàìèíàöèÿ-
ñûí àëäûí àëóó ¿÷¿í ñòåðèëä¿¿ êëååíêàëàðäû, 
æàëàÿêòàðäû ïàéäàëàíóó çàðûë.

1615. Äèàëèç çàëûíäàãû êåðåáåòòèí ìàòðàñû àãà 
êàíäûí, áàøêà áèîëîãèÿëûê ñóþêòóêòàðäûí àãóóñó-
íàí êëååíêà, áàøêà ñóó ºòêºðáºé òóðãàí êàïòîîëîð 
ìåíåí êîðãîëóøó êåðåê. Àð áèð äèàëèç ïðîöåäóðà-
ñûíàí êèéèí êåðåáåòòåãè (êðåñëî-êðåáåòòåð) øåé-
øåïòåð àëìàøòûðûëûøû çàðûë. ×ûêàíàê àñòûíà 
êîþëóó÷ó ñ¿ëã¿ëºð ¿÷¿í êàãàç ò¿ð¿íäºã¿ ñ¿ëã¿í¿ 
ïàéäàëàíóóãà æîë áåðèëáåéò. Áèð æîëó ïàéäàëà-
íóó ¿÷¿í êºï æîëó êîëäîíóëóó÷ó ÷ûêàíàê àñòûíà 
êîþëóó÷ó ñ¿ëã¿ ïàéäàëàíûëûøû ì¿ìê¿í.»;

- 163-ïóíêòòàãû «, êóðãàê ó÷óê» äåãåí ñºçäºð 
àëûï ñàëûíñûí;

- 173-ïóíêòòàãû «êóðãàê ó÷óê,» äåãåí ñºçäºð àëûï 
ñàëûíñûí;

- 224-ïóíêòòóí ýêèí÷è ñ¿éëºì¿ àëûï ñàëûíñûí;
- æîãîðóäà àòàëãàí Ñàíèòàðäûê-ýïèäåìèîëîãèÿ-

ëûê ýðåæåëåðäèí 1-òèðêåìåñèíäå:
91-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"

91 ªíºêºò äèàëèç ïðî-
öåäóðàëàðûí æ¿ðã¿-
ç¿¿ ¿÷¿í êåçìåò÷è 
ìåäèöèíàëûê àéûì-
äûí ïîñòó ìåíåí 
äèàëèç çàëû: 

äèàëèç çàëû  
 

êåçìåò÷è ìåäèöèíà-
ëûê àéûìäûí ïîñòó 
 
 

êóð÷ äèàëèç ïðîöå-
äóðàëàðûí æ¿ðã¿ç¿¿ 
¿÷¿í êåçìåò÷è ìå-
äèöèíàëûê àéûì-
äûí ïîñòó ìåíåí 
äèàëèç çàëû (÷î¢-
äîð ¿÷¿í) 

êóð÷ äèàëèç ïðîöå-
äóðàëàðûí æ¿ðã¿ç¿¿ 
¿÷¿í êåçìåò÷è ìåäè-
öèíàëûê àéûìäûí 
ïîñòó ìåíåí äèàëèç 
çàëû (14 æàøêà ÷å-
éèíêèëåðäè êîøêîí-
äîãó áàëäàð ¿÷¿í) 

ãåìîêàíòàêòòûê âè-
ðóñòóê èíôåêöèÿ-
ëàð ìåíåí îîðóãàí-
äàð ¿÷¿í ïðîöåäó-
ðàëàðûí æ¿ðã¿ç¿¿ 
¿÷¿í êåçìåò÷è ìå-
äèöèíàëûê àéûì-
äûí ïîñòó ìåíåí 
äèàëèç çàëû 

14,0 
 
 
 
 
 

2 æàíà àíäàí àøûê 
äèàëèç îðäó áîë-
ãîíäî àð áèð äèà-
ëèç îðäóíà 
1 0,0äîí êåì ýìåñ 

4,0äîí êåì ýìåñ 
(1 êåçìåò÷è ìåäè-
öèíàëûê àéûìäûí 
ïîñòóíà 5êå ÷åéèí 
äèàëèç îðäó) 

àð áèð äèàëèç îð-
äóíà 14,0 (1 êåç-
ìåò÷è ìåäèöèíà-
ëûê àéûìäûí ïîñ-
òóíà Çêº ÷åéèí äèà-
ëèç îðäó) 
 

àð áèð äèàëèç îð-
äóíà 14,0 (àð áèð 
äèàëèç îðäóíà êåç-
ìåò÷è ìåäèöèíà-
ëûê àéûìäûí ïîñ-
òó) 
 
 
 

àð áèð äèàëèç îð-
äóíà 14,0 (1 êåç-
ìåò÷è ìåäèöèíà-
ëûê àéûìäûí ïîñ-
òóíà Çêº ÷åéèí äèà-
ëèç îðäó)  

 

";
92-ïóíêòòàãû «10,0» äåãåí öèôðàëàð «÷åíåìäåë-

áåéò» äåãåí ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
93-ïóíêòòàãû «àð áèð äèàëèç îðäóíà 2,0, áèðîê 

8,0äîí êåì ýìåñ» äåãåí ñºçäºð «÷åíåìäåëáåéò» 
äåãåí ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

94-ïóíêòòàãû «àð áèð äèàëèç îðäóíà 1,5, áèðîê 
8,0äîí êåì ýìåñ» äåãåí ñºçäºð «÷åíåìäåëáåéò» 
äåãåí ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

95-ïóíêòòàãû «12,0» äåãåí öèôðàëàð «÷åíåìäåë-
áåéò» äåãåí ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

108, 131, 150, 163, 173, 217-ïóíêòòàð «Àæàòêà-
íà» äåãåí ñºçäºí êèéèí «êîë æóóãó÷ó áàð» äåãåí 
ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

áóë òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿ-
äàãû 9-òèðêåìå ìåíåí òîëóêòàëñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 
2022-æûëäûí 4-íîÿáðû, ¹599
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИНАНСЫ 
МИНИСТРЛИГИНИН САНАРИПТИК КАЗЫНАЛЫК 

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИН ЧЫГАРУУ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ 
ТАРТИБИ ЖЄНЇНДЄ ЖОБОНУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí òîâàðëàðäû, 

æóìóøòàðäû æàíà êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ áåð¿¿÷¿ëºðä¿í àëäûíäàãû 
êðåäèòîðäóê êàðûçûí òûíäûðóóíó êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Áþäæåòòèê êîäåêñèíèí 60-áåðåíåñèíå, «Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí ñàíàðèïòèê 
êàçûíàëûê ìèëäåòòåíìåëåðèí ÷ûãàðóó æàíà ïàéäàëàíóó òàðòèáè æº-
í¿íäº æîáî òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 4-íîÿáðû, ¹606

ТАМЕКИГЕ ЖАНА НИКОТИН КАМТЫГАН ПРОДУКЦИЯГА 
МИНИМАЛДУУ ЧЕКЕНЕ БААЛАРДЫ БЕЛГИЛЄЄ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

2022-ЖЫЛДЫН 14-17-СЕНТЯБРЫНДАГЫ БАТКЕН ЖАНА 
ОШ ОБЛУСТАРЫНДА МАМЛЕКЕТТИК ЧЕК АРАНЫН 

КЫРГЫЗ-ТАЖИК УЧАСТОГУНДАГЫ ОКУЯЛАРДЫН КЕСЕПЕТИНЕН 
ЖАБЫР ТАРТКАН САЛЫК ТЄЛЄЄЧЇЛЄРГЄ МАМЛЕКЕТТИК 

КОЛДОО КЄРСЄТЇЇ ЧАРАЛАРЫ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
2017-ЖЫЛДЫН 18-АВГУСТУНДАГЫ №517 "ЖЕР 

КАЗЫНАСЫН ПАЙДАЛАНУУ ПРОЦЕССИНДЕ 
БУЗУЛГАН ЖЕРЛЕРДИ РЕКУЛЬТИВАЦИЯЛОО 

ЖЄНЇНДЄ ЖОБОНУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ" 
ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Ðåêóëüòèâàöèÿëûê ýñåïòèí êàðàæàòòàðûí ïàéäàëàíóóíóí à÷ûêòûãûí 

æàíà íàòûéæàëóóëóãóí æîãîðóëàòóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñ-
òèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 18-àâãóñòóí-
äàãû ¹517 "Æåð êàçûíàñûí ïàéäàëàíóó ïðîöåññèíäå áóçóëãàí æåð-
ëåðäè ðåêóëüòèâàöèÿëîî æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìó-
íà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Æåð êàçûíàñûí ïàéäàëà-
íóó ïðîöåññèíäå áóçóëãàí æåðëåðäè ðåêóëüòèâàöèÿëîî æºí¿íäº æîáîäî:

- 41-ïóíêòòóí ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"Ìûíäà ðåêóëüòèâàöèÿ áîþí÷à èø-÷àðàëàðäû ºòêºð¿¿ ìàêñàòûíäà 

ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäàðäûí òàëàáû áîþí÷à áàíêòàð áèð æîëêó òº-
ëºìäºðä¿ êàìñûç êûëóóãà ìèëäåòò¿¿.".

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 4-íîÿáðû, ¹607

2022-ЖЫЛДЫН 9-ИЮНУНДА БИШКЕК ШААРЫНДА 
КОЛ КОЮЛГАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИ МЕНЕН ТЇРКИЯ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН ОРТОСУНДАГЫ 

БАЖЫ ЧЕК АРАСЫ АРКЫЛУУ ЄТКЄРЇЛЇЇЧЇ 
ТОВАРЛАР ЖАНА ТРАНСПОРТ КАРАЖАТТАРЫ 

ЖЄНЇНДЄ АЛДЫН АЛА МААЛЫМАТ АЛМАШУУ 
ТУУРАЛУУ ПРОТОКОЛДУ ЖАНА КЫРГЫЗ 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИ 
МЕНЕН ТЇРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЄКМЄТЇНЇН ОРТОСУНДАГЫ ЄЗ АРА СООДАДА 
БАЖЫ ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ЖЇРГЇЗЇЇНЇН 

ЖЄНЄКЄЙЛЄТЇЛГЄН ТАРТИБИН УЮШТУРУУ 
ЖЄНЇНДЄ ("ЖЄНЄКЄЙЛЄТЇЛГЄН БАЖЫ 

КОРИДОР") ПРОТОКОЛДУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

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

ïóáëèêàñûíûí ýë àðàëûê êåëèøèìäåðè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ìûéçàìûíà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí             
13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ ìàìëåêåòòèê òèëäå òèðêåëãåíäåð áåêèòèëñèí:
- 2022-æûëäûí 9-èþíóíäà Áèøêåê øààðûíäà êîë êîþëãàí Êûðãûç 

Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè ìåíåí Ò¿ðêèÿ Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí ªêìºò¿í¿í îðòîñóíäàãû Áàæû ÷åê àðàñû àðêûëóó ºòêºð¿ë¿¿÷¿ 
òîâàðëàð æàíà òðàíñïîðò êàðàæàòòàðû æºí¿íäº àëäûí àëà ìààëûìàò 
àëìàøóó òóóðàëóó ïðîòîêîë;

- 2022-æûëäûí 9-èþíóíäà Áèøêåê øààðûíäà êîë êîþëãàí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè ìåíåí Ò¿ðêèÿ Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí ªêìºò¿í¿í îðòîñóíäàãû ªç àðà ñîîäàäà áàæû îïåðàöèÿëàðûí 
æ¿ðã¿ç¿¿í¿í æºíºêºéëºò¿ëãºí òàðòèáèí óþøòóðóó æºí¿íäº ("Æºíºêºé-
ëºò¿ëãºí áàæû êîðèäîð") ïðîòîêîë.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàì-
ëåêåòòèê áàæû êûçìàòû æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí ïðîòîêîëäîðäóí àòêà-
ðûëûøû ¿÷¿í æîîïòóó îðãàí áîëóï àíûêòàëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè æîãîðóäà 
êºðñºò¿ëãºí ïðîòîêîëäîðäóí ê¿÷¿íº êèð¿¿ñ¿ ¿÷¿í çàðûë áîëãîí ìàì-
ëåêåòòèê è÷êè æîë-æîáîëîð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû òàðàáûíàí àòêàðûë-
ãàíäûãû æºí¿íäº ò¿ðêèÿ òàðàïêà êàáàðëàñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 4-íîÿáðû, ¹608

Ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòèí êèðåøå áºë¿ã¿í êºáºéò¿¿, 
òàìåêè æàíà íèêîòèí êàìòûãàí ïðîäóêöèÿíû êåðåêòººí¿ 
êûñêàðòóó, êàëêòûí ñàëàìàòòûãûí ÷û¢äîî ìàêñàòûíäà, 
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðûíûí äåí ñîîëó-
ãóí òàìåêèíè, íèêîòèíäè êåðåêòººí¿í êåñåïåòòåðèíåí 
æàíà àéëàíàäàãû òàìåêè ò¿ò¿í¿í¿í æàíà àýðîçîëäóí 
òààñèðèíåí êîðãîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíûí 12-áåðåíåñèíå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðå-
íåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºðãº ìèíèìàëäóó ÷åêåíå áààëàð áåë-
ãèëåíñèí: 

