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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!

Муса ЖАМАНБАЕВ:

КУРМАНКУЛ 
ЗУЛУШЕВДИН УБАДАСЫ 
АРА-ЖОЛДО КАЛБАСА

Ысык-Кєл районундагы Єрнєк айылынын тургуну          
Эрнис Исабеков айылдагы “жер мафиясына” каршы ат-
танып, далайлардын жїзїн ачууга киришкен. УКМК тє-
рагасына, баш прокурорго гезит аркылуу кайрылып, тыў-
гылыктуу жооп болбогон соў Курманкул Зулушевдин 
Ысык-Кєл районунун тургундары менен жолугушуусун-
да кєйгєйдї бетине айтып чыкканы бар. Эрнис Исабе-
ковдун датын уккан Курманкул Зулушев ишти жеке кє-
зємєлїнє алып, ушул кїндєрї Ысык-Кєлдєгї прокура-
туранын чоў-кичине чиновниктери Эрнис Исабековдун 
тизмектегендеринин бетин ачууга киришкени, адилет-
тїїлїк арыз ээси тарапта экенин эмитен айта башташ-
канынан кабардар болдук. Эми бул ишти Курманкул Зу-
лушев иштин кєбїнєн унутуп калбай, аягына чейин кє-
зємєлгє алса жер алууга ынтызар кєптєгєн жаштардын 
алкышына арзыйт беле? Биздин кабарчы да бул маселеге 
салкын мамиле кылбай, иштин артынан сая тїшкєнї бар. 
Кєйгєйгє тыкыр кєз салып, иштин кандай нукта уланып 
жатканынан коомчулукту кабардар кылып турмакчыбыз.

ЖЕЎИШБЕК ТОКТОРБАЕВ 
СОЦФОНДДОГУ АДИЛЕТСИЗДИКТИ 
АЙТЫП ЧЫКТЫ

Парламенттеги “оригиналдуу идеялары” менен кєпчїлїк-
тїн назарына илинген эл єкїлї Жеўиш Токторбаев бул сапар 
кєпчїлїккє жаккан коўгуроону кагып чыкты. Тагыраагы, 
соцфонд тєрагасына карапайым мугалимдер отуз баланын 
осурагына чыланып, ємїр бою иштегени менен жарыбаган 
5 миў сомдук пенсияга ээ болсо, адам тагдырын каалаган-
дай калчаган соттор жїз миўдик пенсияга туйтунуп жат-
каны адилетсиз экенин айтып чыкты эле, тармак башчы-
сы Бактыяр Алиев ар кайсынын башын бир чулгуп, ына-
нымдуу пикир айтканга жарабады. Аныгында Токтор-
баевдин айтканында жїйє бар. Мамлекеттин кароосун 
сот, прокурорго эмес мугалимдерге кїчєтїп койгонго неге 
болбосун? Экс-президенттерге кыргыйдай тийип, тїн уй-
кусун бузуп жаткан Жеўишбек мырза парламенттеги дем-
дїї жїрїшї менен кєпчїлїккє жаккан демилгелерди кєтє-
рїїдє. Идеяларынын аягына дейре кїрєшсє, мандатын кєр-
кїнє чыгарат беле?

ДЕМИЛГЕ КОЛДОО 
ТАПТЫ

БУУнун Башкы Ассамблеясы Кыргыз Респуб-
ликасынын дагы бир демилгесин колдоду. Кыр-
гызстан єзїнїн тынчтык, ядролук куралсыз-
дануу жана массалык кыргынга учуратчу ку-
ралдарды жайылтууну токтотуу маселелерин 
жактай тургандыгы боюнча бекем позициясын 
карманып, 5-мартты – куралсыздануу жана жа-
йылтпоо маселелери боюнча маалымдуулуктун 
эл аралык кїнї деп жарыялоо демилгеси менен 
чыккан. 

7-декабрда БУУнун Башкы Ассамблеясы 
Кыргыз Республикасынын демилгесин бир до-
буштан колдоп, резолюция кабыл алды. Бул 
туурасында Тышкы иштер министрлиги маа-
лымат таратты. 

Албетте, дїйнє геосаясий конфронтациянын 
катуу кризисин баштан кечирип жаткан азыркы 
кезде, бул демилге єтє маанилїї жана актуал-
дуу экендигинде кеп жок. 

3-БЕТТЕ
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Министрлер Кабинетинин Тєрагасынын 
орун басары Бакыт Тєрєбаев єлкєнїн 
металлургиялык ишканаларынын єкїлдєрї 
менен жолугушту.

Анда Бакыт Тєрєбаев тармакты єнїк-
тїрїїнїн натыйжалуулугун жогорулатуу 

зарылдыгын, бул ири єндїрїш ишканала-
рынын экономикалык кайтарымдуулугун 
кїчєтїїгє багытталган алдыга коюлган 
милдеттерди аткарууга мїмкїндїк бере-
рин белгиледи.

Жолугушуунун катышуучулары метал-
лургдарга жогорку салык жїктєлгєнїн, бул 
чыгашалар тобокелдигине алып келгенин, 
анткени ички рынокто сатуунун кєлємї тє-
мєндєп, ал эми экспорттук агым металлур-
гия продукциясын — болот, чоюн жана баш-
ка металл буюмдарын чыгарууга эбактан 
бери адистешкен єлкєлєрдєн келген жет-
кирїїлєр менен атаандашууга мїмкїнчї-
лїк бербей жатканын билдиришти. 

Даярдаган 
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

ИШ-ЖУМА

ПРЕЗИДЕНТТИ 
КУТТУКТАШТЫ

6-декабрда Президент Садыр Жапа-
ровду туулган кїнї менен Россия Фе-
дерациясынын Президенти Влади-
мир Путин, Казакстандын Президен-
ти Касым-Жомарт Токаев, Єзбекстан-
дын Президенти Шавкат Мирзиёев, 
Беларусь Президенти Александр Лу-
кашенко, КЭР Тєрагасы Си Цзиньпин, 
Тїркиянын Президенти Режеп Тайип 
Эрдоган, Азербайжандын Президенти 
Ильхам Алиев ж.б. куттукташып, чыў 
ден соолук, бакубатчылык жана мам-
лекеттик ишмердигинде ийгиликтер-
ди каалашты.

Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 
6-декабрда Россия Федерациясынын 
Президенти Владимир Путин, Казакстан 
Республикасынын Президенти Касым-Жомарт 
Токаев жана Єзбекстан Республикасынын 
Президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон 
аркылуу сїйлєштї.

Жылуу маанайда баарлашкан президент-
тер Садыр Жапаровду туулган кїнї менен 

куттукташып, жооптуу мамлекеттик ишине 
ийгиликтерди каалашты.

Президент Садыр Жапаров Владимир Путин 
жана Касым-Жомарт Токаев менен 9-декабрда 
Бишкекте єтє турган Жогорку Евразиялык эко-
номикалык кеўештин жыйынынын кїн тарти-
биндеги актуалдуу маселелерди талкуулады. 
Ал эми Шавкат Мирзиёев менен болгон сїй-
лєшїїдє анын Кыргызстанга мамлекеттик 
сапарын ушул айда єткєрїїнї макулдашты.

ЖЫЛУУ МААНАЙДАГЫ 
БААРЛАШУУЛАР

Кечээ Президент Садыр Жапаров 
радиоуктуруу жана телекєрсєтїї 
кызматкерлеринин кесиптик майрамы 
– Кыргыз Республикасынын радио жана 
телевидение кызматкерлеринин кїнї 
менен куттуктады. 

“Сиздердин кесибиўиздер єтє кызык-
туу жана єтє маанилїї, сиздер кандай 
керемет инсандар менен баарлашып, 
кандай гана кайталангыс тагдырларды 
чагылдырып бересиздер, дайыма єлкє-
дє болуп жаткан окуялардын чордонун-
да жїрєсїздєр. Масс-медиага єз кесибин 

берилип сїйгєн, болуп жаткан окуялар-
ды ар тараптуу жана калыс чагылды-
ра алган, таланттуу адистер ар дайым 
керек.

Бул майрам — жалгыз эле чыгарма-
чыл адамдардын эмес, радио жана те-
лекєрсєтїїнїн техникалык кызматкер-
леринин да майрамы. Алардын арка-
сы менен кыргызстандыктар тїркїн-
тїрдїї маалыматтардын кїбєсї бо-
луп келе жаткандыгын белгилей ке-
тейин” деп чыгармачылык эргїї, креа-
тивдїї идеяларды жана бакубат ємїр 
каалаган.

ЖУМУШЧУ ТОП 
ТЇЗЇЛДЇ
Президент Садыр Жапаровдун кол 
койгон тескемесине ылайык, «Жалпыга 
маалымдоо каражаттары жєнїндє» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 
долбоорун иштеп чыгуу боюнча жумушчу 
топ тїзїлдї.

Анын курамына аталган мыйзамдын 
долбоорун жеткире иштеп чыгууга кы-
зыкдар болгон ЖМКнын жана коомдук 
уюмдардын єкїлдєрї кирген. Жумушчу 
топ 2023-жылдын 1-мартына чейин дол-
боорду жеткире иштеп чыгып, коомдук 
талкууга чыгарышы керек.

КЕРЕМЕТ ИНСАНДАР МЕНЕН 
БААРЛАШКАН КЕСИП ЭЭЛЕРИ

КОРКУНЧТАРГА КАРШЫ ТУРУУДА 
ЖАЛПЫ КЫЗЫКЧЫЛЫК БИР

ЭКОНОМИКАНЫ ЄНЇКТЇРЇЇДЄ 
ИНВЕСТИЦИЯ МААНИЛЇЇ

НЕГИЗГИ КЄЙГЄЙЛЄР ТАЛКУУЛАНДЫ

МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИ ИЛИМИЙ 
ДОЛБООРЛОРДУ КОЛДООГО ДАЯР

Коопсуздук Кеўешинин катчысы 
Марат Иманкулов Нью-Дели шаарында 
єткєрїлгєн «Индия – Борбор Азия» 
форматындагы улуттук коопсуздук 
кеўешчилери – коопсуздук кеўештеринин 
катчыларынын жолугушуусуна катышты.

Бул иш-чара кандайдыр бир мамле-
кеттер тобун обочолонтуу дегенди бил-
дирбейт, тескерисинче, тынчтыкты жа-
на туруктуулукту бекемдєє кызыкчы-
лыгында кеўири аймактык кызматташ-
тыктын уландысы болуп саналат.

Марат Иманкулов Борбордук 
Азия жана Индия мамлекеттеринин 

ортосунда аймактык коопсуздукту 
камсыз кылуу жаатында, ошондой эле, 
эл аралык терроризмдин, экстремизм-
дин жана баўги аткезчилигинин, єзгє-
чє  Афганистандын аймагынан келип 
чыккан чакырыктарга жана коркунуч-
тарга каршы турууда жалпы кызыкчы-
лык бар экенин баса белгиледи. 

Марат Иманкуловдун айтымында, 
кыргыз-индия мамилелери эки тарап-
туу жана кєп тараптуу долбоорлордо оў 
жагына єнїгїїдє. Ошондой эле, Кыр-
гызстан менен Индия достугу бекем жа-
на эки тараптуу мамилелер єнєктєштїк 
мамиледе курулган.

Шаршемби кїнї 
Министрлер Кабинети 
сандык жана сапаттык 
параметрлерге чыгуу 
менен экономиканын 
туруктуу єсїї темпине 
жетїїсїнє жардам бере 
турган реалдуу долбоорлор 
сунушталса, илимди 
колдоого жана каржылоону 
тийиштїї деўгээлге 
жеткирїїгє даяр экендигин 
Акылбек Жапаров 
Министрлер Кабинетине 
караштуу Илим, инновация 
жана жаўы технологиялар 
боюнча кеўештин кезектеги 
жыйынында билдирди.

“Бизде Илимдер ака-
демиясынын маалыма-
ты боюнча, курулуш ма-
териалдарына жарактуу 
180 млрд куб таш бар, би-
рок биз аларды пайдалан-
бай жатабыз. Сууну жашыл 
энергия катары гана эмес, 

суутек єндїрїї катары ка-
рап, кандайдыр бир себеп-
терден улам аны сата албай 
калса, аммиакка, же жер се-
мирткичке айландыруу ке-
рек. Илимдер академиясы-
нын алдында бизди мине-
ралдык органикалык жер 
семирткичтер менен камсыз 
кылуу жана JICA «Бир айыл 

– бир продукт» долбоору-
нун алкагында иш алып 
баруу милдети турат» деди 
Акылбек Жапаров. 

Министрлер Кабинети-
нин башчысы белгилеген-
дей, келерки жылы єлкєнїн 
аймактарында 20 оорука-
нанын курулушун баштоо 
пландаштырылууда.

Министрлер Кабинетинин Тєрагасы 
Акылбек Жапаров Бишкек инвестициялык 
саммитинде мамлекеттин экономикасын 
єнїктїрїїдє инвестициялардын маанилїї 
ролун белгиледи.

Акыркы беш жылда жаўы инвести-
циялык долбоорлордо кичи жана орто 
бизнестин їлїшї 5,7%дан 1,3%га кыс-
карган. Ар бир єлкєнїн экономикасы-
нын туруктуу єнїгїшї кєптєгєн фак-
торлордон кєз каранды, бирок алардын 
ичинен эў негизгиси чакан жана орто 
бизнести єнїктїрїї, єндїрїлгєн про-
дукциянын экспортко багытталуусу бо-
луп саналат.

«Кичи жана орто ишканалар єздєрї-
нїн мобилдїїлїгїнїн, ийкемдїїлїгї-
нїн, ишке карай инновациялык мамиле 
кылуусунун аркасында ар кандай єзгє-
рїїлєргє ыкчам кєнїїгє, жаўы продук-
цияны тез єндїрїїгє жєндємдїї. На-
тыйжада, чакан жана орто бизнестин 
эсебинен оптималдуу чарбалык пропор-
циялар тїзїлєт жана сакталат. Ошон-
дуктан, биз мындан ары да кичи жана 
орто бизнести жигердїї колдоого, ин-
вестициялоого жана алардын ишмер-
дїїлїгїн кїчєтїїгє, алдыўкы техноло-
гияны єздєштїрїї їчїн єз ара єндїрїш-
тїк кооперацияны чыўдоого тийишпиз» 
деди Акылбек Жапаров.
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КАЛБАЙ КАЛБАСАК БОЛДУ

Кыргызстандын Єзбекстандагы Атайын жана толук 
ыйгарым укуктуу элчиси Муса ЖАМАНБАЕВ:

“ЄЗБЕКСТАНГА КЕЛГЕН 
КЫРГЫЗДАРДЫН САНЫ ЄСЇЇДЄ”

- Муса мырза, жакын-
да кыргыз парламенти 
Єзбекстан менен чек 
ара маселесин ратифи-
кациядан єткєрдї. Бул 
саамалыкты Єзбекстан 
тарап кандай кабылдап 
жатышат?

- Соўку жылдары Кыр-
гызстан менен Єзбекстан-
дын ортосундагы эки та-
раптуу мамилелер ыраат-
туу єнїгїїдє. Эки тарап-
туу кызматташууда мам-
лекеттик чек ара маселе-
лерин чечїї єзгєчє маани-
ге ээ. Ушуга байланыштуу 
пандемиянын чектєєлєрїнє ка-
рабастан эки єлкєнїн єкмєттїк 
комиссияларынын жыйында-
ры тынымсыз єтїп, мамлекет-
тик чек аранын айрым тилкеле-
ринде талаа изилдєєлєрї жїр-
гїзїлїп жатты. Жыйынтыгында 
2022-жылдын 3-ноябрында Биш-
кек шаарында Чек аранын айрым 
тилкелери боюнча келишимге 
жана Кемпир-Абад суу сактагы-
чынын суу ресурстарын биргеле-
шип башкаруу жєнїндє макул-
дашууга кол коюлду. Мунун не-
гизинде єзбек парламенти атал-
ган документтерди ратифика-
циялоо процедурасын баштаган.           
14-ноябрда мыйзам чыгаруу па-
латасы чек аранын айрым тилке-
лери жєнїндє Кыргызстан менен 

Єзбекстандын ортосундагы ке-
лишимди жана Кемпир-Абад суу 
сактагычынын суу ресурстарын 
биргелешип башкаруу жєнїндє 
макулдашууну ратификация-
лоо тууралуу мыйзамдарды жак-
тырган. Анда парламентте Єз-
бекстандын Премьер-министри                                               
А.Н.Арипов катышып, жер тил-
келери менен алмашуу боюнча 
кеўири маалыматты берген. Ал 
документтерге кол коюу коўшу 
єлкє менен мамилени жаўы бас-
кычка чыгарууга шарт тїзєєрїн 
белгилеген. 18-ноябрда Єзбекс-
тандын Олий Мажлисинин Се-
наты 35-пленардык жыйынында 
аталган документтерди ратифи-
кациялоону бир добуштан жак-
тырды.

- Алардын парла-
менти жетишилген 
келишимдер кыр-
гыз тарапка пайда-
луу экендигин ай-
тыштыбы?

- Ооба, Єзбекстан-
дын Сенатынын тєра-
йымы Т.Нарбаева чек 
ара келишим кошуна 
кыргыз тарапка пай-
далуу экендигин, бул 
мыйзамдарды рати-
фикациялоо узак мєє-
нєттїї кєйгєйлїї жана 
талаштуу маселелерди 
оў нукта чечїїгє, єл-
кєлєрїбїздїн кызмат-
таштыгын мындан ары 
єнїктїрїїгє, боордош 
єзбек жана кыргыз эл-
деринин мындан ары 
да жакындашуусу-
на бекем укуктук не-
гиз болуп кызмат кы-
лат деген ишенимин 

билдирди. Єзбек парламенти-
нин жогорку палатасынын де-
путаттары эки мыйзамды теў 
бир добуштан жактырышып, 
эч ким каршы болгон жок. Се-
наттын тєрайымы Т.Нарбаева 
документтерди “тарыхый” деп 
атады. Мамлекеттик чек ара-
нын чечилбегени чек ара ай-
мактарында жерди пайдалануу, 
чарбалык ишмердїїлїк, транс-
порттук байланыш ж.б. ушуга 
окшогон бир катар кєйгєйлєр-
дї жаратчу. Чек ара маселеле-
рин оў нукта чечїї жана мамле-
кеттик чек араны мыйзамдаш-
тыруу эки тараптуу кызмат-
ташууга, соода-экономикалык 
байланыштарды єнїктїрїїгє 
тїрткї берет.

- Учурда Єзбекстанда канча 
кыргыз жараны бар? Аларды 
кайсы кєйгєй тынчсызданды-
рат экен?

- Учурда Кыргызстандын Єз-
бекстандагы элчилигинде 3271 
кыргыз жараны каттоодо турат. 
Алардын 3149у Єзбекстанда жа-
шоого туруктуу, ал эми 122 жа-
раныбызда убактылуу жашап 
туруу уруксаттары бар. Єзбек-
станга келген кыргыз жаранда-
рынын санынын динамикасы 
акыркы жылдары єсїїдє. Элчи-
ликке кєбїнчє паспорт алмаш-
тыруу менен мекенге кайтып ке-
тїї кїбєлїгї боюнча кайрылы-
шат. Кыргызстан менен Єзбекс-
тандын чек арада жайгашкан ай-
мактарда биздин жарандар єздї-
гїн тастыктоочу документтерди 
жоготуп алган учурлар боюнча 
кайрылуулар да кєп.

- Эки єлкєнїн ортосунда 
экспорт маселеси кантип жа-
тат? Бизден єндїрїлгєн жер-
жемиштерди Єзбекстанга кє-
бїрєєк сатуу жагын жолго 
койсо болот бекен?

- Биздин єлкє Єзбекстан менен 
соодада оў натыйжага ээ болгон 
4 єлкєнїн бири болуп саналат. 
Єзбекстандын экспорту Кыр-
гызстандан импортко караганда 
дээрлик 5 эсеге кєп. 2021-жылдын 
мартында Президент Садыр Нур-
гожоевичтин Єзбекстанга болгон 
мамлекеттик иш сапарынын жїрї-
шїндє мамлекет башчылары та-
рабынан єз ара соода жїгїртїїнї 
2 млрд АКШ долларга жеткирїї 
тапшырмасы коюлган. Макулда-
шуулардын жыйынтыгы менен та-
раптар єз ара соода жїгїртїїнї 
30%га кєбєйтїїгє жетишип, 
азыркы учурда эки мамлекет 

Биз суроо бердик. Муса 
мырза элчи катары 
этикадан чыкпай жооп 
узатты. Сыпааланып...  
Эмесе, биздин элчибиз 
эмнелерди эптеп жатканын 
маекте толук айтып берди.

ортосундагы соода алакалар-
дын кєлємї єскєн. Салттуу тїр-
дє экспортко багытталган негиз-
ги азык-тїлїк болуп картошка 
саналат. Адатта, Ноокат, Алай 
жана Чоў-Алай райондорунан 
алынган картошканын кєбї Єз-
бекстандын тїштїк облустары-
на экспорттолот. Учурда элчилик 
сїт жана балык азыктарын экс-
порттоону жолго коюу боюнча 
активдїї иш алып барууда. Кыр-
гызстанда соўку жылдары бодо 
жана майда малдын саны кєбє-
йїп, сапаттуу балы бир катар чет 
єлкєлєрдє белгилїї болууда. 
Кытай – Кыргызстан – Єзбекс-
тан логистикалык багыты ишке 
ашса, Єзбекстан менен Кыргыз-
стандын ортосундагы экспорт эў 
жогорку деўгээлге жетет.

- Жыл жаўыраар алдында 
турабыз. Мындан ары да Єз-
бекстан менен мамиле жаўы 
тепкичтерге кєтєрїлєєрїнє 
ишенсек болобу?

- Биздин єлкєлєр саясий диа-
логдун жогорку деўгээлине жет-
кени ачык кєрїнїп турат. Биз 
соода-экономикалык жана ин-
вестициялык кызматташтыкты 
мындан ары жигердїї єнїктї-
рїїгє, єз ара соода жана єнєр 
жай кооперациясын тїзїїгє, 
маданий-гуманитардык байла-
ныштарды тереўдетїїгє, эл ара-
лык жана аймактык уюмдар-
дын алкагында кызматташтык-
ты чыўдоого даярбыз. Єзбекс-
тандын Президентинин Кыргыз-
станга боло турган мамлекеттик 
иш сапары эки єлкєнїн чарба 
жїргїзїїчї субъектилеринин ор-
тосундагы єз ара сооданы кєбєй-
тїїгє жана соода-экономикалык 
байланыштарды кеўейтїїгє 
тїрткї болуп, кыргыз-єзбек эл-
деринин улуттук-маданий мура-
сын жана байлыктарын сактоо, 
аларды єнїктїрїї боюнча тарап-
тардын кїч-аракеттерин бирик-
тирээри талашсыз. Кыргызстан 
менен Єзбекстан єз ара мамиле-
леринин бардык спектри боюн-
ча ачык жана мазмундуу сїйлє-
шїїгє даяр жана кызматташтык-
тын прогрессивдїї єнїгїшїнє 
дайыма кызыкдар деп айта алам.

Калыгул БЕЙШЕКЕЕВ

АРСТАН АЛАЙГА 
АЙЫП ПУЛ 
САЛЫНДЫ

Єзгєчє жїрїш-турушу менен 
коомчулукту чочутуп ийген Арстан 
Алайды унута элексиўерби? Курган 
киши рулда баратып коопсуздук ку-
рун тагынганды унутуп калган экен 
МАИчилердин “кылтагына” илинип, 
айып пул  тєлєєгє милдеттендирил-
ди. Арстан Алайдын ар бир жїрїшї 
коомчулукту эриктирбейт эмеспи, 
МАИлердин “тузагына тїшкєн” ка-
дамы дароо интернет тїйїнїн кап-
тап кетти. Кайран киши “кылт эт-
кен” кадамы менен коомчулукту 
эриктирбейт экен го. 

ИНВЕСТИЦИЯНЫН 
АГЫМЫ ЄСЇЇДЄ

Їстїбїздєгї жылдын январь-сентябрь 
аралыгында чет єлкєлїк тїз инвести-
циянын агымы 958 миллион доллар-
ды тїзїп, єткєн жылга салыштырган-
да 1,9 эсеге кєбєйдї. Статистика боюнча 
улуттук комитеттин маалыматы боюн-
ча єлкєгє келген инвестициянын кєлє-
мї тышка чыгарылгандардын агымы-
нан 395 миллион долларга ашканы бел-
гиленди.

