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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!

"КЫРГЫЗСТАНДА АЛГАЧКЫ 
ЖОЛУ 24 КАБАТТУУ ТУРАК 
ЖАЙДЫ ЄЗЇБЇЗДЇН 
КАРАЖАТКА КУРА БАШТАДЫК"

Канымбї КУЛБАЕВА:

8-9-БЕТТЕРДЕ

Юстиция министрлигине ка-
раштуу жаза аткаруу кызматы-
нын кайтаруу жана кїзєтїї де-
партаментинде департаменттин 
негиздєєчїсї, ИИМдин мурдагы 
ички аскерлеринин биринчи кол 
башчысы, генерал-майор Анарбек                             
Шамкеевдин жаркын элесине ар-
налган митинг-реквием болуп єт-
тї. Каарманыбыз 11-декабрда 75 
жашка чыкмак. Офицерлерге, пра-
порщиктерге, сержанттарга, деге-
ле бардык єздїк курам менен бї-
тїндєй формачандарга адилет-
тїїлїктїн, ар-намыстын эталону, 
устаты болгон генералдын эскерїї 

кечесине жакындары, достору, ар-
дагерлер чакырылып, департамент-
тин клубуна, музейине барышып, 
баатырдын эстелигине гїл коюшту. 
Жаза аткаруу кызматында буга че-
йин да аталган тармакты бир кезде-
ри башкарган легендарлуу Самар-
кул Рысбаевдин 100 жылдыгынын 
урматына эскерїї иш-чарасы болуп 
єткєн. Мамлекеттик мекемелерден 
жаза аткаруу кызматы бир кездеги 
жетекчилеринин элестерин эскерїї 
менен айырмаланышарын баса бел-
гилєє кажет. Маркумдарды эскерїї 
менен ишибиз жїрїшєрїн башкалар 
да эстерине алышса кана?   

12-декабрь аалам алпы Чыўгыз 
Айтматовдун туулган кїнїнє кара-
та Кыргызстанды мындай кой, бир 
катар чет єлкєлєрдє да майрамдык 
эскерїї иш-чаралары єткєрїлгє-
нї маалым болду. Бир мисал, Кыр-
гызстандын Єзбекстандагы элчи-
си Муса Жаманбаевдин демилгеси 
менен Ташкентте Чыўгыз бабабыз-
дын 94 жылдыгына карата сїрєт 

кєргєзмєсїн жогорку деўгээлде 
уюштурду. Иш-чара 17-декабрга че-
йин уланары, кєргєзмєгє Єзбекстан-
дагы бир катар дипломатия єкїлдє-
рї, жогорку маанайдагы чиновник-
тер катышканынан кабардар болдук. 
Бу элчибиз унчукпай жїрїп їйдєй 
иштерди аткарарын убакыттын єтї-
шї менен далилдеп жатабы? Колу-
нан келсе иштей берсин да.

Башкы прокуратурада 35 жыл-
дан бери Куванычбек Асангель-
диев аттуу прокурор иштей тур-
ган. Жєнєкєй кызматкерден баш 
прокурордун орун басары, би-
ринчи орун басарлыгына чейин 
карьералык секирик жасаган. 
Кыскасы, дал ушул тармактан 
агарып-кєгєргєнї менен белгилїї. 
Саналуу кїн мурун дал ушул про-
курорду мыйзам кєзємєлдєєчї 
органдагы кесиптештери, башкы 

прокурор Курманкул Зулушев баш 
болуп калпак-чепкенин кийгизип, 
пенсияга узатышты. Кезегинде 
мамлекеттик сыйлыктарга дейре 
багындырган бул формачан эми 
ардактуу эс алууга чыгып, жаш-
тарга орун бошотушу єзїнє деле 
жакшы болду да, туурабы? Биз 
мындай маалыматтан кабардар 
болгон соў коомчулукка да Куке-
биздин кадамын жарыялап коё-
лу дедик.

ШАМКЕЕВДИН ЭЛЕСИ ЭСКЕРИЛДИ

ПРОКУРОР КАРЬЕРАСЫН ЖЫЙЫНТЫКТАДЫ

ЭЛЧИ АЙТМАТОВДУН СЇРЄТ 
КЄРГЄЗМЄСЇН ЄТКЄРДЇ



Єткєн жумада Ала-Арча 
резиденциясында Президент 
Садыр Жапаровдун тєрагалыгы 
астында Жогорку Евразиялык 
Экономикалык Кеўештин 
отуруму болуп єттї. Алгач  
Садыр Жапаров Биримдикке 
мїчє-мамлекеттердин 
башчыларын — Армения 
Республикасынын Премьер-
министри Никол Пашинянды, 
Беларусь Республикасынын 
Президенти Александр 
Лукашенкону, Казакстан 
Республикасынын Президенти 
Касым-Жомарт Токаевди, Россия 
Федерациясынын Президенти 
Владимир Путинди тосуп алды. 
Кол алышуу жана биргелешкен 
сїрєткє тїшїї аземи аяктагандан 
кийин мамлекет башчылары 
ЖЕЭКтин тар жана кеўейтилген 
курамдагы жыйындарын 
єткєрїштї. Єзбекстандын 
Премьер-Министри Абдулла 
Арипов жыйынга байкоочу 
катары катышты. 

Садыр Жапаров жыйынды 
ачып жатып соўку 3 жыл ичин-
де катышуучулар биринчи жо-
лу бетме-бет жолугушууга же-
тишкени эў эле натыйжалуу жа-
на жемиштїї болорун белгиледи. 
Чындыгында, Биримдикке мї-
чє болгон мамлекеттердин ли-
дерлери пандемиядан кийин ал-
гачкы жолу толук курамда жо-
лугушуп олтурушат. Жыйын-
га тєрагалык кылган Жапаров 
єтїп жаткан жыйын дїйнєлїк 
финансылык-экономикалык ту-
руксуздуктун жана пандемия-
дан кийинки кризистин шартын-
да єтїп жатканын, Евразиялык 
Экономикалык Биримдикке кир-
ген мамлекеттердин экономика-
сына оор жїк тїшкєнїн, мындай 
оор шарттарда мамлекеттердин 
ортосундагы єз ара пайдалуу 
соода-экономикалык жана ин-
вестициялык єнєктєштїк їчїн 
мамлекет башчылары колдон 
келгендин баарын жасашы єтє 
маанилїї экендигин жєн жер-
ден баса белгилеген жок. Арийне, 
пандемия дїйнєлїк экономика 
мурункудай абалда болбой тур-
ганын далилдеди. Финансылык-
экономикалык туруксуздук  єкїм 

сїрїп, кризис буттан 
тушап турган кезде ар 
бир мамлекет єз ал-
дынча канчалык аракет 
кылбасын, кыйынчы-
лыктан жалгыз чыгып 
кетїїсї дээрлик мїм-
кїн эмес экенин реал-
дуу факторлор далил-
деп койду. Ошондук-
тан, Президент да єз сє-
зїн кыйын учурдан чо-
гуу чыгалы, баарыбыз 
колдон келгендин баа-
рын жасайлы дегенден 
баштады. Муну кыргыз 
илгери эле “Жалпылап 
кєтєргєн жїк жеўил бо-
лот” деген.   

Андан кийин Садыр 
Жапаров єлкєлєр ара-
лык жїк ташууну жє-
нєкєйлєтїїгє багытталган ме-
ханизмдер мыйзамсыз соодага 
байланыштуу тынчсызданууну 
жоюуга жардам берерин бил-
дирип, мындай механизмдерди 
колдонуу Жогорку Евразиялык 
Экономикалык Биримдикке кир-
ген єлкєлєрдїн мамлекеттик ор-
гандарынын єз ара жана тышкы 
соодадагы мыйзамсыз соода жї-
гїртїї маселелери боюнча кооп-
тонуусун жок кыла турганына 
токтолду. Жыйындын тєрагасы-
нын мындай пикирин Казакстан-
дын мамлекет башчысы Касым-
Жомарт Токаев дагы кубаттап, 
єнєктєштїктїн натыйжалуулу-
гу эркиндиктин тєрт принцибин 
сактоодон тїздєн-тїз кєз каран-
ды экенин айтты. Ооба, Эконо-
микалык Биримдиктин негизги 
тєрт принциби бар болсо, анын 
бири жана негизгиси – мамле-
кеттер аралык соода-сатык бай-
ланышта товарларды эркин та-
шуу болуп саналат.  Казак Пре-
зидентинин пикиринде да мам-
лекеттер аралык товар ташуу ба-
гытында жалпы бажы аймагы-
нан чектєєлєрдї, квоталашты-
рууну жана кармоолорду толу-
гу менен жоюш керек. Мындай 
чектєєлєр экономикалык єнї-
гїїгє терс таасирин берет. Ти-
лекке каршы Токаевдин ушул 
билдирїїсї кагаз бетинде гана 
калып кетип жаткандай туюлат. 
Кыргызстандын дыйкандары 

єндїргєн айыл чарба продук-
циялары текшерїїнїн айынан 
Казакстандын чек арасынан єтє 
албай, оор жїк ташыган унаа-
лардын “парады” бир нече ки-
лометрге чейин жеткен учурлар 
тез-тез катталат. Казак прези-
денти айткандай, Биримдиктеги 
єлкєлєр бажы чектєєлєрїн то-
лугу менен жоюп салуунун учу-
ру келди. 

Бїгїнкї мезгил талап кылган 
дагы бир маселе жыйында кєз 
жаздымда калып кеткен жок. 
Дїйнєлїк финансы системасы 
соода алакада улуттук валюта 
менен эсептешїї – каржылык 
туруктуулукту сактоого єбєл-

гє тїзє турганын ырас-
тады. Садыр Жапаров да 
єз ара соода жїргїтїїдє 
улуттук валюта менен 
эсептешїї боюнча бир-
гелешип кєрїлгєн чара-
лар маанилїї кадам бол-
гонун белгиледи.  Анын 
маалыматы боюнча бы-
йыл їч кварталда Кыр-
гызстандын ЕАЭБ єлкє-
лєрї менен болгон соо-
да жїгїртїїсї 30 пайыз-
га, ал эми экспорту 40 
пайыздан жогору болсо, 
эсептешїїлєрдїн 75 па-
йыздан ашыгын улуттук 
валюталарга которууга 
єбєлгє болгон. Анын сє-
зїн улай Беларусь мамле-
кет башчысы Александр 

Лукашенко доллардын їстємдїк 
кылган доору аяктап бара жат-
кандыгына токтолду. Ал ЕАЭБ-
дин алдында жасай турган иште-
рин тизмектеп келип, улуттук ва-
люта менен соода кылууга єтїї 
алардын негизги иштеринин би-
ри экенин белгиледи. Лукашен-
конун айтуусунда доллардын кї-
нї бїтїп бара жатканын барды-
гы эле тїшїнїп калды. Эми улут-
тук валюта менен эсептешкен 
соода блокторунун кїнї тууйт. 
Беларусь жана Россия єлкєлє-
рї ири эсептешїїдє доллардан 
баш тарткандыктан, бул процесс-
ке башка єнєктєштєрдїн да ко-
шулуусу маанилїї. 

Россиянын Президенти Вла-
димир Путин дагы єз ара эсеп-
тешїїлєрдї улуттук валюта-
га єткєрїї боюнча иштер тез-
деп  жатканын байкагандыгын 
белгилеп єттї. Ал жалпы тєлєм 
инфраструктурасы жана финан-
сылык маалыматтарды єткєрїї 
боюнча улуттук системалардын 
интеграциясын тїзїї процессте-
ри башталгандыгын айтты. Бу-
га мисал катары  дїйнєлїк ры-
ноктун олку-солку абалына кара-
бай ЕАЭБ натыйжалуу чаралар-
ды кєргєндїгїнє, алар Бирим-
диктеги єлкєлєрдїн экономика-
сын стимулдаштырууга мїмкїн-
дїк бергендигине токтолду.  Ка-
закстандын Президенти  Касым-
Жомарт Токаев  ЕАЭБ єлкєлє-
рї сегиз жылдан бери улуттук 

кызыкчылыктарды сый-
лоо жана колдоонун ар-
ты менен  ар кандай кы-
йынчылыктарды башы-
нан єткєрїп келатканын, 
Биримдикке кирген єл-
кєлєрдїн келишимдик 
негиздерине таянуу маа-
нилїї экендигин унут-
паш керектигин, Казакс-
тан мамлекети чын ди-
ли менен интеграциянын 
єнїгїшїнє кызыкдар де-
ген пикирин айтты. 

Жыйындын соўунда 
Президент Садыр Жапа-
ров журналисттерге ата-
йын билдирїї жасап, Ке-
ўештин жыйынтыгы туу-
ралуу маалымат берди. 

Бул кїнї мамлекет башчылар 
жалпысынан 15 документке кол 
коюшту. Садыр Жапаров бул оту-
румдун кеўейтилген жыйынында 
єнєр-жай кооперациясын каржы-
лоонун пайдубалы тїптєлгєнїн, 
Биримдиктин тийиштїї актыла-
рын иштеп чыгуу тапшырмала-
ры болгонун билдирди. Ошондой 
эле Араб Эмирлиги менен соо-
да келишимдерин тїзїї боюнча 
сїйлєшїїлєрдї жїргїзїї чечи-
ми кабыл алынган. Электрондук 
кызмат кєрсєтїї жаатында иш-
керлик кылууну жана салыкты 
башкарууну жеўилдетїїнїн їс-
тїндєгї маселелер талкууланган. 
Натыйжада электрондук кызмат 
кєрсєтїїдє кыйыр салыктарды 
чогултуу боюнча ЕАЭБ жєнїндє 
келишимге єзгєртїїлєрдї кирги-
зїїгє кол коюлду. Андан тышка-
ры, ЕАЭБ єлкєлєрїнїн ортосун-
дагы соода-сатык маселелеринде 
тоскоолдуктарды жоюу боюнча 
иш-аракеттерди кїчєтїї сїйлє-
шїлгєн. Президент Садыр Жапа-
ров биримдиктин ишмердїїлї-
гїн жєнгє салган бир катар до-
кументтер бекитилгенин, кабыл 
алынган чечимдер евразиялык 
интеграцияны бекемдєєгє чоў 
салым кошот деп ишенерин ко-
шумчалады.  Кыргызстан ушу-
ну менен ЕАЭБ тєрагалыгын жы-
йынтыктап, кезекти Россияга єт-
кєрїп берди.

Разия ЖООШБАЕВА

ЄНЄКТЄШТЇК ЄРГЄ ТАРТАТ

Кабыл алынган чечимдер евразиялык 
интеграцияны бекемдєєгє чоў салым кошот
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Жогорку Кеўештин жаўы кабыл 
алынган регламентине ылайык 
жергиликтїї єз алдынча башкарууну 
єнїктїрїїгє багытталган 
мыйзамдардын таасири жєнїндєгї 
баяндама эки жылда бир жолу угулат. 

Бул туурасында Жогорку Кеўештин 
Тєрагасы Нурланбек Шакиевдин Жер-
гиликтїї єз алдынча башкаруу союзу-
нун директору Бектурган Орозбаев ме-
нен жолугушуусунда сєз болду. 

Жолугушууда Жогорку Кеўеш ме-
нен жергиликтїї єз алдынча башка-
руу органдарынын байланышын бе-
кемдєє маселелери талкууланды. Тє-
рага акыркы учурларда парламент ме-
нен єз алдынча башкаруу органдары-
нын єнєктєштїгїн кїчєтїїгє єзгєчє 
басым жасалып жатканына токтолуп, 
аймактардын єнїгїшїндє алардын ро-
лу зор экендигин белгиледи. 

ИШ-ЖУМА

Ар кандай кырсыктарда ыкчам 
чара кєрїїгє техникалык жактан 
єксїгїбїздї акырындан жоюу 
аракети жасалууда. Жакында 
Єзгєчє кырдаалдар министрлиги 
экинчи жаўы тик учактуу болду. 

Тик учак республикалык кара-
жаттын эсебинен Германиядан 
сатылып алынды. Airbus H145 - 
эў акыркы навигация жабдуула-
ры, автопилот, жолдогу жагдайды 

эскертїї системасы, кошумча аба-
ны тазалоо жана башка заманбап 
системалар орнотулган тик учак. 

Президент Садыр Жапаров 
ишемби кїнї жаўы тик учакта 
учуп, сыноодон єткєрдї. Ал азыр-
кы учурда адамдардын коопсузду-
гун камсыз кылуу їчїн кубаттуу 
жабдууларга жана каражаттарга ээ 
болуу зарылдыгын айтты. Келерки 
жылы Кыргызстан менен Россия-
нын лидерлеринин макулдашуусу 

менен єлкєгє Єзгєчє кырдаалдар 
министрлигине гранттык негизде 
жаўы МИ-8 МТВ маркасындагы 
тик учак келиши кїтїлїїдє. Мам-
лекет башчысы бул багыттагы иш-
тер улантыла турганын билдирди. 
Кошумчалай кетсек, быйыл август 
айында Єзгєчє кырдаалдар ми-
нистрлигине жаўы атайын техни-
калар тапшырылган, анын ичинде 
тєрт жїргїнчї орунга эсептелген 
Airbus H-125 тик учагы берилген.

Кечээ Министрлер 
Кабинетинин Тєрагасы 
Акылбек Жапаров жумушчу 
сапары менен Абу-Даби 
шаарына (Бириккен Араб 
Эмираттары) барды. Ал 
Экономикалык кызматташуу 
боюнча биргелешкен 
єкмєттєр аралык кыргыз-
эмират комиссиясынын 
теўтєрагасы катары 
2-пленардык жыйынга 
катышат. 

Акылбек Жапаров Абу-
Дабиде Бириккен Араб 
Эмираттарынын экономи-
ка министри Абдулла бин 
Тук Аль-Марри менен жо-
лугушту. 

“Биздин єлкєлєр ор-
тосундагы соода-
экономикалык кызмат-
таштыкты мындан ары 
єнїктїрїїдє жана тереў-
детїїдє комиссиянын иш-
мердїїлїгї негизги орун-
ду ээлейт”, - деди Министр-
лер Кабинетинин Тєрагасы. 
Ал эми экономика минист-
ри Абдулла бин Тук Аль-
Марри єкмєттєр аралык 

комиссиянын жыйыны эки 
єлкє ортосундагы мамле-
кеттик жана жеке сектор-
дун деўгээлинде кызматта-
шуунун темпин ыкчамда-
тууга кїчтїї дем берет де-
ген ишенимин билдирди.

Кошумчалай кетсек, Пре-
зидент Садыр Жапаров-
дун Бириккен Араб Эми-
раттарына болгон жумуш-
чу сапарынын жыйынтыгы 
боюнча 9 документке кол 
коюлган. Єкмєттєр аралык 
комиссиянын тар курамда-
гы жыйынында эмираттык 
компаниялар єзгєчє акыр-
кы жылдары Кыргыз Рес-
публикасынын экономика-
сына активдїї инвестиция 
салып жаткандыгы жогору 
бааланды. Учурда "AD Ports 
Group" компаниясы менен 
жалпы наркы 800 млн дол-
лар турган Кыргыз Респуб-
ликасынын аэропортторун 
реконструкциялоо жана ку-
руу, ошондой эле бажы жа-
на чек ара постторун модер-
низациялоо боюнча эки ба-
гытта тыгыз кызматташуу 
жїргїзїлїїдє.

Чакан ГЭСтерди жигер-
дїї курууну баштоо менен 
электр энергиясын їзгїл-
тїксїз жана туруктуу кам-
сыздоого гана эмес, ошол 
эле учурда єлкєдєгї ишкер 
жана инвестициялык кли-
матты жакшыртууга жети-
ше алабыз. Мындай пики-
рин Министрлер Кабинети-
нин Тєрагасынын орун ба-
сары Бакыт Тєрєбаев чакан 
гидроэнергетиканы єнїктї-
рїї маселеси боюнча жы-
йында айтты. Ал бул мам-
лекеттин артыкчылыктуу 
багыттарынын бири эке-
нин белгилеп, буга байла-
ныштуу энергиянын кайра 

жаралуучу булактарын ку-
руу боюнча долбоорлорду 
иштеп чыгуу жана андан 
ары ишке ашыруу милдети 
турганын белгиледи. Би-
рок бул тармактын єнїгї-
шїнє ашыкча бюрократия 
тоскоолдук кылып жатканы 
да айтылды. Єзгєчє жєнгє 
салуу-уруксат берїїчї жол-
жоболор чакан ГЭСтер-
ди долбоорлоо жана куруу 
процессин жайлатып жат-
кан фактор болууда. Ан-
дыктан аны жєнєкєйлєтїї 
жана тездетїї белгиленди. 

Даярдаган 
Бегим ТУРДАЛИЕВА

Ушул эле кїнї экономикалык 
кызматташуу боюнча 
биргелешкен єкмєттєр 
аралык кыргыз-эмират 
комиссиясынын 2-пленардык 
жыйыны болду. 

Министрлер Кабинетинин Тєра-
гасы Акылбек Жапаров жыйында 
Кыргыз-араб экономикалык кыз-
матташтыгы жаўы демге ээ бол-
ду деп билдирди. Мунун далили 
катары їзгїлтїксїз єз ара сапар-
лар, бизнес форумдар жана иш-
кер жолугушуулар, анын ичин-
де Кыргыз Республикасында 100 
млн доллар уставдык фонду менен 

биргелешкен холдинг компаниясын 
тїзїї жєнїндє Макулдашууну бел-
гилєєгє болот. Акыркы убактарда 
эки тараптуу соода кєлємї байка-
ларлык єстї. 

«Єткєн жылы эки тараптуу соо-
данын кєлємї дээрлик 70 млн 
доллар болсо, їстїбїздєгї жыл-
дын 8 айында 69 млн долларды 
тїздї. Биз бул жагымдуу дина-
миканы сактап гана тим болбос-
тон, аны мындан ары да бекем-
дєє їчїн биргелешип иш алып 
баруубуз керек», - деп белгиле-
ди Министрлер Кабинетинин Тє-
рагасы. Кыргыз тарап эт азыкта-
рын, экологиялык жактан таза 

жашылча-жемиштерди, бал, кур-
гатылган мємє-жемиштерди, тєє 
буурчакты, консерваланган про-
дуктуларды жана кийизден жа-
салган буюмдарды жеткирїї кє-
лємїн кєбєйтїїгє даяр. Ошондой 
эле ГЭСтерди куруу жана энергия-
нын кайра жаралуучу булактарын 
єнїктїрїї жаатында кызматта-
шууну мындан ары да арттырууга 
кызыкдар.

Экономикалык кызматташуу 
боюнча биргелешкен єкмєттєр ара-
лык кыргыз-эмират комиссиясы-
нын 2-пленардык кеўешмесинин 
жыйынтыгы боюнча жыйынтык 
протоколго кол коюлду.

ЄКМ ДАГЫ БИР ЖАЎЫ 
ТИК УЧАКТУУ БОЛДУ

АРАБ 
ИНВЕСТИЦИЯСЫНЫН 
АРЫМЫ

БАЯГЫ ЭЛЕ БЮРОКРАТИЯ

КЫЗМАТТАШТЫК КАДАМДАР АРБЫП БАРАТ

ЭКИ ЖЫЛДА БИР ЖОЛУ



МЕЗГИЛ ЖАНА ИНСАН

Аны биринчи ирет кєргєндєн 
бери отуз жылдан ашык мезгил 
єтсє да, кєўїлїнїн аккан суудай 
тазалыгы, ийилген талдай єтє 
кичи пейилдиги, кїндєй жаркыл-
дап адамды єзїнє тартып турга-
ны, тїйшїктїї калемгерлик иш-
ке киришкен биринчи кїндєн чал-
кыган бул чєйрєдє кооз сїзгєн ба-
лыктай эркин жана ишеничтїї ка-
дам шилтеп, чыгармачылык жи-
гери уламдан улам артып, эли-
не ак кызматын арнап келатканы 
ар кимди суктандырбай койбойт. 
Жан дїйнєсї таза, жооптуу журна-
листтик иште айырмаланган Кубат           
Чекировду кєрїп, чогуу болгондо, 
жазгандарын окуп, радио берїїлє-
рїн укканда ар кимдин кєўїлї кє-
тєрїлєт. Ооба, анын адамдарга жа-
гымдуу маанай тартуулай билгени 
– жакшы адамдарга гана мїнєздїї 
сонун касиет.

