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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!

БИШКЕКТЕ ИРИ 
КЕЎСЕ АЧЫЛААРЫ 

КЇТЇЛЇЇДЄ

ООМАТ БАКТЫСЫНАН 
КУРУ БОЛБОГОН 
ТЕМИР САРИЕВ

Арман дїйнє... Арман деп айтканга айласызбыз. 
Кыргыз эли таланттуу уулунан ажырап, ка-
быргасы кайышып турса, театр жана кино ис-

кусствобуз оор жоготууга учурап, муўайып турган ке-
зибиз. Театрда жараткан ролдору менен кїйєрмандар-
дын кєўїлїн бурдура алган, кино тармагында элибиз-
дин сїйїктїї актёруна айланган Азиз Мурадиллаевди 
44 жашында алышкан оору арабыздан алып кетти. Ай-
тылуу Алымбек даткага экинчи ємїр берип, даткадай 
кыргыз жигитинин мырзалыгын,  ички  сулуулугу ме-
нен тышкы сулуулугу тєп келген гармониялуу образды 

жарата алган талант 44 жыл гана жашады. Ооба, кан-
дай гана кыска ємїр. Азиз бардык жагынан бышып 
жетилип, бийиктиктерди багынта турган учурда боо-
сун їзїп, арабыздан учуп кетти. Бирок, Азиз кыска 
убакыт аралыгында миллиондогон элдин жїрєгїнєн 
тїнєк тапканга жетишти. Ал ємїрїнїн аягына чейин 
оору менен алышып жаткан учурда дагы театрды таш-
табай, баарыбызга єз кесибин жан дили менен сїйїш 
керек экендигин їйрєттї. Кош, Азиз! Кош, Ала-Тоонун 
“Алымбек даткасы”! Кыргыз эли сенин талантыўа таа-
зим этип, элесиўди жїрєгїндє тїбєлїк сактайт.

ЖИГИТ ЄЛБЄС БОЛСОЧУ...

КОШ, АЛА-ТООНУН “АЛЫМБЕК ДАТКАСЫ”!
Азырынча расмий тїрдє дал ушундай маалымат кет-

ти. Узундугу 454 чакырым турган Кытай – Кыргыз-
стан – Єзбекстан темир жол долбоорунун техникалык-
экономикалык негиздемеси келерки жылдын 1-ию-
нуна даяр болот. Ага дейре 15-январга карата баш 
калаабызда темир жол долбоорунун кеўсеси тїзї-
лєєрї маалым болду. Маалыматты єзбек президен-
ти Шавкат Мирзиёевдин администрациясы кабар-
лады. Бишкекте 15-январдан тартып ишке кирїїчї 
кеўсенин башкаруу тартиби талкууланууда. Мындан 
тышкары эл аралык каржы уюмдары менен сїйлєшїї 
жїрїп жатат. 

Мурдагы єкмєт башчысы Темир Сариев соода-єнєр 
жай палатасынын тєрагасы болуп шайланды. Мындай 
кабар Ала-Тоо ичине желдей тарады. Аты улук болгон 
соода-єнєр жай палатасы Кыргызстан экономикасы-
нын дїйнєлїк экономикага интеграцияланышына кє-
мєктєшкєн єкмєттїк эмес уюм. Мекеме ишкерлердин 
кызыкчылыгын кєздєп, алардын атынан иш алып бара 
алат. Буга чейин соода-єнєр жай палатасын жетектєє-
гє їч талапкер тандалгандыгы маалымдалган. Жалпы 
жонунан тогуз киши президент болуу ниетин билдир-
ген, бирок талапкер катары їчєє тандалып алынган 
болчу. Ошентип, Темике, аты улук кызматты колго ал-
ды. Кудай оомат бактысынан куру калтырбаса, учуру 
келгенде жылт этип чыга келет экен да. 



Мамлекет тарабынан єндї-
рїш ишканаларына ар тарап-
туу колдоолор кєрсєтїлїїдє. 
“Майлуу-Суу лампа заводу” 
ААКсына заводго 1 млрд сом 
єлчємїндєгї бюджеттик кре-
дит берилип, 400 млн сом єл-
чємїндєгї биринчи транш 
бєлїнгєн. Кечээ Министр-
лер Кабинетинин Тєрагасы 
Акылбек Жапаров «Майлуу-
Суу лампа заводу» ачык ак-
ционердик коомунун ишмер-
дїїлїгї боюнча жумушчу ке-
ўешме єткєрдї.

Жыйындын алкагында 

ишкананын ишмердїїлїгї 
жана айнек идиштерин чыга-
руу, ошондой эле айнек эри-
тїїчї мешти реконструкция-
лоо долбоорлору боюнча бет 
ачар сунушталды.

Министрлер Кабинетинин 
башчысы ишкана жогорку са-
пат стандарттарын жана єн-
дїрїштїн натыйжалуулугун 
камсыз кылуу менен ишке 
толук кандуу кирїїгє тийиш 
деп белгиледи.

Даярдаган 
Бегим ТУРДАЛИЕВА

ИШ-ЖУМА

КОШУНА 
ЄЛКЄДЄ 
ЭГЕМЕНДИК 
МАЙРАМ

Казакстан Республикасы 
эгемендїїлїгїнїн 31 
жылдыгын 16-декабрда 
майрамдады. Бул датага 
байланыштуу Президент 
Садыр Жапаров 
Казакстандын Президенти 
Касым-Жомарт Токаев менен 
телефон аркылуу сїйлєштї. 

Садыр Жапаров Касым-
Жомарт Токаевди бул даўк-
туу кїн менен кызуу куттук-
тап, ага бекем ден соолук жа-
на мамлекеттик ишмерди-
гине ийгиликтерди, ал эми, 
боордош казак элине – баку-
батчылык жана гїлдєп єнї-
гїї каалады.

ЖАЎЫРСА 
ЖЇРЄК 
ТОЛКУЙТ

Президент Садыр Жапаров 
жалпы кыргыз элин 
мамлекеттик Гимндин 30 
жылдыгы менен куттуктады.

“Бардыгыўыздарды жа-
ўырса жїрєк толкуткан, кє-
кїрєккє кол басып єлкє-
нїн эгемендигин, азатты-
гын ураан кылган Кыргыз 
мамлекетинин гимнинин 
30 жылдык мааракеси менен 
чын дилимден куттуктайм!”  
деп айтылат куттуктоодо. 

Садыр Жапаров “єлкє таг-
дырынын кечээгисин баян-
дап, бїгїнкїсїн ырастап, эр-
теўкисине илгери їмїт ме-
нен караткан, атуулдук се-
зимди ойготкон мурастуу 
музыкалык-поэтикалык сал-
танаттуу ырыбыз, ыйык сим-
волубуз – бул мамлекеттик 
гимнибиз! – деп белгилеп, 
єз алдынча мамлекет бол-
гон эгемендигибизди чагыл-
дырып, тїптїї калкыбыз-
ды биримдикке, достукка, 
ынтымак-ырашкерчиликке 
їндєгєн касиеттердин баа-
ры Гимнибизде камтылганы-
на токтолуп, элибизге ынты-
макта бакубат ємїр сїрїїнї 
каалады. 

Президент Садыр Жапаров 
18-декабрда Катардын Эмири шейх 
Тамим бен Хамад Аль Танинин 
чакыруусу менен Катар мамлекетине 
иш сапары менен барды. 

Мамлекет башчысын Доха шаа-
рындагы «Хамад Интернешнл» 
эл аралык аэропортунда Катар-
дын спорт жана жаштар министри                                                                 
Салах бин Ганим Аль Али тосуп алды.

Президент Садыр Жапаров футбол 

боюнча Дїйнє чемпионаты - 2022 
алкагында Доха шаарында Тїр-
кия Республикасынын Президенти                                                    
Режеп Тайип Эрдоган менен жолу-
гушту. 

Анда саясий, соода-экономикалык 
жана маданий-гуманитардык чєйрє-
дєгї кыргыз-тїрк алакасынын ак-
туалдуу маселелери жєнїндє сїй-
лєшїп, жогорку деўгээлде активдїї 
диалогду улантуу боюнча бир пи-
кирде болушту.

ПРЕЗИДЕНТ 
КАТАРГА БАРДЫ

ЄНЄР ЖАЙГА ОЛУТТУУ МАМИЛЕ

“Бїгїн окууда, илимде жана чы-
гармачылыкта єзїн мыкты кєрсєтє 
алган студенттерге "Президенттик 
стипендия" сертификатын ыйгаруу 
иш-чарасында єз келечегин тереў 
билимден, талбай окуудан кєрє 
алган жаштар менен жолугушуп 
жатканыма абдан кубанычтамын" 
деп белгиледи Президент Садыр                                                     
Жапаров 16-декабрда єлкєбїздєгї 
ЖОЖдордун мыкты студенттери-
не президенттик стипендияларды 
тапшыруу аземинде.

Мамлекет башчысы биринчи ке-
зекте билим берїї тармагына єзгєчє 
кєўїл бурууга басым жасоо зарыл-
дыгына токтолуп, "єлкє жетекчили-
ги мамлекетти єнїктїрїїгє салым 
кошом деген жигердїї, демилгелїї, 

аракетчил, мекенчил жаштарды ар 
дайым колдойт. Биз адам ресурста-
рына инвестиция кылуу – ийги-
лигибиздин ачкычы экенин жак-
шы билебиз деп белгиледи Садыр 
Жапаров. 

Ал, келечек – жаштардын колун-
да экендигин айтып, чыныгы же-
тишкендиктер илимдин кєрїнїк-
тїї ишмерлеринин, инженерлер-
дин, дарыгерлердин жана башка ке-
сип ээлеринин жаратман эмгектери 
менен жаралаарына, сапаттуу би-
лим єлкєнїн келечегинин маани-
лїї бєлїгї экендигине токтолду. 

Белгилей кетсек, быйыл єлкєнїн 
бардык университеттеринен 70 сту-
дент Президенттик стипендияга ээ 
болушту.

Президент Садыр Жапаров 
мигранттардын Эл аралык 
кїнїнє карата кайрылуу 
жасады. 

Мамлекет башчысы дїй-
нєлїк миграциялык агымда 
биздин жарандарыбыз дагы 
белгилїї бир жагдайлардан 
улам анын ажырагыс бєлїгї 
болуп калганын белгиледи. 
Акыркы жылдары чет єлкє-
лєрдє иштеп жїргєн мекен-
дештерибиз Кыргызстанда-
гы тїрдїї долбоорлорго ин-
вестиция салууга чоў кызы-
гууларын билдирип кели-
шїїдє. Президенттин пики-
ринде бул – миграция ме-
нен єнїгїїнїн ортосундагы 
ачык-айкын байланыштын 

далили. Мындай эки тарап-
туу байланыштар биргеле-
шип єнїгїї мїмкїнчїлїк-
тєрїн жаратат. Президент 
эл аралык милдеттенмелерге 
ылайык мигранттын укуктук 
абалын жакшыртуу жагында, 
єзгєчє ЕАЭБ аймагында эм-
гек мигранттарыбызды кол-
доо їчїн мїмкїн болгон ара-
кеттер жасалып жатканын жа-
на мындан ары дагы аракет-
тер жигердїї улантылаарын 
билдирди.

Кошумчалай кетсек, 
2000-жылы 4-декабрда БУУ-
нун Башкы ассамблеясы 
18-декабрды Эл аралык миг-
ранттар кїнї катары белги-
лєє жєнїндє резолюция ка-
был алган. 

БИЛИМ – БАРДЫК 
ИЙГИЛИКТИН БАШАТЫ

АРАБ ДЇЙНЄСЇ МЕНЕН АЛАКА ЛАМПА ЗАВОДУНДА ИШ ЖЇРЄТ

МИГРАЦИЯ – ДЇЙНЄЛЇК АГЫМ

Єткєн аптада Министрлер Каби-
нетинин Тєрагасы Акылбек Жапа-
ров Бириккен Араб Эмираттарына 
болгон жумушчу сапары менен ба-
рып єкмєттєр аралык комиссия-
нын жыйынына катышып келген. 
Араб дїйнєсї менен мамилелер 
жолго салынып, Бишкек жана Ош 
шаарларындагы аэропортторду мо-
дернизациялоо иштери баштал-
ганы турат. Бул туурасында Ми-
нистрлер Кабинетинин кезектеги 
жыйынында сєз болду.

Ошондой эле келерки жылдын 
1-февралына карата бардык товар-
дык агымдарга талдоо жїргїзїлїп, 

2023-жылдын 1-сентябрына чейин 
бажы чєйрєсїн модернизациялоо 
программасы сунушталат. Мын-
дан тышкары келерки жылы кїн 
электр станциясын куруу иштери 
башталат. Алгачкы 200 мегаватт-
тык станцияга келчї инвестиция 
болжол менен 180 млн долларды 
тїзєт. 

Кошумчалай кетсек, Президент 
Садыр Жапаровдун Бириккен Араб 
Эмираттарына болгон иш сапары-
нын алкагында 9 келишимге кол 
коюлуп, алар эки мамлекеттин єк-
мєттєр аралык комиссиясынын 
жыйынында каралган. 

Министрлер Кабинетинин Тєрагасы 
Акылбек Жапаров 17-декабрда «Бишкек 
штамптоочу заводу» мамлекеттик 
ишканасында болду. 

Министрлер Кабинетинин чечими ме-
нен аталган заводдун єндїрїштїк цехтери 
єнєр жайды модернизациялоо жана мам-
лекеттик активдерди натыйжалуу башка-
руу, социалдык маанидеги долбоорлор-
го жана демилгелерге мамлекеттик кол-
доо кєрсєтїї максатында «Кыргызиндуст-
рия» ААКсына убактылуу пайдаланууга 
берилген. Учурда заводдун аймагында                           
«Кыргызиндустрия» ачык акционердик 
коому ишке ашырып жаткан бир катар дол-
боорлор иштейт.

Акылбек Жапаров «Кыргызтопчу», 
«Кыргызтемирмык», «Кыргызэлектрони-
ка», «Кыргызбетонкурулуш» ишканалары-
нын ишмердиги менен таанышып чыкты. 
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Биринчиден, керектєє-
нїн єсїшї бир эле электр 
энергиясын єндїрїїнїн 

жетишсиздигинен эмес, жылдан-
жылга электр энергиясына ке-
ректєє єсїп жатышынан да бо-
лууда. Мисал їчїн алыс барбай 
эле кыштын алгачкы кїндєрї ке-
ректєє буга чейинки кыш чилде-
синде катталган жогорку чекке 
жетип жатканын айтсак жетиш-
тїї болор. Калктын саны єсїї-
дє, ошондой эле азыр ар бир їй-
бїлєдє турмуш-тиричилик техни-
каларына сан жетпей калды. Анан 
да керектєєчїлєрдїн баарына эле 
отундун альтернативалуу булакта-
ры - газ, кємїр жеткиликтїї эмес. 
Баарына жеткиликтїї электр энер-
гиясы, бирок азыркы шартта ке-
ректєєнї толук камсыз кылууга 
мїмкїн болбой жатат. Акыркы 
жылдарда суунун аздыгына бай-
ланыштуу суу сактагычыбыз ке-
ректїї деўгээлде толбой, электр 
энергиясынын тартыштыгын жа-
ратууда. Бирок быйыл єткєн жыл-
га салыштырмалуу суу кєбїрєєк 
топтолду. Суунун суу сактагычка 
агымы азайып, жылытуу мезги-
ли баштала элек 25-октябрды ал-
сак, Токтогул суу сактагычында 
13 млрд 632 млн кубометр суу бар 
болчу. Ал эми 2021-жылы ушул эле 

кїнї 12 млрд 75 млн кубометр суу 
топтолгон. Бирок былтыр кыштын 
жылуу єтїшї менен эптеп жылы-
туу мезгилинен чыгып кеттик. 

Быйыл суу былтыркыга са-
лыштырмалуу кєбїрєєк болгону-
на карабастан їстїбїздєгї жыл-
дын 15-декабрына карата суу сак-
тагычыбыздагы суунун кєлємї 
11 млрд 972 млн кубометрди га-
на тїзєт. Кыш жаўы эле баштал-
ганын эске алсак мындай темп ме-
нен энергетикалык кризиске кеп-
телишибиз ыктымал. Кыштын би-
ринчи айынын башталышында эле 
1,5 млрд кубометрден ашык сууну 
сарптап койдук. Белгилей кетсек, 
суунун агып келїї агымы секунда-
сына 142 кубометр болсо, чыгымы 
819 кубометрди тїзїїдє. Былтыр 
кыштын жылуу єтїшїндє да март 
айында суу сактагычтагы суунун 
кєлємї дээрлик критикалык чек-
ке жакындап, 7,9 млрд кубометр-
ди тїзгєн. Эгерде электр энергия-
сын їнємдєбєй, кайдыгер мамиле 
кылсак энергетика тармагына га-
на эмес, кыштын кїнїндє єзїбїзгє 
да кыйынчылык жаратып коюшу-
буз мїмкїн. Андыктан энергетик-
тердин калкты электр энергиясын 
їнємдєєгє їндєп жатышын туура 
кабыл алуубуз керек. 

Энергетиктердин ишениминде 

їй-бїлєдє мїмкїн болушунча ай-
рым техникаларды пайдаланууну 
токтото турсак энергетика тарма-
гына гана эмес, їй-бїлєлїк бюд-
жетке да пайда алып келет. Энер-
гетиктердин билдирїїсї боюн-
ча бїгїнкї кїндє єлкєбїз боюн-
ча энергетика тармагы ашыкча 
кубаттуулукта иштєєдє. Мїмкїн 
болушунча бир бєлмєгє кирсе, 
экинчи бєлмєнїн жарыгын єчї-
рїп дегендей электр энергиясына 
єтє этият мамиле жасоо талап кы-
лынууда. Єзгєчє эртеў менен 8ден 
9га, кечкисин саат 18ден 21ге че-
йин электрди кєбїрєєк керектєєчї 
техникаларды колдонбой турууга 
чакырышууда. Кечке маал керек-
тєє жогорку чектерге жетип, 3 миў 
350 мегаватт саат болууда. Былтыр 
бул кєрсєткїч 3 миў мегаватт саат-
тан ашкан эмес. Буга байланыштуу 
бїгїнкї кїндє ГЭСтин экинчи жа-
на їчїнчї агрегаты ишке кирип, 

мурда 300 мегаватт кубаттуулук-
та иштесе учурда 374 мегаваттка 
чыккан. 

Экинчиден, энергетика тармагы 
кышка карата кандай даярданды? 
Бул маселе да кєўїл жубатарлык 
эместей кєрїнєт. “Электр станция-
лары” ААКсынын башкы директо-
ру Таалайбек Байгазиевдин бил-
дирїїсї боюнча Бишкек ЖЭБин-
де учурда 114 миў тонна кємїр ко-
ру бар. Бирок бул єткєн жылдын 
ушул мезгилине салыштырмалуу 
25 тоннага аздык кылат. Себеби, 
кємїр буга чейин биринчи кезек-
те калкка жеткирилип, эми ЖЭБ-
ге ташыла баштаптыр. Анын ынан-
дыруусунда баары план боюнча 
жїрїп жатат. Албетте, суу аз болсо 
аны кєбєйтїї колдон келбейт, би-
рок эмне кємїр менен ЖЭБди да, 
калкты да жылытуу мезгили кел-
генге чейин эле камсыз кылуу да 
колдон келбейби? Суунун мезгил 

ЇЙЇБЇЗ ЖАРЫК БОЛСУН

ТЄРАГА ЭЛ АРАСЫНДА

Электрди їнємдєбєсєк кыш 
эч кимди чекеден сылабайт
Кыштын алгачкы кїндєрї быйыл жылытуу мезгили жеўил болбосун 
кєрсєтїп койгонсуду. Эгерде кышта суук климаттык деўгээлде 
сакталса электр энергиясы менен камсыздоодо тартыштык болушу 
толук мїмкїн. Бїгїнкї шартка байланыштуу энергетиктердин калкка 
кайрылуу жасап, электр энергиясын їнємдєєгє їндєп жатышы да 
бекеринен эмес. Буга бир канча себептер бар.