1) ÒÝÈ ÒÍ 2402 êîäó ìåíåí êëàññèôèêàöèÿëàíãàí 
÷ûïêàëóó ñèãàðåòòåð æàíà ÷ûïêàñûç ñèãàðåòòåð òº-
ìºíê¿äºé ºë÷ºìäºðäº:

Ìåçãèë 20 (æûéûðìà) äààíà 
òàìåêè ¿÷¿í 

2023-æûëäûí 
1-ÿíâàðûíàí òàðòûï 

100 ñîì 

2) ÒÝÈ ÒÍ 2404 êîäó ìåíåí êëàññèôèêàöèÿëàíãàí öè-
ëèíäð ôîðìàñûíäàãû ûñûòóó÷ó òàìåêèñè áàð çàòòàð 
(ûñûòóó÷ó òàìåêè òàÿê÷àñû (ñòèê), òàìåêèñè áàð ûñû-
òóó÷ó êàïñóëà) òºìºíê¿äºé ºë÷ºìäºðäº:

Ìåçãèë 20 (æûéûðìà) äààíà 
ûñûòóó÷ó òàìåêèñè áàð 

çàòòàð ¿÷¿í 

2023-æûëäûí 
1-ÿíâàðûíàí òàðòûï 

100 ñîì 

3) ÒÝÈ ÒÍ 2404 êîäó ìåíåí êëàññèôèêàöèÿëàíãàí 
áèð êîðïóñòàãû íèêîòèí ñóþêòóãó áàð íèêîòèíäè æåò-
êèð¿¿í¿í áèð æîëêó êîëäîíóëóó÷ó ýëåêòðîíäóê ñèñòå-
ìàñû òºìºíê¿äºé ºë÷ºìäºðäº:

Ìåçãèë Áèðäèê ¿÷¿í 

2023-æûëäûí 1-ÿíâàðû-
íàí òàðòûï 2023-æûëäûí 
31-äåêàáðûíà ÷åéèí êî-
øî àëãàíäà 

250 ñîì 

2024-æûëäûí 1-ÿíâàðû-
íàí òàðòûï 

300 ñîì 

4) ÒÝÈ ÒÍ 8543 40 000 0 êîäó ìåíåí êëàññèôèêàöèÿ-
ëàíãàí ýëåêòðîíäóê ñèãàðåòòåð æàíà áóãà îêøîø æåêå 
ýëåêòð áóóëàíòóó÷ó ò¿ç¿ë¿øòºð (íèêîòèí æåòêèð¿¿í¿í 
ýëåêòðîíäóê ñèñòåìàñû), òºìºíê¿äºé ºë÷ºìäºðäº:

Ìåçãèë Áèðäèê ¿÷¿í 

2023-æûëäûí 1-ÿíâàðû-
íàí òàðòûï 2023-æûëäûí 
31-äåêàáðûíà ÷åéèí êî-
øî àëãàíäà 

1 300 ñîì 

2024-æûëäûí 1-ÿíâàðû-
íàí òàðòûï 

1 400 ñîì 

2. Òàìåêèãå æàíà íèêîòèí êàìòûãàí ïðîäóêöèÿãà áåë-
ãèëåíãåí ìèíèìàëäóó ÷åêåíå áààëàðäûí ñàêòàëûøûí 
êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìè-
íèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ñàëûê êûçìàòû-
íà æ¿êòºëñ¿í.

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

4. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2016-æûë-

äûí 13-äåêàáðûíäàãû ¹668 «×ûïêàëóó ñèãàðåòòåðãå 
æàíà ÷ûïêàñûç ñèãàðåòòåðãå ìèíèìàëäûê ÷åêåíå áàà-
ëàðäû áåëãèëºº æºí¿íäº» òîêòîìó;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûë-
äûí 21-íîÿáðûíäàãû ¹763 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí ªêìºò¿í¿í 2016-æûëäûí 13-äåêàáðûíäàãû ¹668 
«×ûïêàëóó ñèãàðåòòåðãå æàíà ÷ûïêàñûç ñèãàðåòòåð-
ãå ìèíèìàëäûê ÷åêåíå áààëàðäû áåëãèëºº æºí¿íäº» 
òîêòîìóíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó» òîêòîìó.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
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Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí "Áàòêåí æà-
íà Îø îáëóñòàðûíûí àäìèíèñòðàòèâäèê-àéìàêòûê áèð-
äèêòåðèí êàëûáûíà êåëòèð¿¿ æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ áîþí÷à 
áèðèí÷è êåçåêòåãè ÷àðàëàð æºí¿íäº" Æàðëûãûí èøêå 
àøûðóó, 2022-æûëäûí 14-17-ñåíòÿáðûíäà Áàòêåí æà-
íà Îø îáëóñòàðûíäà ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàíûí êûðãûç-
òàæèê ó÷àñòîãóíäàãû îêóÿëàðäûí êåñåïåòèíåí æàáûð 
òàðòêàí ñàëûê òºëºº÷¿ëºðãº ìàìëåêåòòèê êîëäîî êºð-
ñºò¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëûê 
êîäåêñèíèí 34-áåðåíåñèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðè-
íå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. 2022-æûëäûí 14-17-ñåíòÿáðûíäàãû Áàòêåí æàíà 
Îø îáëóñòàðûíäà ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàíûí êûðãûç-
òàæèê ó÷àñòîãóíäà áîëãîí îêóÿëàð “àë æåòêèñ ê¿÷ò¿í 
æàãäàéëàðû” àíûêòàìàñûíà òóóðà êåëãåí ºçãº÷º æàã-
äàéëàð äåï òààíûëñûí.

2. 2022-æûëäûí 1-ñåíòÿáðûíàí òàðòûï 2024-æûë-
äûí 1-ÿíâàðûíà ÷åéèíêè ìåçãèëäå 2022-æûëäûí 
14-17-ñåíòÿáðûíäà æàáûð òàðòêàí, æåðãèëèêò¿¿ ìàì-
ëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàð òàðàáûíàí ò¿ç¿ëãºí âå-
äîìñòâîëîð àðàëûê òîïòîð òàðàáûíàí àíûêòàëãàí 
æàíà ûðàñòàëãàí, ºç èøèí Áàòêåí æàíà Îø îáëóñòà-
ðûíäà ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàíûí êûðãûç-òàæèê ó÷àñ-
òîãóíäà æàéãàøêàí ÷åê àðàãà æàêûí êàëêòóó êîíóø-
òàðäà æ¿çºãº àøûðãàí Èøêåðëåðäèí òèçìåñèíå êèð-
ãèçèëãåí (ê¿é¿¿÷¿-ìàéëîî÷ó ìàòåðèàëäàðäû ñàòóóíó, 
òîî-êåí èøèí æàíà ðåçèäåíò ýìåñòåðäè êîøïîãîí-
äî) èøêåðäèê ñóáúåêòòåðè ¿÷¿í ñàëûêòàðäûí ñòàâ-
êàëàðû (ÊÍÑòè êîøïîãîíäî) òºìºíê¿äºé ºë÷ºìäºð-
äº áåëãèëåíñèí:

- êèðåøå ñàëûãû - 0%;
- ïàéäàãà ñàëûê - 0%;
- ñàòóóäàí ñàëûê - 0%;
- ïàòåíòòèí íåãèçèíäå ñàëûê - 0 ñîì;
- áèðäèêò¿¿ ñàëûê - 0%.
3. 2022-æûëäûí 1-ñåíòÿáðûíàí òàðòûï 2024-æûëäûí 

1-ÿíâàðûíà ÷åéèíêè ìººíºòêº æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê 
àäìèíèñòðàöèÿëàð òàðàáûíàí ò¿ç¿ëãºí âåäîìñòâîëîð 
àðàëûê òîïòîð òàðàáûíàí àíûêòàëãàí æàíà ûðàñòàëãàí, 
ºç èøèí Áàòêåí æàíà Îø îáëóñòàðûíäà ìàìëåêåòòèê 
÷åê àðàíûí êûðãûç-òàæèê ó÷àñòîãóíäà æàéãàøêàí ÷åê 
àðàãà æàêûí êàëêòóó êîíóøòàðäà æ¿çºãº àøûðãàí Èø-
êåðëåðäèí òèçìåñèíå êèðãèçèëãåí (ê¿é¿¿÷¿-ìàéëîî÷ó 
ìàòåðèàëäàðäû ñàòóóíó, òîî-êåí èøèí æàíà ðåçèäåíò 
ýìåñòåðäè êîøïîãîíäî) æåêå èøêåðëåð êàìñûçäàíäû-
ðóó òºã¿ìäºð¿í òºëººäºí áîøîòóëñóí.

4. Óøóë òîêòîìäóí 2-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí ñà-
ëûê òºëºº÷¿ëºð 2022-æûëäûí 1-îêòÿáðûíàí òàðòûï 
2023-æûëäûí 1-ìàðòûíà ÷åéèíêè ìåçãèëäå áàíêòûê 

êåïèëäèêòè êºðñºòïºñòºí ñàëûê êàðûçûíûí ñóììà-
ñû áîþí÷à æàíà êàìñûçäàíäûðóó òºã¿ìäºð¿, òóóìäàð 
æàíà àéûïòàð áîþí÷à êàðûçäàðäû êèéèíêèãå æûë-
äûðóó æå áºë¿ï òºëºº æºí¿íäº àðûçûí áåðå àëàò 
äåï áåëãèëåíñèí.

5. Óøóë òîêòîìäóí 2-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí ñàëûê 
òåëºº÷¿ëºð 2023-æûëäûí 1-ìàðòûíà ÷åéèí æàçóó æ¿-
ç¿íäºã¿ àðûçñûç òºìºíê¿ëºðä¿ áåð¿¿ãº óêóêòóó äåï 
áåëãèëåíñèí:

1) Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíå ì¿÷º ìàìëå-
êåòòåðäèí àéìàêòàðûíàí òîâàðëàðäû Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí àéìàãûíà èìïîðòòîîäî êûéûð ñàëûê-
òàð áîþí÷à ñàëûêòûê îò÷¸òòóóëóêòó êîøïîãîíäî, 
2022-æûëäûí 1-ñåíòÿáðûíàí 2023-æûëäûí 1-ìàðòû-
íà ÷åéèíêè ìåçãèë ¿÷¿í ò¿ç¿ë¿¿÷¿ ñàëûêòûê îò÷¸ò-
òóóëóêòó;

2) 2022-æûëäûí 1-ñåíòÿáðûíàí òàðòûï 2023-æûë-
äûí 1-ìàðòûíà ÷åéèíêè ìåçãèë ¿÷¿í ìàìëåêåòòèê ñî-
öèàëäûê êàìñûçäàíäûðóó êàðàæàòòàðû áîþí÷à îò-
÷¸òòóóëóêòó.

6. Óøóë òîêòîìäóí 2-5-ïóíêòòàðûíûí ÷åíåìäåðè 
óøóë òîêòîìäóí 2-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí, 2022-æûë-
äûí 1-ñåíòÿáðûíà ÷åéèí ñàëûê êûçìàòû æàíà ñîöèàë-
äûê êàìñûçäàíäûðóó îðãàíäàðûíäà êàòòàëãàí ñóáúåêò-
òåðãå æàéûëòûëàò æàíà 2022-æûëäûí 14-17-ñåíòÿáðûí-
äàãû Áàòêåí æàíà Îø îáëóñòàðûíäà ìàìëåêåòòèê ÷åê 
àðàíûí êûðãûç-òàæèê ó÷àñòîãóíäàãû îêóÿëàðäûí êåñå-
ïåòèíåí æàáûð òàðòêàí êàëêòóó êîíóøòàðäûí àéìàê-
òàðûíàí òûøêàðû æàéãàøêàí àëàðäûí ôèëèàëäàðû-
íà æàíà áàøêà ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿ìäºð¿íº æàéûëòûëáàéò 
äåï áåëãèëåíñèí.

7. Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðãå æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåò-
òèê àäìèíèñòðàöèÿëàð òàðàáûíàí ò¿ç¿ëãºí âåäîìñòâî-
ëîð àðàëûê òîïòîð òàðàáûíàí àíûêòàëãàí æàíà ûðàñ-
òàëãàí, 2022-æûëäûí 14-17-ñåíòÿáðûíäàãû Áàòêåí æà-
íà Îø îáëóñòàðûíäà ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàíûí êûðãûç-
òàæèê ó÷àñòîãóíäàãû îêóÿëàðäûí êåñåïåòèíåí æàáûð 
òàðòêàí Èøêåðëåðäèí òèçìåñèíå êèðãèçèëãåí ñàëûê òº-
ëºº÷¿ëºðä¿ æåð ñàëûãûí æàíà ì¿ëê ñàëûãûí òºëººäºí 
áîøîòóó ñóíóøòàëñûí.

8. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòèíåí 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êà-
ðàøòóó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîöèàëäûê ôîíäó-
íóí êèðåøåëåðèíèí æîãîòóóëàðûíûí îðäóí òîëòóðóó 
¿÷¿í çàðûë áîëãîí êàðàæàòòû êàðàñûí.

9. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òèéèø æàíà 
2022-æûëäûí 1-ñåíòÿáðûíàí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 4-íîÿáðû, ¹610
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
2011-ЖЫЛДЫН 12-АПРЕЛИНДЕГИ №155 "КЫРГЫЗ 

РЕСПУБЛИКАСЫ КАТЫШУУЧУ БОЛУП ЭСЕПТЕЛГЕН 
ЭЛ АРАЛЫК КЕЛИШИМДЕРДИН ЖАНА БАШКА 

МАКУЛДАШУУЛАРДЫН САЛЫКТАРДЫ, АЛЫМДАРДЫ 
ЖАНА БАШКА ТЄЛЄМДЄРДЇ ТЄЛЄЄДЄН БОШОТУУ 
БЄЛЇГЇН ИШКЕ АШЫРУУНУН ТАРТИБИ ЖЄНЇНДЄ 

ЖОБОНУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ" ТОКТОМУНА 
ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû êàòûøóó÷ó áîëóï ñàíàëãàí, ìûéçàìäà áåëãè-

ëåíãåí òàðòèïòå ê¿÷¿íº êèðãåí ýë àðàëûê êåëèøèìäåðäèí ñàëûêòàð-
äû, àëûìäàðäû æàíà áàøêà òºëºìäºðä¿ òºëººäºí áîøîòóó áºë¿ã¿í 
èøêå àøûðóó òàðòèáèí îïòèìàëäàøòûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2011-æûëäûí 12-àïðåëèíäåãè 
¹155 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû êàòûøóó÷ó áîëóï ýñåïòåëãåí ýë àðàëûê 
êåëèøèìäåðäèí æàíà áàøêà ìàêóëäàøóóëàðäûí ñàëûêòàðäû, àëûì-
äàðäû æàíà áàøêà òºëºìäºðä¿ òºëººäºí áîøîòóó áºë¿ã¿í èøêå àøû-
ðóóíóí òàðòèáè æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíà òºìºí-
ê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 
êàòûøóó÷ó áîëóï ýñåïòåëãåí ýë àðàëûê êåëèøèìäåðäèí æàíà áàøêà 
ìàêóëäàøóóëàðäûí ñàëûêòàðäû, àëûìäàðäû æàíà áàøêà òºëºìäºðä¿ 
òºëººäºí áîøîòóó áºë¿ã¿í èøêå àøûðóóíóí òàðòèáè æºí¿íäº æîáîäî:

- 2-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"2. Ýë àðàëûê êåëèøèìäåð æàíà áàøêà ìàêóëäàøóóëàð ìåíåí æºíãº 

ñàëûíóó÷ó ñàëûêòàðäû, àëûìäàðäû æàíà áàøêà òºëºìäºðä¿ òºëºº-
äºí áîøîòóó ðåñïóáëèêàíûí ñàëûê îðãàíäàðûíäà êàòòîîäî ýë àðàëûê 
óþìäàðãà, áàøêû ïîäðÿä÷èêòåðãå, îøîíäîé ýëå ýë àðàëûê êåëèøèì-
äåðäè æàíà áàøêà ìàêóëäàøóóëàðäû èøêå àøûðóóíóí àëêàãûíäà ò¿-
ç¿ëãºí êåëèøèìäåð áîþí÷à èø æ¿ðã¿çãºí äîëáîîðëîðäó èøêå àøûðóó 
áºë¿ìäºð¿íº êîëäîíóëàò.";

- 4-ïóíêòòàãû "÷àðáàêåð ñóáúåêòòåðäèí (óþìäàðäûí, áàøêû ïîäðÿä-
÷èêòåðäèí)" äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;

- 5-ïóíêòòà:
1-ïóíêò÷à òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
"1) æåòêèð¿¿ ¿÷¿í òèåøåë¿¿ êåëèøèìäåð æàíà êîíòðàêòòàð áîëãîí ó÷óð-

äà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà ñóáïîäðÿä óþìäàðûíûí òîâàð-
ëàðäû, æóìóøòàðäû æàíà êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ ýë àðàëûê óþìäàðãà, 
áàøêû ïîäðÿä÷èêòåðãå, îøîíäîé ýëå äîëáîîðëîðäó èøêå àøûðóó áº-
ë¿ìäºð¿íº, ýë àðàëûê êîíñóëüòàíòòàðãà æåòêèð¿¿ñ¿ êîøóì÷à íàðê ñàëû-
ãûí (ìûíäàí àðû - ÊÍÑ) æàíà ñàòóóäàí ñàëûêòû òºëººäºí áîøîòóëàò;";

2 æàíà 3-ïóíêò÷àëàð "òîâàðëàð" äåãåí ñºçäºí êèéèí "ýë àðàëûê" äå-
ãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 7-ïóíêò "àëàðäû" äåãåí ñºçäºí êèéèí "ýë àðàëûê óþìäàðãà," äåãåí 
ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 9-ïóíêòòà:
áèðèí÷è àáçàö æàíà 1-ïóíêò÷à òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"9. Äîëáîîðëîðäó èøêå àøûðóóãà æîîïòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð, 

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû æàíà ìàìëåêåòòèê èø-
êàíàëàð ñàëûê æàíà áàæû ñàÿñàòûí æ¿ðã¿ç¿¿ áîþí÷à ûéãàðûì óêóê-
òóó ìàìëåêåòòèê îðãàíãà òºìºíê¿ëºðä¿ áåð¿¿ãº òèéèø:

1) äîëáîîðëîðäó èøêå àøûðóóãà êàòûøêàí þðèäèêàëûê æàêòàðäûí 
òèçìåñèí (òåíäåðäè óòóï àëãàí áàøêû ïîäðÿä÷èêòåð), îøîíäîé ýëå äîë-
áîîðëîðäóí êîëäîíóó ìººíºòòºð¿ æºí¿íäº ìààëûìàòòû;";

ýêèí÷è àáçàö "ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí ", æåð-
ãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû æàíà ìàìëåêåòòèê èøêàíà-
ëàð" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 10-ïóíêòòà:
1-ïóíêò÷àäàãû "ôèíàíñû óþìäàðû" äåãåí ñºçäºð "óþìäàð" äåãåí ñºç 

ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
2-ïóíêò÷àäàãû "äîëáîîðäó èøêå àøûðóóíóí á¿òê¿ë ìººíºò¿íº" äåãåí 

ñºçäºð "äîëáîîðãî" äåãåí ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.
2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í ºòêºí-

äºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 4-íîÿáðû, ¹611

"КЫРГЫЗ ПОЧТАСЫ" АЧЫК АКЦИОНЕРДИК 
КООМУНДА АКЦИОНЕР (КАТЫШУУЧУ) КАТАРЫ 
ЧЫГУУ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ЫЙГАРЫМ 
УКУКТАРЫН ИШКЕ АШЫРУУ ЖЄНЇНДЄ 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
"Êûðãûç ïî÷òàñû" à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóíóí èøèíèí íàòûéæàëóóëó-

ãóí æîãîðóëàòóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûé-
çàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. "Êûðãûç ïî÷òàñû" à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóíäà àêöèîíåð (êàòû-
øóó÷ó) êàòàðû ÷ûãóó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí ûéãàðûì óêóêòàðû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà 
æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàø-
êàðóó áîþí÷à ôîíääîí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿-
ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå ºòêºð¿ï áåðèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãè Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êà-
ðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí÷à ôîíä ìåíåí áèðãåëèê-
òå óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

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

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 4-íîÿáðû, ¹614

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
2014-ЖЫЛДЫН 15-СЕНТЯБРЫНДАГЫ №530 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЄКМЄТЇНЇН АЙРЫМ ЧЕНЕМ ЖАРАТУУ ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫН 
МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРГА ЖАНА ЖЕРГИЛИКТЇЇ ЄЗ АЛДЫНЧА 

БАШКАРУУНУН АТКАРУУЧУ ОРГАНДАРЫНА ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ 
ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ОШ ОБЛУСУНУН КАРА-СУУ РАЙОНУНУН 
КЫЗЫЛ-КЫШТАК АЙЫЛ 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

ЄЛЧЄЄ БИРДИКТЇЇЛЇГЇН КАМСЫЗ КЫЛУУ ЖААТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН ЖАНА МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 

АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Îø îáëóñóíóí Êàðà-Ñóó 
ðàéîíóíóí Êûçûë-Êûøòàê àéûë àéìàãûíäà ëîãèñòè-
êàëûê áîðáîð êóðóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Æåð êîäåêñèíèí 20-ñòàòüÿñûíà, "Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìû-
íûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå, "Æåð ó÷àñòîêòîðóí êîòîðóó 
(òðàíñôîðìàöèÿëîî) æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ìûéçàìûíûí 6-áåðåíåñèíå ûëàéûê, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Îø îáëóñóíóí Êàðà-Ñóó ðàéîíó-
íóí ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí 2021-æûë-
äûí 8-àïðåëèíäåãè ¹4 òîêòîìóí æàíà Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Îø îáëóñóíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿í¿í 
2022-æûëäûí 18-îêòÿáðûíäàãû ¹01-39/1502 êîðó-
òóíäóñóí ýñêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Îø îáëóñóíóí Êàðà-
Ñóó ðàéîíóíóí Êûçûë-Êûøòàê àéûë àéìàãûíäàãû 
¹1019 êîíòóðóíäà æàéãàøêàí, Ìàòêàñûìîâ Àçèçáåê 
Áåêìàìàòîâè÷òèí æåêå ìåí÷èãèíäåãè 0,60 ãà ñóãàò àé-
äîî æåðëåð ëîãèñòèêàëûê áîðáîð êóðóó ¿÷¿í "Àéûë 
÷àðáà áàãûòûíäàãû æåðëåð" êàòåãîðèÿñûíàí "ªíºð 
æàéûíûí, òðàíñïîðòòóí, áàéëàíûøòûí, ýíåðãåòè-
êàíûí, êîðãîíóóíóí æåðëåðè æàíà áàøêà áàãûòòà-
ãû æåðëåð" êàòåãîðèÿñûíà êîòîðóëñóí (òðàíñôîðìà-
öèÿëàíñûí).

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Îø îáëóñóíóí Êàðà-
Ñóó ðàéîíóíóí ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñû òºìºí-
ê¿ëºðä¿ êàìñûç êûëñûí:

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

- óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí æåð-
ëåðäèí øààð êóðóó äîêóìåíòòåðèí Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê èøòåï ÷ûãóóíó 
æàíà áåêèò¿¿í¿;

- óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí æåðëåð-
äè ìàêñàòòóó ïàéäàëàíóóíó;

- "Ñóëàéìàí-Òîî" òîîñóíóí ºçãº÷º êîðãîëóó÷ó òàáè-
ãûé àéìàêòàðûí ïàéäàëàíóóíóí ºçãº÷º óêóêòóê òàð-
òèáèí ñàêòîîíó;

- àéûë ÷àðáà ºíä¿ð¿ø¿í¿í æîãîòóóëàðûíûí æàíà 
àëûíáàé êàëãàí ïàéäàíûí ñóììàñûí òºëººí¿.

3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðà-
öèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìà-
ëûãûíà 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 4-íîÿáðû, ¹612

ªë÷ºº áèðäèêò¿¿ë¿ã¿í êàìñûç êûëóó ÷ºéðºñ¿í-
äºã¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í æàíà Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí "ªë÷ºº áèðäèê-
ò¿¿ë¿ã¿í êàìñûç êûëóó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìûéçàìûíà ûëàéûê êåëòèð¿¿ ìàêñàòûíäà, 
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æº-
í¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê 
Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîê-
òîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûë-
äûí 2-ñåíòÿáðûíäàãû ¹446 "ªë÷ºº áèðäèêò¿¿ë¿ã¿í 
êàìñûç êûëóó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûí èøêå àøûðóó ÷àðàëàðû òóóðàëóó" òîêòî-
ìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà ºë÷ºº êàðàæàòòàðûíà òåêøå-
ð¿¿ æ¿ðã¿ç¿¿í¿í òàðòèáè æºí¿íäº æîáîäî:

- æîãîðóäà àòàëãàí Æîáîíóí 1-òèðêåìåñè áóë òîê-
òîìäóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàë-
ñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûë-
äûí 10-ñåíòÿáðûíäàãû ¹464 "ªë÷ºº êàðàæàòòàðûíûí 
òèáèí áåêèò¿¿ æàíà (æå) ºë÷ºº êàðàæàòòàðûí òåêøå-
ð¿¿ ìàêñàòûíäà þðèäèêàëûê æàêòàðãà ºë÷ºº êàðàæàò-
òàðûíà ñûíîî æ¿ðã¿ç¿¿ãº æàíà (æå) ñòàíäàðòòûê ¿ë-
ã¿ëºðä¿ àòòåñòàöèÿëîîãî óêóê áåð¿¿í¿í æàíà óêóêòó 
êàéðà àëûï êîþóíóí òàðòèáèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîê-
òîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí ªë÷ºº 
êàðàæàòòàðûíûí òèáèí áåêèò¿¿ æàíà (æå) ºë÷ºº êà-
ðàæàòòàðûí òåêøåð¿¿ ìàêñàòûíäà þðèäèêàëûê æàê-
òàðãà ºë÷ºº êàðàæàòòàðûíà ñûíîî æ¿ðã¿ç¿¿ãº æàíà 
(æå) ñòàíäàðòòûê ¿ëã¿ëºðä¿ àòòåñòàöèÿëîîãî óêóê áå-
ð¿¿í¿í æàíà óêóêòó êàéðà àëûï êîþóíóí òàðòèáèíäå:

