
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!

“ЄЛКЄ ЖЕТЕКЧИЛИГИНИН ЖАКШЫ 
АРАКЕТИН БАСА БЕЛГИЛЕШИБИЗ КЕРЕК”

Райымберди ДЇЙШЄНБИЕВ:

Мээге 
уникалдуу 
операция 
жасалды

16-БЕТТЕ5-БЕТТЕ

”Мыйзамдуулуктун 
сакталышы 
актуалдуу 
болуп турат”

“Кєйгєйлєрдї 
чечїїдє Курултай 
институтуна 
ишеним чоў” 

Болот СТАМКУЛОВ:Чынар КАПАРОВА:

8-9-БЕТТЕРДЕ
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ЖАПАРОВ БАЖЫЧЫЛАРДЫ 
“ДЇЎЇНЄН” АЙДООГО ДАЯР 
ЭКЕНИН БИЛДИРДИ

Учурда иштеп жаткан бажычыларды “дї-
ўїнєн” кызматтан айдап, жаўы кадрларды 
алып келе тургандай система даярдалып жат-
канын Министрлер Кабинетинин Тєрагасы 
Акылбек Жапаров билдирди. Башбакандын 
мындай тыянакка келїїсїнє эў оболу тар-
макка тартип маселесин киргизїї себеп бо-
лууда. Акылбек Жапаров бул тармактын ал-
дына пландалган тапшырмалар кем-карчы 
менен аткарылып жаткандыгына кабатыр-
ланган. Жакынкы кїндєрї Акылбек Жапа-
ров айткан система ишке ашса, мамлекет-
тик бажы кызматында кадрдык жїрїштєр 
жанданабы? Идея соўуна чейин ишке ашып, 
жакшы натыйжага жетишїї болсо болду го. 

Калыгул БЕЙШЕКЕЕВ

АНАРГЇЛ ЖОЛДУБАЕВА 
АЙЫМДАРДЫН 
АБРОЮН АРТТЫРДЫ

Теўир-Тоо єрєєнїнїн Таш-Башат айылы-
нын Дїрбєлєў Мамбет уулу атындагы орто 
мектебинин директору Анаргїл Жолдубаева 
чет єлкєдє орус тилин жана маданиятын жа-
йылтуу боюнча чыгармачылык демилгелер 
фестивалында “Педагогикалык технология-
лар” номинациясы боюнча жеўїїчї аталды. 
Билим берїї министрлигинин басма сєз кыз-
матынан билдиришкендей Анаргїл Жолдубае-
ва И.А.Крыловдун “Боз чымчык жана кєгїч-
кєн” тамсилинин негизинде орус адабияты са-
багынын сценарийин сунуштап, 30 финалист-
тин катарына кирген. Анын ичинен 2022-жыл-
дын 19-ноябрында Анталия шаарында алдыў-
кы он жеўїїчїнїн катарына тандалып алын-
ган. Фестиваль Москва шаарындагы Кошумча 
кесиптик билим берїїнїн автономдуу ком-
мерциялык эмес уюму “Кадам” Билим берїї 
инновациялары борбору” тарабынан уюшту-
рулган. Кыргыздын кызы чет єлкєдєн олжо-
луу кайтып жатса кантип кубанбай коесуў?

“ЭРКИН-ТООГО” 
ЖАРЫЯЛАНГАН СОЎ 
ИШ ЖАНДАНДЫ

Биздин гезитке туура бир апта мурун Ысык-Кєл 
районунун Єрнєк айылынын тургуну Эрнис Исабе-
ков аттуу жарандын кєйгєйї кыскача кєтєрїлгєн. 
Андагы кємєкєйдєн чыккан ачуу кєйгєйлєрдї ка-
барчыбыз иликтєєгє киришкен. Аймактагы “жер 
мафиясынын” артынан тїшкєн каарманыбыздын 
даты “Эркин-Тоо” гезитине жарыяланган соў айыл 
єкмєтї дароо реакция кылса, Ысык-Кєлгє эл менен 
жолугушууга барган баш прокурор Курманкул Зу-
лушев бул ишти жеке кєзємєлїнє алууга сєз берип-
тир. Мындан ары да биздин гезит бул ишти аягына 
дейре кєзємєлгє алып, кыўыр иштерди ачыктоодо 
Єрнєк айылындагы жаштардын кєйгєйїн угуп, жа-
рыялоого бел байламакчыбыз. Баш прокурор бул 
ишти кєзємєлгє алып, чындап камчы салса, Єрнєк-
тєгї катар-катар жерлерди басып алгандарды кын-
га киргизет беле? Азырынча кїтє туралы.

3-БЕТТЕ



САНАРИПТИК ДОКУМЕНТТЕР 
ЮРИДИКАЛЫК МААНИГЕ ЭЭ 
Кыргыз Республикасынын 
Министрлер Кабинетинин кезектеги 
кеўешмесинде республиканын 
аймагында санариптик документтер 
юридикалык мааниге ээ деп тааныла 
тургандыгы тууралуу чечим кабыл 
алынды.

Жарандар смартфондорунда-
гы «Тїндїк» мобилдик тиркемеси 
аркылуу мамлекеттик органдарга, 
жергиликтїї єз алдынча башкаруу 
органдарына, кызмат адамдарына, 
юридикалык жана жеке жактарга 
документтерди санарип форматта 
кєрсєтє алышат. Санариптик доку-
менттердин негизги артыкчылыгы – 
колдонуу ыўгайлуу жана убакытты 
їнємдєйт. Коопсуздугу да жогору.

ИШ-ЖУМА

КАСЫМ-ЖОМАРТ 
ТОКАЕВДИН 
ЖЕЎИШИ
Кечээ Президент Садыр Жапаров 
Казакстан Республикасынын 
Президенти Касым-Жомарт Токаев 
менен телефон аркылуу сїйлєштї.

Садыр Жапаров Касым-Жомарт 
Токаевди болуп єткєн президент-
тик шайлоодогу ишенимдїї жеўи-
ши менен куттуктап, анын жеўиши 
казак элинин колдоосу менен ише-
ниминин маанилїї кєрсєткїчї эке-
нин, шайлоонун жыйынтыгы анын 
жаўы мамлекетти курууга, экономи-
калык єсїштї камсыз кылууга жана 
казак элинин бакубаттуулугун жо-
горулатууга багытталган саясий ба-
гытын колдоорун тастыктаганды-
гын белгиледи.

Мамлекет башчысы Садыр 
Жапаров 21-ноябрда Бишкек 
шаарынын Тунгуч кичи 
районундагы №73 жаўы жалпы 
билим берїї мектебинин 
ачылышына катышты.

Їстїбїздєгї жылы курулган 15 
мектептин бири болгон бул 3 ка-
баттуу мектеп  550 орунга ыла-
йыкталган.

Бардык шарты бар заманбап 
мектептин курулушу їчїн жа-
шоочулар Мамлекет башчысы-
на ыраазычылыктарын билди-
ришкенде, ал билим берїї ме-
кемелерин куруу мамлекеттин 
милдети экенин, мектептердин 
курулушу коррупцияга каршы 
кїрєштєн тїшкєн каражаттын 
эсебинен болуп жаткандыгын 
айтты. 

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 
«2019-2030-жылдарга калктын 
ден соолугун сактоо жана са-
ламаттык сактоо системасын 

єнїктїрїї боюнча «Ден соо-
лугу чыў адам – єнїккєн єл-
кє» Программасын ишке ашы-
рууда жетишкендиктер жана ча-
кырыктар» аттуу саммитинин 

жїрїшїндє 2010-жылы сала-
маттыкты сактоо системасынын 
консолидацияланган бюджети 5 
млрд сом болсо, 2022-жылы – 
34,0 млрд сом, ал эми 2023-жы-
лы 37,2 млрд сомду тїзєєрїн 
билдирди.

«Саламаттыкты сактоо сис-
темасында жїргїзїлїп жаткан 
реформалардын аркасында єл-
кєбїз бир катар оў натыйжа-
ларга жетише алды. Мисалы, 
калктын медициналык жар-
дамга жана финансылык ре-
сурстарга болгон муктаждыкта-
рын канааттандырган саламат-
тык сактоонун модели тїзїлдї. 
Медицина кызматкерлеринин 

эмгек акысын жогорулатуу ме-
нен медицинага ата мекендик 
адистердин агымы їчїн жа-
гымдуу шарттар тїзїлдї, дары-
дармектерге байкоо жїргїзїї 
системасы киргизилип, баш-
карууну децентралдаштыруу 
жїргїзїлїїдє, саламаттыкты 
сактоо уюмдарынын финан-
сылык єз алдынчалыгы кир-
гизилїїдє», - деди. Акылбек  
Жапаров белгилегендей, мам-
лекет тармакка ири инвестор-
лорду тартуу менен жарандар 
сапаттуу медициналык кызмат-
тарды алууда тандоо укугуна ээ 
болушу їчїн cергек атаандаш-
тык чєйрєсїн тїзїшї керек.

Єткєн жума кїнї Министрлер 
Кабинетинин Тєрагасы 
Акылбек Жапаров Суу жана 
жер ресурстары боюнча 
улуттук кеўештин жыйынын 
єткєрдї.

Мурда суу ресурстарын 
адам баласы керектєє їчїн га-
на пайдаланса, азыр суу эко-
номикалык, социалдык єнї-
гїїнїн жана бирдиктїї эколо-
гиялык системаны сактоонун 
маанилїї фактору болуп са-
налаарын айткан Акылбек             
Жапаров:

«Климаттын єзгєрїшї жа-
на дїйнє калкынын єсїшї ме-
нен байланышкан глобалдык 
чакырыктар суу ресурстарын 
башкаруу боюнча чукул чара-
ларды кєрїїнї талап кылууда. 
Дал ушул кєйгєйлєрдї чечїї 
їчїн Суу жана жер ресурстары 
боюнча улуттук кеўеш тїзїл-
гєн», - деп, учурда суу чарба 
тармагы реформаланып жат-
канын, бул їчїн натыйжалуу 
чечимдер талап кылынарын 
кошумчалады.

Жаратылыш ресурстары, 
экология жана техникалык 
кєзємєл министри Динара 
Кутманова Кыргыз Республи-
касынын 2040-жылга чейинки 
Улуттук суу стратегиясынын 
долбоорун сунуштады. Ал рес-
публиканын суу ресурстары 
Борбордук Азиянын башка 

єлкєлєрїнєн айырмаланып, 
толугу менен республика-
нын аймагында тїзїлєєрїн, 
дарыяларыбыздын дээрлик 
бардыгынын энергетикалык 
мїмкїнчїлїгї жогору экен-
дигин билдирди. Бирок мый-
замдардын жеткиликтїї иш-
телип чыкпагандыгына жана 
квалификациялуу кадрлардын 
жетишсиздигине байланыш-
туу бир катар кєйгєйлєр бар.

Акылбек Жапаров министр 
сунуштаган долбоордо єлкє-
нїн суу ресурстарынын жет-
киликтїїлїгїнїн балансына 
комплекстїї баа берилбеген-
дигин, башкаруунун артык-
чылыктуу багыттары боюн-
ча, єзгєчє гидроэнергетика-
лык мїмкїнчїлїктєр жаатын-
да сунуштар жок экендигин 
сынга алып: «Жаратылыш ре-
сурстары, экология жана тех-
никалык кєзємєл министрли-
гин тїзїїдєн мурун, респуб-
ликанын бардык жаратылыш 
ресурстарын кєзємєлдєє жа-
на эсепке алуу механизмде-
рин иштеп чыгуу боюнча так 
милдет коюлган. Бир жыл єт-
тї – эсепке алуу да, кєзємєл 
да жок. Иш-аракеттердин де-
талдуу планы керек, аракетте-
риўизди конкреттештириўиз. 
Стратегияны Айыл чарба ми-
нистрлиги менен биргеликте 
толуктап иштеп чыгыўыздар», 
- деп тапшырма берди.

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасынын орун басары 
Адылбек Касымалиев, Башкы 
прокурор Курманкул Зулушев 
жана мамлекеттик органдардын 
єкїлдєрї калк менен 
жолугушууларын улантууда. 

18-19-ноябрь кїндєрї Ысык-
Кєл облусунун Ак-Суу жа-
на Тїп райондорунун, Каракол 

шаарынын тургундары менен 
жолугушуулар болуп єттї. Анда 
жарандар электр жарыгын єчї-
рїлїшїнє, жерлерди трансфор-
мациялоого, инфраструктуралык 
жана социалдык объектилердин 
абалына байланыштуу маселе-
лерди кєтєрїштї. 

Даярдаган 
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

ЭЛ АРАЛЫК СПОРТ 
КОМПЛЕКСИ КУРУЛАТ

Министрлер Кабинетинин кезек-
теги жыйынында Ысык-Кєл облас-
тынын Жети-Єгїз районунун Тосор 
айылына эл аралык спорт комплек-
син куруу їчїн 72,2 гектар жер тил-
кесин “Кыргыз Республикасындагы 
туризмди єнїктїрїїнї колдоо фон-
ду” ачык акционердик коомуна бе-
рїї чечими кабыл алынды.  

Кєрсєтїлгєн жер тилкеси ондо-
гон жылдар бою натыйжалуу пай-
даланылбай турат. Эл аралык спорт 
комплексинин курулушун жана тие-
шелїї инфраструктураны тїзїїнї 
2023-жылдын жаз айларында баш-
тоо пландалууда. Аталган комплекс-
тин алдын ала наркы 20 млн дол-
ларды тїзєт.

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 
Кыргыз Республикасынын 
Саламаттык сактоо министрине 
єлкєнїн бардык медициналык 
мекемелеринин кире беришинде 
калкка акысыз медициналык 
кызмат кєрсєтїїлєрдїн тизмесин 
жайгаштырууну тапшырды.

«Ооруканалардын кире бе-
ришине мамлекет тарабынан 
кєрсєтїлїп жаткан акысыз 

медициналык кызматтар туура-
луу маалыматтарды жайгашты-
руу зарыл. Эмнеси бекер, эмнеси 
тєлєнєєрї так жазылышы керек. 
Саламаттыкты сактоо тармагы-
на мамлекет 37 млрд сом бєлєт, 
бирок жарандар бул бюджет-
тик каражаттар кайда жумша-
лып жатканын толук тїшїнє 
элек. Жарандар кепилденген 
акысыз медициналык кызмат-
тар тууралуу жакшы билиши ке-
рек», - деди.

ЖАЎЫ МЕКТЕПТИН АЧЫЛЫШЫ 
ЖАШООЧУЛАРДЫ КУБАНТТЫ

САЛАМАТТЫКТЫ САКТОО 
СИСТЕМАСЫНДАГЫ ОЎ НАТЫЙЖАЛАР

ТЄРАГА УЛУТТУК СУУ 
СТРАТЕГИЯСЫНЫН 
ДОЛБООРУН СЫНГА АЛДЫ

АКЫСЫЗ МЕДИЦИНАЛЫК КЫЗМАТ 
КЄРСЄТЇЇЛЄРДЇН ТИЗМЕСИ

ЧЕЧИЛБЕГЕН МАСЕЛЕЛЕР 
ЫКЧАМ ЧЕЧИЛЕТ
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КЫЛ ЖИП МЕНЕН БУУГАНДАЙ

КЇНСОБОЛ

- Жолдош генерал, учурда 
коўшу єлкєлєр менен чек араны 
тактоо уланып, тїрдїї пикир-
лер жаралууда. Мындай шарт-
та, тажик коўшулар менен чыр 
чыгып кетпесине эч ким кепил-
дик бере албайт да, туурабы?

- Еврей элинде “Чек ара жєнїн-
дє маселе - бул согуш жєнїндє ма-
селе” деген лакап бар. Буга чейин 
канчалык дипломатиялык кыл-
даттыкты кєрсєтсєк да, куралдуу 
агрессия жасалып, акыркы кагы-
лышууда эле 63 мекендешибиз ше-
йит кетти. Булардын баарына кє-
ўїл айтып, азаларын теў бєлїшєм. 
Кепилдик жок, кошуна элдин бий-
лигине ишеним жоктой. Азыр эми 
тажик тарап менен сїйлєшїїлєрдє 
жылыш болгонунан кабардар бо-
луп жатабыз. Ылайым эле ошон-
дой болсун! Демек, сый-сый ме-
нен, бирок, мамлекеттик чек ара-
дан куралдуу єтє турган болсо, ка-
тыгын заматта берїї керек. Чык-
кан жерине киргизе согуп, аёосуз 
чара кєрїї менен экинчи баш кє-
тєргїс кылып салуу зарыл. Кїч жа-
на каражаттар, эў негизгиси, биз-
дин аскерлерибиздин духу буга же-
тет. Бїттї! Башка кеп жок.

- Кудай сактасын, болбой 
эле тажиктер кєнгєн адатын-
ча жаўжалга батынышса, душ-
мандын мизин кантип кайта-
рабыз? Бул жагынан тажрый-
баўыз чоў экенинен улам сура-
ганым го?..

- Баштагы сурооўдо айттым го, 
мамлекеттик чек арадан куралдуу 
єтє турган болсо, катыгын замат-
та берїї керек. Бизге катылган-
дын катыгын кезегинде далай ирет 
бергенбиз. Буга кечеки тарыхыбыз 
кїбє. Эми дагы беребиз. Бул жа-
гын ишенимдїї айта алам. Ошол 
эле маалда тажик кошуналар ме-
нен чек араны тактоо боюнча дип-
ломатияны, эки тараптуу сїйлє-
шїїлєрдї токтотпой, буга да удаа 
коркунучтарга даяр болушубуз ке-
рек. Эгерде биз єзїбїз бекем, кїч-
тїї, чечкиндїї, єз ара ынтымакта 
болсок коўшулар болобу же баш-
касы болобу эч кимиси баш кєтє-
рїп катыла алышпайт.

- Куралдуу кїчтєрїбїздє-
гї формачандардын, айрыкча 
чек арачыларыбыздын маяна-
сы кєбєйгєн чак. Кошумча ай-
лык формачандарга адилеттїї 
чегерилди деп ойлойсузбу?

- Мында калет жок. Азыркы єл-
кє жетекчилигинин мындай жак-
шы аракетин адилеттїїлїк їчїн 
баса белгилешибиз керек. Чек ара-
чыларга эбак эле маянасын кєтє-
рїї керек болчу. Єздїк курамынын 
санын да, сапатын да кєтєрїї керек. 
Заманбап курал-жарак, техника ме-
нен жабдып, чет єлкєдє билим алган 
адистерди жалдап, чек арачылардын 
билимин, тажрыйбасын жаўы деў-
гээлге алып чыгуу зарыл. Бирок, 
маселе бир эле айлыкты кєтєрїї 
менен чечилбейт. Чек арачылар-
дын баардык кєйгєйїн комплекс-
тїї чече билїї – учур талабы.

- Єлкєбїздїн коргонуу-
коопсуздугу жаатында абалы-
быз азыр деле суктанаарлык 
жагдайда эмес. Бул жагынан 
кандай сунушуўуз бар? Тєбєл-
дєргє кайрылуу же бир идея ме-
нен чыксаўыз болот беле?

- Эў оболу, куралдуу кїчтєрї-
бїздє кызмат єтєшкєн аскердик 
башкаруу органдарынын жетек-
чилери, жооптуу кызматкерлер 
єлкє жетекчилигинин колдоосун, 
анын талаптарын сезе билишсе... 
Азыр дїйнє бир орунда турган 
жок. Кїн санап эмес, саат, мїнєт 

сайын єзгєрїїдє. Мындай шарт-
та эски ыкманы коюп, дїйнєдєгї 
алдыўкы аскер ыкмаларын тын-
бай окуп їйрєнїп, аны иш жїзїн-
дє колдонгонго даяр болуш керек. 
Мында кечеки тарыхка да назар 
салып, жоокерчилик доорлордо 
ата-бабаларыбыздын аскер єнєр-
лєрїн, мекенибизди кїзєтїїдєгї 
тарбиялоо ыкмаларын да изил-
деп, пайдалана билїїсї мезгил-
дин шарты.

- Кытай-Кыргызстан-
Єзбекстан темир жолунун са-
лынышы єлкєбїздїн коопсуз-
дугуна канчалык деўгээлде таа-
сир этет? Мунун арты менен 
тышкы чоў кїчтєрдїн ,,куйру-
гун басып” албайбызбы?..

- Бул экономикага байланыш-
кан маселенин аскерлерге тїздєн-
тїз тиешеси бар. Баса турган куй-
рукту эчак эле басканбыз, мындан 
тайманбоо керек. Дух, кайрат, эр 
жїрєктїк, чечкиндїїлїк болуш ке-
рек да, туурабы? Марксизм или-
минде “Согуш – экономиканын 
уландысы, ал эми саясат – экєє-
нїн теў топтолуп концентрация-
ланган туундусу” деп айтылган. 
Бул илимдин ордуна башка илим 
киргизиле элек, улуттук идеология 
так иштелип чыга электей. Демек, 
заман чакырыктарына жана кор-
кунучтарына жооп бергенге даяр 
болушубуз керек.

Калыгул БЕЙШЕКЕЕВ

КР Куралдуу кїчтєрїнїн генералдык штабынын мурдагы 
башчысы, генерал-майор Райымберди ДЇЙШЄНБИЕВ:

Биз суроо бердик. Мамлекеттик чек ара кызматынан чыккан генерал Райымберди Сейдакматович 
соболдорубузга ташка тамга баскандай буйдалбастан жооп узатты. Эмесе, сєєгїнєн бери мекен 
сакчысына айланган, “окопко жашынбай”, кїчтїї духу менен айырмаланган генералдын ынанымдуу 
пикирлерин бирге тыўдайлы. Бир жєнєкєй факты, Райым мырза алыска чуркай турган тїрї бар. Буга 
мезгил кїбє болот. 

“КАТЫЛГАНДЫН КАТЫГЫН БЕРИШКЕ 
ЭМИ ДА КЇЧЇБЇЗ, ДУХУБУЗ ЖЕТЕТ”

Караламан элге Президентти 
жана Жогорку Кеўештин депу-
таттарын шайлаарда эки жолу тан-
доо мїмкїнчїлїгї берилет. Кыр-
гыз Республикасынын Президенти 
жана парламенти карапайым эл-
дин жїзї. Элдин атынан сїйлєє-
гє Президент менен депутаттар 
гана укуктуу. Эл єзї тандап, алар-
га мандат берген. Ошол карала-
ман букаралар шайлаган депутат-
тар ар кимиси акыл парасатына, 
ой жїгїртїї алкагына жараша эл-
дин кєйгєйїн жогорку трибунадан 
кєтєрїп, маселе чечип келе жатат. 
Демек, жалпы Кыргыз Республи-
касынын жарандарынын тандоосу 

менен келген парламентарийлер 
бїгїн Жогорку Кеўеште иш алып 
барууда.

Биз билгенден: “пахта койду” де-
ген сєз тїштїк тарапта кєчє бал-
дарынын арасында гана айтылып 
жїргєн беймаани сєз эле. Болгон-
до да єтє эле тємєн деўгээлде ой 
жїгїрткєн томаяктар ошентип 
сїйлєшчї. Бїгїн ошол кунарсыз, 
арсыз, беймаани сєз саясый кєз ка-
раштардын диалогу жїргєн, сая-
сый олимптин баш кеўсеси бол-
гон Жогорку Кеўештен кадыре-
се орун тапканы албетте єкїнїч-
тїї. Ал сєз кантип, кимдер аркы-
луу парламентке кирди? Албетте 

эл тандаган эл єкїлдєрї аркылуу. 
Бир кїндїк напсиге, кєр оокатка 
азгырылып шайлаган депутатта-
рыбыздын деўгээлин, алар кабыл 
алган мыйзам, чечимдерди кєрїп, 
жашоого эми милдеттїїбїз. Тан-
доо бизде, караламан элде болгон. 
Депутаттар єз кєрєўгєсїнїн, акыл-
парасатынын алкагында сїйлєп, 
ой калчап отурушат. Демек. Кє-
чє сєздєрї да кєчє балдары менен 
парламентке чогуу келди.

Ушул жерден мындай бир эл 
оозунда айтылып жїргєн икая эске 
тїшєт: “Атасы уулуна тынбай на-
саат айтып келет, бирок уулу эси 
жок чыгып, атасынын сєзїнє кулак 
салбайт. Уулу жаш туруп, адамдар-
ды алдап, каалаган максатына  же-
тїї їчїн абдан амалкєй, шылуун-
дукту єздєштїрєт. Акча, байлык, 
бийлик десе баарынан кечип кете-
рин байкаган атасы бир кїнї да-
гы насаат айтат: “Балам, алгандын 
бермейи болот. Бирєєгє кылганыў, 
эртеби-кечпи єзїўє кайтып келет, 
ар бир нерсенин сурагы бар, ушун-
чаўда токтотсоўчу...” дейт. Уулу-
нун кулак салбаганына атасы ке-
йип: “Аа, балам, ушу сен адам бол-
бойсуў го” деп кейип, капа болот.

Кїндєрдїн биринде эрке уул ата-
энесин жалгыз таштап, бакыт из-
деп алыс жолго чыгат. Бир єлкєнїн 

падышасынын сарайына жумушчу 
болуп кирип, айлакер, амалкєйлї-
гї менен тепкичтен тепкичке кєтє-
рїлїп отуруп, падышанын увазир-
лигине жетет. Акыры падышанын 
кєзїн тазалап ордун ээлеп калат. 
Ошондо баягы атасы эсине тїшїп, 
жигиттерине атасын алып келїїнї 
буйрук кылат. Жигиттери падыша 
уулдун алдына атасын жєє айдап 
келип, ийининен басып чєгєлєтї-
шєт. Алдында чєгєлєп турган ата-
сын кєргєн баласы: “Ии ата, таа-
ныдыўбы балаўды? Сен мени адам 
болбойсуў дечї элеў, эми жаўыл-
ганыўды мойнуўа аласыўбы? Мы-
на мен бїгїн бир єлкєнїн падыша-
сы болуп отурам” дейт. 

Анда атасы: “Ии балам, макса-
тыўа жетипсиў, їлкєн бийликти 
багынтыпсыў, бирок, баягы эле 
бойдон калыпсыў, ушунча жылдан 
бери ата-энеўден кабар алган жок-
суў, эми жигиттериўе кїчкє сал-
дырып жєє айдатып келип, атаўды 
чєгєлєтїп, улуу даражаўа курсант 
болуп турасыў. Мен сени падыша 
болбойсуў деген эмесмин, "АДАМ 
болбойсуў” деп айтканмын! Мен 
туура эле айткан экенмин, бир єл-
кєнїн падышасы болупсуў, бирок 
адам боло албапсыў балам" деп 
Хансарайдан чыгып кеткен экен.”

Бїгїн биз бийликтин ар бир 

бутагынан Сот, Депутат, Министр 
болгон мамлекеттик чиновниктер-
ди, амалкєй уул-кыздарды учура-
тып, бирок, адамдарды абдан сей-
рек кездештирип жатканыбыздан 
улам карапайым эл менен мамле-
кеттик расмий бийлик єкїлдєрї-
нїн ортосунда ажырым жаралып, 
ишеним солгундап кеткенин моюн-
га алышыбыз керек. Эл билим-
сиз, билгилиги жок амалкєй чи-
новник сєрєйлєрдєн тажады. Ба-
шында бирин-серин дєєпайлардын 
сїйлєгєнїн жогорку трибунадан 
угуп, шылдыў кылып кїлгєн ка-
раламан букаралар, учурда жабы-
ла сїйлєгєн сабатсыздардын ар-
миясын кєргєндє кыжырданып, 
айтаарга сєз таппай отурат. 