Чет єлкєлїк тїз инвестициялардын 
96 пайызга жакыны пайдалуу кендер-
ди казуу ишканаларына, иштетїї єндї-
рїшїнє, финансылык ортомчулук жана 
камсыздандыруу чєйрєсїнє, дїў жана 
чекене соодага, ошондой эле маалымат 
байланыштарына багытталган.

КМШ єлкєлєрїнєн тышкары башка 
чет єлкєлєрдєн келген инвестициялар-
дын кєлємї былтыркы тогуз айга са-
лыштырмалуу эки эсеге кєбєйгєн. Ал-
сак, Япония мамлекетинен 13 эсеге, Тїр-
киядан 4, Швейцариядан 2,6, Кипрден 
2,1, Кытайдан 1,6 эсе жана Нидерланд 
єлкєсїнєн 13,6 пайызга єскєн.

"Эркин-Тоо" пресс

АБАНЫН БУЛГАНЫШЫ 
АВТОУНААДАНБЫ? 

Шаарыбыздын экологиясын кантип тазар-
табыз деген суроо бїгїн кабыргасынан кою-
луп турган чак. Кечээ парламентте да ушул 
маселе кєтєрїлдї. Белгилїї болгондой Ми-
нистрлер Кабинети 450 млн сомго электро-
мобилдерди сатып алууга ниеттенїїдє. Му-
ну менен элге їлгї кєрсєтїїнї да кєздєп жа-
тышат. Бирок шаардын экологиясы кыш мез-
гилинде гана мїмкїн болчу нормадан ашып,  
дїйнєдєгї эў таза эмес шаарлардын катарына 
кошулуп калууда. Демек, шаардын экология-
сы автоунаалардан эмес, калктын їйдї  жы-
лытуу їчїн колго урунган отундарды пайда-
лангандан  жана ЖЭБге сапаты начар кємїр-
дїн жагылуусунан кєбїрєєк жабыркап жат-
кандай.  Андыктан маселенин мына ушул жа-
гын да эске алганыбыз туура болот.

ДИНАРА 
МОЛДОШЕВА 
АЙЫМДАР 
АРАСЫНАН ТОП 
ЖАРУУДА

Айрымдар ичтери кїйбєй эле кой-
сун. Мурдагы депутат, КыргызПатент-
ти буга чейин жетектеп келген Динара 
Молдошева ушул кїндєрї океандын 
ары жагынан демдїї кайтты. АКШда-
гы программага атайын барып каты-
шып келген Динара айым ушул кїндє-
рї мамкызматтан келчї ооматты кї-
тїп отура бербей, айымдар жаатын-
дагы изги иштерди колго алганы, бул 
жагынан да алдыўкы кїндєрї далай 
кызыктар жагынан ачылыш жасары 
каўкуланууда. Англис тилинде сїй-
лєп койбой, грамматикасы жагынан 
да тылын бекемдеп алган каарманы-
быз абройлуу программа аркылуу 
кыргыз айымдары їчїн алгылыктуу 
идея, аракеттерин иш жїзїнє ашыр-
са, кєпчїлїк кыз-келиндерге їлгї бо-
лот эле. Биз бул жагынан кымча бел 
каарманыбыз менен алдыда кеўири 
сєз кылууга аракет жасамакчыбыз.

СЄЗДЇН КЫСКАСЫ
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

УТРКГА 90 ЖЫЛ

- Соўку жылдары Казакстан ме-
нен Кыргызстандын телерадио 
берїї корпорациялары чыгарма-
чылык жактан байма-бай байла-
нышып келет. Кайрат Олжобае-
вич Астанага бир нече ирет келип 
кетти. Єткєн жылы биз Чыўгыз 
Айтматовго арнап документалдык 
фильм тартып, анын бет ачарын 
Бишкекте єткєрдїк. Ал фильм 
биздин элге єзгєчє таасир бер-
ди. Кайрат Олжобаевич менен да 
сїйлєштїк, келечекте да дарек-
тїї тасмаларды бирге жаратабыз. 

Азыр биздин корпорация “Кор-
кут ата” аттуу тарыхый сериал-
ды тартып жатат. Ага Кыргыз-
стандын улуттук телерадио бе-
рїї корпорациясы да колдоо кєр-
сєтїїдє. Ал тасмага сиздердин 
белгилїї манасчы Рысбай Иса-
ков тартылмакчы. Эмдиги жы-
лы ал тасманы сиздерге алып ке-
лип кєрсєтєбїз деген оюбуз бар. 
Бизде балдарга арналган “Бала-
пан”, ал эми сиздерде “Баластан” 
деп аталган программалар бар. 
Ошол эки студиянын ортосунда 

да тыгыз байланыш тїзїїнї план-
дап жатабыз.

Ошондой эле Тїркия радиотеле 
берїїлєр, Єзбекстан мамлекеттик 
телерадио берїїлєр мекемелери-
нин єкїлдєрї, Кытай эл Респуб-
ликасынын Кыргызстандагы эл-
чиси, Лондондон атайы келген 
дїйнєлїк “Би-би-си” кызматы-
нын кыргыз кызматынын редак-
тору Гїлнара Касмамбетова ж.б. 
куттукташты.

Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ

Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадио берїї корпорациясынын 
тїзїлгєндїгїнє быйыл 90 жыл болду. Бир кылымга тете тарыхында 
кыргыз телевидениеси, радиосу бараандуу жолду басып єттї. 
Мааракеге арналып “Ааламдашуу шартындагы медиа” аттуу эл аралык 
форум болуп єттї. Форумду УТРКнын башкы директору Кайрат 
Иманалиев ачып, кыргыз телерадио берїїсїнїн алгачкы уюшулган 
жылынан тартып, азыркы абалына чейин токтолуп єттї.

УТРК – УЛУТТУН ЖЇЗЇ

- Кыргызстанда эў алгач 
1924-жылы “Эркин-Тоо” гезити 
негизделип иштей баштаган. Ал 
эми 1926-жылы радиолоштуруу 
иштери башталган. 1931-жылдын 
19-декабрында Кыргыз АССРи-
нин байланыш министрлигинин 
алдында радио комитет тїзїл-
гєн. Дал ошол жылдан тартып 
Кыргызстанда профессионалдуу 
радио журналистикасы єз кєчїн 
баштаган. Ал эми 1932-жылдын 
9-майында Кыргыз ССР Борбор-
дук Аткаруу комитетинин ал-
дында Кыргыз мамлекеттик ра-
дио комитет тїзїлгєн. Мына ошол 
комитет азыркы кїндєгї улуттук 
каналдын башаты болуп саналат. 
1957-жылга чейин радиоуктуруу 
боюнча мамлекеттик комитет 

болуп келгенбиз. Ал эми 1957-жы-
лы радиоуктуруу жана теле кєр-
сєтїї мамлекеттик комитети бо-
луп тїзїлгєн. Советтер Союзу-
нун учурунда советтик идеология-
нын негизги куралы катары иштеп 
келдик. Ал эми 1991-жылдан тар-
тып, эгемендїї мамлекет болгон-
дон кийин, Кыргыз мамлекети-
нин тїптєлїшїнє, телчигишине 
кємєк кєрсєтїп, Кыргыз мамлеке-
тинин їнї жана жїзї болгон. Биз-
дин корпорация ушундай байсал-
дуу жолду басып єттї. Канча жо-
лу мамлекеттик, улуттук, коом-
дук деген макамдарга ээ болду. 
Ал эми їстїбїздєгї жылы Пре-
зидент Садыр Жапаровдун Жар-
лыгы менен бизге “улуттук” де-
ген макам берилди. 

- Кыргыз наркында, кыргыз 
салтында азыркы биз жашап 
жаткан заманга чейин эле журт 
кабары, эл кабары деген маалы-
мат алмашуу, кабар айттыруу 
эрежеси болгон. Бир айылдан 
бир айылга кабар жеткирген ча-
бармандар болгон. Алардын ма-
камы элчилерден да бийик бол-
гон. Барган жеринде коштоочу 
атчандар менен тосуп алып, 
бир журттун кабарын экинчи 
журтка жеткирип турган. Ал 
чабарманды сыйлап тєргє ол-
тургузган. Маалыматсыз адам 

баласы жашаган эмес. Кыр-
гызстанда 1993-жылдары эге-
мен Кыргыз мамлекетинин мас-
салык маалымат каражатта-
рынын мыйзамы кабыл алын-
ган. Ошол мыйзам 30 жылдан 
ашуун убакыттан бери аракет-
те. Маалымат каражаттарын-
дагы жоопкерчиликти кєтєрїї, 
мыйзамдуулукту сактоо, деге-
ле маалымат саясатын ишке 
ашырууда ошол учурдагы Мам-
лекеттик катчы Осмонакун Иб-
раимов агайыбыздын эмгегин 
да айта кетпесек болбос. Азыр 

ал киши ушул жыйынга каты-
шып залда олтурат. Кыргыз те-
левидениесине бїтїндєй ємїрїн 
арнаган Байма Сутенова сыяктуу 
мэтрлер катышууда. Ал киши-
лер азыр да талыкпастан эмгек-
тенип жатат. Мен баарыўыздар-
ды кыргыз улуттук теле радио 
берїї корпорациясынын 90 жыл-
дык мааракеси менен чын ыклас-
тан куттуктаймын. Ушул айдыў-
да, маалымат айдыўында эмгек-
тенип жаткан журналисттердин 
ишине ийгилик каалайм.

- Жалпыга маалымдоо ка-
ражаттарынын арасында те-
левидение менен радио єзгє-
чє орунду ээлейт. Республика-
нын улуттук телерадио корпо-
рациясы Кыргызстандагы те-
лерадио тармагынын калып-
танышына, єнїгїшїнє зор са-
лым кошкон флагманы. Бїгїн-
кї кїндє маалыматтык мей-
киндикти єнїктїрїї макса-
тында корпорация маалымат-
тык маданиятты агартуу жана 
билим берїї, интеграциялоо, 

социалдык агартуу, ошондой 
эле калкты мамлекеттик сая-
сат менен ишенимдїї камсыз 
кылуу сыяктуу жогорку ва-
зийпаны аркалап келет. Мын-
дан сырткары УТРК кєп улут-
туу єлкєбїздєгї бардык улут-
тук социалдык топторго ба-
гытталган программаларды 
даярдап, инсандарды ар тарап-
туу єнїктїрїїгє, элдин мада-
ний деўгээлин кєтєрїїгє эбе-
гейсиз зор салым кошуп келе 
жатат. 

КР Улуттук телерадиоберїї корпорациясынын 
башкы директору Кайрат ИМАНАЛИЕВ:

КРнын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар 
саясаты министри Алтынбек МАКСУТОВ:

Казак Республикасынын Казакстан улуттук телерадиоберїї 
корпорациясынын тєрайымы Лаззат ТАНЫСБАЕВА:

КРнын Мамлекеттик катчысы Сїйїнбек КАСМАМБЕТОВ:

КЫТАЙДА КОРОНАВИРУС 
КЇЧ АЛДЫ

Акыркы учурда єлкєдєгї эпидемио-
логиялык абал катаалдашып, коронави-
рустан жапа чеккендердин саны кїн са-
йын кєбєйїп жаткандыгына байланыш-
туу Кытайдын Гуанчжоу шаарында 80 
миў орунга ылайыкталган карантиндик 
борбор курулуп жатат. Жалпы аянты 815 
чарчы метрди тїзгєн борбордо 21 870 ка-
был алуучу бєлмє болуп, бир эле убакта 
80 миў адамды кабыл алууга ылайыкта-
шат. Учурда кїндїр-тїндїр жїрїп жат-
кан курулуш иштерине 18 миў жумушчу 
тартылып, контейнер ыкмасы пайдала-
нылууда. Бїгїнкї кїндє медицина кыз-
маткерлери їчїн 1 120 орун жана бей-
таптарды изоляциялоо їчїн 1300 бєл-
мє даяр болгон. Борбордун аймагынан 

карантиндик жайлардан 
тышкары таштанды жый-
ноочу пункттар, унаа токто-
туучу жана аларды дезинфек-
циялоочу аянтчалар дагы орун 
алат. Учурда Кытайдын бир 
катар шаарларында чектєєлєр 
киргизилип, тургундар кїн са-
йын ПЦР-анализ тапшырууга 
мажбур болушууда. 

ХАНЗААДАНЫН 
БЕЛЕГИ

Сауд Арабиянын ханзаадасы Мо-
хаммед бин Салман Катарда єткєн Дїй-
нєлїк чемпионатта єлкєсїнїн курама 
командасынын оюнчулары Аргентина 
курама командасын жеўгени їчїн пре-
миум класстагы “Роллс-Ройс Фантом” 
унаасын белекке тапшырды.

Сауд Арабиясы быйылкы дїйнєлїк 
чемпионаттын тайпалык баскычынын 
1-турунун алкагындагы беттеште Арген-
тинаны 2:1 эсебинде жеўип алган. 

КАЛКЫНЫН САНЫНА 
КАБАТЫРЛАНГАН КАНАДА

Канаданын калкынын санынын кєпчї-
лїк бєлїгїн улгайып калган адамдар тї-
зєт. Буга байланыштуу бир муун жапырт 
пенсияга чыга баштагандыктан єлкєнїн 

экономикасында кыйынчылык баштал-
гандай. Себеби, єндїрїш, ишканаларда 
кадимки эле жумушчу кїчтєрї жетиш-
пей жаткан учур. Канада федералдык 
бийлиги єлкєнїн экономикасына керек 
болгон жумушчу кїчтїн ордун иммиг-
рациянын эсебинен толтурууга белсе-
нип, 2023-жылдын январынан баштап 
2025-жылдын аягына чейин жыл сайын 
500 миў иммигрантты кабыл алууну 
пландап жатканын билдирди. Ошондой 
эле билдирїїдє жакынкы їч жыл ара-
лыгында Канаданын калкы жалпысынан 
1,5 миллион адамга кєбєйїшї керекти-
ги белгиленген. 

КЕЛЕРКИ ЖЫЛДЫН 
ЄЎЇ ЖАРЫЯЛАНДЫ

Pantone уюму дїйнє боюнча 2023-жыл-
дын башкы тїсї катары сыя-кєк (Viva 
Magenta) єўїн жарыялады. 

“Салттуу эмес єў, салттуу эмес убакыт 
їчїн. Ал жылуулук менен салкындык-
ка теў салмак берет. Тайманбас, кїчтїї 
жана эргїї берип турат” деп айтылат єў 
жєнїндє.

АМЕРИКАЛЫК 
МУСУЛМАНДАР “БИЙЛИГИ”

АКШнын Мичиган штатындагы 28 миў 
калкы бар Хамтрамк шаардык кеўешине 

мусулмандар шайланып, мэрликке дагы 
мусулман киши келди. Мусулмандар ай-
мактын дээрлик жарымынан кєбїн тї-
зїшкєндїктєн, бул АКШдагы америка-
лык мусулмандардан тїзїлгєн эў бирин-
чи бийлик бутагы болуп калды. 

Хамтрамк шаары – Эки чарчы милдеги 
дїйнє деп аталып, єз ураанына шайкеш 
жашайт. Калкынын санынын аздыгына 
карабастан кєп улуттан тїзїлїп, 30дай 
тилде сїйлєшєт.

ГАРРИ ПОТТЕРДИН 
ТЫЙЫНЫ

Падышалык тыйын сарайы “Гарри 
Поттер жана философиялык таш” ките-
бинин биринчи басылышынын 25 жыл-
дыгына карата Гарри Поттердин сїрєтї 
тїшїрїлгєн тыйын чыгарды. 

Тыйындарда жаш Гарри Поттерден 
тышкары профессор Дамблдор, “Кингс-
Кросс” поезди, ошондой эле Хогвартс 
сыйкырчылар мектеби чагылдырылат. 
Ал эми арткы бетинде Елизавета IIнин 
сїрєтї чагылдырылган. Бирок, кийинки 
жылдан баштап анын сїрєтї Карл IIIтїн 
сїрєтї менен алмаштырылат. Тыйын-
дын баасы металлына жана номиналы-
на жараша 11 фунттан 5 миў фунт стер-
лингге чейин.

"Эркин-Тоо" пресс

ДЇЙНЄ 
ДЇБЇРТЇ
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

"Улуу кєчмєндєр мурасы” улут-
тук холдинги кен казуу, гидро-
энергетика, билим берїї, туризм 
жана башка ондогон тармактар-
да ири долбоорлорду ишке ашы-
рууну алдыга максат койгон эле. 
Холдинг жабылгандан кийин Жо-
горку Кеўештин тармактык коми-
тетинде долбоорго бєлїнгєн кара-
жат тууралуу Каржы министри Ал-
маз Бакетаев 5-декабрда депутат-
тарга мындай деп маалымат берди: 

- Жалпылап айтканда, "Улуу 
кєчмєндєр мурасы” улуттук хол-
дингине 2022-жылы 3,4 млрд сом 
акча каражаты мамлекеттик бюд-
жеттен бєлїнїп берилген. Азыр 
бул сумманын 100%ы толугу менен 
мамлекеттик казынага кайтарылат. 

700 млн сом єз милдеттенмелерин 
жабуу їчїн калтырылат. Салык 
кызматына 600 млн сом кайтары-
лат. Анткени, холдинг кен байлык-
тарды чалгындоо жана иштеп чы-
гуу їчїн лицензия алган, ошондук-
тан бул сумма кайра кайтарылат. 
Жаратылыш ресурстары, эколо-
гия жана техникалык кєзємєл ми-
нистрлигинин 11,8 млн сом тала-
бы бар. Жалпы тєгїмдєр 670-680 
млн сом болот. Ал эми 20-30 млн 
сом кеўсенин ижарасы жана айлык 
акыга жумшалат. 

Алмаз Бакетаевдин жогоруда 
сїйлєгєн сєзїнїн акыркы сабына 
маани берип карасаўыз: “Жалпы 
тєгїмдєр 670-680 млн сом болот. 
Ал эми 20-30 млн сом кеўсенин 

ижарасы жана айлык акыга жум-
шалат”, - деп ортодогу такталба-
ган суммадан эле 20 миллион сом-
дун кайда жумшалары так айтыл-
бай калып жатат. Сєз мамлекеттик 
бюджеттен сарпталчу 670-680 сом 
жєнїндє болуп жаткан жок. “670-
680 млн сом. 20-30 млн сом” жє-
нїндє болуп жатат. Бизде ушун-
дай кыргызча тїшїнїк жеке жа-
шообузда эле эмес, мамлекеттик 
жооптуу кызматтарда да калып-
танып калган. 20-30 млн сом кеў-
сенин ижарасы менен айлык акы-
га жумшалат экен. Холдинг тїп-
тєлгєндєн бери эмне иш аткарып, 
мамлекетке кандай киреше алып 
келди? Дегеле 3,4 млрд сом мам-
лекеттик бюджеттен бєлїп берип 

УБАРА ТАРТКАН 
"УЛУУ КЄЧМЄНДЄР МУРАСЫ”
Аталышы атантєєдєй, 
мамлекеттик бюджеттен 
дээрлик їч жарым миллиард 
сом бєлїнїп, Кыргыз 
Республикасын бїгїн эле 
кризистен алып чыкчудай 
болуп тїзїлгєн "Улуу 
кєчмєндєр мурасы” улуттук 
холдинги бир жылга жетпей 
жоюлууда. Холдинг башчысы 
Тенгиз Бєлтїрїк камалгандан 
тартып аталышы кыргыздын 
жан дїйнєсїнє жат бул 
ишкананын тагдыры эми 
эмне болот деген суроо атпай 
журтту аралай чаап, жооп 
таппай жїргєн. 

холдингди тїзїїнїн канчалык 
зарылчылыгы бар эле? Аткарган 
функционалдык милдети окшош 
“Кыргызалтын” ААКсы эмнеге 
холдингдин милдетин єз мойну-
на албайт?

Башкы прокуратура Кумтєрдє-
гї коррупциялык иштерге байла-
ныштуу Тенгиз Бєлтїрїк менен 
кошо дагы бир нече кызматкер-
лерге айыбы угузулуп, камакка 
алынганын 13-сентябрда билдир-
ген. Мыйзам кєзємєлдєє органы 
"Кумтєрдї" текшерїїдє ишкана-
нын кызмат адамдарынын корруп-
циялык схемасынын кесепетинен 
мамлекетке бир миллиард сомго 
жакын зыян келтирилгени анык-
талганын, їч кылмыш иши козгол-
гонун билдирген.

Тенгиз Бєлтїрїк  єзїнє козгол-
гон кылмыш ишин "акылга сый-
баган иш" деп айтып:

- Мага болгон бардык айып-
тоо жалган жалаа, абсурд. Мен 
эки чоў компаниянын жетекчиси 
болуп иштедим, андан сырткары 
юридикалык иштерди дагы мен ат-
кардым. Аябай кєп иш менен алек 
болуп, бардык иштерди тыкыр кє-
зємєлдєп турууга жетишкен жок-
мун. Айрымдары чынында кор-
рупциялык иштер менен алекте-
ниши мїмкїн. Анын баарын мага 
шылтап, мени каралоо негизсиз”-
деп укук коргоо органдары тара-
бынан коюлган кїнєєнї мойнуна 
албай келет.

“Центерра Голд” компаниясы 
башкарып келген “Кумтєр” ал-
тын кенин Кыргыз Республика-
сы 2021-жылдын май айында єз 
карамагына алган. Ири алтын ке-
нин мамлекеттин карамагына єт-
кєрїп алууда Тенгиз Бєлтїрїк че-
чїїчї ролду аткарганы жалпыга 

маалым. Ал Кыргызстандын жана 
Канаданын жараны. Кыргызстан-
га келгенге чейин чет мамлекетте 
жашап, эмгектенген. 2020-жылы 
октябрь айында Кыргыз Респуб-
ликасында бийлик алмашкандан 
кийин “Центерра Голд” компания-
сынын Директорлор кеўешинин 
мїчєсї болгон. "Кумтєр Голд Ком-
пани" ишканасына 2021-жылы май 
айында убактылуу сырттан башка-
руучу болуп дайындалган. 

Тенгиз Бєлтїрїк "Улуу кєчмєн-
дєр мурасы" улуттук холдингдин 
башчысы болуп быйыл феврал-
да дайындалган. Ал эми сентябрда 
коррупцияга байланыштуу камакка 
алынып, учурда УКМКнын тергєє 
абагында отурат. Бишкек шаарынын 
Октябрь райондук соту анын бєгєт 
чарасын карап, 10-январга чейин 
камакта калуусун узартты.

Жогорку Кеўештин депутаты 
Дастан Бекешев тармактык коми-
теттин отурумунда маселе кєтєр-
гєндєй, бул долбоордун ачылып, 
кайра жабылышына кандайдыр 
бир мамлекеттик чиновник жооп-
керчилик алабы? Жетекчиси мый-
зам бузуп камалган мамлекеттик 
структуралар жоюла берсе, ан-
да бир нече министрликтер жою-
луп кетиши керек эле.  Бир жыл-
га жетпей "Улуу кєчмєндєр мура-
сы" улуттук холдингдин жоюлуп 
жатканы мамлекет їчїн анчейин 
зарыл эмес мамлекеттик ишкана 
болгонунан кабар берет. Салык тє-
лєєчїлєрдєн жыйналган мамле-
кеттин бюджетинен миллиардда-
ган сом акча каражатын сарптап 
бул холдингди тїзїї жєн гана ба-
ланын оюнундай убаракерчилик 
болгонун мезгил єзї далилдеди.

Бахпурбек АЛЕНОВ

Б
ир нече жылдан бери 
Бишкек эркин эконо-
микалык аймагынын 
(ЭЭА) резиденттери-

нин саны тєрт эсеге, тагыраагы  
1200дєн ашык компаниядан 300гє 
чейин кыскарганын Жогорку Ке-
ўештин депутаты Аманкан Кен-
жебаев тиешелїї комитеттин кєч-
мє жыйынында билдирди. Мунун 
себеби, аймакта бизнес жїргїзїї 
їчїн шарттар жагымдуу эмес эке-
нин баса белгиледи эл єкїлї.  ЭЭА-
нын аймагындагы экономикалык 
ишти жєнгє салуу режими жалпы 
белгиленген режимден анча деле 
айырмаланбайт экен.  