- 21-ïóíêòòàãû "1 æûëäûê" äåãåí ñºçäºð "2 æûëäûê" 
äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûë-
äûí 17-äåêàáðûíäàãû ¹614 "ªë÷ºº êàðàæàòòàðûíûí, 
ñòàíäàðòòûê ¿ëã¿ëºðä¿í òèáèí áåêèò¿¿, áèðäåí íóñ-
êàäà æå ÷àêàí ïàðòèÿëàð ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíäà äàÿðäàëãàí æå èìïîðò áîþí÷à òàøûï êåëèíãåí 

ºë÷ºº êàðàæàòòàðûí êàòòîî, ºë÷ºº êàðàæàòòàðûíûí 
æàíà ñòàíäàðòòûê ¿ëã¿ëºðä¿í òèáèí áåêèò¿¿ áåëãè-
ñèí êîëäîíóó òàðòèáè æºí¿íäº æîáîíó æàíà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ºë÷ºº êàðàæàòòàðûíûí æàíà ñòàí-
äàðòòûê ¿ëã¿ëºðä¿í ìàìëåêåòòèê ðååñòðèí æ¿ðã¿ç¿¿ 
òàðòèáè æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìó-
íà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí ªë÷ºº 
êàðàæàòòàðûíûí, ñòàíäàðòòûê ¿ëã¿ëºðä¿í òèáèí áåêè-
ò¿¿, áèðäåí íóñêàäà æå ÷àêàí ïàðòèÿëàð ìåíåí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà äàÿðäàëãàí æå èìïîðò áîþí÷à 
òàøûï êåëèíãåí ºë÷ºº êàðàæàòòàðûí êàòòîî, ºë÷ºº 
êàðàæàòòàðûíûí æàíà ñòàíäàðòòûê ¿ëã¿ëºðä¿í òèáèí 
áåêèò¿¿ áåëãèñèí êîëäîíóó òàðòèáè æºí¿íäº æîáîäî:

- 9-ïóíêòòàãû "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ºë÷ºº êàðàæàòòàðûíûí æàíà 
ñòàíäàðòòûê ¿ëã¿ëºðä¿í ìàìëåêåòòèê ðååñòðèí æ¿ð-
ã¿ç¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº æîáîäî:

- 8-ïóíêòòàãû "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíèí 2021-æûëäûí 10-äåêàáðûíäàãû ¹300 "Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ 
ìèíèñòðëèãèíèí âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿í¿í æàíà 
óþìäàðûíûí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òº-
ìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ 
ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ñòàíäàðòòàøòûðóó æàíà 
ìåòðîëîãèÿ áîðáîðó æºí¿íäº æîáîäî:

12-ïóíêòòóí 2-ïóíêò÷àñûíûí æåòèí÷è àáçàöû òº-
ìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:

"- ºë÷ºº áèðäèêò¿¿ë¿ã¿í êàìñûçäîî æààòûíäà ìàà-
ëûìàòòûê ôîíääó æ¿ðã¿ç¿¿;".

5. 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 4-íîÿáðû, ¹613

"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëà-
ðû æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 
8-áåðåíåñèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòè-
òóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîê-
òîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûë-
äûí 15-ñåíòÿáðûíäàãû ¹530 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí ªêìºò¿í¿í àéðûì ÷åíåì æàðàòóó ûéãàðûì 
óêóêòàðûí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðãà æàíà æåðãèëèê-
ò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí àòêàðóó÷ó îðãàíäàðû-
íà ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé 
ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 1-òèðêåìåñè òºìºíê¿äºé 
ìàçìóíäàãû 35-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"35. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòð-
ëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê áàæû êûçìàòû Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíäà Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíèí 
áàæû ÷åê àðàñû àðêûëóó æåêå æàêòàð òàðàáûíàí òà-
øûï ºòêºð¿ë¿¿÷¿ òîâàðëàðäû æåêå ïàéäàëàíóó ¿÷¿í 
òîâàðëàðãà êèðãèç¿¿ êðèòåðèéëåðèí áåëãèëºº áîþí÷à.".

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 4-íîÿáðû, ¹615
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Итоги проведения внеочередного 
общего собрания акционеров

ОАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИПОТЕЧНАЯ 
КОМПАНИЯ»

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 11 íîÿáðÿ 2022 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Áèøêåê, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 151 
Êâîðóì ñîáðàíèÿ: 100%

ÎÀÎ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ Èïîòå÷íàÿ Êîìïàíèÿ» 
ñîîáùàåò î ñóùåñòâåííîì ôàêòå,

11 íîÿáðÿ â 15.00 ÷àñîâ ñîñòîÿëîñü Âíåî÷åðåäíîå îáùåå 
ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 151.

Ïðèíÿòî ðåøåíèå: Âîçëîæèòü ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè íà 
ïðåäñòàâèòåëÿ íåçàâèñèìîãî ðååñòðîäåðæàòåëÿ ÎñÎÎ «Ðååñòðî-
äåðæàòåëü Ìåäèíà» Âîëûãèíó Åëåíó Íèêîëàåâíó.

 Çà – 100%
Ïðèíÿòî ðåøåíèå: Óâåëè÷èòü óñòàâíîé êàïèòàë ÎÀÎ «ÃÈÊ» íà 

ñóììó 1 000 000 000 (îäèí ìèëëèàðä) ñîìîâ;
 Çà – 100%
Ïðèíÿòî ðåøåíèå: óòâåðäèòü âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíå-

íèé â Óñòàâ ÎÀÎ «ÃÈÊ
 Çà – 100%

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Øàìøèåâà 
Ñàðäàëáó Àáäèðàõìàíîâíà 

êîä ÎÊÏÎ 27568585, 
ÈÍÍ 11007196500188 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-17

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
(äîëè) ¹0090989 íà èìÿ 
Êóëáîëäèåâà Ýðêèìáåêà 
Êîêêîçîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-16

ªçãºí ðàéîíóíóí 
Êûçûë-Îêòÿáðü àéûë 

ºêìºò¿í¿í Êî÷êîð-Àòà 
àéûëûíûí òóðãóíó Êàøàíîâ 

Òîêòîðãî òààíäûê æåð 
¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿ ¹05116, 
èäåí. êîä 5-06-12-0015-2693 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-235

Áàòêåí ðàéîíóíóí 
Ñàìàðêàíäåê àéûëûíûí 
Æàéûëìà ¹14 êº÷ºñ¿í¿í 

òóðãóíó Ìàìàòêóëîâ 
Ìàìàøàêèð Èäèðèñîâè÷òèí 
10.09.2020-æûëû × ¹928662 

ìàìëåêåòòèê àêòûñû 
16-17-ñåíòÿáðü êûðãûç-òàæèê 

êàãûëûøóóñóíäà ê¿é¿ï 
êåòêåíäèãèíå 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-198

Áàòêåí ðàéîíóíóí 
Ñàìàðêàíäåê àéûëûíûí 

Æàéûëìà  êº÷ºñ¿í¿í 
òóðãóíó  Óçáåêîâ 

Êóáàíû÷áåê Áàêèáåêîâè÷òèí  
07.05.2019-æûëû × ¹837479 

ìàìëåêåòòèê àêòûñû 
16-17-ñåíòÿáðü êûðãûç-òàæèê 

êàãûëûøóóñóíäà ê¿é¿ï 
êåòêåíäèãèíå 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-196

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТРАНСПОРТ ЖАНА 
КОММУНИКАЦИЯЛАР МИНИСТРЛИГИНИН

БУЙРУГУ
«1970-æûëäûí 1-èþëóíäàãû Æåíåâà ø. ò¿ç¿ëãºí Ýë àðàëûê àâòîìîáèëäèê òàøóóëàð-

äû æ¿ðã¿ç¿¿÷¿ òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûíûí ýêèïàæäàðûíûí èøèíå òèåøåë¿¿ Åâðîïà ìà-
êóëäàøóóñóíà (ÒÊÅÌ), Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîøóëóóñó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìûéçàìûíûí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí «Àâòîìîáèëü òðàíñïîðòó æºí¿í-
äº» Ìûéçàìûíûí 7-áåðåíåñèíå ûëàéûê æàíà Åâðîïà ìàêóëäàøóóñóíóí òàëàïòàðûí àò-
êàðóó ìàêñàòûíäà, îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 
15-ñåíòÿáðûíäàãû ¹530 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í àéðûì ÷åíåì æàðà-
òóó ûéãàðûì óêóêòàðûí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðãà æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàø-
êàðóóíóí àòêàðóó÷ó îðãàíäàðûíà ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóí æåòåê÷èëèêêå àëûï, 
áóéðóê êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí òåððèòîðèÿñûíäà ñàíàðèïòèê òàõîãðàôòàð ñèñòåìàñûí-
äà à÷êû÷òàðäû, ñåðòèôèêàòòàðäû æàíà æàáäóóëàðäû áàøêàðóó áîþí÷à æîáî òèðêåìå-
ãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿëàð ìèíèñòðëèãèíå êàðàø-
òóó Æåð ¿ñò¿íäºã¿ òðàíñïîðòó äåïàðòàìåíòè  Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí òåððèòîðèÿñûíäà 
ñàíàðèïòèê òàõîãðàôòàð ñèñòåìàñûíäà à÷êû÷òàðäû, ñåðòèôèêàòòàðäû æàíà æàáäóóëàð-
äû áàøêàðóó áîþí÷à æîáîíó êûçûêäàð òàðàïòàðãà æåòêèðñèí.

3. Ïðåññ-êàò÷û Ê.Äîñóìáåòîâãî áóë áóéðóêòó êàòòîîäîí ºòêºí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ ê¿íä¿í 
è÷èíäå  “Ýðêèí-Òîî” ãåçèòèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí âåá-
ñàéòûíà, îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿëàð ìè-
íèñòðëèãèíèí âåá-ñàéòûíà æàðûÿëîîíó êàìñûç êûëñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿëàð ìèíèñòðëèãèíèí Àâòî-
ìîáèëü æàíà òåìèð æîë òðàíñïîðòó áàøêàðìàëûãûíûí áàø÷ûñû À.Àêìàòîâãî: 

- ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ æóìóø÷ó ê¿íä¿í è÷èíäå óøóë áóéðóêòóí êº÷¿ð-
ìºñ¿í ýêè íóñêàäà, ìàìëåêåòòèê æàíà ðàñìèé òèëäåðäå, êàãàç æàíà ýëåêòðîíäóê êàðàæàò-
òàðûíäà, æàðûÿëàíãàí áóëàãû æºí¿íäº ìààëûìàòòû êºðñºò¿¿ ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûíûí ìàìëåêåòòèê ðååñòðèíå êèðãèç¿¿ ¿÷¿í Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ ìèíèñòðëèãèíå æºíºòñ¿í; 

- óøóë áóéðóê ê¿÷¿íº êèðãåí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ æóìóø÷ó ê¿íä¿í è÷èíäå Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíà ìààëûìàò ¿÷¿í æºíºò¿ëñ¿í. 

5. Áóë áóéðóê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
6. Áóë áóéðóêòóí àòêàðûëûøûí êºçºìºëäºº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òðàíñïîðò æà-

íà êîììóíèêàöèÿëàð ìèíèñòðèíèí àâòîìîáèëü òðàíñïîðòó òàðìàãûí òåéëºº÷¿ îðóí áà-
ñàðûíà æ¿êòºëñ¿í.

Ìèíèñòðäèí áèðèí÷è îðóí áàñàðû Í.Á.ÊÀÉÛÍÁÀÅÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 11-íîÿáðû, ¹400

Ýñêåðò¿¿: æîãîðóäàãû áóéðóê ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí òåððèòî-
ðèÿñûíäà ñàíàðèïòèê òàõîãðàôòàð ñèñòåìàñûíäà à÷êû÷òàðäû, ñåðòèôèêàòòàðäû 
æàíà æàáäóóëàðäû áàøêàðóó áîþí÷à æîáî ìåíåí ÊÐ Òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿëàð 
ìèíèñòðëèãèíèí âåá-ñàéòûíàí òààíûøà àëàñûçäàð. 

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ïðèñîåäèíåíèè Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè ê Åâðîïåéñêîìó ñîãëàøåíèþ, êàñàþùåìóñÿ ðàáîòû ýêèïàæåé òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ, ïðîèçâîäÿùèõ ìåæäóíàðîäíûå àâòîìîáèëüíûå ïåðåâîçêè îò 1 èþëÿ 1970 ãîäà 
ã. Æåíåâà, (äàëåå – Ñîãëàøåíèå ÅÑÒÐ), ñî ñòàòüåé 7 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëè-
êè «Îá àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå» è â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèÿ Ñîãëàøåíèÿ 
ÅÑÒÐ, à òàêæå ðóêîâîäñòâóÿñü ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëè-
êè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹530 «Î äåëåãèðîâàíèè îòäåëüíûõ íîðìîòâîð÷åñêèõ ïîë-
íîìî÷èé Ïðàâèòåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ðÿäó ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè», ïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå ïî óïðàâëåíèþ êëþ÷àìè, ñåðòèôèêàòàìè è îáîðóäîâà-
íèåì â ñèñòåìå öèôðîâûõ òàõîãðàôîâ íà òåððèòîðèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ.