***
Буркан-шаркан суудай жашоо 

агымы бир пас тыным албаган 
шаарда ары-бери жїргєнїўдє, ге-
зит дїкєндєрїнє кез келип, бир 
саамга кєз жїгїртсєў, гезиттер 
менен журналдардын арбынды-
гына кєз тоёт. Анан кєўїл ку-
банткан кєрїнїшкє, ар дайым 
жайдары, шайдоот мїнєзїнєн 
жазбаган  Кубат Чекировдун, ал 
жетектеген гезит жамаатынын 
жаўылыктарга, ойго бай “Кут 
Билим” гезитин баалагандар кєп 
экендигине туш келип сїйїнєсїў. 
Гезит кєп жылдар бою туруктуу 

тогуз-он миў нускада чыгып кел-
гени эле кєптєн кабар берет. Ге-
зиттин тематика-багыты абдан 
кеўири, андагы салмактуу, кы-
зыктуу, мазмундуу материалдар 
окурмандардын кызыгууларын 
арттырбай койбойт. Мыкты жана 
жаўы авторлордун дил агарткан, 
кєздї ачкан далил, фактыга бай, 
тереў иликтелген жана жеткилеў 

жазылган эмгектерине орун 
берилип турат. Кыскасы, ге-
зитке єз чыгармаларын су-
нуштагандардын да, окур-
мандардын да саны кєбєй-
гєндїн ичинде.

***
Кандай чыгармачыл жамаат 

болбосун, анын ийгиликте-
ри менен  жетишкендиктери 
биринчи иретте жетекчи-
ге, башкы редакторго бай-
ланыштуу. Чыгармачылык 
ой-єрїшї бийик, кесиптеш-
терине туура багыт, кеўеш 
бере билген Кубат Чекиров 
“Кут Билимди” жаўыртып, 
таасирдїї гезитке айлан-
та алды. Аны азыр биз єл-
кєбїздєгї эў мыкты журна-
лист жана жетекчи, маалы-
мат айдыўына єзгєчє эмгек 
сиўирген ишмер катары би-
лебиз. Чыгармачылык иш-
теги ийгиликтеринин арты-
шына жараткан берген адам 
суктанарлыктай эў мыкты 
адамгерчилик сапаттары, би-
лимдїїлїгї, таланттуулугу, 

ата-энесинен, чоў ата, чоў энеси-
нен, Ала-Тоону мекендеген каар-
ман элдин акыл-насаатка бай жа-
шоо їлгїсїнєн алган сонун таасир-
лер себеп болгонун ачык туясыў.

***
 Журналист-жетекчи Кубат Че-

киров ошону менен бирге эле кєп 
жылдардан бери єрнєктїї Би-
Би-Си радиосунун Кыргызстан 

боюнча кабарчысы жана редак-
тору болуп, ар кїн сайын орчун-
дуу жаўылыктар менен окуяларды, 
кызыктуу маек-баяндарды ободон 
элге жеткирип келе жатат. Ар да-
йым чындыкты кєздєп, бирєє-
лєрдї жамап-жаскап курулай ка-
ралоодон алыс болуп, ушак-айыў 
дегенге эч барбады. Бул анын бай-
кагычтыгын, журналисттик чебер-
чилигин туюнтуп турат. 

***
Жакшы иш дайыма оў баага ар-

зып келгендей, їлгї болчудай таж-
рыйбага, мыкты жыйынтыктарга 
жетишкен “Кут Билим” гезитинин 
негизинде єзїнчє медиа борбор 
тїзїлїп, “Эл агартуу” журналы 
жана башка басылмалар бирикти-
рилди. Анын жетекчиси, генерал-
дык директору болуп кєрїнїктїї 
журналист Кубат Чекировдун да-
йындалышын, башкы редактор-
лукка таланттуу, тажрыйбалуу 
калемгер Майрамбек Токторов-
дун бекитилишин биз єтє куба-
нуу менен кабыл алдык. Кєўїлгє 
тєп келген бул чечим жаўы тїзїл-
гєн медиа борбордун ишинин ий-
гиликтїї болоорунан эч кїмєн са-
натпайт. 

***
Журналисттер жолугушууда, 

басма сєз конференциясында, окуя 
болгон жерде. Адатта мындай кез-
де єз ишин мыкты жана так атка-
ра билген, ушул єтє жооптуу ке-
сипти аркалоо їчїн жаралгандай, 
адамдарга тааныш да, кадырлуу 

да болуп калган, їлгїлїї жакта-
ры арбын Кубат Чекировду учура-
тасыў. Мындай окуялардын каты-
шуучуларына, бийлик адамдары-
на, саясатчыларга, ишмерлерге ор-
чундуу суроолорду берип, омоктуу 
сєзгє тартып, актуалдуу маек ку-
ра билет. Ооба, ал дайыма маани-
лїї окуялардын чордонунда. Анын 
ал жерлерден уюштурган эў сонун 
уктуруулары, гезит бетиндеги ре-
портаждары кєўїлгє тєп келген-
диги, тереўдиги жана жеткилик-
тїїлїгї менен айырмаланат. Чы-
гаан журналист Кубат Чекировдун 
кєп жылдык їзїрлїї эмгеги мам-
лекеттик чоў сыйлыкка татыктуу. 

***
Кыргыздын уулу, кандай болуш 

керек десе, эў алды – кєпчїлїктїн 
урматтоосуна ээ болгон єрнєктїї 
журналист Кубат Чекировдой бо-
луусун каалар элек. Ооба, биздин 
кымбаттуу Кубат кесиптешибиз, 
кыргыздын мыкты инсаны, кє-
рїнїктїї жетекчи-редактор жана 
журналист катары єзїўдї сыйла-
гандардын ичинде биз да барбыз. 
Ушул 55 жашка толгон кубанычтуу 
маараке кїнїўдє жетишкендикте-
риўе кубанып, татыктуу эмгегиў 
элдин жогорку баасына ээ боло бе-
рерине ишенебиз. Єзїўдєй жакшы 
адам менен бирге ємїр сїрїп, ар 
дайым максатташ жана тилектеш 
болуп келген татыктуу, асыл тїгє-
йїўє, балдарыўа кєп-кєп жакшы-
лыктарды каалайбыз. 

Эли каарман жана меймандос 
Ала-Тоонун Кубаты, элибиздин  
урматы, журтубуздун сыймыгы. 
Єзїўдєй сонун адам менен заман-
даш болгонубузга ар дайым куба-
нычтабыз. 

Курманбек РАМАТОВ

ЖАЙДАРЫ МЇНЄЗЇНЄН ЖАЗБАГАН 
ЖУРНАЛИСТ КУБАТ ЧЕКИРОВ

- Отуз їч жылдан ашык радионун ка-
сиеттїї обосунда їнїўїз жаўырып, 
эчендеген угармандын жан дїйнєсїн 
байыткан уктурууларды даярдап келе-
сиз. Тагдырыўыз радио менен кандай-
ча байланышып калды эле? 

- Эмгек жолумду мугалимдик кесип ме-
нен баштагам. Ал мезгилде жаш адис катары 
жемиштїї эмгектендим. Эмгек китепчемде 
студенттерди тарбиялоодогу окутуучулук 
иштер їчїн ыраазычылык жарыяланган. 
Балким жашоомду мугалимдик кесип менен 
улантмакмын. Бирок, 1990-жылы Ош окуясы 
болуп кетип, єзїм тїштїктїк болбогондук-
тан кичи мекениме кайтып келдим. Бакты-
луу кокустук десем болот, 1990-жылы Кыр-
гыз радиосуна музыкалык редактор катары 
кабыл алынып калдым. Ага чейин радиодо 
иштеп калам деп ойлогон эмесмин. Ал кез-
де Кыргыз мамлекеттик теле-радиолордун 
берїїлєрїнїн комитетинин музыкалык ре-
дакциясы деп аталчу. Куттуу радио менен 
ошентип тааныштым. Ага чейин мугалим-
дик кесипти аркалап келгендиктен, радиого 
келгеним мага бир чети татаал, оор сезилди. 

Макалаларды жазып, музыкалык чыгарма-
ларды талдап, жазуу стилистикасын їйрє-
нїш керек болду. Ошонун баарын радиодон 
їйрєндїм. Билинбей эле тагдырым Кыргыз 
радиосу менен тыгыз байланышып, мамыр-
жумур жуурулушуп кеттим. Алгач, музыка-
лык редактор катары иш алып барсам, ки-
йин 1997-жылдан тартып, радионун "Иба-
рат", андан соў " Мурас" чыгармачылык би-
рикмесинде комментатор катары эмгектен-
дим. 1990-жылдары "Ыр канатында", "Музы-
ка дїйнєсїндє", "Музыкалык тааным" деген 
аталыштагы, угармандардын алкышына та-
тыган кєлємдїї бир сааттык уктурууларды 
алып бардым. 

"Музыка дїйнєсї" уктуруусу негизинен 
профессионалдык музыкага басым жасап, 
дїйнєлїк жана кыргыз композиторлорунун, 
аткаруучулардын, музыканттардын ємїр жо-
лун баяндаган жана чыгармаларын жайылт-
кан салмактуу автордук уктуруу эле. Бул укту-
рууну 1995-жылдан тартып 2002-жылга чейин 
угармандарга байма-бай тартуулап келдик.

- Теледе, радиодо талап катуу коюл-
чу эле дешет?

- Биз жаўы иштеп жїргєн мезгилде жетек-
чибиз Байма Сутенова эле. Ал киши эфирлер-
ди бир ай мурун даярдатчу. Текстин єзї тек-
шерип, бїт єзї сыдыргыдан єткєрїп, сыны-
на толгондо гана эфирге алып чыкканга урук-
сат берчї. "Бир ырчыны жума ичинде кайта-
лап эки ирет ырдатпагыла " деп, мїнєт, саа-
тына чейин єтє тыкыр кєзємєлгє алар эле. 

Ал кишинин жетекчилигинин астында Кыр-
гыз радиосу алкышка татыган мезгилдер бол-
гон. Угармандарыбыздан эфирлерибиз жє-
нїндє жылуу пикирлерин билдирген каттар 
келип турчу. Атактуу академик Азиз Салиев 
кєзї азиз адам эле. 1990-жылдары радионун 
бїт уктурууларын калтырбай угуп, єзїнїн пи-
кирин дайыма бизге билдирип турчу. Баары-
бызды їнїбїздєн таанычу. 

- Жакшы кызматкерге єз учурунда 
тапшырылган сыйлык, чаалыккан тул-
парга берген гїл азыктай эле болот эмес-
пи. Эмгегиўизден баар таап, бааланган 
учурларыўыз арбын болгондур?

- Эфирлеримде адабий булактардан алын-
ган маалыматтарга таянып, дїйнєлїк зал-
карлардын ємїр жолун баяндап келдим. 
Кєєнєрбєс шедевр делген дїйнєлїк музы-
калык чыгармаларды талдадым. Талдоо учу-
рунда музыкадан їзїндїлєр берилчї. Учу-
рунда бул уктуруулардын баалуулугу бел-
гиленип, мага Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик Улуттук теле кєрсєтїї жана 
радио уктуруу компаниясынын 1997-жыл-
дагы “эў мыкты музыковеди” деген диплом 
тапшырылган. 2008-жылдан тартып Кыргыз 
композиторлор уюмунун мїчєлїгїнє кабыл 
алындым. Кыргыз авторлорунун жаўы чы-
гармаларын эфир толкунуна алып чыгып, 
бїгїнкї кїндєгї ийгиликтерин, турмуштук 
кєйгєйлєрїн жана кыргыз композиторло-
рунун кийинки єнїгїшї тууралуу єз оюм-
ду билдирип келем.

КЫРГЫЗ РАДИОСУНА – 90 ЖЫЛ

Кыргыз радиосунун комментатору Жыпар АКМАТОВА:

"ЖАШООМДУН МАЎЫЗЫ 
РАДИО БОЛДУ"

- Элди агартуудагы радионун ордун, 
маанисин айта кетсеўиз? 

- Телеге, гезит-журналдарга, интернет-
ке караганда радиодон їн, добуш аркылуу 
кєптєгєн маалыматтарды алууга болот. Ра-
диону угуш їчїн атайын убакыт сарптабас-
тан, башка жумуштарды жасап отуруп эле 
жан дїйнєнї азыктандырса болот. Радио-
нун дагы бир баалуу єзгєчєлїгї, жол жїрїп 
баратканда транспортто да уга алабыз. Ра-
дио азыркы замандын убактысы тар адам-
дарынын турмушуна єтє ыўгайлуу деп ой-
лойм. Маалымат тандалбай, саман-топону 
аралашкан бойдон адамдын мээсине куй-
ган интернеттин заманында жашап жата-
быз. Радиодон берилген уктуруулар, маалы-
маттар тандалып даярдалат. Чыгармалардан 
їзїндїлєрдї бергенде эў маанилїї, урунт-
туу учурларына, кулакка жагымдуу сєздє-
рїнє басым коёбуз. Элдин дїйнє таанымын 
єнїктїрїїдє радионун ролу чоў.

- Сиз менен тагдырлаш, сапарлаш бол-
гон куттуу-баяндуу кесибиўизден керек-
тїї кандай азык алдыўыз? 

- Радио менин жашоомдун маўыздуу бо-
лушуна себеп болду. Ой жїгїртїїнї їйрєн-
дїм. Жан дїйнємдї кєптєгєн маалыматтар 
менен байыттым. Искусствону, музыканы 
жан дїйнєм менен кабыл алып, аларды угар-
мандарыма жеткиликтїї айтып бергенди 
жана эмгекчилдикти їйрєндїм. Азыр дагы 
їйрєнїїнїн їстїндємїн. Кєп нерсени жаш-
тардан алган учурлар да болуп калат. Ант-
кени, азыр технология заманы эмеспи, ушу 
заманга ыкташып, ылайыктуу болуп, кайсы 
бир маалыматты тез, ыкчам жеткириш їчїн 
техникалык жабдууларды колдонууну, керек 
болсо жаштардай ой жїгїртїїнї єнїктїр-
гєнгє туура келет. Адам ємїр бою окуса да 
кєптїк кылбайт экен. Мен ачылыштар бо-
луп жаткан заманды кєрїп, жашап жатка-
ныма кубанам. Быйыл радиодо иштегени-
ме 33 жыл болду. Менин жашоомдун маа-
ниси, маўызы, радио болду деп айтар элем.

Афина БАКИРОВА
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Кєптєн бери “карматпай 
жїргєн” облус башчыдан 
Баткендеги абалды 
сурап, маалымат алдык. 
Кыргызстандын жїрєгїнє 
айланган аймактагы абал 
баарыбызга кызык болсо 
керек.  

- Абдикарим мырза, учурда 
коўшу Тажикстан менен абал 
кандай? Кооптонууга негиз 
жокпу? Кємїрдїн баасы кан-
тип жатат? Дегеле элдин отун-
суусу беленделдиби?

- Баткен облусунун аймагында 
кырдаал салыштырмалуу турук-
туу. Тиешелїї кїч тїзїмдєрї єз 
ишмердїїлїгїн жїргїзїшїїдє. 
Кємїр боюнча Баткен шаарынын 
жана Баткен районунун аймак-
тарында Сїлїктї шаарынын БР 
маркадагы кємїрї 7 миў сомдон, 
Баткен районунун кємїр кенде-
ринен казылып алынган кємїр           
4 - 5 миў сомдон сатылууда. Ка-
дамжай районунун аймактарын-
да жана Кызыл-Кыя шаарында 
Сїлїктїнїн арзан кємїрї 8 сом-
дон жеткирилїїдє. Базарларда 
кємїргє болгон бааларды ту-
рукташтыруу жана жєнгє салуу 
боюнча райондук администра-
циялардын алдында тїзїлгєн ко-
миссиялар монополияга каршы 
кызматы менен биргеликте иш 
алып барууда. Жер-жерлерде аз 
камсыз болгон їй-бїлєлєргє жа-
на жабыркагандарга кємїр жет-
кирїї иш-чаралары колго алын-
ган. Учурда монополияга каршы 
жєнгє салуу кызматынын Баткен 
облустук бєлїмїнїн кызматкер-
лери жергиликтїї мамлекеттик 
бийлик органдары менен бирге-
ликте иш-аракеттерин жїргїзїп 
келїїдє. Сїлїктї шаарынын ири 

кєлємдєгї БК маркасындагы кє-
мїр 8-11 миў сомго чейин саты-
лууда. Базарда кємїр запасы же-
тиштїї (80-100 тонна). Чек ара 
окуясынан жабыркаган Баткен 
жана Лейлек райондорунун 875 
їй-бїлєлєрїнє Сїлїктї шаары-
нын кенчилери биригип 604 тон-
на кємїр жеткирип, жардам ка-
тары таратылды.

- Тамак-ашка, азык-тїлїккє 
болгон баа жагы кантип жа-
тат? Баш калаада кымбатчы-
лык кїч алды, Баткенде баа-
лар эки эсеге чейин єсїп кет-
кен жокпу?

- Жыл башында облуста эле 
эмес, єлкє боюнча негизги 
азык-тїлїккє болгон баалар бо-
луп кєрбєгєндєй єсїїсїнє кїбє 

болдук. Буга АКШ долларынын 
жана инфляциянын єсїїсї, кї-
йїїчї майга баанын кескин жо-
горулоосу єз таасирин тийгизип, 
облуста єндїрїлгєн айрым азык-
тїлїктєр менен толук камсыз 
болбогондуктан, товарлар єзї-
бїздє єндїрїлбєй сырттан жа-
на ички базарлардан ташылып 
келингендиктен баалар жогору-
лап кеткен. Ун, кумшекер, єсїм-
дїк майлары сыяктуу товар-
лар ишкерлер тарабынан Биш-
кек, Ош, Кара-Суу базарларынан 
алынып келинет. Ага карабас-
тан жергиликтїї бийлик менен 
жїргїзїлгєн иш-аракеттердин 
натыйжасында калкыбыз азык-
тїлїк менен камсыз болуп тур-
ду. Алсак, Министрлер Кабинети 

тарабынан бєлїнгєн арзан баа-
да кумшекер, єсїмдїк майлары 
ишкерлер тарабынан алынып ке-
лип калкка арзан баада сатыл-
ды. Учурда Баткен облусунун ай-
магында азык-тїлїккє, социал-
дык жактан маанилїї тамак-аш 
продуктуларынын баалары ту-
руктуу. Социалдык жактан маа-
нилїї товарлардын бааларына 
тийиштїї органдар тарабынан 
талдоо жїргїзїлїп турат. На-
тыйжада, айрым товарлардын 
бааларынын тємєндєєсї бай-
калууда. Єсїмдїк майдын ор-
точо баасы 180-190 сомго чейин 
сатылган болсо, бїгїн 150 сом 
баасында сатылууда. Калкты 
айыл чарба продуктулары ме-
нен камсыз кылууда буудай, 
май єсїмдїктєрї, жашылча, 
картошка ж.б. айыл чарба про-
дукцияларын эгїї аянттарынын 
кєлємїн кєбєйтїї боюнча калк-
ка тїшїндїрїї иштерин жїргї-
зїї жергиликтїї бийлик орган-
дарына тапшырылган.

- Социалдык тїйїндєрдє, 
интернетте сиздин “кєзїўїз-
дєн генералдык наам” учуп 
жатканы жазылууда. Албетте, 
“генералды эўсебеген солдат 
– солдат эмес” деўизчи. Би-
рок, азыркы мыйзам аркылуу 
Баткендин губернаторлугу-
нан деле “чоў жылдызды” ал-
саўыз болот да, туурабы?

- Ооба, “генерал болушту эўсе-
беген солдат - солдат эмес”. Бат-
кен облусу эки єлкє менен чекте-
шет. Эки єлкє менен теў чек ара 
толук чечилбегендиктен кєптє-
гєн окуялар болуп єттї. Буюрса 
мамлекетибиздин жетекчилери-
нин демилгеси менен єзбек мам-
лекети менен маселе чечилди. 
Тажик мамлекети менен учур-
да эки єкмєттїн комиссиялары 
иштеп жатышат. Ошондуктан, 

облуста чарбачылык эле маселе 
эмес, коопсуздук маселеси да бар.

- Жообуўузга ынанган жок-
мун. Ичтеги каалоону ачык 
айтпай “буйтайсыз” да. Мей-
лиўиз, чек ара кызматынын 
шинелинен чыккан офицер-
сиз да. Баткен жергесине чек 
ара кызматы їчїн кошумча 
штаттарды ачып, офицерлер-
дин, прапорщиктердин санын 
кєбєйтсє болот беле?

- Ооба, мен чек ара окуусун, 
кийин академиясын да бїтїр-
гєм. Чек ара кызматында жалпы-
сынан 29 жыл кызмат кылдым. 
Жєнєкєй офицерлик иш ордунан 
чек ара кызматынын тєрагасы-
на чейинки бїтїндєй кызмат-
тык тепкичтерди ырааттуу ба-
сып єттїм. Чек арадагы болгон 
окуялардын баарына катыштым. 
Ошондуктан, сиз кєтєргєн масе-
ле учурдун талабы. Азыр бул ба-
гытта кєптєгєн жумуштар болуп 
жатат. Аскер кызматкерлердин 
маяналарынын кєтєрїлїшї, тех-
никалык жабдуулар менен кам-
сыздалышы, аскер кызматкер-
лердин жашоо-шартынын жак-
шыртылышы ж.б. ар тараптуу 
колдоо жїрїп жатат.

- Тар чєйрєдє сизди Курал-
дуу кїчтєрдїн генералдык 
штабынын мурдагы жетекчи-
си, генерал-майор Райымберди 
Дїйшєнбиев менен дос экени-
ўиз белгилїї. Учурда генерал 
менен мамилеўиз жакшыбы? 
Мамлекет мындай кадрлардын 
кїчїн алса болот беле?

- Генерал Райымберди Дїй-
шєнбиев менен 15 жашымдан бе-
ри бирге окуп, бирге кызмат кы-
лып, далай кыйынчылыктарды 
башыбыздан бирге єткєргєнбїз. 
Ооба, экєєбїздїн дос экенибиз-
ди баары билет. Мен дайым сый-
мыктануу менен кандай учур, 
кай убак болбосун Райымды до-
сум деп айтып жїрєм. Учурда эс 
алууда, ал кишинин кїчї, били-
ми жана тажрыйбасы чоў. Келе-
чекте мамлекет їчїн дагы да бел 
чечпей иштеп берет деген ише-
ничтемин.