«Бишкек» ЭЭАнын башкы ди-
ректору Кудрет Тайчабаров єз ке-
зегинде эркин экономикалык ай-
мактын алкагында салык режи-
мин мындан ары либералдашты-
руу боюнча чараларды кєрїї ке-
ректигине токтолуп, 2022-жылдын 
9 ай ичинде 24 келишим тїзїлїп, 
инвестициянын кєлємї 1,7 млрд 
сом болгонун билдирди. Же бол-
босо жыл башынан бери 20 млн 
доллардын тегерегинде суммага 
келишим тїзїлїптїр. Ошондо ар 
бир келишимге 800 миў доллардан 
туура келет экен. Бул сумма эркин 
экономикалык аймактын єнїгїїнї 
кєздєгєн максатына туура келер 

бекен? Мындай кєлємдєгї инвес-
тиция менен эркин экономикалык 
аймак “гїлдєп” кетиши кїмєн. 

Єлкєдє акыркы жылдарда жїр-
гїзїлїп жаткан экономикалык ре-
формалардын алкагында ишкерлер 
їчїн бир топ жеўилдиктер карал-
ды. Єлкєнїн 30дан ашык калктуу 
конуштарынын тизмеси аныкта-
лып,  єнєр жай ишканасын ачкан 
ишкерлерге жеўилдетилген салык-
тын тїрї киргизилди. Бул єзїнчє 
эркин экономикалык аймакка те-
те иш.  Айрым бир ишкердїїлїк 
боюнча аракеттеги салык Кодек-
сине саресеп салсак, анда єнєр жай 
субъекттерине каралган жеўил-
диктер менен бирге, “Эркин эконо-
микалык аймактын субъектинин 
иши салыктын бардык тїрлєрїнєн 
бошотулат” деп ташка тамга бас-
кандай жазылып турат. Чет элдик 
инвестор їчїн жалпы саны 107ге 
жакын жеўилдетилген салыктын 
тїрї каралыптыр. Ошондо “Биш-
кек” эркин экономикалык аймагы 
эмнеден “аксап” жатат?  

Негизи депутаттардын кєтєргєн 
маселеси жєндїї. Кыргызстанда 
эркин экономикалык аймак инс-
титутунун пайда болгонуна отуз 
жылдан ашканы менен  аталган 
тармак ЕАЭБдин башка єлкєлє-
рїнє салыштырмалуу эў начар 

єнїккєнїн моюнга алышыбыз 
керек.  ЭЭАнын  колго илешер-
лик ийгилиги жокко эсе. Єлкєнїн 
аймагында катталган “Бишкек”, 
“Маймак”, “Нарын”, “Лейлек”, “Ка-
ракол” эркин экономикалык ай-
мактарынын бирєє гана дал ушул 
“Бишкек” ЭЭАсы гана иш алып 
барууда. Калганы кагаз жїзїндє 
“ємїр” сїрїп келет.  

КМШ єлкєлєрїнїн арасында 
Єзбекстанда эркин экономика-
лык аймактардын ишмердїїлїгї 
жакшы жолго коюлганын белги-
лесек болот. Аларда 22 ЭЭА бол-
со, анын ичинен Навои, Ангрен 
жана Жиззак эркин индустриал-
дык экономикалык аймактары 
коўшу єлкєлєргє салыштырма-
луу кечирээк єз ишин 2008-жы-
лы баштаганы менен саамалыкта-
ры арбын экен. Кошуна єлкєнїн 
тажрыйбасына таянсак, негизи-
нен резиденттер мїлк салыгын 
жана жер салыгын тєлєєдєн бо-
шотулат экен. Ошондой эле, жер 
тилкелери ЭЭАнын бардык мез-
гилине бекер берилерин, мын-
дан тышкары, эркин экономи-
калык аймактын дирекциясы єз 
єнєктєштєрїнє бардык керектїї 
кызматтарды кєрсєтїп, бирдик-
тїї терезе катары кызмат кыла-
рын айтышат. 

Негизи эркин экономикалык ай-
мактар бизнес жїргїзїїчї субъек-
тинин бейиши болушу кажет. Ай-
рым эксперттердин пикири боюнча 
ЭЭАны єнїктїрїї їчїн ыўгайлуу 
инфраструктураны – электр энер-
гиясы, суу менен камсыздоо жана 
тосулган аймакты тїзїп, админист-
ративдик тоскоолдуктарды кыскар-
туу зарылдыгын, ошону менен бир-
ге  аймактагы саясий стабилдїїлїк 
жана инвестициялык кепилдиктер 
инвесторлордун чечимдерине олут-
туу таасирин тийгизерин билдири-
шет. Маселен, “Бишкек” эркин эко-
номикалык аймагы алгачкы 12 жыл 
жемиштїї иштептир. Тєрт миўден 
ашык жумуш оруну тїзїлїп, рези-
денттер жыл сайын 500 млн сом-
дон ашык салык тєлєшїп,  ал эми 
продукциянын 70 пайызы экспорт-
ко кетчї экен. ЭЭАнын єнїгїшїнє 
эмнелер жолтоо болот? Салык мый-
замдарынын тез-тез єзгєрїп турушу, 

эў башкысы саясаттын єндїрїшкє 
аралашуусу аймактын єнїгїшїнє 
терс таасирин тийгизип келе жатып-
тыр. Саясий жеке кєз караштын ке-
сепетинен кошуна єлкєлєргє орун 
которуп кеткен  ишкерлер болуп-
тур. Ошондой эле Советтик башка-
руу бийлигинен арылуу дагы маа-
нилїї экен. 

Чынында эркин экономикалык 
аймактар колдоого муктаж. Ант-
кени, кошуна єлкєлєрдєгї ЭЭА 
атаандаштыгын эске алалы. “Ком-
мерсанттын мекени болбойт” деп 
коёт. Алар пайда кєрїїгє жагым-
дуу жакка ооп кете бирешет. Азыр 
Кыргызстанда эркин экономика-
лык аймактарды єнїктїрїї боюн-
ча бирдиктїї саясат жок. Ошон-
дуктан, эркин экономикалык ай-
мактарды муунтпай, жардам бе-
рїї эл єкїлдєрїнїн дагы милдети. 

Шекербек КАЛЫКОВ

ЭКОНОМИКАЛЫК АЙМАК 
КОЛДООГО МУКТАЖ
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Спирт ичимдигин ичип алып, 
унаа айдагандар айдоочулук кїбє-
лїгїнєн ажырайт. Жол эрежесин 
бузгандар, айып пулдарды мурда-
гыдан да кєп тєлєйт!

Жолдо жїрїп ємїргє коркунуч 
келтирген айдоочуларга карата 
кєрїлгєн мындай катаал чаралар 
боюнча мыйзам долбоору Жогор-
ку Кеўеште экинчи окууда карал-
ды. Социалдык тармакта бул мый-
замга каршы чыккандар, колдо-
гондор да болууда. Айрымдары 
айлык аз болуп жатса, айыпты 
жогорулаткан болбойт дешсе, ай-
лыгыў аз болсо эреже бузбай ай-
да дегендер да бар.  Айтор эмнеси 
болсо да  жол кырсыктары азай-
са эсеп эмеспи.  Жаўы мыйзам 

боюнча спирт ичимдигин ичип 
алып унаа айдаган киши бирин-
чи жолу кармалганда бир жылга, 
кайталанса їч жылга унаа айдоого 
тыюу салынат.  Ылдамдыкты нор-
масынан саатына 40-60 чакырым-
га катуу айдаса 7500 сом (учурда 5 
500 сом), 60тан ашырса 15 000 сом 
(учурда 7 500 сом) айып каралат. 
Каршы тилке менен айдоого 15 
миў сом (учурда 5 500 сом), жол 
эрежесин кайталап бузса кайра эк-
замен тапшырып айдоочулук кїбє-
лїгїн кайталап алат. Автоээнбаш-
тык кылгандар 15 миў сом тєлєйт 
(учурда 7500 сом). Салынган айып 
пулдарды 70 пайыздык жеўилдик 
менен тєлєє мєєнєтї 15 кїндєн бир 
айга узартылат. 

Борбор Азиядагы мєўгїлєрдїн 
эришинин бирден-бир себеби — 
аларды чаў менен кирдин кєп кап-
ташы болууда. Бул туурасында 

Евразия єнїктїрїї банкы-
нын "Борбор Азиянын суу-
энергетикалык комплексин 
жєнгє салуу" деп аталган док-
ладында айтылат.

Анда мєўгїлєр Кыргызстан 
аймагынын тєрт пайызын, Та-
жикстандын, Казакстандын 
жана Єзбекстандын алты па-
йызын ээлей турганы белги-
ленген. Алардын азаюу тем-
пи жылына 0,2-1 пайызды тї-
зєт. Соўку 50-60 жылда Тянь-
Шань менен Памирдеги мєў-

гїлєр 14 пайыздан 30 пайызга че-
йин эриген.

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

2016-жылдан бери Саламат-
тыкты сактоо министринин жар-
дамчысы болуп иштеп келген Тилек                                                            
Мамадалиев Саламаттык сактоо 
министринин орун басары болуп 
дайындалды. Мурдагы орун басар 
Жаркынбек Касымбеков кызматы-
нан кетти. Жаркынбек Касымбе-
ков мурдагы министр Алымкадыр 

Бейшеналиевдин да орун басары 
болуп иштеп, кийин министр кыз-
матын убактылуу тапшырганда 
анын милдетин убактылуу аткар-
ган. Азыркы министр Гїлнара Баа-
тырова дайындалганда Жаркынбек 
Касымбеков креслону бошотуп бе-
рип, кайра орун басарлык кызма-
тына барган.

Экономика министринин орун 
басары Чоро Сейитов Жогорку Ке-
ўештин жыйынында  єлкєдє чек 
ара макамы берилген айылдардын 
саны 105ке кєбєйгєнїн билдир-
ди.  Жаўы тизмеге Ош жана Бат-
кен облусундагы бир катар айылдар 
киргизилген. Бирок кайсы айылдар 

экени айтылган жок.  Буга чейин 
Баткен облусу боюнча 62 айыл чек 
ара макамын алган. Аларга бир ка-
тар жеўилдиктер берилип келген.  
Чек ара макамын жаўы эле алган 
айылдарга  да мыйзам боюнча ка-
ралган жеўилдиктер, артыкчылык-
тар да берилет. 

КАТААЛ ЧАРА КЄРЇЛСЄ, 
КЫРСЫК АЗАЯР...

ЧЕК АРА МАКАМЫН АЛГАН 
АЙЫЛДАР КЄБЄЙДЇ

ОРУН АЛМАШУУДАН ЭМНЕ ЄЗГЄРЄТ?

ЧАЎ МЕНЕН КИРДИН АЙЫНАН

Стамбулга баргандан баштап 
Изникке тезирээк барууну 
дегдеп жаттым. Анткени ал 
жерде кезинде Византиянын 
Изник шаарын алууда тїрк 
туугандарга опол тоодой 
тирек болуп, баатырларча 
курман болгон кыргыз 
баатырларынын кїмбєзї бар. 
Стамбулдан 120 чакырымдай 
алыстыкта турган Изник 
шаары бизге мына ушунусу 
менен жакын жана кыйын-
кысталышта кол сунуп, керек 
болсо єлїмгє баш байлаган 
бир тууган эл экенибиздин 
кїбєсї катары да сезилет. 

Тїркиянын жаратылышына 
суктанбай коё албайсыў. Ай-
рыкча кайда барба кєкмєк де-
ўиз сени ээрчип жїргєн сыяк-
туу Стамбулдун кайсы тара-
бына барба Мрамор, Босфор 
сууларын кєрєсїў. Алардан 
алыстабай жїрїп отуруп мел-
милдеп жаткан Изник кєлї-
нє да жете келдик. Кєлємї жа-
гынан Тїркиядагы кєлдєр-
дїн ичинен бешинчи орунду 
ээлейт экен. Баса, мына ушул 
Изник кєлїнїн жээгинде бы-
йыл 4-кєчмєндєр оюну єтпє-
дїбї. Кыргыз жоокерлеринин 
кїмбєзї турган Изник шаа-
рында кыргыз бренди болгон 
кєчмєндєр оюнунун єтїшї да 
символикалуу деп ойлойм. 

Биздин Изникке саяка-
тыбыздын программасын-
да Кыргыздар кїмбєзїнє ба-
руу жок экен. Ошентсе да тїрк 
туугандар кыргыз журналист-
теринин каалоосун эске алып, 
баарыбызды – азербайжан, 
казак, єзбек коллегаларыбыз 
менен кошо кїмбєзгє алып ба-
рышты. Кїмбєз жєнєкєй, ча-
кан, бирок айлана-тегереги 
тосулуп, таза турушу кароосуз 
калбаганын далилдеп турат. 
Бирок ушул жєнєкєй, эч бир 
айырмаланбаган эстелик же-
ти кылым мурдагы тарыхты 
боюна сиўирип, бабалары-
быздын ченемсиз баатырды-
гынын жаўырыгындай адам-
ды толкундантып, бир баш-
кача сезимдерге чулганасыў. 
Кїмбєздїн жанында айлана-
тегерекке кєз чаптырып 700 
жыл илгери мына ушул жер-
лерде баатыр кыргыз бабала-
рыбыздын изи калганын элес-
теттим. Негедир бул жер кєзї-
мє кыргыз жериндей эле кє-
рїндї. Кїмбєз эки бєлмєдєн 
турат. Жерге кыргыз шыр-
дагы салынып турат. Эки та-
рабындагы секичеде барды-
гы 8 саркофаг турат. КТРден 
барган оператор жигит куран 
окуп, бабаларыбыздын элеси-
не таазим кылдык. 

Кыргыз баатырларынын 
кїмбєзїнїн тарыхына кай-
рылсак, эки ача маалымат-
тарды кезиктиребиз. Кїм-
бєзгє кире бериштеги пла-
катта їч тилде, анын ичинде 

кыргыз тилинде минтип жа-
зылып коюлуптур: “Бул кїм-
бєз XI кылымдын аягында 
Изник шаарын жеўип алууга 
жана Анадолу Сельчук мам-
лекетинин борборунун тїптє-
лїшїнє салым кошкон кыр-
гыз жоокерлеринин урматына 
Султан Орхон Казы тарабы-
нан тургузулган”. Бул маалы-
мат боюнча 1081-жылы сель-
чуктардын Никеяны алуу 
їчїн салгылашында кыргыз 
баатырлары жардамга келген 
деген жыйынтыкка келїїгє 
болот. Салгылашта сельчуктар 
византиялыктарды жеўип, Ни-
кеяны ээлешет. Кийин крест-
тїїлєрдїн биринчи жїрїшїндє 
алардын колдоосу менен кай-
ра византиялыктардын колу-
на єткєн 1097-жылга чейин Ни-
кеяны сельчуктар єзїлєрїнїн 
борбору кылышкан. 

Бирок кїмбєз 1332-жылы 
Орхон гази тарабынан дээр-
лик 250 жылга жакын мезгил-
ден кийин тургузулганы эмне-
ни айтып турат? Кыргыз баа-
тырлары укмуштуудай баа-
тырдыкты кєрсєтїп, жеўиш-
те чечїїчї роль ойногон їчїн 
ушунча мезгил унутулбай, эл 
оозунда аўыз болуп айтылып 
калса керек. 1081-жылы Ни-
кея їчїн сельчук-византия со-
гушу мезгилинде Орхон гази 
эмес, анын атасы Осмон импе-
риясын негиздеген Осмон га-
зи да тєрєлє элек болсо керек 
эле. (Негизи Осмон газинин 
да, Орхон газинин да туулган 
жана каза болгон жылдары 
боюнча так маалыматты ке-
зиктире албадым. Жылдары 
чаташкан маалыматтар бар 
экен.) Балким кыргыз баатыр-
ларынын эрдиги эл оозунда 
легендага айланып, Орхон га-
зиге чоў таасир бергени їчїн 
250 жылдан кийин да алар-
га урматын кєрсєтїп кїмбєз 
тургузушу мїмкїн. Экинчи 
жагынан алганда Орхон гази 
1302-жылдан баштап Никея-
ны бутага алып, 1328-жылдар-
дан крепостту курчоо аракет-
терин кїчєтїї менен 1331-жы-
лы Никеяны каратып алга-
нын эске алсак, балким кыр-
гыз жоокерлери ушул салгы-
лашта катышканбы деген да 
ой келбей койбойт. 

Дагы бир жерде Султан 
Орхандын демилгеси менен 
кыргыз жоокерлери Изник 

шаарын чалгындоого каты-
шып, андан кийин катуу сал-
гылашта курман болгон тай-
манбас кыргыз баатырлары-
нын эрдиги їчїн аларга арна-
лып салынган деген маалымат 
да учурайт. 

Башка бир маалымат мын-
дайча баяндалат: “Улуу Ос-
мон гази Осмон империясын 
тїзгєн учурда Византиянын 
Азия бєлїгїндє їч негизги 
шаар болгон: Бурса, Акча-
коджа жана бул єрєєндїн бор-
бору – Никея шаары (азыркы 
Изник). Мына ушул Изник 
шаарын курчоодо, анын те-
мир дарбазасын тїрктєрдїн 
кошуунуна кыргыздардын от-
ряды жардамга келгенге че-
йин эч ким бузуп єтє албай 
коёт. Ал кїнї крепость їчїн 
кармашта кыргыздар алдыў-
кы катарда салгылашып, кре-
постко биринчи болуп кири-
шет. Крепостту алууда бардык 
кыргыз жоокерлери каза бо-
лот. Дарбаза ачылып, Изник 
тїрктєргє єтїп, Византиянын 
императордук армиясы тал-
каланат. Бул кармашта Осман 
газинин он миўдеген жоокер-
лери каза болот, бирок кїм-
бєз кыргыз жоокерлерине га-
на тургузулган”. 

Кандай болгон кїндє да 
бул кїмбєз тїрк туугандар-
дын улам бир крепостун ээлеп 
жїрїп отуруп Византия им-
периясын кулатуусунда кыр-
гыз жоокерлеринин кандай-
дыр деўгээлде салымы болго-
нун далилдеп турбайбы. Де-
мек, биздин азыркы Тїркия 
мамлекети менен боордоштук 
мамилелерибиздин башаты 
тээ тереўге, душманга каршы 
ийиндеш салгылашкан нечен 
кылым мурдагы доорлорго ба-
рып такалат. Ал эми кыргыз 
баатырларына арналып тур-
гузулган кїмбєздїн тарыхын 
тарыхчыларыбыз тактап кой-
со туура болчудай.

Тїркия бийлиги бул кїм-
бєздї сактап, оўдоп-тїздєп 
камкордугуна алганы жакшы 
иш. 2004-жылы кїмбєздїн 
жанына атактуу скульптор 
Тургунбай Садыковдун кыр-
гыз баатырларына арнап тур-
гузган эстелиги коюлган. Эс-
телик Кыргызстанда жасалып, 
ал жакка жеткирилген экен. 

Бегим ТУРДАЛИЕВА

ТАРЫХ КЇБЄСЇ БОЛГОН 
КЫРГЫЗ БААТЫРЛАРЫНЫН 
КЇМБЄЗЇ
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- Асел айым, Мелис агабыз 
адамзаттын сырттаны эле. Мын-
дай залкардын экинчи ємїрї 
їчїн алдыда кандай иштерди 
пландап жатасыз?

- Туура айтасыз, дал ошол себеп-
тен мен Мелис Эшимканов атын-
дагы фондду тїптєгєм. Кандай та-
ланттуу, кандай чыгаан киши бол-
со да иш-чаралар єткєрїлїп, элеси 
эскерилип турбаса унутулуп калат. 
Фонд журналисттерге, кесипке ал-
гачкы кадам таштаган студенттерге 
кємєктєшїїнї кєздєйт. Ушул мак-
сатта биз сынак жарыялап, макала-
сы мыкты деп табылган кесиптеши-
бизге 100 000 сом сыйлык тапшырып 
турабыз. Андан тышкары єлкєдєгї 
окуу жайлардын журналистика фа-
культетинин студенттери арасында 
мыкты эссе жана макалаларга сынак 
жарыяланган. Бїгїн єтє турган эске-
рїї кечесинде ушул сынактардын же-
ўїїчїлєрї сыйланат. Андан тышка-
ры, їч журналистке кызыктыруучу, 
ошондой эле  Султан Раевдин демил-
геси менен ушул иш-чарада Тїрксой 
эл аралык сыйлыгы да бир кесип-
тешибизге тапшырылмакчы. Же-
ўїїчїлєр азырынча єзїбїзгє да 
табышмак, комиссия иш-чаранын 

жїрїшїндє жарыялайт. Кийин-
ки жылдан тарта Мелис Эшим-
кановдун чыгармачылыгы жана 
коомдук-саясий ишмердигине ар-
налган илимий-практикалык кон-
ференцияларды єткєрїїнї план-
дап жатабыз. Дагы бир саамалыгы-
быз бар, ага-ини Мелис менен Эр-
нис Эшимкановдордун цитатала-
рынын жыйнагы чыкты, аны жур-
налист Данияр Исанов топтогон.

- Маркумдун рухуна арнаган 
саамалыктар ылайым ишке аша 
берсин. Тїшїўїзгє киреби? Ата-
сынын ар єнєргє бай чыгарма-
чылык “чымыны” балдарынан 
бирєє-жарымына оодубу?

- Тїшїмє кєп кирбей калды. 
Апам маркум унутулуп калганда 
же кандайдыр бир нааразычылы-
гы болсо тїшкє кирет деп калат. 
Балдарыбыз гуманитардык багыт-
ка кетет окшоп калды. Экєєнїн теў 
чыгармачыл табияты байкалат. Уу-
лум 17де, Варшава университетинде 
журналистика факультетинде би-
лим алууда. Кызым 15 жашта, ушул 
окуу жылында 11-классты аяктайт. 
Ырдайт, бийлейт, англисче окуйт. 
Кєркєм гимнастика боюнча спорт 
чеберлигине талапкер.

- Мелис Эшимканов бї-
гїн сизге гана эмес, бїтїндєй 
кыргыз журтуна, саясатына, 

журналистикасына жетишпей 
туру. Мындай єксїк комплекси 
коомчулук арасында да сезилип 
жатса керек...

- Мелисти жакшы тааныган жур-
налист же саясатчыларды кезик-
тиргенимде баары ушинтип айты-
шат. Чындап эле жетишпей келет. 
Анын прогрессивдїї кєз караштары, 
новатордук ой-жїгїртїїсї, окуялар-
ды таамай болжоп, кырдаалды таа-
сын талдай билиши ушул тапта абдан 
зарыл болуп турат. Мелистей болгон 
киши биздин коомго дайым жетиш-
пейт. Андай кишилер абдан аз, чанда 
да жаралат кєрїнєт.

- Мелис мырза жан дїйнє 
майрамын эўсеген, табияты-
нан мырза сапаттары бар, бет-
тегенин бербеген кєк жал бол-
гондугу белгилїї. Ар єнєргє бай 
мындай инсандын жубайы бо-
луш жоопкерчиликпи? Же?..

- Моюнга алайын, Мелис менен 
таанышканга чейин ал тууралуу 
жакшы деле билчї эмесмин. Ки-
йин маўдайымда єзгєчє инсан 
турганын тїшїнїп, мындай ки-
шинин жїрєгїн кандайча багын-
дыра алдым деп таў калгам. Бал-
ким жанында тїшїнїп, кємєк-
тєшїп, колдогон кишинин болу-
шун кєксєгєндїр... Мындай улуу 

кишинин жубайы болуу – албет-
те, чоў жоопкерчилик.

- Табиятынан сергек ой жї-
гїрткєн, тарыхы бар мындай 
залкар болгондо биздин журна-
листикага, жан дїйнєбїзгє, сая-
сатыбызга деле дагы бир рево-
люция жасайт беле деп кєп ой-
лонуп коем...

- Кеп жок, айтканыўызга толук 
кошулам. Бул Мелисти жакшы бил-
гендердин да оюнда бардыр. Айта 
да жїрїшсє керек.

- Уникалдуу журналист, ге-
ниалдуу уюштургуч, стандарт-
ка салынбаган калемгер ме-
нен бирге иштешїї туз-насиби 
буюрбаптыр. 10 жашымдан 
тарта “Асаба”, кийинки “Агым-
ды” кууп окуп, журналистикага 
дал ушул залкарды кумир тутуп 
келген мендейлер оголе кєп бол-
со керек... Бул жагынан кандай 
кызык кептерди козгойт элеўиз?

- Анын гезиттери менен канчала-
ган муун чоўойду. Чындап эле Ме-
листин эч кандай стандартка сый-
баган ой жїгїртїїсї бар эле. Эў 
башкысы, Мелис демилгелерин иш-
ке ашыруу їчїн жаш журналисттер-
ге мїмкїнчїлїк берип, аларды туу-
ра багыттай билчї. Ошол эле убакта 
алардын укугун жана эркиндигин 
эч качан чектеген эмес. Ушул сапа-
ты менен кєптєгєн мыкты, єз иши-
нин чыныгы чеберлерин таптаган. 
“Эшимкановдун мектеби” деп кєп 
айтып калышат. Шакирттери аны 
унутпай, улам эскерип турушканы 
албетте, сїйїндїрбєй койбойт.