Кыргыз элитасы “Чимкирик”, 
“Какырык”, “Задный проход” атал-
ды. Ага кайгырган, кєўїл бурган 
пенде баласы барбы? Же бизге сєз 
таасир этпей калды беле? Мамле-
кеттик чиновниктер биринин ар-
тынан бири  пара алып жатып кар-
малганын кандай тїшїнїїгє бо-
лот? Тилекке каршы ошолор бї-
гїн мамлекеттин тагдырын че-
чїїчї ролдо отурат. “Адамды да-
ража эмес, даражаны адам жогору-
латат” дегендей, Сот бийлигинин, 
Мыйзам чыгаруу бийлигинин, ат-
каруу бийлигинин даражасын кє-
тєрє турган адамдар кайда? Кыр-
гыз Республикасынын Президенти, 
Министрлер кабинетинин тєрага-
сы саресеп салып, кадр маселесине 
кєўїл бурбаса, ишеним кайтпайт. 
“Канткенде адам пенде кїн сайын 
адам болот?”

Бахпурбек АЛЕНОВ

“...ДАРАЖАНЫ АДАМ 
ЖОГОРУЛАТАТ” 

“Адамды даража эмес, даражаны адам жогорулатат.”  Ооба, ошентип 
айткан улуу ойчулдар. “Бийликтин кадыры кетти, эл бийликке ишенбей 
калды” деп соўку жылдарда эл арасында абдан кєп айтылып келїїдє. 
Учурда элдин бийликке болгон ишеничин кайтарып алуу єтє оор 
маселеге айланып калганы кєрїнїп турат. Канткенде эл расмий 
бийликке ишеним артып, келечекке їмїттїї карап жашайт? Бїгїн ушул 
суроого жооп табуу єтє оор маселеге айланып бараткандай.

№103 (3438)
2022-жылдын 22-ноябры 3

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



Урматтуу 
Садыр Нургожоевич! 

Сиз єз демилгеўиз менен Элдик Ку-
рултайды чакырып жатасыз. Бул када-
мыўызга чоў ыраазычылык. Сиз эл-
дин мїдєєсїн аткаруу їчїн убада бе-
рип, ыкчам чечимдерди жїзєгє ашы-
ра баштадыўыз. Мисалга, маданият, 
социалдык тармакта эмгектенгендер-
ге, пенсионерлерге маяналарына чым-
чып кошпой эселеп кошуп, социалдык 
объектилердин курулушуна каражатты 
аянбай бєлдїрїп жана аскердик корго-
нуу тармагын мыкты курал жабдыкта-
ры менен камсыздоого да каражат таап, 
жан їрєп жатканыўыз элдин кєз жаз-
дымында калган жок. 

Бул деген жемкорлукту толук болбосо 
да бууп,  элдин, жердин байлыгын корот-
пой, жашоо деўгээлин кєтєрїїгє жумша-
лып жатканынын айкын белгиси. 

Бул айткандарым кошоматчылык 
эмес, реалдуу баа берїї. Бирок ыкчам 
єнїгїї їчїн бул дагы да жетишсиз. Мен 
эми ушул маселе боюнча  сунушумду, 
пикиримди билдирейин. 

Єлкє башчысына элдин жашоосу, кєй-
гєйї алаканга салгандай кєрїнїп туру-
шу абзел. Сиз єлкє башчысы катары, ай-
мактарды єнїктїрїї їчїн облустардагы 
ыйгарым укуктуу єкїлдєрїўїз менен ст-
ратегиялык долбоорлордун їстїндє ык-
чам аракеттерди баштаўыз. Демек, майда 
кєйгєйлєр жапырт чечиле баштайт. Ушул 
демилгеўиз менен элдин їмїтїн жанды-
рып, канат байлап бересиз. Ушундай ай-
мактык єнїктїрїї долбоорлорунун экєє-
нє Сиздин кєўїлїўїздї бургум келет.

БИРИНЧИ ДОЛБООР

Мен сунуштоочу долбоор мезгилдин 
кечиктирилгис талабы! Бїгїндєн эс-
ке алынбаса, эртеў кеч болуп калат де-
гендей эле алдыўкы 100 жылга бир чоў 
аймак болгон Базар-Коргон, Ноокен ра-
йондорунун элинин татыктуу жашоосун, 
єнїгїїсїн камсыз кылуучу стратегия. 

Єткєн кылымдын 60-жылдары-
нан бери Базар-Коргон районунун суу 
байлыгы коўшу Ноокен районунун 
(1978-жылга чейин экєє бир эле Ле-
нин району болгон) айыл чарбасынын 
70%ын камсыз кылып келет. Жайдын 
август айынан баштап суу тартышты-
гынан улам, сууну кезек менен пайдала-
нууга єтєбїз. Бул азыр кєйгєйлїї масе-
леге айланган. Келечекте єнїгїїгє ке-
дергисин сєссїз тийгизет. 

Ошол себептен Ноокен районун На-
рындын суусу менен камсыз кылуу, 
Базар-Коргон районунун суу байлыгын 
єзїнє калтыруу маселеси кєтєрїлїп, 
биздин элден СССРдин Жогорку Со-
ветине депутат болуп шайланган Чыў-
гыз Айтматовго жогорку деўгээлде че-
чип берет деген їмїткє байланганбыз. 

Ч.Т.Айтматов канал куруу маселе-
син союздун деўгээлинде (Минводхоз 
СССР) кєтєрїп, долбоор тїзїлє башта-
ган эле. Долбоордун максаты  Курп-Сай 

ГЭСинин плотинасынан 40-50 м.куб/
сек. суу алып, ошол сыйымдуулукта ка-
нал куруп Ноокен районунун (анда Ле-
нин району деп аталчу) сугат талаала-
рына жеткирїї эле. Бул долбоордун ку-
рулушу башталбай жатып, М.С.Горба-
чевдун кайра куруу саясаты менен ко-
шо ойрон болгон. 

Мындан 15 жыл мурун єзїмчє илик-
теп кєрсєм, бул каналды курууга 180-
200 млн АКШ доллары сарпталат экен. 
Эгемен єлкєбїздє мынчалык каражат-
ты таап бїтїрє турган бийликтин жок-
тугу їмїттї єчїргєн.  Эми жылына 20 
млн доллар табылса, 10 жылда канал 
курулуп бїтїп, суу келе баштаса эмге-
ги эбегейсиз сиўген инсандын аты та-
рых барактарына алтын тамгалар ме-
нен жазыларына шек жок. 

Кудай колдоп бул долбоор турмушка 
ашып кетсе, кошумча ондогон кичи ГЭС-
тер курулуп  (жаўы каналдын нугу эгин 
талааларынан 100 м. бийиктиктен єтєт),  
миўдеген гектарлаган жер єздєштїрїлїп,  
жаўы иш орундары, жаштардын айылда-
ры, соцобьектилер пайда болот эле.

ЭКИНЧИ ДОЛБООР

Бул долбоор 50%га биринчи долбоор-
дун ийгиликтїї ишке киришине байла-
нышкан: Базар-Коргон районунун суу 
байлыгы єзїнє калып, єнїгїїгє эбе-
гейсиз єбєлгє тїзїлєт. 

Сиздин Жарлыгыўыздын негизинде  
райондун борбору Базар-Коргон шаар 
макамына ээ болду. Шаар аймагын 
теў экиге бєлїп кєйгєй жаратып кел-
ген Тентек-Сай бар – кеўдиги 50 метрден 
120-150 метрге жайылып, сел келгенде 
жээктен жээкке саат сайын нугун єзгєр-
тїп агып, шаардыктарга кооптуу жагдай-
ды жаратып келет. Бул сайды бир нукка 
салып,  тынч аккан ажайып каналга сєз-
сїз єзгєртїї менен жаўы шаарды кєрк-
кє бєлєшїбїз керек. Єткєн кылымдын 
60-жылдарынан бери бул сайды тизгин-
деп туруш їчїн 100 км алыстыктан жыл 
сайын ташылып келинип турган "Рван-
ный каменьге" кеткен чыгымдын кєлє-
мї жїздєгєн миллиондордон да ашык-
ча каражаттарды чапчыган десем жа-
ўылбайм. Чыгым дагы деле уланууда. 

БУЛ ЧЫГЫМДАРДЫ 
КАНТИП ПАЙДАГА 
АЙЛАНТАБЫЗ? 

Анын да жолу бар. Тентек-Сайдын тоо 
тарабы Кара-Їўкїр дарыясы деп аталат. 
Селдин агымы 10 кїндєн 20 кїнгє эле со-
зулат. Улуу тоолорду аралап агып келип 
Кара-Їўкїргє куйган чоў, кичине болгон 
суулардан тєртєє бар. Ошол капчыгай-
лардан убактысынча суунун агып єтїї-
сїн басаўдатып туруучу тосмолорду (се-
лехранилищелерди -  200 миў кубтан 2 
млн м. кубга чейин) куруу керек. Эў чо-
ўу Жаз-Кечїїгє – тоо арасына, ыўгайлуу 
шарты бар жерге курулса, чыгым да аз 
кетет. Ушул долбоор биринчи кезекте ку-
рулуп, Карача айылындагы  плотинадан 

Кызыл-Ай айылына чейин (7км) туура-
сы 25-30 м. болгон каскадный канал ку-
рулуп, тєрт жерден кєпїрє курулмак. 

Каналды бойлой шаар, район тургун-
дары сейилдеп турчу жол жана ага жан-
дап туристтик тоо зонасына автошос-
се курулса жакшы болмок. Каналдын 
эки тарабынан бошогон 100дєгєн гектар 
жерлерге заманбап, кєп кабаттуу їйлєр 
салынып, жаштардын кєйгєйї да чечи-
лет эле. Ошондо Базар-Коргон тїштїк-
тєгї эў кооз шаарлардын бирине айла-
нат. Бул долбоордун курулушу бїтєєрї 
менен Акман суу сактагычынын мака-
мын єзгєртїп, анын ордуна аймакта-
гы эў мыкты заманбап ат майданы (кєк 
бєрї, байге ж.б.) курулса, улутубуздун 
баалуулуктарын даўазалаган обьектиге 
ээ болмокпуз. Суу сактагычтын ордуна  
7 чакырымга  созулган каскадный ка-
нал суу менен камсыз кылат. 

АКМАН СУУ САКТАГЫЧЫ  
БОЮНЧА МААЛЫМАТ:

Акман суу сактагычына агып кирген 
суунун кєлємї 48 млн метр куб болсо, 
жерге сиўип кеткени 28 млн метр кубду 
тїзєт экен. Андан буулангандан калга-
ны, 8 млн метр куб суу гана август айын-
да эгин талааларына  агызылчу. Ошол 
себептен 1974-жылы Ош облустук атка-
руу комитетинин тєрагасы Т.Х.Кошоев 
Жаўы-Акман айылында адистер менен 
кеўешме єткєргєндє мен да катышкан-
мын. Ошол жылы суу сактагычтын ор-
дуна берилген жерге компенсация ката-
ры жер алдындагы артезиан сууларын 
чыгарыш їчїн 70 скважина 3 айдын 
ичинде казылып, 2 чоў кубаттуулук-
тагы 35/10кВт эл. подстанция курулган.

Урматтуу 
Садыр Нургожоевич! 

Аталган  долбоорлор боюнча куру-
луш 10 жылга созулушу мїмкїн. Бул 
эл кєксєгєн кєйгєйлїї маселе. Келерки 
2023-жылда иликтєє-изилдєє иштери-
не, долбоорду тїзїїгє жардам берсеўиз, 
тарыхый бурулуштун башаты болоору 
шек жаратпайт.

Сиздин максат-мїдєєўїздїн олут-
туулугуна,  жаштык жигер менен иш 
алып барган чечкиндїїлїгїўїзгє ише-
нип, азыркы мезгилдин талабын эске 
алып, аталган долбоорлорду колдой-
суз деген їмїттємїн.  

Орустун улуу императору Петр I саз-
дын їстїнє Санкт-Петербург шаарын 
курган. Сунушталган  долбоор кєбїнє 
татаал кєрїнїшї мїмкїн, бирок,  чечкин-
дїїлєргє кызыктуу, элдик долбоор болот.

Сиз аркылуу Элдик Курултайдын 
ишине  ийгилик каалайм!

Асылбек ТАГАЕВ, 
Базар-Коргон району

ЭЛДИК  КУРУЛТАЙДЫ УТУРЛАЙ!

ЭЛ КЄКСЄГЄН КЄЙГЄЙЛЇЇ МАСЕЛЕ

Кыргыз Республикасынын Президенти 
С.Н.ЖАПАРОВго

Урматтуу мекендештер! Єлкє Президенти С.Н.Жапаровдун демилгеси менен 
їстїбїздєгї жылы элдин суроо-талабынан, кєйгєйлєрїнєн кабардар болуу 
максатында Президенттин бардык облустардагы ыйгарым укуктуу єкїлдєрї баш 
болуп, облустук элге кызмат кєрсєтїїчї тармактардын жетекчилеринин эл менен 
бетме-бет жолугушуулары єткєрїлдї. Бул жолугушууларда элдин кєйгєйлєрї 
катмарланып, єксїккє айланып баратканы даана билинди. Айыл башчысы, айыл 
єкмєт, райондук тейлєє-тескєє уюмдар, акимчилик чече турган маселелер боюнча 
суроо-талаптар менен облус жетекчисинин айласын кетиргендей болду. Облус 
жетекчиси баарын чечїїгє кантип їлгїрєт? Мындай ыкма менен кєйгєйдї чечїїгє 
болбойт. Биз башка їмїт жандыруучу жолду тандашыбыз керек. Ар бир аймактын 
єзгєчє єнїгїї жолу, жол картасы болушу кажет.

КАБАРЛАР

ЖЕМКОРЛОРГО ЖОЛ ЖОК
Мамлекеттик кызмат жана жергиликтїї єз 

алдынча башкаруу иштери боюнча агенттик 
"Мамлекеттик кызмат жєнїндє" мыйзамга єз-
гєртїї киргизїїнї демилгелеп жатат. Бул мый-
зам боюнча коррупциялык иштерге катыштыгы 
барлар соттолгондугу жоюлганына же жоюлба-
ганына карабай. Мыйзам бузуп иштен кеткен-
дер да кайра алынбайт. Агенттик демилгеле-
нип жаткан мыйзам кадрлар резервин тїзїїдє 
да кємєкчї болорун билдирди. 

КАМСЫЗДАНДЫРГАНСЫЗБЫ?

Кыргызстанда турак жайды камсызданды-
руу 2015-жылы атайын мыйзам кабыл алын-
гандан кийин киргизилген. Андан бери єлкє-
дє 93 миў турак жай камсыздандырылды. Бул 
тууралуу Мамлекеттик камсыздандыруу ую-
мунун уюштуруу иштери жана коомчулук ме-
нен байланыш бєлїмїнїн жетекчиси Нурсул-
тан Чекиров билдирди. Анын айтымында, жа-
кында автоунааларды камсыздандыруу да мил-
деттїї болот.

 

БИОЛАБОРАТОРИЯ АЧЫЛАТ

Кыргызстанда пайдалуу курт-кумурскаларды 
єндїрїїчї биолаборатория ачылат. Бул туура-
луу "Бай дыйкан" айыл чарбасын колдоо бор-
борунун органикалык айыл чарбаны жана аг-
робиотехнологияларды єнїктїрїї бєлїмїнїн 
башчысы Жанаркан Бакирова билдирди. Био-
лабораторияда айыл чарба єсїмдїктєрїн зыян-
кечтерден, илдеттерден жана отоо чєптєрдєн 
коргоо їчїн пайдалуу курт-кумурскалар єс-
тїрїлєт. Алар зыяндуу курт-кумурскалар ме-
нен табийгый тїрдє кїрєш жїргїзїшєт. Кыр-
гызстанда совет мезгилинин тушунда 70тен 
ашык биолаборатория, биофабрикалар болгон. 
Алар жоюлуп кеткенден кийин гана айыл чарба 
адистери агрохимикаттарды колдонууга єткєн. 

ТУРИСТТЕР ЇЧЇН БОРБОР

Туризмди єнїктїрїїнї колдоо фондунун 
эл аралык мамилелер жана инвестициялар 
боюнча башкаруучу директору Кайрат Ити-
баев сырттан келген конокторду маалымат ме-
нен камсыздоочу "Босого" аттуу туристтик-
меймандостук борбору ачылганын билдир-
ди. Борбор Бишкек шаарында жайгашып, 7000 
кыска номери аркылуу кызмат кєрсєтєт. Андан 
туристтер туристтик пакеттерди сатып алуу ме-
нен, туризмдин тїрлєрї, маршруттары туура-
луу жана башка бул жааттагы керектелген бар-
дык маалыматтарга ээ боло алышат. 
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ЖАЛПЫЛАП КЄТЄРГЄН ЖЇК ЖЕЎИЛ

Дїйнєлїк экономиканын кєрсєткїчї 
доллардын кунуна байланганы 
качан. Экономикалык жактан єнїгїп 
бараткан ири єлкєлєр долларга 
карата альтернативдїї валютаны 
киргизїїгє аракет кылышканы 
менен азырынча їзїрїн кєрїшє 
элек. Ушундан улам, “доллардан 
доолдай тиктирген” заман дагы 
кєпкє уланары бышык. 

Ошондуктан, єлкєбїздєгї соода-
сатык рыногундагы акчанын агы-
мына  назар салып кєрєлї. Акыр-
кы учурдагы маалыматка кєз жї-
гїртсєк, ушул жылдын 9 айында 
Кыргызстандан башка єлкєлєргє 
779,32 млн доллар  которулуп, єт-
кєн жылга салыштырмалуу эки эсе 
кєп акча чыгып кеткенин Улуттук 

банк билдирди.  Жыл башынан бе-
ри Россияга 680,9 млн доллар че-
герилип, август айына караганда 
12 млн долларга азайганы менен  
башка алыскы єлкєлєргє акча ко-
торуу 5,3 эсеге єсїп кетиптир. Ак-
чанын сыртка чыгып кетип жат-
каны кадыресе кєрїнїш дешибиз 
мїмкїн, бирок, бул тынчсыздана 
турган маселе. 

Жакында эле Россиянын «До-
модедово» аэропортунда кыргыз 
жаранынын 4 млн доллар акча-
сын чаламандын чак тїшїндє ка-
рактап кеткенин орус басылмала-
ры жазып чыкты. Кыргыз жара-
ны Москвада арзан баада кийим 
сата турган дїкєн ачууну пландап 
жатканын, акчаны їй-бїлєсї ме-
нен тапканын билдириптир. Ошол 

эле учурда орус басылмалары ал-
гач аны Москвага доллар алмаш-
тыруу їчїн келген чайкоочу ката-
ры сыпаттап жибергендери болду. 
Канткен менен акчанын сыртка чы-
гып жатканы факт. Арийне, Евразия 
экономикалык биримдигинин Ба-
жы кодексине ылайык, бир адам-
га 10 миў долларга барабар сумма-
дагы накталай акча же акча инст-
рументтерин сыртка алып чыгууга 
болот. Ал эми 10 миў доллардан жо-
гору суммага декларация толтуру-
шу зарыл экен. Декларация толту-
руп коюп,  сумкага шыкап акча та-
шуу оўой эле нерсе окшойт. Ош аэ-
ропортунда дагы ушундай акча та-
шыгандарды карактаган факты-
лар болгон. Деги эле четке агылып 
жаткан акчалар адалбы деген су-
роо жаралат. Же жазасы жеўилби?!  

Же болбосо, Кытай жараны 
биздин єлкєбїздїн экономика-
лык кылмыштарга каршы кїрє-
шїї мамлекеттик кызматынын 
начальнигинин жардамы менен 
“Халык Банктан” 697 млн 591 миў 
доллар чыгарып кеткенин эстей-
ли. Кылмыш иши козголуп, тие-
шелїї адамдар сурак беришкен. 
Сотко чейинки єндїрїштїн жїрї-
шїндє кытайлык аял тергєє ме-
нен кызматташуу боюнча келишим 

тїзгєн. Кыскасы,  судья кылмыш 
ишинин материалдарын иликтеп 
чыгып, айыпталуучу тарабынан 
кызматташуу келишиминде карал-
ган бардык шарттар сакталганына 
ынанып, Кытай жаранына 260 000  
сом айып пул салыптыр. Кылмыш-
жаза кодексинин 319-пунктунун 
1-бєлїгї менен Кытай жаранына 
козголгон кылмыш иши єтє оор 
айыптоо десек болот. Тилекке кар-
шы, тергєє менен кызматташуунун 
шарапаты менен дээрлик 700 млн 
долларды чыгарып кеткен Кытай 
жараны бар болгону 3 миў доллар-
дай айып пул тєлєп “суудан кур-
гак” чыгып кеткени таў калычтуу. 
Бул жерде кїнєє кимде, мыйзамда-
бы, же Кытай жаранындабы?  

Бизди кубандыра турган маалы-
мат  жыл башынан бери мекендеш-
терибиз чет жактан Кыргызстанга 
2 млрд 211,53 млн доллар акча ко-
торуптур. Бул сумма єткєн жыл-
га салыштырмалуу  1. 879,23 млн 
долларга кєп экен. Которулган ак-
ча каражатынын дээрлик 97 пайы-
зынан кєбї биздин єлкєнїн негиз-
ги соода-экономикалык єнєктє-
шїбїз болгон Россиядан чегери-
липтир. Россияга карата эконо-
микалык санкциялардын, ошон-
дой эле акча чегерїїдєгї айрым 

чектєєлєргє карабастан ири сум-
мадагы акча каражатын жєнєтїп 
жаткан мигрант бир боорлорубуз-
дун эмгеги нар кєтєргїс. 

Сєз соўунда айта турган жагдай, 
Кыргызстанда ишкерлер їчїн бо-
луп кєрбєгєндєй ыўгайлуу шарт-
тар тїзїлгєнїн баса белгилегим 
келет. Анын айрымдарына ток-
толсок, инвесторлорду тартуу 
їчїн, єлкєнїн 30дан ашык калк-
туу конуштарында ачыла турган 
єнєр жай ишканаларына мїлк са-
лыгы, жер салыгы, пайда салыгы 
жана сатуудан алынуучу салыгы-
нан бошотуу каралган. Салык Ко-
дексине ылайык, электромобилдер-
ди жана электробустарды чыгарган 
ишканалар кошумча нарк салыгы-
нан, эркин экономикалык аймактын 
субъектилери салыктын бардык тї-
рїнєн бошотулат.  Мына ушундай 
жеўилдиктердин аркасында быйыл-
кы жылдын 9 айынын жыйынтыгы 
боюнча єлкєгє 628 млн доллар єл-
чємїндє тїз инвестиция тартылып 
отурат. Мындай шартта чет єлкєгє 
мїшєктєп акча ташуунун зарыл-
чылыгы барбы? Ар бир мекенчил 
ишкер азыркы мїмкїнчїлїктєн 
пайдаланууга шашылышы кажет. 
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- Чынара айым, Президент та-
рабынан жалпы Элдик Курул-
тайдын чакырылышын колдой-
сузбу? 

- Албетте колдойм. Курултай –  
эл менен бийликтин ортосунда кє-
пїрє боло турган институт.  Анын 
Конституциялык жана укуктук ба-
гыттары боюнча кєп эле сын пи-
кирлер айтылып жатат. Ошого ка-
рабастан элдин жїрєгїн єйїгєн, 
бирок чечилбеген маселелер Ку-
рултайда айтылып, Президент та-
рабынан кєзємєлдєнїшї мамле-
кеттин єнїгїїсїнїн эў жакшы ка-
дамы, маселелерди чечїїнїн да-
гы бир жакшы жолу десем болот. 
Єкїлчїлїктїї орган катары Курул-
тайда кєтєрїлгєн маселелер, эл-
дин сунуш-пикири эске алынып, 
їндєрї тиешелїї жактарга  жетет 
деп ойлойм. 

- Алдыда єтє турган Курул-
тайга єзїўїз жашаган аймак-
тан делегат болуп шайланып-
тырсыз. Делегаттарды чынын-
да эле эл шайладыбы?

- Ооба, Курултайга Бишкек шаа-
рынын Ленин районунан делегат 
болуп шайландым. Адегенде ма-
га єз айылымдан єкїлї болуп ба-
руумду суранышкан. Учурдагы 
илимий иштеримдин їстїндєгї 
эмгектер, жумушум єкїл болуудан 
баш тартканга себеп болсо, бир че-
тинен айыл аксакалдары же бол-
босо кєйгєлєрдї жеринде жакшы 
билгендердин баруусун туура кєр-
дїм. Бул туурасында социалдык 
тармактарга да жаздым эле. Ошо-
го карабастан борборубуздун єзїм 
жашаган аймагындагы жашоочу-
лар алдыда єтє турган Элдик Ку-
рултайда бїгїнкї кїндєгї кєйгєй 

жараткан маселелерди, элдин 
їнїн жеткирїїмдї суранышкан-
дыктан макул болууга туура кел-
ди. Бул жеке мен їчїн биринчи ке-
зекте эў чоў жоопкерчилик. Антке-
ни єзїм да Ленин районунун Чоў-
Арык айыл аймагындагы актив-
дїї жарандардын биримин. Жа-
шоочулардын кєйгєй жараткан ма-
селелерин чечїї, акыркы учурдагы 
баш аламан курулуштарга каршы 
туруу, ирригациялык системалар-
дагы, жарыктандыруу жаатында-
гы кездешїїчї кєйгєйлєр  менен 
жакындан таанышмын. Ошондук-
тан эл ишеним артып, мени делегат 
кылып кєрсєткєндїгїнїн негиз-
ги себеби да активдїї жарандык 
позициямдан улам болсо керек. 
Кыргызстандын жараны, борбо-
рубуздун тургуну катары мени єл-
кєнїн єнїгїїсїнїн ар бир тепки-
чи кызыктырат. Андыктан кадыр-
баркымды салып же таасирдїї ай-
рым бирєєлєрдїн айтканы менен 
делегат болгон жокмун. 

- Шаарыбызда айтыла элек 
кєйгєйлєр, кєтєрїлє элек масе-
лелер дагы деле арбын экенби? 

- Албетте, Бишкек  шаарыбыз-
дын кєйгєйї шаар башында тур-
ган адамдардын эле эмес жалпы-
быздын кєйгєйїбїз. Делегаттарды 
шайлоо їчїн єткєн элдик жыйын-
да тургундарды тїйшєлткєн бир 
топ  маселелер айтылды. Негизи 
эле шаар чоў, чечїїчї маселелер 
андан да кєп эмеспи. Мени делегат 
кылып шайлаган соў, тургундар 
менен кеўешип алдыда чечїїгє ти-
йиш болгон беш маселени кєтєрїп 
чыктык. Аларга токтолсом, борбо-
рубуздагы Фучик кєчєсї аркылуу 
єтє турган эстакадалык кєпїрєнїн 

курулушу, мектептер жана анын 
карамагына кошумча имараттар-
ды куруп берїї, бала бакчалар ме-
нен камсыз кылуу жана аймактар-
ды газга єткєрїї маселелери болуп 
саналат. Акыркысы бїгїнкї кїн-
дє єтє эле актуалдуу болуп жат-
кан ыш-тїтїн маселесине барып 
такалат. Ошондуктан жалпыбыз 
кїрєшє турган иш. Жакында тєрт 
райондун делегаттары жолугушуу 
єткєрїп, Курултайда жалпы кєй-
гєйлєрдї аткаруу бийлигине элдин 
їнїн жеткирїї їчїн баяндамачы 
кылып мени дайындашты. Шаар 
тургундары їмїт артып, делегат 
кылып шайлаган соў, мен алардын 
ишеничин акташым керек. Шаары-
быздын єнїгїшї їчїн жалпыбыз 
жапырт аракет кылууга тийишпиз.