Калыгул БЕЙШЕКЕЕВ

ЄРЇКЗАРЛУУ АЙМАКТА

Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым 
укуктуу єкїлї Абдикарим АЛИМБАЕВ:

“Райым досум мамлекет їчїн 
бел чечпей иштеп берет”

УКУК КОРГОО ОРГАНДАРЫ ЖАНА САЛЫК КЫЗМАТЫНЫН ОРГАНДАРЫ ТАРАБЫНАН ИШКЕРДИК СУБЪЕКТТЕРГЕ 
ЖЇРГЇЗЇЛЇЇЧЇ ТЕКШЕРЇЇЛЄРДЇ КАТТООНУН ТАРТИБИ ЖЄНЇНДЄ ЖОБОНУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

Èøêåðäèê ñóáúåêòòåðäèí èøèíå ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð-
äûí íåãèçñèç êèéëèãèø¿¿ñ¿í ÷åòòåò¿¿, àëàðäû óêóêòóê êîð-
ãîîíó ê¿÷ºò¿¿, æàãûìäóó èøêåðäèê æàíà èíâåñòèöèÿëûê 
÷ºéðºí¿ ò¿ç¿¿, óêóê êîðãîî îðãàíäàðû æàíà ñàëûê êûçìà-
òûíûí îðãàíäàðû òàðàáûíàí òåêøåð¿¿ëºðä¿ æ¿ðã¿ç¿¿äº 
êîððóïöèÿëûê òîáîêåëäèêòåðäèí êºð¿í¿ø¿íº êàðøû àðà-
êåòòåí¿¿, ìàìëåêåòòèê áàøêàðóó ñèñòåìàñûíäà ìàìëå-
êåòòèê òàðòèïòè ÷û¢äîî, îøîíäîé ýëå "Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí ïðîêóðàòóðàñû æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 48-áåðåíåñèí, 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2020-æûëäûí 
17-äåêàáðûíäàãû ¹64 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëå-
êåòòèê áàøêàðóóñóíà ñàíàðèïòèê òåõíîëîãèÿëàðäû êèð-
ãèç¿¿í¿ àêòèâäåøòèð¿¿ áîþí÷à êå÷èêòèðèëãèñ ÷àðàëàð 
æºí¿íäº", 2021-æûëäûí 29-ÿíâàðûíäàãû ¹3 "Ìåí÷èê-
òè êîðãîî æàíà èøêåðëåð ìåíåí èíâåñòîðëîðäó êîëäîî 
æºí¿íäº", 2021-æûëäûí 4-ìàðòûíäàãû ¹61 "Èøêåðäèê 
ñóáúåêòòåðèí êîðãîî áîþí÷à êîøóì÷à ÷àðàëàð æºí¿íäº" 
æàðëûêòàðûí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîîïñóçäóê êå-
¢åøèíèí 2021-æûëäûí 26-íîÿáðûíäàãû ¹3 "Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí ýêîíîìèêàëûê æàíà àçûê-ò¿ë¿ê êîîïñóçäóãóí 
êàìñûç êûëóó æºí¿íäº" ÷å÷èìèí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 70, 71-áåðå-
íåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, òîêòîì êûëàì:

1. Óêóê êîðãîî îðãàíäàðû æàíà ñàëûê êûçìàòûíûí îð-
ãàíäàðû òàðàáûíàí èøêåðäèê ñóáúåêòòåðãå æ¿ðã¿ç¿ë¿¿÷¿ 

òåêøåð¿¿ëºðä¿ êàòòîîíóí òàðòèáè æºí¿íäº æîáî òèðêåìå-
ãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðàòóðàñû Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè ìåíåí ºç àðà 
àðàêåòòåíèï:

- óêóê êîðãîî îðãàíäàðû æàíà ñàëûê êûçìàòûíûí îðãàí-
äàðû òàðàáûíàí èøêåðäèê ñóáúåêòòåðãå æ¿ðã¿ç¿ë¿¿÷¿ òåê-
øåð¿¿ëºðä¿ êàòòîîíóí áåëãèëåíãåí òàðòèáè òóóðàëóó ìàà-
ëûìàòòûê ò¿ø¿íä¿ð¿¿ ºíºêò¿ã¿í ðåñïóáëèêàíûí á¿òê¿ë àé-
ìàãûíäà æ¿ðã¿çñ¿í;

- óøóë Æàðëûêòû àòêàðóó áîþí÷à çàðûë ÷àðàëàðäû êºð-
ñ¿í.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè:
- ýêè àéëûê ìººíºòòº óøóë Æàðëûêòàí êåëèï ÷ûãóó÷ó 

òèåøåë¿¿ ÷å÷èìäåðäè êàáûë àëñûí;
- Óêóê êîðãîî îðãàíäàðû æàíà ñàëûê êûçìàòûíûí îðãàí-

äàðû òàðàáûíàí èøêåðäèê ñóáúåêòòåðãå æ¿ðã¿ç¿ë¿¿÷¿ òåê-
øåð¿¿ëºðä¿ êàòòîîíóí òàðòèáè æºí¿íäº æîáîíóí òàëàïòà-
ðûíûí àòêàðóó áèéëèãèíèí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðû òàðà-
áûíàí òàê ñàêòàëûøûí êàìñûç êûëñûí.

4. Óøóë Æàðëûêòûí êîëäîíóëóøó áóë Æàðëûê ê¿÷¿íº 
êèðãåíãå ÷åéèí áåëãèëåíãåí óêóê êîðãîî îðãàíäàðû æàíà 
ñàëûê êûçìàòûíûí îðãàíäàðû òàðàáûíàí æ¿ðã¿ç¿ë¿ï æàò-
êàí òåêøåð¿¿ëºðãº æàéûëòûëáàéò.

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

äûí 15-ìàðòûíäàãû ¹58 "Èøêåðäèê ñóáúåêòòåðèíèí æà-
íà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí èø-
òåðèí óêóê êîðãîî æàíà ñàëûê îðãàíäàðû òàðàáûíàí òåê-
øåð¿¿äº àëàðäû óêóêòóê êîðãîî áîþí÷à êîøóì÷à ÷àðàëàð 
æºí¿íäº" Æàðëûãû;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûë-
äûí 4-ìàðòûíäàãû ¹61 "Èøêåðäèê ñóáúåêòòåðèí êîðãîî 
áîþí÷à êîøóì÷à ÷àðàëàð æºí¿íäº" Æàðëûãûíûí 4-ïóíêòó.

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

7. Áóë Æàðëûê "Èøêåðäèê ñóáúåêòòåðäè òåêøåð¿¿ëºð-
ä¿ êàòòîî" àâòîìàòòàøòûðûëãàí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñû 
êîëäîíóóãà êèðãèçèëãåí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðå òóðãàí 
Óêóê êîðãîî îðãàíäàðû æàíà ñàëûê êûçìàòûíûí îðãàíäà-
ðû òàðàáûíàí èøêåðäèê ñóáúåêòòåðãå æ¿ðã¿ç¿ë¿¿÷¿ òåêøå-
ð¿¿ëºðä¿ êàòòîîíóí òàðòèáè æºí¿íäº æîáîíóí QR-êîä ûé-
ãàðóó æºí¿íäº òàëàï áºë¿ã¿íäº 5-ïóíêòòóí ¿÷¿í÷¿ àáçàöûí, 
8-ïóíêòòóí 2-ïóíêò÷àñûí, 10-ïóíêòóíóí àëòûí÷û àáçàöûí, 
14-ïóíêòòó æàíà 3-ãëàâàíû êîøïîãîíäî, ðàñìèé æàðûÿëàí-
ãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò. 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 7-äåêàáðû, ÏÆ ¹388
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

"КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЙИК ТООЛУУ ЖАНА АЛЫСКЫ 
АЙМАКТАРЫНДА ЖАЙГАШКАН КАЛКТУУ КОНУШТАРДА 

ЖАШАГАН, ТАБИГЫЙ МЇНЄЗДЄГЇ КЫРСЫКТАРДЫН 
НАТЫЙЖАСЫНДА ЖАБЫР ТАРТКАН, 2002-ЖЫЛДАН ТАРТЫП 

ЖАНА АНДАН КИЙИНКИ МЕЗГИЛДЕ ССУДА АЛЫШКАН 
АДАМДАРГА АЛГАН ЖЕЎИЛДЕТИЛГЕН УЗАК МЄЄНЄТТЇЇ 

ССУДАЛАРЫН КАЙТАРЫП БЕРЇЇСЇНЄ ЖЕЎИЛДИКТЕР 
БЕРЇЇ ЖЄНЇНДЄ" КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

МЫЙЗАМЫНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2022-æûëäûí 2-íîÿáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áèéèê òîîëóó æàíà àëûñêû àéìàêòàðûíäà æàéãàøêàí êàëê-

òóó êîíóøòàðäà æàøàãàí, òàáèãûé ì¿íºçäºã¿ êûðñûêòàðäûí íàòûéæàñûíäà æàáûð òàðò-
êàí, 2002-æûëäàí òàðòûï æàíà àíäàí êèéèíêè ìåçãèëäå ññóäà àëûøêàí àäàìäàðãà àë-
ãàí æå¢èëäåòèëãåí óçàê ìººíºòò¿¿ ññóäàëàðûí êàéòàðûï áåð¿¿ñ¿íº æå¢èëäèêòåð áå-
ð¿¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà ("Ýðêèí-Òîî" ãåçèòè, 2006-æûëäûí 
15-ñåíòÿáðû, ¹68) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) Ìûéçàìäûí àòàëûøûíäàãû "ññóäà" æàíà "ññóäàëàðûí" äåãåí ñºçäºð òèåøåë¿¿ë¿-
ã¿íº æàðàøà "çàéûì" æàíà "çàéûìäàðûí" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;

2) 1-ñòàòüÿäà "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íºí óçàê ìººíºòò¿¿ æå¢èëäåòèëãåí 
ññóäàëàðäû (ìûíäàí àðû - ññóäà) àëãàí àäàìäàðãà ññóäàíû êàéòàðûï áåð¿¿äº" äåãåí 
ñºçäºð "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíåí óçàê ìººíºòò¿¿ æå¢èëäå-
òèëãåí çàéûìäàðäû (ìûíäàí àðû - çàéûì) àëãàí àäàìäàðãà çàéûìäû êàéòàðûï áåð¿¿äº" 
äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;

3) 2-ñòàòüÿäà "Ññóäà àëóó÷ó ññóäàíû êàéòàðûï áåðãåíäå ññóäàíûí" äåãåí ñºçäºð "Çà-
éûì àëóó÷ó çàéûìäû êàéòàðûï áåðãåíäå çàéûìäûí" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;

4) 3-ñòàòüÿ òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"3-ñòàòüÿ. Óøóë Ìûéçàìäûí êîëäîíóëóøó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìè-

íèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ôèíàíñû-êðåäèòòèê ôîíä ìåíåí çàéûì àëóó÷óíóí îðòîñóíäà-
ãû 2002-æûëäàí òàðòûï æàíà àíäàí êèéèí ïàéäà áîëãîí ìàìèëåëåðãå æàéûëòûëàò.";

5) 4-ñòàòüÿäà "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòû-
ðûëñûí ;

6) òèðêåìåäå:
à) àòàëûøûíäàãû "ññóäà" æàíà "ññóäàëàðûí" äåãåí ñºçäºð òèåøåë¿¿ë¿ã¿íº æàðàøà 

"çàéûì" æàíà "çàéûìäàðûí" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
á) ýêèí÷è àáçàöòà "æå¢èëäåòèëãåí óçàê ìººíºòò¿¿ ññóäàíûí" äåãåí ñºçäºð "óçàê ìºº-

íºòò¿¿ æå¢èëäåòèëãåí çàéûìäûí" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
â) òºðò¿í÷¿ àáçàöòà "ññóäà àëóó÷ó" æàíà "ññóäàëûê" äåãåí ñºçäºð òèåøåë¿¿ë¿ã¿íº 

æàðàøà "çàéûì àëóó÷ó" æàíà "çàéûìäûê" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí ;
ã) áåøèí÷è àáçàöòà "ññóäàíûí" äåãåí ñºç "çàéûìäûí" äåãåí ñºçãº àëìàøòûðûëñûí ;
ä) àëòûí÷û àáçàöòà "ññóäàíûí" äåãåí ñºç "çàéûìäûí" äåãåí ñºçãº àëìàøòûðûëñûí.
2-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº 

êèðåò.
Óøóë Ìûéçàìäûí êîëäîíóëóøó óøóë Ìûéçàì ê¿÷¿íº êèðãåíãå ÷åéèí ò¿ç¿ëãºí óçàê 

ìººíºòò¿¿ æå¢èëäåòèëãåí ññóäàëàðäû áåð¿¿ æºí¿íäº êåëèøèìäåð áîþí÷à ìàìèëå-
ëåðãå äà æàéûëòûëàò äåï áåëãèëåíñèí.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 7-äåêàáðû, ¹116

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ ПРИ 
ВОЗВРАЩЕНИИ ПОЛУЧЕННЫХ ЛЬГОТНЫХ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ССУД ЛИЦАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ВЫСОКОГОРНЫХ И ОТДАЛЕННЫХ 
ЗОНАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПОСТРАДАВШИМ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, 
ПОЛУЧИВШИМ ССУДЫ В ПЕРИОД С 2002 ГОДА И ДАЛЕЕ»

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
2 íîÿáðÿ 2022 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ïðåäîñòàâëåíèè ëüãîò ïðè âîçâðàùåíèè 

ïîëó÷åííûõ ëüãîòíûõ äîëãîñðî÷íûõ ññóä ëèöàì, ïðîæèâàþùèì â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, 
ðàñïîëîæåííûõ â âûñîêîãîðíûõ è îòäàëåííûõ çîíàõ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, ïîñòðà-
äàâøèì â ðåçóëüòàòå ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà, ïîëó÷èâøèì ññóäû â 
ïåðèîä ñ 2002 ãîäà è äàëåå» (ãàçåòà «Ýðêèí-Òîî» îò 15 ñåíòÿáðÿ 2006 ãîäà ¹68) ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) â íàèìåíîâàíèè Çàêîíà ñëîâà «ññóä» è «ññóäû» ñîîòâåòñòâåííî çàìåíèòü ñëîâà-
ìè «çàéìîâ» è «çàéìû»;

2) â ñòàòüå 1 ñëîâà «ïîëó÷èâøèì äîëãîñðî÷íûå ëüãîòíûå ññóäû (äàëåå - ññóäà) 
îò Ïðàâèòåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ëüãîòû ïðè âîçâðàùå-
íèè ññóä» çàìåíèòü ñëîâàìè «ïîëó÷èâøèì äîëãîñðî÷íûå ëüãîòíûå çàéìû (äàëåå - 
çàåì) îò Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ëüãîòû ïðè 
âîçâðàùåíèè çàéìîâ»;

3) â ñòàòüå 2 ñëîâà «ññóäû ññóäîïîëó÷àòåëåì» è «ññóäû» ñîîòâåòñòâåííî çàìåíèòü 
ñëîâàìè «çàéìà çàåìùèêîì» è «çàéìà»;

4) ñòàòüþ 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ñòàòüÿ 3. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Çàêîíà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå 

ìåæäó Ôèíàíñîâî-êðåäèòíûì ôîíäîì ïðè Ìèíèñòåðñòâå ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóá-
ëèêè è çàåìùèêîì ñ 2002 ãîäà è äàëåå.»;

5) â ñòàòüå 4 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâó» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòó Ìèíèñòðîâ»;
6) â ïðèëîæåíèè:
à) â íàèìåíîâàíèè ñëîâà «ññóä» è «ññóäû» ñîîòâåòñòâåííî çàìåíèòü ñëîâàìè «çàé-

ìîâ» è «çàéìû»;
á) â àáçàöå âòîðîì ñëîâà «äîëãîñðî÷íîé ëüãîòíîé ññóäû, âûäàííîé» çàìåíèòü ñëî-

âàìè «äîëãîñðî÷íîãî ëüãîòíîãî çàéìà, âûäàííîãî»;
â) â àáçàöå ÷åòâåðòîì ñëîâà «ññóäíûõ» è «ññóäîïîëó÷àòåëåì» ñîîòâåòñòâåííî çàìå-

íèòü ñëîâàìè «çàåìíûõ» è «çàåìùèêîì»;
ã) â àáçàöå ïÿòîì ñëîâà «ññóäû, ïîãàøàåìîé» çàìåíèòü ñëîâàìè «çàéìà, ïîãà-

øàåìîãî»;
ä) â àáçàöå øåñòîì ñëîâà «ññóäû, êîìïåíñèðóåìûé» çàìåíèòü ñëîâàìè «çàéìà, êîì-

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

îïóáëèêîâàíèÿ.
Óñòàíîâèòü, ÷òî äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Çàêîíà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òàêæå íà îòíîøåíèÿ 

ïî äîãîâîðàì î ïðåäîñòàâëåíèè äîëãîñðî÷íûõ ëüãîòíûõ ññóä, çàêëþ÷åííûì äî âñòóï-
ëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Çàêîíà.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 7 äåêàáðÿ 2022 ãîäà, ¹116

"КОРЕЯ – КЫРГЫЗСТАН" АГРОЄНЄР ЖАЙ КОМПЛЕКСИ" АГРОЄНЄР 
ЖАЙ КЛАСТЕРИН ТЇЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

Êëàñòåðäèê ºí¿ã¿¿í¿í íåãèçèíäå èííîâàöèÿëûê æàíà 
æîãîðêó ñàïàòòàãû àéûë ÷àðáà ïðîäóêöèÿñûí æàíà äàÿð 
òàìàê-àø àçûêòàðûí ºíä¿ð¿¿í¿ óþøòóðóó, àòàëãàí òîâàð-
ëàðãà êàëêòûí ñóðîî-òàëàáûí êàíààòòàíäûðóó, ýë àðàëûê 
ñòàíäàðòòàðäûí òàëàïòàðûíà ûëàéûê æàíà òàëàï êûëûí-
ãàí àäèñòèêòåð áîþí÷à àéûë ÷àðáà òàðìàãû ¿÷¿í àäèñòåð-
äè äàÿðäîîíó êàìñûç êûëóó, îøîíäîé ýëå ðåñïóáëèêàäà 
àãðîºíºð æàé êîìïëåêñèí àíäàí àðû ºí¿êò¿ð¿¿ ìàêñàòûí-
äà òîêòîì êûëàì:

1. "Êîðåÿ - Êûðãûçñòàí" àãðîºíºð æàé êîìïëåêñè" àãðîº-
íºð æàé êëàñòåðè (ìûíäàí àðû - Êëàñòåð) ò¿ç¿ëñ¿í.

2. Êëàñòåðäè áàøêàðóóíó "Àëäû¢êû àãðîºíºð æàé êîìï-
ëåêñè" æîîïêåð÷èëèãè ÷åêòåëãåí êîîìóíóí àòûíàí áàøêà-
ðóó÷ó êîìïàíèÿ (ìûíäàí àðû – áàøêàðóó÷ó êîìïàíèÿ) æ¿-
çºãº àøûðàò äåï áåëãèëåíñèí.

3. Èëèìèé-èçèëäºº áàãûòû áîþí÷à àéûë ÷àðáà æàíà 
ºíä¿ð¿øò¿ê áàçàñû áàð "Èí Âîòåð Ñîëþøí Àãðî" æîîï-
êåð÷èëèãè ÷åêòåëãåí êîîìó (ìûíäàí àðû - "Èí Âîòåð Ñî-
ëþøí Àãðî" Æ×Êñû) Êëàñòåðäèí êàòûøóó÷óëàðûíûí êó-
ðàìûíà êèðãèçèëñèí.

4. Íåãèçãè ìèëäåòòåð áîëóï òºìºíê¿ëºð àíûêòàëñûí: 
à) Êëàñòåðäèí:

- ýë àðàëûê òàæðûéáàíû, àíûí è÷èíäå èøòåï æàòêàí ê¿-
íºñêàíà êîìïëåêñèíèí àéìàãûíäà èëèìèé-èçèëäºº æàíà 
ºíä¿ð¿øò¿ê áàçàñû áàð "Èí Âîòåð Ñîëþøí Àãðî" Æ×Êñû-
íûí êºìºêòºø¿¿ñ¿ ìåíåí Êîðåÿ Ðåñïóáëèêàñûíûí òàæ-
ðûéáàñûí ïàéäàëàíóó àðêûëóó èííîâàöèÿëûê ÷å÷èìäåð-
äè æàíà àëäû¢êû àãðîòåõíîëîãèÿëàðäû êèðãèç¿¿ æîëó ìå-
íåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéûë ÷àðáàñûí ºí¿êò¿ð¿¿;

- èííîâàöèÿëûê æàíà æîãîðêó ñàïàòòàãû àéûë ÷àðáà æà-
íà òàìàê-àø ïðîäóêöèÿñûí ÷ûãàðóó áîþí÷à àòààíäàøòûê-
êà æºíäºìä¿¿ çàìàíáàï ºíä¿ð¿øòºðä¿ ò¿ç¿¿ ¿÷¿í èíâåñ-
òèöèÿëàðäû, àíûí è÷èíäå ÷åò ºëêºë¿ê, îøîíäîé ýëå àë-
äû¢êû àãðîòåõíîëîãèÿëàðäû òàðòóó;

- ýë àðàëûê îêóòóó ïðîãðàììàëàðûíà ûëàéûê àéûë ÷àð-
áàñûíäà òàëàï êûëûíãàí àäèñòèêòåð áîþí÷à êâàëèôè-
êàöèÿëóó êàäðëàðäû äàÿðäîî ¿÷¿í îêóó áîðáîðóí ò¿ç¿¿;

- èëèìèé-èçèëäºº áàçàñûí ºí¿êò¿ð¿¿, çàìàíáàï îêóó-
ëàáîðàòîðèÿëûê, èëèìèé-èçèëäºº áîðáîðëîðóí, îøîíäîé 
ýëå èííîâàöèÿëûê èíôðàñòðóêòóðàíû ò¿ç¿¿;

- òàæðûéáà æàíà òåõíîëîãèÿëàð ìåíåí òóðóêòóó àëìà-
øóóíó óþøòóðóó æîëó ìåíåí àéûë ÷àðáà ÷ºéðºñ¿íäºã¿ 
óøóë ñûÿêòóó ÷åò ºëêºë¿ê èëèìèé-èçèëäºº áîðáîðëîðó 
ìåíåí êûçìàòòàøóóíó æºíãº ñàëóó;

á) áàøêàðóó÷ó êîìïàíèÿíûí:
- ÷åò ºëêºë¿ê àëäû¢êû òàæðûéáàíû ýñêå àëóó ìåíåí 

Êëàñòåðäè ºí¿êò¿ð¿¿ æàíà àíû ýë àðàëûê êîîì÷óëóêêà 
èíòåãðàöèÿëîî;

- Êëàñòåðäèí êàòûøóó÷óëàðûí êàòòîî æàíà òèåøåë¿¿ ê¿-
áºë¿êòºðä¿ áåð¿¿, Êëàñòåðäèí êàòûøóó÷óëàðûíûí ðååñò-
ðèí æ¿ðã¿ç¿¿;

- Êëàñòåðäèí èíâåñòîðëîðó æàíà êàòûøóó÷óëàðû ºçäº-
ð¿íº àëãàí ìèëäåòòåíìåëåðèí òàëàïòàãûäàé àòêàðóóñóí 
êîíòðîëäîîíó æ¿çºãº àøûðóó;

- Êëàñòåðäèí àéìàãûíà àíû ºí¿êò¿ð¿¿í¿í èøòåëèï ÷ûê-
êàí áàøêû ïëàíûíà ûëàéûê èíâåñòèöèÿëûê äîëáîîðëîð-
äó æàéãàøòûðóó;

- Êëàñòåðäè ºí¿êò¿ð¿¿ãº ÷åò ºëêºë¿ê àäèñòåðäè æàíà 
êîíñóëüòàíòòàðäû òàðòóó.