Калыгул БЕЙШЕКЕЕВ

РУХУНА ТААЗИМ

Асел ЭШИМКАНОВА:

“Жїрєгїн кантип багындыра 
алдым деп таў калгам”

Бїгїн замандын залкары Мелис 
Эшимкановдун туулган кїнї. 
Тирїї болсо 60 жашка чыкмак. 
Эскерилип жатат, дагы да 
эскерилер. Биз бул сапар кепке-
сєзгє єзгєчє маани берген 
кашкєй инсанды жубайы Асел 
айым менен бирге эскердик. 
Аз да болсо залкардын рухуна 
эстелик болоор...  

САЛТ-САНАА САНААГА БАТЫРАТ

Улуу дєєлєттєр кыргыз 
турмушунун єзєгї

Кыргыз элинин санжыр-
галуу кєп кылымдык та-
рыхында рухий-адептик 

ыйман-дєєлєттєрї алмустакта ти-
ричилик, салт-санаа, адептик салт-
ка ээ болгон эрежелери тээ мурда 
эле кошо жашап, муундан-муунга 
єтїп, кєєнєрбєс дєєлєткє айлан-
гандыгы турмуш чындыгы болчу. 
Тээ эзелтеден калган руханий му-
рас жан дїйнєнїн жашоосунда те-
реў сиўип, эў жогорку рух дєєлєтї-
бїз болгон касиеттїї “Манас” эпо-
пеясы элдин тарбия-таалимине 
абалтан таасир этип, жашап кели-
ши – бул рух дїйнєсїнїн кїчї экен-
диги талашсыз. Ааламдашуу мезги-
линде калк арасында алака-катыш 
кеўейип, тїрдїї элдердин мада-
ният, жїрїм-турум, адеп-ахлак, 
нарк-насаат, ыйман-нарк дєєлєт-
тєрї аралашып, эскини жерип, ата-
бабалардан уланып келе жаткан 
ыйман, адеп-ахлак сыяктуу кєєнєр-
бєгєн, эскирбеген ыйык дєєлєттїї 
мезгил єткєн сайын кедеринен ке-
тип бара жатат. Єзгєчє коомубуздун 
негизги кыймылдаткыч кїчї бол-
гон жаштар салт-санааны їстїртєн 
билип, туура эмес колдонуп, башка 

єлкєлєрдїн маданиятына оошуп 
бара жатат. Кыргыз элинин салттуу 
адеп-ахлак маданиятын жаратып-
жайылтып, тереў иликтєєгє алып, 
ырым-жырым, їрп-адат, салт-санаа 
ж.б. нарктуу кыйчалыш турмуш-
тун кыйшыгын тїздєп, атпай журт-
ка белгилїї каада-салттарыбызды 
улуулар кичїї муунга жеткирип бе-
рїї милдет экендиги – бул турмуш 
чындыгы. 

Єткєн-кеткен кемчиликти эске 
алуу менен турмуш тиричиликте 
колдонулбай, унутулуп бара жат-
кан акыйкат ишти колго алып, Пре-
зидентибиз Садыр Жапаров “Улут-
тук нарк жєнїндє” Жарлыгын жу-
мурай журтка ЖМК аркылуу таа-
ныштырып, каада-салт, нарк, адеп-
ахлак маселелеринин тїпкї маани-
син тереў баамдап, турмуш, учур 
талап кылган чоў маселени кєтє-
рє билгендиги кыргыз элинин ке-
лечеги кеў экендигин айгинелеп 

койгонсуду. Эл муну кєптєн кїтїп, 
самап келген эле. Доорубуздун улуу 
жазуучусу, феномен Чыўгыз Айт-
матов "Адамдын адамдыгы – анын 
ыйманында", “Адам уулу канткенде 
адам болот”, “Адамга эў кыйыны – 
кїн сайын адам болуу” деп айткан-
дай турмуш философиясы жык тол-
гон залкар ой мурастарын турмуш-
ка ашырып, жетекчиликке алышы-
быз керек. Учурда ата салтыбыздагы 
адам наркына, каада-салтына бол-
гон тереў ишенимди кайра калыбы-
на келтирип, турмуш-тиричиликке 
киргизип, тиешелїї жерде колдоно 
билїї, келечек муундарга їйрєтїї 
боюнча кечиктирилгис чара кєрїї 
максатында рухий-педагогикалык 
дєєлєттєрдї жаратуу жана жайыл-
туу керек. Бул учурдун талабы, жар-
лыкты ийгиликтїї турмушка ашы-
руунун кечиктирилгис жолу. Мїчєл 
жашты белгилєє, келинди отко кир-
гизїї, жїгїндїрїї, баланы бешикке 

салуу, жакшы бата берїї єўдїї салт-
санаалар элдик педагогика аркылуу 
ийгиликтїї чечилїїгє болор беле... 
Чындыгында кыргыз эли каада-
салтка бай. Турмуш-тиричиликте 
беш жїзгє жакын каада-салтты пай-
даланып, алар ооз эки чыгармалар-
да, эпостордо, санжыраларда кезик-
кен. Ынтымак-ырашкерликти жого-
ру коюп, алмуздакта пайда болгон 
ырым-жырым, каада-салтты сактап, 
кийинки муунга єткєрїп бериши-
биз милдет. 

Президентибиз С.Жапаров єзї-
нїн даанышмандыгын кєрсєтїп, 
унутта калып бара жаткан жїз-
дєгєн каада-салт, нарктарды улуу 
дєєлєт катары эсептеп, турмуш-
тиричиликте тереў колдонуп, ке-
лечек муунга, урпактарга толук 
бойдон єткєрїп берїї улуу миссия 
экендигин сезип, туюп тургандыгы 
зор жетишкендик.

“Баары жалган, єлїм ак” деген-
дей кєзї єтїп, акка моюн сунган 
кишиге кєз кєрсєтїї парз. Мына 
ушул жагдайда айрым мїчїлїш-
тїктєр, атап айтканда маркум-
ду жоктоодо кайдыгерлик байка-
лып жїрєт. Мурда адамдын ємї-
рїн єтєгєнї, кылган кызматы, эм-
геги, сый-ургаалы жєнїндє кошок-
то белгиленип келген. Маркумдун 
жашап єткєн ємїрїн бир нече сап 
кошок менен жумурай-журтка да-
ўазалап, кайрадан тирилтип алган-
дай аза кїтїїнїн салт-санаасы ко-
шоктордо элге даўаза болоор беле? 

Кары-жашына (ылайым жаштын 
єлїмїн бербесин) ылайыкташкан 
кошок кулактан кирип бойду алып, 

кєз жаш тєгїлїп, “тирилтип койбо-
дуўбу” деп карылар шыпшына, бєл-
бїрєгєн кеў жеўи менен кєз жашын 
аарчып, эчкирип турганы эстен кет-
пейт. Бардыгынан єкїнїчтїїсї, мар-
кумдун жакындарына угузууда сєз-
дї терип айта албай, кабарды орой 
жеткирип, оор ахыбалга алып кел-
ген учур кездешпей койбойт.

Улуттук нарк-насилди дит коюп 
улуулардан угуу, “Каныбек”, “Кєч-
мєндєр кагылышы”, “Кел-кел” ки-
тептери, улуу жазуучу Ч.Айтматов-
дун чыгармалары, кыргыздын улут-
тук руху, байрагы, толтура нарк на-
силдин, адеп ыйман маселелеринин 
казынасы – “Манас” эпопеясы жар-
дамга келээр беле... Тилекке каршы 
азыркы муундар телефонду кулак-
ка тосуп, компьютерден таап ала-
быз дегени жосунсуз жаман жорук. 
Жаштардын китеп окубагандыгы, 
жан дїйнєсї жардыланып, ой жї-
гїртїїсї тар болуп, жаўылыктар 
менен таанышпагандыгы учурдун 
орчундуу єкїнїчї бойдон кала бе-
рери чындык. Бардыгынан єкїнїч-
тїїсї кєчєдєн кезиккен адамдар-
дын, жаштардын, мектеп окуучу-
ларынын журналист тарабынан бе-
рилген суроолорго жооп бере ал-
бай тургандыгын кєрїп, билим деў-
гээлинин єтє тємєндїгї кыжаалат 
кылат. 

Кыргыз мамлекети єсїп-єнгєн 
куттуу мамлекет болот деген аруу 
тилек ишке ашып, нарк-насилинин 
кереметтїї кудуретин кєкїрєгїндє 
туюп-сезип, натыйжада турмушу-
бузда унутта калган кєєнє ырым-
жырым, асыл нарк-насил, адеп-
ахлак маселелери эл жїрєгїнєн 
орун алып, келечек урпактар баа-
лап, улуттук нарк багытындагы эм-
гектерди тереў їйрєнїп, турмушка 
ашырууга аракет кєрїїлєрї учур-
дун талабы бойдон кала бермекчи.

Айна ОСМОНОВА, КРнын 
эмгек сиўирген мугалими

Атактуу Сарт Аке Доскулу уулу: 
“Тїптїї элде нарк-нуска, салт, 
їрп-адат, адеп-ыйбаа туруктуу. 
Муну тутунбаган адам нарксыз, 
нускасыз. Мындай адам эл-
журттан ажырайт. Эл-журттан 
ажырабас їчїн ар бир адам 
ата мурастарынын, салттын, 
нарк-нусканын, їрп-адаттын 
алдында милдеттїї. Бул ыйык 
тїшїнїктєрдї жан дїйнєгє 
сиўирїї, дилинде баалап ыйык 
сактоо – жоопкерчиликтин 
жоопкерчилиги” - деген нуска 
сєзї муундардын боюна сиўип, 
алардын дилинде бїгїнкї кїндє 
да ыйык сакталып келет.
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АЙЫЛ ЧАРБАСЫ – 
ЄНЇГЇЇНЇН НЕГИЗИ

- Аталган райондо аймак эли-
нин бакубаттуу жашоосун кам-
сыздай турган кїрдєєлдїї эм-
гек жылдын тєрт мезгилинде 
тынымсыз зуулдап турат. Азык-
тїлїк коопсуздугун камсыздоо 
багытында айыл-чарба єсїмдїк-
тєрїнїн тїшїмдїїлїгїн жого-
рулатууга жана айыл чарба єн-
дїрїшїнє алдыўкы технология-
ларды киргизїї їчїн кєп кїчтєр 
жумшалууда. 

Кара-Суу районунун аймагын-
да 22506 дыйкан-фермердик чар-
ба, 31 айыл чарба кооперативи, 8 
їрєнчїлїк чарба, 1 мамлекеттик 
асыл-тукум кой заводу, 10 жеке 
(жылкы, мал, кой) асыл тукум 
статусун алган фермердик чар-
балары иштеп жатат. 

Натыйжада райондо айыл чар-
басынын дїў продукциясы 17 
млрд 89 млн сомду тїзїп, єсїї 
темпи жогорулады. Бул жыл-
да дыйкандар адаттагыдай эле 
кїзгї кылкандуу дан эгиндерин, 
жаздык арпа-буудайды, жїгє-
рїнї, картошканы, жашылча-
жемиштерди, пахтаны, єсїмдїк 
майын, кїрїчтї, тоют єсїмдїк-
тєрїн їлїш жана арендага алын-
ган жерлерине себишип, учур-
да берекелїї кїздїн ыроологон 
ырыскыларына ээ болушту. 

Министрлер Кабинети тара-
бынан 2022-жылдын жазгы та-
лаачылык жумуштары їчїн Рос-
сиядан 175 тонна жаздык арпа-
нын, 127 тонна жаздык буудай-
дын, 15,6 тонна софлердун, 5 
тонна буурчак їрєндєрї алынып 
келинип, дыйкан-фермерлерге 

“Айыл банк” аркылуу 4,5% їс-
тєгї менен насыяга 2 жылдык 
мєєнєткє таркатылып берил-
ген. Райондо 8 їрєнчїлїк чарба 
иш алып барат. 

Быйылкы жылы дыйкандар-
дын эгинин жыйноо їчїн 41 даа-
на дан оруучу комбайн жана 12 
комбайн жардам иретинде баш-
ка райондордон тартылды. Биз-
дин райондо айыл чарба тарма-
гы экономикалык єнїгїїнїн не-
гизги кєрсєткїчїн тїзгєндїктєн, 
ушул тармакка артыкчылык бе-
рип, ири киреше алып келебиз.

 

ТАЗА СУУ – ДЕН 
СООЛУК ЄБЄЛГЄСЇ

- Кара-Суу районунун айма-
гында 136 калктуу конуш болсо, 
анын 20сына жетпеген айылга 
такыр суу жетпейт. Ушул жылы 
5 айылга таза суу тартылып пай-
даланууга берилди. Андан сырт-
кары таза суу жетпеген калктуу 
конуштарды ичїїчї таза суу ме-
нен камсыз кылуу боюнча дол-
боорлор даярдалууда. Бул жы-
лы 5 конушту ичїїчї суу ме-
нен камсыз кылууда республи-
калык, эл аралык уюмдар жана 
жергиликтїї бюджеттин эсеби-
нен долбоорлор каралып, учурда 
аракеттер кєрїлїїдє. Кара-Суу 
шаарынын калкын таза суу ме-
нен камсыздоо жана саркынды 
сууларды тазалоо, чыгаруу сис-
темаларын жакшыртууда Европа 
реконструкциялоо жана єнїктї-
рїї банкынын колдоосу менен 
2016-жылдан бери жумуштар 
уланып, жакында эле долбоор 
аягына чыкты. 

Кара-Суу районунда саркын-
ды сууларды тазалоочу обьек-
тини куруу боюнча 2021-жылы 
тендер єткєрїлїп, Чехия мам-
лекетинин “Ханза” компаниясы 
жеўип алган. Ушул жылы сен-
тябрь айында Кара-Суу шаары-
нын мэриясы менен аталган ком-
паниянын ортосунда келишим 
тїзїлгєн. Савай айыл єкмєтїнє 
караштуу Курбан-Кара айылына 
“Аль-Рашид” фондусу 55 кожо-
лукка жер астынан таза суу чы-
гарып беришип, эл алкышына ээ 
болушту. Андан тышкары, Отуз-
Адыр айыл єкмєтїнє караштуу 
Фархад, Чоок, Тынчтык айылда-
рына “Ас-Сафа” фондусу аркылуу 
6 чакырым аралыктан таза суу 
жеткирилди. Жарыяланган тен-
дердин негизинде Жаўы-Арык 
айыл єкмєтїндєгї Таш-Арык 
айылына жана Правда айылын-
дагы Достук конушуна таза суу 
жеткирїї їчїн иш-аракеттер жї-
рїп жатат. Нариман айыл єкмє-
тїндєгї Кїрєўкол айылына, Са-
вай айыл єкмєтїндєгї Октябрь 
айылына жергиликтїї бюджет-
тен каражат бєлїнїп таза суу 
чыгарылды. Калкты ичїїчї та-
за суу менен камсыз кылуу ра-
йондук администрациянын кїн 
тартибинде турган маселелердин 
бири болуп эсептелет. 

 

ЖОЛ ОЎОЛСО – 
ИШ ОЎОЛОТ

- Райондун аймагында жол-
дордун жалпы узундугу 680,1 
чакырымды тїзєт. Анын ичи-
нен мамлекеттик маанидеги жол-
дор 240,6 чакырым, жергиликтїї 

маанидеги жолдор 315,1 чакы-
рымды тїзїп, эл аралык жолдор-
дун узундугу 124,4 чакырымды 
камтыйт. Район боюнча жалпы-
сынан 4 жол тейлєє ишканасы 
жолдордун абалына кєз салып, 
тейлейт. Жыл ичинде жол кооп-
суздугун камсыз кылуу макса-
тында мамлекеттик бюджеттин 
эсебинен кыш мезгилиндеги 
тайгалак жолдордун коркуну-
чун азайтуу иштери, табигый 
кырсыктарды жоюу, асфальт 
жолдорду оўдоп-тїзєє, чуўкур-
чаларды бїтєє иштери аткары-
лып жатат. 

Їстїбїздєгї жылы жалпы ра-
йон боюнча 41,5 чакырым жолго 
асфальт тєшєє жумуштары атка-
рылды. Алар негизинен респуб-
ликалык, жергиликтїї бюджет-
тин жана демєєрчїлєрдїн эсеби-
нен аткарылды.

№45-жол тейлєє мекеме-
си тарабынан Кара-Суу, Отуз-
Адыр, Кеў-Сай унаа жолунун 
1 чакырым аралыгына асфальт 

тєшєлдї. Район аймагындагы 
50,5 чакырым унаа жолун тей-
леген №956-жол тейлєє мекеме-
си Ош – Кара-Суу – Єзгєн жолу-
нун 22-40 чакырым аралыгында-
гы 806,5 м2 аў-чєнєктєрдї жамоо 
иштерин аткарышты. 

Ал эми №21 жол тейлєє ме-
кемеси Кара-Суу районундагы 
306,8 чакырым унаа жолун тей-
лейт. Анын ичинен 74 чакыры-
мы эл аралык, 155,6 чакырымы 
мамлекеттик, калган 77,2 ча-
кырымы жергиликтїї жолдор-
го кирет. Ушул жол тейлєє ме-
кемелери мамлекеттик бюджет-
тин эсебинен табигый кырсык-
тарды жоюу, жол белгилерин ор-
нотуу, асфальт жолдорду оўдоо 
ж.б. кєптєгєн иштерди жасашты. 
Учурда Ош-Озгур унаа жолунун 
11-12,5 чакырымындагы 1,53 ча-
кырым жолго асфальт тєшєє иш-
тери аягына чыгып калды. 

Жалпы район боюнча 5,13 ча-
кырым аралыктагы жолдор ас-
фальтталды. Жаз мезгилинен 
тарта район карамагындагы жол-
дорду оўдоп-тїзєє иштери улан-
тылмакчы. 

8 МЕКТЕПТИН 
КУРУЛУШ ИШИ 
ЖЇРЇП ЖАТАТ 

- Республикалык бюджеттен 
жалпы 8 мектепти, 2 бала бак-
чаны, 3 спорт залды куруу їчїн 
акча каражаты бєлїнїп, учурда 
курулуш иштери жїрїїдє.

Жергиликтїї бюджеттен жыл 
башында акча каражаты бєлї-
нїп, 2 бала бакча, 3 ФАПтын ку-
рулушу башталган. 2022-жылдын 
10 айына 2 ФАП, 2 бала бакча 

КУТ ДААРЫГАН АЙМАК

Ош облусундагы Кара-Суу районунун 
мамлекеттик администрациясынын 
башчысы-аким Турусбек НОГОЕВ:

“АДАЛ ЭМГЕК, ТАЗА ЖАШОО-
БИЙИКТИККЕ ЖОЛ АЧАТ”
К

ара-Суу району Кыргызстан боюнча эў ири райондордун 
бири. Райондо 16 айыл єкмєтї жана 1 шаар, алардын 
карамагына кирген 137 айыл-кыштак бар. 
Район боюнча 2022-жылдын 10 айында 28 єнєр жай 

ишканасы, ал эми калкка кызмат кєрсєтїї боюнча 41 жаўы ишкана 
ачылып, жергиликтїї тургундарды жумуш менен камсыз кыла 
баштады. Мамлекетибиздеги эў чоў райондо ишке ашып жаткан 
ийгиликтер зор аракет менен изденїїлєрдїн аркасында жаралып 
жаткандыгы, айтпаса дагы белгилїї.
Райондун жетекчиси Ногоев Турусбек Молдобекович эл жїгїн 
аркалап, учурда кєптєгєн кєйгєйлїї маселелерди чечїї менен 
алек. Кара-Суу району социалдык-экономикалык жактан єнїгїїгє, 
кєптєгєн ийгиликтерди жаратууга мїмкїнчїлїгї кенен аймак. Ак 
эмгеги менен бакубат жашоого умтулушкан райондун жашоочулары 
ар жылы мол тїшїмгє, кирешелерге ээ болушуп, заман агымы 
менен жаўыча жашоого умтулушууда. Ата Журтун, Мекенин, 
элин эбегейсиз сїйїп-барктаган Кара-Суулуктардын бак-таалайы, 
эмгектен тапчу утуштары чексиз экендигинде шек жок. 
Жаш болсо дагы ємїр таржымалында жетекчилик кызматтарда 
камчы салдырбай эмгектенип, тажрыйбаны мол топтогон райондун 
акими Турусбек Молдобекович биздин кабарчыбыз менен болгон 
маегинде тємєндєгїлєрдї айтып берди. 

Жоош айыл аймагындагы «Ак-Текс» 
жаўы ачылган ишканасы
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колдонууга берилди, 1 ФАПта 
курулуш иштери уланууда.

Жеке ишкерлер тарабынан 1 
бала бакча, 2 мектепке кошум-
ча окуу корпусу курулуп колдо-
нууга берилди. 2 жабык спорт 
зал, 1 кичи футбол аянтчасы, 1 
жеке менчик оорукана, 1 ФАП 
курулууда.

Чет элдик инвесторлор тара-
бынан 3 ФАП, 1 мектеп жана 1 
социалдык шаарча колдонууга 
берилди, 1 ФАП, 1 тигїїчї цех-
тин курулушу жїрїїдє.

ТУРИЗМДИ 
ЄНЇКТЇРЇЇ –
КЕЛЕЧЕККЕ 
ЖОЛ АЧАТ

- Райондо туризмди єнїктї-
рїї багытында кєптєгєн иш-
тер жасалууда. Бул тармакты 
єнїктїрїї боюнча райондун 
шаар жана айыл аймактарынын 
социалдык-маданий, экономи-
калык жана экологиялык кєй-
гєйлєрїн чечїїгє, ошону менен 

бирге маданий баалуулуктарды, 
улуттун єзгєчєлїгїн сактоону, 
туризмди єнїктїрїїнїн негиз-
ги булагы болуп саналган жара-
тылыш ресурстарын оптимал-
дуу пайдаланууну камсыздоо, 
калкты туруктуу иш менен кам-
сыз кылуу, аны менен жергилик-
тїї калктын экономикалык мїм-
кїнчїлїктєрїн кеўейтїї, туризм 
чєйрєсїндє бизнести єнїктїрїї 
жана инвестицияларды тартуу 
їчїн жагымдуу шарттарды тїзїї 
боюнча иш-аракеттер жїрїїдє. 

Ошону менен бирге транспорт-
тук жол жана инфратїзїмдєрдї 
калыбына келтирїї жана коом-
дук коопсуздукту камсыз кылуу, 
санитардык-эпидемиологиялык 
абалды жакшыртуу, районду 
кєрктєндїрїї, маданий мурас-
тарды сактоо максатында иш-
аракеттер белгиленип, жерги-
ликтїї єз алдынча башкаруу ор-
гандары тарабынан аткарылууда. 

Туристтик тармакты актив-
дїї илгерилетїї жана єнїктїрїї 
максатында, Чыйырчык ашуу-
сунда “Чыйырчык” жана Катта-
Талдык айыл аймагынын Талдык 

участкасында “Талдык” тоо лы-
жа базалары кышкы сезонго ту-
ристтерди кабыл алууга даяр ту-
рууда. 

ИНВЕСТИЦИЯЛАР – 
ИЙГИЛИК АЧКЫЧЫ

- Райондун экономикасына ту-
руктуу инвестицияларды тар-
туу жана жаўы жумуш орунда-
рын тїзїї максатында кєптєгєн 
аракеттер жїрїїдє. 2022-жыл-
дын 10 айына Кара-Суу районуна 
тартылган ички жана тышкы ин-
вестициянын кєлємї 2 млрд 843 
млн 565 миў сомду тїздї. Анын 
ичинен 1 млрд 64 млн 528 миў 
сомдук тышкы жана 1 млрд 779 
млн 37 миў сомдук ички инвес-
тиция тартылды. 

Жалпы сметалык баасы 2 млрд 
843 млн 565 миў сомду тїзгєн 
долбоордун курулушу 100 па-
йыз бїтїп колдонууга берилди, 
айрымдары колдонууга берїї ал-
дында турат. 

Негизинен єнєр жай продук-
циясынын єсїїсї райондун 
айылдык аймактарында жай-
гашкан бардык чарба жїргїзїїчї 
субьекттердин эсебинен камсыз 
болду. Райондо тоо-кен казуу 
єнєр жайында, продукциясын 
кайра иштетїї тармагында єн-
дїрїїнїн кєлємї дагы єсїп жа-
тат. Район аймагындагы айыл-
дарда ишканалар ачылып, жаўы 
жумушчу орундары тїзїлдї. 