2. Äåïàðòàìåíòó íàçåìíîãî òðàíñïîðòà ïðè Ìèíèñòåðñòâå òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äîâåñòè Ïîëîæåíèå ïî óïðàâëåíèþ êëþ÷àìè, ñåðòèôèêàòàìè è 
îáîðóäîâàíèåì â ñèñòåìå öèôðîâûõ òàõîãðàôîâ íà òåððèòîðèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  
äî ñâåäåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö.

3. Ïðåññ-ñåêðåòàðþ Äîñóìáåòîâó Ê.Ð. îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå íàñòîÿùåãî ïðèêàçà 
â ãàçåòå «Ýðêèí-Òîî», íà îôèöèàëüíîì âåá-ñàéòå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè, à òàêæå íà âåá-ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åãî ðåãèñòðàöèè.

4. Íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî è æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà Ìèíèñ-
òåðñòâà òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Àêìàòîâó À.Ò.: 

- â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ, íàïðàâèòü êîïèè 
íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, íà ãîñóäàðñòâåííîì è îôèöèàëüíîì ÿçûêàõ, íà 
áóìàæíîì è ýëåêòðîííîì íîñèòåëÿõ, ñ óêàçàíèåì èíôîðìàöèè îá èñòî÷íèêå åãî îïóáëè-
êîâàíèÿ, â Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äëÿ âêëþ÷åíèÿ â Ãîñóäàðñò-
âåííûé ðååñòð íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè; 

- â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà â ñèëó íàïðàâèòü 
åãî â Àäìèíèñòðàöèþ Ïðåçèäåíòà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äëÿ èíôîðìàöèè.

5. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà 

òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé  Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, êóðèðóþùåãî ñôåðó àâòîìîáèëü-
íîãî òðàíñïîðòà.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà Í.Á.ÊÀÉÛÍÁÀÅÂ

ã.Áèøêåê, 11 íîÿáðÿ 2022 ãîäà, ¹400

Ïðèìå÷àíèå: Ïîëîæåíèåì ïî óïðàâëåíèþ êëþ÷àìè, ñåðòèôèêàòàìè è îáîðóäîâàíèåì 
â ñèñòåìå öèôðîâûõ òàõîãðàôîâ íà òåððèòîðèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, óòâåðæäåí-
íûì âûøåóêàçàííûì ïðèêàçîì, ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ íà âåá-ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà 
òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé ÊÐ.

Ñ/Î-510

Ñ/Î-511

ОАО «ДОС-КРЕДОБАНК» ААК 
ПРОГРАММАЛЫК-АППАРАТТЫК КОМПЛЕКСТИ 
САТЫП АЛУУ БОЮНЧА ТЕНДЕР ЖАРЫЯЛАЙТ.

Øàðòòàðû êàìòûëãàí êîíâåðòòè àëóó ¿÷¿í æåòêè-
ð¿¿÷¿í¿í ôèðìàñûíàí àëóó÷óãà èøåíèì êàò ìåíåí 
êåë¿¿ êåðåê, ×¿é ïðîñïåêòèñè, 92 äàðåãè áîþí÷à, 
Áîðáîðäóê ôèëèàëäûí êàáûëäàìàñû, áàéëàíûøóó 
òåëåôîíó + 996 (220) 24-83-47.

Ñóíóøòàð ìåíåí äîêóìåíòòåðäèí ïàêåòèí áå-
ð¿¿í¿í àêûðêû ìººíºò¿ 2022-æûëäûí 13-äåêà-
áðû ñààò 17.00. Æåòêèðèï áåð¿¿÷¿äºí êîíâåðò êàà-
ëàãàí ôîðìàäà êîøòîìî êàò (ýêè íóñêàäà) ìåíåí êå-
ëèøè êåðåê. Êîíâåðòêå “ÒÅÍÄÅÐÄÈÊ ÄÎÊÓÌÅÍÒ-
ÒÅÐ, À×ÛËÁÀÑÛÍ” äåãåí ÷î¢ òàìãàëàð ìåíåí êîë 
êîþëóøó êåðåê. 

ОАО «ДОС-КРЕДОБАНК» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА ЗАКУПКУ ПРОГРАММНО-

АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíâåðòà ñ óñëîâèÿìè è òðåáîâà-
íèÿìè íåîáõîäèìî ïîäîéòè ñ äîâåðåííîñòüþ îò êîì-
ïàíèè ïîñòàâùèêà íà ïîëó÷àþùåå ëèöî, ïî àäðåñó: 
ïð. ×óé, 92, ïðèåìíàÿ Öåíòðàëüíîãî ôèëèàëà, ñòîðî-
íà ïð. ×óé. Êîíòàêòíûé íîìåð: +996 (220) 24-83-47.

Ïîñëåäíèé ñðîê ïîäà÷è ïàêåòà äîêóìåíòîâ ñ 
ïðåäëîæåíèÿìè äî 17.00 ÷. 13.12.2022 ã. Êîíâåðò 
îò ïîñòàâùèêà äîëæåí èäòè ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì 
ïèñüìîì (â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ) â ïðîèçâîëüíîé ôîð-
ìå. Íà êîíâåðòå äîëæíî áûòü ïîäïèñàíî êðóïíûì 
øðèôòîì "ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÍÀ ÒÅÍÄÅÐ, ÍÅ ÂÑÊÐÛ-
ÂÀÒÜ".

Подразделение службы судебных 
исполнителей Жайылского района

ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
на заложенное недвижимое имущество

- жилой дом, идентификационный код 7-03-13-0002-0088, 
общей полезной площадью - 50,5 кв.м., жилой площадью 
- 39,8 кв.м., с надворными постройками на земельном 
участке мерою - 730,0 кв.м., расположенный по адресу: 
Чуйская область, Жайылский район, г.Кара-Балта, 
ул.Спортивная, д.23 (ранее 15) принадлежащего 
Сулейманову Бекзоду Аджимуратовичу, со стартовой ценой 
1 250 000 с.

Òîðã ñîñòîèòñÿ 27.12.2022 ã. â 11.00 ÷. ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà 

íà ëèöåâîé ñ÷åò ¹44030662100000207 ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà.
Ó÷àñòíèê âûèãðàâøèé îòêðûòîãî àóêöèîíà, äîëæåí â òå÷åíèå 7 äíåé 

âíåñòè íà ëèöåâîé ñ÷åò ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà ïîêóïíóþ öåíó çà 
âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî 
ðàéîíà, êàá.¹15, ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ 
Äóéøåíêóëîâîé Ã.Ê., òåë.: (03133) 3-70-08. Ñ/Î-513

OcOO «ISEO» 
ОБЪЯЛЯЕТ ТЕНДЕР НА ЗАКУПКУ КРС, НЕТЕЛИ 

2,5-3 года и бычки от года и выше.
Í-22

Отчет 

ОАО «МФК «АБН» 
î âûïëàòå äîõîäà ïî îáëèãàöèÿì òðåòüåãî âûïóñêà 
(ðåã. ¹KG 0203211519 îò 25.10.2021 ã.) çà ÷åòâåðòûé 

ïðîöåíòíûé ïåðèîä, äàòà âûïëàòû ñ 5 íîÿáðÿ 2022 ã.

Îáùåå êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé (ôèç. 
è þð. ëèöà) 

58 

Îáùàÿ ñóììà íà÷èñëåííûõ äîõîäîâ (ñîì) 1 200 000,00 

Îáùåå êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïîëó-
÷èâøèõ äîõîäû (ôèç. è þð. ëèöà) 50 

Ñóììà âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ, â ñîìàõ 1 157 280,00 

Ñóììà íå âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ, â ñîìàõ 42 720,00 

Êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì 
íå âûïëà÷åíû äîõîäû (ôèç. ëèöà) 8 

Êîëè÷åñòâî îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå âûïëà÷å-
íû äîõîäû (ýêç.) 

1068 

Ïðè÷èíà íåâûïëàòû íå 
âîñòðåáîâàíû 
èíâåñòîðîì* 

* Ïðè÷èíà íåâûïëàòû è ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà âûïëàòû: Íà äàòó 
ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòà ïðîöåíòû íå âîñòðåáîâàíû èíâåñòîðàìè. 
Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïî ìåðå èõ ÿâêè â ÎÀÎ 
“ÌÔÊ “ÀÁÍ”, ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà âûïëàòû: ñ äàòû âîñòðåáîâàíèÿ.

Í-23

Ñ/Î-514



ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè ÈÏ 

Àáäûðàëèåâà ×îëïîí 
Àêòàíáåêîâíà êîä 

ÎÊÏÎ 31528806, 
ÈÍÍ 10202200001525 

ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-18

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
 ãîñ. àêòà  î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìåëüíûé 

ó÷àñòîê × ¹152683 
(îò 12.06.2008 ã.) 
íà èìÿ Åðêåáàåâà 

Óðìàòáåêà Àìàíîâè÷à 
ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-24

Íîîêàò ðàéîíóíäàãû 
Èñàíîâ àéûë 

ºêòºì¿í¿í Æà¢û-Áàçàð 
àéûëûíûí òóðãóíó 
ÆÈ Òàæèåâ Æàìøèò 

Æààíáàåâè÷êå 
òèåøåë¿¿ èøêåðäèê 

ê¿áºë¿ã¿ 
ÎÊÏÎ 28489675, 

ÈÍÍ 22606196700470 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-322

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìåëüíóþ äîëþ 

¹0105950 (îò 16.07.2018 ã.) 
íà èìÿ Òóðäèåâîé

 Ìàñûëêàí 
Èñàåâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Ð.Æ.

Àáäûðàèìîâ Ñàáûðæàí 
Êàðèìæàíîâè÷êå 

òèåøåë¿¿ ìàì. àêò 
¹0026150 (06.01.04-æ.)  

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Í-25

×åêèåâ Ò¿ãºéáåê 
Óçàêáàåâè÷êå òààíäûê 

Ñóçàê ðàéîíóíóí 
Áàãûø àéûë ºêìºò¿íº 
êàðàøòóó Êûçûë-Òóó 

àéûëûíäàãû æåð 
òèëêåñèíèí (òèã¿¿ 

ôàáðèêàñû) æåð 
ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå 

ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ìàìëåêåòòèê àêò 

(ñåðèÿñû ×¹114968, 
èäåíòèôèêàöèÿëûê 
êîäó 3-05-09-1006-
0098, 3-05-09-1006-

0294) æàíà òåõíèêàëûê 
ïàñïîðòó æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ä-48

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ (АРИС)
ПРОЕКТ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В 

РАМКАХ ТРЕТЬЕГО ПРОЕКТА СЕЛЬСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ 
(ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА COVID-19)» (ДФ ПСИ-3)

I. Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ), Ïðîåêò 
«Äîïîëíèòåëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå â ðàìêàõ Òðåòüåãî ïðîåê-
òà ñåëüñêèõ èíâåñòèöèé (ïî ðåàãèðîâàíèþ íà COVID-19» (ÄÔ 
ÏÑÈ-3) íàñòîÿùèì ïðèãëàøàåò êâàëèôèöèðîâàííûõ ëèö ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ñëåäóþùèå ïîçèöèè:

Эксперт по поддержке технологий общин (ЭПТО) 
Ат-Башынского района, Ак-Талинского района и 

Нарынского района Нарынской области, всего 3 (три) 
позиции.

Êàíäèäàò äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì 
êðèòåðèÿì è êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

• Âûñøåå îáðàçîâàíèå;
• Îïûò ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå àíàëèòè÷åñêèõ è äðóãèõ îò÷¸òîâ;
• Îïûò ðàáîòû ïðîâåäåíèÿ îáó÷àþùèõ òðåíèíãîâ, êîíñóëüòàöèé, â 

òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì äèñòàíöèîííûõ ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ;
• Îïûò ðàáîòû ñ ñåëüñêèìè ñîîáùåñòâàìè, ñâÿçàííîé ñ ìîáèëè-

çàöèåé ñîîáùåñòâ, ïðîâåäåíèå ìîíèòîðèíãà è îöåíêè, äëÿ ïëà-
íèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷;

• Îïûò ðàáîòû â íåïðàâèòåëüñòâåííûõ, îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèÿõ è ìåæäóíàðîäíûõ ïðîåêòàõ;

• Îïûò ðàáîòû ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è íåêîììåð-
÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, çíàíèå ôèíàíñîâûõ ïðîöåäóð è ïðî-
öåäóð çàêóïîê ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé, ÿâëÿåòñÿ ïðåèìó-
ùåñòâîì;

• çíàíèÿ ïî ïðàâîâûå è èíñòèòóöèîíàëüíûå áàçû ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ;

• çíàíèÿ è íàâûêè ðàáîòû ñ ìåññåíäæåðàìè è ñîöèàëüíûìè ñåòÿ-
ìè (ôîðìèðîâàíèå ãðóïï, ñïèñêîâ ðàññûëêè â Twitter, WhatsApp, 
Facebook è äðóãèõ, è ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè ñ èõ èñïîëü-
çîâàíèåì è äð.);

• çíàíèå è íàâûêè ðàáîòû ñ ïðîãðàììàìè äëÿ îðãàíèçàöèè îí-
ëàéí êîíñóëüòàöèé è îáó÷åíèé (âèäåî êîíôåðåíöèé, ñäà÷è òåñ-
òîâ è äðóãèõ);

• çíàíèå è íàâûêè ïðîâåäåíèÿ îíëàéí ãîëîñîâàíèÿ íà ðàçëè÷íûõ 
îíëàéí ïëàòôîðìàõ;

• Ñâîáîäíîå âëàäåíèå êûðãûçñêèì è ðóññêèì ÿçûêàìè (ïèñüìåí-
íî è óñòíî);

• Õîðîøåå çíàíèå ïàêåòà ïðîãðàìì Microsoft Office, Internet, Zoom 
è äð:

• ÀÐÈÑ áóäåò óäåëÿòü ïðèîðèòåòíîå âíèìàíèå âûáîðó êàíäèäà-
òîâ æåíùèí. 