мезгили менен кєбєйїї же азаю 
цикли биринчи жолу болуп жат-
кан жок. Акыркы жылдарда суунун 
аздыгын баштан кечирип жатабыз. 
Табияттын бул кубулушун эч нерсе 
кыла албайбыз, бирок ошого жа-
раша кышка даярдык кєрсєк бол-
бойбу. Калкты сапаттуу жана жет-
киликтїї отун менен камсыз кы-
луу жагында кардиналдуу аракет-
тер кєрїлїшї керек. Болбосо ти-
ричилик техникаларын айтпаган-
да да турак-жайын жылытуу їчїн 
кубаттуу электр жылыткычтарды 
колдонууга туура келет. Анчалык 
керектєєнїн электр тармагы кєтє-
рє албасын бизден да энергетиктер 
жакшы билет эмеспи. 

Їчїнчїдєн, калктын аялуу кат-
марын кандайдыр колдоо менен 
катар тариф саясатын кайра ка-
роо учур талабы. Азыр мобилдик 
байланыш, интернет їчїн бир їй-
бїлєдє 3-4 адам болсо анын ар би-
ри кеминде мобилдик байланыш 
їчїн реалдуу айтканда 250-350 
сом, интернет їчїн бир їй-бїлє ке-
минде айына 1000-2000 сом сарп 
кылат. Бирок ошол эле учурда їй-
дї жылытууну кошпогондо орто-
чо 200-400 сом электр энергиясы 
їчїн тєлєйт. Анан электр энергия-
сына тарифти кєтєрїї жєнїндє сєз 
болсо эле байкуш боло калмай ада-
тыбыз бар. Пайдаланганга жара-
ша пул тєлєгєнгє їйрєнїшїбїз ке-
рек. Ошондо ар ким єзї эле электр 
энергиясын їнємдєєгє єтєт. 

Учурда кичи ГЭСтерден баштап 
ири Камбар-Ата-1 ГЭСин курууга 
мамлекет жетекчилиги тарабынан 
иштиктїї аракеттер болууда. Ке-
лечекте электр энергия кєйгєйїн 
унуткан кїндєр да келет деген ил-
гери їмїт бар. Азырынча электр 
энергиясын їнємдєє менен кыш-
тан чыгуудан башка арга жок бо-
луп турат.

Бегим ТУРДАЛИЕВА

Жогорку Кеўештин Тєрагасы 
Нурланбек Шакиев 16-декабрда 
Жайыл жана Панфилов 
райондорунда иш сапары менен 
болду.

Тєрага Сосновка айылына ба-
рып №13 Їй-бїлєлїк дарыгерлер 
тобу жайгашкан мекеменин аба-
лы менен таанышып, Архитек-
тура, курулуш жана турак-жай 
коммуналдык чарба агенттиги-
нин директору Нуртазин Джеты-
баевге жаўы имарат куруу масе-
лесин карап чыгуу тапшырма-
сын берди.

Нурланбек Шакиев 1961-жы-
лы курулуп, учурда авариялык 
абалдагы Чорголо толук эмес ор-
то мектебине барды. Имараты 

авариялык абалда болсо да 
мында 72 бала билим алат. Чоў 
класстын окуучулары 15 чакы-
рым жол басып, коўшу айылда-
гы мектепке барышат. Чорголо 
айылы кеминде 130 орунга ыла-
йыкталган жаўы мектеп имара-
тына муктаж. 

Эл менен жолугушууда алар 
алгач ирет аталган айылга Жо-
горку Кеўештин Тєрагасы келип 
жатканын белгилешип, аймак-
та жол жана сугат суу маселеси 
курч экенин айтышты.

Тєрага андан ары Панфилов 
районундагы "Кайыўды-Кант" 
ачык акционердик коомунун иш-
мердїїлїгї менен таанышты. 

Заводдо чийки заттын жетиш-
сиздиги курч. Чїй облусунда 

єстїрїлгєн кант кызылчасынан 
тышкары, Талас облусунан да та-
шылып келинет. Бирок коўшу 
єлкє аркылуу темир жол менен 
ташууда кєйгєйлєр бар экенди-
гине байланыштуу азыркы тапта 
Таласта эки миў тоннадан ашык 
кызылча кармалып турат. Тєра-
га экономика министринин орун 
басары Чыўгыз Макешовго Та-
лас облусунда кармалып турган 
кант кызылчасын Казакстан ар-
кылуу алып келїїгє тез арада 

кємєктєшїї тапшырмасын бер-
ди.

Нурланбек Шакиев Жайыл ра-
йонундагы Новониколаевка ин-
новациялык орто мектебине да 
барды. Аталган окуу жай да жа-
ўы окуу корпусуна муктаж. 

975 окуучуга ылайыкташты-
рылган мектепте 2500дєн ашуун 
окуучу билим алат. Мугалимдер 
менен баарлашкан Тєрага акыр-
кы жылдары билим берїї тар-
магына єзгєчє кєўїл бурулуп, 

айрыкча мектептердин курулу-
шу жигердїї жїрїп жатканына 
токтолду.

“Жаштар биздин келечек 
деп келебиз. Андыктан мамле-
кет алардын татыктуу таалим-
тарбия алышы їчїн керектїї 
шарттарды тїзїп, мугалимдер-
ди колдоого алышы керек”,– де-
ди Тєрага. 

Даярдаган 
Бегим ТУРДАЛИЕВА

ЧОРГОЛОДО ЧОЎ КЄЙГЄЙ БАР
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2022-ЖЫЛДЫН 19-АПРЕЛИНДЕ МОСКВА ШААРЫНДА 
КОЛ КОЮЛГАН БАЖЫЛЫК ТРАНЗИТТИН БАЖЫ 

ЖОЛ-ЖОБОСУНА ЫЛАЙЫК ТОВАРЛАРДЫ ТАШУУДА БАЖЫ 
АЛЫМДАРЫН, САЛЫКТАРДЫ, АТАЙЫН, АНТИДЕМПИНГДИК 

ЖАНА КОМПЕНСАЦИЯЛЫК АЛЫМДАРДЫ ТЄЛЄЄ 
БОЮНЧА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИН АТКАРЫЛЫШЫН 

КАМСЫЗДООНУ КОЛДОНУУНУН ЄЗГЄЧЄЛЇКТЄРЇ ЖЄНЇНДЄ 
МАКУЛДАШУУНУ РАТИФИКАЦИЯЛОО ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2022-æûëäûí 16-íîÿáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
2022-æûëäûí 19-àïðåëèíäå Ìîñêâà øààðûíäà êîë êîþëãàí Áàæûëûê òðàíçèòòèí áàæû 

æîë-æîáîñóíà ûëàéûê òîâàðëàðäû òàøóóäà áàæû àëûìäàðûí, ñàëûêòàðäû, àòàéûí, àíòè-
äåìïèíãäèê æàíà êîìïåíñàöèÿëûê àëûìäàðäû òºëºº áîþí÷à ìèëäåòòåíìåëåðäèí àòêàðû-
ëûøûí êàìñûçäîîíó êîëäîíóóíóí ºçãº÷ºë¿êòºð¿ æºí¿íäº ìàêóëäàøóó ðàòèôèêàöèÿëàíñûí.

2-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè êºðñºò¿ëãºí Ìàêóëäàøóó ê¿÷¿íº êè-

ðèøè ¿÷¿í çàðûë áîëãîí ìàìëåêåòòèê è÷êè æîë-æîáîëîð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû òàðàáûíàí 
àòêàðûëãàíäûãû æºí¿íäº Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê êîìèññèÿñûíà êàáàðëàñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 16-äåêàáðû, ¹119

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 

ПРИМЕНЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ ПО 
УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ, СПЕЦИАЛЬНЫХ, 

АНТИДЕМПИНГОВЫХ, КОМПЕНСАЦИОННЫХ ПОШЛИН ПРИ 
ПЕРЕВОЗКЕ (ТРАНСПОРТИРОВКЕ) ТОВАРОВ В СООТВЕТСТВИИ 

С ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРОЙ ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА, 
ПОДПИСАННОГО 19 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
16 íîÿáðÿ 2022 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Ðàòèôèöèðîâàòü Ñîãëàøåíèå îá îñîáåííîñòÿõ ïðèìåíåíèÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ 

îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå òàìîæåííûõ ïîøëèí, íàëîãîâ, ñïåöèàëüíûõ, àíòèäåìïèíãîâûõ, 
êîìïåíñàöèîííûõ ïîøëèí ïðè ïåðåâîçêå (òðàíñïîðòèðîâêå) òîâàðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
òàìîæåííîé ïðîöåäóðîé òàìîæåííîãî òðàíçèòà, ïîäïèñàííîå 19 àïðåëÿ 2022 ãîäà â ãî-
ðîäå Ìîñêâå.

Ñòàòüÿ 2
Ìèíèñòåðñòâó èíîñòðàííûõ äåë Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè óâåäîìèòü Åâðàçèéñêóþ ýêîíî-

ìè÷åñêóþ êîìèññèþ î âûïîëíåíèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé âíóòðèãîñóäàðñòâåííûõ ïðîöå-
äóð, íåîáõîäèìûõ äëÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó óêàçàííîãî Ñîãëàøåíèÿ.

Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóá-

ëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 16 äåêàáðÿ 2022 ãîäà, ¹119

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИНИН АЙРЫМ ЖАРЛЫКТАРЫН 
КЇЧЇН ЖОГОТТУ ДЕП ТААНУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

Ñàíàðèïòåøòèð¿¿ æààòûíäà áèðäèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê ñàÿñàòòû èøêå 
àøûðóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 66, 
71-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëóó ìåíåí òîêòîì êûëàì:

1. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021 -æûëäûí 21-èþ-

ëóíäàãû ¹305 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñàíàðèïòèê òðàíñôîðìà-
öèÿëîîñóíóí ìûíäàí àðêû ÷àðàëàðû æºí¿íäº" Æàðëûãû;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2022-æûëäûí 5-àïðå-
ëèíäåãè ¹104 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 
21-èþëóíäàãû ¹305 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñàíàðèïòèê òðàíñôîð-
ìàöèÿëîîñóíóí ìûíäàí àðêû ÷àðàëàðû æºí¿íäº" Æàðëûãûíà ºçãºðò¿¿ 
êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" Æàðëûãû.

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

3. Óøóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºí-
äºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 16-äåêàáðû, ÏÆ ¹391

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР 
КАБИНЕТИНЕ КАРАШТУУ КООМДУК 

САЛАМАТТЫК САКТОО БОЮНЧА 
КООРДИНАЦИЯЛЫК КЕЎЕШ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êàëêòûí äåí ñîîëóãóí êîðãîîãî æàíà ÷û¢äîîãî áàãûòòàëãàí êîîì-

äóê ñàëàìàòòûê ñàêòîî êºéãºéëºð¿í ÷å÷¿¿ áîþí÷à êîîðäèíàöèÿëîîíó 
ê¿÷ºò¿¿ æàíà íàòûéæàëóó ÷àðàëàðäû êºð¿¿, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 5-ìàéûíäàãû ¹114 «Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Æàðëûãûí èøêå àøû-
ðóó ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æº-
í¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 
17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Êîîì-
äóê ñàëàìàòòûê ñàêòîî áîþí÷à êîîðäèíàöèÿëûê êå¢åø (ìûíäàí àðû 
- Êîîðäèíàöèÿëûê êå¢åø) óøóë òîêòîìäóí 1-òèðêåìåñèíå ûëàéûê êó-
ðàìäà ò¿ç¿ëñ¿í.

2. Êîîðäèíàöèÿëûê êå¢åø æºí¿íäº æîáî óøóë òîêòîìäóí 2-òèðêåìå-
ñèíå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

3. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 26-èþíóíäàãû 

¹352 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Êîîìäóê ñàëàìàò-
òûê ñàêòîî áîþí÷à êîîðäèíàöèÿëûê êå¢åø æºí¿íäº» òîêòîìó;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 11-ìàéûíäàãû 
¹266 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 26-èþíóíäà-
ãû ¹352 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Êîîìäóê ñàëà-
ìàòòûê ñàêòîî áîþí÷à êîîðäèíàöèÿëûê êå¢åø æºí¿íäº» òîêòîìóíà ºç-
ãºðò¿¿ëºðä¿ æàíà òîëóêòîî êèðãèç¿¿ òóóðàëóó» òîêòîìó;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 20-àâãóñòóíäàãû 
¹410 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 26-èþíóíäà-
ãû ¹352 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Êîîìäóê ñàëà-
ìàòòûê ñàêòîî áîþí÷à êîîðäèíàöèÿëûê êå¢åø æºí¿íäº» òîêòîìóíà ºç-
ãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó» òîêòîìó;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåìüåð-ìèíèñòðèíèí 2017-æûëäûí 13-èþ-
íóíäàãû ¹403 áóéðóãó.

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

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 15-äåêàáðû, ¹678

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2012-ЖЫЛДЫН 10-ФЕВРАЛЫНДАГЫ 
№85 «МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРЫ, АЛАРДЫН ТЇЗЇМДЇК БЄЛЇМЧЄЛЄРЇ 

ЖАНА ВЕДОМСТВОЛУК МЕКЕМЕЛЕРИ КЄРСЄТЇЇЧЇ МАМЛЕКЕТТИК 
КЫЗМАТ КЄРСЄТЇЇЛЄРДЇН БИРДИКТЇЇ РЕЕСТРИН (ТИЗМЕГИН) БЕКИТЇЇ 

ЖЄНЇНДЄ» ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Æàðàíäàðãà æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðãà êºðñºò¿ë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í ñàïàòûí æàíà æåò-
êèëèêò¿¿ë¿ã¿í æîãîðóëàòóó áîþí÷à ìèëäåòòåðäè èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, «Ìàìëåêåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê 
êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2012-æûëäûí 10-ôåâðàëûíäàãû ¹85 «Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðû, àëàð-
äûí ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿ì÷ºëºð¿ æàíà âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðè êºðñºò¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í 
áèðäèêò¿¿ ðååñòðèí (òèçìåãèí) áåêèò¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðû, àëàðäûí ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿ì÷ºëºð¿ æàíà âåäîìñòâî-
ëóê ìåêåìåëåðè êºðñºò¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í áèðäèêò¿¿ ðååñòðèíäå (òèçìåãèíäå):

- «Ñîöèàëäûê òåéëººëºð» 3-ãëàâàñûíäà:
9-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"

9 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Óëóòòóê àòòåñòàöèÿëûê êîìèñ-
ñèÿíûí «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû èëèìèé èçèëäººëºð» èëèìèé æóðíàëûíà ìà-
êàëàëàðäû æàðûÿëîî

ÓÀÊ ÓÀÊ Àêû 
òºëºíºò 

";
«Êàòòîî, ìààëûìàò êàò, ê¿áºë¿ê æàíà áàøêà äîêóìåíòòåðäè, îøîíäîé ýëå àëàðäûí êº÷¿ðìºëºð¿í æàíà äóáëè-

êàòòàðûí áåð¿¿ òåéëººëºð» 4-ãëàâàñûíûí 10, 11, 12, 13, 63-ïóíêòòàðûíäàãû «ÆÀÊ» äåãåí àááðåâèàòóðà «ÓÀÊ» 
äåãåí àááðåâèàòóðàãà àëìàøòûðûëñûí;

- «Èçèëäºº, òàëäîî, áààëîî æàíà ýêñïåðòèçà êûçìàòûí êºðñºò¿¿» 5-ãëàâàñûíäà:
6-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"

6 ªçãº÷º êîðãîëóó÷ó æàðàòûëûø àéìàêòàðûíäà, à¢ óóëîî÷ó æåðëåðäå æàíà 
ìàìëåêåòòèê òîêîé ôîíäóíàí òûøêàðû æåðëåðäå ïëàíäàí òûøêàðû òîêîé 
ºñò¿ð¿¿ æàíà èëèìèé-èçèëäºº èøòåðèí àòêàðóó 

À×Ì ÆÐÝÒÊÌ, 
À×Ì

Àêû 
òºëºíºò

";
12-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"

12 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òàðàáûíàí áåêèòèëå òóðãàí ýïè-
çîîòèÿãà êàðøû èø-÷àðàëàðäûí òèçìåãèíå ûëàéûê âåòåðèíàðäûê-ñàíèòàðäûê èø-
÷àðàëàðäû ºòêºð¿¿ 

À×Ì À×Ì Àêûñûç 

";
13, 21, 22, 23-ïóíêòòàðäàãû “À×ÒÌÌ” äåãåí àááðåâèàòóðà “À×Ì” äåãåí àááðåâèàòóðàãà àëìàøòûðûëñûí;
45-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"

45 Êàðäàðëàðäûí òàáûøòàìàñû áîþí÷à áåëãèëåíãåí ò¿ðäºã¿ äîêóìåíò áåð¿¿ ìå-
íåí ÷åíºº êàðàæàòòàðûíûí òèáèí áåêèò¿¿

ÝÊÌ ÝÊÌ Àêû 
òºëºíºò 

";
òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 65, 66-ïóíêòòàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"

65 Ëàáîðàòîðèÿëûê êîðóòóíäó áåð¿¿ ìåíåí àñûë òóêóì ìàëäûí àëûï êåëèíãåí óðó-
ãóíóí ñàïàòûíà ëàáîðàòîðèÿëûê èçèëäººëºð 

À×Ì À×Ì Àêû 
òºëºíºò 

66 Àñûë òóêóì ìàëäûí àñûë òóêóìäóê æàíà àçûêòóóëóê ñàïàòòàðûí æàíà òåãèí àíûêòîî À×Ì À×Ì Àêû 
òºëºíºò 

";
- “Ìààëûìàò ìåíåí êàìñûçäîî òåéëººëºð¿” 6-ãëàâàñûíûí 4-ïóíêòóíäàãû “ÆÀÊ” äåãåí àááðåâèàòóðà “ÓÀÊ” 

äåãåí àááðåâèàòóðàãà àëìàøòûðûëñûí;
- «Êîîïñóçäóêòó æàíà ñàêòîîíó êàìñûçäîî» 8-ãëàâàñûíûí 11-ïóíêòóíäàãû «Òåç îò àëóó÷ó, êàòóó òààñèð ýò¿¿-

÷¿, óóëóó, ðàäèîàêòèâä¿¿ çàòòàðäû æàíà ìàòåðèàëäàðäû êîøòîî» äåãåí ñºçäºð «Êîîïòóó, èðè ãàáàðèòò¿¿ æàíà 
îîð ñàëìàêòóó æ¿êòºðä¿ êîøòîî» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;

- «Áàøêà êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð» 9-ãëàâàñûíäà:
3, 4-ïóíêòòàð òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"

3 Æàðàòûëûøòû êîðãîî, ðåêðåàöèÿëûê, èëèìèé, ýñòåòèêàëûê, òàðûõûé-
ìàäàíèé æàíà àãàðòóó÷ó ìààíèäåãè, ºçãº÷º êîðãîëóó÷ó æàðàòûëûø àé-
ìàêòàðûíûí, ìàìëåêåòòèê òîêîé ôîíäóíóí, æàðàòûëûø ìóçåéëåðè-
íèí, ýêîëîãèÿëûê âèçèò áîðáîðëîðóíóí, áåêèòèëèï áåðèëãåí à¢ óóëîî 
æåðëåðèíèí îáúåêòòåðèíå áàðóó 

ÆÐÝÒÊÌ ÆÐÝÒÊÌ, 
ÊÐÏÈÁ, À×Ì 

Àêû 
òºëºíºò 

4 Ìàìëåêåòòèê òîêîé ïèòîìíèêòåðèíäå ºñò¿ð¿ëãºí æûãà÷òàðäû áàãûï 
êûþóäàí, òîêîéäó êàëûáûíà êåëòèð¿¿÷¿ êûþóäàí, ñàíèòàðäûê êûþó-
äàí êèéèí æàíà òèãèë¿¿÷¿ ìàòåðèàëäàðäû ñàòóó

À×Ì ÆÐÝÒÊÌ, 
ÊÐÏÈÁ, À×Ì 

Àêû 
òºëºíºò 

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 14-äåêàáðû, ¹674



КАБАРЛАР

ЄНДЇРЇШЧЇЛЄРГЄ 
ЖЄЛЄК БОЛГОН 
ЄКЇЛЧЇЛЇКТЄР

Кытай, Тїркия жана Єзбекстан 
мамлекеттеринде Кыргызстан-
дын соода єкїлчїлїктєрї уюшту-
рулду. Єкїлчїлїктєр Экономика 
жана коммерция министрлигине 
караштуу болот. Мындай чечим 
Министрлер Кабинетинин жы-
йынында єлкєнїн тышкы рынок-
тордо экономикалык жана соода 
кызыкчылыктарын єнїктїрїї макса-
тында кабыл алынган. Бул ыкма баш-
ка мамлекеттерде натыйжалуу кол-
донулуп, товар экспорттоодо жакшы 
жыйынтыгын кєрсєтїп жаткандыгы 
эске алынган. Мындай кадам ишкер-
лерге башка єлкєдєгї рынок талапта-
ры, маркетингдик изилдєєлєрдї жїр-
гїзїї боюнча бир топ иш-аракеттерди 
жєнєкєйлєштїрєт.  