БИЛИМ БЕРЇЇ – 
МААНИЛЇЇ МАСЕЛЕ

- Кара-Суу районунда 
2022-2023-окуу жылында жал-
пы билим берїїчї 147 орто мек-
тептерде балдар билим алууда. 

Жалпы мектепке чейинки би-
лим берїї мекемелеринин са-
ны-138. Мамлекеттик-1, муници-
палдык-104, 33 жеке менчик ба-
ла бакчаларда 14058 балага 526 
мугалим-тарбиячы билим берет. 

Быйылкы окуу жылында 12 
жаўы бала бакча ачылып, ал 
бакчаларда 1260 бала тарбия-
ланып жатат. Бала бакча менен 
камсыздоо 30%га жогорулап, 
175 мугалим-тарбиячы иш ме-
нен камсыз болду. 

Балдар чыгармачылык бор-
борундагы 144 тайпада 49 тїр-
дїї ийримдер иштеп, 1035 окуу-
чу билим алышат. “Алтын тїйїн” 
улуттук балдардын инженердик-
техникалык Академиясын-
да (филиал) 194 окуучу билим 
алууда.

“Электрондук китепкана” дол-
боору менен 74 мектепке билим 
берїї министрлиги тарабынан 
берилїїчї компьютерлерди, 
проекторлорду кабыл алуу їчїн 
атайын класстык окуу каналар 
даярдалды. 

Жалпы Республикалык тес-
тирлєєнїн жыйынтыгы боюн-
ча 2 бїтїрїїчї “Алтын сертифи-
катка”, 4 бїтїрїїчї “Алтын там-
га” артыкчылык аттестатына ээ 
болушуп, 2 бїтїрїїчї республи-
калык олимпиададан 2-орунду 
алууга жетишти. Учурда 110 мек-
тепте, 85 бала бакчада кємєкчї 
чарба уюштурулган. 

 Жалпы 82 мектептин баш-
талгыч класстарынын окуучу-
лары їчїн ысык тамак, 65 мек-
тепте бир маал тендердик шарт-
та шашке чай берилет. 

2022-2023-окуу жылында 16 
мектепке “Мерсико” Эл аралык 
уюму тарабынан, 1 мектепке Бїт-
кїл дїйнєлїк азык-тїлїк прог-
раммасынын каржылоосу менен 
ысык тамак уюштурулган. 

РУХАНИЙ АЗЫК 
– ЖАН ДЇЙНЄ 
БАЙЛЫГЫ

- Кара-Суу районунда мада-
ният бєлїмї заман талабына жа-
раша кєптєгєн иштерди жїргї-
зїп жатат. Маданият бєлїмїнє 
караштуу 1 райондук, 22 айыл-
дык маданият їйї, 1 борбор-
лоштурулган жана 18 айылдык 
китепканалар, 1 аймактык та-
рыхый музей, Болуш Мадази-
мов атындагы балдар музыка-
лык мектеби аймак элинин ру-
ханий байлыктарын арттырып, 
маданий иш-чараларды жїргї-
зїшїїдє. 

Президенттин “Инсандын ру-
ханий адеп-ахлактык єнїгїїсї 
жана дене тарбиясы жєнїндє” 
жарлыгынын жана “2022-жыл 
Эл аралык Тоолордун экосисте-
масын коргоо жана климаттык 
туруктуулук жылы” деп жарыя-
лоо жєнїндєгї жарлыгынын ал-
кагында маданият бєлїмїнє ка-
раштуу бардык маданий мекеме-
лерде ар тїрдїї темалардагы иш-
чаралар єткєрїлдї. 

“Улуттук нарк жєнїндє” Пре-
зиденттин жарлыгын аткарууда 
айыл аймактарында “Ак элечек 
энелер” топтору менен бирге-
ликте жаштар, мектеп окуучу-
лары менен жолугушуу кечеле-
ри, тегерек столдор, концерттик 
программалар уюштурулду. Ма-
данияттын кїзгїсї болгон мада-
ният їйлєрї учурда тегиз иштеп, 
райондун калкы ыраазы. Оўдоп-
тїзєєгє муктаж айрым мада-
ният їйлєрїндє ар жылы капи-
талдык ремонт иштери жїргї-
зїлїп, ирээтке келтирїї салтка 
айланган. 

КАЛК ДЕН 
СООЛУГУ – КЄЎЇЛ 
ЧОРДОНУНДА

 - Кара-Суу районунун жалпы 
дарыгердик практикалык бор-
борунда (ЖДПБ) 2058 медкыз-
маткер эмгектенет. Кара-Суу 
ЖДПБда 28 їй-бїлєлїк дары-
герлер борбору, 80 ФАП калкка 
кызмат кєрсєтєт

 Папан жалпы дарыгердик 
практикалык борборунда жал-
пы 95 медициналык кызматкер 
эмгектенет. Эмкананын тїзїмї-
нє 1 ЇДТ, 6 ФАП кирет. Тез жар-
дам медициналык кызматында 2 
бригада кызмат аткарат. Дары-
дармектер, медициналык жаб-
дуулар жетиштїї. 

Раиса ДЇЙШЄНБЕКОВА

“АДАЛ ЭМГЕК, ТАЗА ЖАШОО-
БИЙИКТИККЕ ЖОЛ АЧАТ”

Райондо чарбалар аралык каналдарды чаап-тазалоо иштери

Жаўы-Арык айыл аймагындагы жаўы ачылган 
«Ак-Буура» кум шагыл чыгаруучу ишканасы

Кашкар-Кыштак айыл аймагындагы кондитердик 
шириндиктерди чыгаруучу жаўы ачылган єнєр жай ишканасы
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АЙМАКТАРДА

«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ЄНЇКТЇРЇЇ 
БАНКЫ ЖЄНЇНДЄ» КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

МЫЙЗАМЫНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2022-æûëäûí 27-îêòÿáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê ºí¿êò¿ð¿¿ áàíêû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-

ñûíûí Ìûéçàìûíà (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Æàð÷ûñû, 2012-æ., ¹7, 
2772-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) 1-áåðåíåíèí 1-áºë¿ã¿í¿í ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«Áàíêòûí áèðäåí-áèð àêöèîíåðè ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó ìàñåëåëåðèí æ¿ðã¿ç¿¿÷¿ 

ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí àòûíàí ÷ûãóó÷ó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòè áîëóï ñàíàëàò.»;

2) 14-áåðåíåíèí 5-ïóíêòóíäà «ªêìºò¿íº» äåãåí ñºç «Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå» äåãåí ñºç-
äºðãº àëìàøòûðûëñûí;

3) 15-áåðåíåíèí 1-áºë¿ã¿í¿í ýêèí÷è àáçàöûíäà «ªêìºò¿í¿í» äåãåí ñºç «Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòèíèí» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;

4) 21-áåðåíåäå:
à) 3-áºë¿êòº «Ïðåìüåð-ìèíèñòðè» äåãåí ñºç «Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû» äåãåí 

ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
á) 6-áºë¿êòº «ªêìºò¿» äåãåí ñºç «Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
â) 7-áºë¿êòº «Ïðåìüåð-ìèíèñòðèíèí» æàíà «Ïðåìüåð-ìèíèñòðè» äåãåí ñºçäºð òèåøå-

ë¿¿ë¿ã¿íº æàðàøà «Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí» æàíà «Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè-
íèí Òºðàãàñû» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;

5) 22-áåðåíåíèí 3-áºë¿ã¿íäº «ªêìºò¿í¿í» äåãåí ñºç «Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí» äåãåí 
ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 5-äåêàáðû, ¹115 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «О ГОСУДАРСТВЕННОМ БАНКЕ 
РАЗВИТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
27 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î Ãîñóäàðñòâåííîì áàíêå ðàçâèòèÿ Êûðãûçñêîé 

Ðåñïóáëèêè» (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 2012 ã., ¹7, ñò. 2772) ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) àáçàö âòîðîé ÷àñòè 1 ñòàòüè 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Åäèíñòâåííûì àêöèîíåðîì Áàíêà ÿâëÿåòñÿ Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 

â ëèöå óïîëíîìî÷åííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, âåäàþùåãî âîïðîñàìè óïðàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûì èìóùåñòâîì.»;

2) â ïóíêòå 5 ñòàòüè 14 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâó» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòó Ìèíèñò-
ðîâ»;

3) â àáçàöå âòîðîì ÷àñòè 1 ñòàòüè 15 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâà» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáè-
íåòà Ìèíèñòðîâ»;

4) â ñòàòüå 21:
à) â ÷àñòè 3 ñëîâà «Ïðåìüåð-ìèíèñòðîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ïðåäñåäàòåëåì Êàáèíåòà 

Ìèíèñòðîâ»;
á) â ÷àñòè 6 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ»;
â) â ÷àñòè 7 ñëîâà «Ïðåìüåð-ìèíèñòðà» è «Ïðåìüåð-ìèíèñòð» çàìåíèòü ñîîòâåòñòâåííî 

ñëîâàìè «Ïðåäñåäàòåëÿ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ» è «Ïðåäñåäàòåëü Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ»;
5) â ÷àñòè 3 ñòàòüè 22 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâà» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòà Ìèíèñò-

ðîâ».
Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè ñåìè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëè-

êîâàíèÿ. 

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 5 äåêàáðü 2022 ãîäà, ¹115

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
САЛАМАТТЫК САКТОО МИНИСТРЛИГИНИН 

«АЛДЫН АЛУУЧУ МЕДИЦИНА» 
ИЛИМИЙ-ЄНДЇРЇШТЇК БИРИКМЕСИНЕ 

«УЛУТТУК» СТАТУСУН ЫЙГАРУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

ªëêºí¿í àéìàãûíûí ñàíèòàðäûê-ýïèäåìèîëîãèÿëûê êîîï-
ñóçäóãóí êàìñûç êûëóóãà áàãûòòàëãàí àëäûí àëóó÷ó ìåäè-
öèíà ÷ºéðºñ¿íäºã¿ èëèìèé-ïðàêòèêàëûê æàíà áèëèì áåð¿¿ 
èøèí ºí¿êò¿ð¿¿ æàíà êàëêòûí äåí ñîîëóãóí êîðãîî æàíà 
÷û¢äîî ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòó-
öèÿñûíûí 71-áåðåíåñèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòð-
ëèãèíèí «Àëäûí àëóó÷ó ìåäèöèíà» èëèìèé-ºíä¿ð¿øò¿ê áè-
ðèêìåñèíå «óëóòòóê» ñòàòóñó ûéãàðûëñûí æàíà ìûíäàí àðû 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòðëè-
ãèíå êàðàøòóó «Êîîìäóê ñàëàìàòòûê ñàêòîî óëóòòóê èíñ-
òèòóòó» äåï àòàëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè ºç¿-
í¿í ÷å÷èìäåðèí óøóë Æàðëûêêà ûëàéûê êåëòèðñèí.

3. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðå-
çèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àò-
êàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ 

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 7-äåêàáðû, ÏÆ ¹386

Чїй облусунун Сокулук райондук соттук аткаруучулар 
кызмат бєлїмї

Чїй облусунун Сокулук райондук сотунун 2022-жылдын 26-майындагы ЖИ-190/22-Ч6 
сандуу аткаруу барагынын єндїрїп алуучу "ЮСиЭйч кредит" жоопкерчилиги чектелген 
коомунун пайдасына, жалпы насыялык карыз 648 166 (алты жїз кырк сегиз миў, бир 

жїз алтымыш алты) сомду, єндїрїп алуучунун мамлекет пайдасына тєлєнгєн 23 663 сом 
алымын, ортоктош тартипте єндїрїї їчїн Кудайбергенова Гулжамила Дубанакуловнанын 

кїрєєгє коюлган жалпы пайдалануу аянты 40,9 чарчы метр, жашоо аянты 29,6 чарчы 
метр, 800 чарчы метр жер тилкесине жайланышкан турак жайы. Сокулук районунун 

Ак-Жол айылы, Школьная кєчєсїнїн №3 А їйїн 2023-жылдын 23-январында саат 
11.00дє биринчи жолу ачык соода-сатыкта сатыла тургандыгын жарыялайт.

Ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàí æàðàíäàð, ì¿ëêò¿í áàøòàïêû íàðêûíûí 5 ïàéû-
çûí ñîò àòêàðóó÷óëàðäûí àéìàêòûê áºë¿ì¿íäºã¿ äåïîçèòòèê ýñåáèíå øåðòïóë êà-
òàðûíäà òºëººñ¿í, îøîíäîé ýëå ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàí æàðàíäàðäûí 
àðûçäàðû ñîîäà-ñàòûêòûí áàøòàëûøûíà áèð ê¿í ìóðäà êàëãàíäà á¿òºð¿í, ñîîäà-ñà-
òûêòûí áàøòàïêû áààñû 596 895 (áåø æ¿ç òîêñîí àëòû ìè¢ ñåãèç æ¿ç òîêñîí áåø) 
ñîìäîí áàøòàëàò.

Í-201

Чїй облусунун Сокулук райондук соттук аткаруучулар 
кызмат бєлїмї

Чїй облусунун Сокулук райондук сотунун 2022-жылдын 6-июнундагы 
ЖИ- 1807/21-Ч6 сандуу аткаруу барагынын єндїрїп алуучу "ЮСиЭйч кредит" 

жоопкерчилиги чектелген коомунун пайдасына жалпы насыялык карыз 227 131 (эки 
жїз жыйырма жети миў бир жїз отуз бир) сомду єндїрїї їчїн Бутешова Бермет 

Рыскуловнанын кїрєєгє коюлган жалпы пайдалануу аянты 68,80 чарчы метр, жашоо 
аянты 53,98 чарчы метр, 852,12 чарчы метр жер тилкесине жайланышкан турак жайы. 

Сокулук районунун, Новоповловка айыл єкмєтїнїн Пионерлер кєчєсїнїн №25 їйїн 
2023-жылдын 23-январында саат 10.00дє биринчи жолу ачык соода-сатыкта сатыла 

тургандыгын жарыялайт.

Ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàí æàðàíäàð, ì¿ëêò¿í áàøòàïêû íàðêûíûí 5 ïàéû-
çûí ñîò àòêàðóó÷óëàðäûí àéìàêòûê áºë¿ì¿íäºã¿ äåïîçèòòèê ýñåáèíå øåðòïóë êàòàðûí-
äà òºëººñ¿í, îøîíäîé ýëå ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàí æàðàíäàðäûí àðûç-
äàðû ñîîäà-ñàòûêòûí áàøòàëûøûíà áèð ê¿í ìóðäà êàëãàíäà á¿òºð¿í, ñîîäà-ñàòûê-
òûí áàøòàïêû áààñû 1 518 000 (áèð ìèëëèîí áåø æ¿ç îí ñåãèç ìè¢ ) ñîìäîí áàø-
òàëàðûí æàðûÿëàéò. 

Í-201

БАТКЕН АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫНЫН 
КУРАМЫНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
Áàòêåí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºñ¿ Ñ. Àñûëàíîâ êàçà áîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó «Êûðãûç Ðåñ-

ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 4,  8-áåðåíåëåðèíå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåí-
äóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 1, 19-áåðåíåëå-
ðèíå, 22-áåðåíåñèíèí  10-áºë¿ã¿í¿í 6-ïóíêòóíà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2019-æûëäûí 6-äåêàáðûíäàãû ¹176 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Øàéëîî 
êîìèññèÿëàðûí ò¿ç¿¿, òàðêàòóó æàíà øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ðåçåðâèí ò¿ç¿¿, æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº» 
Æîáîãî ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

 
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Áàòêåí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí: 
- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí êºðñºò¿ëãºí Àñûëàíîâ Ñàèòêàçû êîìèññèÿ-

íûí êóðàìûíàí ÷ûãàðûëñûí;
- «Æà¢û-Äîîð» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí êºðñºò¿ëãºí Èìàòèëëàåâà Ìàõàáàò Æîëäîøáàåâíà ðåçåðâäåí êîìèñ-

ñèÿíûí êóðàìûíà êèðãèçèëñèí.
2. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 

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

áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû Í.×.Êîé÷óêååâãå æ¿êòºëñ¿í.
 
ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 6-äåêàáðû, ¹101

Ош шаарында Интерпол 
аркылуу эл аралык издєє-
дє жїргєн эки кытай жа-
раны  кармалды. Кармал-
ган чет єлкєлїк жарандар 
2020-жылдан бери Шэнь-
си провинциясынын укук 
коргоо органдары тарабы-
нан экономикалык кылмыш 

жасагандыгы їчїн издєєдє 
жїрїшкєн.

Финансылык кєз боё-
мочулук жолу менен алар 
40тан ашык жарандын 17,44 
млн юанын (болжол менен 
2,5 миллион доллар) алып 
алышкан. Аталган чет єл-
кєлїк жарандарды камакка 

алууга облустук прокурату-
ра уруксат берген.

Учурда кармалгандар Ош 
шаардык ИИБнын убакты-
луу кармоочу жайына кир-
гизилип, аларды экстради-
циялоо маселеси менен ком-
петенттїї органдар алекте-
нїїдє.

ИЗДЄЄДЄ ЖЇРГЄНДЄР КАРМАЛДЫ ЗОМБУЛУКСУЗ ЖАШАЙЛЫ
Ушул жылдын 11 айында Сїлїктї шаа-

рында аялдарга карата 13 зордук-зомбулук 
фактысы катталган. Ал эми балдарга кара-
та бир зомбулук фактысы катталып, ми-
лиция кызматкерлери тарабынан коргоо 
ордерлери берилип кєзємєлгє алынган.

 Сїлїктїдє учурда 16 кїндїк “Зомбу-
луксуз жашоо” аталышында акция жїрїп 
жатат. Бул жолу шаардык мэриянын, билим 

берїї бєлїмїнїн, балдар менен иштєє ко-
миссиясынын, социалдык коргонуу бєлї-
мїнїн кызматкерлери мектеп окуучулары 
менен чогуу жєє жїрїш жасашты. 

 “Зомбулуксуз жашоо” аталышында-
гы республикалык акциянын алкагын-
да Ысык-Кєлдє да окуучулар арасында 
спорттук иш-чара єттї.

"Эркин-Тоо" пресс
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

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

ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ ЖЄНЇНДЄ АК-ТАЛАА, КОЧКОР, ТОКТОГУЛ, ТОГУЗ-ТОРО 
ЖАНА ТЇП 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 6-äåêàáðûíäàãû
¹100 òîêòîìóíóí 1-òèðêåìåñè

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

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

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

Íàðûí îáëóñó

Àê-Òàëàà ðàéîíó

1. Æà¢û-Òàëàï 
àéûëäûê Áåðäèáåê óóëó Èñëàì

Àê-Òàëàà ÀØÊ ¹90, 
25.11.2022-æ.

(17.11.2022-æ. - ºç àðûçû)

Êî÷êîð ðàéîíó

2. Êî÷êîð àéûëäûê Ñûäûêîâ Áåðäèáåê 
Äàòêàåâè÷

Êî÷êîð ÀØÊ  ¹9, 
25.11.2022-æ.

(16.11.2022-æ. - ºç àðûçû)

Æàëàë-Àáàä îáëóñó

Òîêòîãóë ðàéîíó

3. Êûçûë-ªçãºð¿ø 
àéûëäûê

Ìóòóåâ Ýìèëáåê 
Ìåéìàíæàíîâè÷

Òîêòîãóë ÀØÊ ¹46, 
24.11.2022-æ.

(Òîêòîãóë ðàéîíäóê æàðàíäûê 
àë-àáàëäûí àêòûëàðûí æàçóó 
áºë¿ì¿ òàðàáûíàí áåðèëãåí 
ºëãºíä¿ã¿ òóóðàëóó ê¿áºë¿ê
áåðèëãåí ê¿í¿ 14.11.2022-æ.,
 ¹KGZ07 0210036,  ¹378);

Òîãóç-Òîðî ðàéîíó

4. Òîãóç-Òîðî 
àéûëäûê

Àìàíàëèåâà Íàçèðà 
Êåðèìîâíà

Òîãóç-Òîðî ÀØÊ ¹5, 
24.11.2022-æ.

(Òîãóç-Òîðî ðàéîíäóê æàðàíäûê 
àë-àáàëäûí àêòûëàðûí æàçóó 
áºë¿ì¿ òàðàáûíàí áåðèëãåí 
ºëãºíä¿ã¿ òóóðàëóó ê¿áºë¿ê 

áåðèëãåí ê¿í¿ - 27.10.2022-æ., 
¹KGZ07 0201049,  ¹103);

Ûñûê-Êºë îáëóñó

Ò¿ï ðàéîíó

5. Àê-Áóëó¢ 
àéûëäûê

Èñàìàòîâà Àéçàò 
Òûíûáåêîâíà

Ò¿ï ÀØÊ ¹13, 
29.11.2022-æ.

(27.11.2022-æ. - ºç àðûçû)

6 Ñàðû-Áóëàê 
àéûëäûê

Ñûäûêîâ Àêûëáåê 
Êåíåøàêóíîâè÷

Ò¿ï ÀØÊ ¹15, 
29.11.2022-æ.

(24.11.2022-æ. - ºç àðûçû)

7 Ò¿ï àéûëäûê Èøåìáàåâà Æå¢èøê¿ë 
Òîê÷óëóêîâíà

Ò¿ï ÀØÊ ¹17, 
29.11.2022-æ.

(21.11.2022-æ. - ºç àðûçû)

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

2022-æûëäûí 6-äåêàáðûíäàãû
¹100 òîêòîìóíóí 2-òèðêåìåñè

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

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòèí êèéèíêè 

øàéëàíãàí 
äåïóòàòûíûí 

Ô.À.À.

Èøòåãåí æåðè, 
ýýëåãåí êûçìàòû

Áîø êàëãàí 
äåïóòàòòûê 
ìàíäàòòû 

ûéãàðóó áîþí÷à 
ÀØÊíûí ÷å÷èìè

Íàðûí îáëóñó

Àê-Òàëàà ðàéîíó

1. Æà¢û-Òàëàï 
àéûëäûê

Ûñìàãóë óóëó 
Ñûðòáåê

Óáàêòûëóó 
èøòåáåéò

Àê-Òàëàà ÀØÊ 
¹90, 

25.11.2022-æ.

Êî÷êîð ðàéîíó

2. Êî÷êîð àéûëäûê Òàáàëäèåâ 
Çàðûëáåê

Êî÷êîð ðàéîíäóê 
áèëèì æàíà èëèì 
êûçìàòêåðëåðèíèí 

ïðîôñîþç 
êîìèòåòèíèí 

òºðàãàñû

Êî÷êîð ÀØÊ  
¹10, 

25.11.2022-æ.

Æàëàë-Àáàä îáëóñó

Òîêòîãóë ðàéîíó

3. Êûçûë-ªçãºð¿ø 
àéûëäûê

Ñìàíîâà Ã¿ëáàéðà 
Áàáàíîâíà

Ê.×îäîøîâà 
àòûíäàãû îðòî 
ìåêòåáè, çàâó÷.

Òîêòîãóë ÀØÊ 
¹24, 

17.11.2022-æ.

Òîãóç-Òîðî ðàéîíó

4. Òîãóç-Òîðî 
àéûëäûê

Àáäûìàëèê êûçû 
Êàñèåò

Ðàéîíäóê ñóó 
÷àðáà, èíæåíåð 

Òîãóç-Òîðî ÀØÊ 
¹15, 

21.11.2022-æ.

Ûñûê-Êºë îáëóñó

Ò¿ï ðàéîíó

5. Àê-Áóëó¢ 
àéûëäûê

Ìàäàíáåêîâà Æèáåê 
Áàêòûáåêîâíà

¯é êîæîéêåñè Ò¿ï ÀØÊ 
¹14, 

19.11.2022-æ.

6 Ñàðû-Áóëàê 
àéûëäûê

Øàðøååâ Ðûñáåê 
Ààëûåâè÷ Æåêå èøêåð

Ò¿ï ÀØÊ 
¹16, 

19.11.2022-æ.

7 Ò¿ï àéûëäûê Ñàãûíäûêîâà 
Äàìèðà Áåêåøîâíà

«Ñ¿ò-Áóëàê» ÆÀÊ, 
ñ¿ò àëóó÷ó

Ò¿ï ÀØÊ 
¹14, 

19.11.2022-æ.