II. Îòáîð êîíñóëüòàíòà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðî-
öåäóðàìè, óñòàíîâëåííûìè â «Ðóêîâîäñòâî ïî Ðåãóëèðîâàíèþ 
Çàêóïêàìè Âñåìèðíîãî Áàíêà äëÿ Çàåìùèêîâ ÔÈÏ (èþëü 2016, 
ïåðåñìîòðåíî â íîÿáðå 2017ã. è àâãóñòå 2018ã.».

III. Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/
àâòîðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ, íà ñàéòå 
ÀÐÈÑ www.aris.kg è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì îòáî-
ðå (ðåçþìå íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì íîìå-
ðà êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ïîçèöèè) äî 18.00 ÷àñîâ 28 íîÿáðÿ 
2022 ãîäà.

IV. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ïîçæå óêàçàííîãî ñðîêà, íå áóäóò 
ðàññìîòðåíû. Íà ñîáåñåäîâàíèå áóäóò ïðèãëàøåíû òîëüêî êâà-
ëèôèöèðîâàííûå êàíäèäàòû.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Талас 
областтык башкармалыгынын административдик 

имаратына контролдук кирїї/чыгуу шлюзунун имаратын 
тургузуу» объекти боюнча курулуш-монтаждоо 

жумуштарын аткарууну сатып алуу боюнча 
АЧЫК РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.

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

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 1-дека-
брында саат 15.00дє видеоконференция байланышы ре-
жиминде єтєт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча 
техникалык координаторго кайрылуу зарыл.

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 14-декабрын-
да саат 14.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти, 
168 дареги боюнча кабыл алынат.

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

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын єкїлдєрї-
нїн катышуусунда 2022-жылдын 14-декабрында саат 
14.00дє Бишкек шаары, Т.Їмєталиев атындагы кєчє, 
101 дареги боюнча каралат.

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 
телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы 
аркылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

Ñ/Î-515 АЛАМУДУНСКИЙ АЙЫЛ ОКМОТУ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

по предоставлению земельного участка во временное 
пользование и в частную собственность. 

1. S=0,0080 га расположенного по адресу: с.Аламудун, 
ул.Гидростроителей б/н. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî àäðåñó: ñ.Àëàìóäóí, óë.Íàáåðåæíàÿ, ¹300à 
â çäàíèè Àëàìóäóíñêîãî àéûë îêìîòó 15.12.2022 ã. â 10.00 ÷àñîâ. 

ЖАРЫЯ!

АРКЫТ ТОКОЙ ЧАРБАСЫНЫН 
Кызыл-Туу токойчулугунун айланасындагы жаўгактуу токойдон 
жана туризмди єнїктїрїї максатында КР єкмєтїнїн 10-апрель 

2018-жылдагы чыккан №192 токтомунун негизинде тємєнкї 
участкаларды ижарага берїї їчїн жарыя беребиз.

Àðêûò òîêîé ÷àðáàñûíûí Êûçûë-Òóó òîêîé÷óëóãóíóí Êâ 20 
âûä. 10; êâ 5 âûä. 31; Êâ 9 âûä. 6.7; Êâ 25 âûä. 30,12; Êâ 4 âûä. 12; 
Êâ 16 âûä. 4,6; Êâ 7 âûä. 25; Êâ 8 âûä. 15; Êâ 17 âûä. 1,2 Êâ 24 âûä. 
1, 2, 3; êâ 19 âûä. 9; Æàëïû àÿíòû 27,44 ãà.

Òóðèçì òàðìàãû áîþí÷à êâ 9 âûä 12; êâ 4 âûä. 28; êâ 9 âûä. 26; 
êâ 9,âûä. 27; êâ 8 âûä. 17, 18; êâ 9 âûä. 19; êâ 9 âûä. 27; êâ 4 âûä. 28; êâ 
9 âûä. 27; êâ 4 âûä. 42, 15, 44; 13, 38, 27, 11; êâ 15 âûä. 2; êâ 22 âûä. 40; 
æàëïû àÿíòû 14,2 ãà æåð àÿíòû êîíêóðñêà êîþëóï àðåíäàãà áåðèëåò;

Êàðà-Ñóó òîêîé áºë¿ì¿ òóðèçì òàðìàãû áîþí÷à êâ 10 âûä. 30, 
31, 32, 9; êâ âûä. 26, êâ 15 âûä. 25; êâ 36 âûä. 2; êâ 11 âûä. 1; êâ 9.

Ò¿ðäóê òîêîé÷óëóãó Êâ 66 âûä. 6; êâ 65 âûä. 15; êâ 63 âûä. 14; êâ 
60 âûä. 11; êâ 59 âûä. 6; êâ 58 âûä 14; æàëïû àÿíòû 196,2 ãà.

Òóðèçì òàðìàãû áîþí÷à êâ 55 âûä. 12; êâ 10 âûä. 15; æàëïû àÿí-
òû 0,40 ãà æåð ÷ºï ÷àáûíäû êâ 33 âûä. 26; êâ 40 âûä. æàëïû àÿíòû 
5,15 ãà æåð êîíêóðñêà êîþëóï àðåíäàãà áåðèëåò.

Ñûíàêêà êààëîî÷ó æàðàíäàðäûí áààðûñû êàòûøóóãà óêóêòóó. Ñû-
íàê æàðûÿ Ãåçèò áåòèíå ÷ûêêàíäàí êèéèí ºòêºð¿ëºò. Áóë æåðëåð 
òóðèçì áàãûòûí ºí¿êò¿ð¿¿ ìàêñàòûíäà êîíêóðñêà êîþëàò æàíà ñû-
íàêòûí ïðîãðàììàëàðû æàçûëûï êîíâåðòêå ñàëûíûï, Àðêûò òîêîé 
÷àðáàñûíûí ñûíàêòû óþøòóðóó êàò÷ûñûíà òàïøûðûëûøû êåðåê. 
Êîíâåðòêå ñûíàêòûê ïðîãðàììàäàí ñûðòêàðû êàòûøóó÷óíóí ïàñ-
ïîðòóíóí êº÷¿ðìºñ¿ ñàëûíàò.

Òåë.: (0773) 18-09-30, (0705) 14-19-65.

Подразделения службы судебных исполнителей 
Иссык-Атинского района Чуйской области

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на заложенное недвижимое имущество:

кошара и чабанский дом (земля и строение), кошара - 
общая площадь 360 кв.м. жилой дом - общая площадь - 
40,38 кв.м., жилая площадь - 20,29 кв.м. расположенный 
на земельном участке - 840 кв.м. находящийся по 
адресу: Иссык-Атинский район, Иссык-Атинский а/о, 
урочище «Боксо», контур №213, принадлежащий на 
праве собственности Омурбекову Дуйшеку, на основании 
Договора купли-продажи за №2019-03278295 от 06.03.2019 
года, государственного акта о праве частной собственности 
на земельный участок Ч№891800 от 20.11.2019 года, 
ИКЕНИ: 7-04-08-0035-0011, 7-04-08-0035-0031, с 
начальной стартовой стоимостью 1 280 059 (один миллион 
двести восемьдесят тысячи пятьдесят девять) сом.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàíò, óë.Ëåíèíà, 97, êàá. ¹9.
Ñîãëàñíî ñòàòüè 82, 83, 84 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ñòà-

òóñå ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé è îá èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå» äëÿ 
ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè íà 
äåïîçèòíûé ñ÷¸ò ÏÑÑÈ Èññûê-Àòèíñêîãî ðàéîíà ¹4403022100000170, 
êîä ïëàòåæà 14511900, ÈÍÍ 00303199910207, äî íà÷àëà òîðãîâ ïîäàòü 
çàÿâêó â ÏÑÑÈ Èññûê-Àòèíñêîãî ðàéîíà.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü 
äî íà÷àëà àóêöèîíà. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 27 äåêàáðÿ 2022 ãîäà â 14.00 
÷àñîâ â ÏÑÑÈ Èññûê-Àòèíñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 
ã. Êàíò, óë. Ëåíèíà, 97, êàá ¹7.

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

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñòàðøèé ñóäåáíûé 
èñïîëíèòåëü ×àëáàåâ Àçàìàò ×ûðàíîâè÷, òåë. 

äëÿ ñïðàâîê: (0507) 30-50-05, (0555) 10-75-63. Ñ/Î-517

Ñ/Î-516

Ñ/Î-520

Информация о существенном факте, затрагивающем 
финансово-хозяйственную деятельность 

ОАО «АЙЫЛ БАНК»
Èòîãè ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Àéûë Áàíê»

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 14 íîÿáðÿ 2022 ãîäà
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Áèøêåê, óë. Ëîãâèíåíêî, 14
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: î÷íàÿ ôîðìà
Êâîðóì ñîáðàíèÿ: 100%
 
ÑÎÁÐÀÍÈÅÌ ÏÐÈÍßÒÛ ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÐÅØÅÍÈß:

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

2. Ïåðå÷èñëèòü â ðåñïóáëèêàíñêèé áþäæåò äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå 350 000 000 (òðèñòà ïÿòü-
äåñÿò ìèëëèîíîâ) ñîìîâ â ñ÷¸ò âûïëàòû áóäóùèõ äèâèäåíäîâ, ïðè÷èòàþùèõñÿ íà ãîñóäàðñòâåííûé 
ïàêåò àêöèé.

3. Âî èñïîëíåíèå ï.5 Ðàñïîðÿæåíèÿ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ ÊÐ ¹ 534-ð îò 06.10.2022ã., ïðèîáðåñòè ãî-
ñóäàðñòâåííûå öåííûå áóìàãè íà ñóììó 26 000 000 (äâàäöàòü øåñòü ìèëëèîíîâ) äîëëàðîâ ÑØÀ â 
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çà ñ÷¸ò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ÎÀÎ «Àéûë Áàíê».
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erkintoo@mail.gov.kg

Èíäåêñè: 68451
Áèçäèí äàðåãèáèç:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

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

Башкы редактор
АСАНБАЕВ

Наралы
Камбаралиевич

Êàáûëäàìà
62-38-75

Башкы редактордун 1-орун басары
КАЛЫКОВ Шекербек – 62-38-77

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

Коммерциялык директор

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

     (0773) 11-75-87

Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгїл - 62-38-71

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

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

Веб-сайт – 62-18-64

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

"Нормативдик актылар"
журналы – 62-38-71

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик
борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис 
тилдеринде берилет.

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

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

"Учкун" ААКнын 
басмаканасында басылды.

Áóéðóòìà ¹1054. Íóñêàñû 5281

Áàñóóãà 14.11.2022-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.
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БИЛДИРЇЇ

«КАНТ ЦЕМЕНТ ЗАВОДУ» АЧЫК 
АКЦИОНЕРДИК КООМУ 

2022-жылдын 6-декабрында саат  14.00дє 
Кант шаары, Чыгыш єнєр жай аймагыдагы, 

“КЦЗ” ААК саат 13.00дєн саат 14.00гє чейин  
катышуучуларды каттоо менен ачыла турган 

акционерлердин кезексиз жалпы чогулушун 
єткєрє тургандыгы жєнїндє кабарлайт.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. Àêöèîíåðëåðäèí äîáóøòàðûí ñàíîî  ¿÷¿í ýñåï-
òºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí øàéëîî æºí¿íäº.

2. Èðè á¿ò¿ì æàñîî òóóðàñûíäà.

×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí 
òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ - 2022-æûëäûí 5-äåêàáðû.

×îãóëóøêà äàÿðäûê êºð¿¿ æàíà ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
àêöèîíåðëåðãå ñóíóøòàëãàí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí  
æóìóø÷ó ê¿íäºð¿ “ÊÖÇ” ÀÀÊíûí þðèäèêàëûê áº-
ë¿ì¿íºí òààíûøóóãà áîëîò. 

Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíäîðó: (03132) 5-78-46. 

Ýñêåðò¿¿: Àêöèîíåðëåðäèí ºç¿ëºð¿íäº ïàñïîð-
òó, àë ýìè àêöèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº-ïàñïîð-
òó æàíà èøåíèì êàòû áîëóóãà òèéèø.