Акыркы учурда борборубуздун 
ар тарабынан орун алган баш ала-
ман курулуштардын єтє эле кєбє-
йїп кеткендиги мени шаар тургу-
ну, єлкєнїн келечегине кайдыгер 
эмес жаран катары абдан ойлонду-
рат. Алар албетте таасирдїї бий-
лик адамдарыныкы же болбосо 
капчыктуу ишкерлердики экен-
диги  айтпасак да белгилїї. Заў-
гыраган асман тиреген имараттар-
дын курулушу албетте шаарыбызга 
кєрк кошот. Бирок биринчи ирет-
те биз алардын мыйзамдуулугуна, 
инфраструктуралык жактан туу-
ралыгына маани беришибиз ке-
рек. “Боекчу десе эле атасынын 
сакалынан бери боёптур” болбо-
шубуз керек. Байкалбаганы ме-
нен баш аламан курулуштар кєп-
чїлїктїн кєўїлїнє кєк таштай эле 
тийип жатат. Анын аркасы менен 
ичїїчї жана сугат суулар элге жет-
киликтїї болбой, жашылданды-
руу багытында эў чоў кєйгєйлєр 
жаралууда. Ушундай ыргакта ке-
те берсек келечекте жашылдан эч 
нерсе калбай калышын бєркїмдєй 

эле кєрїп турам. Мындай учурлар 
менин дагы єз башымдан єтїїдє. 
Кыскасы, чындап элдин кєўїлїн 
бурган кєйгєйлєрдї чечїїдє Ку-
рултайга їмїт чоў. 

- Сиздин оюўузда Элдик Ку-
рултайга шайланган делегат-
тардын Жогорку Кеўештин де-
путаттарынан артыкчылыгы 
эмнеде?

- Айрым Жогорку Кеўештин 
депутаттарын тынчсыздандыр-
ган маселенин бири да ушул бо-
лууда. Бул жерде Президентибиз 
Садыр Жапаров кєрєгєчтїк кы-
лып жаткандыгын баса белгиле-
шибиз керек. Маанисине, аткара 
турган иштерине байланыштуу эки 
бутак бирин-бири толуктап турмай 
болуп жатат. Мындан саясат жа-
соонун кереги жок деп эсептейм. 
Менин кєз карашымда да туура 
багыт. Депутаттардан айырмала-
нып делегаттар бир жылга шайла-
нып келишет. Ал аралыкта кєтє-
рїлгєн кєйгєйлєрдїн жыйынты-
гы їчїн жан їрєп иштейт. Бирок, 
Элдик Курултайга шайланып кел-
ген делегаттар учурдагы Жогорку 
Кеўештин депутаттарынан билим-
дїїлїгї, маданияттуулугу, эў не-
гизгиси деўгээли, кєтєрїп чыккан 

сунуш-пикирлери  менен айырма-
ланып турушу керек. Элдин жїгї 
деген оўой нерсе эмес. Ошол эле 
учурда кайрадан элге жыйынтык 
чыгарып, отчет берип туруу зарыл-
дыгын да белгилегим келет.  

- Делегат тандоо ишине бий-
лик єкїлдєрї тарабынан кий-
лигишїї болдубу?

- Буга чейин Курултайларга жа-
лаў жасалма шайлангандар каты-
шат деп ойлогом. Мурункуларды 
билбейм, бул жолу тандоо иште-
рине бийлик тараптан эч кандай 
кийлигишїї болгон жок деп так 
кесе айта алам. Ага жыйындын ка-
тышуучулары кїбє. Добуш берїї 
райондун тургундарынын каты-
шуусу менен, талаш-тартыштын 
негизинде чечилди. Эми делегат-
тар кєйгєйлєрдї чечїї їчїн суну-
шубузду берип, жогору жак кєзє-
мєлдєп, жыйынтыгын калкка так 
жеткирип Курултай институтунун 
чыныгы милдетин ишке ашыра-
быз деген ишеничим зор. Эў баш-
кысы, Курултайда ири, орчундуу, 
єлкєнїн єнїгїїсїнє єбєлгє болчу 
негизги багыттар тууралуу да сєз 
болот деп кїтєм.

Разия ЖООШБАЕВА
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КЄКЄЙ КЕСТИ

КЄМЄКЄЙДЄН ЧЫККАН БУУ

- Альберт мырза, аскерлердин 
укуктарынын сакталышына кара-
та жїргїзїлгєн мониторинг кандай 
жїрїп жатат?

- Аскерлердин єлїмї кєбєйє башта-
гандан кийин бизге кайрылуулар да кєп 
болуп, мониторинг жїргїзїп, чынды-
гында маселенин канчалык деўгээл-
де оордугун аныктоого аракет жасай 
баштадык. Билесиздер, аскер бєлїк-
тєрї жабык болот. Ал жерде басым, 
уруп-сабоолор тууралуу ачык айтыл-
байт. Ошондуктан мониторингди ано-
нимдїї тїрдє жасадык. Аскерде кызмат 
єтєп жаткандар їчїн алардын укуктары 
камтылган суроолор кирген, 6 барак-
тан турган анкета иштеп чыктык. Ан-
кетаны аскерлерге таратып берип, “Кы-
лым шамы” уюму, “Жоокерлердин эне-
лери” комитетинин єкїлдєрїнїн каты-
шуусунда єзїнчє бєлїп сїйлєшїп жат-
тык. Биз анкета менен чектелип кал-
бастан жигиттер менен баарлашууну да 
уюштурдук. Командирлерди да єзїнчє 
бєлїп, сїйлєшїїлєрдї жїргїздїк. Жал-
пыга маалымдоо каражаттарына чык-
кан маалыматтарга анализ жасадык. 

- Аскерлер сиздер берген су-
роолорго ачык жооп бере алышты-
бы? Жыйынтыгы кандай болду?

- Сурамжылоо анонимдїї 

болгондуктан аларга коркуунун кере-
ги жоктугун тїшїндїрїп жаттык. Ан-
кетада басым жасоо, акча талап кылуу, 
уруп-сабоого байланышкан суроолор 
бар болчу. Кєпчїлїгї “андай учурлар 
жок” деп жооп берип жатышты. Ара-
сында "басым жасоо, акча талап кылуу 
учурлары бар" деген жоопторду берген-
дер да болду.

- Канча аскер бєлїккє бардыўыз-
дар?

- Бишкек шаары боюнча 9 аскер бє-
лїккє бардык. Аймактарда да кызмат-
керлерибиз иштеп жатышат. 

- Жумушчу топ качан баяндама 
жасайт? Жыйынтык кандай кїчкє 
ээ болот?

- Мониторингдин жыйынтыгы боюн-
ча тиешелїї сунуштарды камтыган ата-
йын баяндама даярдалып, Жогорку Ке-
ўешке жєнєтїлєт. Жогорку Кеўеш от-
чётту карап, токтом кабыл алып бе-
рет. Баяндама негизи 2023-жылдын ап-
рель айында жасалышы керек. Бирок, 
атайын баяндама кылып ага чейин да 
коомчулукка мониторингдин жыйын-
тыгын айтып чыксак болот. 

- Аскер бєлїктєрдє кєйгєйлєр бар 
бекен же баары жакшы дештиби?

- Єткєн 2021-жылы 6 аскер каза бол-
гон. Бул жылы 7 кылмыш иши козго-
луптур. Бирок, быйыл уруп-сабоо фак-
тылары да катталган. Андыктан масе-
ле бар деп айта алам. Биз бул боюнча 
баяндамада кенен айтабыз. Азыр су-
рамжылоо бїткєн, бирок жыйынтык 
чыгара элекпиз. 

- Аскерде кызмат єтєп жаткан жи-
гиттер кырсыктап калса эле єзїнїн 
ден соолугу начар экен деген тыя-
нак чыгарып берип жатышат. Азыр 

алар аз эле убакыт кызмат єтєшєт 
эмеспи. Кызмат єтєгєнїнє бир жыл 
болбой туруп, кан кусуп каза бол-
гонуна ишенбей да кетет экенсиў...

- Єтє маанилїї кєйгєйдї айттыўыз. 
Биз мониторинг жїргїзїп жатып, ушул 
маселеге кєўїл бурдук. Аскер комисса-
риаттары эмне їчїн балдардын ден соо-
лугу начар экендигин башынан анык-
ташпайт деп биз да маселе кєтєргєнї 
жатабыз. Комиссариаттар медициналык 
кароону кандай єткєрїшєрїнє да кы-
зыгып жатабыз. Бїт маселе ошол жер-
де жатат. Андыктан биз аскер комисса-
риаттардагы медициналык кароолор-
дун да тиешелїї деўгээлде болушун 
талап кылалы деп жатабыз. Маселе-
нин кєбї ушул жерден башталып жат-
пайбы. Биз ушул мониторинг жїргїзїї 
учурунда медицина бєлїктєрї боюнча 
да сурамжылоо жїргїздїк. Аскер кыз-
маткерлерин медициналык камсыздоо 
канчалык деўгээлде канааттандырат 
деген суроо узаттык. Бул суроого ас-
кер кызматкерлеринин 10 пайызы "ка-
нааттандырбайт деп жооп беришти". 
"Кызмат єтєє учурунда медициналык 
бєлїккє кайрыласыздарбы?" деген су-
роо бар эле. 20 пайыздан ашык аскер-
лер “ооба” деп жооп беришти. Айрыкча 
мен госпиталда иштеген дарыгерлердин 
ишине нааразы болдум Алар клиника-
лык протоколдорду да кадимки бей-
тапканалардан айырмаланып кабыл 
алышат. Буйрук кїтїп олтура бери-
шет. Аскердик тартипте иштешет. Да-
рыгер деген дарыгер болушу керек. 
Эмне їчїн дарыгер аскер адамы ка-
тары кызмат кылышы керек? Мени 
ушул маселе єтє тїйшєлттї. Андан 
тышкары командирлер бизге мектеп-
терде мурдагы аскерге даярдоо сабакта-
ры кайра жанданса жакшы болмок де-
ген сунуштарын айтышты. Азыркы бал-
дар аскерге куралды кантип кармашты 
билбей келип алышып да кєйгєй жара-
лып жатат деген пикирин жашырыш-
кан жок. Балдардын даярдыгы 9-клас-
стан эле башталып, жок дегенде аскер 
эмне экендигин билсе жакшы болмок 
дешти. Бизге келген ата-энелерге чын-
дыгында боор ооруйт. Чырактай, дени 
сак уулун аскерге жєнєтїп, анан сєєгїн 
алып жатса кандай оор. Мындай кєй-
гєйдї жоопкерчилик жоё алат деп ой-
лойм. Жигиттер ал жерде курал кармап 
жїрїшєт. Эгер тартип болбосо, жооп-
керчилик болбосо трагедиялуу окуя-
лар боло берет. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

ЖООКЕРЛЕРДИН ЄЛЇМЇНЄ 
КИМ ЖООП БЕРЕТ?

Кыргызстанда акыркы жылдары аскерде 
кызмат єтєп жїргєн жоокерлердин єлїмї 
кєп каттала турган болду. Ушул жылдын 

июль айында эле эки жоокер каза тапты. Алардын 
бири Кой-Таш айылында жайгашкан №73809 
аскер бєлїгїнїн жоокери, 22 жаштагы Элдияр 
Жайлообеков кїзєттє турган жеринде эки жолу 
атылган октон каза болгон. Бул окуянын чоо-
жайы аныктала электе 29-июлда Молдовановка 
айылындагы №27 тїзєтїї колониясын кайтарган 
18 жаштагы жоокер Калыс Абдыкабылов каза 
болду. Єкїнїчтїїсї, эки жоокердин теў єлїмї 
боюнча Коргоо министрлиги жана Жаза аткаруу 
кызматы жоокерлер єзїнє бекитилген куралдан 
ок чыгарып, алган жараатынан мерт болгон деген 
бїтїм чыгарган. Коргоо министри Бактыбек 
Бекболотов Жогорку Кеўеште жоокерлердин 
єлїмїнє алардын жашоо турмушундагы ар кандай 
жагдайлар, курал кармаганды билбегендиги 
себеп болууда деген таризде баяндама жасады. 
Бактыбек Бекболотов атайын аскерге чакырылган 
жалындуу курактагы жаш жигиттердин єлїмї 
алардын ата-энесине, жакындарына кандай 
оор тийгенин, ар бир жоокер їчїн жооп берїї 
керек экендигин баяндама жасап жатып унутта 
калтыргандай болду. Анткени каза болгон 
жоокерлер тынч кїндєрдє сырдуу жагдайда 
кайтыш болуп жатышат. Эгер жоокер элин-жерин 
коргоп жатып каза болсо сєз башка эле...
Жакында Баткен облусунун Айдаркен шаарында 
УКМКнын Чек ара кызматынын 18 жаштагы 
аскери да каза болду. Анын ашказанынан кан 
кетип абалы начарлап, кайтыш болгондугу 
айтылды. Мындай окуялар ушинтип байма-
бай катталып жаткандыктан сентябрь айынын 
башында Акыйкатчы Атыр Абдрахматованын 
демилгеси менен менен аскер кызматын 
єтєп жаткан жоокерлердин арасында адам 
укуктарынын сакталышын караган ведомстволор 
аралык жумушчу топ тїзїлїп, аскер бєлїктєрїнє 
мониторинг жїргїзїлєєрї белгилїї болгон. 
Мониторинг 5-сентябрдан тарта жїргїзїлїп, 
акыркы беш жылда катталган єлїмдєр боюнча 
маалымат топтолуп, уруп-сабоо жана єзїн-
єзї єлтїрїї боюнча фактыларга, аскерлердин 
укуктарынын сакталышына талдоо жїргїзїлмєк. 
Биз мониторингдин кандай жїрїп жатканына, 
анын жыйынтыгы кандай болоруна кызыгып 
Акыйкатчы институтуна кайрылдык. Бул ишти 
Акыйкатчы Атыр Абдрахматованын орун басары 
Альберт Колопов жетекчилигине алып, учурда 
мониторингдин жыйынтыгын чыгаруу алдында 
туруптур.

Бир кездеги биздин кесиптеш менен 
кыска-нуска багытта маектештик. 
Каныбек Капашовичти сєздєн 
кармоо кыйын. Жылмышат да...

- Каныбек мырза, єлкєдєгї 
тїзїлгєн жалпы саясый абалга 
кандай анализ кылып жатасыз? 

- Кемпир-Абад, басма сєзгє бол-
гон мамиле, саясий оппозициялык 
маанайдагы инсандардын камакка 
алынганы кырдаалга таасир берип 
жатканы эч кимге жашыруун эмес.

- Саясый майданда эки жаат 

тиреш... Парламент ичи жырга-
ган тейде эмес. Сунуш айтыўыз-
чы, абалдан кантип чыгабыз?

- Эл ушул Баш мыйзамга, ушул 
курамдагы Жогорку Кеўешке до-
буш беришкен да. А мен 2020-жы-
лы парламенттик башкарууну сак-
тап калуу їчїн кїрєшкєм. Мындай 
шартта эл єзї чечим чыгаруусу ке-
рек го.

- Жогорудагы мен тизмектеген 
кєйгєйлєрдї чечїїдє алдыдагы 
єткєрїлє турган Курултайдын 
жардамы болобу?

- Баш мыйзам боюнча шайлан-
ган курултай гана толук легитим-
дїї. Бул курултай эмне маселе ка-
райт, кантип карайт, андан каба-
рым жок.

- Єзїўїз учурда кайсы сая-
сый жээкке кошулууга ниети-
ўиз кїч?

- Азыркы бийликтин аракеттери 
боюнча сын кєз-караштамын. Тї-
шїндїў да иним!

Калыгул БЕЙШЕКЕЕВ

Жогорку Кеўештин мурдагы депутаты Каныбек ИМАНАЛИЕВ:

“Мен парламенттик башкарууну 
сактап калуу їчїн кїрєшкєм”
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“ЖЕТИ ЖАШЫМДА 
ЄЗГЄНДЄН ТАНДАП 
АЛЫП КЕТКЕН”

Атам милиционер, апам меди-
цина кызматкери болгон менен 
экєє теў чыгармачылыкка жа-
кын адамдар. Фрунзеде жашап 
жїргєнїбїздє ээрчишип алып 
операга, куурчак театрына барып 
жїргєнїбїз эсимде. Кийин атам 
Ош облусунун Єзгєн районуна 
жумушу боюнча которулган соў, 
баарыбыз кєчїп бардык. Мен би-
ринчи классты орус мектептен 
окуп, эжем болсо кыргыз мектеп-
тен окуусун улантты. Сабагымды 
окуп бїтїп бош убактым болуп 
калганда, полдогу тактайлар-
дын жїлгєлєрїн белги кылып, 
сызыкчадан ары єтїп кетпешим 
керек деп, бутумду чоё берчїмїн. 
Теледен муз бийин аткарып жат-
кан жуптарды, жигит кызды ыр-
гытканда кыз айланып-айланып 
келип, музга конгон кезин кєр-
гєндї жактырчумун. “Апа, иним 
экєєбїздї Москвага окууга жи-
берчи, Айткул экєєбїз ушинтип 
бийлейбиз” дей берер элем.  Бир 
кїнї топураган адамдар классы-
бызга кирип келип, мугалимибиз 
менен “балет, балет” деп сїйлє-
шїп жатышты. Баарыбыздын бу-
тубузду чоюп текшерип бїтїп, 
менден “балетке окуйсуўбу?” 
деп сурады. “Албетте окуйм!” 
деп жооп бердим. “Анда Ленинг-
раддагы А.Я.Ваганова атында-
гы балет мектебине алып кете-
биз” дешти. Мен сїйїнїп жатсам, 
атам “кайдагы Ленинград?” деп 
абдан каршы турду. Бишкекте-
ги балет мектебинин директору 
Єзгєн районунун биринчи секре-
тарына менин фамилиямды бе-
рип, дайындап коюптур. Бир кї-
нї атамды чакыртты. Атам чочуп 
“мени эмнеге чакырды же пара 
албасам, эмне ката кетирдим эле” 
деп сарсанаа болот. Барса “кы-
зыўыз барбы?” деп сурайт. “Оо-
ба, кайсынысы, эки кызым бар” 
дейт. “Кимисин балетке тандап 
алышты эле, Фрунзеге жибери-
шиўиз керек” десе “мейли, мей-
ли, балет болсо барсын” деп ма-
кулдугун берип ийген экен атам. 

“ЧЫДАБАЙ, 
ОКУУМДУ ТАШТАЙМ 
ДЕДИМ”

Ошентип, Фрунзеге келдим. 
Биринчи окуу жылы бїтєйїн деп 
жатканда, мугалимдер “жакын-
да Москвага барасыў, азырын-
ча эч кимге айтпай тур” дешти. 
Мен болсо башымды ийкеп кой-
дум. Кїзїндє окуу башталганда 
сентябрдын алты-жетилеринде 
атам экєєбїз Москвага жєнє-
дїк. “Эми эмне болот, кечигип 
калдык” деп ичимден капа бо-
луп жаттым. Барсак, балет мек-
тебинин директору атама “роза 
гїлїн алып келиўиз” деген экен, 
атам экєєбїз гїл издеп жїрєбїз. 
Москвада розалар кымбат, базар-
га барсак бир грузин машинасы-
нын аркасы толтура узун-узун 
сонун розаларды сатып жатып-
тыр. Гїлдї алып директордун 
кабинетине кирдик, мен кичи-
некей баламын да, кабинеттеги 
аппак роялды, тїркїн вазалар-
ды таўыркай карап тура бердим. 
Мени текшерип, “эў мыкты даяр-
дык менен келиптирсиў, кызым, 
кайсы класска киргиў келет” десе 
мен каадаланып “Кыргызстандан 
биринчи классты бїтїп келдим, 
экинчиге кирем” дедим. Кєрсє, 
мыкты окуткан мугалимге туш 
болуптурмун. “Балеттин анато-
миясы” деген сабак єтїлчї, адам 
денесинин тїзїлїшї, сєєк, муун 
жєнїндє баарын кылдат окутуп 
їйрєткєн. Экинчи жылды бїтїп 

жатканда экзаменде мага “5” де-
ген баа коюшту. Їч класстын 
ичинен Москвалык бир да ба-
ла беш албайт, алыскы Кыргыз-
стандан келген кыз мыкты баа 
алыптыр деп окуу жай дїўгїрє-
дї. Тєртїнчї класска барып кал-
ганда окуу улам оор боло башта-
ды. Бир кїнї атама телефондон 
”ата, сагынып чыдай албай кал-
дым, окуумду таштагым келип 
жатат” дедим. “Келем десеў кел, 
бирок, єзїў уят болосуў. Антке-
ни, сенин балетте окуп жатка-
ныўды элдин баары билет” де-
ди атам. “Элдин баары...” деген 
сєз мени токтотту. 

"АКАЕВДИН 
КЄРСЄТМЄСЇ 
МЕНЕН ЇЙЛЇЇ 
БОЛГОМ"

Он жети жашымда окуумду 
аяктагандан кийин Америкага, 
Японияга иштегим келди. Ата-
энеме гастролго кетем десем, 
“бизге учурашып коюп кете бер” 
дегенинен учуп келдим. Кєрсє 
мени алдап чакырып алышып-
тыр. Ата-энемдин жанында эки 
ай болдум. Айылда эс алып жїр-
сєм эле бир кїнї кайдан-жайдан 
мени таап, Бишкекке ошол кез-
деги Маданият министри, белги-
лїї бийчи Чолпонбек Базарбаев 
чакырткан экен, ата-энем їчєє-
бїз борборго келдик. Ал бизди 

“ЧЫДАБАЙ, 

Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын прима-

балеринасы Москвадагы академиялык хореографиялык окуу жайды 

аяктаган. Ал кесибинин ак кар, кєк музунан жалтанбай єтїп, нечен 

оор сыноолорго кайышпастан  єнєр дїйнєсїндєгї єзї эўсеген 

бийиктикке жете алган бирден-бир єнєрпоз десек жаўылышпайбыз. 

Бїгїнкї кїндє аталган театрда жаш бийчилерге устаттык кылып, 

башкы балетмейстер болуп эмгектенип келет.   

Кыргыз республикасынын эл 
артисти Айзада ТУМАКОВА:

“МЕКЕНИМЕ 
АТАМДЫН БИР 
СЄЗЇ БАЙЛАП 
КОЙГОН”

АК ЖЫЛДЫЗ

кабыл алды. “Эў негизгиси баш-
кы ролдорду ойно, беш жыл бий-
лесеў їй аласыў” деди. Ата-энем 
баш ийкеп кубанып отурушат, а 
мен маани берген жокмун. Он 
жети жашта болсом  менде эм-
ненин санаасы? Базарбаев биз-
дин кєзїбїзчє Ак їйгє телефон 
чалып, Москва-Бишкек катта-
мына билет алганга тапшырма 
берди. Анткени, окуу жайдагы 
дипломумду алганга їлгїрбєй 
келе берген элем. Орусияга ба-
рып, дипломумду алгандан ки-
йин “кайра кетпей эле койсом-
бу” деген балалык ой кетти. Би-
рок, баары бир кайрылып келип, 
Абдылас Малдыбаев атындагы 
опера жана балет театрынан эм-
гек жолумду баштадым. Театр-
га кирерим менен биринчи кате-
гориядагы бийчи болуп, башкы 
ролдорду ойнодум. 2001-жылы 
25 жашымда “Эмгек сиўирген ар-
тист” наамын алып, 2002-жылы 
Кыргызстандын туўгуч прези-
денти Акаевдин кєрсєтмєсї ме-
нен їйлїї болдум. 

“БУТУБУЗДУН 
КАНАГАНЫ 
ПУАНТТЫН 
СЫРТЫНА 
ЧЫГЫП КЕТЧЇ”

Театрга алгач келгендеги экин-
чи ролум “Жизель” спектаклин-
деги баш каарманды ойнодум. 
Он сегиз жаштамын. Актёрдук 
тажырыйба жок. Ролумду Рей-
на Чокоева менен даярдадым. 
Рейна эженин мїнєзї катуу эле, 
жалкоо адамдарды жактырчу 
эмес. Пуантты кийип айланган-
да бутумду єйкєй берип жоор бо-
луп кетчї. Жаныў кыйналганы-
нан бийлегиў келбей калса “да-
гы жасайсыўбы?” деп мени сы-
нап сурап калат. “Жок, бийле-
бейм” десем ачууланат. Кайра 
дароо “бийлейм” дейм. Ошен-
тип, таўдан-кечке кайра-кайра 
репетиция кылып жатып байка-
бай калган экенмин, бутум ка-
нап, пуанттын сыртына чыгып 
кетиптир. Ошол кездеги балет-
мейстер Уран Сарыбагышев акы-
рын басып келип “Рейна, кызды 
кыйнабай коё бербейсиўби эми” 
деп эжеге шыбыраганы эсимде. 

Єзїнїн катуулугу, эмгекчилди-
ги, талап коё билгени менен ба-
лет єнєрїнїн ачуу-таттуусуна 
даярдап, азыркыдай деўгээлге 
жеткиргени їчїн устатым Рей-
на Чокоевага абдан ыраазымын. 

“ЖАШЫРГАНДА 
ЭМНЕ, ЖАШ 
КЕЗДЕ КЫЗГАНЫЧ 
ДА БОЛДУ”

Жолдошум Эмил Акматов 
Санкт-Петербургдагы А.Я.Ва-
ганова атындагы Орус балет 
академиясынан окуп бїтїр-
гєн. Окууну бїткєн соў театрга 
келип иштеп жїргєндє тааны-
шып, баш кошконбуз. Тажырый-
балуу, билимдїї, театрдагы ал-
дыўкы бийчилердин бири. Экєє-
бїз бири-бирибизди жакшы тї-
шїнїшєбїз. Башкы каармандар-
ды чогуу ойнодук. Албетте, жа-
шообузда кызганыч деле болду. 
Театрда кыз-жигиттер кєп эле, 
биз да жаш элек. “Бирєє сени 
карап койду, тиги менен бийле-
диў” деген майда-чїйдє таары-
нычтар кээде боло калчу. Репе-
тиция убагында сїйїїнї кєрсє-
тїш їчїн кучактап, сїйїї тол-
гон кєздєр менен караш керек 
эмеспи. Жолдошумду сїйїп ка-
рабай койсом, балетмейстер таа-
рынышканыбызды байкап калат 
деп, сїйгєн кєз менен тигилип 
коёт элем. Азыр эки кыз, бир 
уул, бир жээн неберебиз бар. Їч 
балабыз теў балет єнєрїн танда-
ган. Улуу кызым кийин кесибин 
алмаштырды. Учурда кичїї кы-
зым Кыргызстанда, уулум Мос-
вада балет єнєрї боюнча билим 
алып жатат. 