5. Òºìºíê¿ëºð áåëãèëåíñèí:
à) Êëàñòåðäèí ºíºð æàé æàíà àéûë ÷àðáà ÷ºéðºëºð¿í¿í 

àéìàãûíäà èíâåñòèöèÿëûê äîëáîîðëîðäó èøêå àøûðóó ò¿ç 
èíâåñòèöèÿëàðäû, àíûí è÷èíäå ÷åò ºëêºë¿ê èíâåñòèöèÿ-
ëàðäû òàðòóóíóí ýñåáèíåí æ¿çºãº àøûðûëàò;

á) èíâåñòèöèÿëûê äîëáîîðëîðäó èøêå àøûðóó æºí¿í-
äº ÷å÷èì áàøêàðóó÷ó êîìïàíèÿ òàðàáûíàí êàáûë àëûíàò.

6. Êëàñòåð òºìºíê¿ëºðä¿ ò¿ç¿¿í¿ ºç è÷èíå êàìòûéò äåï 
áåëãèëåíñèí:

- àéûë ÷àðáàñûíäà ïàéäàëàíûëóó÷ó ºíºð æàé ïðîäóê-
öèÿñûí ºíä¿ð¿¿ áîþí÷à ºíºð æàé çîíàñûí;

- àéûë ÷àðáà ïðîäóêöèÿñûí êàéðà èøòåò¿¿ áîþí÷à ºíºð 
æàé çîíàñûí æàíà ìóçäàòêû÷ ñàêòîî çîíàñûí;

- àéûë ÷àðáà ºíä¿ð¿ø¿í¿í à÷ûê çîíàñûí, àíûí è÷èíäå 
àéûë ÷àðáà ºñ¿ìä¿êòºð¿í¿í óðóêòàðûí ºñò¿ð¿¿í¿ æàíà 
ïèòîìíèê ÷àðáàñûí ºí¿êò¿ð¿¿í¿;

- ê¿íºñêàíà çîíàñûí;
- èëèìèé-èçèëäºº æàíà ñûíîî ëàáîðàòîðèÿëàðûí;
- êîìïîñòòîî çîíàñûí, ñóóíó òàçàëîî æàíà òàìàê-àø êàë-

äûêòàðûí æåð ñåìèðòêè÷êå êàéðà èøòåò¿¿ ñèñòåìàñûí;
- à÷ûê æåðäåãè "àêûëäóó ôåðìàëàð" çîíàñûí.
7. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ×¿é îáëóñóíóí Àëàì¿ä¿í 

æàíà Ñîêóëóê ðàéîíäîðóíóí ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿ-
ëàðû Êëàñòåðäè ò¿ç¿¿ ¿÷¿í áåëãèëåíãåí òàðòèïòå òºìºí-
ê¿ëºðä¿ êàìñûçäàñûí:

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ×¿é îáëóñóíóí Àëàì¿ä¿í æà-
íà Ñîêóëóê ðàéîíäîðóíóí àéìàãûíäà æàéãàøêàí æåð ó÷àñ-
òîêòîðóí êîòîðóóíó (òðàíñôîðìàöèÿëîîíó);

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ×¿é îáëóñóíóí Àëàì¿ä¿í 

æàíà Ñîêóëóê ðàéîíäîðóíóí àéìàãûíäà æàéãàøêàí æàë-
ïû àÿíòû 350 ãà æåð ó÷àñòîêòîðóí áåð¿¿í¿;

- òèåøåë¿¿ áàãûòòàãû áºë¿íãºí æåð ó÷àñòîãóíäà àéûë 
÷àðáà ïðîäóêöèÿñûí êàéðà èøòåò¿¿ æàíà àéûë ÷àðáà áà-
ãûòûíäàãû æàáäóóëàðäû, ÷èéêè çàòòàðäû æàíà ìàòåðèàë-
äàðäû ºíä¿ð¿¿ áîþí÷à ºíä¿ð¿øò¿ê àÿíò÷àëàðäû, îøîíäîé 
ýëå çàðûë ºíä¿ð¿øò¿ê èíôðàñòðóêòóðàíû (ýëåêòð ýíåð-
ãèÿñû, êàíàëèçàöèÿ, ñóó, æîëäîð, êèð¿¿÷¿ æîëäîð) ò¿ç¿¿ãº 
êºìºê êºðñºò¿¿í¿.

8. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè:
- êëàñòåðäèê áèðèêìåëåð ìåíåí ºç àðà àðàêåòòåí¿¿, àéûë 

÷àðáà ïðîäóêöèÿñûí ýêñïîðòòîîíó æàíà àéûë ÷àðáà ºí-
ä¿ð¿¿÷¿ëºð¿íº àéûë ÷àðáà òåõíèêàëàðûí, ÷èéêè çàòòàð-
äû æàíà ìàòåðèàëäàðäû, ìèíåðàëäûê æåð ñåìèðòêè÷òåð-
äè æàíà àéûë ÷àðáà ºíä¿ð¿ø¿ ¿÷¿í çàðûë áîëãîí áàøêà 
ºíºð æàé ïðîäóêöèÿñûí æåòêèð¿¿í¿ êàìñûç êûëóó ¿÷¿í 
àãðîõîëäèíã ò¿çñ¿í;

- èíâåñòèöèÿëûê äîëáîîðëîðäó ºç óáàãûíäà èøêå àøû-
ðóóíó, àëàðäû ïàéäàëàíóóãà áåð¿¿í¿ æàíà ºíºð æàé çîíà-
ñûíûí àéìàãûíäà Êëàñòåðäèí êàòûøóó÷óëàðûíûí íàòûé-
æàëóó èøòåøèí êàìñûç êûëóó ¿÷¿í çàðûë èíôðàñòðóêòó-
ðàíû (ýëåêòð ýíåðãèÿñû, ãàç æàíà ñóó ìåíåí êàìñûçäîî, 
êàíàëèçàöèÿ, êèð¿¿÷¿ æîëäîð æ.á.) ò¿ç¿¿ãº áàéëàíûøêàí 
ìàñåëåëåðäè ÷å÷¿¿äº Êëàñòåðäèí êàòûøóó÷óëàðûíà ïðàê-
òèêàëûê êºìºê êºðñºòñ¿í;

- òºìºíê¿ëºðä¿ êàðàãàí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðäûí 
äîëáîîðëîðóí èøòåï ÷ûãóóíó äåìèëãåëåñèí:

êûçìàòêåðëåð - Êëàñòåðäèí êàòûøóó÷óëàðû ¿÷¿í ìèíè-
ìàëäóó ýñåïòèê êèðåøåíèí ºë÷ºì¿íº æàðàøà êèðåøå ñà-
ëûãûíûí ñòàâêàëàðûí áåëãèëººí¿;

ôåðìåðëåðäèí ïàéäàëàíóóäàãû ê¿íºñêàíà æàáäóóëàðûí 
ê¿ðºº êàòàðû áåð¿¿ ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿í êàðàãàí àéûë ÷àðáà-
ñûí æå¢èëäåòèëãåí êðåäèòòºº áîþí÷à ÷åíåìäèê óêóêòóê 
àêòûëàðãà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿í¿.

9. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí 
Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäå-
ðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

10. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æå-
òè æóìóø ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 7-äåêàáðû, ÏÆ ¹387



БИЙМЫРЗА 
уулу Азиз, 

Кыргыз улуттук “Манас” 
театрынын башкы 

директору

БОРКОШОВ 
Талантбек Ниязович, 
Ош токой чарбасынын 

директору

ГАФФАРОВ Шукурилло, 
Ноокат районунун 

А.Мирмахмудов атындагы 
айыл єкмєтїнїн финансы-

экономика бєлїмїнїн 
башчысы 

ЖАНТОРОЕВ 
Кантєрє, 

Кара-Суу районунун Катта-
Талдык айыл єкмєтїнїн 

башчысы

МАМАТОВ 
Маратбек, 

Ноокат районунун Н.Исанов 
атындагы айыл єкмєтїнїн 

башчысы

ОЛЖОБАЕВ 
Уланбек, 

Кара-Суу районунун  
Мады айыл єкмєтїнїн 

башчысы

САКИЕВ 
Азамат Абдикаримович, 

“Кыргыз Темир жолу” 
Улуттук компаниясы” 

мамлекеттик ишканасынын 
башкы директору

ТАЖИБАЕВ 
Данияр, 

Ноокат районунун 
Т.Зулпуев атындагы айыл 

єкмєтїнїн башчысы

ЭШПОЛОТОВ 
Мухаммед, 

Ноокат районунун 
Кыргыз-Ата айыл 

єкмєтїнїн башчысы

ИМАНАЛИЕВА 
Динара Белековна, 

Каракол шаарындагы 
“Эндомед+” ЖЧК 

медициналык борборунун 
врачы

ИСАЕВА 
Айжан Эрмековна, 

Каракол шаары,
 жеке ишкер

МААНАЕВ 
Токтобай Исраилович, 

Кыргыз Республикасынын 
Саламаттыкты сактоо 

министрлигинин Улуттук 
госпиталынын башкы врачы

МАМАТОВ 
Канатбек Ильясович, 

Бишкек шаардык мэриясынын 
департаментинин окуу-спорттук 

дене тарбия, массалык иш-
чараларды єткєрїї жана жаштар 

менен иштєє боюнча бєлїмїнїн 
башчысы

АСАНОВ 
Алтынбек Жекшебаевич, 

“Евротехстрой” 
курулуш компаниясынын 

негиздєєчїсї 

БЕКИБАЕВ 
Алтынбек Равшанбекович, 

Ноокен районунун 
Достук айыл єкмєтїнїн 

башчысы

2022-æûëäûí ìûêòûëàðû

АМАНОВА 
Роза Асановна, 

Кыргыз Республикасынын 
Эл артисти, Т.Сатылганов 

атындагы мамлекеттик 
сыйлыктын лауреаты

2022-æûëäûí ìûêòûëàðû

АРЗЫБАЕВА 
Анара Жалилевна, 
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“ТУУЛГАН ЖЕРДИН 
ТОПУРАГЫ – АЛТЫН” 

“Туулган жердин топурагы – 
алтын” деп бекеринен айтыл-
байт экен. Кыз бала бой жеткен-
ден кийин ырыскы-насиби башка 
жактан буйруп, турмуш туткасын 
кармап кеткени менен кєлдї эў-
сеген ак куудай балалыгыў єт-
кєн айылыў ємїр бою кыялыў-
да жашай берет тура. Ош облу-
сундагы Єзгєн районуна караш-
туу Ак-Жар айылында карапа-
йым їй-бїлєдє жаздын алгачкы 
айында жарык дїйнєгє келген-
мин. Жети бир туугандын тєр-
тїнчїсїмїн. Негизи єзгєндїктєр 
иштерман калк келет. “Каруусун 
казык кылып”, эмгектен бакыт 
жараткан эл. Азыр деле тыты-
нып иштеп жаткан жердеште-
римди кєргєндє сыймыгым ар-
та тїшєт. Албетте, мындай шарт-
та кол куушуруп, бирєєнїн кє-
зїн кароо биз їчїн жат кєрїнїш 
эле да. Ата-энем аябай эмгекчил 
адамдар болгондуктан, жашта-
йыбыздан эмгекке тарбиялашты. 

Ата-энем дыйкан кишилер 
болгон. “Дыйкан – элдин тогу” 
деген калетсиз айтылган сєз бар 
элибизде. Баарына белгилїї бол-
гондой Союздун маалында Єзгєн 
району тамеки єстїрїї боюнча 
республикадагы белгилїї район-
дордун бири болчу. Атам тамеки 
чарбасында звено башчысы бо-
луп иштеген. Мектепте жакшы 
окудум. 9-класста окуп жїргєн-
дє эле сарайга барып, элдин та-
мекисин таразага тартып, сорт-
топ, атамын колуна-кол, бутуна-
бут болгон кїндєрїм єттї. Эсеп-
кысабын чыгарып, отчетторун 
жасап койчумун. “Счет” деп коёт 
эле, шакылдатып эсеп чыгарат 
элем. Келечектеги бухгалтер-
дик кесиптин башаты ошондо 
эле башталган го деп калам. Ал 
эми апам болсо тамекиде иштечї. 
Эртеў менен таў заардан талаага 
барып тамекинин жалбыракта-
рын їзїп келет элек. Анан тїн-
кї 12-1ге чейин тамекини жипке 
тизчїбїз. Биз їчїн каникул де-
ген жок болчу. Эмгек менен га-
на кїн єткєрчїбїз. Чоў акеле-
рим улам студент болуп калаага 

кетишет, алардын ордун биз ба-
сып, їй-бїлєбїз менен иштеп 
тапкан акчаларыбызды шаарга 
жєнєтїп турар элек. Ата-энем 
баарыбызды жогорку окуу жай-
ларда окутту.

Бала кезден эле бардык ишке 
активдїї катышып жїрїп, кийин 
бул сапатым чоў жетишкендик-
терге кємєкчї болду десем жа-
ўылышпаймын. Орто мектепти 
аяктагандан кийин Оштогу соода 
техникумуна тапшырып, бухгал-
тер адистигине ээ болдум. 

Техникумду бїтїрїп, шаар-
дагы їй башкармалыгында 
кассир-бухгалтер болуп иштеп 
калдым. Андан кийин Ошто-
гу технологиялык университет-
тин финансы-кредит факульте-
тин аяктадым. Ємїр бою ком-
муналдык системада бухгалтер, 
башкы бухгалтер кызматын ар-
калап келдим. 

БИЗНЕСКЕ 
КЕТКЕН ЖОЛ

- 90-жылдардын башында ири 
держава болгон СССР урап, ар 
ким єз арбайын тартып калбады 
беле. Кечээки эле кошунаў чет 
єлкєгє айланып, айлык акы ме-
нен жашоо кыйын болуп калды. 
"Эмне кылуу керек?" деген суроо 
жаралды. Иштин кєзїн билген-
дер акырындап козголуп, базар-
га чыгып товар сата баштады де-
ген сєздєрдї угуп жїрдїм. “Ке-
чээки акча санаган бухгалтер ба-
зарга чыкса кандай болор экен?” 
деген ой бир жагынан мыжыгат. 
Ошол учурда нанга акчасы жок 

калган їй-бїлєлєрдї кєрїп кал-
дык. “Кой” дедим дагы билекти 
тїрїнїп, “Иштеп кєрєйїн” де-
дим. “Табакалдын башы кал” деп 
коёт го биз жакта. 

Ошол учурда экинчи акем та-
меки ташуу боюнча Россия ме-
нен иштеше баштаган. Анан бир 
кїнї акемен акча сурадым. Кы-
тайга барып товар алып келе-
йин деп атам да. Кїйєєм орган-
дын кызматкери болчу. Акем, 
“Канча акча берейин?” дейт, мен 
“Билбейм” дейм. Акем 1500 дол-
лар берди. Доллар канча экенин 
мындай кой, кармап кєргєн эмес-
мин... Базарга барып долларды 
алмаштырдым. 1 доллар 4 рубль 
экен. 

Канткен менен санааркоо бар 
да. Ата-энеў кєрбєгєн жакка ба-
руу єзїнчє туўгуюкка барганга 
тете. Соодадагы алгачкы сапа-
рым такыр эсимден кетпейт. Эл-
дин кєбї Кытайга каттачу экен. 
Ал жакка эмне алып барыш ке-
рек? Ар кимден сураштырып жа-
табыз. “Эмне болсо ала берет” 
дешти Кытайга каттагандар. Дї-
кєндєрдєн кийим-кече, пальто 
алсак, Єзбекстандын Маргилан 
шаарынан велосипеддерди алып 
келдик. Анда мїшєк менен та-
шычу экен. Бир КАМАЗга това-
рыбызды жїктєп, бир бригада 
болуп єзїбїз автобус менен Кы-
тайга жєнєдїк. Кєпчїлїгї аял-
дар. Негизи аял затынын ошон-
догу чечкиндїїлїгї мамлекетке 
опол тоодой тирек болду деп ой-
лойм. “Аялдар базарда, эркектер 
казанда” деген сєздїн чындыгы 
бар. Байкуш аялзаты не деген 

гана азаптарга, кыйынчылыктар-
га туруштук берип, суукка тоўуп, 
аптапта акактап, їй-бїлєсїн да, 
єлкєсїн да багып жатты. Ошол 
учурдагы тїйшїктї жон тери-
си менен сезген адам катары ай-
тып жатамын. “Челнокчу” деген 
аялзаты їчїн алтындан эстелик 
тургузса аздык кылат... Ошентип, 
Оштон Торугартка келдик. Чек 
арага барганда, Кытай тараптын 
машиналары кїтїп жаткан экен 
аларга товарларыбызды ыргы-
тып жїктєй баштадык. Эркек-
терге караганда аялдар кїчтїї 
экен азыр ойлосом. Кашкарга 
барып товарларыбызды сатып, 
ал жактан велюр материалын, 
куртка, бут кийимдерди алып 
келчїбїз. Ал мезгилде Єзбекс-
тан, Тажикстан аркылуу Кара-
Суу базарына поезд каттачу. Тїн-
кї саат 2лерде соодабыз башта-
лат эле. Кардарлар товарларын 
сатып алып, таўкы саат 5те кай-
ра кетїїчї поездге їлгїрїп ка-
лышчу. Товарларды бизден сура-
бай эле шыпырып алып кетишчї. 
Азыркыдай контейнер деген жок. 
Жерге жайып алып соода кыла 
берчїбїз. Мээнетибиз кайтып, 
эки барабар пайда тїшє башта-
ды. “Монтана”, “Адидас” деген 
спорт кийимдерин ташып келе-
биз. Кєрсє, алар колдо тигилген 
буюмдар экен. Базарга келип ач-
канда бир колу кыска, бир чєн-
тєгї жок кийимдер чыга башта-
ды. Ал жактан дїўїнєн алчубуз 
да. Биз дагы ичин ачтырбай са-
та турган болдук. Анан товардын 
сапатына карап, Дубайга каттай 
баштадык. Кытайдан алып кел-
ген товардын оригиналы ошол 
жакта кєп экен. Андан кийин Па-
кистанга, Индияга жол ачылып 
калды. Товарды самолёт менен 
ташый баштадык. 

АК ЭМГЕКТИН ЇЗЇРЇ 
- Соодада жїрїп ак эмгегим-

дин їзїрїн кєрдїм десем болот. 
Кудайдын кулагы сїйїнсїн, би-
рим – миў, миўим – тїмєн бол-
ду. Тажрыйба топтодук, такшал-
дык дегендей бизнестин сырын 
биле баштадык. Акчаны натый-
жалуу пайдалануунун жолун из-
дедик. Ошентип, 2010-жылдары 
баш калаада бизнести кеўей-
тїїнї чечтим. 

Бишкекке келип заводдун эс-
ки имаратын ижарага алып, ки-
йим тиге турган цех ачтым. “Дор-
дой” базарынан соодабыз баш-
талды. Куртка, пальто дагы баш-
ка кийимдерди тигип кєрдїк. То-
варды дїўїнєн сатчубуз. Суроо-
талап кєбєйсє беш-алты цехке 
кошумча заказ беребиз. Бир кїнї 
базарда менин тушумда турган 
бир соодагер кыздардын, аял-
дардын спорттук курткаларын 
Кытайдан алып келип сата баш-
тады. Карасам кардары кєбєйїп 
баратат. Ошол товардан бир ку-
ту алдым дагы лекаласын жаса-
тып, дал єзїндєй кылып тикти-
ре баштадым. Анан базарга чы-
гарып койдум. Кардарлар кели-
шип анын товарын бир карайт, 
менин товарымды карашат. Экєє 
оп-окшош. Менин товарымды 
кєрїп таў калып калат. Албет-
те, биздин товар тиги кошуна-
нын товарына караганда арза-
ныраак болчу. Акырындык ме-
нен кардарлар мага оой баштады. 
Ошентип, негизинен аялдардын, 
кыздардын спорттук кийимде-
рин тигип жїрдїк. Биринен бири 
єтїп, дїўїнєн сатып алууга заказ 
тїшє баштады. Россия, Казакс-
танга алып кеткендер кєбєйдї. 

Эски заводдун имаратын ижа-
рага алып иштетип жїрїп, єзї-
бїздїн имаратыбызды куруу 
чечимине келдим. Себеби, ки-
йим тигїї боюнча бирине-бири 
жолтоо болбошу їчїн тигїїчї-
нїн, бычмачынын єзїнчє бєл-
мєсї, кийимдин дизайнеринин 
бєлмєлєрї болушу керек экенин 
тїшїндїм. Шаардан жер аянтын 
сатып алып, бардык шарты ме-
нен їч кабаттуу кийим тигїї це-
хинин имаратын єзїбїздїн кара-
жатка курдурдук. 

Азыр кийим тигїї цехин кы-
зым менен келиним башкарып 
жатат. Биздин кыздарыбыз тик-
кен кийимдерди Россия, Ка-
закстан, Єзбекстанга экспорт 

БИЗНЕС ЛЕДИ

“Роял Контракшн” курулуш 
компаниясынын уюмдаштыруучусу 
Канымбї КУЛБАЕВА:

Канымбї Кулбаева улуу муундун єкїлї болгону менен замандын 
кїрєє тамырын кармай билген, ишкерликтин ийне-жибин 
иликтеген жаратман инсандардын бири. Эжебиздин басып 
єткєн жолу, жасаган иштери коомчулукка їлгї. Эгемендїїлїктїн 
алгачкы жылдарынан бери ишкерлик менен алектенип келген  
Канымбї эже єндїрїштї колго алып, жеўил єнєр жайынын, 
курулуш тармагынын єнїгїшїнє зор салым кошуп,  мамлекеттин 
казынасына миллиондогон сом салык тєлєп, жїздєгєн адамдарды 
жумуш менен камсыз кылууда. Учурдан пайдаланып, ишкер, 
мээнеткеч айымдын ємїр-таржымалын камтыган ой-толгоолоруна 
гезитибизден орун берїїнї туура кєрдїк. 
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“Роял Контракшн” курулуш компаниясынын 
башкы директору Мирлан Акжигитов менен

“Роял Контракшн” курулуш компаниясынын 
эмгек жамааты эс алуу учурунда



кылышууда. Тажикстанга алып 
кеткендери бар. 50 чакты кыз-
келиндер эмгектенишет. Сезон 
учурунда жумушчулардын са-
нын кєбєйтєбїз. Айлык акыла-
ры жакшы. Ар жума сайын алып 
турушат. Иштеген жеринде бар-
дык шартты тїзїп бергенбиз. 

ТУРМУШ ЖАРАТМАН 
БОЛУУГА 
ТАРБИЯЛАДЫ 

- Аялзатынын курулуш тарма-
гын башкарып калуусу кээ би-
рєєлєргє єєн учурашы мїмкїн. 
Бирок, турмуш бизди куруучу 
болууга, жаратман болууга тар-
биялады. Айтайын дегеним, ку-
рулуш тармагына жєндєн-жєн 
келип калган жокмун. Союздун 
маалында ПМКда иштеп, бухгал-
тер катары курулуштун чыгаша-
кирешесин жакындан билип кал-
ганмын. Курулуш материалда-
ры кайдан келет, кандай мате-
риалдар колдонулат, жумушчу-
лардын айлык акысынын отчёту 
бардыгы биздин колубуздан єтчї 
да. Ошондуктан, курулуш тарма-
гы мен їчїн жат эмес. Ал тургай 
їч кабаттуу тигїї цехинин дол-
боорун єзїм чийип, пайдубалы-
нан баштап єзїм прораб болуп 
иштедим. Курса болот экен да. 
Чоў курулушка багыт алышы-
ма ушул тигїї цехи тїрткї бол-
ду окшойт. 