КЄРСЄТКЇЧТЄР 
КУБАНТАРЛЫК

Кыргызстандан  Бириккен Араб 
Эмираттарына чыгарылган товарлар-
дын экспортун 5 эсеге, тагыраак айт-
канда 10 миллион доллардан 55 мил-
лион долларга чейин кєбєйттї. Негиз-
ги экспорттолуучу товардык топтор-
го — механикалык жана электр жаб-
дуулары, минералдык азыктар, оп-
тикалык жабдуулар, бал, кой эти, та-
меки, жаўгак кирет. Ошол эле учур-
да  алардан биздин єлкєгє болгон 
импорттун кєлємї да 11 миллион-
дон 15 миллион долларга жогорула-
ган. Импорттун негизги їлїшїн даяр 

тамак-аш, механикалык жана электр 
жабдуулары, химиялык жана тамеки 
азыктары, чай, чийки пальма майла-
ры тїзєт.

АЭРОПОРТТОГУ 
АЛГЫЛЫКТУУ ИШТЕР

Учурда Каракол эл аралык аэропор-
тун реконструкциялоо жана эл ара-
лык стандартка жооп бере турган аэ-
ровокзалдын курулуш иштери кызуу 
жїрїп жатат. Президенттин иш баш-
кармалыгынын жетекчиси Каныбек 
Туманбаевдин маалыматы боюнча 
саатына 250 жїргїнчї кабыл алуу-
га пландалган аэропорттогу учак-
тардын конуу тилкеси 2 миў метрден 
2400 метрге узарып, ири кєлємдєгї 
учактар конууга да ылайыкташка-
ны турат. Курулуш иштери келерки 
жылдын октябрь айында бїтїп, пай-
даланууга берилет.

ДОЛБООР ТАЛКУУДА

Экономика жана коммерция ми-
нистрлиги оюн-зоок иштерине 

салыктын єлчємїн бел-
гилєє жєнїндє токтомдун 
долбоорун коомдук тал-
кууга койду. 

Ага ылайык, 2022-жылы 
оюн-зоок жайында бир оюн 
столу їчїн 450 миў сом са-
лык єлчємїн белгилєє су-
нушталат. 2023-жылга 600 
миў сом, 2024-жылдан тар-
тып 750 миў сом салык са-
луу каралган. Ошондой эле 
токтомдун долбоорунда оюн 
автоматтар жана компью-

тердик симулятор залдарында 1 оюн 
автоматы їчїн їстїбїздєгї жылы 
10 миў сом, келерки жылы 15 миў, 
2024-жылдан тартып 20 миў сом са-
лык салуу сунушталган.

ТАБИГЫЙ ТАШ 
ЖОЛДОР

Баткен районунун Дєбє айылында-
гы жолдорго жана тротуарларга  та-
бигый таш тєшєлєт. Долбоордун сме-
талык баасы 19,5 миллион сомду тї-
зїп, ал 3 км жолго жана эки кєчєнїн 
тротуарына бєлїнєт.

Учурда Дєбє айылында табигый 
ташты кесїїчї завод  ишке кирги-
зилип, жолдун бир чакырымына тє-
шєй турган продукция  даярдалды. 
Транспорт жана коммуникациялар 
министрлигинин билдирїїсї боюн-
ча эгерде мындай жолдун бир бєлї-
гїн табигый таш менен тєшєє ыкма-
сы сапаты жагынан натыйжалуулу-
гун кєрсєтсє улуттук долбоор ката-
ры каралып, єлкє боюнча киргизилет.

“Эркин-Тоо" пресс

ЭКОНОМИКАЛЫК 

ДАЙДЖЕСТ

САКТАНГАНДЫ САКТАЙМ ДЕЙТ

“Оорулуулар кєп 
жерде вирус да кєп”

- Быйыл сасык тумоонун мезгил-
дик кїчєшї адаттагыдан курч бо-
луп жатат. Эмне їчїн?

- Бул жылы суук тїшкєндєн тар-
та сасык тумоо менен ооругандар 
2021-жылдын ушул мезгилине са-
лыштырмалуу 1,5 эсеге кєп болуп жа-
тат. Ооруп калгандардын 60 пайыздан 
ашыгы балдар болууда. Айрыкча сасык 
тумоо бала бакчага барган балдарда 
кєп катталды. Мындай абалдын кур-
чушун жєнєкєй эле тїшїндїрсє бо-
лот. Балдар сасык тумоодон сакта-
нуунун эрежелерин сакташпайт жана 
билишпейт. Билишсе да унутуп калы-
шат. Ошондуктан 1 жаштан 6 жашка 
чейинки балдар кєп келїїдє. Сасык ту-
моодон сактануунун эки эле жолу бар. 
Биринчиси вакцина, экинчиси єздїк 
гигиенаны сактоо. Андыктан балдар-
га да гигиеналык эрежелерди сактоону 
їйрєтїп койсоўуздар деп суранат элек. 
Биз жолдо жїрїї эрежелерин сактаган 
учурда гана жол кырсыктары болбойт 
деп билебиз. Сасык тумоону дал ошон-
дой эле кабыл алыўыздар. Эгер, эреже-
лерди сактасаўыздар оору жеўил єтєт 
жана анын массалык тїрдє жайылы-
шын алдын аласыздар. 

- Ооруканаларда орун калбай 
калды деген маалыматтар чыгып 
жатат?

- Саламаттык сактоо министрлиги 

пандемия убагында кєп тажрыйба топ-
тоду. Эгер абал курчуп кетсе кандай 
кадамдарга баруу керек экендигин би-
лип калган. Азыр абал толук кєзємєл-
дє. Негизи адам сасык тумоо жуктуруп 
алса, єпкєсї сезгенсе кечкисин дене 
табы кєтєрїлїп баштайт. Балдарда да 
ошондой эле. Кечке чейин жїрїп, кїї-
гїм киргенде денесинин табы кєтєрї-
лїп, оору кїчєп кетет. Ата-энелер ошол 
мезгилде жумуштан келип, балдарын 
мектеп, бала бакчадан бир учурда алып 
кетип жатышат. Бардыгы ооруканага 
жаткылары келет. Бирок, айрым мек-
теп, бала бакчадан учурда їйдєн да-
рылаган ыўгайлуу болот. Оорулуулар 
кєп жерде вирус да кєп болорун эси-
ўиздерден чыгарбаўыздар. Андык-
тан дарыгерлердин айткан кеўеште-
рин угуп, эрежелерди сактаўыздар деп 
айтаар элем. Єз алдынча дарылануу да 
кооптуу. Сиз эгер вирус жуктуруп ал-
ган болсоўуз, єз алдынча дарыланып 
олтуруп ал бактериалдык инфекция-
га єтїп кетет. Оору єтїшїп кетсе, ку-
лак, мурун оорулары кїчєйт. Азыр ви-
рус жуктуруп ооругандардын ичи єт-
кєн учурлар кєп. Биз аларды єзїнчє 
бєлїп дарылашыбыз керек. Єпкєсї ка-
гынган адамды, ичи єтїп жаткан адам 
менен жаткырып койсок, дагы вирус 
жуктуруп, абалы начарлайт. Ошондук-
тан анализдери чыгып жаткан учурда 

бейтап кїтїп калып жатат. Муну ай-
рым бейтаптар тїшїнїї менен кабыл 
албайт экен. Министрлик азыр оору-
каналарда кошумча орундарды уюш-
туруп да койгон.

- Кандай учурларда бет капты 
милдеттїї тїрдє тагуу эрежеси 
киргизилет?

- Пандемия учурунда бет кап тагуу 
тартиби киргизилген. Ковид жуктур-
гандардын саны жокко эселенгенде ре-
жим алынган. Бирок, бейтапканаларда 
дайыма эле бет кап тагынып жїрїш-
кєн. Биз азыр элге бет кап тагынууну 
сунуштап жатабыз. 

- Тумоологондор кайсы аймак-
та кєп?

- Чїй облусунда жана Бишкек шаа-
рында кєп катталууда. 

- Чочко тумоосу катталып жаткан-
дыгы тууралуу маалыматтар бар?

- Чочко тумоосу грипптин бир тїрї. 
Эгер ал аныкталса, дарыгерлер єзїнчє 
дары-дармек жазып берет. Кооптонуп, 
ызы-чууга алдырбай, эрежелерди сак-
тап туруўуздар. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Саламаттык сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо 
башкармалыгынын бєлїм башчысы Анара МАМБЕТИСАЕВА:

БООРУН МАЙ БАСКАНДАР

Гастроэнтеролог, медицина илимдеринин кан-
дидаты, доцент Нургїл Токтогулова єлкєдє боо-
рун май баскан адамдар кєп катталып жатканды-
гын билдирди. Анын айтымында буга туура эмес 
тамактануу, кыймылдын аздыгы жана спорт ме-
нен машыкпагандык себеп болууда. Кыргызстанда 
боордун майлуу гепатоз оорусу менен эркектерге 
караганда аялдар кєп жабыркайт. Акыркы учур-
да бул оору єспїрїмдєрдє да байкала баштаган. 

КЫРГЫЗСТАНДЫКТАР КЄЎЇЛ 
АЧУУНУ ЖАКШЫ КЄРЄТ

Статистика боюнча Кыргызстанда 3 миллион-
дон ашык адам интернет колдонот. Жыл сайын 
бул кєрсєткїч 300 миўден 400 миўге чейин кє-
бєйїп турат. Интернет колдонуучулардын 80%ы 
кєўїл ачуучу контент менен алек болушса, 20%ы 
билим алуу їчїн, кїнїмдїк керектєєлєрї їчїн же-
леге кирип турушат. Бул тууралуу Санарип инсан 
долбоорунун менеджери Ажыбек Нурланов бил-
дирди. Адистин айтымында бул жакшы кєрїнїш 
эмес. Кыргызстандыктар тескерисинче интернет-
ти билим алуу їчїн кєп колдонгону туура болмок. 

ЖОЛАМАН ШАРШЕНБЕКОВ 
АТ САЛЫШУУДА

Балбан Жоламан Шаршенбеков Бириккен кї-
рєш уюмунун (UWW) версиясында "Грек-рим кї-
рєшї боюнча 2022-жылдын мыкты балбаны" наа-
мы їчїн ат салышууда. Бул тууралуу аталган уюм 
кабарлады. Аталган наамды алууга дїйнєлїк деў-
гээлдеги беш балбан кєрсєтїлгєн. Алар: Эльда-
низ Азизли (55 кг) — Азербайжан, Жоламан Шар-
шенбеков (60 кг) — Кыргызстан, Бурхан Акбудак            
(82 кг) — Тїркия, Риза Каялп (110 кг) — Тїркия, 
Зураби Датунашвили (74 кг) — Сербия.

АРКАР, КУЛЖА КЄБЄЙДЇ

Кыргызстанда жапайы жаныбарлардын саны 
єсїп жатат. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстары, 
экология жана техникалык кєзємєл министрли-
гинин жаныбарлар дїйнєсї бєлїмїнїн башчысы 
Адис Мадиев билдирди. Анын айтымында єлкє-
дє аркар, кулжанын саны болжол менен 300-400 
башка кєбєйгєн. 

ЖОЛ КЫРСЫКТАРЫ АЗАЙДЫ

Быйыл 11 айдын жыйынтыгы боюнча єлкєдє 
жалпы 6455 жол кырсыгы катталган. Бул кєрсєт-
кїч 2021-жылга салыштырмалуу 351 фактыга аз 
болгон. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо 
башкы башкармалыгынын маалымат кызматынын 
жетекчиси Байказы Айтикул уулу учурда кырсык-
тардын санын мындан да азайтуу їчїн кызуу иш 
жїрїп жаткандыгын айтты. 

ОРТОЧО АЙЛЫК АКЫ 
13,9 ПАЙЫЗГА ЄСТЇ 

Кыргызстанда январь-октябрь айларындагы ор-
точо айлык акы болжол менен 25 390 сомго же-
тип, 13,9 пайызга єстї. Бул тууралуу Финансы 
министрлиги билдирди. Буга чейин Улуттук ста-
тистикалык комитет айлык акынын жогорулага-
ны тууралуу маалымат берген. Каттоого алынган 
жумушсуздардын саны 2,9 пайызга тємєндєгєн. 

КАРАНТИН УЗАРТЫЛЫШЫ 
МЇМКЇН

Мектептерде карантин экинчи чейректин аягы-
на чейин узартылышы мїмкїн. Бул тууралуу Мам-
лекеттик санитардык-эпидемиологиялык кєзємєл 
департаментинин директору Султан Абдыкадыров 
билдирди. Бул тууралуу чечим 1-2 кїндїн ичинде 
кабыл алынат. «Єлкєдє ОРВИ жана сасык тумоонун 
кєрсєткїчтєрї жогору бойдон калууда жана мектеп-
терде карантин узартылышы мїмкїн. Кєрсєткїч-
тєрдї карап, сунуштарыбызды беребиз», - деди ал.

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2012-ЖЫЛДЫН 
2-АВГУСТУНДАГЫ №537 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК 

КООПСУЗДУК ОРГАНДАРЫНЫН КУРАЛДАНУУСУНДА ТУРГАН АТАЙЫН 
КАРАЖАТТАРДЫН ТИЗМЕСИН ЖАНА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

УЛУТТУК КООПСУЗДУК ОРГАНДАРЫНЫН КЫЗМАТКЕРЛЕРИ ТАРАБЫНАН 
АТАЙЫН КАРАЖАТТАРДЫ КОЛДОНУУ ЭРЕЖЕЛЕРИН БЕКИТЇЇ 

ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 
2022-ЖЫЛДЫН 30-МАРТЫНДАГЫ №181 "БИЛИМ БЕРЇЇ СИСТЕМАСЫНЫН 

ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖАНА АЙРЫМ КАТЕГОРИЯЛАРДАГЫ 
КЫЗМАТКЕРЛЕРИНЕ ЭМГЕК АКЫ ТЄЛЄЄНЇН ШАРТТАРЫ ЖЄНЇНДЄ" 

ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

СОЦИАЛДЫК-МАДАНИЙ БАГЫТТАГЫ ОБЪЕКТТЕРДИ, 
СТРАТЕГИЯЛЫК ОБЪЕКТТЕРДИ, ОШОНДОЙ ЭЛЕ 
ТУРАК ЖАЙ ФОНДУНУН ОБЪЕКТТЕРИН КУРУУ 

БОЮНЧА КЕЧИКТИРИЛГИС ЧАРАЛАР ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñûíûí àëäûíà êîþë-

ãàí ìèëäåòòåðäè íàòûéæàëóó èøêå àøûðóó, òóðàê æàé ôîíäóíóí îáúåêòòåðèí, 
îøîíäîé ýëå ñòðàòåãèÿëûê áàãûòòàãû ìààíèë¿¿ îáúåêòòåðäè êóðóóíó òåçäå-
ò¿¿ ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðè-
íå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñûíà êàðàøòóó 
«Êûðãûçñòðîéñåðâèñ» ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû «Ìàìëåêåòòèê èïîòåêàëûê êîì-
ïàíèÿ» à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìó æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè-
íèí Èø áàøêàðìàñû ìåíåí áèðãåëèêòå æ¿çºãº àøûðûëóó÷ó ñîöèàëäûê-ìàäà-
íèé áàãûòòàãû îáúåêòòåðäè, ñòðàòåãèÿëûê îáúåêòòåðäè, îøîíäîé ýëå òóðàê 
æàé ôîíäóíóí îáúåêòòåðèí äîëáîîðëîî, êóðóó æàíà ðåêîíñòðóêöèÿëîî áîþí-
÷à áàøêû ïîäðÿä÷û áîëóï àíûêòàëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñû òóðàê æàé ôîí-
äóíóí á¿òêºð¿ëãºí îáúåêòòåðèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí «Ìåíèí ¿é¿ì 2021-
2026» òóðàê æàé ïðîãðàììàñûí èøêå àøûðóó ¿÷¿í «Ìàìëåêåòòèê èïîòåêàëûê 
êîìïàíèÿ» à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóíà àêû òºëºí¿¿÷¿ íåãèçäå ºòêºð¿ï áåðñèí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí «Ìåíèí ¿é¿ì 2021-2026» òóðàê æàé ïðîãðàììà-
ñûí èøêå àøûðóóíóí àëêàãûíäà «Ìàìëåêåòòèê èïîòåêàëûê êîìïàíèÿ» à÷ûê 
àêöèîíåðäèê êîîìó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿ-
ñûíûí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñûíûí êûç-
ìàòêåðëåðè æàíà ìåäèöèíàëûê æàíà áèëèì áåð¿¿ ìåêåìåëåðèíèí êûçìàòêåð-
ëåðè ¿÷¿í êºï áàòèðë¿¿ òóðàê ¿éëºðä¿ áåëãèëåíãåí òàðòèïòå áºë¿ï áåðñèí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñûíà êàðàøòóó 
«Êûðãûçñòðîéñåðâèñ» ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû ¿÷¿í æóìóøòàðäûí æàíà êûç-
ìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í òèçìåãèí àíûêòîî ûéãàðûì óêóãó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñûíà áåðèëñèí.

5. «Ìàìëåêåòòèê èïîòåêàëûê êîìïàíèÿ» à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóíà ìûí-
äàí àðû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñû ìåíåí 
áèðãåëèêòå òóðàê æàé ôîíäóíóí îáúåêòòåðèí êóðóóíó æ¿ðã¿ç¿¿ ñóíóøòàëñûí.

6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2022-æûëäûí 15-èþ-
íóíäàãû ¹322 «Ñîöèàëäûê-ìàäàíèé áàãûòòàãû îáúåêòòåðäè êóðóó áîþí-
÷à êå÷èêòèðèëãèñ ÷àðàëàð æºí¿íäº» òîêòîìó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.

7. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðå-
çèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè-
íèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

8. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êè-
éèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 9-äåêàáðû, ¹672

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
2014-ЖЫЛДЫН 8-МАЙЫНДАГЫ №251 "КЫРГЫЗ 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЛАМАТТЫК САКТОО 
МИНИСТРЛИГИНИН АЛДЫНДАГЫ АКАДЕМИК 

МИРСАИД МИРРАХИМОВ АТЫНДАГЫ УЛУТТУК 
КАРДИОЛОГИЯ ЖАНА ТЕРАПИЯ БОРБОРУНУН 
УСТАВЫН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА 

ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòðëèãèíèí àëäûíäà-

ãû àêàäåìèê Ìèðñàèä Ìèððàõèìîâ àòûíäàãû Óëóòòóê êàðäèîëîãèÿ æàíà òå-
ðàïèÿ áîðáîðóíóí èøèí ºðê¿íäºò¿¿ ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê 
Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 8-ìàéûíäàãû ¹251 
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòðëèãèíèí àëäûíäà-
ãû àêàäåìèê Ìèðñàèä Ìèððàõèìîâ àòûíäàãû Óëóòòóê êàðäèîëîãèÿ æàíà òå-
ðàïèÿ áîðáîðóíóí óñòàâûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñà-
ëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòðëèãèíèí àëäûíäàãû àêàäåìèê Ìèðñàèä Ìèððàõèìîâ 
àòûíäàãû Óëóòòóê êàðäèîëîãèÿ æàíà òåðàïèÿ áîðáîðóíóí óñòàâûíäà:

- 3, 7, 35-ïóíêòòàðäàãû àð ò¿ðä¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ "ªêìºò¿" äåãåí ñºç òèåøå-
ë¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;

- 22-ïóíêòòàãû "Ïðåìüåð-ìèíèñòðè" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
Òºðàãàñû" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;

- 22-ïóíêò òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ¿÷¿í÷¿ æàíà òºðò¿í÷¿ àáçàöòàð ìåíåí 
òîëóêòàëñûí:

"Áîðáîðäóí äèðåêòîðó àíû êûçìàòêà äàéûíäîî æºí¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí ÷å÷èìèíèí íåãèçèíäå Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòðè ìåíåí ýìãåê êåëèøèìèí 
ò¿çºò. Áîðáîðäóí äèðåêòîðóíóí ýìãåê êåëèøèìèí ò¿ç¿¿äºí áàø òàðòóóñó êûç-
ìàòòàí áîøîòóó ¿÷¿í íåãèç áîëóï ñàíàëàò.

Áîðáîðäóí äèðåêòîðó êûçìàòòûê ìèëäåòòåðèí ýìãåê êåëèøèìè ò¿ç¿ëãºí-
äºí êèéèí àòêàðà áàøòàéò.";

- 23-ïóíêò òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû æåòèí÷è - òîãóçóí÷ó àáçàöòàð ìåíåí òî-
ëóêòàëñûí:

"- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòðèíèí ñóíóøóíóí 
íåãèçèíäå;

- ºç ìèëäåòòåðèí òàëàïòàãûäàé ýìåñ àòêàðãàíäà æå óøóë Óñòàâäûí 25-ïóíêòó-
íóí ¿÷¿í÷¿ æàíà òîãóçóí÷ó àáçàöòàðûíäà áàÿíäàëãàí ìèëäåòòåðäè àòêàðáàãàíäà;

- ýìãåê êåëèøèìèíäå êàðàëãàí áàøêà íåãèçäåð.".
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòðëèãè áåëãèëåíãåí 

òàðòèïòå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòðëèãèíèí àë-
äûíäàãû àêàäåìèê Ìèðñàèä Ìèððàõèìîâ àòûíäàãû Óëóòòóê êàðäèîëîãèÿ æà-
íà òåðàïèÿ áîðáîðóí þñòèöèÿ îðãàíäàðûíäà ìàìëåêåòòèê êàéðà êàòòîîäîí 
ºòêºðñ¿í.

3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðå-
çèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè-
íèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

4. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êè-
éèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 14-äåêàáðû, ¹673

"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óëóòòóê êîîïñóçäóê îð-
ãàíäàðû æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçà-
ìûíûí 37-áåðåíåñèíèí 6-áºë¿ã¿í, 40-áåðåíåñèíèí 
5-áºë¿ã¿í èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 
17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2012-æûë-
äûí 2-àâãóñòóíäàãû ¹537 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
óëóòòóê êîîïñóçäóê îðãàíäàðûíûí êóðàëäàíóóñóíäà 
òóðãàí àòàéûí êàðàæàòòàðäûí òèçìåñèí æàíà Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óëóòòóê êîîïñóçäóê îðãàíäàðû-
íûí êûçìàòêåðëåðè òàðàáûíàí àòàéûí êàðàæàòòàð-
äû êîëäîíóó ýðåæåëåðèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìó-
íà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) ïðåàìáóëàäàãû "25" äåãåí öèôðàëàð "40" äåãåí 
öèôðàëàðãà àëìàøòûðûëñûí;

2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óëóòòóê êîîïñóçäóê îðãàíäà-
ðûíûí êóðàëäàíóóñóíäà òóðãàí àòàéûí êàðàæàòòàð-
äûí òèçìåñèíäå:

- 3-ïóíêò "àâòîìàòòàð," äåãåí ñºçäºí êèéèí "ìûë-
òûêòàð" äåãåí ñºç ìåíåí òîëóêòàëñûí;

-8-ïóíêò "òîñêîîëäóêòó," äåãåí ñºçäºí êèéèí "æà-
ñàëìà ä¿ðìºòòºð," äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 9-ïóíêò "ò¿ç¿ë¿øòºð" äåãåí ñºçäºí êèéèí ", øàé-
ìàíäàð" äåãåí ñºç ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 12-ïóíêò ìåíåí òîëóê-
òàëñûí:

"12. Ñàìîë¸ò æàíà êâàäðîêîïòåðäèê òèïòåãè ó÷-
êó÷ñóç àáà êåìåñè (ÓÀÊ). Ðàäèîýëåêòðîíäóê ê¿ðº-
ø¿¿ êàðàæàòòàðû (ÐÝÊ) (äðîíãî êàðøû ìûëòûêòàð, 
íàâèãàöèÿ ñèñòåìàëàðûí áàñà¢äàòêû÷òàð æ.á.). Àáà 
ìåéêèíäèãèí ïàññèâä¿¿ áàéêîî÷ó ïîðòàòèâäèê æàíà 
ñòàöèîíàðäûê ðàäàðëàð.";

3) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óëóòòóê êîîïñóçäóê îðãàíäàðû-
íûí êûçìàòêåðëåðè òàðàáûíàí àòàéûí êàðàæàòòàð-
äû êîëäîíóó ýðåæåëåðèíäå:

- 2-ïóíêòòóí ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿ-
äà áàÿíäàëñûí:

"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óëóòòóê êîîïñóçäóê îðãàí-
äàðûíûí êûçìàòêåðëåðè àòàéûí êàðàæàòòàðäû "Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí óëóòòóê êîîïñóçäóê îðãàíäàðû æº-
í¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíäà, "Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óêóê êîðãîî îðãàíäàðûíäà êûç-
ìàò ºòºº æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçà-
ìûíûí 7-ãëàâàñûíäà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Êóðàëäóó Ê¿÷òºð¿í¿í È÷êè êûçìàòûíûí óñòàâûíûí 
11-121-ïóíêòòàðûíäà êàðàëãàí òàðòèïòå æàíà ó÷óðëàð-
äà ãàíà êîëäîíóóãà óêóêòóó.";

- 4-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"4. Êûçìàòêåðëåð çàðûë àòàéûí êàðàæàòòàðû æîê 

áîëãîí ó÷óðäà "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óëóòòóê 
êîîïñóçäóê îðãàíäàðû æºí¿íäº", "Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí óêóê êîðãîî îðãàíäàðûíäà êûçìàò ºòºº 
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûí-

äà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó Ê¿÷-
òºð¿í¿í È÷êè êûçìàòûíûí óñòàâûíäà áåëãèëåíãåí 
àëàðäû êîëäîíóó òàðòèáèí ñàêòîî ìåíåí æ¿êòºë-
ãºí ìèëäåòòåðäè àòêàðóó ¿÷¿í óëóòòóê êîîïñóçäóê 
îðãàíäàðûíûí êóðàëäàíóóñóíäà òóðáàãàí àð êàí-
äàé êåðåêò¿¿ êàðàæàòòàðäû æàíà áàøêà êóðàëäû 
ïàéäàëàíóóãà óêóêòóó.";

-7-ïóíêò "óêóê áóçóóíóí ì¿íºç¿í" äåãåí ñºçäºð-
äºí êèéèí "(óêóêêà êàðøû àðàêåò (àðàêåò æå àðà-
êåòñèçäèê), àíû æàñàãàíäûãû ¿÷¿í Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Óêóê áóçóóëàð æºí¿íäº êîäåêñèíå æàíà 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êûëìûø-æàçà êîäåêñè-
íå ûëàéûê æîîïêåð÷èëèê êàðàëãàí)" äåãåí ñºçäºð 
ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 8-ïóíêòòóí ¿÷¿í÷¿ æàíà òºðò¿í÷¿ àáçàöòàðû òº-
ìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:

"Êûçìàòêåð æå áºë¿ê÷ºí¿í (òîïòóí) æåòåê÷èñè 
àòàéûí êàðàæàòòàðäû êîëäîíóóíóí íàòûéæàñûíäà 
æàðàíäûí æå áàøêà àäàìäûí äåí ñîîëóãóíà çàëàë 
æå ìàòåðèàëäûê çûÿí êåëòèðèëãåí àð áèð ó÷óð æº-
í¿íäº ò¿çäºí-ò¿ç áàø÷ûñûíà æå àëàðäû êîëäîíóó 
îðäó áîþí÷à æåòåê÷èãå òèåøåë¿¿ áèëäèðìå áå-
ð¿¿í¿í ðåàëäóó ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿ ïàéäà áîëãîí ó÷óð-
äàí òàðòûï 24 (æûéûðìà òºðò) ñààòòûí è÷èíäå æà-
çóó æ¿ç¿íäº æåòêèð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿. Êûçìàòêåðäèí 
àòàéûí êàðàæàòòàðäû êîëäîíóóíóí íàòûéæàñûíäà 
æàðàíäûí æå áàøêà àäàìäûí ºë¿ì¿íº æå æàðàêàò 
àëóóñóíà àëûï êåëãåí àð áèð ôàêòû áîþí÷à óëóòòóê 
êîîïñóçäóê îðãàíûíûí ûéãàðûì óêóêòóó æåòåê÷èñè 
24 (æûéûðìà òºðò) ñààòòàí êå÷èêòèðáåñòåí ïðîêó-
ðîðãî êàáàðëàéò.

"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óëóòòóê êîîïñóçäóê îð-
ãàíäàðû æºí¿íäº", "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óêóê 
êîðãîî îðãàíäàðûíäà êûçìàò ºòºº æºí¿íäº" Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíûí æàíà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó Ê¿÷òºð¿í¿í È÷êè êûç-
ìàòûíûí óñòàâûíûí òàëàïòàðûí áóçóó ìåíåí àòà-
éûí êàðàæàòòàðäû êîëäîíóó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí ìûéçàìäàðûíäà áåëãèëåíãåí æîîïêåð÷èëèêêå 
àëûï êåëåò.";

- 11-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"11. Ýãåðäå áàøêà ûêìàëàð æàíà êàðàæàòòàð ìå-

íåí ìûíäàé êîë ñàëóóíóí æå êàðøûëûê êºðñºò¿¿í¿í 
ìèçèí êàéòàðóóãà ì¿ìê¿í áîëáîñî, êûçìàòêåðäèí 
æå áàøêà æàðàíäûí ºì¿ð¿íº êîðêóíó÷ æàðàòêàí êîë 
ñàëóó, òîïòîøóï êîë ñàëóó, æå áîëáîñî êóðàëäóó 
êàðøûëûê êºðñºò¿¿ áîëãîí ó÷óðëàðäàí òûøêàðû, 
êîø áîéëóóëóãó à÷ûê êºð¿í¿ï òóðãàí àÿëäàðãà, ìà-
éûïòûêòûí à÷ûê áåëãèëåðè áàð àäàìäàðãà, êóðàãû 
êûçìàòêåðãå àéêûí æå áåëãèë¿¿ áîëãîí æàøû æå-
òå ýëåêòåðãå êàðàòà àòàéûí êàðàæàòòàðäû êîëäî-
íóóãà òûþó ñàëûíàò.".

2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òèéèø æàíà 
2023-æûëäûí 8-ÿíâàðûíàí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 7-äåêàáðû, ¹666

Ìàäàíèÿò æàíà èñêóññòâî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ áèëèì áå-
ð¿¿ óþìäàðûíûí ïåäàãîãèêàëûê êûçìàòêåðëåðèíå 
ýìãåê àêû òºëºº æàíà ìàòåðèàëäûê äåì áåð¿¿ ñèñ-
òåìàñûí ºðê¿íäºò¿¿ ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 
17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíèí 2022-æûëäûí 30-ìàðòûíäàãû ¹181 "Áèëèì 
áåð¿¿ ñèñòåìàñûíûí ïåäàãîãèêàëûê æàíà àéðûì êà-
òåãîðèÿëàðäàãû êûçìàòêåðëåðèíå ýìãåê àêû òºëºº-
í¿í øàðòòàðû æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºç-
ãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) 5-ïóíêòòóí 6-ïóíêò÷àñûíäàãû "9" äåãåí öèôðà 
"18" äåãåí öèôðàëàðãà àëìàøòûðûëñûí;

2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Áè-
ëèì áåð¿¿ ñèñòåìàñûíûí ïåäàãîãèêàëûê æàíà àéðûì 
êàòåãîðèÿëàðäàãû êûçìàòêåðëåðèíå ýìãåê àêû òºëºº 
æºí¿íäº æîáîäî:

- 10-ïóíêò òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû àëòûí÷û àáçàö 
ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"Ìàäàíèÿò æàíà èñêóññòâî æààòûíäàãû áàëäàð ìåê-
òåïòåðèíèí îêóòóó÷óëàðûíà áèëèì áåð¿¿í¿í ºçãº÷º-
ë¿ã¿í ýñêå àëóó ìåíåí ¿ñòºê àêû îðòî÷î ñòàâêà ¿÷¿í 
òºëºíºò (ýãåðäå îêóòóó÷óíóí 1-êëàññòàí 11-êëàññêà 
÷åéèí îêóó æ¿êòºì¿ áîëñî, 17 ñààò ¿÷¿í).";

- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 241-ïóíêò ìåíåí òîëóê-
òàëñûí:

"241. Æå¢¿¿÷¿í¿ æàíà áàéãå ýýëåðèí äàÿðäàãàí 
ìàäàíèÿò æàíà èñêóññòâî æààòûíäàãû ìàìëåêåò-
òèê æàíà ìóíèöèïàëäûê áèëèì áåð¿¿ óþìäàðûíûí 
îêóòóó÷óñóíà:

-ýë àðàëûê îëèìïèàäàäà (àéðûì ºëêºëºð òàðà-
áûíàí óþøòóðóëãàí), òºìºíê¿äºé îðóíäàð ¿÷¿í òèå-
øåë¿¿ æûëãà áþäæåòòèí ÷åãèíäå áèð æîëêó òºëºì 
áåðèëåò:

1-îðóíãà - 200 000 ñîì;
2-îðóíãà-150 000 ñîì;
3-îðóíãà - 100 000 ñîì.";
- 6-ãëàâàíûí àòàëûøû "òàðáèÿ÷ûëàðûíûí," äåãåí 

ñºçäºí êèéèí "ìàäàíèÿò æàíà èñêóññòâî æààòûíäà-
ãû áàëäàð ìåêòåïòåðèíèí," äåãåí ñºçäºð ìåíåí òî-
ëóêòàëñûí;

- 29-ïóíêòòóí æåòèí÷è àáçàöû "æóìàñûíà 45 ñààò-
òàí," äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí "ìàäàíèÿò æàíà èñ-
êóññòâî æààòûíäàãû áàëäàð ìåêòåïòåðèíèí îêó-
òóó÷óëàðû ¿÷¿í - æóìàñûíà 34 ñààòòàí, îðòî àòà-
éûí ìóçûêàëûê ìåêòåï-èíòåðíàòûíûí îêóòóó÷ó-
ëàðû ¿÷¿í -æóìàñûíà 36 ñààòòàí;" äåãåí ñºçäºð 
ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- æîãîðóäà àòàëãàí Æîáîíóí 3-òèðêåìåñèíäå:
- "Áèëèì áåð¿¿ óþìäàðû" ãðàôàñûíûí ¿÷¿í÷¿ ñà-

áû "Ìóçûêàëûê æàíà êºðêºì ñ¿ðºò ìåêòåïòåðè" äå-
ãåí ñºçäºðäºí êèéèí ", èñêóññòâî ìåêòåïòåðè" äåãåí 
ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìàà-
ëûìàò, ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëè-
ãè óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó òèåøåë¿¿ ÷àðà-
ëàðäû êºðñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 16-äåêàáðû, ¹681
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ЖУМАБЕКОВ 
Дастан Артисбекович, 

КРнын Жогорку Кеўешинин 
депутаты

АБДРАХМАНОВ 
Салир Бозджигитович, 

Сокулук районунун Крупская 
айыл єкмєтїнїн Арал 

айылынын башчысы

ДОЛОТАЛИЕВ 
Манас Джолдошбекович, 

Сокулук районунун 
Крупская айылдык 

кеўешинин депутаты

ДЇЙШЄБАЕВ 
Абдырахман 

Раманкулович, 
ООБКОнун нейрохирургия 

бєлїмїнїн башчысы

ДЫЙКАМБАЕВА 
Гїлбара, 

Бишкек шаардык 
мэриясынын балдарды 

социалдык адаптациялоо 
борборунун тарбиячысы

ИБРАЕВА 
Нуржан Мухамбетовна, 

Нарын шаарындагы №1  
Т.Сатылганов атындагы 

Орто мектебинде башталгыч 
классынын мугалими

ИСМАНОВ 
Кубанычбек Жусупович, 

Бишкек шаарындагы 
“Куланбек” ЖЧКсынын 

башкы директору

КЕНЖЕКАРАЕВА 
Гулира, 

Нарын облусундагы 
туризмди єнїктїї боюнча 

ишкер айымы

МЕДЕТОВ 
Калыс, 

Чїй районунун 
Кегети айыл єкмєтїнїн 

башчысы

СУЛТАНОВА 
Гїлнур Нурсеитовна, 

Бишкек шаарындагы №95 
мектеп гимназиясынын 

башталгыч класстарынын 
мугалими

ТАШБОЛОТОВ 
Алтынбек Апсалиевич, 
Нарын районунун Эмгек-
Талаа айыл єкмєтїнїн 

башчысы

ШЕРМАТОВ 
Мират Ажыбекович, 

Ак-Талаа районунун Кызыл-
Белес айыл єкмєтїнїн 

башчысы

ШЕРАЛИЕВА 
Бїбїсайна, 

Бишкек шаарынын тургуну, 
жеке ишкер

ЭДИГЕЕВ 
Жеўишбек 

Кубанычбекович, 
Сокулук районунун 

Крупская айыл єкмєтїнїн 
башчысы

МОЛДОКУЛОВ 
Тыныбек Кеўешбекович, 
Бакай-Ата районундагы Ак-

Дєбє айыл єкмєтїнє караштуу  
К.Молдокулов атындагы №7 

ЇДБ клиникалык башчысы

ОКЕНОВ 
Алтынбек Тентиевич, 

Нарын районунун 
Орток айыл єкмєтїнїн 

башчысы

ОМОРОВ 
Дамир Ибраевич, 

КРнын Жаратылыш ресурстары, 
экология жана техникалык 

кєзємєл министрлигинин Нарын 
регионалдык башкармалыгынын 

жетекчиси

ОРОЗАЛИЕВ 
Джумалы Бейшекеевич, 

Бишкек шаарындагы Ленин 
районунун №1 МТУнун 

тєрагасы

САДЫКОВ 
Саддам Маматкалыкович, 

“Манас” эл аралык 
аэропортунун инженери

НИЯЗБЕКОВ 
Улан Омоканович, 

Кыргыз Республикасынын 
Ички иштер министри, 

милициянын генерал-
лейтенанты
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ААЛИЕВ 
Азим Карыбекович, 
Ат-Башы районунун 