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¿:

- Àê-Òàëàà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Íàðûí 
îáëóñóíóí Àê-Òàëàà ðàéîíóíäàãû Æà¢û-Òàëàï àéûëäûê 
êå¢åøè áîþí÷à;

- Êî÷êîð àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Íàðûí îáëó-
ñóíóí Êî÷êîð ðàéîíóíäàãû Êî÷êîð àéûëäûê êå¢åøè áîþí÷à;

- Òîêòîãóë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Æàëàë-
Àáàä îáëóñóíóí Òîêòîãóë ðàéîíóíäàãû Êûçûë-ªçãºð¿ø 
àéûëäûê êå¢åøè áîþí÷à;

- Òîãóç-Òîðî àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Æàëàë-
Àáàä îáëóñóíóí Òîãóç-Òîðî ðàéîíóíäàãû Òîãóç-Òîðî àéûë-
äûê êå¢åøè áîþí÷à;

- Ò¿ï àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Ûñûê-Êºë îá-
ëóñóíóí Ò¿ï ðàéîíóíäàãû Àê-Áóëó¢, Ñàðû-Áóëàê æàíà Ò¿ï 
àéûëäûê êå¢åøòåðè 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 àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû-
íûí ÷å÷èìäåðèí áåêèòåò».

Àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí áåêèò¿¿ãº êå-
ëèï ò¿øêºí ÷å÷èìäåðèíèí "Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 
äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìûéçàìûíûí 52-áåðåíåñèíèí æàíà "Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº" Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 3, 5-áåðåíåëåðè-
íèí òàëàïòàðûíà ûëàéûêòóóëóãóí êàðàï ÷ûãûï, "Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºò-
êºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº" Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí                                                       
3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñû 

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
 
1. Àê-Òàëàà, Êî÷êîð, Òîêòîãóë, Òîãóç-Òîðî æàíà Ò¿ï àé-

ìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åø-
òåðäèí êýý áèð äåïóòàòòàðûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûí ìºº-

íºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó æºí¿íäº ÷å÷èìäåðè 1-òèðêåìåãå 
ûëàéûê áåêèòèëñèí. 

2. Àê-Òàëàà, Êî÷êîð, Òîêòîãóë, Òîãóç-Òîðî æàíà Ò¿ï àé-
ìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí áîø êàëãàí ìàíäàò-
òàðäû òàëàïêåðëåðãå ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èìäåðè 
2-òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí. 

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

4. Àê-Òàëàà, Êî÷êîð, Òîêòîãóë, Òîãóç-Òîðî æàíà Ò¿ï àé-
ìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 
øàéëàíãàí äåïóòàòòàðûí 2-òèðêåìåãå ûëàéûê êàòòàñûí 
æàíà àëàðãà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿êòºðä¿ æàíà òºø 
áåëãèëåðäè òàïøûðñûí. 

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

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

7. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí-
÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû 
Í.×.Êîé÷óêååâãå æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 6-äåêàáðû, ¹100
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
Проект улучшения сельского водоснабжения и санитарии

в Баткенской и Таласской областях
(ПУСВС БТ)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 
ПОЗИЦИИ:

Старшего инженера по техническому 
надзору для работы в подпроекте Искра 
Лейлекского района Баткенской области

 (1 позиция).

ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß, 
ÏÐÅÄÚßÂËßÅÌÛÅ Ê ÊÀÍÄÈÄÀÒÀÌ:

• Âûñøåå èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíîå îáðàçîâàíèå èëè ñòåïåíü ìà-
ãèñòðà;

• Íàëè÷èå îïûòà ðàáîòû â èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòàõ, ôèíàíñè-
ðóåìûõ ìåæäóíàðîäíûìè äîíîðñêèìè îðãàíèçàöèÿìè;

• Õîðîøåå çíàíèå ìåñòíûõ ñòðîèòåëüíûõ íîðì è ïðàâèë 
(ÑÍèÏ);

• Íàëè÷èå îïûòà â íàäçîðå çà âûïîëíåíèåì êîíòðàêòîâ íà ñòðîè-
òåëüñòâî èíôðàñòðóêòóðíûõ îáúåêòîâ ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñò-
âîì;

• Íå ìåíåå 5 ëåòíèé îïûò â îáëàñòè íàäçîðà çà ñòðîèòåëüñòâîì 
ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè, î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, à 
òàêæå äðóãèõ èíôðàñòðóêòóðíûõ îáúåêòîâ; 

• Íàëè÷èå êâàëèôèêàöèîííîãî ñåðòèôèêàòà íà ïðåäîñòàâëåíèå 
ñîîòâåòñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ óñëóã Íàâûêè îáùåíèÿ óñòíûå 
è ïèñüìåííûå íà êûðãûçñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ;

• Õîðîøèå íàâûêè ðàáîòû ñ ïàêåòîì ïðîãðàìì AutoCad, Microsoft 
Office.

Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâòî-
ðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ (ðåçþìå íà ðóññêîì 
è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû), íà ñàéòå ÀÐÈÑ è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì 
îòáîðå äî 18.00 ÷àñîâ 23 äåêàáðÿ 2022 ã.:

Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
720040, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êàá. ¹1,
Òåë.: +996 (312) 62-07-52,
Ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
E-mail: zakupki@aris.kg

Проект «Устойчивого развития 
сельского водоснабжения 

и санитария» (ПУРСВС)

Проект «Устойчивого развития сельского 
водоснабжения и санитария – Дополнительное 

финансирование» (ПУРСВС-ДФ)
финансируемого Всемирным банком, 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА СЛЕДУЮЩИЕ 2 (ДВЕ) ВАКАНТНЫЕ 
ПОЗИЦИИ:

Специалисты по закупкам (2 позиции)

ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:

• Âûñøåå îáðàçîâàíèå èëè ñòåïåíü ìàãèñòðà â îáëàñòè ýêîíîìè-
êè, ëîãèñòèêè ïî çàêóïêàì, ìåæäóíàðîäíîãî áèçíåñà, óïðàâëå-
íèÿ áèçíåñîì, ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ èëè â äðóãîé ñîîòâåòñò-
âóþùåé îáëàñòè;

• Íå ìåíåå 3-õ ëåò îïûòà â ìåæäóíàðîäíûõ/íàöèîíàëüíûõ êîí-
êóðñíûõ òîðãàõ è ïëàíèðîâàíèè çàêóïîê;  

• Õîðîøåå çíàíèå è ïðàêòè÷åñêèé îïûò ðàáîòû ñ ïðàâèëàìè è 
ïðîöåäóðàìè çàêóïîê Âñåìèðíîãî áàíêà è/èëè äðóãèõ ìåæäóíà-
ðîäíûõ îðãàíèçàöèé ïî ðàçâèòèþ (íàïðèìåð, ÀÁÐ, KfW è ò.ä.);

• Îïûò ðàçðàáîòêè Ðóêîâîäñòâà ïî çàêóïêàì è Ñòðàòåãèè çàêóïîê 
äëÿ ïðîåêòîâ, âêëþ÷àÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ãëàâû Îïåðàöèîííûõ 
ðóêîâîäñòâ;

• Õîðîøèå çíàíèÿ è ïðàêòè÷åñêèé îïûò ðàáîòû ñ ïðàâèëàìè è 
ïðîöåäóðàìè ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê, ïîäòâåðæä¸ííûå ñåð-
òèôèêàòîì, âûäàííûì óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì;

• Îïûò ðàáîòû â ñèñòåìå STEP ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâîì;
• Âûñîêèé óðîâåíü ÷åñòíîñòè è ïîäîò÷åòíîñòè ïî âñåì àñïåêòàì 

çàêóïîê ïî ïðîåêòó;
• Ñâîáîäíîå âëàäåíèå êûðãûçñêèì è ðóññêèì ÿçûêàìè (ïèñüìåí-

íî è óñòíî), õîðîøåå ïðàêòè÷åñêîå çíàíèå ïèñüìåííîãî è ðàç-
ãîâîðíîãî àíãëèéñêîãî ÿçûêà;

• Íàâûêè ðàáîòû ñ ïàêåòîì ïðîãðàìì Microsoft Office.
• Íàëè÷èå ñåðòèôèêàòîâ î ïðîõîæäåíèè îáó÷åíèÿ â îáëàñòè çà-

êóïîê ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâîì.

Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâòî-
ðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ (ðåçþìå íà ðóññêîì 
è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû), íà ñàéòå ÀÐÈÑ: www.aris.kg ðàçäåë «òåíäåðû», «âà-
êàíñèè» è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì îòáîðå äî 18.00 ÷à-
ñîâ 23 äåêàáðÿ 2022 ã.

Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûç-
ñêîé Ðåñïóáëèêè 720040, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êàáè-
íåò ¹11, òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05, ôàêñ: + 996 (312)              
62-47-48, e-mail: zakupki@aris.kg

ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
Отбор консультационной компании для разработки социальных 
видеоуроков по правилам строительства наружных туалетов с 

улучшенной вентиляцией и септиков в сельских домохозяйствах

- Страна: Кыргызская Республика
- Проект: «Проект устойчивого развития сельского водоснабжения и санитарии (ПУРСВС)»
- Задание: Разработка социальных видеоуроков по правилам строительства наружных 

туалетов с улучшенной вентиляцией и септиков в сельских домохозяйствах.
- Ссылка №. (согласно Плану закупок): IDA-SRWSSDP-AF-CQS-2022-11

Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà ïîëó÷èëà ñðåäñòâà îò ÌÀÐ (Ìåæäóíàðîäíàÿ Àññîöèàöèÿ Ðàçâèòèÿ) äëÿ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ «Ïðîåêòà óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî âîäîñíàáæåíèÿ è ñàíèòàðèè (ÏÓÐÑÂÑ)» è íà-
ìåðåâàåòñÿ íàïðàâèòü ÷àñòü äàííûõ ñðåäñòâ íà ïîëó÷åíèå êîíñóëüòàöèîííûõ óñëóã.

Êîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè (“Óñëóãè”) âêëþ÷àþò ðàçðàáîòêó ñîöèàëüíûõ âèäåîóðîêîâ ïî ïðàâèëàì           
ñòðîèòåëüñòâà íàðóæíûõ òóàëåòîâ ñ óëó÷øåííîé âåíòèëÿöèåé è ñåïòèêîâ â ñåëüñêèõ äîìîõîçÿéñòâàõ.

Òåõíè÷åñêîå çàäàíèå äëÿ äàííîãî çàäàíèÿ ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû íà îñíîâå ðåãèñòðàöèè çàèí-
òåðåñîâàííîé êîìïàíèè ïî íèæåóêàçàííîìó ñàéòó ÀÐÈÑ.

Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ) ÿâëÿåòñÿ àãåíòñòâîì, ðåàëèçóþùèì äàííûé 
Ïðîåêò. Àãåíòñòâî íàñòîÿùèì ïðèãëàøàåò ïðàâîìî÷íûå êîíñóëüòàöèîííûå êîìïàíèè (“Êîíñóëüòàíòîâ”) 
äëÿ âûðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîñòè â ïðåäîñòàâëåíèè äàííîãî âèäà óñëóã. Çàèíòåðåñîâàííûå Êîíñóëü-
òàíòû äîëæíû ïðåäñòàâèòü èíôîðìàöèþ, äåìîíñòðèðóþùóþ íàëè÷èå òðåáóåìîé êâàëèôèêàöèè è ñîîò-
âåòñòâóþùåãî îïûòà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äàííûõ Óñëóã. 

ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÄËß ÂÍÅÑÅÍÈß ÊÎÌÏÀÍÈÉ Â ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÑÏÈÑÎÊ: 

• Íå ìåíåå 3-õ ëåò ïîäòâåðæäåííîãî îïûòà â ïðîèçâîäñòâå ãðàôè÷åñêîãî/àíèìèðîâàííîãî âèäåî;
• Òðè èëè áîëåå ïðèìåðîâ ïðåäûäóùèõ âèäåîðîëèêîâ / ïîðòôîëèî êîìïàíèè;
• Íå ìåíåå 3 ðåêîìåíäàöèé îò ìåíåäæåðîâ êëèåíòîâ;
• Êâàëèôèöèðîâàííûé ïåðñîíàë ñ îïûòîì ðàáîòû â ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå íå ìåíåå 3-õ ëåò (ðåæèñ-

ñåð/ìåíåäæåð, äèçàéíåð àíèìàöèîííîé ãðàôèêè, ñöåíàðèñò/ðåäàêòîð, çâóêîðåæèññåð, äèêòîð).

Âíèìàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ Êîíñóëüòàíòîâ áóäåò îáðàùåíî íà ïàðàãðàôû 1.9 è 1.11 Ðóêîâîäñòâî ÂÁ: 
Îòáîð è íàéì êîíñóëüòàíòîâ â ðàìêàõ çàéìîâ ÌÁÐÐ è êðåäèòîâ è ãðàíòîâ ÌÀÐ Çàåìùèêàìè ÂÁ”, èç-
äàííîãî â ÿíâàðå 2011 ãîäà, îòðåäàêòèðîâàííîãî â èþëå 2014 ãîäà (“Ðóêîâîäñòâî äëÿ êîíñóëüòàíòîâ”), 
â êîòîðîì îïèñàíà ïîëèòèêà ÂÁ îòíîñèòåëüíî êîíôëèêòà èíòåðåñîâ è ïðàâîìî÷íîñòè.

Êîíñóëüòàíòû ìîãóò ñîòðóäíè÷àòü ñ äðóãèìè êîìïàíèÿìè â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ èëè ñóá-
ïîäðÿäà â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ ñâîåé êâàëèôèêàöèè. Âñå ÷ëåíû ñîâìåñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ äîëæíû ñîâìåñò-
íî è îáÿçàòåëüíî íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå ýòîãî çàäàíèÿ. Îäíàêî îïûò ñóá-ïîäðÿä÷èêà íå 
áóäåò ó÷èòûâàòüñÿ ïðè âíåñåíèè êîìïàíèè â îêîí÷àòåëüíûé ñïèñîê êàíäèäàòîâ. 

Êîíñóëüòàíò áóäåò îòîáðàí â ðàìêàõ ìåòîäà îòáîðà ïî êà÷åñòâó (CQS), îïèñàííîãî â Ðóêîâîäñòâå äëÿ 
êîíñóëüòàíòîâ.

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

Âûðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîñòè ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó, óêàçàííî-
ìó íèæå (ëè÷íî, ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ, ïî ôàêñó, ïî ïî÷òå) äî 23 äåêàáðÿ 2022 ãîäà.

Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ) 
êîìó: Èñïîëíèòåëüíîìó äèðåêòîðó ÀÐÈÑ  
ÊÐ, ã.Áèøêåê, 720040, óë. Áîêîíáàåâà, 102  
Òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05  
Ôàêñ: +996 (312) 62-47-48
E-mail: zakupki@aris.kg
Web site: www.aris.kg

Проект «Устойчивого развития сельского 
водоснабжения и санитария» (ПУРСВС)

Проект «Устойчивого развития сельского водоснабжения и санитария – 
Дополнительное финансирование» (ПУРСВС-ДФ)

финансируемого Всемирным банком, 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА СЛЕДУЮЩИЕ 2 (ДВЕ) ВАКАНТНЫЕ ПОЗИЦИИ:

Консультанты на подготовку ведомостей объемов работ и чертежей 
посредством проведения технического обследования внутренних санитарных 

узлов и сооружений пилотных социальных учреждений Чуйской, Ошской и Иссык-
Кульской областей (2 позиции)

ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:

• âûñøåå èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíîå îáðàçîâàíèå (ñòåïåíü ìàãèñòðà) ñ îïûòîì ðàáîòû ñòðîèòåëüñòâà 
è ïðîåêòèðîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, âîäîïðîâîäíûõ è êàíàëèçàöèîííûõ ñèñòåì, íå ìåíåå 5 ëåò 
â óêàçàííûõ ñôåðàõ;

• îïûò ðàáîòû ïî àâòîðñêîìó è òåõíè÷åñêîìó íàäçîðó çà ïðîöåññîì ñòðîèòåëüñòâà çäàíèé è ñîîðóæå-
íèé, âîäîïðîâîäíûõ è êàíàëèçàöèîííûõ ñèñòåì;

• îïûò ðàáîòû â ïðîåêòàõ, ôèíàíñèðóåìûõ ìåæäóíàðîäíûìè äîíîðñêèìè îðãàíèçàöèÿìè; æåëàòåëü-
íî îïûò ñ îñìîòðîì èíôðàñòðóêòóðíûõ îáúåêòîâ è òåõíè÷åñêèì àóäèòîì ñòðîèòåëüíûõ ïðîåêòîâ;

• õîðîøèå íàâûêè ñîñòàâëåíèÿ îò÷¸òîâ;
• õîðîøèå íàâûêè ðàáîòû ñ ïàêåòîì ïðîãðàìì Microsoft Office, AutoCAD, Èíòåðíåò è èíôîðìàöèîííîé 

ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ â 1Ñ;
• îòëè÷íûå çíàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî è îôèöèàëüíîãî ÿçûêîâ.

Консультанты по независимой верификации санитарных сооружений 
домохозяйств пилотных подпроектов Ошской, Иссык-Кульской и Чуйской 

областей (2 позиции)

ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:

• âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå è èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå ñ îïûòîì ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò â 
óêàçàííûõ ñôåðàõ;

• îïûò ðàáîòû ïî òåõíè÷åñêîìó íàäçîðó çà ïðîöåññîì ñòðîèòåëüñòâà ñàíèòàðíûõ ñîîðóæåíèé;
• îïûò ðàáîòû â ïðîåêòàõ, ôèíàíñèðóåìûõ ìåæäóíàðîäíûìè äîíîðñêèìè îðãàíèçàöèÿìè; æåëàòåëü-

íî îïûò ñ îñìîòðîì èíôðàñòðóêòóðíûõ îáúåêòîâ è òåõíè÷åñêèì àóäèòîì ñòðîèòåëüíûõ ïðîåêòîâ;
• õîðîøèå íàâûêè ñîñòàâëåíèÿ îò÷¸òîâ;
• õîðîøèå íàâûêè ðàáîòû ñ ïàêåòîì ïðîãðàìì Microsoft Office, Èíòåðíåò è èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé 

óïðàâëåíèÿ â 1Ñ;
• îòëè÷íûå çíàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî è îôèöèàëüíîãî ÿçûêîâ.

Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâòîðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà 
âàêàíñèþ (ðåçþìå íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû), íà ñàéòå ÀÐÈÑ: www.aris.kg ðàçäåë «òåíäåðû», «âàêàíñèè» è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàí-
íîì îòáîðå äî 18.00 ÷àñîâ 23 äåêàáðÿ 2022 ã.

Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 720040, ã. Áèøêåê, 
óë. Áîêîíáàåâà, 102, êàáèíåò ¹11, òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05, ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,                
e-mail: zakupki@aris.kg

Ñ/Î-631

Ñ/Î-632

Ñ/Î-632 Ñ/Î-632
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Ðûñêóëîâà Àìàíàòêà 
òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø¿íºí 

ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿ 
ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿ ÈÊ-ÒÏ 

¹401006 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-185

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Àëûêååâà 
Áàêòûáþ Òèëåíäèåâíà 

êîä ÎÊÏÎ 28194939, 
ÈÍÍ 12603196600416 

(îò 10.02.2014 ã.) ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-195

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Êîæîíàëèåâ 
Êàíàòáåê Êàðûáàåâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 31225885, 
ÈÍÍ 21606197700690 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-196

Àê-Ñóó ðàéîíóíóí ×îëïîí 
àéûëûíûí òóðãóíó 
Êûï÷àêîâà Êàðà÷à÷ 

Àáäûêàäûðîâíàãà òèåøåë¿¿ 
áîëãîí (16.11.1994-æûëû 

áåðèëãåí) æàëïû æåð ¿ë¿ø¿ 
- 8-52 ãà æåð ¿ë¿ø¿íºí 

ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿ 
ñåðèÿñû ÈÊ-ÀÑ ¹100521 æåð 

ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-183

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ìîëäîêóëîâ 
Àçàìàò Æàéëîáåêîâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 28571454, 
ÈÍÍ 22609198301172 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-197

Îìîðîâà Ã¿ëáóãº òèåøåë¿¿ 
æåð ¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà 
óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿ 
ÒÁ-4 ¹397 (05.02.1996-æ.á.)  

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-020

Ôóøàíëî Ðàõèìà 
Èáðàõèìååâíàãà òèåøåë¿¿ 

ìàì. àêò × ¹828891 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Í-200

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Àáäóñàìàòîâ 
Óëóê Àáäóñàìòîâè÷ 
êîä ÎÊÏÎ 30518361, 

ÈÍÍ 21301199400016 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-204

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Àáäóñàìàòîâ 
Ìàêñàò Àáäóñàìàòîâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 30614685, 
ÈÍÍ 22709199100026 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-203

Ìàìûòáåêîâ Êîðîøáåêêå 
òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø¿í¿í 

ê¿áºë¿ã¿ ¹21-18 
(10.01.1996-æûëû áåðèëãåí) 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Í-206

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà ÎñÎÎ 

«ÝìÑèÝé Áèøêåê» 
ÈÍÍ: 00703200510162, 

ÎÊÏÎ 23731700, 
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð: 

52808-3301-ÎÎÎ âûäàí ×óé 
Áèøêåêñêèì Óïðàâëåíèåì 

Þñòèöèè Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-209

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
äèïëîìà ¹CD 060009281 íà 
èìÿ Óñóïáåêîâîé Ãóëüíàð 
Áàéäººëºòîâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-180

Судебный исполнитель Подразделения службы 
судебных исполнителей Свердловского района 
города Бишкек, Каныбеков Эмир Каныбекович

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на заложенное имущество:

земельный участок мерою - 518 кв.м., с жилым 
домом, общей полезной площадью - 56,8 кв.м., жилой 
площадью - 47,9 кв.м., с надворными постройками, 
находящийся по адресу: город Бишкек, ул. Мичурина, 
д. 173, идентификационный код 1-03-03-0022-0177, 
принадлежащий на праве собственности Бурканову 
Таланту Асанбековичу.

Определить начальную (стартовую) продажную 
стоимость жилого дома (земля и строение) по адресу: 

город Бишкек, ул. Мичурина, д. 173, идентификационный 
код 1-03-03-0022-0177 в сумме 2 108 467 (два миллиона сто 

восемь тысяч четыреста шестьдесят семь) сом.

Îïðåäåëèòü ñïîñîá ðåàëèçàöèè çàëîæåííîãî èìóùåñòâà ïóòåì 
ïðîäàæè ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ.

Ïóáëè÷íûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 10.00 ÷àñîâ 27 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà 
ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà, ïî àäðåñó: ãîðîä Áèøêåê, óë. 
Ìè÷óðèíà, ä. 173.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíî-
ñà çà÷èñëèâ äàííóþ ñóììó íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñ-
êîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî Ìèíèñòåðñòâî 
ôèíàíñîâ ÊÐ, ÁÈÊ 440001, êîä ïëàòåæà 14511900, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: 
4402042100000489. ÈÍÍ: 00405199510158

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà 1 (îäèí) 
äåíü äî íà÷àëà àóêöèîíà.

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè îáÿçàí â òå÷åíèè 7 (ñå-
ìè) äíåé âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåá-
íûõ èñïîëíèòåëåé Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ãîðîäà Áèøêåê ïîêóïíóþ 
öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Çà èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â Ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû 
ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ãîðîäà 

Áèøêåê ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Èáðàèìîâà, 64, òåë.: 
(0312) 68-11-82, (0312) 68-11-81, ñîò.: (0551) 04-10-00. Í-205

Подразделение службы судебных исполнителей 
Иссык-Атинского района Чуйской области
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ В ФОРМЕ АУКЦИОНА:

на жилой дом, находящийся  по адресу: 
Иссык-Атинский район, Ивановский айыл окмоту, 
с.Ивановка, ул.Токмакская, 136, принадлежащий 
 на праве собственности Манезовой Зине Сансановне, 
05.02.1962 года рождения.

Ðàçìåð ãàðàíòèéíîãî âçíîñà 5% - 192 400 (ñòî äåâÿíîñòî äâå 
òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà) ñîìîâ, êîòîðûé âíîñèòñÿ íå ïîçäíåå 12 ÿí-
âàðÿ 2023 ã. íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Èññûê-Àòèíñêîãî ðàéîíà 
¹4403022100000170, ÁÈÊ 440001, êîä ïëàòåæà 14511900, ÈÍÍ 
00303199910207, äî íà÷àëà òîðãîâ ïîäàòü çàÿâêó â ÏÑÑÈ Èññûê-
Àòèíñêîãî ðàéîíà.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ  çà îäèí äåíü 
äî íà÷àëà àóêöèîíà. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 13 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â 10.30 
÷àñîâ â ÏÑÑÈ  Èññûê-Àòèíñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: ã. Êàíò, óë. Ëå-
íèíà, 97, íà÷àëüíàÿ ñòàðòîâàÿ  öåíà 3 848 000 (òðè ìèëëèîíà  
âîñåìüñîò ñîðîê âîñåìü òûñÿ÷) ñîì.

Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, âûèãðàâøèì àóêöèîí, çà÷èñëÿåòñÿ â 
ñ÷åò ïîêóïíîé öåíû. Îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì òîðãîâ, âíåñåííûå èìè 
çàäàòêè âîçâðàùàþòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ òîðãîâ. 

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü 
Ìîëäîáåêîâ Á.Äæ., òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (0554) 45-99-09.

Í-207

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

ОАО «АРПА» им.Н.Урманбетова
 адрес: г.Бишкек, ул.Токтогула, 256 

сообщает о покупке Председателем 
Правления Урманбетовым Д.Н. 05.12.2022 года 

акций общества.
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå äî ïîëó÷åíèÿ ñîñòàâëÿëà 0,5% óñ-

òàâíîãî êàïèòàëà, ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñîñòàâèëà 0,5% îò óñòàâíî-
ãî êàïèòàëà.

ПОВТОРНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ 
К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

- Номера контрактов: IDA-SRWSSDP-AF-CW-2022-5-RT-1
- Наименование финансирования: Кредит №60880-KG; 

Грант № D2040-KG
 «Проект устойчивого развития сельского 

водоснабжения и санитарии-дополнительное 
финансирование (ПУРСВС-ДФ)»

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

- «Ðåàáèëèòàöèÿ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ ïîäïðîåêòà Îð-
òî-Àðûê, Ïàíôèëîâñêîãî ðàéîíà, ×óéñêîé îáëàñòè»;

2. Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ) îò ëè-
öà Êóðàìèíñêîãî àéûë îêìîòó Ïàíôèëîâñêîãî ðàéîíà, ×óéñêîé 
îáëàñòè, ïðèãëàøàåò ó÷àñòíèêîâ ïîäàòü çàïå÷àòàííûå êîíêóðñ-
íûå ïðåäëîæåíèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ ñòðîèòåëüíûõ 
ðàáîò: 

- «Ðåàáèëèòàöèÿ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ ïîäïðîåêòà Îð-
òî-Àðûê, Ïàíôèëîâñêîãî ðàéîíà, ×óéñêîé îáëàñòè»;

Âàëþòîé êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ êûðãûçñêèé ñîì.

3. 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   

4. Ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ïî ïîäïðîåêòó â ýëåêòðîííîì 
âèäå ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü çàèíòåðåñîâàííûìè ó÷àñòíèêàìè 
òîëüêî ïîñëå ðåãèñòðàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÐÈÑ. 

5. Ïðåäòåíäåðíàÿ âñòðå÷à ñ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ ñîñòîèòñÿ 11.00 
÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè 22 äåêàáðÿ 2022 ãîäà ïî óêàçàííî-
ìó âûøå àäðåñó.

6. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû â âûøåó-
êàçàííûé îôèñ íå ïîçäíåå 10 ÿíâàðÿ 2023 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.

 Âñå ïðåäëîæåíèÿ, ïîëó÷åííûå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé, áóäóò îòêëîíåíû è âîçâðàùàþòñÿ íåðàñïå÷àòàííûìè. 

7. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ áóäóò âñêðûòû â ïðèñóòñòâèè ó÷àñò-
íèêîâ, ïîæåëàâøèõ ïðèñóòñòâîâàòü, 10 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà, 11.00 
(ìåñòíîå âðåìÿ) â Öåíòðàëüíîì îôèñå ÀÐÈÑ ïî àäðåñó: Êûð-
ãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êîíôå-
ðåíö-çàë.

ПОВТОРНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ 
К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

- Номера контрактов: IDA-SRWSSDP-AW-2022-1-RT-1
- Наименование финансирования: Кредит №60880-KG; 

Грант № D2040-KG
 «Проект устойчивого развития сельского 

водоснабжения и санитарии-дополнительное 
финансирование (ПУРСВС)»

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

- «Äîïîëíèòåëüíûå ðàáîòû ïî ðåàáèëèòàöèè ñèñòåìû âî-
äîñíàáæåíèÿ ïîäïðîåêòà Ñóëòàí, ×óéñêîãî ðàéîíà, ×óéñ-
êîé îáëàñòè»;

2. Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ) îò ëè-
öà Èáðàèìîâñêîãî, Áóðàíèíñêîãî è Àê-Áåøèìñêîãî àéûë îêìîòó, 
ïðèãëàøàåò ó÷àñòíèêîâ ïîäàòü çàïå÷àòàííûå êîíêóðñíûå ïðåä-
ëîæåíèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò: 

- «Äîïîëíèòåëüíûå ðàáîòû ïî ðåàáèëèòàöèè ñèñòåìû âî-
äîñíàáæåíèÿ ïîäïðîåêòà Ñóëòàí, ×óéñêîãî ðàéîíà, ×óéñ-
êîé îáëàñòè»;

Âàëþòîé êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ êûðãûçñêèé ñîì.

3. 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   

4. Ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ïî ïîäïðîåêòó â ýëåêòðîííîì 
âèäå ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü çàèíòåðåñîâàííûìè ó÷àñòíèêàìè 
òîëüêî ïîñëå ðåãèñòðàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÐÈÑ. 

5. Ïðåäòåíäåðíàÿ âñòðå÷à ñ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ ñîñòîèòñÿ 11.00 
÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè 22 äåêàáðÿ 2022 ãîäà ïî óêàçàííî-
ìó âûøå àäðåñó.

6. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû â âûøåó-
êàçàííûé îôèñ íå ïîçäíåå 10 ÿíâàðÿ 2023 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.

 Âñå ïðåäëîæåíèÿ, ïîëó÷åííûå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé, áóäóò îòêëîíåíû è âîçâðàùàþòñÿ íåðàñïå÷àòàííûìè. 

7. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ áóäóò âñêðûòû â ïðèñóòñòâèè ó÷àñò-
íèêîâ, ïîæåëàâøèõ ïðèñóòñòâîâàòü, 10 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà, 11.00 
(ìåñòíîå âðåìÿ) â Öåíòðàëüíîì îôèñå ÀÐÈÑ ïî àäðåñó: Êûð-
ãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êîíôå-
ðåíö-çàë.

Ñ/Î-632 Ñ/Î-632
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Àëèåâà 
Ìåéðêóëü Àðäàãåðèìîâíà 

êîä ÎÊÏÎ 22737570, 
ÈÍÍ 11003196800046 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-184

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ûìàíêóëîâ 
Íûøàíáàé Òàëàíòáåêîâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 29955719, 
ÈÍÍ 21403199801299 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-188

ªçãºí øààðûíûí 
Àçíàáàêèåâ êº÷ºñ¿í¿í 

34-¿é¿í¿í òóðãóíó Øàðèïîâ 
Øàèðáåê Øàõàáèäèíîâè÷êå 

ðàéñòàòòàí æåêå 
èøêåðëèê áîþí÷à áåðèëãåí 
ê¿áºë¿êò¿í ÎÊÏÎ 24778649, 

ÈÍÍ 22306198701504 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-763

ªçãºí ðàéîíóíóí Êóðøàá 
àéûëûíûí Ò.Ìàìàøàðèïîâ, 3 

¿é¿í¿í òóðãóíó Ìàìàøàðèïîâ 
Ðàñóëáåðäè Òîëîíîâè÷êå 

ðàéñòàòòàí æåêå 
èøêåðëèê áîþí÷à áåðèëãåí 
ê¿áºë¿êò¿í ÎÊÏÎ 23283620, 

ÈÍÍ 221051975?510061 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-820

Íîîêåí ðàéîíóíà êàðàøòóó 
Íîîêåí àéûë ºêìºò¿í¿í 

òóðãóíó Æîëäîøåâà Òàìàðàãà 
òààíäûê 2016-æûëäûí 

7-èþíóíäà ×¹652265 ñåðèÿäà 
êàòòàëãàí  (êîä: 3-04-07-

1003-0234); ×¹652264 ñåðèÿäà 
êàòòàëãàí (êîä: 3-04-07-1003-

0046) òóðàê æàéãà áîëãîí 
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäºã¿ 

ìàìëåêåòòèê àêòûëàðû æàíà 
2016-æûëäûí 19-ìàéûíäà 

¹0083586 ñàíäà êàòòàëãàí 
(êîä: 3-04-07-0011-0306) æåð 

¿ë¿ø¿íº áîëãîí æåêå ìåí÷èê 
óêóãó æºí¿íäºã¿ ê¿áºë¿ã¿ 

ê¿é¿ï êåòêåíäèãèíå 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-076

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Èñõàêîâ 
Õàìèç Èáðàãèìîâè÷ 
êîä ÎÊÏÎ 20764337, 

ÈÍÍ 21012196700542 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Ñ/Î-198

Áîíäàðåâ Àëåêñàíäð 
Ñåðãååâè÷ æàíà àíûí 

¿é-á¿ëºñ¿íº òèåøåë¿¿ 
áîëãîí ñåðèÿñû ÒÊ À ¹ 6-213, 

12.01.1999-æûëû æàçûëûï 
áåðèëãåí æåð ¿ë¿ø¿íºí 

ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿ 
ê¿áºë¿ê æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-004

Äàðáàíîâ Ìàêêàìáàé 
Åðìàòîâè÷êå òààíäûê  

Æàëàë-Àáàä øààðûíäàãû 
Ïóøêèí êº÷ºñ¿í¿í ¹154à 

äàðåãèíäåãè æåð
 òèëêåñèíèí æåð ó÷àñòîãóíà 

áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 
æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê 

àêò (ñåðèÿñû × ¹610848, 
èäåíòèôèêàöèÿëûê  

êîäó 3-10-03-0021-1600) 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ä-63

Ñàòèìîâ Ìàãàìàäæàí 
Òóðñóíáàåâè÷êå 

òààíäûê  Æàëàë-Àáàä 
øààðûíäàãû Þæíàÿ 

Òðàíñïîðòíàÿ ¹6 æàíà 
ïåð.Òðàíñïîðòíàÿ ¹35 

äàðåãèíäåãè òóðàê 
æàéûíûí æåð ó÷àñòîãóíà 

áîëãîí æåêå ìåí÷èê 
óêóãó æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê 

àêò (èäåíòèôèêàöèÿëûê 
 êîäó 3-10-04-0003-1052, 

3-10-04-0003-1702) 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ä-63

Äàðáàíîâ Ìàêêàìáàé 
Åðìàòîâè÷êå òààíäûê 
Çàìàíáàï ìåäèöèíàëûê 

èíñòèòóòóíóí Æàëàë-Àáàä 
øààðûíäàãû Ïóøêèí 

êº÷ºñ¿íäº ¹154ä äàðåãèíäå 
æàéãàøêàí æåð 

òèëêåñèíèí æåð ó÷àñòîãóíà 
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 

æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê 
àêò (ñåðèÿñû × ¹070355, 

èäåíòèôèêàöèÿëûê  
êîäó 3-10-03-0021-1513) 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ä-63

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâå 
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 

íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
(äîëè) çà ¹0074679 íà èìÿ 

Ìóñóðàëèåâà Àðòåëü ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-187

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Подразделение службы судебных 
исполнителей Ленинского района г. Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
в форме открытого аукциона

на предмет залога — жилой дом, общей полезной 
площадью - 87,0 кв.м., жилой площадью - 51,3 кв.м., 
расположенный на земельном участке мерою 495,0 
кв.м., идентификационный код 1-01-08-0062-0739 по 
адресу: г.Бишкек, ж/м Ала-Тоо, ул.Кызгалдак, дом 35, 
принадлежащий Азимбаеву Нурлан Абдыкермовичу.

Îïðåäåëèòü íà÷àëüíóþ (ñòàðòîâóþ) ñòîèìîñòü ïðåäìåòà çàëîãà - æè-
ëîãî äîìà, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, æ/ì Àëà-Òîî, óë.Êûç-
ãàëäàê, äîì 35, â ñóììå 1 258 000 (îäèí ìèëëèîí äâåñòè ïÿòüäå-
ñÿò âîñåìü òûñÿ÷) ñîì.

Ïóáëè÷íûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 17 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ, ïî 
àäðåñó: ã.Áèøêåê, æ/ì Àëà-Òîî, óë.Êûçãàëäàê, äîì 35. Äëÿ ó÷àñòèÿ 
â àóêöèîíå íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò ñòàðòîâîé öåíû - 62 900 ñîì - 
ãàðàíòèéíîãî âçíîñà, êîòîðûé çà÷èñëèòü â Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî 
íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ¹4402052100000877, ÁÈÊ 440001, êîä ïëàòåæà 
14511900, ïîëó÷àòåëü ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü äî 
íà÷àëà àóêöèîíà. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ 
Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê Êàäåíîâ P.P.

Çà èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ê ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ ÏÑÑÈ 
Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê Êàäåíîâó P.P. ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê 

óë. Àáäðàõìàíîâà, 132 êàáèíåò ¹17, òåë.: (0705) 00-45-67.

Ñ/Î-627

Подразделение службы судебных 
исполнителей Ленинского района г. Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ 
в форме открытого аукциона

на предмет залога - жилой дом, общей полезной 
площадью 77,9 кв.м, жилой площадью - 38,3 кв.м, 
расположенный на земельном участке мерою - 495,0 
кв.м. идентификационный код 1-01-08-0062-0740 по 
адресу: г.Бишкек, ж/м Ала-Тоо, ул.Кызгалдак, дом 33, 
принадлежащий Азимбаеву Нурлан Абдыкермовичу.

Îïðåäåëèòü íà÷àëüíóþ (ñòàðòîâóþ) ñòîèìîñòü ïðåäìåòà çàëîãà - æè-
ëîãî äîìà, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, æ/ì Àëà-Òîî, óë.Êûç-
ãàëäàê, äîì 33, â ñóììå 1 173 000 (îäèí ìèëëèîí ñòî ñåìüäåñÿò 
òðè òûñÿ÷) ñîì.

Ïóáëè÷íûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 17 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ, ïî 
àäðåñó: ã.Áèøêåê, æ/ì Àëà-Òîî, óë.Êûçãàëäàê, äîì 33. Äëÿ ó÷àñòèÿ 
â àóêöèîíå íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò ñòàðòîâîé öåíû - 58 650 ñîì - 
ãàðàíòèéíîãî âçíîñà, êîòîðûé çà÷èñëèòü â Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî 
íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ¹4402052100000877, ÁÈÊ 440001, êîä ïëàòåæà 
14511900, ïîëó÷àòåëü ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü äî 
íà÷àëà àóêöèîíà. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ 
Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê Êàäåíîâ P.P.

Çà èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ê ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ ÏÑÑÈ 
Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê Êàäåíîâó P.P. ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, 

óë.Àáäðàõìàíîâà, 132, êàáèíåò ¹17, òåë.: (0705) 00-45-67.

Ñ/Î-628

Подразделение службы судебных исполнителей 
Октябрьского района города Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ 
в форме открытого аукциона

на недвижимое имущество должника - однокомнатную 
квартиру, жилой площадью 14,9 кв.м., находящуюся по 
адресу: г.Бишкек, ул. Чокана Валиханова, дом №1, кв.9б 
(общежития секционного типа), идентификационный 
код единицы недвижимого имущества №1-04-15-0037-
0045-01-197, принадлежащую Омурбековой Гульнаре на 
основании договора купли продажи от 23.08.2007 года, с 
установленной начальной (стартовой) стоимостью 744 000 
(семьсот сорок четыре тысячи) сом.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 27 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ, ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ, íåäâèæèìîãî èìóùåñòâî, ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë. ×îêà-
íà Âàëèõàíîâà, äîì ¹1, êâ.9á.

Äëÿ ó÷àñòèÿ íà òîðãàõ, íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàð-
òîâîé) ïðîäàæíîé öåíû íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðà-
éîíà ãîðîäà Áèøêåê, ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, çàêàí÷è-
âàåòñÿ çà îäèí äåíü äî íà÷àëà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ 
Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ãîðîäà Áèøêåê Îìîøîâ Ò.Ä.,                                                   

ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0706) 90-07-77. Í-197

Подразделение службы судебных исполнителей 
Октябрьского района г.Бишкек

проводит аукцион на во исполнении требований исполнительного листа 
№СГ -982/22.Б2 от 01.09.2022 года выданный Октябрьским районным судом 

г.Бишкек, о взыскании с Бекмуратовой Розы Бекмуратовны в пользу Тарановой 
Раисы Алексеевны задолженность по договору займа в размере 2671233,60 (два 

миллиона шестьсот одна тысяча двести тридцать три) сом 60 тыйын.

Обратить взыскание на заложенное имущество - квартиру, общей 
полезной площадью - 53,0 кв.м., жилой площадью -29,5 кв.м. по 

адресу г.Бишкек, мкр. Тунгуч, дом 15, кв.16, идентификационный код 
№ 1-04-15-0037-0032-01-016, принадлежащая Бекмуратовой Розе 

Бекмуратовне.
Установить начальную (стартовую) продажную цену при реализации 
заложенного имущества- квартиры, общей полезной площадью -53,0 
кв.м., жилой площадью -29,5 кв.м. по адресу г.Бишкек, мкр. Тунгуч, 

дом 15, кв.16, идентификационный код № 1-04-15-0037-0032-01-016 
в размере 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) сом.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ ê 10.00 ÷àñàì 20 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà ïî àäðåñó: 
ã.Áèøêåê, ìêð. Òóíãó÷, äîì 15, êâ.16. 

Ñòàðòîâàÿ ñòîèìîñòü êâàðòèðû ñîñòàâëÿåò 1 
700 000 (îäèí ìèëëèîí ñåìüñîò òûñÿ÷) ñîì.

Ëèöàì æåëàþùèì ó÷àñòâîâàòü íà (òîðãàõ) àóêöèîíàõ íåîáõîäè-
ìî âíåñòè, ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5% îò ñòàðòîâîé ñòîèìîñ-
òè, íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê ð/ñ 
4402032100000408, ÁÈÊ 440001, áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Öåíòðàëüíîå êàç-
íà÷åéñòâà ÌÔÊÐ. Íàçíà÷åíèå: äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî 
ðàéîíà ã. Áèøêåê, êîä ïëàòåæà: 14511900.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó (0708) 22-12-51, ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü 
ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê Ìàòðàèìîâà Ì.Ý. Í-199

ПССИ Ноокенского района
ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

по реализации нижеследующих заложенных недвижимых имуществ:

1). Жилой дом с хозяйтсвенными постройками по адресу:  
Ноокенский район с/у Масы, с. Масы, ул. Проектируемая-1, дом 

№35, с земельным участком мерою - 1200,0 кв.м. общей площадью 
- 108,9 кв.м., жилой площадью - 101,7 кв.м. принадлежащий 

должнику Садыковой Ханазимхан Таджимухамедовне на праве 
частной собственности.  

Начальная стартовая цена – 1 880 551 сомов. 

2) Нежилое помещение по адресу: Ноокенский район с/у Масы, с. 
Масы, ул.Н.Палван б/н,  с земельным участком - 1200,0 кв.м. общей 

площадью - 141,7 кв.м. принадлежащий должнику Садыкову 
Толкун Сатымкуловичу  на праве частной собственности.  

Начальная стартовая цена – 871 220 сомов. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 16 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ èìóùåñòâà. Æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå íà òîðãàõ äî íà÷à-
ëà òîðãîâ îáÿçàíû âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ 5% îò ñòàðòîâîé öåíû 
íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Íîîêåíñêîãî ðàéîíà â ÐÑÊ Áàíê. Ó÷àñòíèê 
âûèãðàâøèé òîðãè äîëæåí â òå÷åíèè ñåìè äíåé ïîñëå òîðãîâ âíåñòè 
ñóììó (ïîêóïíóþ öåíó) çà âû÷åòîì ñóììû ðàíåå âíåñåííîãî ãàðàíòèé-
íîãî âçíîñà. Âûèãðàâøèì òîðãè ïðèçíàåòñÿ ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàè-
áîëåå âûñîêóþ öåíó. Ãàðàíòèéíûé âçíîñ ó÷àñòíèêà âûèãðàâøåãî òîð-
ãè, íî íå îïëàòèâøåãî ïîêóïíóþ ñóììó ïîñòóïàåò â äîõîä ãîñóäàðñòâà.

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Íîîêåíñêîãî ðàéîíà 
èëè ïî òåë.: (03734) 5-00-36, (0555) 10-78-67. Ä-63

«ТАШКУМЫРФАРМАЦИЯ» 
ачык акционердик коомунун 

кезексиз акционерлердин жалпы чогулушу 2022-жылдын 29-декабрь 
кїнї саат 14.00дє Таш-Кємїр шаарынын Токтогул кєчєсїнїн №2 

дарегинде єткєрїлєт.
Æàëïû ÷îãóëóø ºòêºð¿¿ ôîðìàñû – à÷ûê. Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî 

óáàêòûñû ñààò 13.00äºí ñààò 14.00ãº ÷åéèí. Àêöèîíåðëåðäèí òèç-
ìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ - 01.12.2022-æûë.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. «Òàøêóìûðôàðìàöèÿ» à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóí æîþó æºí¿íäº.
3. Æîþó êîìèññèÿñûí (æîþó÷óíó) äàéûíäîî æºí¿íäº.
4. Æîþó áàëàíñûí áåêèò¿¿.
5. Áàøêàëàð.

Àêöèîíåðëåðäèí æàëïû ÷îãóëóøóíóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí êîîì-
äóí æàéãàøêàí Òàø-Êºì¿ð øààðû, Òîêòîãóë êº÷ºñ¿ ¹2 äàðåãè 
áîþí÷à ìààëûìàò àëñà¢ûçäàð áîëîò.

Открытое акционерное общество 
«ТАШКУМЫРФАРМАЦИЯ» 

проводит внеочередное общее собрание акционеров, которое 
состоится 29 декабря 2022 года в 14.00 часов по адресу: город Таш-

Комур улица Токтогула №2 (в здании ОАО «Ташкумырфармация»).
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ – î÷íàÿ. Âðåìÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ ñ 

13.00 ÷àñîâ äî 14.00 ÷àñîâ. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ 
01.12.2022 ãîäà. 

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Î ëèêâèäàöèè îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Òàøêóìûð-

ôàðìàöèÿ».
3. Î íàçíà÷åíèè ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè (ëèêâèäàòîðà).
4. Îá óòâåðæäåíèè ëèêâèäàöèîííîãî áàëàíñà.
5. Ïðî÷èå.

Ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â àêöèîíåðíîì îá-
ùåñòâå ïî àäðåñó: ãîðîä Òàø-Êîìóð, óëèöà Òîêòîãóëà ¹2.

Ä-63



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 милдетин аткаруучу
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 бєлїмїў– 62-38-71

Веб-сайт – 62-18-64

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

"Нормативдик актылар"
журналы – 62-38-71

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик
борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис 
тилдеринде берилет.

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

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

"Учкун" ААКнын 
басмаканасында басылды.

Áóéðóòìà ¹1138. Íóñêàñû 5193

Áàñóóãà 08.12.2022-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

№108 (3443)
2022-жылдын 9-декабры 15

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ОАО «Чакан ГЭС» 
9 января 2023 г. ОАО «Чакан ГЭС» проводит конкурсные торги по 

реализации следующего транспортного средства: 

Лексус ЛС-460 2008 года, стоимость 701 604 
(семьсот одна тысяча шестьсот четыре) сома с учетом НДС.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î äàííîì êîíêóðñå îïóáëèêîâàíà íà 
ñàéòå ÎÀÎ «×àêàí ÃÝÑ» - chakanges.kg â ðàçäåëå «ðåàëèçàöèÿ».

ПССИ Ленинского района г. Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

на заложенное недвижимое имущество:

жилой дом, полезной площадью - 186,4 кв.м., жилой 
площадью - 84,9 кв.м., расположенный на земельном 
участке мерою - 420,0 кв.м., находящийся по адресу: 
г.Бишкек, пер. Саратовский, д. 27, идентификационный 
код №1-01-04-0023-0118, принадлежащей на праве 
собственности Исираилову Муратбеку Тезекбаевичу.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 13 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â 14.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ èìóùåñòâà, íà÷àëüíàÿ (ñòàðòîâàÿ) ñòîèìîñòü çàëîæåííîãî 
èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò - 3 636 218 (òðè ìèëëèîíà øåñòüñîò òðèä-
öàòü øåñòü òûñÿ÷ äâåñòè âîñåìíàäöàòü) ñîì 60 òûéûí.

