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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!

2022-ÆÛËÄÛÍ "ÆÛË ÀÄÀÌÛ"

Президент Садыр Жапаров башкаруу 
системасындагы  токтоолугу, сабыр-
дуулугу, чечимдерди кабыл алууда-

гы чечкиндїїлїгї менен коомчулуктун кол-
доосуна ээ болуп келет. Мугалимдин, дары-
гердин, маданият жана башка муниципалдык 
кызматкердин коомдогу ордун аныктап, ке-
сиптин баркын кєтєрїп, алардын аброюнун 
артышына кам кєргєндїгї менен элге жакын 
экендигин тастыктоодо. 

Тышкы саясаттагы Кыргызстандын пози-
циясы эл аралык деўгээлде колдоого ээ бо-
луп жатат. Жакында эле Президент Садыр 
Жапаровдун демилгесин БУУнун Башкы 

Ассамблеясы колдоп, 2023–2027-жылдарды 
“Тоолуу аймактарды єнїктїрїї боюнча ара-
кеттердин беш жылдыгы” деп жарыялады. Ре-
золюциянын кабыл алынышы Кыргыз Рес-
публикасынын кєп жылдардан берки тоолуу 
єлкєлєрдїн кызыкчылыктарын коргоо боюнча 
ишмердїїлїгїнїн жыйынтыгы жана Адамзат-
тын  жашоо-турмушунан бєлїп карай албаган 
жаратылышты коргоо жана сактоо маселелери 
Жер шарынын кєйгєйїнїн алдын алуу деп тї-
шїнїїгє болот. Мына ушундай ааламдашуу 
доорундагы таасын позициясы менен Пре-
зидент Садыр Жапаров “Эркин-Тоо” гезити 
тарабынан “Жылдын Адамы” деп табылды.

КЫТАЙДАН ЄРТ ЄЧЇРЇЇЧЇ 
УНААЛАР КЕЛДИ

Єзгєчє кырдаалдар министринин орун басары Урмат-
бек Шамырканов Кытайдан сатып алынган єрт єчїрїїчї 
унаанын 85и єлкєгє алып келингендигин билдирди. Анын 
айтымында, Кытайдан жакында келе турган 15 єрт єчї-
рїїчї унаанын ичинде 50 метрлик автошаты да (АКП-
50) бар, алардын 10у авариялык-куткаруучу иштерге кол-
донулат. Мындан тышкары Орусиядан да 40 даана єрт 
єчїрїїчї унаа алынып, 10у Кыргызстанга алып келин-
ген. Министрлик єлкєдє мындай єрт єчїрїїчї унаалар 
2008-жылдан бери алына электигин билдирди.

КАЛААДАГЫ КАРА ТЇТЇНГЄ 
ЖЭБдин ТИЕШЕСИ КАНЧАЛЫК...

ЖЭБдин шаарды кап-
таган ыштагы їлїшї 
1%дан аз экени анык-
талды. Бул тууралуу 
"Электр станциялары" 
ААКнын техникалык 
директору Руслан Тур-
ганбаев билдирди. Анын 
айтымында, Бишкек 
ЖЭБдин трубасынын 
бийиктиги 300 метр. Бул 
бийиктикте шамал жї-
рїп, тїтїндї калаадан 
айдап чыгат. Ошол эле 
учурда зыяндуу заттар-
ды бєлїп чыгарбаш їчїн 
атайын фильтрлер турат. Атайын жабдыктардын жарда-
мы менен тїтїн тазаланат. Жакында БУУнун Айлана-
чєйрєнї коргоо программасынын борбор калааны кап-
таган ыш боюнча изилдєєсї чыкты. Ал жерде кєрсєт-
кїч нормадан эки-їч эсе жогору болгон аймактар бар 
экени жазылган. Ошол изилдєєлєрдє калаадагы ыш-
ка Бишкек ЖЭБинин таасири дагы каралган. Жыйын-
тыгында ЖЭБдин їлїшї бир пайызга жетпей турганы 
аныкталган.