Ат-Башы айыл єкмєтїнїн 
айыл башчысы

АБДУРАИМОВ 
Насридин Сатыбалдиевич, 

Араван районунун 
С.Юсупова атындагы айыл 

єкмєтїнїн башчысы

АБДЫКАДИРОВ 
Жунусали Джакыпалиевич, 

Кыргыз Республикасынын Айыл 
чарба министрлигине караштуу 
Жер ресурстары мамлекеттик 

кызматынын “Кадастр” 
мамлекеттик мекемесинин Сузак 

филиалынын директору

АЙДАРОВА 
Чынара Абдымаликовна, 
акын, Борбордук Азиядагы 

Тарыхчылар жана 
жазуучулар союзунун 

сыйлыгынын ээси

ЄМЇРЗАКОВ 
Сїйїн Абдылдаевич, 

Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеўешинин 

депутаты

АЙДАРОВ 
Молдожамал Исмаилович, 
Эмгек ардагери, жеке ишкер, 

КРнын Биринчи Элдик 
Курултайынын делегаты

АРУН 
уулу Темирбек, 

Тогуз-Торо районунун 
Тогуз-Торо айыл  

єкмєтїнїн башчысы

БЕРИКБАЕВА 
Жамила, 

Ысык-Ата районундагы 
Ч.Айтматов атындагы  
№1 Ивановка мектеп-

гимназиясынын мугалими

ДОКОЕВ 
Руслан Усенович, 

Ат-Башы районунун 
Казыбек айыл єкмєтїнїн 

башчысы

ЖАНЫБАЕВ 
Аскербек Карыпбекович, 

Тогуз-Торо районунун 
Атай айыл єкмєтїнїн 

башчысы

ИСАЕВА 
Шайлообї Маметкановна, 

КРнын эл агартуусунун 
отличниги, “Аруу-Тилек” 

бала бакчасынын 
негиздєєчїсї

ИСАКОВ 
Замирбек Тургуналиевич, 

Базар-Коргон районунун 
Талдуу-Булак айыл 

єкмєтїнїн башчысы

КУДАЙБЕРГЕНОВ 
Курманбек Асанович, 

Нарын районунун 
Миў-Булак айыл 

єкмєтїнїн башчысы

МУХТАРОВА 
Асел, 

Кадамжай районунун 
А.Масалиев атындагы орто 

мектебинин мугалими

МОЛДОБАКИЕВА 
Джумагїл, 
Баатыр эне, 

эмгек ардагери

СОКЕЕВ 
Алмазбек Тимурбекович, 

КРнын Суу ресурстары 
кызматынын 

директору

ТОКТОБОЛОТОВ 
Малабек Анашович, 

КРнын УИАнын президиумунун 
финансы жана экономика 

маселелери боюнча 
башкармалыктын башчысы, КРнын 

эмгек сиўирген экономисти

ТЄЛЄНОВ 
Касымбек 

Кубанычбекович, 
Лейлек районундагы 

"Арка" токой чарбасынын 
директору

ЧОМОЕВ 
Дїйшєнбек, 

элдик дарыгер, Бишкек 
шаары

ШАМКЕЕВ 
Бактыбек Абылкасымович, 

мамлекеттик 
ишмер
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НАРБЕКОВ 
Бакытбек Наркулович, 
КРнын Президентинин 

Талас облусундагы ыйгарым 
укуктуу єкїлї

АБДУВАПОВ 
Алтынбек Каныбекович, 

КРнын мамлекеттик 
салык кызматынын 

тєрагасы

АНАРКУЛОВ 
Бактыбек Кочкорович, 

Аламїдїн райондук 
мамлекеттик 

администрациясынын 
башчысы-акими

АБДРАХМАНОВ 
Мирбек Джумадилдеевич, 

№9 жол тейлєє 
ишканасынын 

жетекчиси

АНАРБАЕВА 
Гїлнора Абдуманоповна, 

Б.Осмонов атындагы 
ЖАМУнун доценти, тарых 
илимдеринин кандидаты

ТАШТЕКЕЕВА 
Кишимжан Касымовна, 
“Баатырларга таазим” 

коомдук фондунун 
директору  

ТУРДУБАЕВА 
Бактыгїл, 

«Kumar Collection» 
ЖЧКсынын башкы 

директору 

УСЕНАЛИЕВ 
Зарылбек Тєлєнович, 

“Vertex Gold” 
компаниясы ЖЧКсынын 

кызматкери

ЭМИЛОВ 
Баймамат Абдымасымович, 

№960 жол тейлєє 
ишканасынын 

жетекчиси

ШЕРБАЕВ 
Мухтар Нурмаматович, 

Ала-Бука районунун 
1-Май айыл єкмєтїнїн 

башчысы

МАТИСАКОВ 
Нурсултан Улугбекович, 

Сузак районундагы №22 
жол тейлєє ишканасынын 

жетекчиси

ОРОЗОВ 
Анарбай Алиевич, 

"Коррупцияга каршы элдик 
кєзємєл" коомдук бирикмесинин 

Жалал-Абад облусу боюнча 
координатору, укук коргоочу

ОСМОНОВ 
Мыктыбек Апсатарович, 

“Ихлас” курулуш 
компаниясынын Ош 

филиалынын директору

ОТОРОВА 
Лаазым Раскуловна, 

Бишкек шаарынын Свердлов 
районунун Эне-Сай 

конушунун №56 квартал 
комитетинин тєрайымы

ТАШМАМАТОВ 
Курманбек Жаамбаевич, 
Бишкек шаарынын Свердлов 

РИИБнин тергєє кызматынын 
улук тергєєчїсї, милициянын 

улук лейтенанты

ГАНИЕВ 
Келдибек Исмаилович, 

№13 жол тейлєє 
ишканасынын 

жетекчиси

ДЫЙКАМБАЕВА 
Гїлайым Кашкарбаевна, 

Талас шаарындагы билим 
берїїдєгї заманбап 

маалыматтык технологиялар 
институтунун кесиптик 
колледжинин директору

ЖЕТИГЕНОВА 
Жаркынай Мавлутовна, 

Мамлекеттик салык 
кызматынын Бишкек 

шаарындагы ишкерлерди 
тейлєє башкармалыгынын 

жетекчиси

КОЗУЕВ 
Ниязбек Эгемкулович, 

Москва райондук 
мамлекеттик 

администрациясынын 
башчысы-акими

МАРАТ 
уулу Адилет, 

№18 жол тейлєє 
ишканасынын 

жетекчиси
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АБЖАЛИЛОВ 
Таалайбек Шакирович, 

жеке ишкер, 
Бишкек шаары

АЛИЕВ 
Гїлжигит Кенжекараевич, 
Республикалык жугуштуу 

оорулар клиникалык 
ооруканасынын башкы 

дарыгери

БОРОНОВ 
Заргербай Айылчиевич, 
Алай райондук суу чарба 

башкармалыгынын  
башчысы

КАЛЫКЕЕВ 
Нурбек Акматалиевич, 

Ысык-Ата райондук ички 
иштер башкармалыгынын 

башчысы

КЕЎЕШОВА 
Чолпон Турсуновна, 

Москва райондук салык 
кызматынын жетекчиси

МАКСУТОВ 
Мурсалим Султаналиевич, 

Кадамжай району, Бирлик 
айыл аймагы. Жеке ишкер, 

Биринчи Элдик Курултайдын 
делегаты

МАМАТКУЛОВ 
Муслимбек Зухурдинович, 

Кочкор-Ата токой 
чарбасынын директору

САПАРБЕКОВ 
Атайбек Акымкожоевич, 
Нарын районунун  Кєк-Ой 
айыл аймагы, жеке ишкер, 

Биринчи Элдик Курултайдын 
делегаты

САТАРОВ 
Максат Токтосунович, 

“Кыргыз-Кємїр” 
мамлекеттик ишканасынын 

“Кара-Кече” филиалынын 
директорунун орун басары

СУВАНАЛИЕВ 
Улан Шайлобекович, 

Ысык-Ата районундагы 
Ак-Кудук айыл аймагынын 

башчысы

УЗАКОВА 
Медина Эсентаевна, 
Жумгал районундагы 

А.Идинов атындагы орто 
мектебинин директору 

И.К.Ахунбаев атындагы 
КММАнын республикалык 
диагностикалык-дарылоо 
борбору – башкы дарыгери  

ИСКАКОВ 
Муктарбек Бакбурович

Ош мамлекеттик 
университети – ректору 

КОЖОБЕКОВ 
Кудайберди Гапаралиевич

“Текстиль Транс” 
ЖЧКсы жеўил єнєр жай 

ишканасы – негиздєєчїсї 
АБДРАЕВ 

Алмаз Кошоевич 

Баткен мамлекеттик 
университети – ректору 

ГЫЯЗОВ 
Айдарбек Токторович

Кыргыз-Єзбек
 университети – ректору 

РАЙЫМБАЕВ 
Чаткалбай Кенейбаевич

Жалал-Абад эл аралык 
университети – ректору 

ЄМЇРЗАКОВ 
Сатыбалды Ашымович

Бишкек шаардык 
мэриясынын Октябрь 

административдик району 
боюнча муниципалдык 

администрациясы – аким 
ДОРОЕВ Азамат

И.Арабаев атындагы 
Кыргыз мамлекеттик 

университети – ректору 
АБДРАЕВА 

Айгїл Тєлєковна

“Пена” компаниясы - 
башкы директору 

АЙБАШОВ 
Нурбек Ниязбекович
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Департамент строительства и инженерной 
инфраструктуры при Государственном 

агентстве архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства при 

Кабинете Министров Кыргызской Республики

Проект «Улучшение водохозяйственных услуг 
устойчивых к изменению климата (ПУВУУИК)»

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА:
Поставку офисного оборудования

Çàèíòåðåñîâàííûå êîìïàíèè èëè ëèöà ìîãóò ïðèîáðåñòè ïîëíûé 
êîìïëåêò äîêóìåíòîâ íà ñàéòå óêàçàííîìó íèæå.

Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû â óêàçàííûé 
îôèñ íèæå íå ïîçäíåå 10 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà, 14.00 (ìåñòíîå âðåìÿ). 

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ñîäåðæàíèþ ìîæíî ïîëó÷èòü 
íà ñàéòå www.tunuksuu.kg èëè ïî íèæåóêàçàííîìó àäðåñó â ðàáî-
÷èå äíè ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ:

Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, 
ïð.Ìàíàñà, 28, 3 ýòàæ, êàá. 320.

Òåë.: + 996 (312) 31-28-76

E-mail: piu@tunuksuu.kg; beka300393@gmail.com  
èëè íà ñàéòå www.tunuksuu.kg

Жеке ишкер 
Жусупахунов 
Исмаилжан

ºç èøêåðä¿¿ë¿ã¿í 
òîêòîòêîíäóãóí 

æàðûÿëàéò.
Äîîìàòòàð ýêè àéäûí è÷èí-

äå êàáûë àëûíàò. Äàðåãè: Îø 
îáë., ªçãºí ðàéîíó, Äº¢-
Áóëàê àéûë ºêìºò¿, ªçãº-
ð¿ø àéûëû. ÎÊÏÎ 29010410,            
ÈÍÍ 01102201510097. Ï/Ï-025

Жеке ишкер Байжанов 
Калмамат Толонбаевич 

(ОКПО 23295529, 
ИНН 20905196300631)

ºç èøêåðä¿¿ë¿ã¿í 
òîêòîòêîíäóãóí 

æàðûÿëàéò. 
Äîîìàòòàð ýêè àéäûí è÷èí-

äå êàáûë àëûíàò. Äàðåãè: Îø 
îáë., ªçãºí ðàéîíó, Ìûðçà-
Àêå àéûëû. Ï/Ï-292

ОсОО «Береке Трейд» 
îáúÿâëÿåò î ñâîåì 

çàêðûòèè. 
Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â 

òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ ïî àäðåñó: 
ã.Áèøêåê, í/â Êîê-Æàð, óë.Êî-
íîð÷îê, ä. 35, êîíòàêòíûé íî-
ìåð (0551) 51-00-01. Í-323

ЫСЫК-КЄЛ РАЙОНУНА КАРАШТУУ 
ТОРУ-АЙГЫР АЙЫЛ ЄКМЄТЇ 

БАШКЫ, УЛУК ЖАНА КЕНЖЕ МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТЫНЫН КАДРЛАР 
РЕЗЕРВИНЕ КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈßËÛÊ ÒÀËÀÏÒÀÐ:

1. Ìóíèöèïàëäûê êûçìàò îðóíóíóí  áàøêû òîáó ¿÷¿í  æîãîðêó  áèëèì; æàëïûñûíàí 3 æûëäàí êåì ýìåñ 
ìàìëåêåòòèê æå ìóíèöèïàëäûê êûçìàò ñòàæû æå òèéèøò¿¿ êåñèïòèê ÷ºéðºäºã¿ 5 æûëäàí êåì ýìåñ 
èø ñòàæû; Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûí æàíà æàëïû ìûéçàìäàðûí áèë¿¿ñ¿; êûçìàòòûê 
ìèëäåòòåðèí àòêàðóó ¿÷¿í çàðûë áîëãîí êºëºìäº ìàìëåêåòòèê æàíà/æå ðàñìèé òèëäåðäè áèë¿¿ñ¿.

2. Ìóíèöèïàëäûê êûçìàò îðóíóíóí  óëóê òîáó ¿÷¿í  æîãîðêó  áèëèì; æàëïûñûíàí 1 æûëäàí êåì ýìåñ 
ìàìëåêåòòèê æå ìóíèöèïàëäûê êûçìàò ñòàæû æå òèéèøò¿¿ êåñèïòèê ÷ºéðºäºã¿ 3 æûëäàí êåì ýìåñ 
èø ñòàæû; Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûí æàíà æàëïû ìûéçàìäàðûí áèë¿¿ñ¿; êûçìàòòûê 
ìèëäåòòåðèí àòêàðóó ¿÷¿í çàðûë áîëãîí êºëºìäº ìàìëåêåòòèê æàíà/æå ðàñìèé òèëäåðäè áèë¿¿ñ¿.

3. Ìóíèöèïàëäûê êûçìàò îðóíóíóí  êåíæå òîáó ¿÷¿í  æîãîðêó æå áîëáîñî  îðòî êåñèïòèê áèëèì; èø 
ñòàæûíà òàëàïòàð êîþëáàéò; Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûí æàíà æàëïû ìûéçàìäàðûí 
áèë¿¿ñ¿; êûçìàòòûê ìèëäåòòåðèí àòêàðóó ¿÷¿í çàðûë áîëãîí êºëºìäº ìàìëåêåòòèê æàíà/æå ðàñìèé 
òèëäåðäè áèë¿¿ñ¿.

Òàëàï  êûëûíãàí èø êàãàçäàðû:
- æåêå àðûçû;
- ðåçþìå (ºçä¿ê òàðæûìàë, ýëåêòðîíäóê ïî÷òà æàíà ñîòòóóëóãó áàð æå æîê  ìààëûìàòû ìåíåí); 
- íîòàðèóñòàí ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí äèïëîìäóí êº÷¿ðìºñ¿;
- íîòàðèóñòàí ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí ýìãåê êèòåï÷åíèí êº÷¿ðìºñ¿ (êåíæå îðóíãà ýìãåê êèòåï÷å òàëàï 

êûëûíáàéò);
- ïàñïîðò êº÷¿ðìºñ¿.

Äîêóìåíòòåðäè êàáûë àëóó æàðûÿ  ìàññàëûê  ìààëûìàò  êàðàæàòòàðûíà  æàðûÿëàíãàí  ê¿íäºí òàð-
òûï 10 æóìóø÷ó  ê¿í è÷èíäå  êàáûë àëûíàò. 

Äîêóìåíòòåðäè  êàáûë àëóó äàðåãè:  Òîðó-Àéãûð àéûëû,  Êåíòèáàåâ êº÷ºñ¿, 3. Æîîïòóó  êàò÷û  
Ã.Ñ.Êàïòàãàåâà,  òåë.: (0500) 00-55-27.

Êàäàìæàé ðàéîíóíóí 
À.Ìàñàëèåâ àéûë ºêìºò¿í¿í 

Òàø-Êîðãîí àéûëûíûí 
Òàø-Êîðãîí êº÷ºñ¿í¿í òóðãóíó 
Ôàçûëîâ Àçèçæîíãî òààíäûê 
èäåíòèôèêàöèÿëûê íîìåðè: 

8-02-09-1001-1440 áîëãîí 
¹166 ¿é¿í¿í êûéìûëñûç 

ì¿ëêêº óêóêòàðäû êàòòîî÷ó 
Áèðäèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê 

ðååñòðäèí «Êàäàñòð» 
ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè 

òàðàáûíàí 27.02.2004-æûëû 
¹0028563 êàòòàëãàí æåð 
ó÷àñòîãóíà æåêå ìåí÷èê 
óêóãó æºí¿íäº ê¿áºë¿ã¿ 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-393

Óòåðÿííîå óäîñòîâåðåíèå 
íà ïðàâî âðåìåííîãî 

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì 
ó÷àñòêîì ñåðèÿ Â ¹045790 

íà èìÿ Æîëäîøåâîé 
Àéíèñû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Ï/Ï-621

Â ñâÿçè ñ óòåðåé òðóäîâîé 
êíèæêè ñåðèÿ VT-I ¹006779 

íà èìÿ Êûäûðáàåâà Ìèðëàíà 
Íóðãàçèåâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-319

Ìàìëåêåòòèê êàòòîî 
êûçìàòûíûí Íîîêàò 

ðàéîíäóê áàøêàðìàëûãû 
òàðàáûíàí Êºê-Æàð àéûë 

àéìàãûíûí òóðãóíó 
Îðîçîâ Ìåëèñáåê 

Àáäèæàëèëîâè÷êå òààíäûê 
èäåí. êîä ¹5-05-11-1005-0425, 

× ¹288427 ìàìëåêåòòèê 
àêòûñû æàíà òåõíèêàëûê 
ïàñïîðòó æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-368

ПССИ г.Балыкчы Иссык-Кульской области
ОБЪЯВЛЯЕТ (АУКЦИОН) ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ ЗАЛОЖЕННЫХ 

НЕДВИЖИМЫХ ИМУЩЕСТВ:

1. - Жилой дом находящегося по адресу: Иссык-Кульская 
область, город Балыкчы, ул.Абдрахманова, дом №106, 
идентификационный код №2-07-05-0020-0093, стартовая 
цена 4 436 000 (четыре миллиона четыреста тридцать шесть 
тысяч) сом.

2. - Жилой дом находящегося по адресу: Иссык-
Кульская область, город Балыкчы, ул Шарипова №64, 
идентификационный код №2-07-05-0026-0052, стартовая 
цена 986 000 (девятьсот восемьдесят шесть тысяч) сом.

3. - Жилой дом находящегося по адресу: Иссык-Кульская 
область, город Балыкчы, ул Токтосунова, дом №49, 
идентификационный код №2-07-05-0020-0056, 1 358 000 
(один миллион триста пятьдесят восемь тысяч) сом.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 14.02.2023 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó ïîõîæäå-
íèÿ íåäâèæèìûõ èìóùåñòâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà 
íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ã.Áàëûê÷û 4404062100000256, ÁÈÊ 440406, 
êîä ïëàòåæà 14238900 íàçíà÷åíèå: äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ.