“БАЛЕТМЕЙСТЕРДИН 
МЭЭНЕТИ ООР”

Беш ай мурун башкы балет-
мейстер болуп дайындалдым. 
Ичинен эмнеге гана бушайман 
болбосун, балетмейстер окуу-
чуларына жакшы маанайды га-
на кєрсєтїшї керек. Антпесе, 
убакыт текке кетип, спектакл-
дин даярдыгына зыян тийгизет. 
Жумуш чынында оор, тер тєгїп, 
мээнет кылганды талап кылат.  
Ушул 40-45 жашта иштегиў ке-
лип кїйїп-жанып турат окшой-
суў. Єзїў билген нерсеўди бер-
гиў эле келип турат экен. Сен 
жасаган, билген нерсени баары 
жасашын каалайсыў. Албетте, 
азыр балет єнєрїндєгї жаштар 
чет єлкєгє чыгып кеткен учурлар 
аз эмес. Алардын кєбї таланттуу, 
билимдїї. Бєтєн жактан билим-
тарбия, акча, баарын таап жаты-
шат. Бирок, алар мекенинин ал-
дында карыз экенин, єз элине ке-
лип кызмат кылышы керек экен-
дигин эстерине алышы керек деп 
ойлойм. Мен дагы жогоруда айт-
кандай, башка элдин театрлары-
на кетким келгенде атамдын ма-
га айткан бир сєзї мени Кыргыз-
станга байлап койгон. “Кайда се-
нин мекенчилдик сезимиў? Їй-
рєнгєн жакшы нерсеўди єзїўдїн 
элиўе беришиў керек” дегенде, 
мекениме ак кызмат єтєшїм ке-
рек экенин тїшїнгєм.  

Афина БАКИРОВА



АЙМАК ЄНЇКСЄ – МАМЛЕКЕТ ЄНЇГЄТ

айылдардан жумушсуздуктун 
айынан иш издегендер, ишкер-
лик менен алек болгусу келген-
дер биздин айыл єкмєткє келип 
катталып калышат. Аларды жу-
муш менен камсыз кылууга, иш-
керлик  кылса тиешелїї шарт-
тарды тїзїп берїїгє аракет кы-
лып жатабыз. 

- Кайсыл айыл аймагына 
барбагын калкты таза суу ме-
нен камсыз кылуу маселеси 
курч коюлуп турат. Бул масе-
ле кандай чечилип жатат? 

- Таза суу – чыў ден соолук-
тун кепили десем болот. Бїгїн-
кї кїндє айыл аймагында калк-
ты ичїїчї суу менен камсыз кы-
луу маселеси єтє кєйгєйлїї деп 
деле айта албаймын. Акырын-
дык менен маселе чечилип жатат. 
Учурда айыл аймагындагы   жа-
ўы конуштарга таза суу жетки-
рїїгє аракеттер кєрїлїїдє. Чоў 

Кара-Буура айылында 16 чакы-
рым аралыктан булактан топ-
тоо жолу менен айылдыктарга 
суу берилет. Учурда жаўы дол-
боорлорду киргизип, Їч-Булак 
айылына дагы жеткиликтїї та-
за суу берїї боюнча иштер жї-
рїп жатат. Аймактын элин таза 
суу менен камсыз кылуу їчїн 5-6 
чакырым жерге суу тїтїктєрїн 
тартышыбыз керек. Жаўы ко-
нуштарга таза суу жеткирїїгє 
аймагыбыздан чыккан белгилїї 
инсан, Жогорку Кеўештин депу-
таты Жумабеков Дастан Артисбе-
кович чоў жардамдарды берїїдє. 
Таза суу менен камсыз кылуу ба-
гытында даярдаган документте-
рибиз экспертизадан єтїп, азыр 
иш башталууда. Ошондой эле ай-
мактын демилгелїї жашоочусу 
Мирлан Назарбеков суу чыккан 
жерди казып берип, зор салымын 
кошууда. Мына ушул долбоорду 

жїзєгє ашырууга  жергиликтїї 
бюджеттен 4 млн сом бєлїндї. 
Аймактагы тез арада чечїїнї 
талап кылган маселелерди жер-
гиликтїї кеўештин депутатта-
ры, айылдын активисттери ме-
нен биргеликте талкуулап келе-
биз. Ошондуктан, калкты таза 
суу менен камсыз кылуу биздин 
кєўїлїбїздїн борборунду тур-
ган меселе. 

- Айыл аймагынын элине 
ыўгайлуу шарттарды тїзїї 
їчїн инфратїзїмдєрїн жак-
шыртуу маанилїї эмеспи. 
Жолдордун оўдоо, кєчєлєрдїн 
жарыктандыруу сыяктуу иш-
тери кандай жїзєгє ашууда? 

- “Жолу оўолгондун – иши 
оўолот” деп коёт го. Айыл ай-
магында инфратїзїмдєрдї жак-
шыртуу боюнча мен жетекчи 
болуп келгенге чейин эле мак-
саттуу иштер алып барылып 

жатыптыр. Айылыбызда-
гы таштак жолдор четинен ас-
фальтталып, элибиздин жашоо-
турмушуна ыўгайлуу шарттар 
тїзїлїїдє.  3 айылыбызда 2-3 
чакырым ички жолдорун толугу 
менен оўдоо їчїн тендер жарыя-
лаганы турабыз. Кийинки жыл-
дары дагы ички, тышкы жолдо-
рубузду оўдоого тиешелїї кара-
жаттарды бєлїїнї караштырып 
жатабыз. 

Айыл аймагындагы жаўы ко-
нуштардын муктаждыктарын 
жоюуга аракеттер кєрїлїїдє. 
Чоў Кара-Буура айылынын жа-
ўы конушуна 7 даана суу єтїї-
чї лотоктор коюлуп, эки кєпї-
рє курулду. 100 карагай мамы-
чаларын орнотуп, электр энер-
гиясынын зымдары кошо тар-
тылды. Аны менен кошо 3 транс-
форматор ушул аймактын элин 
электр энергиясы менен камсыз 
кылмакчы. 14 даана тїнкї жа-
рык берїїчї  мамычалары ши-
ретилип жакын арада кєчєлєргє 
орнотулат. Айылдын борбордук 
эл єтїїчї тротуарына, мечиттин 
жанындагы жолго кум-шагыл тє-
гїлїп жана сїрїлїп тегизделди. 
Борбордук кєчєдєн 47 метр суу 
єтїїчї арыгы казылып, кєчє ке-
ўейтилди. 

Андан башка Чаткал кєчєсї-
нє жалпы 150-200 метрге че-
йин ирригациялык система-
сы оўдолуп,  6 даана лоток ор-
нотулду. Ленин кєчєсїнїн чы-
гыш жак бетине жаўы тротуар 
салуу їчїн даярдык иштери жї-
рїп жатат.  Кызыл-Адыр айылы-
нын Луговая, Колхозная, Сува-
налиев, Химия, Строительная,  
К.Осмоналиев, М.Керимбеков 

Кара-Буура районундагы 
Кара-Буура айыл єкмєтїнїн 
башчысы Болот СТАМКУЛОВ:

”МЫЙЗАМДУУЛУКТУН САКТАЛЫШЫ 
АКТУАЛДУУ БОЛУП ТУРАТ”

К ара-Буура районундагы Кара-Буура айыл єкмєтї Талас 
облусундагы эў чоў айыл єкмєт болуп саналат. Кара-Буура 
районунун социалдык-экономикалык жактан єнїгїїсї, 

калктын жашоо-шарттардын жакшырышы, мамлекетибиздин 
гїлдєп єсїїсї їчїн чын ыкласынан кызмат єтєгєн 
инсандарыбыздын сап башында келе жаткан Стамкулов Болот 
Музулумович буга чейин ушул райондогу Кєк-Сай айыл єкмєтїн 
бир нече жыл жетектеп келди. Ротациялоо жолу менен Кара-
Буура айыл аймагына которулуп келгенине 3 айдын жїзї болду.  
Ар бир райондо ак эмгеги менен ийгилик жараткан инсандар єз 
элинин сыймыгы. Мына ушундай сый-урматка ээ болгон Кара-
Буура айыл єкмєтїнїн башчысы Стамкулов Болот Музулумович  
салык кызматынын жана айыл чарба кызматынын отличниги 
тєш белгиси  жана башка бир топ сыйлыктар менен сыйланган.  
Учурда ата журттун тїмєн тїйшїктїї, ары жоопкерчиликтїї 
милдеттери менен алек болуп жаткан айыл аймагынын башчысы 
биздин гезиттин кабарчысына тємєндєгїдєй маек уюштуруп 
берди.

- Болот Музулумович, жер-
гиликтїї єзїн-єзї башкаруу 
органында бир топ жылдан 
бери їзїрлїї эмгектенип ке-
ле жатасыз. Кара-Буура айыл 
аймагы деле сизге жат эмес. 
Аймакта сиз белгилеген кан-
дай маселелер бар экен?

- Туура айтасыз, жергиликтїї 
єзїн-єзї башкаруу органдарын-
да узак жылдар аралыгында эм-
гектенип келатам. Ушул жылдар 
ичинде кєптєгєн айыл башчы-
лары, жетекчилери менен иште-
дим. Биринен сабак алдым, баш-
касына таасирлендим дегендей. 
Эл ишенимине ээ болуп жетек-
чилик кызматка дайындалуу,   
алардын їмїт-тилектерин ак-
тоо бир эсе сыймык болсо, бир 
эсе кїнї-тїнї тїйшїк аркала-
ган жоопкерчилик эмеспи.  Жа-
ўы келген жетекчинин адистиги 
кайсыл багытта  болсо, негизги 
кїч аракетти ошол тармакка ба-
сым жасаларын байкадым. Ме-
нин деле артыкчылык берген ба-
гыттарым бар. Элибиздин жыр-
галчылыгы, мекенибиздин баку-
баттуулугу, гїлдєшї їчїн кыз-
мат кылсам дейм. Ак кызматтын, 
адал эмгектин єзгєчє принцип-
терин туу тутуп, элибиз менен 
мамлекеттик кызматты аркала-
ган замандаштарыбыздын орто-
сундагы мамилелерди бекемдеп, 
бири-бирине болгон ишенимде-
рин арттырсам деген тилектерим 
бар. Эл мїдєєсїн чечїїдє акыл 
дараметим, билимим, тажрый-
баларым жетиштїї топтолду де-
ген тыянакка келип иштеп жа-
там. Эми, Манас атамдын, ата-
бабаларыбыздын руху-духу дем 
берип, туура жолго багыштап, 
ийгиликтердин жарала турган-
дыгына ишенем.  

Албетте, айылдыктардын кєй-
гєйлїї маселелерин чечїї ме-
нин  башкы принцибим. Айыл 
єкмєттє иштеген мезгилден тар-
тып эле чечилїїнї талап кылган 
маселелерди сыртынан анализ-
деп, таразалап кєрїп, єз алдым-
ча жыйынтыктарды чыгарып ке-
лем.  Азыр Кара-Буура айыл ай-
магын талапка ылайык єнїктї-
рїї максатында ар тараптуу иш-
тер кызуу жїрїїдє. Аймактагы 
бош жаткан жерлерди, объекти-
лерди инвентаризациялоо иш-
терин аяктоонун алдында тура-
быз. Биздин айыл єкмєт жалпы 
эле Талас облусу боюнча эў чоў 
айыл єкмєттєрдїн бири болгон-
дуктан иштей турган иштер аб-
дан эле кєп. Аймактагы  инсан-
дарыбыздын укук маселелерин 
чечип, мыйзамдуулуктун сакта-
лышы дагы азыр актуалдуу бо-
луп турат. Карапайым адамдар-
дын арасында єзїнїн жєнєкєй 
эле укуктарын билбей кыйна-
лып жїргєн учурларын кєп эле 
кездештирїїгє болот. Ошондук-
тан, айылдаштарымды єз укук-
тарын билип, мыйзамдын алка-
гында жїрсє эч качан утулбай, 
утуштардын їстїндє боло тур-
гандыктарын айтып, мыйзамды 
сыйлоого чакырып келем.

Учурда айыл аймагында жер, 
таза суу, жол, жарыктандыруу, 
отун менен камсыз кылуу, жаш-
тар, медицина, билим берїї тар-
мактарынын тегерегиндеги  ма-
селелер бар. Кара-Буура айыл 
єкмєтї райондун борборунда 
жайгашкандыктан ички мигра-
циянын  кїчтїї агымы бизге ке-
лип такалат. Анткени,   район-
дун борбору Кызыл-Адыр айы-
лында соода тармагы, ишканалар 
кєбєйїп жаткандыктан, жумуш 
менен камсыз болуу жагы жак-
шы жолго коюлуп баратат. Четки 
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”МЫЙЗАМДУУЛУКТУН САКТАЛЫШЫ 
АКТУАЛДУУ БОЛУП ТУРАТ”

жана Парковая кєчєлєрїнє 
жалпы кум-шагылдар тєгїлїп, 
автогрейдер менен сїрїлїп те-
гизделди. Ал эми Кызыл-Адыр, 
Чоў Кара-Буура жана Їч-Булак 
айылдарынын жаўы конушта-
рына электр чубалгыларын тар-
тууга жалпы 80 даана бетон ма-
мычалары (столба) келип тїш-
кєн. Кызыл-Адыр айылында-
гы жаўы курулган балдар би-
лим берїї борборунун (ДОЦ) 
тегерегине кум-шагылдары тє-
гїлїп, тегизделди.  Ошондой 
эле Кызыл-Адыр айылынын                   
Ч.Айтматов кєчєсїнїн боюнда-
гы тротуар аллеясына жалпы 168 
даана ак кайыў кєчєттєрї отур-
гузулду. 350 даана роза гїлдє-
рї мектеп жана бала бакчалар-
га бєлїнїп берилди. Е.Абилдаев 
атындагы сейил багына демєєр-
чїлєр тарабынан 10 даана Тянь-
Шань дарагы, 59 даана Крымс-
кая сосна жана 59 даана ак ка-
йыў кєчєттєрї тигилди.  

Їч-Булак айылынын Талас – 
Тараз – Суусамыр автожолунун 
жээгиндеги жапайы бадалдар 
тазаланды. Жаштык кєчєсїн-
дєгї мамычаларга 5 даана фо-
нар орнотулду жана Б.Усупбе-
ков жана Жаманкулов кєчєлє-

рїндєгї кїйбєй калган фонар-
ларды оўдоо иштери жїргїзїл-
дї. Жаштык кєчєсїнє демєєрчї-
лєр тарабынан кум-шагылдары 
тєгїлїп тегиздєє иштери жїр-
гїзїлдї. Мындан тышкары Жа-
ўы Конуш кєчєсїнє жеке ишкер 
Бегалиев Анарбай тарабынан 8 
метрлик кєпїрє жана шагыл, 
кум тєшєлдї. Ал эми айыл єк-
мєтї тарабынан грейдер менен 
тегизделип берилди.  А.Сулай-
манов атындагы орто мектебине 
9 тїп  туя, можжевельник саты-
лып берилди. Айтор, айылдары-
быздын жана башка инфратїзїм-
дєрїн жакшыртууга болгон кїч-
аракетибизди жумшай беребиз. 

- Айыл аймагынын киреше-
си тиешелїї салыктарды топ-
тоодон куралат эмеспи. Ай-
макта салык жыйноонун пла-
ны кандай аткарылып жатат? 

- Салык жыйноо боюнча биз-
дин айыл єкмєтїбїз алдыўкы 
кєрсєткїчтєрдї жаратып, ар 
качан план-тапшырмаларыбыз 
ашыгы менен аткарылып ке-
лет. Аймагыбыздагы ишкерлер 
дагы салыкка болгон карызда-
рын єз убагында тєгїп, мамле-
кет алдындагы жоопкерчилик-
терин жогору баалашат. Быйыл-
кы жылы жер їлїштєрї салык-
тан бошотулган. Бул жагдай дый-
кандар їчїн чоў жардам болду. 
Дыйкандар кожолук салыктарын 
тєлєп жатышат. Азыр ал салык-
тарды жыйноо мєєнєтї аяктап 
калды. Учурда ижарага берилген 
фонддун эсебиндеги жерлердин 
салыктары чогултулууда. Са-
лыктын бул тїрї дагы буйруса 
100 пайызга толук чогултулмак-
чы.  Жер салыгын алып койгон-
дон бери бюджетибизди кєтєрїї 

їчїн кошумча булактарды издеп, 
ички жана тышкы инвестиция-
ларды тартуу їчїн  инвесторлор-
го, жеке ишкерлерге мыйзамдын 
чегинде ыўгайлуу шарттарды тї-
зїп берїїдєбїз. 

Учурдан пайдаланып айта ке-
тїїчї нерсе, айыл аймагынын 
єнїгїшїнє Президент, Министр-
лер Кабинети, облустук, район-
дук башкаруу бийликтери жак-
шы жардам берип жатат. Масе-
лен, аймактагы  “Айданек” бала 
бакчасынын чатырын алмашты-

рууга  республикалык бюджет-
тен, тїрткї берїїчї гранттын 
эсебинен 1 360 000 сом бєлї-
нїп берилди. Ал эми  Манас ор-
то мектебинин сырткы терезеле-
рин алмаштырууга 2 874 256 сом 
каралды. Борбордук шайлоо ко-
миссиясы Жаштар борборуна 720 
000 сомго 25 ноутбук, 5 телеви-
зор алып берди. Жаратылышты 
єнїктїрїї фондунун 2 700 000 
сом каржылык колдоосунун 
эсебинен таштандыларды чыга-
ра турган “Хова” маркасындагы 
автоунаасын алдык.  Жыл соўу-
на чейин белгиленген пландарды 

ишке ашыруунун їстїндє иштеп 
жатабыз.

- Элет жеринде жылдан-
жылга калктын саны кєбє-
йїп, айылдар кеўейип бара-
тат. Ошону менен бирге кєчє-
лєрдї таза кармоо, таштанды-
ларды чыгаруу маселеси кою-
ла баштады. Айыл єкмєтїндє 
бул маселени чечїїгє аракет-
тер кєрїлїп жатабы? 

- Туура айтасыз, айыл айма-
гында тазалык маселесине кє-
ўїл бура турган учур келди. Єзї-

ўїзгє маалым, Президент Садыр 
Жапаров “Улуттук тазалык кїнї 
жана 2023–2025-жылдар мезги-
линде тиричилик калдыктарын 
иштетїї боюнча натыйжалуу 
инфраструктураны тїзїї боюн-
ча иш-аракеттер планы жєнїн-
дє” Жарлыкка кол койгон. Мына 
ушул Жарлыкты аткаруунун ал-
кагында жалпы эле айыл аймак-
тарында атайын иш-чаралар иш-
телип чыккан. Кара-Буура айыл 
єкмєтїндє ушул багытта кєп 
иштер жасалып жатат. Мында 
айыл єкмєткє караштуу комму-
налдык чарбанын эмгегин баса 

белгилеп айткым келет. Кызыл-
Адыр айылынын ички кєчєлє-
рї  болгон Ч.Айтматов, Н.Ко-
жомуратов, М.Айтматов, К.Ос-
моналиев, Межквартал кєчєлє-
рї, Ленин орто мектебинин жа-
на Чолпонбай кєчєлєрїнєн жол 
жээктеп єскєн бактардын куура-
ган бутактарын, жїргїнчїлєр-
дїн жана жєє адамдардын ємї-
рїнє кооптуу болгон дарактар 
кыйылып-буталды.  Кыйылган 
дарактарды  отун катары социал-
дык жактан коргоо бєлїмї ме-
нен биргеликте аз камсыз болгон 
їй-бїлєлєргє, социалдык жактан 
муктаж адамдарга тизме аркылуу 
жеткирилип берилди.

Кыш айларында кар жаап жол-
дор тайгак болгонуна байланыш-
туу, єз убактысында автогрей-
дер техника каражаты менен ич-
ки кєчєлєрдї кардан тазалап сї-
рїп, жолдорго кум чачуу иште-
ри колго алынмакчы. Ошондой 
эле жазындагы маал-маалы ме-
нен єткєрїлїп турган ишемби-
ликтерден чыккан катуу таштан-
дылары жана парктар, аллеялар-
дан жыйналган жалбырак таш-
тандылары да єз учурунда таш-
танды полигонуна чыгарылып 
турду. Айыл ичиндеги жана сыр-
тындагы кєрнєк жарнактар жа-
ўыртылып, сырдалып аны менен 
бирге жол боюндагы жана парк-
тар ичиндеги єсїп турган талдар 
акталды.

Улуу Жеўиштин 77 жылды-
гына карата єткєрїлїїчї иш-
чараларга карата айылыбыздын 
борборундагы белгисиз жоокер-
дин айкелинин айлана тегереги 
иретке келтирилип, актап сырдоо 
иштери аткарылды. Аны менен 
бирге Лениндин, Ч.Айтматовдун 
эстелиги жана Тараз – Талас – 
Суусамыр автожолунун боюн-
дагы “Баатырлар аллеясы” жана 
башка коомдук жайларда таза-
лыкты сактоого єзгєчє кєўїл бу-
рулуп келет. Ошондой эле Талас 
– Тараз – Суусамыр автожолу-
нун боюндагы тїнкї жарык жана 
электр энергиясын берїїчї  те-
мир мамычалар ар кандай боёк-
тор менен сырдалды.

Кызыл-Адыр айылынын 
Ч.Айтматов кєчєсїндє жайгаш-
кан борбордук паркында сырт-
кы демєєрчїлєр  тарабынан 
жїргїзїлгєн курулуш иштери-
не коммуналдык чарбанын тех-
ника каражаттары тартылып, 
кум-шагылдары ташылып, ку-
рулуш иштерине жолтоо болгон 
бак-дарактарды бутоо, кесїї жа-
на эски бетон плита калдыкта-
ры алынып, аны менен бирге ор-
нотулуучу эстеликтердин пай-
дубалдарынын орундары дагы 
дайындалды. 2022-жылда орто-
догу тїзїлгєн келишимдердин 

негизинде Кызыл-Адыр айы-
лында жайгашкан мекеме-
уюмдардан, ишканалардан, соо-
да тїйїндєрїнєн, коомдук та-
мактануу жайларынан, базар-
лардан, борбордук жана башка 
ички кєчєлєрїнєн ГАЗ-3309 ав-
томашинасынын базасындагы 
АЗ-КО 440-2 єзї жїктєєчї му-
соровозу менен катуу таштанды-
лар салынуучу жалпы саны 100 
даана контейнерлерден башка-
ча айтканда болжолу 1113 тон-
на катуу таштандылар ташылып 
чыгарылды. 

Атайын автоунаалардын жар-
дамы менен “Байчечекей”, “Бї-
чїр”, “Айданек” балдар бакчала-
рынын, Ж.Субанбеков ОМнин,  
Карл-Маркс кварталындагы жа-
на Межквартал кєчєсїндєгї эки 
кабаттуу їйлєр арасындагы сар-
кынды суулар жыйналуучу ку-
дуктарынан єз убагында саркын-
ды суулары сордурулуп тазала-
нып турат.

Кызыл-Адыр айылынын 
тїндїк-чыгыш тарабында жай-
гашкан таштанды таштоочу жа-
йына тєгїлгєн катуу таштанды-
лар коммуналдык чарбанын ка-
рамагындагы  атайын унаа жа-
на автогрейдердин жардамы ме-
нен ар бир айда бир жолу сїр-
дїрїлїп турат. Кээ бир айыл-
дын жашоочулары чачыранды, 
ар кайсы жерге ташталган ка-
туу таштандыларды тазалап, 
айлана-тегерегин иретке келти-
рїїгє жардам беришїїдє. Ком-
муналдык чарбанын айдоочула-
ры, жумушчулары атайын ки-
йимдери, атайын бут кийимде-
ри жана башка кїнїмдїк керек-
тїї нерселери менен камсыз-
далган. Аны менен бирге  тех-
ника каражаттары  техникалык 
кароолордон жана єз учурун-
да жазгы-жайкы жана кїз-кыш 
мезгилдерине карата даярдык-
тардан єткєрїлїп турат. Азыр-
кы кїндє график боюнча иш ат-
карышууда.

Эми сєзїмдїн соўунда айта-
рым, элеттеги элибиз учурдун 
талабын туура тїшїнїп, иш-
керликти жакшы єздєштїрїп 
алышты. Кайсыл тармактан кан-
дай киреше тїшєт, кантип иш-
тєє керек эч кимден сурашпайт. 
Элибиз “иштин кєзїн билип”, 
калктын жашоо деўгээлинин 
єсїшїнє жакындан жардам бе-
рип жатат. Айыл єкмєтї элибиз-
дин жакшы жашашы їчїн бол-
гон шарттарды тїзїїгє милдет-
тїїбїз. Жергиликтїї кеўештин 
депутаттары менен биргеликте 
жыл башынан белгиленген план-
тапшырмаларды аткарып, эли-
биздин алдында жїзїбїз жарык 
болуш їчїн тыным албай иштей 
беребиз.     