2022-æûëäûí ìûêòûëàðû

Жылдын мекенчили
“Єз тилиўди жоготсоў, анда чек араў-

ды ачып коё бер” деген Нельсон Ман-
деланын учкул сєзї бар. Эне сїтїнєн 
оозанган эне тилибиз жоголсо улут жо-
голот. Улутсуз мамлекетти элестетїї 
мїмкїн эмес. Нурланбек Шакиев Жо-
горку Кеўештин тєрагалык кызматына 
келери менен эне тил маселесине єзгє-
чє кєўїл буруп, мекенчил позициясын 
ачык билдире баштады. Мамлекеттик 
тил жєнїндє мыйзамдын кабыл алын-
ганына 33 жыл болгону менен, кыргыз 
тили мамлекеттик деўгээлде єз мил-
детин так аткара албай жатканы чын-
дык. Ошондуктан, Жогорку Кеўештин 
тєрагасынын “Кыргыздар кыргыз ме-
нен кыргыз тилинде сїйлєшї керек де-
ген тїшїнїк менен жашашыбыз керек. 
Башка тилди билбеген уят эмес, єз эне 
тилин билбеген уят» деген кєз карашы 
колдоого арзыйт. Ушундан улам, улуттук 
баалуулуктарды кастарлаган  инсан ка-
тары Жогорку Кеўештин тєрагасы Нур-
ланбек Шакиев  “Эркин-Тоо” гезитинин 
“Жылдын мекенчили” сыйлыгы менен 
сыйланды. 

Жылдын лидери
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы-

нын орун басары – Улуттук коопсуз-
дук мамлекеттик комитетинин тєрага-
сы Камчыбек Ташиев кєздї кїйгїзгєн 
оўой жолду чанып, тоскоолдуктарга тє-
шїн тосуп, кыйынчылыктар менен кыл 
чайнаша кїрєшє билген кєч башында 
жїргєн лидер инсан. Єлкєбїздє кєй-
гєйлїї маселелердин башында турган 
чек араны тактоо, коррупция менен кї-
рєшїї тїн уйкудан бездирген тїйшїк-
тїї иш эмеспи. Камчыбек Кыдыршае-
вич коррупция менен кїрєшїїнї колго 
алып, казынабызга миллиарддаган сом-
ду єндїрїїгє салым кошуп жатат. Кор-
гонуу, Ички иштер, Єзгєчє кырдаалдар 
министрликтеринин, ошондой эле Кооп-
суздук кызматынын аймактардагы бє-
лїмдєрїнїн материалдык-техникалык 
жактан чыўдалуусунда ролу зор. Кам-
чыбек Ташиевдин  талбас эмгеги жогору 
бааланып, “Эркин-Тоо” гезитинин “Жыл-
дын лидери” сыйлыгына ээ болду. тары Жогорку Кеўештин тєрагасы Нур-

ланбек Шакиев  “Эркин-Тоо” гезитинин 
“Жылдын мекенчили” сыйлыгы менен 
сыйланды. 

дын лидери” сыйлыгына ээ болду. 

Жылдын жетекчиси
Министрлер Кабинетинин тєрагасы 

– КРнын Президентинин Администра-
циясынын жетекчиси Акылбек Жапаров 
аткаруу бийлигинин башына оор кыр-
даалда келди. Дїйнєнї каптаган панде-
мия, экономикалык санкциялар єлкєлєр 
ортосундагы єз ара чарбалык алаканы 
солгундатты. Бирок, кризис-менеджер, 
уюштургуч жетекчи  катары ички эко-
номикалык мїмкїнчїлїктєрдї пайда-
ланууда. Буга чейин импорттун кєзїн 
караган Кыргызстандын экономикасы 
экспортко артыкчылык бере баштады. 
Американын саясатчысы, белгилїї ой-
лоп табуучусу Бенджамин Франклиндин, 
“Бул дїйнєдє єлїм менен салыктан ка-
чып кутула албайсыў” деген таасын сє-
зїн бекем карманган Акылбек Їсєнбе-
кович, ишкерлерди колдоо менен бир-
ге жергиликтїї бюджетти толтуруунун 
мыйзамдуу жолун табууда. Ошондуктан, 
“Эркин-Тоо” гезити Акылбек Жапаровго 
“Жылдын жетекчиси” сыйлыгын ыйга-
рууну туура кєрдї. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИНИН 2021-ЖЫЛДЫН 