Ошентип, акырындык менен 
курулуш тармагында ишибизди 
сынап кєрєлї деп “Капитал Строй 
Инвест” курулуш компаниясын 
ачканбыз. Андан кийин їч адам 
биригип “Роял Контракшн” куру-
луш компаниясын уюмдаштыр-
дык. Курулуш компаниясынын 
материалдык-техникалык база-
сы заман талабына жооп берет. 
Єзїбїздїн архитекторлорубуз, 
дизайнерлерибиз бар. Бїгїнкї 
кїндє биздин куруп жаткан ту-
рак жайларыбыз заманбап тех-
нологиялар менен курулуп жа-
тат. Кардарларыбыздын талабын 
орундатуу биздин эў башкы мил-
детибиз болуп эсептелет.

Дагы бир жакшы саамалык, 
биздин компаниябыз Кыр-
гызстанда алгачкы жолу Биш-
кек шаарында 24 кабаттуу ту-
рак жайды єзїбїздїн каражат-
ка кура баштады. Бул турак жай              
комплексинин биринчи їч ка-
батында коммерциялык жай-
лар жайгашса, калган кабатта-
рында эки кабаттуу (дуплекс) 
жана кадимкидей батирлер су-
нуш кылынат. Заманбап имарат-
тын ылдам лифти секундасына 
2,5 метрге жылып, бир кабатты 
1,5 секундда басып єтєт. Дагы 
бир єзгєчєлїгї, полдон шыпка 
чейин понарамалык терезелер, 
фасадынын 70%ы айнек менен 
кооздолуп, имараттын чатырын-
да медициналык авиация їчїн 
тик учак коно ала турган аянт-
часы болот. Замандын талабы-
на жооп бере турган жаўы куру-
луш нормалары жана эрежелери 
менен курулуп жатат. Турак жай 
2026-жылы ишке берилет. 

Андан башка компания-
быз кайрымдуулук иштери ме-
нен алек болуп келет. Жакында 
Баткен окуясында каза болгон 
солдаттын ата-энесине бир ба-
тир бердик. Пандемия учурун-
да калктын аярлуу катмарына             
1,5 млн сомдук жардам кєрсє-
тїлдї. Карылар їйїнє такай жар-
дам берип турабыз. Катарда єтїп 
жаткан футбол боюнча дїйнєлїк 
чемпионатка башкы демєєрчї 
болуп, кїйєрмандарга спорттук 
майрам тартуулап жатабыз. Ан-
дан башка єзїмдїн каражатым-
дын эсебинен тєркїндєрїм бол-
гон Єзгєн районуна, єзїм туу-
луп єскєн айылыма колдоо кєр-
сєтїп келем. Жакында эле айы-
лымдын кєчєлєрї жарык болсун 
деп акча жєнєттїм. Ноокатка ме-
читтин курулушуна 100 миў сом 
жардам бердим. Биздин компа-
ниянын кайрымдуулук иштери 
айта берсе кєп эле. 

ЇЙ-БЇЛЄМ МЕНИН – 
БАКЫТЫМ 

- Туз насип буйруп, Ноокатка 
келин болуп барганмын. Совет 

доорунда атеисттик кєз караш 
кїч алып турганда эле кайнатам 
куран китептерин окуган, беш 
убак намазга жыгылган такыба 
киши эле. Бирєєгє катуу айтпа-
ган, этият мамиле кылган ал-
пейим мїнєздїї їй-бїлєгє туш 
келгенмин. Жолдошум Пайзил-
да ички иштер органынын кыз-
маткери болчу. Тартипти ка-
туу кармаганы менен ошол эле 
учурда ак кєўїл, саат-мїнєттї 
туура пайдаланган сыпайы киши 
эле. Балдарымда атасынын ушул 
сапаты бар экенине кубанам. 

Жолдошум Ош шаарында ички 
иштер бєлїмїндє иштеп жїргєн-
дє куралдуу кагылышуу болуп 
жатканда Баткенге барган. Ошол 
жактан келгенден кийин эле єзїн 
жаман сезип, каза болуп калды. 
Милдетин єтєп жїргєндє каза 
болгондугу їчїн эмгегин баала-
шып, Ош шаарындагы чоў кєчєгє 
Айтмаматов Пайзилда атындагы 
кєчє деп ысымын ыйгарышты. 
Бир уул, эки кыздын ата-энеси 
болдук эле. Ошолордун жакшы-
лыгын кєрбєй кетти. Ємїр деген 
єтє берет экен. Азыр эми жол-
дошумдун кыял-жоругун бал-
дарымдан кєрїп каниет кылып 
келем. Ата-эне їчїн баласынын 
кїлкїсїн кєрїїдєн артык бакыт 
жок го. Балдар єз-єзїнчє тур-
муш жолунда жїрїшєт. Кудайга 
шїгїр, неберелерим бар. Ар бир 
жараткан ийгиликтерине куба-
нып, толкунданып алмай жайым 
бар. Бул сезимдерди бардык ата-
энелер тааныса керек. Элим аман 
болсун, эл арасында балдарым 
аман болушсун деп ар дайым ти-
леп келем. Ошол тилектерим иш-
ке ашып, жергебизде наристелер-
дин гана каткырыгы жаўырып 
турсун. 

КАНГА СИЎГЕН 
БААЛУУЛУКТАРГА 
КАЙТАЛЫ 

- Мени деле аял катары, жаран 
катары кєп нерсе тїйшєлдїрєт. 
Дїйнєдє салтты колдонбогон 
эл жок дечи, ошондой болсо да 
кыргыз элинин улуттук каада-
салттары карт тарыхтын бїктє-
мїндє калбай, укумдан тукум-
га уланып келгени, башка улут-
тарда кєп кездеше бербеген адеп-
ахлак маселеси, эли-жериўди, 
ата-энеўди, улууларды, аялзатын 
сыйлоону кастарлаган тарбия-
лык сапаттагы жїрїм-турумубуз 
менен сыймыктанууга акыбыз 
бар. Ушундан улам тилибизди, 
тарых, нарк-насил, каада-салтты 
сєз кылардан мурда ар бир кыр-
гыз аны билїїсї шарт. Азыр чет 
жактан келген массалык мада-
ният кара булуттай каптап, улу-
тубузга жат кєрїнїштї тартуула-
ган жосундар пайда болду. Баа-
рыбыз ар кайсыл тарапты карап 
калдык. Керек болсо ээрчип кет-
кендер болууда. Ошол нерседен 
арылып, кыргыздын канына сиў-
ген баалуулуктарыбызга кайты-
шыбыз керек. Элибиз канчалык 
каржалып, каар замандардын 
запкысын чегип, башынан бак 
тайып, ордосунан оомат кетип 
турган чакта дагы уюткулуу улут 
экенибизди чанган эмес. Кайдан 
келдик, кайсыл тарапка бара жа-
табыз? Ушуну аўдай турган учур 
келди. 

Жети атабыз ким болгон, алар 
кандай жолду басып єтїштї, 
азыркы муун кандай нукта бара 
жатышат деген маселе азыр баа-
рыбызды тїйшєлдїрє турган ма-
селе. “Кыргызды сураштыра кел-
се тууган чыгат” деген кеп бар го. 
Анан дагы илгертен бекем карма-
нып келген салтыбыз, жети муун 
єтмєйїн бир бїлє курганга тыюу 
салып келгени не деген кєрєгєч-
тїк. Бул улуттун генефондунун 
негизи эмеспи. Азыркы жаштар 
эле эмес, улуу муундагылар деле 
ушул маселеге кєп кєўїл буруш-
пай калды. Бирок, тарых ушун-
дан башталарын унутпасак. 

Дагы бир орчундуу маселе 
– кыргыздын тили, мадания-
ты. Эне тил жоголсо – улут жо-
голот. Улут жоголсо – мамле-
кет жоголот. Мамлекет жарды-
лыктан эмес, маданиятсыздык-
тан жоголот. Кыргыздын рухий 
дєєлєтї канчалаган кылым-
дарды арыткан болсо, ошончо-
лук маданиятка бай экенибизди 

тарых тастыктап турат. Ошол ма-
даниятыбызды баалап алуу ар 
бир кыргыздын колунда. Єзгє-
чє жаштарыбыз бул нерсеге маа-
ни берсе деп їмїт артып келем. 

Мен деле эл катары эс алууну 
жакшы кєрєм. Дїйнєнїн кєп же-
ринде болдум. Кыргызстандын 
табияты баары бир єзїнє тартып 
турат. Жєнєкєй эле жаратылы-
шы дартка даба десем болот. Мы-
на ушундай асыл нерселердин 
баркына жетпей келебиз. Ден 
соолугун чыўдоо їчїн чет єлкєгє 
чыккан жарандарыбыз кєп. Мен 
деле белгилїї деген Украинанын 
Трускавец санаториясына барып 
келдим. Эгер билсеўер Єзгєндє-
гї Кара-Шоронун суусунан єтєрї 
жок. Кара-Шоронун суусун ичип 
аш казан, бєйрєк ооруларынан 
айыгып кеткен кишилерге кезик-
тим. Дїйнє жїзїндє мындай суу 
жок. Ал жерге кыргыздарга ка-
раганда Єзбекстандан турист-
тер кєп келишет экен. Ушул єў-
дїї маселелер албетте, тїйшєл-
дїрбєй койбойт. 

Эў башкысы, элибиздин кы-
лымдардан бери эўсеп келген 
эгемен єлкєбїз бар. Єлкєбїз-
дїн чамгарагын кєтєрїп, мам-
лекеттїїлїктїн кышын кына-
шып, камкор болуу ар бирибиз-
дин милдетибиздир. Биз дагы 
турак жай куруп, єлкєбїздїн, 
шаарыбыздын экономикасына, 
социалдык тармагына єз салы-
мыбызды кошуп жатканыбызга 
сыймыктанабыз. 

Канымбї эже менен маек куруп 
отуруп анын  ишкер катары иш-
ке болгон тактыгына, жоопкер-
чиликтїї мамилесине тан бер-
дим. Єлкє алдындагы милдетин 
так аткарып, ишкердїїлїктїн 
баарын мыйзамдын чегинде жїр-
гїзгєнї менен аброю бийик экенин 
тїшїндїм. Отуз жылдык ишкер-
дїїлїк жолунда топтогон эки мї-
шєк патенти эле мамлекеттин 
казынасына кошкон не деген зор 
салым! Не деген сарамжалдык! 
Мына ушундай асыл инсандар єл-
кєбїздїн єнїгїїсїнє єбєлгє тї-
зєрї талашсыз. Эмгектен бакыт 
жараткан ишкер айымдын коомчу-
луктун каалоо-тилеги менен їндє-
шїп турган улуу максаттары, из-
ги тилектери орундаларына шеги-
биз жок. Мына ушундай иш билги 
адамдар бар їчїн єлкєбїздїн баку-
бат жашоосунан їмїт арта бере-
биз. Бар болуўуз,  Канымбї эжеке!

Кагазга тїшїргєн
Шекербек КАЛЫКОВ
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Кыргызстанда алгачкы жолу курулуп жаткан 
24 кабаттуу турак жайдын макети

Канымбї Кулбаева уулу Бажы кызматынын полковниги 
Нурбек Айтматов жана кыздары, кїйєє балдары менен
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Кыргызстанды 12 
жылдык билим бе-
рїї системасына єт-

кєрїї идеясы мурдагы Би-
лим берїї жана илим ми-
нистри Алмазбек Бейшена-
лиевге таандык. Ал анын ар-
тыкчылыктарына жана мїм-
кїнчїлїктєрїнє коомчулукту 
ынандырып, жакынкы жыл-
дары мектептерди 0-клас-
стан баштап 12 жылдык би-
лим берїїгє єткєрїїнї план-
дап жїргєн. Бул реформаны 
ишке ашырганга чейин эле 
єзї чуулуу окуянын аркасы-
нан кызматтан кетти. Бирок, 
12 жылдык билим берїїгє 
єтїї идеясын азыр Билим 
берїї жана илим министри 
болуп турган Уланбек Мам-
бетакунов да колдоп, єткєн 
аптада Жогорку Кеўештин 
Эл аралык иштер, коргоо, 
коопсуздук жана миграция 
комитетине мыйзам дол-
боорун кароого алып бар-
са, комитет долбоорду артка 
кайтарды. Долбоордун артка 
кайтарылышына кєпчїлїк де-
путаттардын 12 жылдык оку-
туу системасына каршы кєз 
карашта болуусу себеп бол-
ду. Буга чейин да аталган ко-
митет долбоорду талкуулап, 
кайра иштеп чыгууга жєнєт-
кєн эле. 

Жогорку Кеўештин мын-
дай чечимин карапайым калк, 
социалдык тармакта отурган 
айрым активисттер да колдоп 
чыгышты. 10 жылдык билим 
берїї менен эле союз маалын-
да академик болушкан деген 
пикирлерди айтып чыгышкан-
дар 12 жылдык билим берїї 
коомчулукка пайда алып кел-
бей тургандыгын айтышууда. 
Кыргыз коомчулугу негизи жа-
ўы нерсени кабыл алууда єтє 
кылдат эмеспи. Анын бар-
дык тарабын аўдап, бир сый-
ра эскини эскерип алмайынча 
анча-мынчага моюн сунбайт. 

Ал эми чет єлкєдє билим 
алып, дїйнєлїк билим берїї 
системасын жакшы билгендер 
Кыргызстан келечекте сєзсїз 
бул системага єтєт деп ише-
нимдїї айтышууда. 

ИЙГИЛИК 
ЖАРАТЫШКАНДАР

Россия Федерациясында да 
12 жылдык билим берїїгє 
єтїї идеясы 2018-жылы кє-
тєрїлїп, бирок ишке ашкан 
эмес. Кєпчїлїк мындай сис-
тема орус элинин менталите-
тине туура келбейт деген пи-
кирин билдирген. 

Украина 1999-жылы эле 12 
жылдык билим берїїгє єтїї 
чечимин кабыл алган. Бирок 
иш жїзїндє мыйзам иштеген 
эмес. Жогорку Рада 2010-жы-
лы кайра 11 жылдык билим 
берїїгє єтїїнї мыйзамдаш-
тырган. 

Мектепте билим берїїнї 
уюштуруунун дїйнєлїк таж-
рыйбасы 12-13 жылдык би-
лим берїїнї карайт. Азыр 
100дєн ашык мамлекет 12 
жылдык окууга єтїп, ийгилик 
жаратып келишет. Дїйнєлїк 
билим берїї системасында 
эў ийгиликтїї Финляндия-
да 12 жылдык окуу орун ал-
ганы системанын алгылык-
туулугунан кабар берет. 

АРТЫКЧЫЛЫГЫ 

Министрликтин 12 жылдык 
системаны киргизїї боюнча 
аргументтеринин бири бал-
дардын жїгїн азайтуу. Эгер 
12 жылдык билим берїї сис-
темасы ишке кирсе, бала алты 
жаштан мектепке барат. Би-
рок, сабактар єтє жеўил єтєт. 
Баа коюу системасы да бол-
бойт. Балдар мектепке кєп 
китеп кєтєрїп да барыш-
пайт. Программалар єзгє-
рєт. 1-класстын китептери да 

єзгєрїшї ыктымал. Кыскасы 
балдар кыйналбай тургандай 
шарттар тїзїлєт. Бул идея-
ны ишке ашырууну кєздє-
гєндєр система келечек їчїн 
єтє пайдалуу экендигин ай-
тып келет. Учурда кыргыз-
стандык окуучулар чет эл-
дик жогорку окуу жайларда 
окуусун уланта турган болсо, 
талаптарга ылайык дагы бир 
жыл окуудан єтїп жатышат. 
Так ушул жагдай 12 жылдык 
системанын киргизилишине 
тїрткї болууда. 11-12-клас-
старда жарым жылдыкта сы-
нактарга даярдануу жана чет 
тилдерди кїчєтїп окутуу ме-
нен єтєт.

КЕМЧИЛИГИ

Республикада мектеп окуу-
чуларынын саны жыл сайын 
єсїїдє. 2010-жылы алар-
дын саны 1 миллион болсо, 
2020-жылы 1 миллион 360 
миў окуучу бар деген расмий 
маалымат тараган. Мектепте 
12 жылдык билим берїїнїн 
киргизилиши менен мектеп 
окуучулары мындан да кєп 
болот, анткени алты жашар 
балдардын кєбї кошулат. 
Кыргызстанда ушул кїндєр-
дє алты жаштагы балдардын 
саны 158 миўге жакын. Эгер-
де 12 жылдык билим берїї 
системасы киргизилсе, анда 
2023-жылга чейин 1,5 мил-
лионго жакын мектеп окуучу-
су болот. Мындай шартта му-
галимдер менен мектептердин 
тїйшїгї кїчєйт. Ал эми Кыр-
гызстан 11 жылдык система-
нын шартында да кєп жыл-
дардан бери мектептин жана 
мугалимдердин жетишсизди-
гине туш болуп келет.

Расмий статистика боюн-
ча ар бир бешинчи кыргыз-
стандык мектеп окуучусу бо-
луп эсептелет. Андыктан 12 
жылдык билим берїїгє єтїї 
чындыгында негизги тема-
лардын бири болушу абзел. 
Ушул аптада маселе Жогор-
ку Кеўеште кєтєрїлгєндє эл 
єкїлдєрї реформанын чоо-
жайын да уккулары келбе-
гендей тїр кєрсєтїшїп, 12 
жылдык билим берїїнїн 
кереги жок дегендей пози-
цияны карманышты. Теске-
рисинче бул маселени ар та-
раптуу талдап анын артык-
чылыгын, кемчилигин эске 
алуу менен билим берїї тар-
магын талапка ылайык ка-
роо зарыл. 12 жылдык билим 
берїїгє єтпєсєк да анын ар-
тыкчылыктарын колдонсок 
болбойбу. Бул системага єт-
кєн 136 єлкє жєн жерден би-
лим берїїдє ийгиликтїї бол-
босо керек. 

БИЛИМ БЕРЇЇ: 
12 ЖЫЛ ЖЫЙЫНТЫК 
БЕРЕБИ?

АКСАКАЛ КИМГЕ КАПА?

ЖАЛГАН МААЛЫМАТ 
ТАРАТКАНДАР ТАБЫЛАБЫ?

ЭКОЛОГИЯЛЫК САЯСАТ КЕРЕК

ЭСКИНИ ЭСКЕРИП АЛМАЙЫНЧА МОЮН СУНБАЙБЫЗ КАРЫНЫН КЕБИН КАПКА САЛ

КАБАРЛАР

Элдик курултайга делегат болуп 
келген аксакал Туратбек Мадиев Та-
лас облусунун Манас районундагы 
социалдык объектилердин курулу-
шуна токтолуп, райондо мурда жок 
болгон спорт комплекси курулганы-
на ыраазычылык билдирип жатып, 
«Бизде кїрєш боюнча турнирлер 
єтєт. Кудай буюрса спортту єнїктї-
рїї боюнча программа башталып, 
акчанын баары которулду. Урмат-
туу Садыр Нургожоевич, бери ка-
расаўыз. Мен сизге спортчу ка-
тары кайрылып жатам, сиз болсо 
компьютериўизде ойноп жатасыз» 
деп залда олтургандарды кїлкї-
гє салган. Президент Садыр Жапа-
ров туура кабыл алып, аксакалдын 

сєздєрїн жазып жатканын айткан 
эле. Элдик курултайдан кийин бул 
учур интернет айдыўына тез эле та-
раган. Кечээ иш-чаралардын бири-
нен дал ошол Туратбек Мадиевге 
жолугуп калдым.

- Мен єткєн тууралуу кайра кай-
талап айтпайм. Айтылган сєз ай-
тылган жерде эле калды. Интер-
нетте негедир мага жаман чапан 
кийгизишип, їнїмдї колдонушуп, 
видеолорду жасап тамашалагандар 
да болду. Бул нерсе туура эмес деп 
ойлойм. Биз азыр жакында Бишкек 
шаарындагы Кожомкул атындагы 
спорт сарайында єтє турган чоў 
спорттук иш-чарага даярдык кєрїп 
жатабыз” деди аксакал.

Акыркы кездерде Бишкек шаа-
рынын мектептерине бомба коюл-
гандыгы тууралуу айтылып, тар-
тип сакчылары, мектеп жетекчили-
ги менен окуучуларды дїрбєлєўгє 
салды.  9-декабрда саат 8:25 чама-
ларында №4 мектеп-гимназиясына 
бомба коюлганы тууралуу 102 кыз-
матына анонимдїї маалымат тї-
шїп, милициянын ыкчам тобу ба-
рып мектепти курчоого алып, окуу-
чулар жана мугалимдер имараттан 

чыгарылган. Милиция ушундай эле 
билдирїїлєр №67, 11, 48, 61 жана 78 
мектептерге да келип тїшкєнїн бир 
катар ЖМКларга билдирген. Кийин 
Бишкек шаардык ички иштер баш-
кармалыгы “Социалдык тармактарда 
тарап жаткан калаадагы ондой мек-
тепте бомба коюлганы тууралуу маа-
лыматтар чындыкка туура келбейт” 
деп маалымат берди. Ал эми жалган 
маалыматтар кимдер тарабынан жа-
зылып жаткандыгы аныктала элек. 

Мындан эки жыл мурда World 
Air Quality Indexсинин рейтин-
ги боюнча Бишкек шаары абанын 
булганышы боюнча дїйнєнїн 94 
шаарынын арасында 5-орунда 
турган. Єткєн аптанын аягында 
он-лайн рейтингде Бишкек шаа-
ры дїйнєдє биринчи орунга чык-
ты. Жергиликтїї MoveGreen ую-
му Бишкек негизинен абасы таза 
шаарларга кирерин, бирок жы-
лытуу мезгили башталганда аба-
нын кирдеши боюнча дїйнєдє ал-
дыўкы саптардан тїшпєй келатка-
нын белгилеп келет. Бул жылы би-
ринчи орунга чыгышы кєпчїлїктї 
кооптондуруп жатат. 

World Air Quality абанын таза-
лык деўгээлин "жакшыдан" тар-
та "кооптууга" чейин бешке бєлїп 
кєрсєтєт. Ал абанын кирдешин 0дєн 
500гє чейинки кєрсєткїч менен 
єлчєп, акыркы апталарда Бишкек 
288ден ашып "жакшы эмес" абал-
да кармалып турду деп кєрсєткєн. 

Шаардын айрым аймактарында кєр-
сєкїч 500гє чыккан. Бул ден- соо-
лук їчїн єтє кооптуу кєрсєткїч. 
Андыктан экологдор Кыргызстан-
дын экология боюнча саясатын жїр-
гїзїї керектигин айтышууда. Бор-
бор калааны ыштан арылтуу їчїн 
биринчи кезекте конуштарды газга 
єткєрїп, таштандылардын єрттєлї-
шїн кєзємєлгє алуу керек. 

Бетти даярдаган
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

№109 (3444)
2022-жылдын 13-декабры 11

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



№109 (3444)
2022-жылдын 13-декабры12

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Чїй облусунун Сокулук райондук соттук 
аткаруучулар кызмат бєлїмї

Чїй облусунун Сокулук райондук сотунун 2022-жылдын 
24-августундагы ЖИ-1351/18-Ч6 сандуу аткаруу барагынын 
єндїрїп алуучу РК "Аманбанк" ачык акционердик коомунун 
пайдасына жалпы насыялык карыз 908 975 (тогуз жїз сегиз 

миў тогуз жїз жетимиш беш) сомду єндїрїп алуучунун соттук 
кароодо мамлекеттин пайдасына тєлєгєн 350 (їч жїз элїї) сомун 

єндїрїї їчїн карызкор Деркембаева Кульнара Кайратовнанын 
кїрєєгє коюлган жалпы пайдалануу аянты - 98,2 чарчы 

метр, жашоо аянты - 69,4 чарчы метр. Сокулук районунун 
Фрунзе айылынын Институт кєчєсїнїн №4 їйїнїн 14 батирин 
2022-жылдын 17-январь саат 10.00дє экинчи жолу 10 пайыз 

тємєндєтїлгєн баасы 1 478 700 сом менен ачык соода-сатыкта 
сатыла тургандыгын жарыялайт.

Ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàí æàðàíäàð ì¿ëêò¿í áàøòàïêû 
íàðêûíûí 5 ïàéûçûí ñîò àòêàðóó÷óëàðäûí àéìàêòûê áºë¿ì¿íäºã¿ 
äåïîçèòòèê ýñåáèíå øåðòïóë êàòàðûíäà òºëººñ¿í, îøîíäîé ýëå ñîî-
äà-ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàí æàðàíäàðäûí àðûçäàðû ñîîäà-ñà-
òûêòûí áàøòàëûøûíà áèð ê¿í ìóðäà êàëãàíäà àÿêòàéò. 

Ñ/Î-634

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

ОАО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ»  
уведомляет, что 8 декабря 2022 года решением Совета 

директоров ОАО «Электрические станции» прекращены полномочия 
Генерального директора - руководителя Генеральной дирекции 
ОАО «Электрические станции» Айдаралиева Айбека Байсулдаевича.

Ðåøåíèåì Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ýëåêòðè÷åñêèå ñòàíöèè» 
îò 9 äåêàáðÿ 2022 ãîäà Êà÷êûíáàåâ Îñìîí Êåíåíáàåâè÷ èçáðàí 
Ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì - ðóêîâîäèòåëåì Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè 
ÎÀÎ «Ýëåêòðè÷åñêèå ñòàíöèè».

АЛАМУДУНСКИЙ АЙЫЛ ОКМОТУ
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

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

1. S=0,0049 ãà ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ñ.Àëàìóäóí, óë.Ãîãî-
ëÿ, á/í âîçëå äîìà ¹122. 

2. S=270,9 ì2 ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ñ.Àëàìóäóí, óë.Àëìà-
Àòèíñêàÿ ¹201/1. 

3. S=270,9 ì2 ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ñ.Àëàìóäóí, óë.Àëìà-
Àòèíñêàÿ ¹201/2. 

4. S=0,055 ãà ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ñ.Àëàìóäóí, óë.Àëìà-
Àòèíñêàÿ, á/í íà ïðîòèâ äîìà ¹485. 

5. S=0,038 ãà ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ñ.Àëàìóäóí, óë.Àëìà-
Àòèíñêàÿ, á/í. 

6. S=365 ì2 ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ñ.Àëàìóäóí, óë.Øêîëü-
íàÿ, á/í.

7. S=0,0262 ãà ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ñ.Àëàìóäóí, óë.Àëìà-
Àòèíñêàÿ, á/í, ïîâîðîò «Ìûêàí».

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî àäðåñó: ñ.Àëàìóäóí, óë.Íàáåðåæíàÿ ¹300à 
â çäàíèè Àëàìóäóíñêîãî àéûë îêìîòó 17.01.2023 ã. â 10.00 ÷àñîâ.

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПЕРВАЯ МЕТАЛЛОБАЗА»

сообщает, что с 24 декабря 2022 года производит выплаты 
доходов по именным процентным облигациям шестого выпуска 
(3 декабря 2021 г. Государственной службой регулирования и 
надзора за финансовым рынком при Правительстве КР внесена 

запись в Единый государственный реестр ценных бумаг в 
Кыргызской Республике о выпуске облигаций). Выплата доходов 

по именным процентным облигациям будет осуществляться в 
период с 24 декабря 2022 г. по 7 января 2023 г.

• Ðàçìåð äîõîäà íà îäíó öåííóþ áóìàãó - 16% ãîäîâûõ;
• Äàòà, ïî ñîñòîÿíèþ íà êîòîðóþ îïðåäåëÿåòñÿ ñïèñîê âëàäåëü-

öåâ öåííûõ áóìàã, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîõîäà ïî öåí-
íûì áóìàãàì: 20 äåêàáðÿ 2022 ã.;

• Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îáëèãàöèè - 1 000 ñîì;
• Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ äåíåæíûìè ñðåäñò-

âàìè â îôèñå Ôèíàíñîâîé êîìïàíèè «ÑÅÍÒÈ», àäðåñ: ã. Áèø-
êåê, ïð. ×óé, 219, 9 ýòàæ, à òàêæå ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ íà áàíêîâñêèé ñ÷åò äåðæàòåëÿ îáëèãàöèé.

Ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ âû 
ìîæåòå ïî òåëåôîíó +996 (559) 61-00-25.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Í-223

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
¹2283 íà èìÿ Ñàìèåâà 

Áèëàíà Ñàìèåâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-220

Ò¿ï ðàéîíóíóí Ò¿ï àéûëûíûí 
òóðãóíó Êóðìàíîâ 

Àøûìáåêêå òèåøåë¿¿ 
áîëãîí 22.05.2000-æûëû 

áåðèëãåí æàëïû æåð ¿ë¿ø¿íºí 
ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿ 

ñåðèÿñû ÈÊ-ÒÏ ¹401390 æåð 
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-903

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹1 
èäåíòèôèêàöèîííûé êîä 
2-01-05-0009-0250 íà èìÿ 

Áàéûìáåêîâà Àëòûíáåêà 
Ñàáûðáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-222

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíóþ äîëþ ¹146493 

(îò 01.04.2021 ã.) íà èìÿ 
Êóáàíäûêîâà Íóðáåêà 
Ìóêàåâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-224

Òàøìàòîâ Áàêòûáåê 
Áàãûìáåêîâè÷êå òèåøåë¿¿ 
æåð ¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà 

óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ 
¹0066207 (23.03.2015-æ.á.), 
èäåí. êîä 7-04-20-0012-0079 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Í-214

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè 
ÈÏ Ýãåìáåðäèåâà Æûëäûç 

Êóáàíû÷áåêîâíà 
êîä ÎÊÏÎ 30742992, 

ÈÍÍ 11503197700757 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-225

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹322520 

(îò 07.06.2011 ã.) íà èìÿ 
Òîêîíîâà Òàëàíòáåêà 

Ýñåíáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-227

Áåêòàøåâ Àáäûæàïàð Àñêàðáåêîâè÷êå 
òèåøåë¿¿ æåêå èøêåðäèê ê¿áºë¿ã¿ êîä ÎÊÏÎ 25067956, 

ÈÍÍ 22610198600775 (2018-æûëäûí 26-îêòÿáðûíäà áåðèëãåí)
 æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó æàðàêñûç

 äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-008

Ñàòûáàåâ Àáäóëëàæàí 
Ìàìàòêóëîâ÷èêå òààíäûê 

æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿ 
¹031499 (29.2008-æûë) 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-333

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
 òðóäîâîé êíèæêè 

ÍÒ-I ¹1203768 íà èìÿ 
Æàìàíñàðèåâà Òàëàíòáåêà 

Òºðºáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-226

Отчет ОАО «МФК «АБН» 
î âûïëàòå äîõîäà ïî îáëèãàöèÿì âòîðîãî âûïóñêà 

(ðåã.¹ KG 0202211510 îò 14.08.2020 ã.) çà äåâÿòûé 
ïðîöåíòíûé ïåðèîä, äàòà âûïëàòû ñ 3 äåêàáðÿ 2022 ã.

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

84 

Îáùàÿ ñóììà íà÷èñëåííûõ äîõîäîâ (ñîì) 1 376 212,50 

Îáùåå êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïîëó-
÷èâøèõ äîõîäû (ôèç. è þð. ëèöà) 71 

Ñóììà âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ, â ñîìàõ 1 256 700,00 

Ñóììà íå âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ, â ñîìàõ 119 512,50 

Êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå 
âûïëà÷åíû äîõîäû (ôèç. ëèöà) 13 

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

3 187 

Ïðè÷èíà íåâûïëàòû 
íå âîñòðåáîâàíû 

èíâåñòîðîì* 

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

Í-217

Проект «Улучшения 
водохозяйственных услуг, устойчивых 

к изменениям климата (ПУВУУИК)»

Департамент развития питьевого водоснабжения и 
водоотведения при Государственном агентстве архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства при 
Кабинете Министров Кыргызской Республики в рамках Проекта 

«Улучшения водохозяйственных услуг, устойчивых к изменениям 
климата (ПУВУУИК)», финансируемого Всемирным банком, 

объявляет конкурс на следующую вакантную позицию:

Специалист по мониторингу и оценке

ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:

• Âûñøåå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè ìåíåäæìåíòà, ïðàâà, ñîöèîëî-
ãèè, ïîëèòîëîãèè èëè äðóãîå ñîïîñòàâèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå 
îáðàçîâàíèå;

• Ïÿòü ëåò îïûòà ìîíèòîðèíãà è îöåíêè;
• Îïûò ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé, ðàçðàáîòêè ìåòîäîëîãèè èññ-

ëåäîâàíèÿ, èíñòðóìåíòàðèÿ èññëåäîâàíèÿ;
• Îïûò ïîäãîòîâêè àíàëèòè÷åñêèõ îò÷åòîâ, ñâîäíîé èíôîðìàöèè;
• Îïûò ðàáîòû ñïåöèàëèñòîì ïî ÌèÎ â ïðîåêòàõ, ôèíàíñèðóå-

ìûõ Áàíêîì è/èëè äðóãèìè ìåæäóíàðîäíûìè äîíîðàìè – íå ìå-
íåå äâóõ ïðîåêòîâ;

• Ñâîáîäíîå âëàäåíèå àíãëèéñêèì è ðóññêèì ÿçûêàìè, êûðãûçñ-
êèé ïðèâåòñòâóåòñÿ;

• Íàâûêè ðàáîòû ñ Microsoft Office, MS Project.

 Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû ïîäàòü çàÿâêó (ñîïðîâîäè-
òåëüíîå ïèñüìî, ðåçþìå ñ ôîòî íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ 
óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ïîçèöèè) äî 17.00 ÷àñîâ 27 äå-
êàáðÿ 2022 ãîäà ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó: ã.Áèøêåê, ïð.Ìàíàñà, 28, 
êàá.501 èëè íà ýë.àäðåñ: piu@tunuksuu.kg 

Ñïðàâêè ïî òåë.: +996 (772) 20-08-86.

Çàÿâêè áåç óêàçàíèÿ íàèìåíîâàíèÿ âàêàíñèè, ñîäåðæàùèå íåïîë-
íûé ïàêåò äîêóìåíòîâ, ïîñòóïèâøèå ïîçæå óêàçàííîãî ñðîêà ðàññ-
ìàòðèâàòüñÿ íå áóäóò.

Òîëüêî íàèáîëåå ïîäõîäÿùèå êàíäèäàòû 
áóäóò ïðèãëàøåíû íà ñîáåñåäîâàíèå.

«ДОС-КРЕДОБАНК» 
ачык акционердик коому

Баалуу кагаздар  рыногу боюнча маалыматты 
ачыкка чыгаруу жєнїндєгї жобого ылайык, 
«Дос-Кредобанк» ачык акционердик коому 

акционерлерге 2022-жылдын 8-декабрында 
саат 14.00дє Бишкек шаары, Чїй проспекти, 92 
дареги боюнча акционерлердин кезексиз жалпы 

чогулушу єткєрїлгєндїгї жєнїндє маалымдайт.

ÄÎÁÓØ ÁÅÐ¯¯Ãª ÊÎÞËÃÀÍ ÌÅÑÅËÅËÅÐ:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. 2021-æûëäûí æûéûíòûãû áîþí÷à äèâèäåíä-

äåðäè òºëººí¿í òàðòèáèí æàíà ºë÷ºì¿í áåêè-
ò¿¿.

3. “Äîñ-Êðåäîáàíê” ÀÀÊíûí êîðïîðàòèâäèê áàø-
êàðóó Êîäåêñèí áåêèò¿¿.

Àêöèîíåðëåðäèí êåçåêñèç æàëïû 
÷îãóëóøóíäà êàáûë àëûíãàí ÷å÷èìäåð:

1. Êåçåêñèç æàëïû ÷îãóëóøòóí ýñåïòºº êîìèññèÿ-
ñû áåêèòèëñèí.

2. 2021-æûëäûí æûéûíòûãû áîþí÷à òàçà êèðå-
øåíèí 25%û áºë¿øò¿ð¿ëñ¿í;

- 2021-æûëäûí æûéûíòûãû áîþí÷à äèâèäåíä-
äåðäèí ºë÷ºì¿ áèð àêöèÿãà – 37,594181 ñîì 
(Îòóç æåòè ñîì 594181 òûé.)

- Äèâèäåíääåðäè òºëººí¿í ôîðìàñû–íàêòàëàé.
- Äèâèäåíääåðäè òºëºº 2022-æûëäûí 12-äå-

êàáðãà áåëãèëåíñèí.
- Äèâèäåíääåðäèí òºëºí¿¿÷¿ æåðè: Áèøêåê øàà-

ðû, ×¿é ïðîñïåêòè, 92.
3. “Äîñ-Êðåäîáàíê” ÀÀÊíûí êîðïîðàòèâäèê áàø-

êàðóóíóí Êîäåêñè 2022-æûëäûí  8-äåêàáðûíàí 
áàøòàï áåêèòèëñèí.

Открытое акционерное общество 
«ДОС-КРЕДОБАНК»

В соответствии с Положением о раскрытии 
информации на рынке ценных бумаг, Открытое 

акционерное общество «Дос-Кредобанк» 
уведомляет акционеров о том, что 8 декабря 

2022 года в 14.00 часов проведено внеочередное 
Общее собрание акционеров по адресу: г. Бишкек, 

пр. Чуй, 92. Кворум собрания составил - 86,1630%.

ÂÎÏÐÎÑÛ, ÏÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ 
ÍÀ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ:

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

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

ëåíèÿ ÎÀÎ «Äîñ-Êðåäîáàíê».

Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå âíåî÷åðåä-
íûì Îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ:

1. Óòâåðäèòü Ñ÷åòíóþ êîìèññèþ âíåî÷åðåäíîãî 
Îáùåãî ñîáðàíèÿ. 

2. Ðàñïðåäåëèòü 25% îò ÷èñòîé ïðèáûëè ïî ðå-
çóëüòàòàì 2021 ã.: 

- Óòâåðäèòü ðàçìåð äèâèäåíäà ïî èòîãàì 2021 
ãîäà íà îäíó àêöèþ – 37,594181 ñîì (òðèäöàòü 
ñåìü ñîìîâ 594181 ò.). 

- Ôîðìà âûïëàòû äèâèäåíäîâ íàëè÷íûìè äå-
íåæíûìè ñðåäñòâàìè. 

- Äàòîé íà÷àëà âûïëàòû äèâèäåíäîâ óñòàíî-
âèòü 12 äåêàáðÿ 2022 ãîäà. 

- Ìåñòî âûïëàòû äèâèäåíäîâ îïðåäåëèòü: 
ã.Áèøêåê, ïð. ×óé, 92.

3. Óòâåðäèòü ñ 8 äåêàáðÿ 2022 ã. Êîäåêñ êîðïîðà-
òèâíîãî óïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Äîñ-Êðåäîáàíê».

Ñ/Î-636

Ñ/Î-640



№109 (3444)
2022-жылдын 13-декабры 13

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Ò¿ï ðàéîíóíóí Ò¿ï 
àéûëûíûí òóðãóíó 

Æóìàêàäûðîâàãà ×ûíàðê¿ëãº 
òèåøåë¿¿ áîëãîí 

(18.08.1999-æûëû áåðèëãåí) 
æàëïû æåð ¿ë¿ø¿íºí 

ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿ 
ñåðèÿñû ÈÊ-ÒÏ ¹403331 æåð 

ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-872

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Æóñóïîâà 
Ãóëçàð Ýðêèíáåêîâíà 
êîä ÎÊÏÎ 30075202, 

ÈÍÍ 11906198301097 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-229

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ïå÷àòè 
ÈÏ è ñâèäåòåëüñòâà 
î ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Àéûë÷èåâ 
Ýðìåê Ðàéûìàäàìîâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 30353670, 
ÈÍÍ 22303199400742 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-232

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹499743 

(îò 08.01.2014 ã.) íà èìÿ 
Êèäèêîâîé Áèëèìêàí 

Øåéøåíêàäûðîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-236

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
¹450241 (îò 24.04.2013 ã.) 

íà èìÿ Êàíàòáåê êûçû 
Àéæàìàë ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-237

ªçãºí ðàéîíóíóí Êûçûë-Òîî 
àéûëûíûí òóðãóíó Ñàòèåâ 

Àáäèìèòàëèï Áàëáûðîâè÷êå 
òààíäûê æåð ¿ë¿ø¿í¿í 

ê¿áºë¿ã¿ èäåí. êîä 5-06-09-
0006-0553 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-312

Ñàìàðêàíäåê àéûë ºêìºò¿í¿í Æà¢û-Áàê àéûëûíûí òóðãóíó 
Èñìàèëîâ Àêòèëåêêå òèåøåë¿¿ ñåðèÿ × ¹924146 (03.12.2020-æûëû 
áåðèëãåí)  ìàìëåêåòòèê àêòûñû êîîãàëà¢äà ê¿é¿ï êåòêåíäèãèíå 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-097

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Çàî÷íûì Ðåøåíèåì Ëåíèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà ã.Áèøêåê 
îò 26 àïðåëÿ 2022 ãîäà äåëî ¹ÃÄ-2595/22Á1, 

ОсОО «Windows» (Виндовс) 
ïðèçíàíî áàíêðîòîì ñ íàçíà÷åíèåì ïðîöåäóð 

ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ.

Ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà ïî äåëàì áàíêðîòñòâà ïðè Ìèíèñòåðñòâå 
ýêîíîìèêè è êîììåðöèè ÊÐ îò 08.12.2022 ãîäà ¹138 ñïåöèàëüíûì 
àäìèíèñòðàòîðîì ÎñÎÎ «Windows» (Âèíäîâñ) íàçíà÷åí, 

Ñàðûãóëîâ Òîêòîñóí Æàìàíãóëîâè÷ 
(ëèöåíçèÿ ¹0475 îò 04.02.2020 ã.).

Ïåðâîå ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ «ÎñÎÎ «Windows» (Âèíäîâñ) - áàíêðîò 
ñîñòîèòñÿ â 14.00 ÷àñîâ 12 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, 
óë. Ë.Òîëñòîãî ¹100. Ïðåòåíçèè êðåäèòîðîâ ïðèíèìàþòñÿ åæåäíåâ-
íî ñ 9.00 ÷àñîâ äî 17.00 ÷àñîâ ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó. Ïðåäñ-
òàâèòåëÿì êðåäèòîðîâ äëÿ ó÷àñòèÿ íà ñîáðàíèè íåîáõîäèìî èìåòü 
ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü ñ ïðà-
âîì ãîëîñîâàíèÿ.

Í-228

Совет по делам правосудия 
Кыргызской Республики 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ 
отбор на 1 вакантную должность судьи Бишкекского 

городского суда

Çàÿâëåíèå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå äîëæíî áûòü ïîäàíî ïðåòåíäåí-
òîì â Ñîâåò ïî äåëàì ïðàâîñóäèÿ â òå÷åíèå 14 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ 
ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ.

Ïðèåì çàÿâëåíèé è äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåò ñåêðåòàðèàò Ñîâå-
òà ïî äåëàì ïðàâîñóäèÿ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â òå÷åíèå 14 ðàáî-
÷èõ äíåé ñ 13 äåêàáðÿ ïî 30 äåêàáðÿ 2022 ãîäà, ñ 9.00 äî 17.30 
÷àñîâ (îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00 ÷àñîâ) ïî àäðåñó: ãî-
ðîä Áèøêåê, óëèöà Òàáûøàëèåâà, ä. 15, 0 ýòàæ. Äîïîëíèòåëüíóþ 
èíôîðìàöèþ Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì: (0558) 88-72-34 è 
(0312) 31-30-22, à òàêæå íà ñàéòå: www.otbor.sot.kg

Ê ÇÀßÂËÅÍÈÞ ÏÐÈËÀÃÀÞÒÑß:

1) êîïèÿ ïàñïîðòà;
2) íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ äèïëîìà î âûñøåì þðèäè÷åñ-

êîì îáðàçîâàíèè è àðõèâíóþ ñïðàâêó ñ ÂÓÇà;
3) çàâåðåííàÿ êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè, èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-

äàþùèå íàëè÷èå ñòàæà ðàáîòû ïî þðèäè÷åñêîé ïðîôåññèè;
4) ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ, âûäàííîå â 

òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ïåðåä ó÷àñòèåì â êîíêóðñå (ñïðàâêà 
ôîðìû ¹086); ñïðàâêà ñ ÐÖÏÇ, ñïðàâêà ñ ÐÖÍ.

5) õàðàêòåðèñòèêà, îòçûâû, ðåêîìåíäàöèè, õàðàêòåðèçóþùèå ëè÷-
íîñòü ïðåòåíäåíòà, íàãðàäû;

6) îäíà ôîòîãðàôèÿ 3õ4;
7) åäèíóþ íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ çà 2021 ãîä;
8) îïèñü ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòîâ;
9) ñêîðîñøèâàòåëü.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî óêàçàííîìó ïåðå÷-
íþ, âñå ïðåòåíäåíòû çàïîëíÿþò «Àíêåòó êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü 
ñóäüè» è ñîãëàñèå ïðåòåíäåíòà íà ïîëó÷åíèå ïåðñîíàëüíûõ äàí-
íûõ ñ ÃÐÑ ïðè ÏÊÐ (íà äâèæèìûå è íåäâèæèìûå èìóùåñòâà) â ñåê-
ðåòàðèàòå Ñîâåòà ïî îòáîðó ñóäåé Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè. (îáðà-
çåö ìîæåòå ïîñìîòðåòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå).

 

Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñóäüÿì 
ìåñòíûõ ñóäîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè:

1) Ãðàæäàíñòâî Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;
2) Âîçðàñò – íå ìîëîæå 30 ëåò è íå ñòàðøå 65 ëåò;
3) Âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Þðèñï-

ðóäåíöèÿ» èëè âûñøåå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâ-
êè «Þðèñïðóäåíöèÿ» ñ ïðèñâîåíèåì àêàäåìè÷åñêîé ñòåïåíè 
«ìàãèñòð» ïðè íàëè÷èè àêàäåìè÷åñêîé ñòåïåíè «áàêàëàâð» ïî 
ñîîòâåòñòâóþùåìó íàïðàâëåíèþ;

4) Ñòàæ ðàáîòû ïî þðèäè÷åñêîé ïðîôåññèè íå ìåíåå 5 ëåò.

Êàíäèäàòû äî ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î äîïóñêå âïðàâå îçíàêî-
ìèòñÿ ñ èíôîðìàöèÿìè, ïîñòóïèâøèìè ïî çàïðîñó Ñîâåòà èç ãîñó-
äàðñòâåííûõ îðãàíîâ.

“ЭЛ АРАЛЫК МАНАС 
АЭРОПОРТУ” ААК  

2022-жылдын 26-декабрында саат 10.00дє 
Бишкек ш., Манас эл аралык аэропортунда, 
“Манас-2” терминалында акционерлердин 

кезексиз Жалпы чогулушу єткєрїлє 
тургандыгы жєнїндє маалымдайт.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

7. 2022-2023-æûëäàðãà Äèðåêòîðëîð êå¢åøèí 
êàðìîîãî ÷ûãàøàëàð ñìåòàñûíà ºçãºðò¿¿ëºð-
ä¿ êèéèð¿¿ æºí¿íäº.