P.S. Айыл єкмєт башчысы 
Болот Стамкулов узак жыл-
дардан бери ушул кызматты 
аркалап келет. Эл ишенимин 
туу тутуп, алардын айыл айма-
гы менен байланышкан їмїттє-
рїн, максаттарын ишке ашы-
руунун їстїндє иштеп жаткан 
учуру. Болот мырзанын жетек-
чилиги астында кєптєгєн дол-
боорлор ишке ашып, Кызыл-
Адыр айылынын жашоочу-
лары кубанып турчу кїндєр 
алдыда. Болот мырзага жана 
анын элине аманчылык, баку-
батчылык каалайбыз.
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Áèðäèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê êàäð ñàÿñàòûí èøêå àøûðóóíóí 
íàòûéæàëóóëóãóí æîãîðóëàòóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 71-áåðåíåñèíå ûëàéûê òîê-
òîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2017-æûëäûí 
31-ÿíâàðûíäàãû ¹17 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê 
(æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò îðóíäàðûíûí ðååñòðèí áåêèò¿¿ 
æºí¿íäº" Æàðëûãûíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí Æàðëûê ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò îðóíäà-
ðûíûí ðååñòðèíäå:

- I áºë¿ìäº:
1-ãëàâà òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû îí æåòèí÷è - îí òîãóçóí÷ó 

àáçàöòàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«Ìèíèñòðäèí îðóí áàñàðû, ìàìëåêåòòèê êîìèòåòòèí òºðà-

ãàñûíûí îðóí áàñàðû, Ïðåçèäåíòêå êàðàøòóó ìàìëåêåòòèê 
îðãàíäûí æåòåê÷èñèíèí îðóí áàñàðû (Ïðåçèäåíòòèí ò¿çäºí-
ò¿ç êàðàìàãûíäà), Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó àäìè-
íèñòðàòèâäèê âåäîìñòâîíóí æåòåê÷èñèíèí îðóí áàñàðû, àòêà-
ðóó áèéëèãèíèí áàøêà îðãàíûíûí æåòåê÷èñèíèí îðóí áàñàðû

Ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí âåäîìñòâîëóê áºë¿ì¿í¿í æåòåê÷è-

ñè (Ïðåçèäåíò, Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû òàðàáûíàí 
äàéûíäàëóó÷ó æàíà áîøîòóëóó÷ó êûçìàò îðóíäàðû)

Ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí âåäîìñòâîëóê áºë¿ì¿í¿í æåòåê÷è-
ñèíèí îðóí áàñàðû (Ïðåçèäåíò, Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òº-
ðàãàñû òàðàáûíàí äàéûíäàëóó÷ó æàíà áîøîòóëóó÷ó êûçìàò 
îðóíäàðû)»;

2-ãëàâà òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû îí ýêèí÷è àáçàö ìåíåí òî-
ëóêòàëñûí:

«Ïðåçèäåíòòèí èø áàøêàðóó÷óñóíóí îðóí áàñàðû»;
- II áºë¿ìä¿í 4-ãëàâàñûíäà:
3-ïóíêòòóí «Æîãîðêó êûçìàò îðäó» òîáó àëûï ñàëûíñûí;
5-ïóíêòòóí «Æîãîðêó êûçìàò îðäó» òîáóíóí «Æ-À» êàòåãî-

ðèÿñû àëûï ñàëûíñûí;
6-ïóíêòòà:
«Æîãîðêó êûçìàò îðäó» òîáóíóí «Æ-À» êàòåãîðèÿñû àëûï 

ñàëûíñûí;
«Ìèíèñòðëèêòåðäèí, ìàìëåêåòòèê êîìèòåòòåðäèí âåäîìñò-

âîëóê áºë¿ìäºð¿» áºë¿ì¿íäº:
«Æîãîðêó êûçìàò îðäó» òîáóíóí «Æ-Á» êàòåãîðèÿñû àëûï 

ñàëûíñûí;
«Áàøêû êûçìàò îðäó» òîáóíóí «Á-À» êàòåãîðèÿñûíäà áè-

ðèí÷è àáçàö òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«Âåäîìñòâîëóê áºë¿ìä¿í æåòåê÷èñèíèí îðóí áàñàðû (ìàì-

ëåêåòòèê îðãàíäûí æåòåê÷èñè òàðàáûíàí äàéûíäàëóó÷ó æàíà 
áîøîòóëóó÷ó êûçìàò îðóíäàðû) (*)»;

7-ïóíêòòóí “Æîãîðêó êûçìàò îðäó” òîáó àëûï ñàëûíñûí;
8-ïóíêòòà:
«Æîãîðêó êûçìàò îðäó» òîáó àëûï ñàëûíñûí;
«Âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð» áºë¿ì¿í¿í «Áàøêû êûçìàò îðäó» 

òîáóíóí «Á-À» êàòåãîðèÿñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«Âåäîìñòâîëóê áºë¿ìä¿í æåòåê÷èñèíèí îðóí áàñàðû (ìàì-

ëåêåòòèê îðãàíäûí æåòåê÷èñè òàðàáûíàí äàéûíäàëóó÷ó æàíà 
áîøîòóëóó÷ó êûçìàò îðóíäàðû)»;

10-ïóíêòòóí «Óêóê êîðãîî îðãàíäàðû» áºë¿ì¿í¿í «Áàøêû 
êûçìàò îðäó» òîáóíóí «Á-À» êàòåãîðèÿñûíûí ýêèí÷è àáçàöû 
àëûï ñàëûíñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 21-íîÿáðû, ÏÆ ¹378
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ЖАНА МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНЫН РЕЕСТРИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ" ЖАРЛЫГЫНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
2020-ЖЫЛДЫН 26-НОЯБРЫНДАГЫ №579 

"КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНА КАЙТЫП КЕЛЇЇГЄ 
КЇБЄЛЇК ЖЄНЇНДЄ ЖОБОНУ ЖАНА КЫРГЫЗ 

РЕСПУБЛИКАСЫНА КАЙТЫП КЕЛЇЇГЄ КЇБЄЛЇКТЇН 
БЛАНКЫНЫН СЇРЄТТЄЛЇШЇН БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ" 

ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Ñèðèÿ Àðàá Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà òóóëãàíäûãû ôàêòû-

ñûí ûðàñòàãàí êàíäàéäûð áèð äîêóìåíòòåðè æîê Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí æàðàíäàðûí, àíûí è÷èíäå æàøû æåòå ýëåê áàëäàðäû 
äîêóìåíòòåøòèð¿¿ ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòó-
öèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí 26-íîÿá-
ðûíäàãû ¹579 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíà êàéòûï êåë¿¿ãº ê¿áºë¿ê 
æºí¿íäº æîáîíó æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíà êàéòûï êåë¿¿ãº ê¿-
áºë¿êò¿í áëàíêûíûí ñ¿ðºòòºë¿ø¿í áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíà 
òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- 31-ïóíêòòóí ýêèí÷è àáçàöû "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíà êàéòûï êå-
ë¿¿ãº" äåãåí ñºçäºðäºí ìóðäà "Ñèðèÿ Àðàá Ðåñïóáëèêàñûíàí ðå-
ïàòðèàöèÿëàíóó÷ó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðûíà, àíûí 
è÷èíäå àëàðäûí æàøû æåòå ýëåê áàëäàðûíà óáàêòûëóó ê¿áºë¿êò¿ 
òàðèçäººäºí òûøêàðû," äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 14-íîÿáðû, ¹620

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 2022-ЖЫЛДЫН 
28-ИЮЛУНДАГЫ №397 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН 

"ЭЛ ЇМЇТЇ" ЭЛ АРАЛЫК СТИПЕНДИЯСЫН ЫЙГАРУУ ЖОЛ-ЖОБОЛОРУН 
ЖЄНГЄ САЛУУЧУ ЧЕНЕМДИК УКУКТУК АКТЫЛАРДЫ БЕКИТЇЇ 

ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 2022-ЖЫЛДЫН 
24-ОКТЯБРЫНДАГЫ №581 "КЄМЇР ТАШУУНУН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ 

ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР 
КАБИНЕТИНЕ КАРАШТУУ ЖАШЫЛ 

ЭНЕРГЕТИКА ФОНДУН ТЇЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Æàøûë ýíåðãåòèêà ÷ºéðºñ¿íäº ìàìëåêåòòèê áàøêàðóóíóí íàòûé-

æàëóó ñèñòåìàñûí ò¿ç¿¿ ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñ-
òèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17 æàíà 26-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó 
Æàøûë ýíåðãåòèêà ôîíäó ò¿ç¿ëñ¿í.

2. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàø-

òóó Æàøûë ýíåðãåòèêà ôîíäó æºí¿íäº æîáî 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;
2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàø-

òóó Æàøûë ýíåðãåòèêà ôîíäóíóí áàøêàðóó ñõåìàñû 2-òèðêåìå-
ãå ûëàéûê.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó 
Æàøûë ýíåðãåòèêà ôîíäóíóí øòàòòûê ñàíû êåíæå òåéëºº÷¿ ïåð-
ñîíàëäû ýñêå àëóó ìåíåí 5 øòàòòûê áèðäèê ñàíäà áåëãèëåíñèí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2022-æûë-
äûí 1-àâãóñòóíäàãû ¹434 "Ìàìëåêåòòèê êûçìàò÷ûëàðäûí êàòåãî-
ðèÿñûíà êèðáåãåí æàíà ìàìëåêåòòèê ìåêåìåëåðäå, àíûí è÷èíäå 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àòêàðóó áèéëèãèíèí ìàìëåêåòòèê îðãàí-
äàðûíûí âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðèíäå èøòåãåí êûçìàòêåðëåðãå 
ýìãåê àêû òºëºº øàðòòàðû æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- óøóë òîêòîìäóí 3-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäàãû 271-òèð-
êåìå ìåíåí òîëóêòàëñûí.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè óøóë òîêòîì-
äîí êåëèï ÷ûãóó÷ó ÷àðàëàðäû èøêå àøûðóóãà "Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí 2023-æûëãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòè æàíà 2024-2025-æûë-
äàðãà ïëàíäûê ìåçãèëè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûé-
çàìûíäà ôèíàíñûëûê êàðàæàòòàðäû êàðàñûí.

6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñû 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Æà-
øûë ýíåðãåòèêà ôîíäóí òóðóêòóó æàéãàøòûðóó ¿÷¿í òèåøåë¿¿ æàé 
èçäåï òàïñûí æàíà àíûí èøèí òåõíèêàëûê, êîììóíèêàöèÿëûê òåé-
ëººí¿ êàìñûç êûëñûí.

7. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàø-
êàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

8. 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 14-íîÿáðû, ¹621

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2022-æûë-
äûí 10-ìàéûíäàãû ¹146 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòèíèí "Ýë ¿ì¿ò¿" ýë àðàëûê ñòèïåíäèÿñûí 
óþøòóðóó æºí¿íäº" Æàðëûãûí àòêàðóó ìàêñàòûíäà, 
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æº-
í¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûé-
çàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè-
íèí 2022-æûëäûí 28-èþëóíäàãû ¹397 "Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí "Ýë ¿ì¿ò¿" ýë àðàëûê ñòè-
ïåíäèÿñûí ûéãàðóó æîë-æîáîëîðóí æºíãº ñàëóó÷ó ÷å-
íåìäèê óêóêòóê àêòûëàðäû áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìó-
íà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí "Ýë ¿ì¿ò¿" ýë àðà-
ëûê ñòèïåíäèÿñûí ûéãàðóó ¿÷¿í òàëàïêåðëåðäè òàí-
äîî ýðåæåëåðèíäå:

- 6-ïóíêòóíóí 3-ïóíêò÷àñûíäàãû "Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí æîãîðêó îêóó æàéûíäà 3, 8 áàëëäàí êåì ýìåñ 
æåòèø¿¿í¿í îðòî÷î áàëëû ìåíåí (GPA)" äåãåí ñºçäºð 
àëûï ñàëûíñûí;

- 8-ïóíêòóíóí 3-ïóíêò÷àñû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûë-
ñûí;

- 14-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"14. Êîíêóðñòóí æå¢¿¿÷¿ñ¿ Ðåñïóáëèêàëûê êîìèññèÿ 

òàðàáûíàí òàëàïêåðãå ýë àðàëûê ñòèïåíäèÿíû ûéãàðóó 
æºí¿íäº ÷å÷èì êàáûë àëûíãàí ê¿íäºí òàðòûï 90 (òîê-
ñîí) êàëåíäàðëûê ê¿íä¿í è÷èíäå ûéãàðûì óêóêòóó îð-
ãàí ìåíåí êåëèøèì (êîíòðàêò) ò¿çºò, àíûí òèïò¿¿ ôîð-
ìàñû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè 
òàðàáûíàí áåêèòèëåò.".

2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí "Ýë ¿ì¿ò¿" ýë àðàëûê 
ñòèïåíäèÿñûíûí ñòèïåíäèàòû ìåíåí îêóòóóãà êåëèøèì 
(êîíòðàêò) ò¿ç¿¿í¿í ýðåæåëåðèíäå:

- 2-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿ-
äà áàÿíäàëñûí:

"2. Ñòèïåíäèàò Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè-
íèí "Ýë ¿ì¿ò¿" ýë àðàëûê ñòèïåíäèÿñûí ûéãàðóó áîþí-
÷à ðåñïóáëèêàëûê êîìèññèÿ (ìûíäàí àðû - Ðåñïóáëèêà-
ëûê êîìèññèÿ) àãà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåí-
òèíèí "Ýë ¿ì¿ò¿" ýë àðàëûê ñòèïåíäèÿñûí (ìûíäàí àðû 
– ýë àðàëûê ñòèïåíäèÿ) ûéãàðóó æºí¿íäº ÷å÷èì êàáûë 
àëãàí ê¿íäºí òàðòûï 90 (òîêñîí) êàëåíäàðëûê ê¿íä¿í 
è÷èíäå áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì æààòûíäàãû ûéãàðûì 
óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàí (ìûíäàí àðû - ûéãàðûì óêóê-
òóó îðãàí) ìåíåí ÷åò ìàìëåêåòòåãè æîãîðêó îêóó æàéäà 
îêóòóóãà êåëèøèì (êîíòðàêò) (ìûíäàí àðû - êåëèøèì) 

ò¿çºò, àíûí òèïò¿¿ ôîðìàñû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òàðàáûíàí áåêèòèëåò.";

3) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí "Ýë ¿ì¿ò¿" ýë àðàëûê 
ñòèïåíäèÿñûí àëóóãà òèïò¿¿ êåëèøèìäå:

- ïðåàìáóëàñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
"Ìûíäàí àðû "ÊÐ ÁÈÌ" äåï àòàëóó÷ó Êûðãûç Ðåñ-

ïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðëè-
ãèíèí àòûíàí Æîáîíóí íåãèçèíäå èø àëûï áàðóó÷ó 
ìèíèñòð _________________________________
áèð òàðàïòàí æàíà ìûíäàí àðû "Ñòèïåíäèàò" äåï àòà-
ëóó÷ó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíû ____________
______________________ (àòû-æºí¿) ýêèí÷è òàðàï-
òàí, ìûíäàí àðû áèðãåëåøèï "Òàðàïòàð", àë ýìè ºç¿í-
÷º "Òàðàï" äåï àòàëóó ìåíåí òºìºíê¿ëºð æºí¿íäº óøóë 
Êåëèøèìäè ò¿çä¿:";

- 2-ãëàâàäà:
òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 2.1.3-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàë-

ñûí: 
"2.1.3. Óøóë Ýðåæåëåðäèí íåãèçèíäå æàíà óøóë Êå-

ëèøèìäèí øàðòòàðûíà ûëàéûê êåëèøèì ò¿ç¿ëãºí ê¿í-
äºí òàðòûï 30 (îòóç) æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå Ñòèïåíäèàò-
òû îêóòóóíó óþøòóðóó ìåíåí áàéëàíûøêàí ýë àðàëûê 
ñòèïåíäèÿ ûéãàðûëãàí ê¿íäºí òàðòûï êåëèï ÷ûãóó÷ó 
÷ûãûìäàðäû òºëººí¿ æ¿ðã¿ç¿¿ãº.";

òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 2.2.3-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàë-
ñûí:

"2.2.3. Ñòèïåíäèàò óøóë Êåëèøèì áîþí÷à ìèëäåò-
òåíìåëåðèí àòêàðáàãàí æå òàëàïòàãûäàé ýìåñ àòêàðãàí 
ó÷óðäà, Ñòèïåíäèàòòû ýë àðàëûê ñòèïåíäèÿäàí àæûðà-
òóó, ñòèïåíäèÿ ûéãàðûëãàí ê¿íäºí òàðòûï ñàðïòàëãàí 
÷ûãûìäàðäûí îðäóí òîëòóðóó æå îðäóí òîëòóðóóäàí 
áîøîòóó æºí¿íäº Ðåñïóáëèêàëûê êîìèññèÿíûí ÷å÷è-
ìèíå ûëàéûê Ñòèïåíäèàòòû êàðæûëîîíó òîêòîòóóãà.";

- 2.5, 2.5.1, 2.6 æàíà 2.6.1-ïóíêòòàðû ê¿÷¿í æîãîòòó 
äåï òààíûëñûí;

- 3.2,3.3,4.2,4.4,5.2-ïóíêòòàðûíäàãû "ÊÐ ÔÌ" àááðå-
âèàòóðàñû "ÊÐ ÁÈÌ" äåãåí àááðåâèàòóðà ìåíåí àë-
ìàøòûðûëñûí;

- 7.7-ïóíêòóíäàãû "4 (òºðò)" äåãåí ñºçäºð "2 (ýêè)" äå-
ãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 8-ãëàâàíûí ýêèí÷è æàíà òºðò¿í÷¿ àáçàöòàðû ê¿÷¿í 
æîãîòòó äåï òààíûëñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 15-íîÿáðû, ¹622

"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æº-
í¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûé-
çàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
2022-æûëäûí 24-îêòÿáðûíäàãû ¹581 "Êºì¿ð òàøóóíóí 
àéðûì ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºç-
ãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- 1-ïóíêòó "Òîðóãàðò àâòîæîëó" äåãåí ñºçäºðäºí êè-
éèí ", îøîíäîé ýëå êûðãûç-ºçáåê ìàìëåêåòòèê ÷åê àðà-
ñûíäàãû "Êûçûë-Êûÿ àâòîæîëó" äåãåí ñºçäºð ìåíåí 
òîëóêòàëñûí;

- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 11, 12-ïóíêòòàð ìåíåí òîëóê-
òàëñûí: 

"11. Êûðãûç-ºçáåê ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàñûíäàãû "Êû-
çûë-Êûÿ àâòîæîëó" ºòêºð¿¿ ïóíêòóíàí Áàòêåí îáëóñóíóí 
Ëåéëåê ðàéîíóíäà æàéãàøêàí Ñ¿ë¿êò¿ êºì¿ð êåíèíäå êà-
çûëûï àëûíãàí êºì¿ðä¿ (ÅÀÝÁ ÒÝÈ ÒÍ 2701 æàíà 2702 
êîääîðó áîþí÷à êëàññèôèêàöèÿëàíãàí) òèåøåë¿¿ äîêó-
ìåíòòåð (æåð êàçûíàñûí ïàéäàëàíóó (èøòåò¿¿) óêóãóíà 
ëèöåíçèÿëàðäûí, êºì¿ðä¿ ñàòûï àëóó-ñàòóó êåëèøèìè-
íèí, êºì¿ðä¿í ñàïàòûíà ñåðòèôèêàòòûí, ýñåï-ôàêòóðà-
íûí êº÷¿ðìºëºð¿) áàð áîëñî, òàøûï ÷ûãóóãà æîë áåðè-
ëåò äåï áåëãèëåíñèí.

12. 2022-2023-æûëäàðäûí ê¿ç-êûø ìåçãèëèíåí ºò¿¿ 
ìåçãèëèíäå Áàòêåí îáëóñóíóí êàëêûíà æàíà áþäæåòòèê 
óþìäàðûíà êºì¿ð æåòèøñèç áîëãîíäî æàíà áààñû æî-
ãîðóëàãàí ó÷óðäà Ñ¿ë¿êò¿ øààðûíûí ìýðèíå æàíà Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàòêåí îáëóñóíóí Ëåéëåê ðàéîíó-
íóí ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí áàø÷ûñûíà æåêå 
æîîïêåð÷èëèê æ¿êòºëñ¿í.";

- 4-ïóíêòóíäàãû "1-ïóíêòóíàí" äåãåí ñºçäºð "1, 11-ïóíêò-
òàðûíàí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 41-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"41. Áóë òîêòîìäî áåëãèëåíãåí ÷åêòººëºð Êûðãûç Ðåñ-

ïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó "Êûð-
ãûçêºì¿ð" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûíà êûðãûç-ºçáåê ìàìëå-
êåòòèê ÷åê àðàñûíäàãû ºòêºð¿¿ ïóíêòòàðû àðêûëóó àâòî-
ìîáèëäèê òðàíñïîðò ìåíåí êºì¿ðä¿ (ÅÀÝÁ ÒÝÈ ÒÍ 2701 
æàíà 2702 êîääîðó áîþí÷à êëàññèôèêàöèÿëàíãàí) òàøûï 
÷ûãóóíó (ýêñïîðòòîîíó) æ¿çºãº àøûðóóäà æàéûëòûëáàéò 
äåï áåëãèëåíñèí.".

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 16-íîÿáðû, ¹625



«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЧЕТ ЄЛКЄДЄГЇ 
МЕКЕМЕСИНИН ЧЕТ ЄЛКЄДЄ УЗАК ИШ САПАРДА
 ЖЇРГЄН КЫЗМАТКЕРИНЕ КОШУМЧА АКЧАЛАЙ 

КАМСЫЗДОО ТЄЛЄНБЄЙ ТУРГАН ЄЗГЄЧЄ 
УЧУРЛАРДЫН ТИЗМЕСИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ»

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТЫШКЫ 
ИШТЕР МИНИСТРЛИГИНИН

БУЙРУГУ
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí äèïëîìàòèÿëûê êûçìàòû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëè-

êàñûíûí Ìûéçàìûíûí 29-áåðåíåñèíèí 3-áºë¿ã¿íº, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷å-
íåìäèê óêóêòóê àêòûëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 8-áå-
ðåíåñèíå ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 15-ñåíòÿá-
ðûíäàãû ¹530 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðãà æàíà æåðãèëèê-
ò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí àòêàðóó÷ó îðãàíäàðûíà ºòêºð¿ë¿ï áåðèë¿¿÷¿ Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í àéðûì ÷åíåì æàðàòóó ûéãàðûì óêóêòàðûíûí òèçìå-
ñèíèí 12-ïóíêòóí, îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2012-æûëäûí 
20-ôåâðàëûíäàãû ¹113 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûø-
êû èøòåð ìèíèñòðëèãè æºí¿íäº æîáîíóí 13-ïóíêòóí æåòåê÷èëèêêå àëûï, 

ÁÓÉÐÓÊ ÊÛËÀÌ:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åò ºëêºäºã¿ ìåêåìåñèíèí ÷åò ºëêºäº óçàê èø ñàïàð-
äà æ¿ðãºí êûçìàòêåðèíå êîøóì÷à àê÷àëàé êàìñûçäîî òºëºíáºé òóðãàí ºçãº÷º ó÷óð-
ëàðäûí òèçìåñè òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí. 

2. Êàäðäûê ñàÿñàò áºë¿ì¿:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2010-æûëäûí 26-ôåâðàëûíäàãû ¹117 

«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûí ðàñìèé æàðûÿëîî áóëàê-
òàðû æºí¿íäº» òîêòîìóíà ûëàéûê áóë áóéðóêòóí æàðûÿëàíûøûí êàìñûç êûëñûí;

- ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ æóìóø ê¿í¿í¿í è÷èíäå óøóë áóéðóêòóí 
êº÷¿ðìºñ¿í ýêè íóñêàäà ìàìëåêåòòèê æàíà ðàñìèé òèëäåðäå, êàãàç æàíà ýëåêòðîí-
äóê ò¿ðäº, æàðûÿëîî áóëàãûí êºðñºò¿¿ ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ 
ìèíèñòðëèãèíå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûíûí ìàìëå-
êåòòèê ðååñòðèíå êèðãèç¿¿ ¿÷¿í æºíºòñ¿í;

- óøóë áóéðóê ê¿÷¿íº êèðãåí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ æóìóø ê¿í¿í¿í è÷èíäå óøóë áóé-
ðóêòóí êº÷¿ðìºñ¿í ýêè íóñêàäà ìàìëåêåòòèê æàíà ðàñìèé òèëäåðäå Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíà ìààëûìàò èðåòèíäå æºíºòñ¿í.

3. Ñàíàðèïòåøòèð¿¿, äîêóìåíòòåð ìåíåí êàìñûçäîî æàíà êºçºìºëäºº äåïàðòà-
ìåíòè óøóë áóéðóêòó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áàðäûê ÷åò ºëêºëºðäºã¿ ìåêåìå-
ëåðèíå æåòêèðñèí. 

4. Óøóë áóéðóêòóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû 
èøòåð ìèíèñòðèíèí îðóí áàñàðûíà æ¿êòºëñ¿í. 

5. Áóë áóéðóê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò. 

Ìèíèñòð Æ.Ì.ÊÓËÓÁÀÅÂ 

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 17-íîÿáðûíäàãû ¹1-í

Òèðêåìå 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí 
2022-æûëäûí 17-íîÿáðûíäàãû 

¹1-í áóéðóãó ìåíåí áåêèòèëãåí

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åò ºëêºäºã¿ ìåêåìåñèíèí ÷åò 
ºëêºäº óçàê èø ñàïàðäà æ¿ðãºí êûçìàòêåðèíå êîøóì÷à 

àê÷àëàé êàìñûçäîî òºëºíáºé òóðãàí ºçãº÷º ó÷óðëàðäûí

ÒÈÇÌÅÑÈ

1. Óøóë Òèçìå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åò ºëêºäºã¿ ìåêåìåñèíèí ÷åò ºëêº-
äº óçàê èø ñàïàðäà (ìûíäàí àðû – ×ÓÈ) æ¿ðãºí êûçìàòêåðèíå êîøóì÷à àê÷àëàé 
êàìñûçäîî òºëºíáºé òóðãàí ºçãº÷º ó÷óðëàðäû, îøîíäîé ýëå êåëãåí ºëêºäº àíû 
ìåíåí áèðãå æóáàéû æàøàãàí ó÷óðäà êîøóì÷à àê÷àëàé êàìñûçäîî òºëºº òàðòè-
áèí áåëãèëåéò. 

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åò ºëêºäºã¿ ìåêåìåñèíèí ×ÓÈäå æ¿ðãºí êûçìàòêå-
ðèíå (ìûíäàí àðû – êûçìàòêåð) êåëãåí ºëêºäº àíû ìåíåí áèðãå æóáàéû æàøàãàí 
ó÷óðäà àíûí àé ñàéûí òºëºí¿¿÷¿ àê÷àëàé êàìñûçäîîñóíàí 30 ïàéûç ºë÷ºì¿íäº àé 
ñàéûí êîøóì÷à àê÷àëàé êàìñûçäîî òºëºíºò. 

3. Æóáàéûíûí êåëãåí ºëêºãº (ºëêºäºí) êåë¿¿/÷ûãóó ôàêòûñû æóáàéûíûí ïàñïîð-
òóíäàãû êåëãåí ºëêºí¿í ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàñûí êåñèï ºòêºíä¿ã¿ æºí¿íäº áåëãè 
ìåíåí (êèð¿¿/÷ûãóó) òàñòûêòàëàò.

4. Òºìºíê¿ ó÷óðëàðäà êûçìàòêåðãå àíûí àé ñàéûí òºëºí¿¿÷¿ àê÷àëàé êàìñûçäîîñó-
íàí 30 ïàéûçû ºë÷ºì¿íäºã¿ êîøóì÷à àê÷àëàé êàìñûçäîî òºëºíáºéò:

- êåëãåí ºëêºäº æóáàéû æîê áîëãîí ó÷óðäà;
- æóáàéû ÷åò ìàìëåêåòòèí æàðàíû áîëãîí ó÷óðäà;
- êåëãåí ºëêºí¿í àéìàãûíàí æóáàéû ìåíåí áèðãå ÷ûêêàí ó÷óðäà;
- ¿÷¿í÷¿ ºëêºäº àêêðåäèòàöèÿëàíóó æàíà àéêàëûøòûðóó ¿÷¿í ÷åò ºëêºäºã¿ ìåêå-

ìåíèí æåòåê÷èñèíèí àê÷àëàé êàìñûçäîîñóíà êîøóì÷à áåëãèëåíãåí òºëºìãº;
- èøòè àéêàëûøòûðóó ¿÷¿í òºëºí¿¿÷¿ àê÷àëàé êàìñûçäîîãî; 
- ÷åãåðèëãåí ºðã¿¿ æàíà êîìïåíñàöèÿëûê òºëºìäºðãº. 
5. Êûçìàòêåðãå 30% ºë÷ºì¿íäºã¿ êîøóì÷à àê÷àëàé êàìñûçäîîíó ÷åãåð¿¿ ÷åò ºëêº-

äºã¿ ìåêåìåíèí áàøêû àäèñè æå áàøêû àäèñòèí ìèëäåòèí àòêàðóó æ¿êòºëãºí áàø-
êà àäàì òàðàáûíàí æ¿ðã¿ç¿ëºò.

Áàøêû àäèñ êûçìàò îðäó áàøêà ÷åò ºëêºäºã¿ ìåêåìåíèí áàøêû àäèñè òàðàáû-
íàí àéêàëûøòûðûëñà æå âàêàíò (áîø) áîëñî, æóáàéûíûí êåëãåí ºëêºãº êåë¿¿ñ¿í 
àëãà÷êû æîëó êàòòîî æàíà êåëãåí ºëêºäº æóáàéûíûí áîëóóñóí àíäàí àðû êîíò-
ðîëäîî ìèëäåòè ÷åò ºëêºäºã¿ ìåêåìåíèí æåòåê÷èñèíèí áóéðóãó ìåíåí ÷åò ºëêº-
äºã¿ ìåêåìåíèí êûçìàòêåðëåðèíèí æóìóø óáàêòûñûí êàòòîî òàáåëèí æ¿ðã¿çãºí 
êûçìàòêåðãå æ¿êòºëºò.