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

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè äíåé 
âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ã.Áàëûê÷û ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷å-
òîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (03944) 5-13-31, (0709) 13-64-61, 
ã.Áàëûê÷û, óë.Êàðàëàåâà ¹31 ÏÑÑÈ ãîðîäà Áàëûê÷û.

Ñ/Î-659

Ñ/Î-660

Á.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 

2022-ЖЫЛДЫН 24-ОКТЯБРЫНДАГЫ 
№581 "КЄМЇР ТАШУУНУН 

АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ" 
ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ 

КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-

íåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòè-
òóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëà-
éûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòè òîêòîì êûëàò:

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

- 1-ïóíêòòàãû “(êûðãûç-êûòàé ìàìëåêåòòèê ÷åê 
àðàñûíäàãû "Èðêåøòàì àâòîæîëó" æàíà "Òîðóãàðò 
àâòîæîëó", îøîíäîé ýëå êûðãûç-ºçáåê ìàìëåêåò-
òèê ÷åê àðàñûíäàãû "Êûçûë-Êûÿ àâòîæîëó" ºòêºð¿¿ 
ïóíêòòàðûí êîøïîãîíäî)" äåãåí ñºçäºð "(êûðãûç-
êûòàé æàíà êûðãûç-ºçáåê ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàëà-
ðûíäàãû àâòîìîáèëäèê ºòêºð¿¿ ïóíêòòàðûí êîø-
ïîãîíäî)" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 11, 41-ïóíêòòàð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 12-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"12. 2022/2023 -æûëäàðäûí ê¿ç-êûø ìåçãèëèíåí 

ºò¿¿ ìåçãèëèíäå êàëê æàíà áþäæåòòèê óþìäàð ¿÷¿í 
êºì¿ð æåòèøñèç áîëãîí æàíà áààñû æîãîðóëàãàí 
ó÷óðäà Áàòêåí, Æàëàë-Àáàä, Îø îáëóñòàðûíûí 
øààðëàðûíûí ìýðëåðèíå æàíà æåðãèëèêò¿¿ ìàì-
ëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðûíûí áàø÷ûëàðûíà 
æåêå æîîïêåð÷èëèê æ¿êòºëñ¿í.".

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 15-äåêàáðû, ¹676

УЧУР МАСЕЛЕСИ

Тоо-кен тармагы экономиканын 
локомотиви. Анткени, єлкє башынан 
єткєрїп жаткан кыйынчылыктарга 
карабастан, аталган тармак  мамлекеттин 
экономикалык жактан єнїгїшїнє салым 
кошуп,  жакшы кєрсєткїчтєрдї кєрсєтїп 
жаткандыгын баса белгилеп кетсек 
болот.  Аталган тармактан мамлекеттик 
бюджетке  2021-жылы 23 миллиард, ал эми 
2022-жылдын алты айында 26 миллиард сом 
тїшкєн. 

Кыргызстандагы тоо-кен єндїрїїчїлєр 
жана геологдор ассоциациясынын тєрага-
сы, техникалык илимдердин доктору, ака-
демик Дїйшєнбек Камчыбековдун айтуусу 
боюнча бїгїнкї кїндє єлкєдє геологиялык 
чалгындоолорго толук кандуу маани бе-
рилбей, бул тармактагы ишмердїїлїк союз 
мезгилиндеги маалыматтардын негизинде 
жїргїзїлїп келет. Ошого карабастан тоо-
кен тармагына ири инвесторлордун кызы-
гуулары кїч. Бїгїнкї кїндє єлкєдє ошол 
эле союз убагындагы чалгындалган кен-
дердин базасында лицензия алгандардын 
саны 2,5 миўге жакын. Алтындан тартып, 
кум, шагыл, а тїгїл  ар кандай минералдык 
суулар, топурактарга чейин геологиялык 
изилдєєлєрдїн натыйжасында табылып, 
ата-мекендик гана ишкерлер эмес, чет эл-
дик ишкерлер дагы єз ишмердиктерин жїр-
гїзїп келишет. Мисал катары Кумтєр, Же-
рїй, Талды-Булак, Макмал, Солтон-Сары 

сыяктуу алтын кендерин келтирсек болот. 
Андан тышкары кємїрдїн, сейрек кезде-
шїїчї металлдын да тїрлєрї бар. 

Акыркы убактагы єлкєдєгї темир кени 
иштетилїїгє тийиш деп эсептегендердин 
арасында академик Д.Камчыбеков  да бар. 
Анын маалыматы боюнча Нарын жерге-
синде жайгашкан Жетим-Тоодо магнетит, 
гематит темир тїрлєрїнїн бир топ запасы 
бар. Ага чалгындоо иштерин жїргїзїп, иш-
тетсек экономикабызды бир топ жогорку 
тепкичке кєтєрмєк тургай, айрым тышкы 
карыздарыбыздан кутулууга шарт тїзїл-
мєк.  Союз тарагандан тартып 2021-жыл-
га чейин геологиялык чалгындоо иштерин 
жїргїзє турган “Тїндїк-Кыргыз”, “Тїштїк-
Кыргыз”, “Гидро-Кыргыз” геологиялык 
экспедициялары иштеген.   2021-жыл-
дан тартып экспедициянын баары “Кыр-
гызгеология” мамлекеттик ишканасына 
бириктирилип, геологиялык чалгындоо 
иштерин жїргїзїп келишет. Учурда  иш-
канага мамлекеттик казынадан  22 мил-
лион сом бєлїнєт. Д.Камчыбеков бул ка-
ражатка ири масштабдуу чалгындоо иште-
рин жїргїзїїгє мїмкїн эместигин белги-
лейт. Анткени, жер астындагы сууларды, 
жолдорду чалгындоо иштерине жетишер-
лик каражат болбосо тыкыр изилденбей 
эле калып калышы толук мїмкїн. Анын 
їстїнє бїгїнкї кїндє геология тармагы 
Экология министрлигине караштуу бол-
гондуктан, колу-буту байланган баладай 

эле болуп жаткандыгы жашыруун эмес. 
Анткени, геологдор иштетиш керек деген 
жерлер экологдордун чечими менен корук 
болуп калып жаткан учурлар арбын эле 
кездешет. Ага мисал, учурда Нарындагы 
Жетим-Тоонун жети участогу болсо, анын 
їчєє коруктун ичине кирип калганды-
гын айтсак болот. Бул талаш маселе ал-
бетте экологдордун пайдасына чечилет, 
себеби аталган министрликтин кєп мак-
саттарынын бири – экологияны сактоого 
багытталган. 

Бїгїнкї кїндє Жетим-Тоо темир кенин 
иштетїї керек деген маанилїї сунушту 
адистер да колдошууда. Ал жерде болжол-
дуу кору 3 миллиард тоннадан ашык темир 
кени бар экендиги айтылат. Ал кендин эч 
болбоду дегенде 2 миллиард тоннага жа-
кыны чалгындоо иштеринин негизинде 
аныкталып баланска коюлса, анын арты 
менен ал жакка электр энергиясы тарты-
лып, темир жол салынып калышы да мїм-
кїн. Натыйжада чыгашалардан тышкары 
мамлекетке 100 миллиард долларга жакын 
пайда болот деп эсептешет адистер. Ант-
кени, алардын айтымында учурда иште-
тилип жаткан кендердин кєпчїлїгї союз 
учурунда эле чалгындалып, изилденген. 
Айрымдары али толук кандуу изилден-
бей, убактылуу пайдасын ойлогондор да 
жок эмес. Мурда изилденип, ишке кир-
ген кендердин кору  10-15 жылда бїтїп, 
алардын андан аркы келечеги туўгуюк-
ка кептелип калышы мїмкїн. Андыктан 
геология тармагына єзїнчє бир деўгээлде 
улуттук макам берип, бирдиктїї иш алып 
барсак, алгылыктуу натыйжаларга жети-
шет элек дешет адистер. 

Разия ЖООШБАЕВА

ГЕОЛОГИЯ ТАРМАГЫ ЄЗГЄЧЄ 
МАКАМГА МУКТАЖ
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Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí

2022-æûëäûí 15-äåêàáðûíäàãû
¹102 òîêòîìóíóí 1-òèðêåìåñè

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

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Ûéãàðûì óêóêòàðû 
ìººíºò¿íºí ìóðäà 

òîêòîòóëãàí æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 

äåïóòàòòàðûíûí
Ô.À.À.

Äåïóòàòòûí ûéãàðûì óêóêòàðûí 
ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó 
áîþí÷à ÀØÊíûí ÷å÷èìèíèí

íîìåðè æàíà äàòàñû æàíà 
÷å÷èìãå íåãèç

Áàòêåí îáëóñó

Áàòêåí øààðû

1.

Áàòêåí 
øààðäûê

Íàæèìèäèíîâ Áåêáîëîò 
Òàæèáàåâè÷ (¹2) 

«Æà¢û-Äîîð»
äåïóòàòòûê ôðàêöèÿñû

Áàòêåí øààðäûê ÀØÊ 
¹37, 07.12.2022-æ.

(14.11.2022-æ. – ºç àðûçû);

2.

Øóêóðîâ Áàòûðáåê 
Àáäèêóòóçîâè÷ (¹2) 

«Ýìãåê»
äåïóòàòòûê ôðàêöèÿñû

Áàòêåí øààðäûê ÀØÊ 
¹7, 17.11.2022-æ.

(09.11.2022-æ. - ºç àðûçû)

3.
Òàãàåâ Àáðàøèò Êàìàëîâè÷

 (¹7) «Ýìãåê»
äåïóòàòòûê ôðàêöèÿñû

Áàòêåí øààðäûê ÀØÊ 
¹36, 05.12.2022-æ.

(09.11.2022-æ. - ºç àðûçû)

Êàäàìæàé ðàéîíó

4. Àéäàðêåí 
øààðäûê

Æîðîåâ Àçèçáåê 
×îåíáàåâè÷ 

(¹2) «Àòà-Æóðò 
Êûðãûçñòàí»

äåïóòàòòûê ôðàêöèÿñû

Êàäàìæàé ÀØÊ
¹20, 24.11.2022-æ.

(17.11.2022-æ. - ºç àðûçû)

5. Õàëìèîí 
àéûëäûê

Ýðêàåâ Æå¢èøáåê 
Íåìàòóëëàåâè÷

Êàäàìæàé ÀØÊ
¹22, 08.12.2022-æ.

(Êàäàìæàé ðàéîíäóê æàðàíäûê 
àë-àáàëäûí àêòûëàðûí 

æàçóó áºë¿ì¿ òàðàáûíàí 
áåðèëãåí ºëãºíä¿ã¿ 

òóóðàëóó ê¿áºë¿ê
áåðèëãåí ê¿í¿ - 16.11.2022-æ., 
¹KGZ0702 0189529,  ¹117)

×¿é îáëóñó

Êåìèí ðàéîíó

6. ×î¢-Êåìèí 
àéûëäûê Àìàíîâ Òèëåãåí Ýðêèíîâè÷

Êåìèí ÀØÊ ¹36, 05.12.2022-æ.
(Êåìèí ðàéîíäóê æàðàíäûê 

àë-àáàëäûí àêòûëàðûí æàçóó 
áºë¿ì¿ òàðàáûíàí

 áåðèëãåí ºëãºíä¿ã¿ òóðàëóó 
ê¿áºë¿ê

áåðèëãåí ê¿í¿ - 22.07.2022-æ., 
¹KGZ07 0195174,  ¹219)

Òîêìîê øààðû

7. Òîêìîê 
øààðäûê

Äæóíóøàëèåâ Ñàòûáàëäû 
Áàêûòáåêîâè÷ 
(¹5) «Áèðãå»

äåïóòàòòûê ôðàêöèÿñû

Òîêìîê ÀØÊ ¹14, 06.12.2022-æ.
(11.11.2022-æ. - ºç àðûçû)

Ñîêóëóê ðàéîíó

8.
Êðóïñêàÿ 
àòûíäàãû 
àéûëäûê

Êàëþæíàÿ Ãàëèíà 
Ñåðãååâíà

Ñîêóëóê ÀØÊ ¹18, 06.12.2022-æ.
(14.11.2022æ. - ºç àðûçû)

9.

Êûçûë-Òóó 
àéûëäûê

Êà÷êûíîâà Ãóëçàò 
Òåíòèìèøîâíà

Ñîêóëóê ÀØÊ ¹16, 09.12.2022-æ/ 
(26.10.2022-æ. Êûçûë-Òóó 

à/ê ¹42 òîêòîìó – Æ¿éºë¿¿ 
ñåáåïòåðñèç æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí 
æûéíàëûøòàðûíäà áèð æûë è÷èíäå 

òºðò æîëóäàí àøûê êàòûøïîîñó)

10. Äæîëäóáåê óóëó Òàõèðäèí

Ñîêóëóê ÀØÊ ¹17, 09.12.2022-æ. 
(26.10.2022-æ. Êûçûë-Òóó à/ê

¹43 òîêòîìó – Æ¿éºë¿¿ 
ñåáåïòåðñèç æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí 
æûéíàëûøòàðûíäà áèð æûë è÷èíäå 

òºðò æîëóäàí àøûê êàòûøïîîñó)

Íàðûí îáëóñó

Àê-Òàëàà ðàéîíó

11. Òåðåê àéûëäûê Òîêòîìóðàòîâà Æûëäûçêàí 
Òóðãàíàëèåâíà

Àê-Òàëàà ¹91, 09.12.2022-æ.
(28.11.2022-æ. - ºç àðûçû)

12. Òîãîëîê Ìîëäî 
àéûëäûê

Ìàìáåòàëèåâà Áàêòûãóë 
Ìàìáåòàëèåâíà

Àê-Òàëàà ÀØÊ ¹91, 09.12.2022-æ.
(01.12.2022-æ. - ºç àðûçû)

Æàëàë-Àáàä îáëóñó

Ñóçàê ðàéîíó

13. Êóðìàíáåê 
àéûëäûê

Ñàëàåâ Æûëäûçáåê 
Æóíóñàëûåâè÷

Ñóçàê ÀØÊ ¹39, 12.12.2022-æ.
(09.12.2022-æ. - ºç àðûçû)

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

2022-æûëäûí 15-äåêàáðûíäàãû
¹102 òîêòîìóíóí  2-òèðêåìåñè

Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåðëåðäèí êàòòàëãàí 
òèçìåñèíåí ÷ûãàðûëãàí òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñè 

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Êàòòàëãàí 
òàëàïêåðëåðäèí 

òèçìåñèíäåãè 
òàëàïêåðäèí

Ô.À.À.

Òèçìåäåí ÷ûãàðóó áîþí÷à 
ÀØÊíûí ÷å÷èìèíèí 

íîìåðè æàíà äàòàñû æàíà 
÷å÷èìãå íåãèç

×¿é îáëóñó

Ñîêóëóê ðàéîíó

1.

Êûçûë-Òóó 
àéûëäûê

Àñàíàëèåâ Ìàðàò 
Òåìèðáåêîâè÷

Ñîêóëóê ÀØÊ 
¹17, 09.12.2022-æ.

(22.11.2022-æ.- ºç àðûçû)

2. Ìàðøåíêóëîâ Èäðèñ 
Ñóëàéìàíîâè÷

Ñîêóëóê ÀØÊ 
¹17, 09.12.2022-æ.

(22.11.2022-æ.- ºç àðûçû

3. Èñàåíêî Àëåêñåé 
Íèêîëàåâè÷

Ñîêóëóê ÀØÊ 
¹17, 09.12.2022-æ.

(22.11.2022-æ.- ºç àðûçû

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

КЕЎЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ ЖЄНЇНДЄ БАТКЕН ШААРДЫК, КАДАМЖАЙ, КЕМИН, ТОКМОК, 
СОКУЛУК, АК-ТАЛАА, ОШ ШААРДЫК ЖАНА СУЗАК АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН ЧЕЧИМДЕРИН БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

(Уландысы 13-бетте)

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

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

- Êàäàìæàé àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Áàòêåí 
îáëóñóíóí Êàäàìæàé ðàéîíóíäàãû Àéäàðêåí øààðäûê æà-
íà Õàëìèîí àéûëäûê êå¢åøòåðè áîþí÷à;

- Êåìèí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – ×¿é îáëó-
ñóíóí Êåìèí ðàéîíóíäàãû ×î¢-Êåìèí àéûëäûê êå¢åøè 
áîþí÷à;

- Òîêìîê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – ×¿é îáëó-
ñóíóí Òîêìîê øààðäûê êå¢åøè áîþí÷à;

- Ñîêóëóê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – ×¿é îáëó-
ñóíóí Ñîêóëóê ðàéîíóíäàãû Êðóïñêàÿ àòûíäàãû æàíà Êû-
çûë-Òóó àéûëäûê êå¢åøòåðè áîþí÷à;

- Àê-Òàëàà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Íàðûí îá-
ëóñóíóí Àê-Òàëàà ðàéîíóíäàãû Òåðåê æàíà Òîãîëîê Ìîëäî 
àéûëäûê êå¢åøòåðè áîþí÷à;

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

- Ñóçàê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Æàëàë-Àáàä 
îáëóñóíóí Ñóçàê ðàéîíóíäàãû Êóðìàíáåê àéûëäûê êå¢å-
øè áîþí÷à.

Îøîíäîé ýëå ×¿é îáëóñóíóí Ñîêóëóê ðàéîíóíäàãû Êûçûë-
Òóó àéûëäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåðëåðäèí êàò-
òàëãàí òèçìåñèíåí òàëàïêåðëåðäè ÷ûãàðóó æºí¿íäº Ñîêóëóê 
àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíàí ÷å÷èìè êåëèï ò¿øò¿.

Àòàëãàí ÷å÷èìäåð “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû 

æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 20-áåðå-
íåñèíå, “Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí ñòàòó-
ñó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 3-áå-
ðåíåñèíå æàíà “Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí 
øàéëîî æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 
52-áåðåíåñèíå ûëàéûê êàáûë àëûíãàí.

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

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

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
 
1. Áàòêåí øààðäûê, Êàäàìæàé, Êåìèí, Òîêìîê, Ñîêóëóê, 

Àê-Òàëàà æàíà Ñóçàê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí 

æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí êýý áèð äåïóòàòòàðûíûí ûéãà-
ðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó æºí¿íäº ÷å-
÷èìäåðè 1-òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí. 

2. Ñîêóëóê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí òàëàïêåð-
ëåðäèí êàòòàëãàí òèçìåñèíåí òàëàïêåðëåðäè ÷ûãàðóó áîþí-
÷à ÷å÷èìè 2-òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

3. Áàòêåí øààðäûê, Êàäàìæàé, Êåìèí, Òîêìîê, Ñîêóëóê, 
Àê-Òàëàà, Îø øààðäûê æàíà Ñóçàê àéìàêòûê øàéëîî êî-
ìèññèÿëàðûíûí áîø êàëãàí ìàíäàòòàðäû òàëàïêåðëåðãå 
æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí òàëàïêåðëåðèíèí êàòòàëãàí 
òèçìåñèíäåãè òàëàïêåðëåðãå ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº ÷å-
÷èìäåðè 3-òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí. 

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

5. Áàòêåí øààðäûê, Êàäàìæàé, Êåìèí, Òîêìîê, Ñîêóëóê, 
Àê-Òàëàà, Îø øààðäûê æàíà Ñóçàê àéìàêòûê øàéëîî êîìèñ-
ñèÿëàðû æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí øàéëàíãàí äåïóòàòòà-
ðûí 3-òèðêåìåãå ûëàéûê êàòòàñûí æàíà àëàðãà áåëãèëåíãåí 
¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿êòºðä¿ æàíà òºø áåëãèëåðäè òàïøûðñûí. 