Äîáóø áåð¿¿÷¿ àêöèÿëàðäûí ýýëåðè- àêöèîíåð-
ëåð “Àêöèîíåðäèê êîîìäîð æºí¿íäºã¿” Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí ìûéçàìûíûí 69-71-áåðåíåëåðèí-
äå êàðàëãàí ó÷óðëàðäà æàíà òàðòèïòå ºç àêöèÿ-
ëàðûí êîîì òàðàáûíàí êàéðà ñàòûï àëóóíó òàëàï 
êûëóóãà óêóêòóó. Àêöèÿëàðäû êàéðà ñàòûï àëóóãà 
áàà áåð¿¿í¿ òàëàï êûëóó óêóãóíóí ïàéäà áîëóøóíà 
àëûï êåëãåí ÷å÷èì êàáûë àëûíãàí ê¿íäîí ìóðóí-
êó àëòû àé ¿÷¿í êîîìäóí àêöèÿëàðûí îðòî÷î áàà-
ëàíûï àëûíãàí ñàòûï àëóó áààñûíàí òºìºí ýìåñ 
áîëóøó êåðåê.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«КАНТСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД» 

извещает о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров, 

которое откроется 6 декабря 2022 года 
в 14.00 ч. по адресу: г. Кант, Восточная 

промзона, ОАО «КЦЗ», с регистрацией его 
участников с 13.00 ч. до 14.00 ч.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Îá èçáðàíèè ñ÷åòíîé êîìèññèè äëÿ ïîäñ÷åòà 
ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ;

2. Î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ 
ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè: 5 äåêàáðÿ 2022 ãîäà

Ñ ìàòåðèàëàìè, ïîäëåæàùèìè ïðåäñòàâëåíèþ 
àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â þðèäè÷åñêîì îòäåëå 
ÎÀÎ «ÊÖÇ» â ðàáî÷èå äíè. 

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (03132) 5-78-46.

Ïðèìå÷àíèå: àêöèîíåðàì íåîáõîäèìî èìåòü 
ïðè ñåáå ïàñïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíå-
ðîâ – ïàñïîðò è äîâåðåííîñòü. 

Àêöèîíåðû - âëàäåëüöû ãîëîñóþùèõ àêöèé âï-
ðàâå òðåáîâàòü âûêóïà îáùåñòâîì ïðèíàäëåæà-
ùèõ èì àêöèé â ñëó÷àÿõ è â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ñòàòüÿìè 69 - 71 Çàêîíà ÊÐ «Îá àêöèî-
íåðíûõ îáùåñòâàõ», ïî öåíå íå íèæå ñðåäíåâç-
âåøåííîé öåíû ïðèîáðåòåíèÿ àêöèé îáùåñòâà 
çà ïîñëåäíèå øåñòü ìåñÿöåâ, ïðåäøåñòâóþùèõ 
äàòå ïðèíÿòèÿ îáùèì ñîáðàíèåì ðåøåíèÿ, ïîâ-
ëåêøåãî âîçíèêíîâåíèå ïðàâà òðåáîâàíèÿ îöåíêè 
è âûêóïà àêöèé.

ДЕПАРТАМЕНТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
МСХКР (ОРГАНИЗАТОР) 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
на право заключения договора о предоставлении в пользование 

водоемов, а также установки садков для осуществления 
рыбоводства, рыболовства и рыборазведения в водоемах 

Кыргызской Республики.

Þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
êîíêóðñå ìîãóò ïîäàòü çàÿâêó Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó: 
720001, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Êèåâñêàÿ, 96-à., 
6 ýòàæ, 605 êàá., òåëåôîí: 66-02-21, ôàêñ: 66-28-10.
1. Ñðîê ïîäà÷è êîíêóðñíûõ çàÿâîê äî 14 äåêàáðÿ 2022 ãîäà. 
2. Äàòà çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îöåíêå êîíêóðñíûõ çàÿ-

âîê ñîñòîèòñÿ 15 äåêàáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 
ã.Áèøêåê, óë.Êèåâñêàÿ, 96-à, 6 ýòàæ, êàá. ¹621.

¹
ï/ï

Ëîò
¹ Ìåñòîíàõîæäåíèå âîäîåìîâ

×óéñêàÿ îáëàñòü

                   Ïàíôèëîâñêèé ðàéîí

1 452 Âîäîõðàíèëèùå "Ïó÷óê 1" Ðûá.õîçÿéñòâåííûé 60 ãà

ãîðîä Òîêìîê

2 154 Ïðóä Òîêìîê-2 Ðûá.õîçÿéñòâåííûé 12 ãà

Èññûê-Êóëüñêàÿ îáëàñòü

                        Òîíñêèé ðàéîí

3 654 Îçåðî "Êîø Êàðà-Êîë" 1,2 ãà

¹ï/ï Òðåáîâàíèå êîíêóðñíûõ äîêóìåíòîâ

1. Çàïîëíåííàÿ ôîðìà êîíêóðñíîé çàÿâêè (èìååòñÿ/íå èìååòñÿ)

2. Êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùàÿ ëè÷íîñòü (ïàñïîðò)

3. Êîïè ÿ Óñòàâà þðèäè÷åñêîãî ëèöà*

4. Êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà*

5. Íàëè÷èå ñïðàâêè ñ íàëîãîâîé ñëóæáû*

6. Íàëè÷èå ñïðàâêè Ñîöôîíäà*

7. Ñâåäåíèÿ î êâàëèôèêàöèè 

8. Íàëè÷èå Ãàðàíòèéíîãî îáåñïå÷åíèÿ êîíêóðñíîé çàÿâêè 
(Áèçíåñ ïëàí)

9. Äîâåðåííîñòü íà ïðàâî ïîäïèñàíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè 

10. Äðóãèå äîêóìåíòû è òðåáîâàíèÿ

Вниманию членов Общественного 
Объединения Садоводов «ПРИБОРИСТ»! 

27.11.2022 ãîäà ñîñòîèòñÿ Îáùåå ñîáðàíèå 
÷ëåíîâ ÎÎÑ «ÏÐÈÁÎÐÈÑÒ»! 

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Áèøêåê, óë.Áàéòèê Áàòûðà, 36. 
Àêòîâûé çàë ÒÍÊ «Äàñòàí», 4-é ýòàæ. 

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Îò÷åò Ïðàâëåíèÿ.
2. Âûáîðû ÷ëåíîâ Ïðàâëåíèÿ.
3. Âûáîðû ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
4. Ðàçíîå.

Ðåãèñòðàöèÿ: ñ 10.00 ÷. äî 11.45 ÷. Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 12.00 ÷. 
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ÷ëåíñêóþ êíèæêó (ñ óêàçàíèåì ëè÷íîñòè, 
ñîîòâåòñòâåííî ïàñïîðòó). Èëè èìåòü íîòàðèàëüíî-çàâåðåííóþ 
äîâåðåííîñòü îò õîçÿèíà. Ïîäñ÷åò ãîëîñîâ áóäåò ïðîèñõîäèòü ïî 
ñèñòåìå îäèí ó÷àñòîê -îäèí ãîëîñ. Âõîä íà ñîáðàíèå êîíòðîëèðóåò 
âíóòðåííÿÿ ñëóæáà áåçîïàñíîñòè çàâîäà, ïðè íàëè÷èè óêàçàííûõ 
äîêóìåíòîâ.

Ïðàâëåíèå ÎÎÑ «ÏÐÈÁÎÐÈÑÒ»

Êàäàìæàé ðàéîíóíóí À.Ìàñàëèåâ àéûë 
ºêìºò¿í¿í Êàðà-Äºáº àéûëûíûí 

òóðãóíó Íóðàõìåäîâ Óëóêáåê 
Àáîñîâè÷êå òèåøåë¿¿ 8-02-09-

1005-0670 èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 
ìåíåí êàòòàëãàí òóðàê æàéûíûí 

æåð ó÷àñòîãóíà áåðèëãåí ñåð. 
× ¹672154 ìàìëåêåòòèê àêòûñû 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåë òàáûëñûí. 

Ï/Ï-054

Í-14

Ñ/Î-507

ОсОО «ИХСАН-ОРИКС» 
сообщает о том, что 1 декабря 

2022 года состоится собрание Совета 
директоров.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ:
1. Ðàññìîòðåíèå âîïðîñà äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà çà 

2022 ãîä.
2. Ðàññìîòðåíèå áþäæåòà íà 2023 ãîä.

МАЕВСКИЙ АЙЫЛ ОКМОТУ 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН (ТОРГИ) 

по предоставлению в аренду с сроком на 5 лет 
земельного участка под пункт предпродажной 

подготовки автомобилей (без капитального строения), 
расположенного в с.Маевка ул.Молодая 

Гвардия на против дома №145.
Стартовая стоимость 12 000 сом.

Øàã àóêöèîíà è ãàðàíòèéíûé âçíîñ 5% îò ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè. 
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà (òîðãè) 19.12.2022 ã. â 15.00 ÷. Êîíêóðñ 
ñîñòîèòñÿ â çäàíèè Ìàåâñêîãî àéûë îêìîòó. 

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â Ìàåâñêèé àéûë 
îêìîòó ñ.Ìàåâêà òåë.: (0312) 39-56-57. Í-21Í-20

«ДОС-КРЕДОБАНК» АЧЫК 
АКЦИОНЕРДИК КООМУ 

2022-жылдын 8-декабрында саат 14.00дє 
акционерлердин жалпы чогулушун єткєрїї 

жєнїндє акционерлерге маалымдайт. Дареги: 
Бишкек ш., Чїй пр., 92, 6-кабат. 

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈÍÅ ÒªÌªÍÄªÃ¯ÄªÉ 
ÌÀÑÅËÅËÅÐ ÊÈÐÃÈÇÈËÄÈ:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿;
2. 2021-æûëäûí æûéûíòûãû áîþí÷à, àêöèîíåð-

ëåðäèí äèâèäåíääåðèíèí ºë÷ºì¿í òºëºï áå-
ð¿¿ òàðòèáèí áåêèò¿¿;

3. ÀÊÊ «Äîñ-Êðåäîáàíê» Êîðïîðàòèâäèê êîäåêñ-
òèí áàøêàðìàëûãûí áåêèò¿¿.

×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí 
òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 2022-æûëäûí 8-íîÿáðû. 

Ýãåðäå àêöèîíåð àêöèîíåðëåðäèí ×îãóëóøóíà 
êàòûøóóãà ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿ áîëáîé êàëñà, ºç¿í¿í äî-
áóøóí ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿íº Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí ìûéçàìäàðûíûí òàëàïòàðûíà ûëàéûê òó-
ç¿ëãºí èøåíèì êàò áîþí÷à áåðå àëàò. 

Àêöèîíåðëåðãå ïàñïîðòó, àëàðäûí ºê¿ëäºð¿íäº 
ïàñïîðò æàíà èøåíèì êàò áîëóøó òèéèø. 

Àêöèîíåðëåðäè æàíà àëàðäûí ºê¿ëäºð¿í êàòòîî 
2022-æûëäàí 8-äåêàáðûíäà ñààò 13.00äº áàøòàëûï 
2022-æûëäûí 8-äåêàáðûíäà ñààò 14.00äº àÿêòàéò. 

×îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí æóìóø÷ó ê¿í-
äºð¿ «Äîñ-Êðåäîáàíê» ÀÀÊíûí Êîðïîðàòèâäèê êàò-
÷ûñûíàí òààíûøóóãà áîëîò. Äàðåãè: Áèøêåê ø., 
×¿é ïð., 6-êàáàò (ÃÓÌ ×ûíàð). 

Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíó: (0777) 90-37-00.

«ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ДОС-КРЕДОБАНК» 

уведомляет Вас о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров, которое 

состоится 8 декабря 2022 года в 14.00 ч. по 
адресу: г. Бишкек, пр. Чуй, 92, 6 этаж.

Â ÏÎÂÅÑÒÊÓ ÄÍß ÂÊËÞ×ÅÍÛ 
ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà Ñ÷åòíîé êîìèññèè 
2. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðà è ïîðÿäêà âûïëàòû äè-

âèäåíäîâ ïî èòîãàì 2021 ãîäà 
3. Óòâåðæäåíèå Êîäåêñà êîðïîðàòèâíîãî óïðàâ-

ëåíèÿ ÎÀÎ «Äîñ-Êðåäîáàíê»

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè – 8 íîÿáðÿ 
2022 ãîäà.

Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ â Ñîáðàíèè àê-
öèîíåðû ìîãóò ïåðåäàòü ïðàâî ãîëîñà óïîëíîìî-
÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïî äîâåðåííîñòè, îôîðì-
ëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäà-
òåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.

Àêöèîíåðàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, 
èõ ïðåäñòàâèòåëÿì – ïàñïîðò è äîâåðåííîñòü.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ è èõ ïðåäñòàâè-
òåëåé – 8 äåêàáðÿ 2022 ã. â 13.00 ÷àñîâ, îêîí÷à-
íèå – 8 äåêàáðÿ 2022 ã.  â 14.00 ÷àñîâ. 

Ñ ìàòåðèàëàìè Ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó 
Êîðïîðàòèâíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÀÎ «Äîñ-Êðåäîáàíê» 
â ðàáî÷èå äíè ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, ïð., ×óé, 92, 
6 ýò. (ÃÓÌ ×ûíàð). 

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (0777) 90-37-00.Ñ/Î-514

Ñ/Î-512



ТОКТОГУЛ РАЙОНУНДА 
АКЫНДАРДЫН АЙТЫШЫ

- Кыргыз Республикасынын ма-
даният кызматкерлеринин кїнї-
нє карата Токтогул райондук ма-
даният їйїнїн алдында Коргол 
Досуевдин 140 жылдык маараке-
сине арналган атайын иш-чара єт-
тї. Ак таўдай акындын мааракеси 
менен бирге манасчы, семетейчи, 
тєкмє акын Жаўыбай Кожек уулу-
нун 150 жылдык мааракеси чогуу 
белгиленди. Токтогул районунун 
маданият їйїнїн артисттеринин 
аткаруусунда аталган маараке-
ге арналган чакан концерт коюл-
ду. Коргол атабыздын “Ак Бакай” 
аттуу ырынын негизинде журна-
лист, жазуучу Качкынбай Керим-
баев драма жазган.  Аталган дра-
мадан їзїндїлєр коюлду. Элдин 
алкоосуна татыган иш-чара єт-
кєрдїк деп ойлойм.  Быйыл Кор-
голдун урпактары чогулуп, ата-
быздын 140 жылдыгына бол-
гон аракетибизди жумшап, “Ай-
тыш” коомдук фонду менен бир-
гелешип, тєкмєлєрдїн айтышын 
11-ноябрда Токтогул районунда 
єткєрдїк.