6. 30% ºë÷ºì¿íäºã¿ êîøóì÷à àê÷àëàé êàìñûçäîî àëóó ¿÷¿í ÷åò ºëêºäºã¿ ìåêåìå-
íèí êûçìàòêåðè áàøêû àäèñêå òºìºíê¿ äîêóìåíòòåðäè êºðñºò¿¿ñ¿ çàðûë:

- êûçìàòêåðäè ×ÓÈãå äàéûíäîî æºí¿íäº áóéðóêòóí êº÷¿ðìºñ¿í;
- æóáàéûíûí êåëãåí ºëêºí¿í ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàñûí êåñèï ºòêºíä¿ã¿ æºí¿í-

äº áåëãèñè ìåíåí äèïëîìàòèÿëûê, êûçìàòòûê æå æàëïû æàðàíäûê ïàñïîðòóíóí 
êº÷¿ðìºñ¿í.

7. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åò ºëêºäºã¿ ìåêåìåñèíèí æåòåê÷èñè óøóë Òèçìåíèí 
÷åíåìäåðèíèí àòêàðûëûøû ¿÷¿í æåêå æîîïêåð÷èëèê òàðòàò.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ, 
КОГДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

СОТРУДНИКУ ЗАГРАНУЧРЕЖДЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, НАХОДЯЩЕМУСЯ В ДЛИТЕЛЬНОЙ 

ЗАГРАНИЧНОЙ КОМАНДИРОВКЕ НЕ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 29 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î äèïëîìà-
òè÷åñêîé ñëóæáå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè», ñòàòüåé 8 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóá-
ëèêè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè», ïóíêòîì 12 Ñïèñêà 
îòäåëüíûõ íîðìîòâîð÷åñêèõ ïîëíîìî÷èé Ïðàâèòåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 
äåëåãèðóåìûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì è èñïîëíèòåëüíûì îðãàíàì ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóá-
ëèêè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹530, à òàêæå ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 13 Ïîëîæåíèÿ 
î Ìèíèñòåðñòâå èíîñòðàííûõ äåë Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, óòâåðæäåííîãî ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 20 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà ¹113, 

ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àåâ, êîãäà äîïîëíèòåëüíîå äåíåæíîå 
ñîäåðæàíèå ñîòðóäíèêó çàãðàíó÷ðåæäåíèÿ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, íàõîäÿùåìóñÿ 
â äëèòåëüíîé çàãðàíè÷íîé êîìàíäèðîâêå íå âûïëà÷èâàåòñÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ. 

2. Îòäåëó êàäðîâîé ïîëèòèêè:
- îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå íàñòîÿùåãî ïðèêàçà â ñîîòâåòñòâèè ñ 

ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá èñòî÷íèêàõ îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè» îò 26 
ôåâðàëÿ 2010 ãîäà ¹117;

- 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 èñòî÷íèêà îïóáëèêîâà-
íèÿ 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 â ñèëó íàñòîÿùåãî ïðèêàçà íàï-
ðàâèòü êîïèè ïðèêàçà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ íà ãîñóäàðñòâåííîì è îôèöèàëüíîì ÿçû-
êàõ â Àäìèíèñòðàöèþ Ïðåçèäåíòà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äëÿ èíôîðìàöèè.

3. Äåïàðòàìåíòó öèôðîâèçàöèè äîêóìåíòîîáåñïå÷åíèÿ è êîíòðîëþ äîâåñòè íàñ-
òîÿùèé ïðèêàç äî ñâåäåíèÿ âñåõ çàãðàíó÷ðåæäåíèé Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè. 

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìè-
íèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïî êóðèðóåìîìó íàïðàâëåíèþ. 

5. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè ñåìè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ. 

Ìèíèñòð Æ.Ì.ÊÓËÓÁÀÅÂ

ã. Áèøêåê, îò 17 íîÿáðÿ 2022 ãîäà ¹ 1-í

Ïðèëîæåíèå
Óòâåðæäåí

ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè

îò 17 íîÿáðÿ 2022 ã. ¹1-í

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àåâ, êîãäà äîïîëíèòåëüíîå äåíåæíîå ñîäåðæàíèå 
ñîòðóäíèêó çàãðàíó÷ðåæäåíèÿ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, íàõîäÿùåìóñÿ 

â äëèòåëüíîé çàãðàíè÷íîé êîìàíäèðîâêå íå âûïëà÷èâàåòñÿ

1. Íàñòîÿùèé Ïåðå÷åíü óñòàíàâëèâàåò ñëó÷àè, êîãäà ñîòðóäíèêó çàãðàíó÷ðåæäå-
íèÿ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, íàõîäÿùåìóñÿ â äëèòåëüíîé çàãðàíêîìàíäèðîâêå (äà-
ëåå – ÄÇÊ), íå âûïëà÷èâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíîå äåíåæíîå ñîäåðæàíèå, à òàêæå ïî-
ðÿäîê âûïëàòû äîïîëíèòåëüíîãî äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ â ñëó÷àå ïðîæèâàíèÿ ñîâ-
ìåñòíî ñ íèì/íåé â ãîñóäàðñòâå ïðåáûâàíèÿ ñóïðóãè/ñóïðóãà. 

2. Ñîòðóäíèêó çàãðàíó÷ðåæäåíèÿ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, íàõîäÿùåìóñÿ â ÄÇÊ 
(äàëåå – ñîòðóäíèê) â ñëó÷àå ïðîæèâàíèÿ ñîâìåñòíî ñ íèì/íåé â ãîñóäàðñòâå ïðå-
áûâàíèÿ ñóïðóãè/ñóïðóãà åæåìåñÿ÷íî âûïëà÷èâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíîå äåíåæíîå 
ñîäåðæàíèå â ðàçìåðå 30 ïðîöåíòîâ îò åãî åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ. 

3. Ôàêò ïðèáûòèÿ/óáûòèÿ â ñòðàíó (èç ñòðàíû) ïðåáûâàíèÿ ñóïðóãè/ñóïðóãà óäîñ-
òîâåðÿåòñÿ îòìåòêîé (âúåçä/âûåçä) î ïåðåñå÷åíèè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû ãîñó-
äàðñòâà ïðåáûâàíèÿ â ïàñïîðòå ñóïðóãà/ñóïðóãè. 

4. Ñîòðóäíèêó äîïîëíèòåëüíîå äåíåæíîå ñîäåðæàíèå â ðàçìåðå 30% îò åãî åæå-
ìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ íå âûïëà÷èâàåòñÿ:

- â îòñóòñòâèå ñóïðóãè/ñóïðóãà â ñòðàíå ïðåáûâàíèÿ;
- åñëè ñóïðóã/ñóïðóãà ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíàìè èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà;
- ïðè ñîâìåñòíîì âûåçäå ñ ñóïðóãîé/ñóïðóãîì çà ïðåäåëû ñòðàíû ïðåáûâàíèÿ;
- ê äîïîëíèòåëüíî óñòàíîâëåííîé íàäáàâêå ê äåíåæíîìó ñîäåðæàíèþ ðóêîâîäè-

òåëÿ çàãðàíó÷ðåæäåíèÿ çà ñîâìåùåíèå è àêêðåäèòàöèþ â òðåòüè ñòðàíû;
- ê äåíåæíîìó ñîäåðæàíèþ, âûïëà÷èâàåìîìó çà ñîâìåùåííóþ ðàáîòó; 
- ê íà÷èñëåííûì îòïóñêíûì è êîìïåíñàöèîííûì âûïëàòàì. 
5. Íà÷èñëåíèå äîïîëíèòåëüíîãî äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ñîòðóäíèêó â ðàçìåðå 

30% ïðîèçâîäèòñÿ ãëàâíûì ñïåöèàëèñòîì çàãðàíó÷ðåæäåíèÿ èëè èíûì ëèöîì, íà 
êîãî âîçëîæåíî èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà.

Â ñëó÷àå, åñëè äîëæíîñòü ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ÿâëÿåòñÿ ñîâìåùàåìîé ãëàâíûì 
ñïåöèàëèñòîì äðóãîãî çàãðàíó÷ðåæäåíèÿ èëè âàêàíòíîé (îòñóòñòâèå) îáÿçàííîñòü 
ïåðâè÷íîé ðåãèñòðàöèè ïðèáûòèÿ â ñòðàíó è ïîñëåäóþùåãî êîíòðîëÿ ïî íàõîæäå-
íèþ ñóïðóãè/ñóïðóãà â ñòðàíå ïðåáûâàíèÿ, ïðèêàçîì ðóêîâîäèòåëÿ çàãðàíó÷ðåæäå-
íèÿ äîëæíà áûòü âîçëîæåíà íà ñîòðóäíèêà, êîòîðûé âåäåò òàáåëü ó÷åòà ðàáî÷åãî 
âðåìåíè ñîòðóäíèêîâ çàãðàíó÷ðåæäåíèÿ.

6. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ â ðàçìåðå 30%, ñîò-
ðóäíèêó çàãðàíó÷ðåæäåíèÿ íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:

- êîïèþ ïðèêàçà î íàçíà÷åíèè ñîòðóäíèêà â ÄÇÊ;
- êîïèþ äèïëîìàòè÷åñêîãî, ñëóæåáíîãî èëè îáùåãðàæäàíñêîãî ïàñïîðòà ñóïðóãà/

ñóïðóãè ñ îòìåòêîé î ïåðåñå÷åíèè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû ãîñóäàðñòâà ïðåáûâàíèÿ.
7. Ðóêîâîäèòåëü çàãðàíó÷ðåæäåíèÿ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè íåñåò ïåðñîíàëüíóþ 

îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå íîðì íàñòîÿùåãî Ïåðå÷íÿ.
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



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

- Ûñûê-Êºë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Ûñûê-
Êºë îáëóñóíóí Ûñûê-Êºë ðàéîíóíäàãû ×îëïîí-Àòà øààð-
äûê êå¢åøè áîþí÷à; 

- Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Îø øààðäûê 
êå¢åøè áîþí÷à;

- Êàðà-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Îø îá-
ëóñóíóí Êàðà-Ñóó ðàéîíóíäàãû Êàðà-Ñóó øààðäûê êå¢å-
øè áîþí÷à; 

- ªçãºí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Îø îáëó-
ñóíóí ªçãºí ðàéîíóíäàãû Êûçûë-Îêòÿáðü àéûëäûê êå¢å-
øè áîþí÷à;

- Íàðûí øààðäûê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – 
Íàðûí îáëóñóíóí Íàðûí øààðäûê êå¢åøè áîþí÷à;

- Àê-Òàëàà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Íàðûí 
îáëóñóíóí Àê-Òàëàà ðàéîíóíäàãû Êºê-Æàð àéûëäûê êå-
¢åøè áîþí÷à;

- Æóìãàë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Íàðûí 
îáëóñóíóí Æóìãàë ðàéîíóíäàãû ×î¢-Äºáº àéûëäûê êå-
¢åøè áîþí÷à;

- Ñóçàê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Æàëàë-Àáàä 
îáëóñóíóí Ñóçàê ðàéîíóíäàãû Áàðïû àéûëäûê êå¢åøè 
áîþí÷à;

- Ñóçàê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Æàëàë-Àáàä 
îáëóñóíóí Ñóçàê ðàéîíóíäàãû Êûç-Êºë àéûëäûê êå¢åøè 
áîþí÷à;

- Áàçàð-Êîðãîí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Æà-
ëàë-Àáàä îáëóñóíóí Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíóíäàãû Àðñòàí-
áàï àéûëäûê êå¢åøè áîþí÷à;

- Áàêàé-Àòà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Òàëàñ 
îáëóñóíóí Áàêàé-Àòà ðàéîíóíäàãû Ëåíèíïîëü àéûëäûê 
êå¢åøè áîþí÷à;

- Ûñûê-Àòà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – ×¿é îá-
ëóñóíóí Ûñûê-Àòà ðàéîíóíäàãû Èâàíîâêà æàíà Ûñûê-Àòà 
àéûëäûê êå¢åøòåðè áîþí÷à;

Îøîíäîé ýëå æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòûãû-
íà òàëàïêåðëåðäèí êàòòàëãàí òèçìåñèíåí òàëàïêåðëåðäè 

÷ûãàðóó æºí¿íäº òºìºíê¿ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëà-
ðûíàí ÷å÷èìäåð êåëèï ò¿øò¿: 

- Ûñûê-Êºë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Ûñûê-
Êºë îáëóñóíóí Ûñûê-Êºë ðàéîíóíäàãû ×îëïîí-Àòà øààð-
äûê êå¢åøè áîþí÷à; 

- Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí –Îø øààðäûê 
êå¢åøè áîþí÷à;

- ªçãºí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Îø îáëóñóíóí 
ªçãºí ðàéîíóíäàãû Êûçûë-Îêòÿáðü àéûëäûê êå¢åøè áîþí÷à;

- Æóìãàë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Íàðûí 
îáëóñóíóí Æóìãàë ðàéîíóíäàãû ×î¢-Äºáº àéûëäûê êå-
¢åøè áîþí÷à.

Àòàëãàí ÷å÷èìäåð “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû 
æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 20-áå-
ðåíåñèíå, “Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí 
ñòàòóñó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 
3-áåðåíåñèíå æàíà “Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàò-
òàðûí øàéëîî æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûé-
çàìûíûí 52-áåðåíåñèíå ûëàéûê êàáûë àëûíãàí.

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

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

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
 
1. Ûñûê-Êºë, Îø, Êàðà-Ñóó, ªçãºí, Íàðûí øààðäûê, Àê-

Òàëàà, Æóìãàë, Ñóçàê, Áàçàð-Êîðãîí, Áàêàé-Àòà æàíà Ûñûê-
Àòà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí æåðãèëèêò¿¿ êå-
¢åøòåðäèí êýý áèð äåïóòàòòàðûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûí 
ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó æºí¿íäº ÷å÷èìäåðè 1-òèðêå-
ìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí. 

2. Ûñûê-Êºë, Îø, ªçãºí æàíà Æóìãàë àéìàêòûê øàé-
ëîî êîìèññèÿëàðûíûí òàëàïêåðëåðäèí êàòòàëãàí òèçìå-
ñèíåí ÷ûãàðóó áîþí÷à ÷å÷èìäåðè 2-òèðêåìåãå ûëàéûê 
áåêèòèëñèí.

3. Ûñûê-Êºë, Îø, ªçãºí, Íàðûí øààðäûê, Àê-Òàëàà, 
Æóìãàë, Ñóçàê, Áàçàð-Êîðãîí, Áàêàé-Àòà æàíà Ûñûê-
Àòà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí áîø êàëãàí 
ìàíäàòòàðäû òàëàïêåðëåðãå æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàð-
äûí òàëàïêåðëåðèíèí êàòòàëãàí òèçìåñèíäåãè òàëàï-
êåðëåðãå ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èìäåðè 3-òèðêåìå-
ãå ûëàéûê áåêèòèëñèí. 

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

5. Ûñûê-Êºë, Îø, ªçãºí, Íàðûí øààðäûê, Àê-Òàëàà, Æóì-
ãàë, Ñóçàê, Áàçàð-Êîðãîí, Áàêàé-Àòà æàíà Ûñûê-Àòà àé-
ìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 
øàéëàíãàí äåïóòàòòàðûí 3-òèðêåìåãå ûëàéûê êàòòàñûí 
æàíà àëàðãà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿êòºðä¿ æàíà òºø 
áåëãèëåðäè òàïøûðñûí. 

6. Áóë òîêòîì “Ýðêèí-Òîî” ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

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

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

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 18 íîÿáðû, ¹97

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРИНИН КЭЭ БИР ДЕПУТАТТАРЫНЫН ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫН МЄЄНЄТЇНЄН МУРДА 
ТОКТОТУУ, ТАЛАПКЕРЛЕРДИН КАТТАЛГАН ТИЗМЕСИНЕН ЧЫГАРУУ ЖАНА БОШ КАЛГАН МАНДАТТАРДЫ ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРДИН 

ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ ЖЄНЇНДЄ ЫСЫК-КЄЛ, ОШ, КАРА-СУУ, ЄЗГЄН, НАРЫН ШААРДЫК, АК-ТАЛАА, ЖУМГАЛ, 
СУЗАК, БАЗАР-КОРГОН, БАКАЙ-АТА ЖАНА ЫСЫК-АТА АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН ЧЕЧИМДЕРИН БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 

áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí
2022-æûëäûí  18-íîÿáðûíäàãû

¹97  òîêòîìóíóí 1-òèðêåìåñè

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

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Äåïóòàòòûê ûéãàðûì óêóêòàðû 
ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóëãàí 

æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 
äåïóòàòòàðûíûí

Ô.À.À.

Äåïóòàòòûí ûéãàðûì 
óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí 
ìóðäà òîêòîòóó áîþí÷à 

ÀØÊíûí ÷å÷èìèíèí 
¹ æàíà äàòàñû æàíà 

÷å÷èìãå íåãèç

Ûñûê-Êºë îáëóñó

Ûñûê-Êºë ðàéîíó

1.

×îëïîí-Àòà 
øààðäûê

Àëûìáàåâ Àéáåê 
Ñàãûíäûêîâè÷ (1) 

«Óëóó Êûðãûçñòàí» äåïóòàòòûê 
ôðàêöèÿñû

¹6, 03.11.2022-æ.
(31.09.2022-æ. - ºç àðûçû)

2.

Èáðàåâ Ýäèëüáåê 
Áàêòûáåêîâè÷ (4) 

«Óëóó Êûðãûçñòàí» äåïóòàòòûê 
ôðàêöèÿñû

¹6, 03.10.2022-æ.
(21.09.2022-æ. - ºç àðûçû)

Îø îáëóñó

Îø øààðû

3 Îø øààðäûê
Ìàíàï êûçû Àéæàíà (15)

«Áèçäèí Êûðãûçñòàí» äåïóòàòòûê 
ôðàêöèÿñû

¹27, 27.10.2022-æ.
(30.09.2022-æ. - ºç àðûçû)

Êàðà-Ñóó ðàéîíó

4. Êàðà-Ñóó 
øààðäûê

Òóðäèåâ Ìàðóôæàí Ðîçèåâè÷ (7)
«Áèçäèí Êûðãûçñòàí» äåïóòàòòûê 

ôðàêöèÿñû

¹18, 09.11.2022-æ.
(03.10.2022-æ. - ºç àðûçû)

ªçãºí ðàéîíó

5. Êûçûë-Îêòÿáðü 
àéûëäûê

Ìàòêàñûìîâ Ìàðàòáåê 
Àáèáèëëàåâè÷

¹15, 04.11.2022-æ.
(29.10.2022-æ. 

Êûçûë-Îêòÿáðü à/ê 
¹57 òîêòîìó

- Æ¿éºë¿¿ ñåáåïòåðñèç 
æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí 

æûéíàëûøòàðûíäà áèð æûë 
è÷èíäå òºðò æîëóäàí àøûê 

êàòûøïîîñó)

Íàðûí îáëóñó

Íàðûí øààðû

6. Íàðûí øààðäûê Ñîïàêóíîâ Îíîëáåê Ìîíîëäîðîâè÷ 
(4) «ÎÐÄÎ» äåïóòàòòûê ôðàêöèÿñû

¹83, 05.11.2022-æ.
(05.11.2022-æ. - ºç àðûçû)

Àê-Òàëàà ðàéîíó

7. Êºê-Æàð 
àéûëäûê Êîé÷óáåê êûçû Ñâåòà ¹88, 04.11.2022-æ.

(28.10.2022-æ. - ºç àðûçû)

Æóìãàë ðàéîíó

8. ×î¢-Äºáº 
àéûëäûê Ýðèêáåê óóëó Êàéðàò ¹67, 03.11.2022-æ.

(31.10.2022-æ. - ºç àðûçû)

Æàëàë-Àáàä îáëóñó

Ñóçàê ðàéîíó

9. Áàðïû àéûëäûê Èñìàèëîâ Êóøòàðáåê Áàçàðáàåâè÷ ¹34, 03.11.2022-æ.
(02.11.2022-æ. - ºç àðûçû)

10. Êûç-Êºë
àéûëäûê

Ìàìàòæàíîâ Àëèìáåê 
Êàìàëáåêîâè÷

¹36, 04.11.2022-æ.
(04.11.2022-æ. - ºç àðûçû)

Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíó

11. Àðñòàíáàï 
àéûëäûê Àøóðîâ Ìèðçàãàíè Øåðîâè÷ ¹11, 11.11.2022-æ.

(07.11.2022-æ. - ºç àðûçû)

Òàëàñ îáëóñó

Áàêàé-Àòà ðàéîíó

12.
Ëåíèíïîëü 
àéûëäûê

Îìóðàëèåâ Àñêàò Ýñåíáåêîâè÷ ¹38, 10.11.2022-æ.
(17.10.2022-æ. - ºç àðûçû)

13. Óðêóìáàåâ Áàêûòáåê 
Àáäûëäàáåêîâè÷

¹40, 10.11.2022-æ.
(28.10.2022-æ. - ºç àðûçû)

×¿é îáëóñó

Ûñûê-Àòà ðàéîíó

14. Èâàíîâêà 
àéûëäûê Íîãîéáàåâ Èñëàìáåê Êîæåãóëîâè÷ ¹8, 09.11.2022-æ.

( 09.11.2022-æ. - ºç àðûçû.)

15. Ûñûê-Àòà 
àéûëäûê Èáðàèìîâ Íóðëàí Òààëàéáåêîâè÷ ¹9, 15.11.2022-æ.

( 02.11.2022-æ. - ºç àðûçû.)

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

2022-æûëäûí  18-íîÿáðûíäàãû
¹97 òîêòîìóíóí 2-òèðêåìåñè

Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåðëåðäèí êàòòàëãàí 

òèçìåñèíåí ÷ûãàðûëãàí òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñè 

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Êàòòàëãàí òàëàïêåðëåðäèí 
òèçìåñèíäåãè òàëàïêåðäèí

Ô.À.À.

Òèçìåäåí ÷ûãàðóó áîþí÷à 
ÀØÊíûí ÷å÷èìèíèí 
¹ æàíà äàòàñû æàíà 

÷å÷èìãå íåãèç

Ûñûê-Êºë îáëóñó

Ûñûê-Êºë ðàéîíó

1.

×îëïîí-Àòà 
øààðäûê

Êóëìàíáåòîâ Àçàìàò Êåðåçáåêîâè÷ 
(6) 

«Óëóó Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé 
ïàðòèÿñû

¹6, 03.11.2022-æ.
(03.11.2022-æ.

- ºç àðûçû)

2.
×åêèðîâ Òàëàíò Ñîêèíîâè÷ (7) 

«Óëóó Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé 
ïàðòèÿñû

¹6, 03.11.2022-æ.
(03.11.2022-æ.

- ºç àðûçû)

3.
Íóðãàçû óóëó Ñàëàìàò (9) 
«Óëóó Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé 

ïàðòèÿñû

¹6, 03.11.2022-æ.
(25.10.2022-æ.

- ºç àðûçû)

4.

Ñàòûáàëäèåâ Àëìàç Êàíàòáåêîâè÷ 
(12) 

«Óëóó Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé 
ïàðòèÿñû

¹6, 03.11.2022-æ.
(03.11.2022-æ.

- ºç àðûçû)

(Уландысы 13-бетте)
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Îø îáëóñó

Îø øààðû

5. Îø øààðäûê
Ðàéûìáåê óóëó Óðàí (46) 

 «Áèçäèí Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé 
ïàðèÿñû

¹27, 27.10.2022-æ.
(05.10.2022-æ.

- ºç àðûçû)

ªçãºí ðàéîíó

6. Êûçûë-Îêòÿáðü 
àéûëäûê Ìóñàåâ Êóáàíû÷áåê Ñóéóíîâè÷

¹15, 04.11.2022-æ.
(01.11.2022-æ.

- ºç àðûçû)

Íàðûí îáëóñó

Æóìãàë ðàéîíó

7.

×îí-Äºáº 
àéûëäûê

Ýñåíêàíîâà Ýëüçàò Èìàíêàëûéîâíà
¹68, 03.11.2022-æ.

(31.10.2022-æ. -
 ºç àðûçû)

8. Ìàìáåòàëèåâ Èçàò Àñàíêàíîâè÷
¹68, 03.11.2022-æ.

(01.11.2022-æ. -
 ºç àðûçû)

9. Ýðíèñáåê óóëó Ìàðàò
¹68, 03.11.2022-æ.

(01.11.2022-æ. -
 ºç àðûçû)

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

2022-æûëäûí 18-íîÿáðûíäàãû
¹97 òîêòîìóíóí  3-òèðêåìåñè

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

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí 
êèéèíêè øàéëàíãàí 
äåïóòàòûíûí Ô.À.À.

Èøòåãåí æåðè, 
ýýëåãåí êûçìàòû

Áîø êàëãàí 
äåïóòàòòûê 
ìàíäàòòû 

ûéãàðóó áîþí÷à 
ÀØÊíûí ÷å÷èìè

Ûñûê-Êºë îáëóñó

Ûñûê-Êºë ðàéîíó

1.

×îëïîí-Àòà 
øààðäûê

Àéòáàåâ Ûíòûìàê 
Ñàìûéáåêîâè÷ (10)
«Óëóó Êûðãûçñòàí» 

ñàÿñèé ïàðòèÿñû

“Ðóõ Îðäî” 
ýòíî-öåíòð, êàðîîë÷ó

¹6, 
03.11.2022-æ.

2.

Ìåòðååâ Òîëîìóø
 Øåðãàçèåâè÷ (13) 

«Óëóó Êûðãûçñòàí» 
ñàÿñèé ïàðòèÿñû

Óáàêòûëóó èøòåáåéò

Îø îáëóñó

Îø øààðû

3. Îø øààðäûê

Àáäûêàäûðîâà Ðàêèÿ 
Êèìñàíáàåâíà (30)

«Àòà-Æóðò Êûðãûçñòàí»
 ñàÿñèé ïàðòèÿñû

Îø ìåäèöèíàëûê 
êîëëåäæè, ìóãàëèì

¹28, 
04.11.2022-æ.

ªçãºí ðàéîíó

4. Êûçûë-Îêòÿáðü 
àéûëäûê

Òîêòîáàåâ Ìèðáåê 
Ìàìàòæàíîâè÷ Æåêå ÷àðáà ¹16, 

04.11.2022-æ.

Íàðûí îáëóñó

Íàðûí øààðû

5. Íàðûí øààðäûê
Ä¿éøåíàëèåâ Àçàìàò 

Àêûëáåêîâè÷ (7) «ÎÐÄÎ» 
ñàÿñèé ïàðòèÿñû

Àê-Òàëàà ðàéîíóíóí
æàëïû äàðûãåðëåð 
áîðáîðó, äèðåêòîð

¹84, 
09.11.2022-æ.

Àê-Òàëàà ðàéîíó

6. Êºê-Æàð àéûë-
äûê

Ñóëòàíêóëîâ Òóðñóíáåê 
Òèëåêîâè÷

Îðòî ìåêòåï, 
ìóãàëèì

¹88, 
04.11.2022-æ.

Æóìãàë ðàéîíó

7. ×î¢-Äºáº 
àéûëäûê

Óñóáàêóíîâà Ñâåòà 
Ñóëàéìàíîâíà

Îðòî ìåêòåï, 
ìóãàëèì

¹68, 
03.11.2022-æ.