Ñîãëàñíî ñòàòüè 82, 83, 84 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè                      
«Î ñòàòóñå ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé è îá èñïîëíèòåëüíîì ïðîèç-
âîäñòâå» äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê,                                                                                                                                  
ë/ñ 4402052100000877, ð/ñ ÁÈÊ-440001, ïîëó÷àòåëü Öåíòðàëüíîå 
êàçíà÷åéñòâî ÌÔ ÊÐ, êîä ïëàòåæà 14238900, äî íà÷àëà òîðãîâ ïî-
äàòü çàÿâêó â ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê. Ïðèåì çàÿâîê íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü äî íà÷àëà àóêöèîíà.

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

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Èñìàèëîâ Á.À. 
òåë. äëÿ ñïðàâîê: (0312) 30-36-04, (0776) 22-11-44. Í-172

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè 
ÈÏ Äîêòóðáåêîâà Íóðæàí 

Äîêòóðáåêîâíà 
êîä ÎÊÏÎ 30209482, 

ÈÍÍ 10711199600309 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-171

Óìàðàëèåâà Øèðìàí 
Øåðêîçèåâíàãà òààíäûê 

æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå 
ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäºã¿ 
ìàìëåêåòòèê àêòûñû 

× ¹710939 (22.05.2017-æûëû 
¹2017-3481 êàòòàëûï 

áåðèëãåí) æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-316

Æåêå èøêåð Àõìåäîâà 
Ýëüìèðà Àáäûìîìóíîâíà 

ºç èøêåðä¿¿ë¿ã¿í 
òîêòîòêîíäóãóí æàðûÿëàéò. 

Äîîìàòòàð ýêè àéäûí 
è÷èíäå êàáûë àëûíàò, 

OÊÏÎ 31584259, 
ÈÍÍ 10305198900436. 

Äàðåãè: Îø îáë., ªçãºí 
ðàéîíó, Æûëàíäû àéûëû, 

À.Ýñåíàëèåâ êº÷., 99.
Ï/Ï-493

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Òîé÷óáåêîâ 
Æàêøûëûê Íóðàêååâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 31025318, 
ÈÍÍ 22903199601491 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-179

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ôàëüêî 
Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à 

êîä ÎÊÏÎ 23997728, 
ÈÍÍ 20206197900633 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-178

Áàòêåí îáëóñóíóí Áàòêåí 
ðàéîíóíà êàðàøòóó 
Àê-Ñîëî àéûëûíûí 

òóðãóíó Èñàêîâà Áóáóçàðà 
Þñóïîâíàãà òèåøåë¿¿ æåð 

¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà 
óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ 

ÑÀ VI ¹61531 (20.02.1999-æûëû 
áåðèëãåí) êîîãàëà¢äà 
ê¿é¿ï êåòêåíäèãèíå 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-153

ªçãºí ðàéîíóíóí Èéðè-Ñóó 
àéûë ºêìºò¿í¿í Êîðñ-Ýòòè 
àéûëûíûí òóðãóíó Êàñûìîâ 

Èñìàèë Íàñèðîâè÷êå 
ðàéñòàòòàí æåêå èøêåðëèê 

áîþí÷à áåðèëãåí ê¿áºë¿êò¿í 
ÎÊÏÎñó 24854899, 

ÈÍÍ 21808196500173 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-173

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ïå÷àòü 
ÎÏÏ Áåø-Òåðåê ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-177

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñ. àêòà ¹360080 
(îò 09.12.2011 ã.) íà 

èìÿ Áàåâà Àëåêñàíäðà 
Íèêîëàåâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-183

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà 
¹ÑÑ 100089741 íà èìÿ 

×àëàíîâà Ýñåíáåêà 
Áåéøåíáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-174

Ñ/Î-613

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кызыкдар 
болгон адамдарды банктын андан ары пайдалануу їчїн 
жарактуу, амортизацияланган жана эсептен чыгарылган 
мїлкїн сатуу боюнча ачык тоорукка катышууга чакырат.

Тышкы чєйрєдє сатылуучу мїлк Улуттук банктын               
http://www.nbkr.kg расмий интернет-сайтында андан ары 
пайдалануу їчїн жарактуу, амортизацияланган жана эсеп-
тен чыгарылган мїлк реестринде берилген.

Сатылуучу мїлк жєнїндє кеўири маалымат (мїлктїн 
аталышы, саны, баштапкы сатуу баасы, мїлк жайгашкан 
жер жана тоорук єткєрїї эрежелери) http://www.nbkr.kg, 
https://www.lalafo.kg сайттарында жайгаштырылган.

Билдирмелер 2023-жылдын 10-январында саат 
11.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй пр., 168 дареги 
же тємєнкї электрондук дарек  боюнча кабыл алынат:                
sale@nbkr.kg.

Сатылуучу мїлктї жайгашкан жери боюнча 2022-жыл-
дын 15-декабрынан 2023-жылдын 9-январына чейин 
карап кєрїїгє болот.

Ал эми билдирме формасын 2022-жылдын 9-декабры-
нан 2023-жылдын 10-январына чейин Бишкек шаа-
ры, Чїй пр., 168 дареги боюнча саат 9.00дєн 17.00гє 
чейин же sale@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу 
алууга болот.

ПССИ Ленинского района г.Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

на заложенное недвижимое имущество:

квартиру, общей полезной площадью - 72,9 кв.м., жилой 
площадью - 43,2 кв.м., с причитающейся долей в общем 
имуществе многоквартирного дома по адресу: г.Бишкек, 
ул.Ахунбаева, дом 186/5, кв. 54, принадлежащую 
Жумаевой Зульфие Акматалиевне. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 31 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â 14.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ èìóùåñòâà, íà÷àëüíàÿ (ñòàðòîâàÿ) ñòîèìîñòü çàëîæåííî-
ãî èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò – 3 120 000 (òðè ìèëëèîíà ñòî äâàäöàòü 
òûñÿ÷) ñîì.

Ñîãëàñíî ñòàòüè 82, 83, 84 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè                     
«Î ñòàòóñå ñóäåáöûõ èñïîëíèòåëåé è îá èñïîëíèòåëüíîì ïðîèç-
âîäñòâå» äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê,                       
ë/ñ 4402052100000877, ð/ñ ÁÈÊ-440001, ïîëó÷àòåëü Öåíòðàëüíîå 
êàçíà÷åéñòâî ÌÔ ÊÐ, êîä ïëàòåæà 14238900, äî íà÷àëà òîðãîâ ïî-
äàòü çàÿâêó â ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê. Ïðèåì çàÿâîê íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü äî íà÷àëà àóêöèîíà.

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

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Èñìàèëîâ Á.À.,                                          
òåë. äëÿ ñïðàâîê: (0312) 30-36-04, (0776) 22-11-44. Í-181 

Подразделение службы судебных исполнителей 
Свердловского района г.Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на недвижимое имущество:

- квартиру с полезной площадью - 74,3 кв.м., жилой 
площадью - 55,6 кв.м. с причитающейся долей в общем 
имуществе многоквартирного жилого дома расположенную 
по адресу: г.Бишкек, пр.Шабдан Баатыра, д.97, кв. 116 
идентификационный код 1-03-06-0046-0010-01-006 
принадлежащую Тентимишевой Бурулкан на основании 
договора купли-продажи №202054968 от 13.03.2020 года, 
путем продажи с публичных торгов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 25 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ñòàðòîâîé 
öåíå â ðàçìåðå 5 900 000 (ïÿòü ìèëëèîíîâ äåâÿòüñîò òûñÿ÷) ñî-
ìîâ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Èáðàèìîâà, 64, 1 ýòàæ, 10 êàáèíåò.

Ëèöàì, ó÷àñòâóþùèì â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò ñòîèìîñòè 
èìóùåñòâà äî íà÷àëà òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñ-
êîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê, ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå è ïîäïèñêó î òîì, ÷òî 
íå èìååòñÿ ïðåïÿòñòâèé ê èõ ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.

Äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê ÁÈÊ 440204, 
ð/ñ÷åò 4402042100000489 Áàíê Öåíòðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ÌÔ ÊÐ, 
êîä ïëàòåæå 14511900.

Îáðàùàòüñÿ ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ ÏÑÑÈ 
Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê Ñàòûëãàí 

óóëó Æ., ïî òåëåôîíó: (0999) 25-00-26. Í-186

Решением Единственного акционера Открытого 
акционерного общества «Кыргызский 

Энергетический Расчетный Центр» 
(решение Открытого акционерного общества «Национальная 

энергетическая холдинговая компания» №4 от 07.12.2022 года):

1. Äîñðî÷íî ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ Çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà ïî IT- ÷ëåíà ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè Îòêðûòîãî àê-
öèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êûðãûçñêèé ýíåðãåòè÷åñêèé ðàñ÷åòíûé 
öåíòð» Êàéäóåâà Íóðëàíà Êåíåøîâè÷à ñ 7 äåêàáðÿ 2022 ãîäà 
ñîãëàñíî ïîäàííîãî çàÿâëåíèÿ.

2. Èçáðàòü Ñóëàéìàíêóëîâà Àêûëáåêà Àðçûìàòîâè÷à íà äîëæíîñòü 
çàìåñòèòåëÿ Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî IT - ÷ëåíà Ãåíåðàëü-
íîé äèðåêöèè îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êûðãûçñêèé 
ýíåðãåòè÷åñêèé ðàñ÷åòíûé öåíòð» ñ 8 äåêàáðÿ 2022 ãîäà.

ОАО «КЭРЦ» 
НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ: 

7 декабря 2022 года в 11.00 часов по адресу: г.Бишкек, 
ул.Жибек Жолу, 326 состоялось внеочередное общее собрание 

акционеров, форма проведения - очная, кворум собрания - 100%.

Íà ñîáðàíèè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÎ:
1. Âîçëîæèòü ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè íà Äæååí÷îðîåâó Íóð-

ãóëü Ñåéòáåêîâíó – ïðåäñòàâèòåëÿ íåçàâèñèìîãî ðååñòðîäåð-
æàòåëÿ ÎñÎÎ «Ôîíäðåãèñòð».

2. Óòâåðäèòü áþäæåò ÎÀÎ «ÊÝÐÖ» íà 2022 ãîä ñ ó÷åòîì âíåñ¸í-
íûõ èçìåíåíèé.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñ. àêòà ¹360065

 (îò 09.12.2011 ã.) íà èìÿ 
Àâäîõèíîé Ãàëèíû 

Íèêîëàåâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-182



ОКУУ ЖАЙДЫН 
ТАРЖЫМАЛЫНАН

Жалал-Абад шаарынын инфра-
структуралык тїзїмїндє шаар-
га кошумча кєрк берген К.Ш.Ток-
томаматов атындагы Эл аралык 
университети єз ишмердигин 
1993-жылдан бери алгылыктуу 
жїргїзїп келїїдє. Коомчулукка 
белгилїї болгондой, универси-
тетти алгач Жалал-Абад Коммер-
циялык институту деп экономика 
илимдеринин доктору, профессор, 
Аймактык Менеджмент академия-
сынын академиги Кантєрє Шари-
пович Токтомаматов негиздеп, Эл 
аралык университет макамына че-
йин жеткирген. Университеттин 
азыркы жетекчилиги, профессор-
окутуучулар курамы, кызматкер-
лери жана студенттери Кантєрє 
агайдын окуу жайга кылган эмге-
гин, илим-билим жаатындагы иш-

мердигин улантышып, ал тууралуу 
окуу жайдын башкы имаратында 
анын алгачкы уюштуруучусу Кан-
тєрє Шарипович Токтоматовдун 
эстелиги коюлуп, тарыхый музейи 
уюштурулган жана ал туурасында 
маал-маалы менен илимий окуулар 
уюштурулуп тургандыгы анын да-
лили болуп саналат.

Аталган университеттин 
профессордук-окутуучулар ку-
рамы азыр да ошол салтты улан-
тып Жалал-Абад облусунун жа-
на шаарынын жаштарына татык-
туу таалим-тарбия берип, илимий 
изилдєєлєрдї жїргїзїп, студент-
тери Жалал-Абад жаштар шаары де-
ген макамын ийгиликтїї тастык-
тап, шаардын коомдук-маданий иш-
чараларына активдїї катышууда. 
Кыргыз Республикасынын Прези-
дентинин Жалал-Абад облусундагы 
ыйгарым укуктуу єкїлїнїн аппара-
ты, Жалал-Абад шаарынын мэрия-
сы университетте їзїрлїї эмгек-
тенген агай-эжекелерине, кызмат-
керлерине єзїнїн ыйгарымында 
сыйлыктарын берип, жогорку ме-
кемелердин сыйлыктарына жол-
домолорун берип келет. 

К.Ш.Токтомаматов атындагы 
Эл аралык университети єзїнїн 
мыкты бїтїрїїчїлєрї менен сый-
мыктанышат. Бири Кыргыз Рес-
публикасынын Жогорку Кеўе-
шинде депутат болсо, бири район-
шаарлардын акимдери жана мэр-
лери, Кыргыз Республикасынын 
Президентинин Жалал-Абад об-
лусундагы ыйгарым укуктуу єкїл-
чїлїгїндє, бир катар ири мекеме-
уюмдардын жетекчилери, бири 
башка тармактарда башкы, же-
тектєєчї адис болушуп иштешип, 
єлкєбїздїн єнїгїїсїндє єздєрї-
нїн салымын кошуп келишїїдє. 

Бїгїнкї кїндє окуу жайдын 
алдында 2 институт, аспирантура 
жана магистратура бєлїмї, 3 кол-
ледж, 1 лицей, 1 мектепке чейинки 
билим берїї борбору иштеп, анда 
274 окутуучулар келечек ээлерине 
билим беришїїдє. Алардын ичи-
нен 44 окутуучунун илимий дара-

жасы бар. 5єєсї илимдин доктору, 
39у илимдин кандидаттары, жал-
пысынан 7200дєн ашуун студент-
терге билим берип жатышат.

ОКУУ ЖАЙДЫН 
МЫКТЫ САЛТТАРЫН 
УЛАГАН РЕКТОР

Учурда К.Ш.Токтомаматов 
атындагы Эл аралык универси-
теттин ректору Сатыбалды Аши-
мович Ємїрзаков. Ал 1962-жыл-
дын 29-декабрында Ош облусунун 
Кара-Кулжа районунун Алайкуу 
єрєєнїндєгї Кєк-Арт айылын-
да туулган. 1980-жылы СССР-
дин 50 жылдыгы атындагы Кыр-
гыз мамлекеттик университети-
нин эсеп-экономикалык факуль-
тетине окууга єтїп, аны 1985-жы-
лы бухгалтер-экономист квали-
фикациясы менен ийгиликтїї 
аяктаган. Ошол эле жылы Кыр-
гыз мамлекеттик университети-
нин бухгалтердик эсеп кафедра-
сынын окутуучусу болуп ишке ка-
был алынган. 1991–1993-жылдары 
Кыргыз Республикасынын Улуттук 

илимдер академиясынын аспиран-
турасында окуп, 1994-жылы “Ба-
зар шарттарына єтїї мезгилин-
де айыл чарбасында чарба жїр-
гїзїїнїн прогрессивдїї форма-
ларын єркїндєтїї жана алардын 
натыйжалуулугун жогорулатуу” 
темасында кандидаттык диссер-
тациясын ийгиликтїї жактаган. 
1994-жылдын 20-ноябрында эко-
номика илимдеринин кандидаты 
окумуштуулук даражасы берилген. 
Ал 1996-жылдан бери К.Ш.Токто-
маматов атындагы Эл аралык уни-
верситетте адегенде кафедра баш-
чысы, андан кийин эсеп-каржы фа-
культетинин деканы, їзгїлтїксїз 
ачык билим берїї институтунун 
директору, магистратура, аспиран-
тура жана докторантура департа-
ментинин директору, экономика 
жана экономикалык изилдєєлєр 
кафедрасынын башчысы кызмат-
тарында иштеген. 2001-жылы до-
цент окумуштуулук наамы бери-
лип, 2015-жылы Аймактык Ме-
неджмент академиясынын мїчє-
корреспонденти болуп шайланган. 
2013-жылы “Базар шарттарында 
айыл чарбасында башкаруу ме-
ханизмдерин жєнгє салуу жана 
єркїндєтїї” темасында доктор-
дук диссертациясын ийгиликтїї 
жактап, 2014-жылдын 25-сентя-
брында экономика илимдеринин 
доктору окумуштуулук даражасы 
берилген, ал эми профессор оку-
муштуулук наамы 2018-жылы бе-
рилген. Кєп узабай Аймактык Ме-
неджмент академиясынын акаде-
миги болду. Сатыбалды Ашимо-
вичти университеттин эмгек жа-
мааты 2019-жылдын 23-январы-
нан К.Ш. Токтомаматов атындагы 
Эл аралык университеттин ректору 
кызматына бир добуштан ишеним 
кєрсєтїп шайлап алышкан.

Аймактык Менеджмент Акаде-
миясынын академиги, 10дон ашык 
илимий монографиялардын жа-
на окуу китептеринин, бир топ 
илимий макалалардын, 110 или-
мий эмгектердин автору. Мындан 
сырткары, Сатыбалды Ашимович 
Кыргыз Республикасынын “Билим 
берїїнїн мыктысы” тєш белги-
си менен сыйланган, 2015-жылдан 
бери Жалал-Абад шаарынын “Ар-
дактуу атуулу”, 2020-жылдан бери 
Лейлек районунун "Ардактуу атуу-
лу", 2021-жылы К.Ш.Токтомаматов 
атындагы Эл аралык университет-
тин эмгек сиўирген ишмери меда-
лы менен сыйланып, 2022-жылы 
Улуу Британиянын Оксфорд Акаде-
миялык Биримдигинин “Илимде-
ги ысым” наамы менен сыйланган.

САТЫБАЛДЫ 
АГАЙДЫН ЖАРАТКАН 
ИЙГИЛИКТЕРИ

Экономика илимдеринин док-
тору, профессор Сатыбалды Аши-
мович Ємїрзаков университет-
ти жетектегенден бери окуу жай-
дын буга чейинки ийгиликтери-
не ийгилик кошуп, окуу жайдын 

таалим-тарбия, илим-билим жаа-
тындагы мыкты салттарын улан-
тып келїїдє. Бул багытта Сатыбал-
ды агайдын окуу жайды ырааттуу 
башкаруусундагы (т.а. 2018-жыл-
дын соўу – 2019-жылдын башы мез-
гилине салыштырмалуу) бир катар 
ийгиликтерди айтып кетсек, алар:
- окуу жайдын профессор-

окутуучулар курамында илим-
дер кандидаты, илимдер докто-
ру, о.э. PhD окумуштуулук дара-
жасы барлардын саны 14,1%га 
артты – борбордук эмес окуу 
жай їчїн бул абдан мыкты кєр-
сєткїч;

- окуу жайдын Борбордук ки-
тепканасын жана Эл аралык 
Кыргыз-Тїрк институтунун, 
Гуманитардык-экономикалык 
колледжинин, Эл аралык меди-
циналык колледжинин китеп-
каналарын жаўы окуу китеп-
тери, илимий-усулдук китеп-
тер менен жабдылышы уланты-
лып, 34,7%га єскєн, о.э. “Ирбис” 
электрондук китепканасынын 
иштєєсї колго алынган;

- окуу жайдын бюджетинин єсї-
шї 183%ды тїздї; 

- профессор-окутуучулар кура-
мынын жана кызматкерлери-
нин маянасы эки ирет кєбєйтї-
лїп, 30%га єскєн;

- университеттин башкы имара-
тынын фасаддык бєлїгї заманга 
ылайык оўдолуп, сары таш ме-
нен капталып, жаўы дизайн има-
раттын кєркїн ачты;

- башкы имараттын жана ашкана-
нын чатыры жаўыланган;

- башкы жана кошумча имарат-
тардагы аудиториялар оўдоп-
тїзєєдєн єткєрїлїїсї уланып, 
эшик-терезелери жаўыртылды, 
жаўы эмеректер менен жабдыл-
ды, окуу аудиториялары жана 
кабинеттер їчїн жаўы аянттар 
ишке киргизилди;

- окуу жайдын компьютердик пар-
кы жана ага удаалаш жабдыктар 
дагы бир ирет жаўы, заманбап 
компьютерлер менен жабдылды;

- окуу жайдын ички жана жанаша 
аймактарына кєзємєл жїргїзгєн 
видео байкоо тутуму сапаттуу 
жаўыртылып, ири аймак кєзє-
мєлгє алынып, эмгек тартибин, 
коомдук тартипти кєзємєлдєє, 
коопсуздукту камсыздоо сапа-
ты арттырылды;

- окуу жайдын ашканасына чет 
элдик жана ички инвестиция-
лар тартылып, ашкананын жаб-
дыктары толугу менен жаўыр-
тылды, ремонт иштери кылын-
ды, бул багытта адистерди даяр-
доо їчїн жаўы шарттар тїзїлдї;

- университеттин спорт шаарча-
сында жаўы чатыры бар спорт 
комплекс курулду, анда жасалма 
тєшєєсї бар мини-футбол, бас-
кетбол їчїн аянт, кєрїїчїлєр 
їчїн трибуналар, кийим алмаш-
тыруучу жана жуунуучу бєлмє-
лєрї бар.

КЕСИПТЕШТЕР 
СЫЙМЫКТАНААР

Жалпысынан ийгиликтер кєп, 
кєптєгєн иштер аткарылды жа-
на аткарылууда. Албетте, мунун 
баары окуу жайдын негиздєєчїсї 
э.и.д., профессор К.Ш.Токтомама-
товдун ишин улантуу катары бо-
луп, эмгек жамаатынын бирдиктїї, 
ынтымактуу аракетинде иш жїзї-
нє ашууда. Агай менен биргелик-
те университеттин I проректору, 
э.и.к., ЭАУ профессору А.К.Кантє-
рєева, п.и.к., ЭАУ профессору, РМА 
мїчє-корреспонденти. Т.Т.Омошев, 
фил.и.к., ЭАУ проф., РМА мїчє-
корреспонденти. А.С.Жолдош-
баев, Їзгїлтїксїз ачык билим бе-
рїї институтунун директору, т.и.к., 
ЭАУ проф., РМА акад. Ж.А.Дїй-
шеев, Эл аралык Кыргыз-Тїрк инс-
титунун директору Халил Шенгїл, 
Гуманитардык-экономикалык кол-
ледждин директору, э.и.к., доцент 
К.А.Райымкулов, Эл аралык Ме-
дициналык колледжинин дирек-
тору, доцент Э.К.Абданбаев, Окуу-
кєзємєл департаментинин дирек-
тору, доцент Г.С.Сыдыкова, Билим 
берїї сапатын кєзємєлдєє жана 
камсыздоо, аккредитация департа-
ментинин директору, э.и.д., проф. 
А.М.Маткеримова, экономика, 
эсеп-кысап, жыйынтыктоо жана 
каржы бєлїмїнїн башчысы, баш-
кы бухгалтер А.М.Баймырзаевалар 
алгылыктуу иштешип, окуу жай-
дын єсїп-єнїгїїсїнє єз салымда-
рын кошууда.

КОШУМЧАЛАЙ КЕТСЕК

Илимий коомчулуктун єкїлдє-
рїнїн эсине: 2022-жылдын 23-де-
кабрында экономика илимдери-
нин доктору, профессор С.А.Є-
мїрзаковдун 60 жылдык маара-
кесине арналган “Дїйнєлєштїрїї 
жараянынын єнїгїїсїнїн кєй-
гєйлєрї жана келечеги – коомчу-
луктагы биримдиктин тїзїлїїсї-
нїн жана єнїгїїсїнїн негизи ка-
тары” аттуу эл аралык илимий-
практикалык конференция єткє-
рїлєт. Бардык каалоочулар їчїн 
эшик ачык.

Орункул САТЫКУЛОВ

КУТМАН КУРАК КУТ БОЛСУН!

БЕЛГИЛЇЇ ИЛИМПОЗ, 
КАДЫРЛУУ ЖЕТЕКЧИ

Тїштїк аймагынын кїнєстїї Жалал-Абад шаарында орун алган К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык 
университетинин ректору, экономика илимдеринин доктору, профессор, Аймактык Менеджмент 
академиясынын академиги Сатыбалды Ашимович Ємїрзаков бул жылы куттуу 60 жашка чыкты. Сатыбалды 
агай экономика илиминде, жогорку кесиптик билим берїї жаатында белгилїї илимпоз, жетекчи жана 
коомдук ишмер. Анда эмесе сєз ал жетектеген окуу жайы жєнїндє болсун.
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