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

7. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ òèåøåë¿¿ àéìàêòûê øàéëîî 
êîìèññèÿëàðûíà æàíà æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðãå æºíºò¿ëñ¿í.

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

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 15-äåêàáðû, ¹102
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Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí

2022-æûëäûí 15-äåêàáðûíäàãû
¹102 òîêòîìóíóí 3-òèðêåìåñè

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

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòèí êèéèíêè 

øàéëàíãàí 
äåïóòàòûíûí 

Ô.À.À.

Èøòåãåí 
æåðè, ýýëåãåí 

êûçìàòû

Áîø êàëãàí äåïóòàòòûê 
ìàíäàòòû ûéãàðóó 
áîþí÷à ÀØÊíûí 

÷å÷èìè

Áàòêåí îáëóñó

Áàòêåí øààðû

1.

Áàòêåí øààðäûê

Ìóðàòîâ Àéáåê 
Ñóëòàíàëèåâè÷ (¹8) 

«Ýìãåê»
ñàÿñèé ïàðòèÿñû

Êîîìäóê 
áèðèêìåñèíèí 

áàø÷ûñû

Áàòêåí øààðäûê ÀØÊ 
¹36, 05.12.2022-æ.

2.

Ìàñåèòîâ Áàçàðáàé 
Äàäèáàåâè÷

 (¹10) «Ýìãåê»
ñàÿñèé ïàðòèÿñû

Êîîìäóê 
ôîíäóíóí 

êîîðäèíàòîðó

Áàòêåí øààðäûê ÀØÊ 
¹36, 05.12.2022-æ.

Êàäàìæàé ðàéîíó

3. Àéäàðêåí 
øààðäûê

Àáäèìàííàáîâ 
Æûëäûçáåê 

Àáäèìàííàáîâè÷
(¹4) «Àòà-Æóðò 

Êûðãûçñòàí»
ñàÿñèé ïàðòèÿñû

Óáàêòûëóó 
èøòåáåéò

Êàäàìæàé ÀØÊ 
¹20, 24.11.2022-æ.

4. Õàëìèîí 
àéûëäûê

Æîðîåâ Èìàðàëè 
Àñàòîâè÷ Æåêå èøêåð Êàäàìæàé ÀØÊ 

¹22, 08.12.2022-æ

×¿é îáëóñó

Êåìèí ðàéîíó

5. ×î¢-Êåìèí 
àéûëäûê

Æàêøûëûêîâ Àäèëåò 
Áàêòûáåêîâè÷ Æåêå èøêåð Êåìèí ÀØÊ

¹36, 05.12.2022-æ.

Òîêìîê øààðû

6. Òîêìîê 
øààðäûê

Òàøìàìáåòîâ 
Àçàò Øàéøåíàëèåâè÷

(¹11) «Áèðãå»
ñàÿñèé 

ïàðòèÿñû

Æåêå èøêåð
Òîêìîê ÀØÊ

¹14, 06.12.2022-æ.

Ñîêóëóê ðàéîíó

7.
Êðóïñêàÿ 
àòûíäàãû 

àéûëäûê êåíåø

Ìóðàòîâà Àéãåðèì 
Òèìóðîâíà

Óáàêòûëóó 
èøòåáåéò

Ñîêóëóê ÀØÊ 
¹18, 06.12.2022-æ.

8.

Êûçûë-Òóó 
àéûëäûê

Òóðäàëèåâà Àéòáóáó 
Æàëãàñûíîâíà Ïåíñèîíåðêà Ñîêóëóê ÀØÊ 

¹16, 09.12.2022-æ 

9. Äæîëäîøåâ Áàêûò 
Àñûëáåêîâè÷

Óáàêòûëóó 
èøòåáåéò

Ñîêóëóê ÀØÊ 
¹17, 09.12.2022-æ 

Íàðûí îáëóñó

Àê-Òàëàà ðàéîíó

10. Òåðåê àéûëäûê
Ìààòìóñàåâ 

Óðìàòáåê 
Àáàêèðîâè÷

Ìåõàíèê Àê-Òàëàà ÀØÊ 
¹91, 09.12.2022-æ.

11. Òîãîëîê Ìîëäî 
àéûëäûê

Øàêåíîâà Ìàðèÿ 
Òûí÷òûêáåêîâíà

Äûéêàí ÷àðáà, 
ì¿÷ºñ¿

Àê-Òàëàà ÀØÊ 
¹91, 09.12.2022-æ.

Îø øààðû

12. Îø øààðäûê

Ïàçûëîâà Æàðêûíàé 
Êàéðûëëàåâíà 
(¹11) «Áèçäèí 
Êûðãûçñòàí»

ñàÿñèé ïàðòèÿñû

Æåêå èøêåð Îø øààðäûê ÀØÊ 
¹30, 06.12.2022-æ.

Æàëàë-Àáàä îáëóñó

Ñóçàê ðàéîíó

13. Êóðìàíáåê 
àéûëäûê

Æîðîåâ Ñàìàò 
Êàíàòîâè÷ Æåêå èøêåð Ñóçàê ÀØÊ

¹39, 12.12.2022-æ.

(Башталышы 12-бетте)

Департамент рыбного хозяйства Министерства 
сельского хозяйства КР (организатор) 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
по предоставлению в пользование водоема для целей рыбоводства и рыборазведения 

и участка водоема для установки садков в целях осуществления рыбоводства и 
рыборазведения.

Þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà ïîäàòü çàÿâêó Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó: 720001, Êûðãûçñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà, ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Êèåâñêàÿ, 96-À, 6 ýòàæ, 605 êàá., òåëåôîí: 66-02-21, ôàêñ: 66-28-10.

1. Ñðîê ïîäà÷è êîíêóðñíûõ çàÿâîê äî 19 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà.

2. Äàòà çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îöåíêå êîíêóðñíûõ çàÿâîê ñîñòîèòñÿ 27 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà 
â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Êèåâñêàÿ, 96-à, 6 ýòàæ, êàá. ¹621.

3. Ïî âñåì èíòåðåñóþùèìñÿ âîïðîñàì è äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé, à òàêæå ïî êðèòåðèÿì îöå-
íîê, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ áóäåò îöåíèâàòü çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå, þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà ìîãóò îáðàùàòüñÿ ñåêðåòàðþ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè,                   
ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Êèåâñêàÿ, 96-À, 6 ýòàæ, 605 êàá., òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 66-02-21, 
ôàêñ: 66-28-10.

¢ï/ï Ëîò ¢ Ìåñòîíàõîæäåíèå âîäîåìà 

Æàëàë-Àáàäñêàÿ îáëàñòü 

  Òîêòîãóëüñêèé ðàéîí (Äëÿ óñòàíîâêè ñàäêîâ) 

1 9-1 Ó÷àñòîê ¹4 Òîêòîãóëüñêîãî 
âîäîõðàíèëèùà 

Ãîñóäàðñòâåííûé 
ðûáîõîçÿéñòâåííûé 

âîäîåì 

Ïëîùàäü ó÷àñòêà 
1000 ãà 

Èññûê-Êóëüñêàÿ îáëàñòü 

  Àê-Ñóéñêèé ðàéîí 

2 611 Ïðóä "Æûëäûç-Êîë" ðûáîõîçÿéñòâåííûé 
âîäîåì 

Ïëîùàäü âîäîåìà 
10 ãà 

¢ï/ï

Òðåáîâàíèå êîíêóðñíûõ äîêóìåíòîâ

1. Çàïîëíåííàÿ ôîðìà êîíêóðñíîé çàÿâêè

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

3. Êîïèÿ Óñòàâà þðèäè÷åñêîãî ëèöà

4. Êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà 

5. Íàëè÷èå ñïðàâêè ñ íàëîãîâîé ñëóæáû

6. Íàëè÷èå ñïðàâêè Ñîöôîíäà

7. Ñâåäåíèÿ î êâàëèôèêàöèè

8. Íàëè÷èå Áèçíåñ-ïëàíà

9. Äîâåðåííîñòü íà ïðàâî ïîäïèñàíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè

10. Äðóãèå äîêóìåíòû

В бизнес-планах приветствуется взаимодействие с мелкими фермерами-рыбоводами, с кооперати-
вами и создание кластеров. Ñ/Î-657

ЖОГОЛДУ

УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà ñåðèÿ × ¹244698 

(îò 08.08.2016 ã.) íà èìÿ 
Àõóíáàåâà Æûðãàëáåêà 

Àáäóìàíàïîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-324

ªçãºí øààðûíûí 
Ñàðàõñèé ê., 26 ¿é¿í¿í 

òóðãóíó Ðàõìàíîâ Òîêòîáàé 
Ìàõìóäîâè÷êå òààíäûê 
ìàìëåêåòòèê àêòûñû 

× ¹557864 (07.10.2014-æ.á.), 
èäåí. êîä 5-06-18-0001-0512 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-582

Êàðàêîë øààðûíûí Ëåíèí 
êº÷ºñ¿í¿í ¹157à äàðåêòå 
æàéãàøêàí èäåí. êîäó 2-01-

01-0008-0003, ñåðèÿñû 
× ¹1013350 (27.05.2021-æ.á.)

 ñàíäóó Ðàìèëåâ Ìàêñàò 
Ìàðàòîâè÷òèí íààìûíäàãû 
æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå 

ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäºã¿ 
ìàìëåêåòòèê àêòûñû 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-809

Êàðàêîë øààðûíûí Àëäàøåâà êº÷ºñ¿í¿í ¹47 äàðåêòå 
æàéãàøêàí èäåí. êîäó 2-01-01-0065-0211, ñåðèÿñû 

× ¹333465 (01.09.2011-æ. á.) ñàíäóó Èøåíáàåâ Ìàðàò 
Ðàìèëüåâè÷òèí íààìûíäàãû æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí 
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäºã¿ ìàìëåêåòòèê àêòûñû 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-827

ªçãºí ðàéîíóíóí Äº¢-Áóëàê 
àéûë ºêìºò¿í¿í ªçãºð¿ø 

àéûëûíûí òóðãóíó Àêáàðîâ 
Áàëòàáàéãà ðàéñòàòòàí 

æåêå èøêåðëèê áîþí÷à 
áåðèëãåí ê¿áºë¿êò¿í 

ÎÊÏÎñó 24358373, 
ÈÍÍ 02901200710128 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-388

Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí 
Íîîêåí ðàéîíóíà êàðàøòóó 

Ìàñû àéûë ºêìºò¿í¿í 
òóðãóíó Õàìäàìîâ 

Èáðàãèìãå òààíäûê êîä: 
3-04-05-0009-0054 ñàíäà

 êàòòàëãàí æåð ¿ë¿ø¿íº 
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 

æºí¿íäºã¿ ê¿áºë¿ã¿ 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-073
Íîîêåí ðàéîíóíà 

êàðàøòóó Øàéäàí àéûë 
ºêìºò¿í¿í òóðãóíó 

Êàðàáàåâà Ã¿ëçàòêà òààíäûê 
1996-æûëäûí 15-ÿíâàðûíäà 

¹3687 ñàíäà êàòòàëãàí 
(êîä: 3-04-09-0009-0376) 

æåð ¿ë¿ø¿íº áîëãîí æåêå 
ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäºã¿ 

ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-312

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Êîíóðáàåâà 
Àéñóëóó Áåëåêîâíà 
êîä ÎÊÏÎ 23615129, 

ÈÍÍ 11609198100743 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-320

Жеке ишкер 
Акбаров Балтабай

ºç èøêåðä¿¿ë¿ã¿í 
òîêòîòêîíäóãóí 

æàðûÿëàéò.
Äîîìàòòàð ýêè àéäûí è÷èí-

äå êàáûë àëûíàò. Äàðåãè: Îø 
îáë., ªçãºí ðàéîíó, Äº¢-Áó-
ëàê àéûë ºêìºò¿í¿í ªçãº-
ð¿ø àéûëû. ÎÊÏÎ 24358373, 
ÈÍÍ 02901200710128. Ï/Ï-428



erkintoo@mail.gov.kg

Èíäåêñè: 68451
Áèçäèí äàðåãèáèç:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

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

Башкы редактор
АСАНБАЕВ

Наралы
Камбаралиевич

Êàáûëäàìà
62-38-75

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

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

Коммерциялык директор

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

 (0773) 11-75-87

Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгїл - 62-38-71

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

Маданият, адабият жана 
спорт 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 ¹1174. Íóñêàñû 5243

Áàñóóãà 19.12.2022-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

№111 (3446)
2022-жылдын 20-декабры14

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

“2022-жылдын 14-декабрында Улуттук банк Башкармасы 
тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсына 
2022-жылдын 23-декабрынан  тартып алты айлык 

мєєнєткє Убактылуу администрация атайын режими 
узартылгандыгы тууралуу чечим кабыл алынган.

Базаркулов У.А. «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсынын 
Убактылуу администратору болуп дайындалды”.

ПРОДАЕТСЯ 
территория 

площадью 2,11 га, 

а также здания 
и сооружения 

ул.Садыгалиева, 5, 
тел.: (0772) 50-06-60.

Í-254

«ОРГТЕХСТРОЙ» ААК 
акционерлердин кезексиз жалпы чогулушун  
єткєрє тургандыгы жєнїндє кабарлайт.

- ×îãóëóøòóí ºòêºð¿ë¿¿÷¿ æåðè:  Áèøêåê øàà-
ðû, Ì.Ãîðüêèé êº÷ºñ¿ 1-¿é, 4-êàáàò.

- ×îãóëóøòóí ºòêºð¿ë¿¿÷¿ ê¿í¿: 2023-æûëäûí 
10-ÿíâàðû.

- ªòêºð¿ë¿¿÷¿ óáàêòûñû: ñààò 10.00äº
- Êàòòîîíóí áàøòàëûøû: ñààò 9.00äº.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ: 

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûí øàéëîî.
2. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí æà¢û êóðàìûí øàé-

ëîî.

×îãóëóøêà êàòûøóó ¿÷¿í ðååñòðäè æàáóó ê¿í¿- 
2022-æûëäûí 22-äåêàáðû.

×îãóëóøòó äàÿðäîîäî àêöèîíåðëåðãå áåðèëå 
òóðãàí ìàòåðèàëäàð ìåíåí “Îðãòåõñòðîé” ÀÀÊäàí, 
Áèøêåê øààðû, Ì.Ãîðüêèé êº÷ºñ¿, 1-¿é äàðåãè-
íåí òààíûøóóãà áîëîò. 

Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíäîðó: 
+ 996 (312) 53-22-75.

Ýñêåðò¿¿: Àêöèîíåðëåðäèí ºç¿ëºð¿íäº ïàñïîð-
òó, àêöèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí ìûéçàì òàëàïòàðûíà ûëàéûê òàñ-
òûêòàëãàí èøåíèì êàòû æàíà ïàñïîðòó áîëóóãà 
òèéèø. 

ОАО «ОРГТЕХСТРОЙ» 
сообщает о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров.

- Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã.Áèøêåê, 
óë.Ì.Ãîðüêîãî, äîì 1, 4 ýòàæ. 

- Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 10 ÿíâàðÿ 2023 
ãîäà. 

- Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00 ÷.
- Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 09.00 ÷.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Èçáðàíèå ñ÷åòíîé êîìèññèè;
2. Èçáðàíèå íîâîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

Äàòà çàêðûòèÿ ðååñòðà äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè 
àêöèîíåðîâ 20 äåêàáðÿ 2022 ãîäà.

Ñ ìàòåðèàëàìè, ïîäëåæàùèìè ïðåäîñòàâëåíèþ 
àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ñîáðàíèÿ, 
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ÎÀÎ «ÎÐÃÒÅÕÑÒÐÎÉ» ïî 
àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Ì.Ãîðüêîãî, äîì 1. 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 
+996 (312) 53-22-75.

Ïðèìå÷àíèå: Àêöèîíåðàì èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-
ïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ äîâåðåí-
íîñòü, îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè è 
ïàñïîðò.  

Í-309

ФРУНЗЕ ТОКОЙ ЧАРБАСЫНЫН 
АЛАМЇДЇН ТОКОЙ БЄЛЇМЇНЇН 

№11 кварталынын 20, 21 бєлїкчєлєрїндє, Сокулук токой 
бєлїмїнїн №8 кварталынын 1, 2, 3, 4; бєлїкчєлєрїндє токой 
ресурстарын кайра єндїрїї їчїн жана токойду маданий ден 

соолукту чыўдоо, рекреациялык жана туристтик максаттарда 
пайдалануу жана Сокулук токой бєлїмїнїн №7 кварталынын 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13; бєлїкчєлєрїндє энергиянын кайра 
жаралуучу булактарын пайдалануу менен энергетикалык 

орнотмолорду куруу максатында иштерди аткаруу 
ЇЧЇН КОНКУРС ЄТКЄРЇЛЄТ.

Êîíêóðñòóê äîêóìåíòòåðäè òàïøûðóóíóí ñî¢êó ìººíºò¿ 2023-æûë-
äûí 14-ÿíâàðû.

Êîíêóðñòó ºòêºð¿¿ ê¿í¿ 2023-æûëäûí 16-ÿíâàðûíäà ñààò 
10.00äº Ôðóíçå òîêîé ÷àðáàñûíûí àäìèíèñòðàòèâäèê èìàðàòûíäà.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Ìàíàïáàåâ Òîé÷óáåê 
Ûñêàêîâè÷êå òèåøåë¿¿ 

æåð ¿ë¿ø¿í ïàéäàëàíóóãà 
óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ ÒÊ 
¹00659 (07.06.2000-æ.á.) 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-304

Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí 
Íîîêåí ðàéîíóíà 

êàðàøòóó Ìàñû àéûë 
ºêìºò¿í¿í òóðãóíó 
×îðèåâ Çàìèðáåêêå 

òààíäûê 1996-æûëäûí 
8-ÿíâàðûíäà ¹2784 

ñàíäà êàòòàëãàí (êîä: 
3-04-05-0010-0399) æåð 

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

ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-078

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî  

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé äîëåé 
¹0369 (îò 10.08.1998 ã.) 

íà èìÿ Ãîðáàíåâîé Åëåíû 
Èâàíîâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-313

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî  

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé äîëåé 
¹0803 (îò 10.08.1998 ã.) 

íà èìÿ Ìîðîçîâîé Ãàëèíû 
Íèêîëàåâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-314

Ñ ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà 
ïðàâî  ïîëüçîâàíèÿ 

çåìåëüíîé äîëåé ñåðèÿ ¹809 
(îò 26 ÿíâàðÿ 1999 ãîäà) 

íà èìÿ Îñìîíîâà 
Ðàèìáåêà ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-303

Äæóíóñàëèåâ Ñàìàòáåê 
Ìàðàòáåêîâè÷êå òèåøåë¿¿ 

ìàì. àêò ¹0048295 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Í-295

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà ñåðèÿ ×  ¹144852 (îò 
10.08.2010 ã.) íà èìÿ Õîëîâà 

Îáèäæàíà Òóé÷èåâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Ï/Ï-384

Í-289

ЧОЎ-КЕМИН АЙЫЛ ЄКМЄТЇ, 
контуру 1576/18,6 аянтынан 3,8 га, саздак чабынды 

жерди ижарага берїїгє конкурс жарыялайт. 
Êîíêóðñêà êåðåêòåë¿¿÷¿ äîêóìåíòòåð:

• Êîíêóðñêà êàòûøóóãà àðûç
• ªç¿í ê¿áºëºíä¿ð¿¿÷¿ äîêóìåíò (ïàñïîðò êàòòîîñó ìåíåí)

Äîêóìåíòòåð 2022-æûëäûí 30-äåêàáðü ê¿í¿íº ÷åéèí êàáûë àëû-
íàò. 

Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíäîð: (03135) 5-82-71, (03135) 5-81-72.
Í-315

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖЄНЇНДЄ ОТЧЕТ
2022–жылдын ноябрь айынын 30-на карата

Ñòàòüÿëàðäûí àòàëûøû 30.11.2022-æ.
ìè¢ ñîì

30.11.2021-æ.
ìè¢ ñîì

Àêòèâäåð

Àëòûí 78 001 994 44 301 574

Êàññàäàãû, áàíêòàðäàãû æàíà ôèíàíñû ìåêåìåëåðäåãè êàðàæàòòàð 113 473 105 129 370 826

Áàíêòàðãà æàíà ýë àðàëûê óþìäàðãà áåðèëãåí êðåäèòòåð 2 759 424 6 513 554

Áàøêà æûéûíäû êèðåøå àðêûëóó àäèëåò íàðêû áîþí÷à áààëàíãàí 
èíâåñòèöèÿëàð 39 381 314 71 953 730

Àìîðòèçàöèÿëàíãàí íàðêû áîþí÷à áààëàíãàí èíâåñòèöèÿëàð 3 059 661 3 006 199

Òóóíäó æàíà àññîöèàöèÿëàíãàí óþìäàðãà èíâåñòèöèÿëàð 10 917 281 14 747 958

Íåãèçãè êàðàæàòòàð 1 983 957 1 926 209

Ìàòåðèàëäûê ýìåñ àêòèâäåð 28 724 63 227

Ìîíåòàðäûê ýìåñ àëòûí æàíà àëòûí ò¿ð¿íäºã¿ çàïàñ 115 809 997 27 139 335

Áàøêà àêòèâäåð 1 307 004 4 249 098

Æûéûíòûãûíäà, àêòèâäåð 366 722 461 303 331 710

Ìèëäåòòåíìåëåð æàíà êàïèòàë

Ìèëäåòòåíìåëåð:

Æ¿ã¿ðò¿¿äºã¿ áàíêíîòòîð æàíà ìîíåòàëàð 194 491 484 138 149 611

Áàíêòàðäûí æàíà áàøêà ôèíàíñû ìåêåìåëåðèíèí êàðàæàòòàðû 52 408 096 33 151 342

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí êàðàæàòòàðû  23 008 083 19 299 217

×ûãàðûëãàí êàðûçäûê áààëóó êàãàçäàð 32 806 724 18 722 503

ÝÂÔòåí áºë¿øò¿ð¿¿ òàðòèáèíäå àëûíãàí ÀÊÓ áîþí÷à ìèëäåòòåíìåëåð 16 933 771 30 129 110

Áàøêà ìèëäåòòåíìåëåð 381 890 750 862

Æûéûíòûãûíäà, ìèëäåòòåíìåëåð 320 030 048 240 202 645

Êàïèòàë

Óñòàâäûê êàïèòàë 4 000 000 2 000 000

Ìèëäåòò¿¿ êàì 7 244 293 8 325 043

×åò ºëêº âàëþòàñûí æàíà àëòûíäû êàéðà áààëîî áîþí÷à ðåçåðâ 26 895 307 39 689 721

Áàøêà ÷îãóó àëãàíäàãû êèðåøå àðêûëóó àäèëåòò¿¿ íàðê áîþí÷à áàà-
ëàíãàí èíâåñòèöèÿëàðäû êàéðà áààëîî áîþí÷à ðåçåðâ (263 567) (58 658)

Îò÷åòòóê ìåçãèëäå àëûíãàí ïàéäà 8 816 380 13 172 959

Æûéûíòûãûíäà êàïèòàë 46 692 413 63 129 065

Æûéûíòûãûíäà, ìèëäåòòåíìåëåð æàíà êàïèòàë 366 722 461 303 331 710

Тєрага К.БОКОНТАЕВ

Башкы бухгалтер А.АБЫЛГАЗИЕВА



- Ассоль айым, дїйнєдєгї 
ийгиликтїї адамдардын ке-
ўешин уксак, адам жумасы-
на 4 китеп окуш керек экен. 
Сиздин да кайсы бир маеги-
ўизде окуган элем, "бир жу-
мада тєрт китеп окуйм" деген-
сиз. Кїн тартибиўиз азыр да 
ошондойбу?

- Китепти тынымсыз окуп 
жїргєн адам єз оюн мыкты, 
жеткиликтїї айтат. Кєптєгєн, 
кызыктуу инсандар менен кы-
зыктуу баарлашат жана адамды 
єзїнє тартып турган жагымдуу, 
жылдыздуу маектеш боло алат. 
Айлана-чєйрєдєн, жашоодон 
ырахат алып жашай билет. Ки-
тептин адам тагдырына єзгєчє 
таасир тийгизерин бала кезим-
де эле тїшїнгєм. Менин єсїп-
єнїгїїмє китеп тїздєн-тїз се-
бепкер болгонун билем. Ооба, 
мен абдан кєп окуйм жана бал-
дарды дагы окутам. Акыркы 5 
жылдан бери ар бир эс алган кї-
нїмдє балдарга китеп окуп бе-
рем. Менин тилегим – Кыргыз-
стан китепти кєп окуган єлкє бо-
лушун каалайм.

- Сизди єзїн-єзї "Ассоль 
Молдокматова" кылып жа-
раткан мыкты айым катары 
билебиз. Мындай ийгиликке 
жетїї їчїн бала кезиўизден 
бїгїнкї кїнгє чейин кандай 
эмгек, изденїїлєрдї башы-
ўыздан єткєрдїўїз? 

- Максаттуу, жоопкерчилик-
тїї адам гана єз ийгилигинин 
формуласын так аныктай алат. 
Мен єтє кєп эмгектенем, їй-
рєнєм, окуйм жана жеткен ий-
гилигиме ырахаттанып токтоп 
калбайм. “Азыраак жаккан отун-
дан аз эле кїл калгандай, орто-
заар каалоо – ортозаар натый-
жага жеткирет” деп, бир белги-
лїї жазуучунун ийгилик боюн-
ча айткан сєзї бар. Мен дайыма 
так максат коем жана ага жетем. 
Эмнени кааларыўды так билип, 
эў башкы каалооў менен экинчи 
даражадагы каалоону айырма-
лай алсаў – ийгиликтин ачкы-
чын тапканыў ошол. Ийгиликке 
алып бара турган жолду,  максат-
тарды ар бир адам єзї тандайт.

- Сиздин атаўыз акын, жур-
налист, мыкты инсан болгон 
дешет. Ал киши дїйнєдєн эр-
те єтїп кеткендиктен, жак-
шы билбей калганыўызды 
айтып жїрєсїз. Атаўыздын 
жасап кеткен иштерин, кан-
дай сапаттарын жогору баа-
лайсыз? 

- Менин атам Абдыкалый          
Молдокматов акылдуу, интел-
лигент, ак кєўїл, жайдары жа-
на адилет адам болгон. Ал ме-
нин жїрєгїмдє дал ушундай об-
раз менен калды. Атам Москва-
дагы М.Горький атындагы ада-
бият институтун бїтїргєн алгач-
кы карлыгачтардын бири. “Труд”, 

“Известие”, “Комсомольская прав-
да” гезиттеринде иштеген. Ал да-
йыма чындык їчїн кїрєшкєн жа-
на чындыкты жактаган. Алсыз-
дарды коргогон. Ал єз доорунун эў 
курч калемдїї журналисти бол-
гон. Єзїнїн акыркы демине че-
йин кесибин берилип сїйїп, ак 
кызмат єтєгєн. Мен дагы атам-
дын изи менен баратам: дайы-
ма алсыздарды коргойм жана 
кесибим менен абийириме чын 
дилимен берилгем. Эгер атам 
тирїї болгондо ата-бала ката-
ры суктанарлык мамиледе бол-
мокпуз деп ойлойм.

- Апаўыз дагы интеллигент 
адамдардын їй-бїлєсїндє 
тєрєлгєн, мыкты адам экен. 
Сиз дагы ал кишинин бала 

кезиндеги тагдырынан улам 
кайрымдуулук иштерине єз-
гєчє маани берип калгансыз-
бы? 

- Менин сїйїктїї жана алпе-
йим апам балдар їйїндє чоўой-
гон. Анын жетим балдар жєнїн-
дєгї кайгылуу эскерїїлєрїн кєп 
жолу уккам. Єлкєбїздєгї ата-
энеси жок балдарга жардам бе-
рем деп, апама 12 жашымда уба-
да бергем. Айткан сєзїмдї 25 
жылдын аралыгында аткардым. 
Бир караганда байкалбаганы 
менен коомубуздагы абдан чоў 
кєйгєйлєрдїн бири ушул. Балдар 
быйтыйган колдору менен кучак-
тап, башын кєкїрєгїмє катканда 
жїрєгїм сыздап кетет. Апам да-
йыма мени менен бирге балдарга 

АСЫЛЗАТ

ТИТАНДАРДЫН ТИРЕШИ

Коомдук ишмер 
Ассоль МОЛДОКМАТОВА:

“МЕН АТАМДЫН 
ИЗИ МЕНЕН 
БАРАТАМ”

барып жолукканга аракет кылат. 
Бирок, мен апамды ал жакка бар-
баганга кєндїрєм. Анткени, ал 
абдан сезимтал адам. Мїмкїн 
єзїнїн балалык кезин эстеп 
ыйлап жибереби дейм. А єзїм 
эч кимге кєз жашымды кєрсєт-
кїм келбейт. Кечээ кїнї Оштон 
келген катты окудум. Катты жаз-
ган кичинекей бала жєпжєнєкєй 
нерсени эўсейт экен. Ал даамдуу 
тамак-аш жана таттууларды же-
гиси келет. Же болбосо беш ба-
лалуу эненин катын мисалга ала-
йын. Аял ооруп калганда кїйєє-
сї їйїнєн балдары менен кошо 
кубалап жиберген. Келин кєчїп-
конуп жашагандан биротоло ку-
тулуп, бир менчик їйгє ээ болуп, 
балдары менен жетиштїї тур-
мушта жашаганды тилейт.  

- Сиздей мээнеткеч адам 
кыргыз тилин таза сїйлєгєн-
дї деле їйрєнїп алмак деп ой-
лойм. Кыргызча сїйлєгєндї 
эмнеге їйрєнє элексиз?

- Бир аз акцент бар болсо дагы, 
кыргыз тилинде эў сонун сїй-
лєйм. Качандыр бир кезде ме-
нин чєйрємдєгїлєр кыргызча 
сїйлєгєнїмдї укканда кїлїштї 
эле. Кыргызча ырларды кыргыз 
тилинде окуп, социалдык же-
лелерге коюп баштайм бир кї-
нї. Бул сиздерди кубандырат деп 
ойлойм.  

- Єзїўїздїн кайсы сапатта-
рыўызды баалайсыз? 

- Бул жєнїндє эл айтыш керек. 
Бирок, эмгекчилдигимди, сабыр-
дуулугумду, єзїмдїн їстїмдєн 
иштєє їчїн зор кїч жумшага-
нымды жана жашоого жарык 
маанайда караганымды белги-
леп єткїм келет.  

- Ємїрлїк жолдошуўуздун 
кандай артыкчылыгына ка-
рап тандадыўыз? 

- Акылдуулугуна, интеллек-
туалдык деўгээлине, тарбиясы-
нын мыктылыгына жана мен 
таяна тургандай “кїчтїї ийни-
не” карап тандадым.  

Афина БАКИРОВА

Ф
утбол адистери 
Катар мамлеке-
тинде 2022-жылы 
болуп єткєн фут-

бол боюнча дїйнєлїк чемпио-
наттын кубогу їчїн Аргенти-
на менен Франция командала-
рынын финалдык беттешїїсїн  
дїйнєлїк чемпионаттардын та-
рыхындагы эў мыкты беттешїї 
болду деп баалашууда. Чынын-
да бул жїйєлїї пикир. Анткени 
бул финалдык беттешїїнї сы-
налгыдан єз кєзїбїз менен кє-
рїп кїбє болдук. Финалдык бет-
тешїїдє Аргентина  же  Фран-
ция жеўет – деп алдын ала бол-
жолдоп айтуу кыйын болуп тур-
ган. Мунусу жеўет десеў тигини-
си кїчтїї, тигиниси жеўет десе 
мунусу кїчтїїдєй сезилип туруп 
алды. Менин оюмча Аргентина-
га кїйєрмандык кылгандар кєбї-
рєєк болду окшойт. Себеби, Ар-
гентинанын курамасында Лио-
нель Месси бар болчу. Канткен 
менен кимдин кандай экенин 
оюн кєрсєтмєк. Финалдык бет-
тешїїнїн биринчи таймында 

Аргентина командасы чеберчи-
лик жагынан кєз кєрїнє артык-
чылыгын кєрсєтїшїп, фран-
цуз командасынын дарбазасына 
уламдан-улам коркунуч жаратып 
турушту. Ошондой чабуулдардын 
бири ийгилик алып келип арген-
тиналыктарга 11 метрликтен те-
бїїгє мїмкїнчїлїк берди. Лио-
нель Месси 11 метрликтен фран-
цуз дарбазасына салкын кан-
дуулук менен таамай тээп кир-
гизип, эсепти ачты. Андан кєп 
узабай эле аргентина чабуулчу-
су Ди Мария экинчи топту кир-
гизгенге їлгїрдї. Чынында Ди 
Мария Аргентина командасына 
чоў пайда алып келди. Ошен-
тип, 2:0 эсебинде 1-тайм аякта-
ган. Бирок, футбол кїйєрманда-
рында аргентиналыктар биринчи 
таймдагы оюн ыргагын 2-тайм-
да сактай алар бекен деген санаа 
жок эмес болчу. Ырас, Аргентина 
футболчулары экинчи таймдын 
80-минутасына чейин 2:0 эсебин 
сактаганга жетише алышты. Би-
рок, оюндун 81-минутасында ар-
гентиналыктар айып аянтында 

эреже бузгандыгы їчїн фран-
цуз командасына 11 метрлик-
тен тебїї укугуна ээ болуп, 
пенальтини Килиан Мбаппе 
ийгиликтїї жїзєгє ашырып, 
эсептин айырмачылыгын кес-
кин азайтты. Бул голдон кийин 
уйкудан ойгонгон жолборстой 
болушуп, француз футболчула-
ры аргентиналыктардын дарба-
сына карай чабуулду кїчєтїш-
тї.  Экинчи таймдын 83-мину-
тасында айып аянтына атыры-
лып кирген Мбаппе аргентина-
лыктардын дарбазасына экин-
чи топту кийирип эсепти теўеп 
кетти.  Аргентиналыктар эптеп 
бир он мїнєттєй чыдап єз дарба-
заларын голдон сактап калганда 
жеўиш колдо болмок. Бирок, ой-
логон ойду турмуш жеўет деген-
дей аргентиналык кїйєрмандар-
дын їмїтї суу сепкендей сууба-
дыбы. Финалдык беттешїїнїн 
драматизми ушуну менен аяктап 
калган жок. Беттешїїнїн негиз-
ги убактысы аяктап, кошумча бе-
рилген убакыттын 108-минута-
сында баягы эле Лионель Месси 

француздардын дарбазасына гол 
киргизип салса болобу. Кайра-
дан Аргентина командасы 3:2 
эсебинде алдыга чыгып, арген-
тиналык кїйєрмандардын куба-
нычында чек жок эле. 

Француз футболчулары кай-
радан чабуулун їстєккє-босток 
уланта башташты. Ошентип оту-
руп кошумча берилген убакыт-
тын аяктаарына 3 мїнєт калганда 
айып аянтчасында аргентиналык 
оюнчунун колуна тийип калып, 
Аргентина командасынын дарба-
засына 11 метрден тебїї укугу бе-
рилип, аны Килиан Мбаппе ий-
гиликтїї жїзєгє ашырып, эсеп 
3:3кє теўелди. Кошумча берилген 

убакыт аяктап, пенальти тебїїдє 
Аргентина командасынын дарба-
зачысы Мартинес Эмилиано эки 
француз оюнчусунун дарбазага 
тепкен тобун кайтара тээп чоў эр-
дик кєрсєттї. Аргентина командасы 
пенальти тебїїдє француз коман-
дасын 4:2 утуп алып дїйнє кубо-
гун жеўип алды. Ушуну менен Ар-
гентинанын футболдук команда-
сы їч жолу дїйнє чемпионатынын 
кубогун жеўип алды. Бул жолку 
жеўиште Лионель Мессинин са-
лымы эбегейсиз. Муну бїт дїйнє 
футбол кїйєрмандары моюндарына 
алышууда.

Абдимухтар АБИЛОВ
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АДАМБЕК 
Нээмат, 

бизнесмен, 
тренер

ДЖОЛДОШЕВ 
Бообек Темирбекович, 
Бишкек шаарындагы №5 

тиш эмканасынын дарыгери, 
Саламаттыкты сактоонун 

мыкты кызматкери

КАПАРОВ 
Чынгыз Кадирович, 

Жалал-Абад 
санаториясынын дарыгер – 

инструктору

СОЛТОБЕКОВ 
Талгат Эсенбекович, 
Кемин райондук шаар 

куруу жана архитектура 
башкармалыгынын 

башчысы

РАЙМАЛИЕВА 
Каныкей, 

Кыргыз 
Республикасынын 

Эмгек сиўирген 
артисти

РУЦКАЯ 
Юлия, 
Кыргыз 

Республикасынын 
эмгек сиўирген 

артисти

САТАЕВ 
Кубаныч, 

обончу, 
ырчы

ЧЫНЫБЕК 
кызы Гїлназ, 

ырчы

ДЕКА 
Айдана, 

ырчы

АКИМОВ 
Аваз, 
ырчы

КОЖОКЕЕВА 
Махабат Дуйшенбековна, 

КРнын Шайлоо жана 
референдум єткєрїї 

боюнча борбордук шайлоо 
комиссиясынын шайлоолорду 

уюштуруу бєлїмїнїн башчысы

КУРБАНАЛИЕВ 
Махамад Мамасалиевич, 

Элдик дарыгер,
 Єзгєн шаары

НАЙМАНБАЕВ 
Тилек, 

Кыргыз Республикасынын 
эмгек сиўирген артисти

Ош муниципалдык 
“Жылуулуккамсыздоо” 

ишканасы – башкы 
директору 
ЭРГЕШОВ 

Бекмурза Аскарбаевич

СУЛТАНОВ 
Эркин Режапович, 

Єзгєн районунун 
Дєў-Булак айыл 

єкмєтїнїн башчысы

ТОКТОРОВ 
Бахтияр, 

Кыргыз 
Республикасынын 

эмгек сиўирген
 артисти

ТОКТОСУНОВ 
Тынчтыкбек 
Жапарович, 

“Шаттык” элдик-
їлгїлїї бий тобунун 

хореографы

ТУЙЧИЕВ 
Алтынбек 

Шеркузуевич, 
Кара-Суу районунун 
Отуз-Адыр айылдык 

кеўешинин депутаты, 
«Абдыжапар» атындагы 

Ислам институтунун 
проректору 

ШАМИЕВ 
Рыскелди 

Ишенбаевич, 
Республикалык Кыргыз 
кїрєш федерациясынын 
жана Эл аралык Кыргыз 
кїрєш федерациясынын 

президенти

МАМАСЕЙИТОВ 
Акылбек Садырбекович, 
Ош шаардык ички иштер 

башкармалыгынын 
начальниги, милициянын 

полковниги

ОСМОНОВ 
Махаматсабыр 

Айтибаевич, 
Араван районундагы 

Тєє-Моюн айыл 
єкмєтїнїн 

башчысынын орун 
басары

АБДЫШЕВ 
Ислам Таалайбекович, 

Талас районундагы “Абдыш-
Ата” ветсервисинин 

ветврачы