8. 2022-2023-æûëäàðãà Òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûí 
êàðìîîãî ÷ûãàøàëàð ñìåòàñûíà ºçãºðò¿¿ëºð-
ä¿ êèéèð¿¿ æºí¿íäº.

9. Áàøêà ìàñåëåð.

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî 2022-æûëäûí 26-äåêàá-
ðûíäà ñààò 9.00äº áàøòàëàò.

 “ÝÌÀ” ÀÀÊíûí àêöèîíåðëåðèíèí êåçåêñèç æàë-
ïû ÷îãóëóøóíà êàòûøóóãà óêóêòóó àêöèîíåðëåð-
äèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ - 2022-æûëäûí 24-äå-
êàáðû.

Àêöèîíåðëåðäèí ÷îãóëóøóíà êàðàòà ìàòåðèàë-
äàð ìåíåí Áèøêåê ø., Ìàíàñ ïð., 40, 324-áºëìº 
äàðåãèíäå æàéãàøêàí “Ðååñòðîäåðæàòåëü Ìåäèíà” 
Æ×Êäàí òààíûøóóãà áîëîò.

Òåë.: 90-06-42, 90-06-43.    

Ýñêåðò¿¿: Àêöèîíåðëåðäå ïàñïîðòó, àë ýìè àê-
öèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº ïàñïîðòó æàíà ÊÐíûí 
êîëäîíóóäàãû ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê ò¿ç¿ëãºí 
èøåíèì êàò áîëóóãà òèéèø. 

ОАО “МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ “МАНАС”  

сообщает об уточнении в повестку дня 
внеочередного Общего собрания  

акционеров, которое состоится 26 декабря 
2022 года в 10.00 часов по адресу: город 

Бишкек, аэропорт “Манас” терминал 
«Манас-2», включив дополнительно в 

повестку дня следующие вопросы:

7. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñìåòó ðàñõîäîâ íà ñî-
äåðæàíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ íà 2022-2023 ãî-
äû.

8. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñìåòó ðàñõîäîâ íà ñî-
äåðæàíèå Ðåâèçèîííîé êîìèññèè íà 2022-2023 
ãîäû.

9. Ïðî÷èå âîïðîñû.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ â 9.00 ÷àñîâ 26 
äåêàáðÿ 2022 ãîäà. 

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ  ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ 
ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì  îáùåì ñîáðà-
íèè àêöèîíåðîâ  ÎÀÎ «ÌÀÌ» – 24 äåêàáðÿ 2022 
ãîäà.

Ñ ìàòåðèàëàìè ê îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ 
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â  ÎñÎÎ «Ðååñòðîäåðæàòåëü 
Ìåäèíà» ïî àäðåñó: ãîðîä Áèøêåê, ïðîñïåêò Ìà-
íàñà, 40, êàáèíåò 324.

Òåë.: 90-06-42, 90-06-43.    

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

ПССИ г. Талас Таласской области
ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

на заложенное недвижимое имущество 2-х ком. кв. с общ. 
пол. пл – 48,07 кв.м., с жил. 27,7 кв.м., находящееся по 
адресу: г.Талас ул.А.Нуржанова, дом 178 кв. 24, иден. код 
6-05-06-0017-003 9-01-024, принадлежащий Боркееву 
Амангелди Нурбековичу. 

Стартовая цена 7633840 (семьсот шестьдесят 
три тысячи восемьсот сорок) сом. 

Ãàðàíòèéíûé âçíîñ ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàðòîâîé) ïðî-
äàæíîé öåíû âíîñÿòñÿ Òàëàññêèé îáë. ÐÎÊ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
4406042100000289, ÁÈÊ 440604, äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ã.Òàëàñ.

Òîðãà ñîñòîÿòñÿ 18.01.2023 ãîäà â 10.00 ÷. ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ 
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà. 

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ ã.Òàëàñ òåë.: (03422) 5-65-66, 
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Îìóðáåêîâ C.Í. 

Ï/Ï-057

Кечээ Улуттук банк 10 сомдук 
номиналдагы жалпы саны 2000ге 
жеткен коллекциялык эки кїмїш монета 
чыгарды.

Биринчиси  республиканын флорасы-
нын сейрек кездешїїчї тїрлєрїн сак-
тап калуу жана даўазалоо максатында 
"Кыргызстандын Кызыл китеби" се-
риясындагы "Кашкар бєрї карагаты" 
коллекциялык тыйыны.

Тыйындын салмагы – 28,28 грамм-
ды тїзїп, Ag 925 эн белгиси коюлган. 
Анын баасы – 3 690 сом деп белгилен-
ди.

Экинчиси, спорт жаатындагы маани-
лїї окуяларды жана жетишкендиктер-
ди белгилєє менен, жаштарды олим-
пиадага катышууга їндєє, спортту да-
ўазалоо максатында "Спорт" серия-
сындагы "Азия оюндары" кїмїш кол-
лекциялык монетасы. Салмагы – 31,10 

граммды тїзгєн, бул тыйындын баасы 
– 3 740 сом.

Улуттук валютанын коллекциялык 
тыйындары Кыргызстандын аймагында 
расмий тєлєм каражаты статусуна ээ.

Разия ЖООШБАЕВА

Кыргызстанда балдар 
арасында курч респиратор-
дук вирустук инфекциянын 
єсїшї байкалууда. Андык-
тан Саламаттыкты сактоо 
министрлиги мектеп ме-
нен бала бакчаларда бал-
дардын катышуусуна мо-
ниторинг жїргїзїп жат-
каны белгилїї болду. Эгер 
мониторингдин жыйынты-
гында келген балдардын 
саны аз болуп, 20% болсо 
же андан ашса, билим бе-
рїї мекемелерин карантин-
ге жабуу иш-чаралары жїр-
гїзїлєт. 

Акыркы жуманын ичин-
де сасык тумоо менен оору-
ган жарандардын саны 1,5 
эсеге єскєн. Ооруларды 
алдын алуу департаменти 

5-декабрдан тарта 12-де-
кабрга чейинки аралык-
та єлкє аймагында 14 миў 
78 адам сасык тумоо жана 
курч респиратордук вирус 
менен катталганын бил-
дирди. Алардын ичинен 83 
адамдан сасык тумоо, 80 
адамдан сасык тумоонун 

«В» тїрї, 3 адамдан сасык 
тумоонун «А» тїрї (чочко 
тумоосу) аныкталган. Бей-
таптардын жалпы санынын 
68,7%ы же 9669 бейтап 14 
жашка чейинки балдар бол-
гон. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

КОЛЛЕКЦИЯЛЫК  МОНЕТА ЧЫГАРЫЛДЫ САСЫК ТУМОО КЇЧ АЛДЫ



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 ¹1150. Íóñêàñû 5203

Áàñóóãà 12.12.2022-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

ОАО Микрофинансовая компания 
«САЛЫМ ФИНАНС» 

сообщает, что с 23 декабря 2022 году будет производить 
выплаты доходов по именным процентным облигациям. Шестой 

выпуск государственный регистрационный № KG 0206213017 
от 11.12.2020 года. Выплата доходов по именным процентным 

облигациям будет осуществляться в период с 23 декабря по 
29 декабря 2022 года.

Èíôîðìàöèÿ ïî âûïëàòå äîõîäîâ ïî îáëèãàöèÿì:

• Ðàçìåð äîõîäà íà îäíó öåííóþ áóìàãó – 15,5% ãîäîâûõ;
• Äàòà, ïî ñîñòîÿíèþ íà êîòîðóþ îïðåäåëÿåòñÿ ñïèñîê âëàäåëü-

öåâ öåííûõ áóìàã, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîõîäà ïî öåí-
íûì áóìàãàì: 20 äåêàáðÿ 2022 ã.;

• Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îáëèãàöèè – 1000 ñîì;
•  Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ äåíåæíûìè ñðåäñò-

âàìè â îôèñå ÎÀÎ Ìèêðîôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ “Ñàëûì Ôè-
íàíñ”, àäðåñ: ã. Áèøêåê, ïð. Ìàíàñà, 40/ ïð.×óé, 164; 

• Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: 61-36-26 www.salymfinance.kg

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ ÊÓËÎÂ Ì.Ò.

ПССИ АКСЫЙСКОГО РАЙОНА
ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

по реализации недвижимого имущества.

Квартира расположенный по адресу: Аксыйский 
район, г. Кербен ул. Мира дом №31, квартира №3 
идентификационный код  3-03-01-1001-0103-01-003 
принадлежащий Каныбековой Калмиры Каныбековне. 

Начальная стартовая цена- 788 000 сомов. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 10.00 ÷àñîâ 16 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà, 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 Àêñûéñêîãî ðàéîíà â "ÐÑÊ Áàíêà". Ó÷àñòíèê 
âûèãðàâøèé òîðãè äîëæåí â òå÷åíèè ïÿòè äíåé ïîñëå òîðãîâ âíåñòè 
ñóììû (ïîêóïíóþ öåíó) çà âû÷åòîì ñóììû ðàíåå âíåñåííîãî ãàðàíòèé-
íîãî âçíîñà. Âûèãðàâøèå òîðãè ïðèçíàåòñÿ ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàè-
áîëåå âûñîêóþ öåíó. Ãàðàíòèéíûé âçíîñ ó÷àñòíèêà âûèãðàâøåãî òîðãè, 
íî íå îïëàòèâøåãî ïîêóïíóþ ñóììó, ïîñòóïàåò â äîõîä ãîñóäàðñòâà. 

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Àêñûéñêîãî ðàéîíà 
èëè ïî òåë.: (03742) 5-06-43, (0773) 69-45-99. Ä-63

ПССИ СУЗАКСКОГО РАЙОНА
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

по реализацию заложенного имущество:

Жилой дом по адресу: Сузакский район, с/о Барпы, 
с.Таштак ул. Д.Кочкорбаева, общей полезной площадью - 
105,40 кв.м., жилой площадью - 90,90 кв.м., на земельном 
участке мерою - 3335,20 кв.м. и под идентификационным 
кодом 3-05-02-1008-0246 принадлежащий  залогодателю 
Сарыбаевой Гулжан Маматазизовне на праве частной 
собственности. 

Стартовая цена заложенного имущества составляет- 1 335 
000 (один миллион триста тридцать пять тысяч) сомов.  

Òîðã ñîñòîèòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà  â 14.00 ÷àñîâ 
16 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà. Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü íà àóêöèîíå îáÿçàíû 
âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5% îò ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè çà 
îäèí äåíü äî íà÷àëà àóêöèîíà â äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñóçàêñêîãî 
ðàéîíà. Âûèãðàâøèì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ëèöî ïðåäëîæèâøèå íàè-
áîëåå âûñîêóþ öåíó. Ó÷àñòíèê âûèãðàâøèé â àóêöèîíå äîëæåí íå áî-
ëåå 5 äíåé ïîñëå ïðîâåäåíèå àóêöèîíà âíåñòè ïîëíîñòüþ ñóììó, çà 
êîòîðîå èì êóïëåíî èìóùåñòâî ñ çà÷åòîì ñóììó âíåñåííûé èì ïåðåä 
íà÷àëîì àóêöèîíà.  Äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñóçàêñêîãî ðàéîíà ÁÈÊ 
440001, ëèöåâîé ñ÷åò ¹4408082100000125, êîä ïëàòåæà 14238900 
«ÐÑÊ Áàíê» Ñóçàêñêèé ôèëèàë. 

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Ñóçàêñêîãî 
ðàéîíà èëè ïî òåë.: (03748) 5-01-34. Ä-63

Сузак райондук сот аткаруучулар 
кызмат бєлїмї тарабынан

карызкор Карагулова Кїмїшкандан “Бай-Тїшїм” ААКтын 
пайдасына жалпы 138 266 (бир жїз отуз сегиз миў эки жїз 

алтымыш алты) сом 79 тыйын єндїрїї боюнча кїрєєгє коюлган 
Карагулов Манап Абдыкааровичке таандык болгон Сузак 

районунун Кызыл-Туу айыл аймагынын Кызыл-Сеўир айылындагы 
Муратов Камал кєчєсїнїн №18 дарегинде жайгашкан, жалпы 

пайдалануу аянты - 49,80 кв.м., жашоо аянты – 36,30 кв.м., жер 
участогунун аянты – 2300,0 кв. м. болгон турак жайына экинчи 

ирет ачык аукцион жарыялайт. 

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

À÷ûê àóêöèîí 2023-æûëäûí 16-ÿíâàðûíäà ñààò 14.00äº ì¿ëê æàé-
ãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. À÷ûê àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëîî÷óëàð 
òóðàê æàéäûí áàøòàïêû áààñûíûí 5%ûí à÷ûê àóêöèîí áîëãîíãî ÷å-
éèí Ñóçàê ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå (ÁÈÊ 440001, ýñåï-
òèê ñ÷åòó ¹4408082100000125, òºëºº êîäó 14511900) òºã¿¿ãº òèéèø. 
Àóêöèîíäîí óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí êåïèëäèê ñóììàñû ñàòûï àëóó 
áààñûíà êîøóëàò. Àóêöèîíäîí æå¢èëãåí êàòûøóó÷óëàðäûí àëäûí àëà 
òºëºíãºí øåðò ñóììàëàðû ñîîäà-ñàòûê àÿêòàãàíäàí êèéèí ºçäºð¿íº 
êàéòàðûëûï áåðèëåò. Àóêöèîíäî óòêàí àäàì æåòè ê¿íä¿í è÷èíäå àóê-
öèîíäóí àëäûíäà òºêêºí ñóììàíû êîøî ýñåïòºº ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï 
àëûíãàí ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿. 

Áàéëàíûø òåëåôîíó: (03748) 5-01-34. Ä-63

Сузак райондук САКБ 
тарабынан

Сузак райондук сотунун 26.09.2022-жылдагы 
№ГД-882/22-Д8 сандуу аткаруу барагынын негизинде, 
карызкорлор Сафарова Рахатхан Сатимкуловна менен 

Мамазеитов Эркинбек Абдувахаповичтен єндїрїп алуучу  
“Бакай Банк” ААКнын пайдасына 476 016 сом 11 тыйын 

насыя карызды, 18 119 сом 45 тыйын мамлекеттик 
алым жана 56 сом почталык чыгымды, жалпысы 

болуп 494 191 сом 56 тыйынды єндїрїїдє карызкор 
Сафарова Рахатхан Сатимкуловнага таандык болгон Сузак 

районунун С.Атабеков айыл єкмєтїнїн Жаўы-Жер айылындагы 
Школьная кєчєсїнїн №7 дарегинде жайгашкан №3-05-10-1001-
0213 сыр белгиси менен катталган турак жайына ачык аукцион 

жарыяланат. 

Турак жайдын баштапкы баасы – 780 000  
(жети жїз сексен миў) сом. 

 À÷ûê àóêöèîí 2023-æûëäûí 16-ÿíâàðü ê¿í¿ ñààò 15.00äº ì¿ëê 
æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. À÷ûê àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëîî÷ó-
ëàð òóðàê æàéäûí áàøòàïêû áààñûíûí 5%ûí à÷ûê àóêöèîí áîëãîí-
ãî ÷åéèí Ñóçàê ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå (ÁÈÊ 440001, 
ýñåáè ¹4408082100000125, òºëºº êîäó 14511900) øåðò ïóë òºëººãº 
òèéèø. Àóêöèîíäîí óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí êåïèëäèê ñóììàñû òó-
ðàê æàéäûí áààñûíà êîøóëóï ýñåïòåëèíåò. Àóêöèîíäîí æå¢èëãåí êà-
òûøóó÷óëàðäûí àëäûí àëà òºëºíãºí øåðò ñóììàëàðû ñîîäà-ñàòûê 
àÿêòàãàíäàí êèéèí ºçäºð¿íº êàéòàðûëûï áåðèëåò. Àóêöèîíäî óòêàí 
àäàì 7 (æåòè) ê¿íä¿í è÷èíäå àóêöèîíäóí àëäûíäà òºêêºí ñóììàíû êî-
øóï ýñåïòºº ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï àëûíãàí ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí 
òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿. 

Áàéëàíûø òåëåôîíó: (03748) 5-01-34. Ä-63

НООКЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «АЙЫЛ БАНК» 
объявляет реализацию списанных основных средств (ОС), 

малоценных быстроизнашивающихся предметов (МБП) (далее 
- товары) не пригодных для дальнейшего использования в ОАО 

«Айыл Банк». 
Товары реализуются полным списком, который 

можно приобрести по адресу: Жалал-Абадская область, 
Ноокенский район, с. Масы, ул. Ленина, 18. Место приема 

предложений: Жалал-Абадская область, Ноокенский 
район, с. Масы, ул. Ленина, 18.  

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê: äî 14.00 ÷àñîâ 20 äåêàáðÿ 
2022 ãîäà. Â çàÿâëåíèè ïîòåíöèàëüíûé ïîêóïàòåëü äîëæåí óêà-
çàòü, êîíòàêòíûé òåëåôîí, ïðåäëîæåííóþ ñòîèìîñòü çà âåñü ïåðå-
÷åíü òîâàðîâ è ïðèëîæèòü êîïèþ ïàñïîðòà. Âñêðûòèå ïðåäëîæåíèé 
ñîñòîèòñÿ â 14.00 ÷àñîâ 21 äåêàáðÿ 2022 ãîäà ïî àäðåñó: Æàëàë-
Àáàäñêàÿ îáëàñòü, Íîîêåíñêèé ðàéîí, ñ. Ìàñû, óë. Ëåíèíà, 18. 
Ïîáåäèòåëåì áóäåò ïðèçíàí ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü-
øóþ öåíó, à ïðè ðàâíîñòè ïðåäëîæåíèé ïîáåäèòåëåì áóäåò ïðèç-
íàí ïðåòåíäåíò, ïîäàâøèé çàÿâêó ðàíåå. Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ âû-
âîçîì òîâàðîâ, íåñåò ïîêóïàòåëü. 

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 
(03734) 5-02-18, (0771) 31-03-73. Ä-63

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Èáðàèìîâ 
Òóðãóíæàí Àõìåäæàíîâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 28779485, 
ÈÍÍ 22911196000180 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-211

Â ñâÿçè ñ óòåðåé áëàíêà 
ñòðîãîé îò÷åòíîñòè 

ÊÊÌ ÈÏ Èáðàèìîâ 
Àêáàð Õóñàèíîâè÷ 

ÈÍÍ 21301199700633, 
êîðåøîê êâèòàíöèè 
¹0000029 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-210

Êàðà-Êóëæà ðàéîíóíóí 
Êûçûë-Æàð àéûë îêðóãóíóí 

òóðãóíó Èòèêóëîâ Òîêòîñóí 
Òîêòîìàìåòîâè÷êå òààíäûê 
× ¹323274 (31.03.2006-æûëû 

áåðèëãåí) ìàìëåêåòòèê 
àêòûñû æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-047

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ñìàíàëèåâ 
Àéäàðáåê Àáäðàèìîâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 24582030, 
ÈÍÍ 20505106900562 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-212

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé äîëåé 
¹714 (îò 01.10.1998 ãîäà) íà èìÿ 
Òîêáàåâîé Ãóëüìèðû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-213

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ðûñáàåâà 
Óðìàòêàí Êî÷êîðîâíà 

êîä ÎÊÏÎ 22828892 
(îò 15.06.2001 ã.), 

ÈÍÍ 12012196700589 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-218

¹81 êåñèï÷èëèê ëèöåéäå 
îêóãàí Àéûïîâ Êóáàòáåê 

Àêæîëòîåâè÷êå òèåøåë¿¿ 
àéäîî÷óëóê ê¿áºë¿ã¿ 

ñåðèÿ íîìåð ÌÊ ¹058111 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Í-219

Áàòêåí ðàéîíóíà êàðàøòóó 
Àê-Ñàé àéûëûíûí òóðãóíó 

Àêìàòîâ Ìàêñàòáåê 
ªëìàñáàéåâè÷êå 
òèåøåë¿¿ ñåðèÿ 

× ¹924381 (20.05.2020-æûëû 
áåðèëãåí) êîîãàëà¢äà ê¿é¿ï 
êåòêåíäèãèíå áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-091

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñóäàðñòâåííîãî àêòà íà 

ïðàâî âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ 
çåìëåé ¹005792, âûäàííîãî 

íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ 
Æàéûëñêîé ãîñóäàðñòâåííîé 

àäìèíèñòðàöèåé çà ¹135 
(îò 02.03.1998 ãîäà) ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì». 
Í-216

Íîîêàò ðàéîíóíóí Ãóëèñòàí 
àéûë ºêìºò¿í¿í Ãóëèñòàí 

àéûëûíûí òóðãóíó 
Òîêòàñèíîâ Ìàõàìàòêàäûð 

Òåøàáàåâè÷êå òààíäûê 
æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí 

æåêå ìåí÷èê óêóãó 
æºí¿íäºã¿ ìàìëåêåòòèê 

àêòû ñåðèÿ × ¹453444 
æàíà êûéìûëñûç ì¿ëê 

áèðäèãèíå áåðèëãåí 
òåõíèêàëûê ïàñïîðòó èäåí. 

êîäó ¹5-05-03-1002-0760 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-257

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà ¹0096641 íà èìÿ 

Ìåäåðîâà Äàíèÿðà 
Ñóëòàíîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-215

Ñ/Î-635

№109 (3444)
2022-жылдын 13-декабры14

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



ЫР КЕЧЕ

Энекем, энекем, энекем,
Кемибес, ырысым, берекем.
Мен дагы дени сак болоюн,
Оорубай жїрє кєр сен эсен.

Кырсыктан колдогон тумарым, 
Кыйшайсам тїзєтїп турарым.
Кырк жылы кабарсыз кетсем да,
Кыйкырып алдымдан чыгарым.

Адамдын эт-жїрєгїн дї-
рїлдєткєн ушул кере-
мет ыр саптардын ав-

тору, ырлары атпай журттун 
кан-жанына небак сиўип кет-
кен, Кыргыз Эл акыны Анатай 
Ємїркановдун “”Ыр дїйнє” аттуу 
кечеси Т.Сатылганов атындагы 
Кыргыз улуттук филармония-
да болуп єттї. Кече  акындын 
тээ балалык чагын эске салган 
окуяларды чагылдырган инсце-
нировка менен башталды. Мек-
теп окуучулары акындын бала-
лыгын, жаштык кездеги учур-
ларын эў сонун аткарышты. 
Акынды куттуктаганы келген 
Мамлекеттик катчы Сїйїнбек 
Касмамбетов: 

- Мен Анатай Ємїрканов ага-
быздын эки томдук китебин 

аябай кєўїл коюп окуп чыктым. 
Ырларынын баарында ынтымак-
ты даўазалайт экен. Тууган жер, 
Мекен, сїйїї жєнїндє жазса да 
єзєгїндє ынтымак жатат. Кыр-
гыздар эзелтен ынтымакты туу 
тутуп жашап келген эл. Акын-
дын экинчи томуна кирген чы-
гармалырынын 70 пайызында 

ынтымак темасына орун берил-
ген. Илгери бир чириген бай 
сандаган малынын арасынан 
бир топозду кєрїп алып эле 
“тєрєм”, “тєрєм” деп  айтып 
жатат дейт. Кичинекей бала-
сы чуркап келип “Ата, сиз эмне 
эле бул топозду тєрєм?” деп жа-
тасыз дейт. “Ээ, балам чыныгы 

тєрє ушул. Бул топоздо жылкы-
нын жал-куйругу бар, тєєнїн 
єркєчї бар, уйдун мїйїзї бар, 
койдун жїнї бар, эчкинин са-
калы бар. Бул жаныбар каптап 
кирип кол салган карышкыр-
га музоосун алдырбайт. Каш-
ка жаныбар. Эч кимге баш ий-
бейт. Чєп сурап, кишинин ко-
лун карабайт. Эч кимге жалды-
рабайт. Ошол їчїн бул тєрє” де-
ген экен. Анатай Ємїрканов да 
“тєрє” акын. Ал кайсы темада 
жазса да бийиктиги кєрїнїп ту-
рат. Анатай Ємїрканов кєптє-
гєн шакирттерин, артисттерди, 
єнєрпоздорду бактылуу кылган 
киши. Анатай агабыздын ырына 
обон єзї эле келип оролуп ка-
лат дешет обончулар. Акындын 
обондуу ырын ырдап ырчылар 
Токтогул атындагы  мамлекеттик 
сыйлыкты, “Кыргыз эл артисти” 
деген наам алышты. Ал булак-
тын кєзїн ачкан киши. 