“МУЗЕЙ БЕКМАМАТ 
ОСМОНОВДУН СУНУШУ 
МЕНЕН АЧЫЛГАН”

- Коргол Досуевдин музейи 

1993-жылы 29-октябрда ачыл-
ган. Музей коомдук жана мам-
лекеттик ишмер, элдин чыгаан 
уулу Бекмамат Осмонов демил-
гелеп курулган. Бекмамат агабыз 
резина єтїк кийип келип, “ушул 
жерге кургула, жолдун бою экен, 
єткєн-кеткендер кайрылганга 
ыўгайлуу болот” деп музейдин 
ордун єзї кєрсєткєн эле.  Ошол 
кезде ар бир акындын, Жоомарт 
Бєкєнбаевдин, Токтогул Сатыл-
гановдун туулган айылына му-
зейлери курулуп калган болчу. 
Коргол атабыздын музейинин 
айланасы 2,5 гектар. Токтогул-
дун абдан кооз жеринде Таласты 
карай белди ашып кеткен илгер-
ки жол бар. Музей ошол чоў жол-
дун боюнда курулган. Айылдан 
їч чакырым четте турат. Буюр-
са, музей жєнїндє такталар ор-
нотулуп калса, туристтер кызы-
гып келе турган жер. Азыр деле 
Россиядан, Франциядан келген 
туристтер кайрылып кетишет. 

“КОРГОЛ АТАМДЫН 
КОЛУНДА ЧОЎОЙДУМ”

- Мен Досуевдин небересимин. 
Коргол атабыздын биринчи бай-
бичесинен їч перзенти болгон. 
Эў улуусу Ондош Корголов ме-
нин атам. Азыркы кїндє їчєє-
нїн теў кєзї єтїп кетти. Коргол-
ду кєргєн, уккан, жанында бирге 

жашаган акыркы муун менмин 
жана менден кийин бир сиўдим 
бар. Мен їчїнчї класска чейин 
Коргол атамын, кийинки чоў 
энем Бїайшанын колунда чо-
ўойдум. Коргол атам кєз алдым-
да кїнї бїгїнкїдєй турат. Кичи-
некейиўде кєргєн-билген нерсеў 
ємїр бою эсиўде калат экен. 

“ШАКИРТИ АЛТЫМЫШ 
МУНДУЗБАЕВДЕН 
КИЙИН ИЗИЛДЄЄЧЇЛЄР 
ЧЫГА ЭЛЕК”

- 1962-жылы чоў атам дїйнє-
дєн єткєндєн кийин, чоў энебиз 
1982-жылга чейин биз менен жа-
шады. Мен їй-бїлє кїтїп, тур-
мушту тїшїнїп калган кезде, 
чоў энемен Коргол атам жєнїн-
дє абдан кєп окуяларды угуп, 
жадымда сактап калгам. Азыр 
аларды колуман келишинче 

жазып жїрєм. Ырчы, аткаруучу 
Канымжан Жаманбаева Кор-
гол жєнїндє диссертация жак-
тайм деп жїргєн. Андан бери 
изилдеген эч ким жок. Єзїмдї 
изилдєєчї деп эсептебейм, би-
рок, колуман келишинче эмне-
ни  уксам, тапсам чогултуп жа-
там. Тєрт-беш жыл мурун чоў 
атамдын эки сїрєтїн таптым. 
Єзї жалгыз жана орус улутун-
дагы адам менен тїшїптїр. 
Москвалык музыка изилдєєчї 
Виктор Сергеевич Виноградов,                                                       
композитор Александр Затаевич-
тер менен байланышта болгон. 
1960-жылдары шакирти, комуз-
чу Алтымыш Мундузбаев “ки-
тебиўизди чыгарталы” деп їй-
гє келип, жаз маалына чейин 
атамдын оозунан ырларын жаз-
ды. Жазга маал эки чемодан ыр 
кєтєрїп кеткен. Укканыма кара-
ганда Алтымыш аба гастролго 
кетип, эки айдан кийин кайтып 

АК ТАЎДАЙ АКЫНДЫН МААРАКЕСИ

Коргол Досуев атындагы мамлекеттик 
адабият-музейдин жетекчиси 
Турсункан ДОСУЕВА:

“Атабыздын эки чемодан 
ырын єрттєп салган”

келсе жубайы “сен ушинтип гаст-
ролдоп жїрє бер, мен сенин ыр-
ларыўды єрттєп койдум” дейт. 
Кїйїп кеткен шакирти “эми уста-
тыма эмне деп жооп берем?” деп 
катуу кайгырып, їйїнєн чыгып 
кетет. 1963-жылы эсинде калган 
ырларын топтоп, жупкадай ки-
теп чыгарат. 

ТОКТОГУЛ АКЫНДЫ 
КОРГОЛДОЙ ЭЧ КИМ 
БИЛГЕН ЭМЕС

Токтогул атабыздын дээрлик 
мурастарын Коргол акын ай-
тып берген. Топчубайдын єлгє-
нїн угузганда Коргол атабыз 20-
21 жашта болгон, ошол кїндєн 
ємїрїнїн акырына чейин ко-
шуна айылда жашап, чогуу жї-
рїп, жанаша бастырып, бирге 
ырдаган. Токтогулдун чыгарма-
чылыгын Корголдой эч ким би-
лиши, эч ким калыбына келти-
рип бериши мїмкїн эмес болчу. 
Ошол эмгеги бааланып, Коргол 
атабыздын 75 жылдык тоюнда 
СССР Жогорку Советинин гра-
мотасы менен сыйланган. Тилек-
ке каршы ал документтер сак-
талып калган эмес. Атабыздын 
паспорту, байбичеси менен ни-
ке кїбєлїгї да жок экен. Бир га-
на 1954-жылы Абды Сїйєркулов 
Кыргыз ССР Министрлер Кеўе-
шинин тєрагасы болуп турганда, 
Жазуучулар Союзунан Касыма-
лы Жантєшєв билдирїї жазып 
єтїнєт: “ушу киши айылда жї-
рїп элге кызмат кылып жатат. 
Персоналдык пенсия чектеп бе-
рели” дейт. Абды Сїйєркуловдун 
жардамы менен 120 сом пенсия 
чектеп берген. Ошол пенсия-
лык кїбєлїгїнїн гана кєчїрмє-
сї калган. Бїгїнкї кїндє элдин, 
чыгармачыл чєйрєнїн оозунда 
калган, айылдаштарынан, заман-
даштарынан чогулган материал-
дар менен гана музей тїптєлїп, 
иштеп жатат. 

Афина БАКИРОВА

ЖАНКЕЧТИ АЯЛ

Жекшембиде Тїркиянын Стамбул шаа-
рынын чок ортосунда жардыруудан ал-
ты адам каза болуп, 81 адам ар кандай 
жаракат алды. 

Жардыруу туристтер жана жєє адам-
дар кєп жїрїїчї Истиклял кєчєсїндє 
орун алган. Тїркия бийлиги жардырууну 
террордук акт деп таанырын жарыялады. 
Алдын ала божомолдор боюнча жарды-
рууну уюштурган жанкечти аял болгон.

Аталган кєчєдє мындан 7 жыл мурда 
дагы терракт жасалып, отуздан ашуун 
адам каза болгон. 

КЕДЕЙЛЕРДИ 
КОЛДОГОН МЫЙЗАМ

Индиянын Жогорку соту колледждер 
менен мамлекеттик кызматтагы орун-
дардын он пайызын кедейлерге калты-
руу жєнїндє талашка тїшкєн мыйзамды 
бекитти. Бул социалдык жактан алсыз 
деп эсептелген касталык топтор менен 
уруулар їчїн мурда бєлїнгєн 49,5 па-
йыз квотага жаўы толуктоо болуп калат. 

Эми жаўы мыйзам боюнча жогорку кас-
тадан болсо да кедейлерге артыкчылык 
берилет.

Касталарга бєлїнїї Индия мамлекети-
не гана мїнєздїї кєрїнїш. Башка єлкє-
лєрдє мындай жок. Конституция боюн-
ча Индянын башкы калкы теў укуктуу 
болгон менен иш жїзїндє андай эмес.

ТЇРКИЯЛЫК 
ЭЛЕКТРУНААЛАР 
САТЫККА ЧЫГАТ

Тїркия мамлекети TOGG аттуу ата ме-
кендик жана улуттук электрунаасын єн-
дїрїїнї баштады. Унаанын негиздєєчїсї 
– Мехмет Гїржан Каракаш. Тїркия Єнєр 
жай жана технология министрлигинин 
маалыматы боюнча аталган унаа электр 
энергиясы менен кубаттандырылып, 40 
градус суук, калыў кар жана муз тоўгон 
шарттарда да эч тоскоолдуксуз жїрєт. 
Аталган унааны єндїрє турган ишкана 
Бурсанын Гемлик районунда жайгашкан. 
Баасы 43 миў доллардан 54 миў доллар-
га чейин деп болжолдонгон электрунаа 
келерки жылдын март айында сатыкка 
чыгып калаары айтылды. 

КУРГАКЧЫЛЫК 
КУУРАТТЫ

Египетте климаттын єзгєрїшї боюнча 
БУУнун конференциясы болуп єттї. Ан-
дагы Дїйнєлїк саламаттык сактоо уюму 
тарабынан жасалган баяндама боюнча 

2022-жылдын жайында аномалдуу ысык-
тан Европа аймагында 15 миў адам ка-
за болгон. Алсак, Германияда ысыктан 
улам єнєкєт оорулардын кїчєп кетиши-
нен 4,5 миўге жакын, Испанияда 4 миў, 
Улуу Британияда 3,2 миў, Португалияда 
миўден ашуун адам каза болгон. Єлїм-
дїн мындай деўгээлдеги кєрсєткїчї Ко-
вид-19 пандемиясынан улам каза болгон-
дорго салыштырмалуу 11 миўге кєп кат-
талгандыгынан кабар берет. 

Їстїбїздєгї жылдын июль айы Европа 
мамлекеттеринин тургундары їчїн єтє 
ысык мезгилдердин бири болгон. Темпе-
ратуранын рекорддук кєрсєткїчтєрї єз-
гєчє Францияда, Португалияда, Ирлан-
дияда, Швецияда жана Улуу Британияда 
катталган. Аномалдуу ысык аба ырайы-
нан улам Испанияда катуу кургакчылык 
болуп, эгин талаалар кїйїп кеткен. Ал 
эми франциялык дыйкандар кургакчы-
лыктын кесепетинен мємє-жемиштердин 
дээрлик 34 пайызынан куру калышкан.

КЫСКАРГАН 
КЫЗМАТКЕРЛЕР

БУУнун адам укуктары боюнча коми-
тетинин башчысы Фолькер Тїрк Твит-
тердин жаўы ээси Илон Маскка баш-
карууда адам укуктары негизги орунда 
турушу керектигин белгилеп, ачык кат 
жолдоду. Илон Маск Твиттерди сатып ал-
гандан кийин компаниянын ар кайсы де-
партаментинен 3700гє чукул кызматкер 
кыскартылган. Бул компаниянын дээр-
лик 50 пайызына жакын. Фолькер Тїрк 

мындай кадам жакшылыкка алып бар-
байт деп эскертти.

БУУнун ачык сыны адаттан тыш кє-
рїнїш. Эреже боюнча, кайсы бир маселе 
боюнча суроолор жаралган учурда БУУ 
ага тїз, бирок коомчулукка ачыктабай 
кайрылат.

КЫТАЙДА КОРОНАВИРУС 
КЇЧ АЛДЫ

Шанхайдагы Disneyland сейил багына 
келген ар бир адам їч кїн катары менен 
тапшырылган ПЦР тесттин терс жыйын-
тыгын алгандан кийин гана кете алат. 
Єткєн айдын аягында сейил бакта эс ал-
гандардын арасынан коронавирустун 30 
учуру катталгандан кийин Кытай бий-
лиги тарабынан оюн-зоок комплексинен 
чыгууга тыюу салынган. 

АКЫРКЫ САПАРГА 
УЗАТЫЛДЫ

80-жылдардагы хит болгон ырлардын 
композитору, “Ласковый май” тобунун не-
гиздєєчїсї Сергей Кузнецов узакка созул-
ган оорудан улам 59 жашында каза бол-
ду. Ал кєпчїлїк жактырып уккан ”Седая 
ночь”, “Розовый вечер”, “Белые розы” ат-
туу ырларды жараткан. Жакын санаалаш-
тарынын айтуусу боюнча, ал акыркы бир 
топ жылдан бери топтун мурдагы продюс-
сери Андрей Разин менен ырлардын уку-
гу боюнча талашып-тартышып жїргєн-
дїгїн айткан.

"Эркин-Тоо" пресс
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