Æàëàë-Àáàä îáëóñó

Ñóçàê ðàéîíó

8. Áàðïû 
àéûëäûê

Áîñòîíîâ Àäèëåò 
Äæîîìàðòîâè÷

Æàëàë-Àáàä 
øààðäûê 

ìýðèÿñûíûí 
Ìóíèöèïàëäûê 

ìåí÷èê 
áàøêàðìàëûãû, 

áàøêû àäèñ

¹35, 
03.11.2022-æ.

9. Êûç-Êºë
àéûëäûê

Àñàíáåêîâ Ýðêèíáåê 
Àòòîêóðîâè÷ Æåêå èøêåð ¹37, 

04.11.2022-æ.

Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíó

10. Àðñòàíáàï 
àéûëäûê

Ñóëòàíîâ Àáàêóë 
Êóðâàíàëèåâè÷

Êºê-Æà¢ãàê 
øààðûíäàãû 
¹71 êåñèïòèê 

ëèöåéèíèí 
Àðñòàíáàï 

áºë¿ì¿í¿í áºë¿ì 
áàø÷ûñû

¹11, 
11.11.2022-æ.

Òàëàñ îáëóñó

Áàêàé-Àòà ðàéîíó

11.
Ëåíèíïîëü 
àéûëäûê

Äæàêûáàëèåâ Áàêòûãóë 
Ñàòêàíêóëîâè÷ Äûéêàí ÷àðáà ì¿÷ºñ¿

¹39, 
10.11.2022-æ.

12. Ìàìàòàåâ Ìèðáåê 
Ñóéåðêóëîâè÷ Äûéêàí ÷àðáà ì¿÷ºñ¿ ¹41, 

10.11.2022-æ.

×¿é îáëóñó

Ûñûê-Àòà ðàéîíó

13. Èâàíîâêà 
àéûëäûê

Àçûêîâ Òóíãó÷ 
Áàêûòáåêîâè÷ Óáàêòûëóó èøòåáåéò ¹8, 

09.11.2022-æ.

14. Ûñûê-Àòà 
àéûëäûê

Áîçæèãèòîâ Ýðíåñò 
Ñàìàðáåêîâè÷ Óáàêòûëóó èøòåáåéò ¹9, 

15.11.2022-æ.

(Башталышы 12-бетте)

Баткен областынын Кызыл-Кыя 
шаардык соту тарабынан

карызкор Ташматов Усон Кубатовичтен єндїрїп алуучу Маматова 
Акмоор Толонбаевнанын пайдасына 650 000 (алты жїз элїї миў) 
сом карыз акча тєлєнгєн мамлекеттик алым 23 000 (жыйырма їч 

миў) сом мамлекеттик алым менен кошо карыз єндїрїї жєнїндєгї 
аткаруу барып келип тїшїп анын негизинде кїрєєгє коюлган 

Кызыл-Кыя шаарынын Асаналиев кєчєсїнїн номери жок №8-01-
02-0004-0426 сандуу идентификациялык коддогу склад эсебинен 

єндїрїї жєнїндє 06.07.2022-ж. №ГД-АО 05-776/22 ГД сандуу 
аткаруу документинин негизинде.

Карызкор Кызыл-Кыя шаарынын Асаналиев кєчєсїнїн № жок 
складды иден. №8-01-02-0004-0426 сандуу складдын баштапкы 

баасы 700 000 (жети жїз миў) сом болгон баада сатылуусу 
2022-жылдын 22-декабрь кїнї саат 11.00дє болуп єтєєрїн 

жарыялайт. 

À÷ûê ñîîäà-ñàòûêêà (àóêöèîíãî) êààëîî÷óëàð, Êûçûë-Êûÿ 
øààðäûê ÑÀÊÁíûí ÁÈÊ 129056 ëèö. ñ÷. 904802411 äåïîçèòòèê 
1290562380020130 ýñåáèíå, ñîîäà-ñàòûêêà ýêè ê¿í êàëãàíãà ÷åéèí 
àëãà÷êû ñòàðòòûê áààíûí 5% ïàéûçûí òºã¿¿ñ¿ çàðûë.

À÷ûê ñîîäà-ñàòûêòûí æå¢¿¿÷¿ñ¿, ñîîäà-ñàòûê ºòêºíäºí êèéèí 7 
ê¿íä¿í è÷èíäå ñîîäà-ñàòûêòà áààëàíãàí, ñóììàíû òîëóãó ìåíåí òº-
ã¿¿ñ¿ çàðûë.

Ýñêåðò¿¿ ýãåðäå æå¢¿¿÷¿ 7 ê¿íä¿í è÷èíäå ñîîäà-ñàòûêòà áààëàí-
ãàí ñóììàíû òîëóãó ìåíåí òºêïºãºí ó÷óðäà, àíûí ñîîäà-ñàòûê àëäûí-
äà òºã¿ëãºí ñóììà àãà êàéòàðûëáàéò, òîëóãó ìåíåí ìàìëåêåò ïàéäà-
ñûíà ºòºò.

À÷ûê ñîîäà-ñàòûêêà êààëîî÷óëàð áîëñî, Êûçûë-Êûÿ øààðäûê ÑÀÊÁ-
ãà óëóê ñîòòóê àòêàðóó÷óñó Ìîëäîáàåâ Êûÿëáåê Êî÷êîðîâè÷êå êàé-
ðûëñà áîëîò. 

Áàé. òåë.: (03657) 5-00-65, (0557) 46-00-46 
ñààò 9.00äºí 18.00ãº ÷åéèí.

АК-КУДУКСКИЙ АЙЫЛ ОКМОТУ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ТОРГИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

АРЕНДУ НАХОДЯЩЕГОСЯ В КОНТУРЕ №900. 
Шаг аукциона в размере 10%, гарантийный взнос 10% от 

стартовой оценки земельного участка.
Лот №1 -150 м2

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ â çäàíèè àéûë îêìîòó 22.12.2022 ãîäà â 10.00 
÷àñîâ, ïî àäðåñó: ñ.Êèðîâñêîå, óë.Öåíòðàëüíàÿ.

Òåë.: (03132) 4-97-12. Í-62

Подразделение службы судебных 
исполнителей Московского района

ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ТОРГИ (ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН)
на заложенное имущество на недвижимое имущества:

нежилое помещение магазин общей площадью - 62,4 кв.м, 
на земельном участке мерою - 540 кв.м., расположенном 
по адресу: Чуйская область, Московский район, 
Александровский а/а, с.Александровка, ул.Фрунзе №191, 
принадлежащего на праве частной собственности Лугма 
Емина Ююзовне, с начальной стартовой стоимостью 2 928 
000 (два миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч)сом.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 27 äåêàáðÿ 2022 ãîäà â 10.30 ÷àñîâ ïî àäðå-
ñó: ×óéñêàÿ îáëàñòü, Ìîñêîâñêèé ðàéîí, Àëåêñàíäðîâñêèé à/à,                    
ñ.Àëåêñàíäðîâêà, óë.Ôðóíçå ¹191., ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìó-
ùåñòâà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè 
èìóùåñòâà ãàðàíòèéíîãî âçíîñà íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ìîñêîâñêî-
ãî ðàéîíà ÁÈÊ 440001, ë/ñ 4403072100000187, ÈÍÍ 00405199510158, 
êîä ïëàòåæà 14511900, Áàíê ïîëó÷àòåëü: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî 
ïðè ÌÔ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.

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

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè äíåé 
âíåñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà, ïîêóïíóþ öå-
íó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Ìîñêîâñêîãî 
ðàéîíà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêèé ðàéîí, 
ñ.Áåëîâîäñêîå, óë.Ëåíèíà, 25, îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñ/è 

Íàçàðàëèåâ Ê.Ò., òåë äëÿ ñïðàâîê: (0707) 06-89-06.
Í-64

Íàäûðáåêîâ Îðîçáåê 
Æàíóçàêîâè÷êå òèåøåë¿¿ æåð 
¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà óêóê 
áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ ¹0040638 

(28.12.2012-æ.) æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-58

Àáäûãàçèåâ Àñûëáåê 
ªêìºòîâè÷êå òèåøåë¿¿ 
 æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿ 

ñåðèÿ Ê ¹0160
 (19.09.1999-æ.) 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-59

ªçãºí ðàéîíóíóí Äº¢-Áóëàê 
àéûë ºêìºò¿í¿í ×ûíáàé 
àéûëûíûí òóðãóíó æåêå 

èøêåð Áàëáàåâà Áóæàìàëäûí 
èøêåðäèê ê¿áºë¿ã¿ 
êîä ÎÊÏÎ 27847026, 
ÈÍÍ 11503194901334  

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-007

Íîîêàò ðàéîíóíóí 
Êàðà-Òàø àéûë ºêìºò¿í¿í 

×å÷ìå-Ñàé àéûëûíûí 
òóðãóíó Àðûíîâà 

Óìñóíàéäûí èøêåðäèê 
ê¿áºë¿ã¿ êîä ÎÊÏÎ 24367354, 

ÈÍÍ 12401195700210 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-233

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè ÈÏ 

Òîêòîìàòîâà Àèäà 
Íóðìàìáåòîâíà 

êîä ÎÊÏÎ 28082726, 
ÈÍÍ 12003197000795 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-69

Áàòêåí øààðûíûí 
Êûçûë-Òóó ó÷àñòêàñûíûí 

òóðãóíó Ïåðìàòîâ Øåðàëè 
Àáäóëõàìåäîâè÷òèí 

(01.07.2019-æûëû) 
× ¹ 856262 íîìåðë¿¿ 

ìàìëåêåòòèê àêòûñû 
16-17-ñåíòÿáðü êûðãûç-òàæèê 

êàãûëûøóóñóíäà ê¿é¿ï 
êåòêåíäèãèíå 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-104
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ПССИ Свердловского района г.Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

на заложенное имущество:

1) земельный участок без строения, расположенный по адресу: г.Бишкек, 
ул. Ракетная д. 1 г.Бишкек, ул.Бельская, д.25, идентификационный 

код 1-03-01-0001-0419, принадлежащий залогодателю на праве 
собственности Тостоковой Элизы Токсобаевны на основании договора 

купли-продажи за №2018242181 от 21 декабря 2018 года, путем продажи 
с публичных торгов, установив его начальную (стартовую) продажную 

цену в размере 960 000 (девятьсот шестьдесят тысяч) сом.

Ïåðâè÷íûå ïóáëè÷íûå òîðãè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
áåç ñòðîåíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë. Ðàêåòíàÿ ä.1 
ã.Áèøêåê, óë.Áåëüñêàÿ, ä. 25, ñ íà÷àëüíîé (ñòàðòîâîé) ïðîäàæíîé ñòîè-
ìîñòüþ â ðàçìåðå 960 000 (äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò òûñÿ÷) ñîì, ïåðâè÷-
íûå ïóáëè÷íûå òîðãè íà âûøåóêàçàííóþ çàëîæåííûé ó÷àñòîê ñîñòîÿò-
ñÿ 27 äåêàáðÿ 2022 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê óë.Ðàêåò-
íàÿ ä. 1, ïåð. óë.Áåëüñêàÿ ä. 25, ñ íà÷àëüíîé (ñòàðòîâîé) ïðîäàæíîé 
ñòîèìîñòüþ â ðàçìåðå 960 000 (äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò òûñÿ÷) ñîì.

Ëèöàì, æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 
5% îò ñòîèìîñòè âûøåóêàçàííîãî èìóùåñòâà çà äåíü äî íà÷àëà òîð-
ãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê–Öåíò-
ðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî Ìèíèñòåðñòâî Ôèíàíñîâ ÊÐ ÁÈÊ 440001, ð/ñ 
440200421000000489, êîä ïëàòåæà 14511900.

Îáðàùàòüñÿ ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ 
Óñóïáåêîâó À.Ø., ïî òåë.: (0505) 59-75-95. Í-79

Подразделение службы судебных исполнителей 
Кара-Бууринского района Таласской области

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОВТОРНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

на заложенное имущество сарай (земля и строения) 6-01-04-000-3-0789, 
расположенный по адресу: Кара-Бууринский район, с.Уч-Булак, 

ул.Уч-Булак, 3 квартал дом №3 жилой полезной площадью - 1074,9 кв.м., 
земельным у часком - 3900,0 кв.м., идентификационный код №6-01-

05-1001-0401 принадлежащее ОсОО «Экспорт Инвест» (руководитель 
Мамбеталиева Надирахан Музратпековна) на основании договора 

купли-продажи от 24.03.2020 года, за №3539 государственного акта о 
праве частной собственности на земельный участок серия Ч№688215 
от 22.11.2016 года, путем продажи публичных торгов с определением 

сторонами начальной продажной цены 1 927 886 (один миллион девятьсот 
двадцать семь тысяч восемьсот восемьдесят шесть) сом.

2. Жилой дом (земля и строения) 6-01-05-100-1-0253 полезной площадью 
- 187 кв.м., с жилой площадью - 157,25 кв.м., земельным участком – 700 
кв.м., находящееся по адресу: Кара-Бууринский район, с.Кызыл-Адыр. 

пер. Мамырбаева, дом №4, принадлежащее на праве собственности 
Мамбетову Калысбек Нурдиновичу на основании договора дарения 

за №3528 от 24.03.2020 года, государственного акта о праве частной 
собственности на земельный участок серия Ч №2200968 от 20.11.2009 

года, путем продажи с публичных торгов с определением сторонами 
начальной продажной цены 2 459 928 (два миллиона четыреста пятьдесят 

девять тысяч девятьсот двадцать восемь) сом.
3. Жилой дом (земля и строения) 6-01-05-100-1-0148 полезной площадью 
- 122,6 кв.м., с жилой площадью - 105,3 кв.м., земельным участком - 1232 

кв.м., находящееся по адресу: Кара-Бууринский район, с.Кызыл-Адыр, 
ул.Восточный заезд, дом №13, принадлежащее на праве собственности 

Мамбетову Калысбеку Нурдиновичу на основании договора дарения 
за №3589 от 24.03.2020 года, государственного акта о праве частной 

собственности на земельный участок серия Ч №133216 от 21.02.2008 года, 
путем продажи с публичных торгов с определением сторонами начальной 

продажной цены 1 613 555 (один миллион шестьсот тринадцать тысяча 
пятьсот пятьдесят пять) сом.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 30.12.2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî íàõîæäåíèÿ èìó-
ùåñòâà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âç-
íîñ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàðòîâîé) ïðîäàæíîé öåíû ñàðàÿ 
è æèëûõ äîìîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Êàðà-Áóóðèíñêîãî ðàéî-
íà 4406012100000139 ÎÀÎ "ÐÑÊ Áàíê" çà 3 äíÿ äî ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ. Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü âíåñåíà íå ïîçäíåå 7 äíåâíîãî ñðî-
êà ïîñëå òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Êàðà-Áóóðèíñêîãî ðàéîíà 
Òàëàññêîé îáëàñòè. Ãàðàíòèéíûé âçíîñ ó÷àñòíèêà âûèãðàâøåãî òîð-
ãè çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò ïîêóïíîé öåíû.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñò. ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ Êàðà-Áóóðèíñ-
êîãî ðàéîíà Øàáäàíîâ À .Ò.

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Êàðà-Áóóðèíñêîãî 
ð-íà èëè ïî òåë.: (0550) 68-99-60. Ï/Ï-721

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ïå÷àòè ÎñÎÎ "Ñîð Security" 
(Êîï Ñåêüþðèòè) ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-74

Îø øààðûíûí òóðãóíó 
Ìàìûðîâ Àáäóìàííàïêà 

òààíäûê æåð ó÷àñòêàñûíûí 
2000-æûëäûí 22-äåêàáðûíäà 

“Á” ¹272 óáàêòûëóó 
ïàéäàëàíóó óêóãóíà 

áåðèëãåí ñåðèÿñû: ¹00117 
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-739

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Êîæåãóëîâ 
Íóðäàí Òàëàéáåêîâè÷ 
êîä ÎÊÏÎ 31027636, 
ÈÍÍ 21202200250102 

(20.01.2021 ã.) ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-627

ªçãºí øààðûíûí Ñêðÿáèí 
êº÷ºñ¿í¿í, 40 ¿é¿í¿í òóðãóíó 
Ìàøàõóíîâà Çóõðàãà òààíäûê 

¿éä¿í òåõ.ïàñïîðòó èäåí. 
êîäó 5-06-18-0003-1876-01 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-150

Áàòêåí ðàéîíäóê øààð êóðóó æàíà àðõèòåêòóðà áàøêàðìàëûãûíà 
òààíäûê æåð ó÷àñòîãóíóí ìàìëåêåòòèê àêòûñû ñåðèÿ Á ¹ 002636, 

èäåí. êîäó 8-01-01-0003-0366  êàòòàëóó ðååñòðè 10.03.2003-æûë. 
¹431 æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ñ/Î-550

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíóþ äîëþ ¹004847 

(îò 26.04.2006 ã.), ¹0046104 
(îò 04.04.2013 ã.), ¹004848 

(îò 02.06.2006 ã.) 
íà èìÿ Àáäûêàäûð óóëó 

Áåêòóðà ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-78

«ТАЖРЫЙБАЛУУ 
БУЛГААРЫ-ТЕРИ ГАЛАНТЕРИЯСЫ 

БИРИКМЕСИ” ААК 
2022-жылдын 14-декабрында саат 14.00дє 
бирикменин заседаниелер залында Бишкек 

шаары, Хвойная кєчєсї,  64, дарегинде 
акционерлердин жалпы кезексиз чогулушу боло 

тургандыгы жєнїндє  кабарлайт.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ: 

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. Æà¢û ºíä¿ð¿øò¿ à÷óó ¿÷¿í “ÐÑÊ Áàíêòàí” íà-

ñûÿ àëóó.

Êàòòîîíóí áàøòàëûøû ñààò 9.00äº.
Àêöèîíåðëåðäèí ºç¿ëºð¿íäº ïàñïîðòó, àë ýìè àê-

öèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº æàíà þðèäèêàëûê æàê-
òàðäà èøåíèì êàò æàíà ïàñïîðòó áîëóóãà òèéèø.

×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí 
òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ - 2022-æûëäûí 17-íîÿáðû.

Áàðäûê ìàòåðèàëäàð ìåíåí “ÒÁÒÃÁ” ÀÀÊíûí áóõ-
ãàëòåðèÿñûíàí òààíûøóóãà áîëîò. 

Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíó:  67-91-18.

ОАО «ОПЫТНОЕ 
КОЖЕВЕННО-КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ» 
извещает о том, что 14 декабря 

2022 года в 10.00 в зале заседаний 
объединения по адресу: г.Бишкек, 

ул.Хвойная, 64 состоится внеочередное 
собрание акционеров.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß: 

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Ïîëó÷åíèå êðåäèòà îò ÐÑÊ áàíêà íà îðãàíèçà-

öèþ íîâîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.00 ÷.
Àêöèîíåðàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, 

à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ è þðèäè÷åñêèõ ëèö 
- äîâåðåííîñòü è ïàñïîðò.

Äåíü ñïèñêà àêöèîíåðîâ èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå â ñîáðàíèè - 17 íîÿáðÿ 2022 ãîäà.

Ñî âñåìè Maòåðèàëàìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â 
áóõãàëòåðèè ÎÀÎ «ÎÊÊÎ».

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 67-91-18. 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Очередная собрание 

кредиторов ОсОО «Грейн Групп» 
ñîñòîèòñÿ â 11.00 ÷àñîâ 

5 äåêàáðÿ 2022 ãîäà 
ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, 
óë.Ë.Òîëñòîãî ¹100. 

Ïðåäñòàâèòåëÿì êðåäèòîðîâ 
äëÿ ó÷àñòèÿ íà ñîáðàíèè íåîá-
õîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëå-
æàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ 
äîâåðåííîñòü ñ ïðàâîì ãîëî-
ñîâàíèÿ. 

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0559) 
07-70-45 è (0703) 97-34-07.

Í-76

Í-72

СООБЩЕНИЕ О 
СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ.

ОАО 
«АЭРОДРОМДОРСТРОЙ» 
г.Бишкек, ул.Исанова №18.

18.11.2022 года Абдыраев 
Н.А. передал 70,0454% (2 889 

006 штук) простых акций 
на счёт ном.дер. ЗАО «ЦД». 
После сделки у акционера 

Абдыраева Н.А. акций нет.

21.11.2022 года ном.дер. 
ЗАО «ЦД» передал  70,0454% 

простых акций на счёт нового 
акционера Жакыпбекова И.А. 
Купля-продажа ценных бумаг.

ОАО «ЖИЛИЩНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КРЕДИТНАЯ 
КОМПАНИЯ АК-БОСОГО» (ДАЛЕЕ «ОБЩЕСТВО) 

сообщает о том, что 18 октября 2022 года состоялось 
внеочередное общее собрание акционеров Общества, на 

котором были приняты следующие решения:

1. ÇÀÎ ÀÊÔ «Êûðãûçàóäèò» áûëî èçáðàíî äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåø-
íåãî àóäèòà Îáùåñòâà ïî èòîãàì äåÿòåëüíîñòè çà 2022 ãîä.

2. Îïðåäåëåí ðàçìåð âîçíàãðàæäåíèÿ ÇÀÎ ÀÔÊ «Êûðãûçàóäèò» 
çà ïðîâåäåíèå âíåøíåãî àóäèòà Îáùåñòâà ïî èòîãàì äåÿòåëü-
íîñòè çà 2022 ãîä.

3. Ïðèíÿòî ðåøåíèå îá èçìåíåíèè ïîëíîãî ôèðìåííîãî íàèìåíî-
âàíèÿ Îáùåñòâà.

4. Óòâåðæäåí Îò÷åò ïî èñïîëíåíèþ äîðîæíîé êàðòû.

Запрос на выражение заинтересованности
(Консультационные услуги – Отбор компаний)

Страна: Кыргызская Республика
Проект: Второй Проект "Региональное Экономическое 

Развитие" (ПРЭР-2).
Задание: Отбор консультационной компании 

на оказание консультационной услуги для разработки пакета 
проектно-сметной документации и авторский надзор объектов 

Баткенской области: 

- ¹1 ÔÀÏ â ñ.Êàï÷ûãàé Àê-Ñàéñêîãî àéûëíîãî àéìàêà Áàòêåíñ-
êîãî ðàéîíà; 

- ¹2 ÔÀÏ â ñ. Äîñòóê Êàðà-Áàêñêîãî àéûëíîãî àéìàêà Áàòêåíñ-
êîãî ðàéîíà; 

- ¹3 Ñðåäíÿÿ øêîëà â ñ.Äîñòóê Êàðà-Áàêñêîãî àéûëíîãî àéìàêà 
Áàòêåíñêîãî ðàéîíà; 

- ¹4 Øêîëà â ñ.×îí-Òàëàà Òîðò-Ãóëüñêîãî àéûëíîãî àéìàêà Áàò-
êåíñêîãî ðàéîíà; 

- ¹5 Äåòñêèé ñàä "Áîáîêòàé" â ñ.Äîñòóê Êàðà-Áàêñêîãî àéûëíî-
ãî àéìàêà Áàòêåíñêîãî ðàéîíà; 

- ¹6 Äåòñêèé ñàä "Ó÷êóí" ñ Êîê-Òàø; 
- ¹7 Çäàíèå Ãðóïïû ñåìåéíûõ âðà÷åé ¹20 ñ Áîðáîðäóê Êóëóí-

äèíñêîãî àéûëíîãî àéìàêà; 
- ¹8 Çäàíèå Ãðóïïû ñåìåéíûõ âðà÷åé ¹22 â ñ.Àðêà Æàíû-Æåðñ-

êîãî àéûëíîãî àéìàêà Ëåéëåêñêîãî ðàéîíà. 

Ññûëêà ¹ (ñîãëàñíî Ïëàíó çàêóïîê): ARIS-IDA-RED2-CERC-
CS-CQS-2023-2

Ïðàâèòåëüñòâî Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â ëèöå Ìèíèñòåðñòâà ôè-
íàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïîëó÷èëî ôèíàíñèðîâàíèå îò Âñå-
ìèðíîãî áàíêà íà ðåàëèçàöèþ Âòîðîãî Ïðîåêòà Ðåãèîíàëüíîãî Ýêî-
íîìè÷åñêîãî Ðàçâèòèÿ è íàìåðåíî èñïîëüçîâàòü ÷àñòü ñðåäñòâ íà 
êîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè.

Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ) ÿâëÿåò-
ñÿ àãåíòñòâîì, ðåàëèçóþùèì äàííûé Ïðîåêò. Àãåíòñòâî íàñòîÿùèì 
ïðèãëàøàåò ïðàâîìî÷íûå êîíñóëüòàöèîííûå êîìïàíèè (“Êîíñóëüòàí-
òîâ”) äëÿ âûðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîñòè â ïðåäîñòàâëåíèè äàííîãî 
âèäà óñëóã. Çàèíòåðåñîâàííûå Êîíñóëüòàíòû äîëæíû ïðåäñòàâèòü 
èíôîðìàöèþ, äåìîíñòðèðóþùóþ íàëè÷èå òðåáóåìîé êâàëèôèêà-
öèè è ñîîòâåòñòâóþùåãî îïûòà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äàííûõ Óñëóã.

Òåõíè÷åñêîå çàäàíèå äëÿ äàííîãî çàäàíèÿ áóäåò äîñòóïíî 
äëÿ ñêà÷èâàíèÿ ïîñëå ðåãèñòðàöèè íà ñàéòå ÀÐÈÑ è ïîäà÷è 
çàÿâêè íà ó÷àñòèå.

Ìèíèìàëüíûå êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:

a. Îáùèé îïûò ïðîåêòèðîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé è íàëè÷èå 
äîãîâîðà/îâ íà îêàçàíèå àíàëîãè÷íûõ óñëóã íå ìåíåå 5 ëåò. 

b. Íàëè÷èå ëèöåíçèè II óðîâíÿ îòâåòñòâåííîñòè íà âûïîëíåíèå 
ïðîåêòíûõ ðàáîò èëè àíàëîãè÷íîé ëèöåíçèè, âûäàííîé ìåæ-
äóíàðîäíî-ïðèçíàííûì àãåíòñòâîì èç ðàçâèòûõ ñòðàí ìèðà 
(ÅÑ, ÑØÀ, Êàíàäà, ßïîíèÿ è äð.); 

c. Îïûò ïðîåêòèðîâàíèÿ àíàëîãè÷íûõ øêîë, äåòñêèõ ñàäîâ è 
ÔÀÏîâ ïðåäïî÷òèòåëåí.

 
Êîíñóëüòàíòû ìîãóò ñîòðóäíè÷àòü ñ äðóãèìè êîìïàíèÿìè â ôîð-

ìå ñîâìåñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ èëè ñóá-ïîäðÿäà â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ 
ñâîåé êâàëèôèêàöèè. Âñå ÷ëåíû ñîâìåñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ äîëæíû 
ñîâìåñòíî è îáÿçàòåëüíî íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå ýòî-
ãî çàäàíèÿ. Îäíàêî îïûò ñóá-ïîäðÿä÷èêà íå áóäåò ó÷èòûâàòüñÿ ïðè 
âíåñåíèè êîìïàíèè â îêîí÷àòåëüíûé ñïèñîê êàíäèäàòîâ.