Жогорку Кеўештин депутатта-
ры Эмил Токтошев менен Нур-
жигит Кадырбеков куттуктоо 
сєз сїйлєштї. Депутат Нуржигит 
Кадырбеков єз сєзїн казактын 
акыны Бухар-жыроу тууралуу 

айтылып калган кептен башта-
ды. Казактын ханы тєрдє ол-
турганда эшиктен Бухар-жыроу 
кирип калат. Абылай хан ор-
дунан туруп тєргє акынды ол-
тургузат. Абылайдан “сиз хан 
болсоўуз, эмне їчїн Бухар-
жыроуну тєргє олтургуздуўуз” 
деп сурашса, хан “Мага бийлик-
ти эл берди, ал эми акынга єнєр-
дї Алла Таала єзї берген” деп 
жооп берген экен.

Сєзїнїн соўунда Нуржигит 
Кадырбеков акындын єзї котор-
гон “Энекем” деген ырын англис 
тилинде окуп берди. 

Кечеде Жогорку Кеўештин 
экс-тєрагасы Алмамбет Матуб-
раимов куттуктоо сєзїн айтты. 
Ал эми саясатчы Жылдызкан 
Жолдошева Анатай Ємїрканов-
дун кїчтїї жарандык позиция-
сын баса белгилеп , аны “сая-
сий” акын” деп атады. Ал эми 
адабиятчылар Эсенбай Нуру-
шев, Садык Алахан ж.б. сєз сїй-
лєшїп, акындын чыгармачылы-
гына кыскача баяндама жасаш-
ты.

Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ

Кыргыз эл акыны Анатай ЄМЇРКАНОВ:

“Êûðê æûëû êàáàðñûç êåòñåì äà,
Êûéêûðûï àëäûìäàí ÷ûãàðûì”

Дїйнє элине рухий пай-
гамбар катары тааныл-
ган даанышман жазуучу-
буз Чыўгыз Айтматовдун 
туулганына келерки жылы 
95 жыл болот. Тїрк дїйнєсї 
эле эмес эл аралык кадыр-
баркка ээ улуу адамыбыз-
ды єзїбїз барктап-баалай 
албай келебиз. Барктай ал-
сак эмгиче Шекерде Айтма-
товго арнап заўгыраган жай 
куруп, алыстан атайын Айт-
матов деп келген туристтер-
ге жїзїбїз жарык болот эле 
го. “Чыўгыз ордо” комплек-
си араўдан зорго башталып 
бирок постаменти курулган 
бойдон ташталып калды... 
Эми жок дегенде 95 жыл-
дык мааракесине чейин 
бїтєр бекен? Эгерде мын-
дай темп менен жїрсє 100 
жылдыгына да бїтєєрї кї-
мєн го. Долбоор боюнча ал 
жерде бир эле эстелик эмес, 
бїтїндєй бир комплекс бо-
лушу керек эле. 90 жылдык 
мааракеге деп болжолдонуп, 
мына эми 95 жылдыгы бо-
согодо турат... 

Улуу жазуучубуздун 
туулган жерине зыярат 
кылганы жакынкы гана 
эмес, алыскы єлкєлєрдєн 
да туристтердин агымы 
їзїлбєй келип турат. Алар 

биринчи эле “Айтматов жа-
шаган їй кайсы?” деп сура-
шат. Бирок улуу жазуучу 
туулган айылда анын жа-
шаган їйї ушу кезге че-
йин жок. Чыўгыз Айтма-
тов бала кезде жашаган 
Досаалы жездесинин їйї-
нїн жанына Айтматовдун 
їй-музейин курабыз деген 
жакшы ниет, ниет боюнча 
калып келет. Даўазалуу 
жазуучунун єз айылында 
їй-музейи жок, же ырыстуу 
бир эстелик жай жок биз 
їчїн уят эле. Мына кечээ 
туулган кїнїндє айылдык 
маданият їйїнїн директо-
ру Самат Рыспаевдин ара-
кети менен Шекердеги жу-
пуну маданият їйїндє жу-
пуну иш-чара єттї. “Чыў-
гыз ордо” комплексин бїт-
кєрїп, їй-музейин уюшту-
руп улуу адамыбыздын ру-
хунун алдында да, дїйнє-
лїк коомчулук алдында да 
бир кєзгє кєрїнєрлїк иш 
кылбайлыбы... Азыр мам-
лекетте чечилбеген кєп 
маселелер чечилип жа-
тат. Чыўгыз Айтматовдун 
єзїнє татыктуу сый-урмат 
кєргєзїї да колго алынат 
деп ишенгибиз келет. 

Бегим ТУРДАЛИЕВА

Кечээ Шри-Ланкада єткєн 
шахмат боюнча Азия 
чемпионатынын жеўїїчїлєрї 
Бишкекке учуп келди.  

Спортчуларды “Манас” эл ара-
лык аэропортунан Дене тарбия 
жана спорт департаментине ка-
раштуу Спорттун олимпиадалык 
эмес тїрї боюнча дирекциянын 
директору Райымбек Токомбаев 
жана Шахмат федерациясынын 
єкїлдєрї, спортчулардын жа-
кындары тосуп алышты.

Белгилей кетсек, 2–11-декбрь 
кїндєрї мектеп окуучулары ара-
сында шахмат боюнча Азия чем-
пионатында Кыргызстандык 
спортчулар 41 медалга ээ болгон. 

Классикалык шахмат боюнча 

биринчиликтин жыйынтыгы 
(6 жеке медаль): 1-орунда Эл-
дияр Орозбаев (17 жашка чейин); 
1-орунда Агния Куш (13 жашка че-
йин); 2-орунда Элим Кеўешбеков 
(11 жашка чейин); 2-орунда Эржан 
Жакшылыков (15 жашка чейин); 
3-орунда Байэл Мурадылов (13 
жашка чейин); 3-орунда Жибек 
Сагынбекова (9 жашка чейин).

Командалык медалдар – 4 кї-
мїш жана 2 коло медаль. Коман-
далык упай: 1-орун – Индия – 
8 медаль (5 алтын, 1 кїмїш, 2 
коло); 2-орун – Кыргызстан – 6 
медаль (2 алтын, 2 кїмїш, 2 ко-
ло); 3-орун – Єзбекстан – 2 ме-
даль (2 алтын).

“Эркин-Тоо” пресс

КЄЄДЄНДЄГЇ КЫЙКЫРЫК КАБАРЛАР

КЫРГЫЗ АЙТМАТОВДУ 
АРДАКТАЙБЫ?..

АЙТМАТОВГО АРНАЛГАН АДАБИЙ КЕЧЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК 
ОЮН

АЗИЯ ЧЕМПИОНДОРУ

Кечээ Россияда кыргызстандык студенттер залкар 
жазуучу Чыўгыз Айтматовго арналган адабий кече 
уюштурду. Иш-чарага Кыргызстандын Россиядагы 
элчилигинин єкїлдєрї катышты.

Адабий кеченин жїрїшїндє студенттер тарабынан 
Ч.Айтматовдун чыгармачылыгы жана анын дїйнєлїк 
маданият менен адабияттын єнїгїшїндєгї зор ролу 

тууралуу видеоролик кєрсєтїлїп, «Саманчынын 
жолу» повестинен «Майсалбектин каты», «Толго-
найдын жер энеге кайрылуусу» боюнча монологдор 
окулду. Улуттук аспаптарда кол ойнотулуп, кыр-
гыз тилинде бир катар ырлар аткарылды, ошондой 
эле адабий викторина єткєрїлдї. Мындан тышка-
ры, Чыўгыз Айматовдун китептеринин кєргєзмєсї 
да уюштурулду.

Бишкекте Коррупцияга каршы 
кїрєшїїнїн эл аралык кїнїнє карата 
КРнын Президентине караштуу 
Коррупцияга каршы ишкердик кеўеши 
Quiz Night интеллектуалдык оюн єткєрдї. 

Ага мамлекеттик органдардын кор-
рупциянын алдын алуу боюнча ыйга-
рым укуктуу єкїлдєрї, жалпыга маа-
лымдоо каражаттарынын, бизнес ас-
социациялардын жана эл аралык уюм-
дардын єкїлдєрїнєн турган 10 коман-
да катышты.

Соўунда коррупцияга байланыштуу 
берилген суроолорго туура жооп берип, 
байгелїї орунду багындырган топторго 
ардак грамоталар жана баалуу белек-
тер тапшырылды.

№109 (3444)
2022-жылдын 13-декабры 15

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



ИЙГИЛИК КОШТОГОН РАЙОНДО

АЙЫЛ ЧАРБАСЫ

- Їстїбїздєгї жыл районубуз 
їчїн жемиштїї жыл болду. Ра-
йондун айдоо аянттарына кїз-
дїк буудай, арпа їрєндєрї себи-
лип, ошондой эле тєє буурчак-
тын, картошканын, жїгєрїнїн 
мол тїшїмї жыйналды. 

Мындан тышкары Бакай-Ата 
районунда болжолдуу 582 га мє-
мє бактары бар. 2022-жылга ка-
рата 9430,9 тонна алма жана 2882 
тонна кара єрїк тїшїмї жыйна-
лып, коўшу єлкєлєргє экспорт-
толду. 

2023-жылдын азык-тїлїк кооп-
суздугун камсыздоо максатында 
районго кїздїк буудай эгїї план-
тапшырмасы коюлса, декабрь 
айына карата ал аткарылды. 

Айылдык товар єндїрїїчїлєр-
дї колдоо максатында районубуз-
дун дыйкандарына Кыргыз Рес-
публикасынын Министрлер Ка-
бинети тарабынан берилген 6% 
жеўилдетилген шарттагы на-
сыялар “Айыл Банк” жана “РСК 
банктарынын” райондогу єкїл-
чїлїктєрї аркылуу берилген. 
Мунун ичинен мал чарбачылы-
гына, дыйкан-фермерге, талаачы-
лык иштерине, фермерлерге, кай-
ра иштетїї багытында ишкерлер-
ге каражаттар берилген. 

ИРРИГАЦИЯ

- Райондук Суу чарба баш-
кармалыгы тарабынан бюджет-
тин эсебинен “Объединяющий”, 
“Кызыл-Жар”, “Кайназар-1”, “Кєл-
Тїкєк” каналдарынын башкы суу 
алуу курулушу, “Кєк-Жар-Н” жана 
“Калинин” каналдары, Кеў-Арал 
насостук станциясы оўдоодон єт-
кєрїлдї. Мындан тышкары Та-
лас єнїгїї фондунун каржылоосу 
менен Кєл-Тїкєк каналынын 490 
метр аралыгы, Калинин каналы-
нын 1658 м аралыгы бетондолуп, 
пайдаланууга берилди.

Жогорудагы каналдар бетон-
долгонго чейин суунун агымы 
жай болуп жана суунун жоготуусу 
жогору болгондуктан дыйкандар 
айдоо аянттарына толук кандуу 
суу бере алышпай келишкен. Бе-
тондолгондон кийин суунун агы-
мы тез болуп, айдоо аянттарын 
єз убагында сугарууга мїмкїн-
чїлїктєр жогорулап, дыйкандар-
га айыл чарба продукциялары-
нын тїшїмдїїлїгїн арттырууга 
шарт тїзїлїїдє.

Мындан башка Кытай Эл Рес-
публикасынын гранты аркылуу 
Кызыл-Жар жана Жалпак-Тил 
каналдарын реконструкциялоо 
жана реабилитациялоо иштери 
жїрїїдє. Долбоор ишке ашса, 

Бакай-Ата районунун Акназа-
ров, Шадыкан жана Бакай-Ата 
айылдарынын кошумча айдоо 
аянттары сугат суу менен кам-
сыздалат.

ЄНЄР ЖАЙЫ

- Райондун аймагында єнєр 
жайын єнїктїрїїгє єзгєчє кє-
ўїл бурулууда. Бакай-Ата райо-
нунун Кеў-Арал айылында жеке 
ишкер тарабынан кирпич бышы-
руучу откана орнотулуп бїткєрї-
лїп, бїгїнкї кїндє бышкан кир-
пич чыгарылууда. Аталган кир-
пич заводу ишке толук кирсе, ан-
да 35 жумуш оруну тїзїлїп, ра-
йон аймагын кирпич менен кам-
сыздоого мїмкїнчїлїк тїзїлєт. 
Буга чейин бышырылбаган кир-
пич чыгарылып, сатыкка коюлуп 
келген. 

БАКАЙ-АТА КАНТ 
ЗАВОДУ

- Ал эми райондогу кант заво-
ду 2021-жылдын кїз айларын-
да кайрадан ишке киргизилип, 
бїгїнкї кїнгє чейин завод 3000 
тонна кант кызылчасын кайра 
иштетип, 20 тоннадан ашык 
кумшекер продукциясын єн-
дїргєн. Заводдо кїнїнє болжол-
дуу 50-70 тонна кант кызылчасы 
Чїй облусунан ташылып келип 
иштетилип келген. 75 жумуш-
чу оруну тїзїлїп, 2023-жылга 
заводду модернизациялоо ме-
нен єндїрїї кубаттуулугун жо-
горулатуу боюнча иш жїргїзї-
лїїдє. Заводду модернизация-
лоо менен єндїрїї кубаттуулу-
гун 1000 тоннага чейин жетки-
рїї каралууда. 

Бїгїнкї кїндє Талас облусун-
дагы кант кызылчасын єндїр-
гєн дыйкандардын кызылчала-
рын тоннасын 5400 сомдон ка-
был алууда, же келишимге жа-
раша тоннасына 76 кг кумшекер 
менен тєлєм жїргїзєт. 

2022-жылдын январь-октябрь 
айларында ар кандай багыттар-
дагы 19 жаўы, чакан жана орто 
ишканалар ачылып, жалпысынан 
586 жумушчу орундары тїзїлгєн.

ИНВЕСТИЦИЯ

- Ички жана тышкы инвести-
цияларды тартуу кошумча каржы 
булактары болуп эсептелет эмес-
пи. Ошону менен бирге респуб-
ликалык бюджеттин эсебинен 
бир топ долбоорлор ишке ашы-
рылып жатат. Маселен, тїрт-
кї берїїчї гранттын эсебинен 
быйылкы жылы жалпы суммасы 

22 млн 22 миў 400 сомду тїзгєн 
долбоорлор жактырылган. Ал-
сак, Шадыкан айыл аймагы-
нын Ынтымак айылындагы ба-
ла бакчага кошумча корпус ку-
руу, Акназаров айыл аймагынын 
Кєк-Таш айылдагы Э.Дїйшеев 
атындагы орто мектепке класс-
тык бєлмє куруу, Єзгєрїш айы-
лындагы С.Собуров атындагы 
орто мектебине кошумча окуу 
корпусун куруу, Ак-Дєбє айы-
лындагы “Ак-Дєбє” балдар бак-
часынын жылытуу системасын 
капиталдык оўдоо, Бакай-Ата 
айылындагы Б.Жунусов атын-
дагы орто мектебинин терезеле-
рин которуу, Оро айыл аймагы-
нын 1-Май айылындагы Т.Чолу-
шев атындагы орто мектебинин 
чатырын алмаштыруу сыяктуу 6 
долбоор боюнча иш бїгїнкї кїн-
дє аяктоодо.

Райондо эл аралык уюмдар 
менен кызматташуу жакшы жол-
го коюлган. Миў-Булак айыл ай-
магында АРИС долбоору аркы-
луу №8 Їй-бїлєлїк дарыгерлер 
тобунун имараты курулуп, ишке 
берилди. Ал эми Єзгєрїш айы-
лында ушул эле уюм аркылуу 
№6 Їй-бїлєлїк дарыгерлер то-
бунун имараты капиталдык оў-
доодон єттї. 

Акназаров айыл аймагынын 
Кызыл-Октябрь айылындагы 
№3 Їй-бїлєлїк дарыгерлер тобу-
на тїрткї берїїчї гранттын эсе-
бинен кошумча корпус курулду. 

Араб фонду тарабынан Боо-
Терек айылында 150 орун-
дуу Д.Дїйшєбаев атындагы ор-
то мектеби ишке берилсе, Єзгє-
рїш айыл аймагында 275 орун-
дуу Кашка-Жол орто мектеби-
нин экинчи кабатынын курулуш 
иштери жїрїїдє. Ошондой эле, 
Бакай-Ата айыл аймагынын На-
матбек айылында араб фонду та-
рабынан ФАП курулууда.

Ал эми республикалык бюд-
жеттен Оро айыл єкмєтї-
нїн Кыргызстан айылындагы 
Ж.Тойчубеков атындагы 375 
орундук мектептин курулушу 
каржыланып, чатыры жабыл-
ды. Миў-Булак айылындагы 
Д.Батырбашиев атындагы Чал-
дыбар мектеп-гимназиясынын 
курулушу каржыланып, экинчи 
кабаты тургузулууда. Шадыкан 
айыл єкмєтїнїн Капалов атын-
дагы 375 орундуу мектептин ку-
рулушу каржыланып, анын да-
гы экинчи кабатында курулуш 
иштери жїрїп жатат. Оро айыл 
аймагынын 1-Май айылына 275 
орундуу мектеп куруу иштери 
жаўыдан башталып, 5,0 млн 
сомго каржыланып, мектептин 
жерпайы казылууда.

ФИНАНСЫ ЖАНА 
ЭКОНОМИКА

- Финансы жана экономика тар-
магына токтолсок, мамлекеттик 
бюджеттин киреше бєлїгїн атка-
рууда салык жана салык эмес тє-
лємдєрїн єндїрїїдє ийгиликтер 
жаралууда.

Жергиликтїї бюджеттин жал-
пы киреше бєлїгїн (салыктык 
жана салык эмес кирешелер, 
трансферттер, республикадан 
алынган каражаттар) толтуруу 
боюнча план аткарылды. 

Ошондой эле ишкерлик чєйрє-
сїнє ККМ аппаратын ишке кир-
гизїї боюнча Кыргыз Республи-
касынын Министрлер Кабине-
тинин Тєрагасы А.Жапаровдун 
2021-жылдын 31-декабрындагы 
№713 тескемесин аткаруу мак-
сатында Кыргыз Республикасы-
нын Президентинин Талас облу-
сундагы ыйгарым укуктуу єкї-
лїнїн аппаратынын 2021-жыл-
дын 30-декабрындагы №293-б 
сандуу буйругунун негизинде, 
салык жол-жоболорун фискал-
даштыруунун электрондук сис-
темасын киргизїїнїн алкагын-
да контролдук-кассалык маши-
налардын (ККМ) колдонулушун 
єркїндєтїїнї камсыздоо макса-
тында Бакай-Ата районунда тє-
мєндєгїдєй иштер аткарылууда.

Бакай-Ата районунда ККМ ап-
параттарын колдонууга милдет-
тїї болгон ишкерлик субъекттери-
нин жалпы саны 227 болсо, анын 
ичинен 220 субъектине ККМ ап-
параты онлайн орнотулуп, жалпы 
субъектинин 97%ын тїздї.

МАЛ ЧАРБАСЫ

- Мал чарба тармагындагы 
абалды туруктуу кармоо макса-
тында ветеринардык тейлєє иш-
тери жїргїзїлгєн. Алсак, ири 
мїйїздїї малды жана їй канат-
тууларын кургак учук ылаўына 

каршы эмдєєгє план тапшырма 
3950 башка белгиленсе, иш жї-
зїндє 4025 баш же белгиленген 
план 101,8%ды тїзгєн. Бруцел-
лёз ылаўына каршы 6303 баш 
ири мїйїздїї малдан кан алын-
са, мунун ичинен 1 баш ири мї-
йїздїї малдан ылаў аныкталып, 
ветеринардык эрежелердин не-
гизинде союлуп жок кылынды. 
Иттердин кутурма оорусуна кар-
шы Талас айыл чарба колледжи-
нин студенттери тартылып, жал-
пысынан 5000 ит вакцинациядан 
єткєн.

2021-жылдын 20-октябрындагы 
Кыргыз Республикасынын Айыл 
чарба министрлигинин №367 
буйругуна ылайык, жылкыларды 
идентификациялоо иштери жїр-
гїзїлє баштаган. Бїгїнкї кїнгє 
карата жалпы 4856 баш жылкы-
нын 3696 башына чип басылып, 
идентификацияланды.

Эми сєзїмдїн соўунда айтарым, бы-
йылкы жылы аймактын социалдык-
экономикалык жактан єнїгїїсїнє 
стимул берїїчї бир топ иш-чаралар 
Президентибиз, Министрлер Кабине-
ти тарабынан жїзєгє ашырылды. Би-
лим берїї, саламаттыкты сактоо 
жана башка социалдык тармактын, 
жергиликтїї єз алдынча башкаруу 
органдарынын айлык акылары кє-
тєрїлїп, аларга ишке болгон кы-
зыгуусун арттырып коюшту. Район 
тарабынан сунуш кылынып жаткан 
долбоорлор колдоого алынып жатат. 
Эми биздин негизги максатыбыз – жа-
ўы ишканаларды ачуу менен жумуш-
чу орундарын тїзїп, киреше булак-
тарын кєбєйтїї болуп эсептелет. 
Жылдын соўку кїндєрїндє сиздер ме-
нен маек уюштуруп жатабыз. Учурдан 
пайдаланып, жалпы элибизди келе жат-
кан жаўы жылы менен куттуктап, ар 
бир їй-бїлєдє береке-кут ыроолоп, 
бакубат турмушта жашашына ти-
лектешмин! 

 
Раиса ДЇЙШЄНБЕКОВА

Бакай-Ата районунун мамлекеттик администрациясынын 
башчысы–акими Алгынбай ИМАРОВ:

“ИШКАНАЛАРДЫ АЧЫП, 
ЖУМУШ ОРУНДАРЫН 
ТЇЗЇЇ – БАШКЫ МАКСАТ”

Талас облусуна караштуу Бакай-Ата районунун калкы ызгаардуу кыш мезгилинин ушул кїндєрїндє жаз 
менен жарышып, кїз бою мээнеттенип,  таман акы,  маўдай терлери менен тапкан ырыскысынын їзїрїн 
кєрїп жаткан учуру. Райондун жетекчиси Имаров Алгынбай Тєралиевич менен болгон баарлашуубузда 
акыркы мезгилдерде аймакта болуп жаткан жетишкендиктер, ак эмгекти жолдош кылган калкынын жашоосу 
тууралуу сєз болду.

Миў-Булак айыл єкмєтїнїн Ш. Ємїрбаев атындагы 
№8 ЇБДТнын жаўы имаратынын ачылышы
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