Êîíñóëüòàíò áóäåò îòîáðàí â ðàìêàõ ìåòîäà CQS - Îòáîð ïî êâà-
ëèôèêàöèè êîíñóëüòàíòîâ.

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà ïî àä-
ðåñó, óêàçàííîìó íèæå â òå÷åíèå ðàáî÷èõ ÷àñîâ (9.00-18.00) ñ ïî-
íåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó. 

Âûðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîñòè ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â ïèñü-
ìåííîì âèäå ïî àäðåñó, óêàçàííîìó íèæå (ëè÷íî, ïîñðåäñòâîì ýëåêò-
ðîííîãî ñîîáùåíèÿ, ïî ôàêñó, ïî ïî÷òå) äî 18.00 ÷àñîâ 6 äåêàá-
ðÿ 2022 ã.

Àãåíòñòâî Ðàçâèòèÿ è Èíâåñòèðîâàíèÿ Ñîîáùåñòâ Êûðãûçñ-
êîé Ðåñïóáëèêè (ÀÐÈÑ)

11 êàáèíåò, Îòäåë Çàêóïîê;
óë.Áîêîíáàåâà, 102, ã.Áèøêåê, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 720040;
Òåë.: +996 (312) 30-18-05 (äîá. 116)
Ôàêñ: +996 (312) 62-47-48
Ýë. ïî÷òà: bshabralieva@aris.kg 

Ïî âñåì æàëîáàì îòíîñèòåëüíî äàííîãî òåíäåðíîãî ïðîöåññà 
ïðîñèì îáðàùàòüñÿ:

WhatsApp: + 996 (770) 70-05-22
Ìîá.: + 996 (550) 70-05-22
e-mail: bfm@aris.kg 
×òîáû ïîäàòü çàÿâêó, ïîæàëóéñòà çàðåãèñòðèðóéòåñü. Åñëè âû çà-

ðåãèñòðèðîâàíû, çàéäèòå â ñâîé ëè÷íûé êàáèíåò.

Ñ/Î-549

Ñ/Î-551

№103 (3438)
2022-жылдын 22-ноябры14

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Èáðàèìîâà 
Æûëäûç Òóðãóíîâíà 

êîä 22200410, 
ÈÍÍ 10103197700350 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-60

Áàêàé-Àòà ðàéîíóíà 
êàðàøòóó Êå¢àðàë àéûëûíûí 

Ñûéäàëû êº÷ºñ¿í¿í ¹91 
äàðåãèíäå æàéãàøêàí 
Áîðîíáàåâà Ãóëíàðà 

Îðîçáåêîâíàãà òààíäûê 
òóðàê æàéãà òèåøåë¿¿ 

áîëãîí ñåðèÿñû «×» ¹589477 
ñàíäóó æåð ó÷àñòîãóíà 

æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ìàìëåêåòòèê àêòûñû 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-635

Æ.Áàëàñàãûí àòûíäàãû 
ÊÌÓíóí ôèëîëîãèÿ 

ôàêóëüòåòèíèí êûðãûç 
òèëè æàíà àäàáèÿòû 
ìóãàëèìè, ôèëîëîã 
àäèñòèãè áîþí÷à 

ñûðòòàí îêóó áºë¿ì¿í 
1998-æûëû á¿ò¿ðãºí 

Îñìîíîâà 
Íàçèðà Êàäûðáåêîâíàãà 

òèåøåë¿¿ äèïëîìó 
ÃÂ ¹09784 æîãîëãîíäóãóíà

 áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Í-77

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé 

äîëåé ñåðèÿ 4×Ò ¹II-IX-583 
íà èìÿ Áîðîí÷èåâîé 
Ãóëáàéðû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-63

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Íóðàëèåâ 
Ìàêñàò Äæàìàðàòîâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 26443228, 
ÈÍÍ 21201148300881 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-65

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñåðòèôèêàòà íà èìÿ 

Òóðóíáåêîâà 
Ìàðàòà Òóðäàêóíîâè÷à 

ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-57

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîì 
¹ÓÁ170297174, àòòåñòàò 

ÑÀ ¹130009399 íà èìÿ 
Àáäèêàðèìîâà Èáðàõèìà 
Àâàçáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-67

ПРИГЛАШЕНИЕ 
К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ 

Кыргызская Республика
«Проект Улучшение Теплоснабжения» (ПУТС)
Заем №/Кредит №/ Грант №: IDA/SECO, Grant D2400-KG
НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА:
(Лот 1) «Повышение энергоэффективности здания сред-

ней школы им. А.Шеркулова в селе Ак-Таш, Ак-Ташского 
АА, Кара-Сууйского района, Ошской области»; 

(Лот 2) «Повышение энергоэффективности здания Цент-
ра Семейной Медицины №1 «Филиал №5» города Ош».

Íîìåð äëÿ ññûëêè (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì çàêóïîê): IDA/SECO-
HSIP-NCB-2022-5

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

• (Ëîò 1) «Ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè çäàíèÿ ñðåä-
íåé øêîëû èì. À. Øåðêóëîâà â ñåëå Àê-Òàø, Àê-Òàøñêî-
ãî ÀÀ, Êàðà-Ñóóéñêîãî ðàéîíà, Îøñêîé îáëàñòè»; 

• (Ëîò 2) «Ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè çäàíèÿ Öåíò-
ðà Ñåìåéíîé Ìåäèöèíû ¹1 «Ôèëèàë ¹5» ãîðîäà Îø»;

2. Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ) îò ëè-
öà Àê-Òàøñêîãî ÀÀ, Êàðà-Ñóóéñêîãî ðàéîíà, Îøñêîé îáëàñòè è 
îò ëèöà ìýðèè ãîðîäà Îø ïðèãëàøàåò ê ïîäà÷å çàïå÷àòàííûõ 
êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé îò ïðàâîìî÷íûõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ 
äëÿ âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ ðàáîò: 

• (Ëîò 1) «Ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè çäàíèÿ ñðåä-
íåé øêîëû èì. À.Øåðêóëîâà â ñåëå Àê-Òàø, Àê-Òàøñêî-
ãî ÀÀ, Êàðà-Ñóóéñêîãî ðàéîíà, Îøñêîé îáëàñòè»; 

• (Ëîò 2) «Ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè çäàíèÿ Öåíò-
ðà Ñåìåéíîé Ìåäèöèíû ¹1 «Ôèëèàë ¹5» ãîðîäà Îø»;

 Âàëþòîé êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ êûðãûçñêèé 
ñîì.

3.  Êîíêóðñíûå òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ïî ïðîöåäóðàì íàöèîíàëü-
íûõ êîíêóðñíûõ òîðãîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðóêîâîäñòâîì Âñåìèð-
íîãî áàíêà: Ðóêîâîäñòâî ïî çàêóïêàì òîâàðîâ, ðàáîò è íå-
êîíñóëüòàöèîííûõ óñëóã çàåìùèêàìè Âñåìèðíîãî áàíêà ïî 
çàéìàì ÌÁÐÐ è êðåäèòàì è ãðàíòàì ÌÀÐ  îò ÿíâàðÿ 2011 ãî-
äà è ïåðåñìîòðåííûé â èþëå 2014 ãîäà, è îòêðûòû äëÿ âñåõ 
ïðàâîìî÷íûõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òåì, êàê ýòî 
îïðåäåëåíî â "Ðóêîâîäñòâå ïî çàêóïêàì". Êðîìå òîãî, ïðîñüáà 
îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïàðàãðàô 1.16 Ðàçäåë VI (Òîì1), ãäå èç-
ëîæåíà ïîëèòèêà Âñåìèðíîãî áàíêà â îòíîøåíèè êîíôëèêòà èí-
òåðåñîâ. 

4. Çàèíòåðåñîâàííûå ó÷àñòíèêè ìîãóò ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ 
èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòüñÿ ñ òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèåé â îôè-
ñå ÀÐÈÑ ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó:

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

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

5. Ïðàâîìî÷íûå ó÷àñòíèêè òîðãîâ ìîãóò ïîëíûé êîìïëåêò òåíäåð-
íûõ äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîì âèäå ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü ïîñ-
ëå ðåãèñòðàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÐÈÑ: www.aris.kg

6. Ïðåäòåíäåðíàÿ âñòðå÷à ñ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ ñîñòîèòñÿ â 11.00 
÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè 2 äåêàáðÿ 2022 ãîäà ïî óêàçàííîìó 
âûøå àäðåñó.

7. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû â âûøåó-
êàçàííûé îôèñ íå ïîçäíåå 14 äåêàáðÿ 2022 ãîäà, 11.00 (ìåñò-
íîå âðåìÿ) è äîëæíû îñòàâàòüñÿ â ñèëå â òå÷åíèå 90 äíåé ïîñ-
ëå âñêðûòèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé. Çàëîãîâîå îáåñïå÷åíèå 
Êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ íå òðåáóåòñÿ, îäíàêî òðåáóåòñÿ ïðå-
äîñòàâëåíèå Äåêëàðàöèè ãàðàíòèéíîãî îáåñïå÷åíèÿ êîíêóðñ-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ó÷àñòíèê òîðãîâ, îòçûâàþùèé èëè èçìåíÿþ-
ùèé ñâîå Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå ïîñëå âñêðûòèÿ êîíêóðñíûõ 
ïðåäëîæåíèé äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà åãî äåéñòâèÿ, èëè íå ïîäïè-
ñàâøèé êîíòðàêò, â ñëó÷àå åãî ïðèñóæäåíèÿ, èëè íå ïðåäîñòà-
âèâøèé ãàðàíòèþ âûïîëíåíèÿ êîíòðàêòà ê ñðîêó, óêàçàííîìó â 
òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèè, àâòîìàòè÷åñêè íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñ-
òèþ â òåíäåðàõ â ðàìêàõ ïðîåêòîâ, ðåàëèçóåìûõ ÀÐÈÑ, ñðîêîì 
íà äâà ãîäà.

8. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ áóäóò âñêðûòû â ïðèñóòñòâèè ó÷àñòíè-
êîâ, ïîæåëàâøèõ ïðèñóòñòâîâàòü, 14 äåêàáðÿ 2022 ãîäà, 11.00 
(ìåñòíîå âðåìÿ) â Öåíòðàëüíîì îôèñå ÀÐÈÑ ïî àäðåñó: Êûð-
ãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êîíôå-
ðåíö-çàë.

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
Проект «Улучшение Теплоснабжения»

ОБЪЯВЛЯЕТ 
Запрос на выражение заинтересованности

(Консультационные услуги – Отбор компаний)
Отбор

Êîíñóëüòàöèîííîé êîìïàíèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ íàäçîðà çà 
ñòðîèòåëüñòâîì äëÿ ðåàëèçàöèè ìåð ïî ýíåðãîýôôåêòèâíîñ-
òè è ñåéñìîóñèëåíèÿ â 9 îáùåñòâåííûõ çäàíèÿõ ã.Îø, Îøñêîé 
è Áàòêåíñêîé îáëàñòÿõ. 

Ìèíèìàëüíûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êîìïàíèÿì, à òàê-
æå Òåõíè÷åñêîå çàäàíèå â ýëåêòðîííîì âèäå ìîæíî áóäåò ïîëó-
÷èòü ïîñëå ðåãèñòðàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÐÈÑ: www.aris.kg

Âûðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîñòè ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â ïèñü-
ìåííîì âèäå ïî àäðåñó, óêàçàííîìó íèæå (ëè÷íî, ïîñðåäñòâîì ýëåêò-
ðîííîãî ñîîáùåíèÿ, ïî ôàêñó, ïî ïî÷òå) äî 6 äåêàáðÿ 2022 ãîäà.

Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè

êîìó: ã-íó Íàñïåêîâó Ì.Ä., Èñïîëíèòåëüíîìó äèðåêòîðó ÀÐÈÑ
720040, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102,
òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05,
ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
e-mail: zakupki@aris.kg,
ñàéò: www.aris.kg

О созыве собрания кредиторов 

ОсОО «Ареопаг-Бишкек»
Ðåøåíèåì Ìåæðàéîííîãî ñóäà ãîðîäà Áèøêåê îò 16 ôåâðàëÿ 2009 

ãîäà ÎñÎÎ «Àðåîïàã-Áèøêåê» ïðèçíàíî áàíêðîòîì è íà÷àòà ïðîöå-
äóðà ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ìåòîäîì ëèêâèäàöèè. Ïðè-
êàçîì Äåïàðòàìåíòà ïî äåëàì áàíêðîòñòâà ïðè Ìèíèñòåðñòâå ýêî-
íîìèêè è ôèíàíñîâ ÊÐ îò 29 èþíÿ 2021 ãîäà ¹77 ñïåöèàëüíûì àä-
ìèíèñòðàòîðîì ÎñÎÎ «Àðåîïàã-Áèøêåê» íàçíà÷åí Ìàêåíîâ Ìà-
ðàò Òåìèðáåêîâè÷.

Ñïåöèàëüíûé àäìèíèñòðàòîð ÎñÎÎ «Àðåîïàã-Áèøêåê» Ìàêåíîâ 
Ì.Ò. ñîçûâàåò ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ÎñÎÎ «Àðåîïàã-Áèøêåê». Ñîá-
ðàíèå ñîñòîèòñÿ 2 äåêàáðÿ 2022 ãîäà â 9.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ãî-
ðîä Áèøêåê, 7 ìèêðîðàéîí, óëèöà Æóêååâà-Ïóäîâêèíà, äîì 34, 
Èíòåðíåò-êëóá «Ñòàëêåð».

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Ñîçäàíèå êîìèòåòà êðåäèòîðîâ ÎñÎÎ «Àðåîïàã-Áèøêåê».
2. Îáìåí ìíåíèÿìè â ñâÿçè ñ âûíåñåíèåì Âåðõîâíûì ñóäîì ÊÐ 

ïîñòàíîâëåíèé îò 17 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà è 17 íîÿáðÿ 2022 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàìè ñîáðàíèÿ ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà ÿâëÿþòñÿ 
êðåäèòîðû (èõ ïðåäñòàâèòåëè). Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè íåîáõîäè-
ìî ïðåäñòàâèòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïðåäñòàâè-
òåëè, êðîìå òîãî, äîëæíû ïðåäñòàâèòü íàäëåæàùå îôîðìëåííóþ 
äîâåðåííîñòü).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0555) 90-27-14. Í-61

Ñ/Î-544

ОЎДОЛУП ОКУЛСУН 
Àâòîòðàíñïîðò 

äåïàðòàìåíòèíèí Íàðûí 
àéìàêòûê áàøêàðìàëûãû 
òàðàáûíàí “Ýðêèí-Òîî” 
ãåçèòèíèí 2022-æûëäûí 
18-íîÿáðûíäàãû ¹102 

(3437) ñàíûíäàãû 
12-áåòèíäåãè æàðûÿëàíãàí 

êóëàêòàíäûðóóíóí 
àÿãûíäàãû 4-àáçàöû 
êîíêóðñêà àðûç æàíà 

êîíêóðñòóê äîêóìåíòòåðäè 
êàáûë àëóó 2022-æûëäûí 

19-äåêàáðûíäà ñààò 
17.00ãº ÷åéèí – äåï îêóëñóí, 

êàëãàíû òåêñò áîþí÷à.

ОАО «ТРАНС-СОЮЗ-АЗИЯ» 
находящийся по адресу: г.Бишкек, ул.Садыгалиева, 5 

сообщает о существенном факте затрагивающий финансово-хозяйственную деятельность 
на 18 ноября 2022 года.

Íà îñíîâàíèè Ïåðåäàòî÷íîãî ðàñïîðÿæåíèÿ è äîãîâîðà äàðåíèÿ ÖÁ çàðåãèñòðèðîâàíî äàðåíèå ïðîñ-
òûõ àêöèé ÎÀÎ «Òðàíñ-Ñîþç-Àçèÿ» îò àêöèîíåðà íà Óìåòàëèåâà Äæóíóøáàÿ Êåíæåáåêîâè÷à:

 Áûëî êîëè÷åñòâî äî 
ïåðåäà÷è, %. Ïðîñòûå àêöèè 

Ïîëó÷èë êîëè÷åñòâî, 
% Ïðîñòûå àêöèè 

Ñòàëî ïîñëå ïåðåäà÷è, 
%. Ïðîñòûå àêöèè 

Óìåòàëèåâ Äæóíóøáàé 
Êåíæåáåêîâè÷ 481369 (59,3052%) 647 (0,0797%) 482016 (59,3849%) 

Îáùåå êîëè÷åñòâî ïðîñòûõ àêöèé îáùåñòâà - 811681 øò. Ñòîèìîñòü îäíîé àêöèè ïðè âûïóñêå - 3,44 
ñîì Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð - KG0101070918.

Í-71

Ñ/Î-543

Кыргыз Республикасынын 
Финансы министрлигинин 
Борбордук казыналыктын ка-
зыналык регистрлерди эсепке 
алуу бєлїмїнїн башкы ади-
си - Искандерова Бубуканым 
Нажмидиновнанын апасы 

АКМАТОВА Курсанай 
Акматовна 

дїйнєдєн мезгилсиз кайт-
кандыгына байланыштуу те-
реў кайгыруу менен кєўїл ай-
табыз.

Маркумдун їй-бїлєсїнє жа-
на жакындарына тереў кайгы-
руу менен кєўїл айтып, аза 
кайгысын теў бєлїшєбїз. 

Кыргыз Республикасынын 
Финансы министрлигинин 
жалпы жамааты.

Ñ/Î-542

Ñ/Î-545

№103 (3438)
2022-жылдын 22-ноябры 15

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

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.
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 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.



Бул медициналык аппарат-
тын кандай артыкчылыктар-
га ээ экендигине дагы бир жо-
лу токтоло кетели. Анын баш-
кы артыкчылыгы, эки дугалуу 
(ууктуу) болгондугунда. Эгер-
де дугасыз моноплан аппараты 
мээнин кан тамырларынын бир 
тарабын гана кєрсєтє ала тур-
ган болсо, Toshiba биплан ан-
гиографиялык комплекси мээ-
нин кан тамырларын бардык та-
рабынан даана кєрсєтїїгє жєн-
дємдїї жана операцияны кооп-
суз жїргїзїїгє мїмкїндїк бе-
рет. Адатта инсульт, жїрєктїн 
миокарды сыяктуу кан тамыр 
ооруларынын кєп учураганды-
гы баарыбызга маалым. Эгерде 
мээ кан тамырында аневризма 
жарылган болсо кишинин башы 
катуу ооруйт, кєєнї айланат, ку-
сат. Жїрєктїн кан тамырынын 

кайсы бир жеринде кандын ай-
лануусу начарласа, анда адамдын 
дем алуусу кыйындайт, жїрєгї 
ооруп ємїрїнє коркунуч туу-
лат. Ал эми бєйрєктїн артерия-
сынын стенозу кан басымын жо-
горулатып, бєйрєк гипертония-
сына алып келет. Мындай учурда 
оорулуу ултраїндїї доплярогра-
фия, же бєйрєк кан тамырлары-
нын ангиографиясынан єтїїсї 
керек болот. Анын жыйынтыгы 
менен бєйрєктїн кан тамыры-
нын стенозу аныкталса, ага эн-
доваскулярдык жол менен стент 
коюу зарылдыгы келип чыгат. 
Мындай учурда оорулуу Док-
тор Меўдибаевдин клиникасы-
на кайрылса, Toshiba биплан ан-
гиографиялык комплексин кол-
донуу менен мээ, жїрєк, бєйрєк 
артерияларынын стенозун таап, 
ичкерген артерияга стент коюп, 
артерияны кеўейтип, кан менен 
толук камсыздоону ийгилик-
тїї жїзєгє ашырат. Эндоваску-
лярдык операция жасоодо оору-
луунун эч жери кесилбейт жана 

кан жоготпойт. Оорулуу мындай 
операциядан кийин кыска уба-
кыттын ичинде калыбына келет 
жана 2 кїндєн кийин їйїнє чы-
гарылат. 

Бул макалада эндоваскулярдык 
операция жасоодогу эў маанилїї 
бир єзгєчєлїккє токтолууга туу-
ра келип отурат. Эгерде кимдир 
бирєє инсультка чалдыгып колу, 
буту иштебей, сїйлєєсї начарла-
ган болсо аны тез арада 2-3 саат-
тын аралыгында «Доктор К.Меў-
дибаев клиникасына» алып ке-
лїї керек. Анткени, мындагы 
Tohsiba биплан ангиография-
лык аппараттын жардамы менен 
мээге эндоваскулярдык опера-
ция жасоо менен орулууну калы-
бына келтирїїгє мїмкїн болот. 
Жакында 66 жаштагы А.А. аттуу 
бейтап эс учун жоготкон, сол ко-
лу, сол бутунун кыймылы начар-
лап, кєздїн кєрїїсї начарлаган 
абалда, оў ныптамадагы мээнин 
орто артерия (МОА) чєйрєсїндє-
гї ишемиялык инсульт, оў мээ-
нин орто артериясынын (МОА) 

№1 дисталдык сегментинин окк-
люзиясы, сол жактуу гемипле-
гия диагнозу менен келип тїш-
кєн. Ага Кыргыз Республикасы-
нын илим жана техника боюнча 
мамлекеттик сыйлыгынын лау-
реаты, медицина илимдеринин 
кандидаты доктор Кочкор Меў-
дибаев башында турган Улан-
бек Ташбаев, Кутманбек Рахма-
нов, Залкарбек Тойчиев сыяк-
туу тажрыйбалуу хирургдар то-
бунун тез арада жасаган эндо-
васкулярдык операциясы ийги-
ликтїї аяктап, натыйжада бей-
таптын абалы сезилерлик жак-
шырган. Башкача айтканда ко-
лу, буту иштеп, сєзгє келип кал-
ган.Бейтап эки кїндєн кийин 
єз буттары менен басып, їйї-
нє чыгарылды. Чынында опера-
циянын ийгиликтїї болуусуна 
инсультка кабылган бейтапты 
єз убагында 2 сааттын ичинде 
кечиктирбей клиникага алып 

келгендиги тїрткї болгон. Бу-
га чейин клиниканын хирургда-
ры эгерде инсультка кабылган 
бейтапты убагында клиникага 
алып келсе биплан технология-
сын колдонуу менен оорулууну 
айыктырып жиберїїгє мїмкїн 
экенин билишкен. Бирок, ан-
гиографиялык жабдуу орнотул-
гандан бери инсультка кабыл-
ган бир да бейтап єз убагында 
клиникага келген эмес. Демек 
єз убагында кайрылгандыгы-
нын їзїрлїї, жемиштїї экен-
дигин жакында А.А. аттуу бей-
тапка жасалган ийгиликтїї эн-
доваскулярдык операция айги-
нелеп кєрсєтїїдє. 

 Дареги: Бишкек ш., Курултай 
кєч., тел.: (0553) 10-30-00, 

(0772) 17-61-33, (0555) 17-61-63, 
(0505) 10-30-00

Абдимуктар АБИЛОВ

КЫРГЫЗСТАНДА БИРИНЧИ ЖОЛУ!

АЙМАКТАРДА

МЭЭГЕ УНИКАЛДУУ 
ОПЕРАЦИЯ ЖАСАЛДЫ

Гезитибиздин 29-марттагы санында Доктор К.Меўдибаев 
клиникасында неврология оорулары, геморрагиялык жана ишемиялык 
инсультту дарылоо, нейрохирургиялык операциялардын бардык 
тїрлєрїн, башкача айтканда мээдеги жана  жїлїндєгї шишиктерди 
алып салуу, мээнин кан тамырларындагы аневризмди клиптєє, 
омурткалар ортосунда пайда болгон грыжаларды микрохирургиялык 
жол менен алып салуу, мээнин жана жатындын  кан тамырларына 
эндоваскулярдык стент коюу, аневризмди эмболизациялоо сыяктуу 
операциялар ийгиликтїї жїзєгє ашырылып жаткандыгы тууралуу 
макала жарыялаган элек. Ал макалада Кыргызстанда биринчи 
болуп Япониянын Toshiba биплан ангиографиялык комплекси ушул 
клиникада орнотулуп, иштей баштаганы айтылган. Мындай алдыўкы 
технология азырынча республикабыздын бир да жеринде жок.  

Улуттук банк Баткен облу-
сунда ишкердик жїргїзгєн-
дєрдї жана тажик тараптын 
кол салуусунан жабыркаган 
тургундарды колдоо макса-
тында жеўилдетилген шарт-
та насыя берїї токтомун ка-
был алды. Улуттук банк ком-
мерциялык банктарга бат-
кендиктерге артыкчылык-
туу тартипте насыя берїїнї 
сунуштады. Токтом менен 

кредиттерди/кепилдиктер-
ди алууда карыз алуучулар 
тарабынан берилїїчї до-
кументтер боюнча Улуттук 
банктын талаптарын жеўил-
детїї эрежелери каралган.

Мындан тышкары, ток-
томго ылайык, карыз алуу-
чуларга кредиттик рейтинг-
дин негизинде берилген кре-
диттердин кєлємї кєбєйтї-
лїп, керектєє кредиттерин 

берїїдє кредит боюнча ай 
сайын пландалган тєлєм-
дєрдїн орточо айлык жал-
пы кирешеге болгон катышы 
кайра каралып чыкты.

Єткєн жуманын аягында Башкы 
прокурор Курманкул Зулушев, 
Министрлер Кабинетинин 
тєрагасынын биринчи орун басары 
Адылбек Касымалиев, Ички иштер 
министринин биринчи орун басары 
Адылбек Бийбосуновдор Ысык-
Кєл районунун тургундары менен 
жолугушту.

Башкы прокуратурадан билдир-
гендей, жолугушуу президент Садыр 
Жапаровдун тапшырмасына ылайык, 
жарандардын кєйгєйлєрї менен же-
ринде таанышуу жана чечїї макса-
тын кєздєйт.

Жыйында тургундар жеке кєйгєй-
лєрїн айтышып, бийлик органдары-
на, прокуратура жана ички иштер ор-
гандарына арыз-кайрылууларын жол-
дошту. Алар негизинен жеке бузулган 
укуктары, тїрдїї адилетсиздиктер, 
социалдык кєйгєйлєр, коррупциялык 
иштер, укук коргоо органдарынын иш-
мердїїлїгїнє байланыштуу маселелер 
тууралуу суроолорду беришти.

Башкы прокурор К.Зулушев єз сє-
зїндє, эл менен болгон жолугушуулар 
президенттин жеке кєзємєлїндє экен-
дигин баса белгилеп, эч бир арыз 
жоопсуз калбастыгын, мыйзам чегин-
де гана чечилээрин билдирди.

Сузакта аз камсыз бол-
гон їй-бїлєлєргє акысыз 
кємїр таратылууда. Сузак 

райондук мамлекеттик ад-
министрациясынын маа-
лыматына ылайык, Сузак 

районунун Сузак айыл єк-
мєтїндє жергиликтїї бюд-
жеттин эсебинен алынган 
150 тонна кємїр аз кам-
сыз болгон 300 їй-бїлєгє 
жардам катары берилїїдє. 
Учурда 77 тонна кємїр ке-
лип тїшкєн. Белгилей кет-
сек, мындай саамалык ра-
йондун башка айыл єкмєт-
тєрїндє да уланмакчы.

“Эркин-Тоо”пресс

БИЙЛИК ЄКЇЛДЄРЇ ЭЛ 
МЕНЕН ЖОЛУГУШТУ

БАТКЕНДИКТЕРГЕ ЖЕЎИЛДЕТИЛГЕН 
НАСЫЯ БЕРИЛЕТ
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