26-ИЮНУНДАГЫ №278 "МАМЛЕКЕТТИК 
АППАРАТТЫН САНЫН КЫСКАРТУУ ЖЄНЇНДЄ" 
ЖАРЛЫГЫНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИНИН

ЖАРЛЫГЫ
Ìàìëåêåòòèí òûøêû ñàÿñàòûí òîëóê èøêå àøûðóó ìàêñà-

òûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 71-áå-
ðåíåñèíå ûëàéûê, òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 
26-èþíóíäàãû ¹ 278 "Ìàìëåêåòòèê àïïàðàòòûí ñàíûí êûñêàð-
òóó æºí¿íäº" Æàðëûãûíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- 1-ïóíêòòàãû "ìèíèñòðëèêòåðèíèí," äåãåí ñºçäºð "Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãèí êîøïîãîíäî, 
ìèíèñòðëèêòåðèíèí," äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 23-äåêàáðû, ÏÆ ¹405

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасынын орун басары 
Бакыт Тєрєбаев азык-
тїлїк коопсуздугун 
камсыздоо маселеси 
боюнча жумушчу кеўешме 
єткєрдї.

Баалардын негизсиз 
жогорулашына жол бер-
бєє боюнча комплекстїї 
чаралар кєрїлєт. Жыйында Бакыт Тєрєбаев тиешелїї мам-
лекеттик органдардын жетекчилерине ушундай тапшыр-
ма берди. Ошондой эле эў зарыл болгон азык-тїлїк то-
варларына баалардын мониторинги улантылып, тиеше-
лїї иштер жїрєт. 

Жыйындын жїрїшїндє Салык кодексине єзгєртїїлєрдї 
жана толуктоолорду киргизїї боюнча маселелер каралды.

ИШТИН БАШЫ ИШЕМБИ

Президент Садыр Жапаров єткєн 
ишемби жана жекшемби кїндєрї 
Баткен облусунда иш сапар 
менен болду. 

Мамлекет башчысы ушул жыл-
дын сентябрь айындагы чек ара 
кагылышуусунда тургундардын 
турак жайлары талкаланган Ак-
Сай жана Капчыгай айылдары-
на барып, андагы курулуш иш-
теринин жїрїшїн кєрїп чыкты. 
Ак-Сай айылында 51, Капчыгай 
айылында 75 їй курулуп жатат. 
Бардык їйлєрдїн пайдубалы 
куюлуп бїтїп, учурда їйлєрдїн 
дубалдары тургузулуп, айрым-
дарынын чатырлары жабылган. 
Дубалы бїтїп, чатыры жабыл-
ган їйлєрдїн ички ремонт иште-
ри жїрїп жатат. Президент кар-
гашалуу окуяда уулунан ажыра-
гандардын биринин жаўы курулуп 
жаткан їйїнє кирип, курулуштун 
сапатын жана жашоо їчїн тїзїл-
гєн шартты кєрїп, маркумдун їй-
бїлєсїнє кєўїл айтып, куран оку-
ду. Президентке берген маалымат-
ка ылайык їйлєр бїткєндєн ки-
йин таза суу киргизилип, кєчє-
лєрдї жарыктандыруу жана жол-
дорго асфальт тєшєє иштери жа-
салат. Президент курулуш иште-
рин сапаттуу жїргїзїїнїн, їй-
лєргє ыўгайлуу жашоо їчїн за-
рыл шарттарды тїзїїнїн маани-
лїїлїгїн баса белгиледи.

Мамлекет башчысы чек арада-
гы Ак-Сай жана Капчыгай айыл-
дарынын жергиликтїї тургунда-
ры менен жолугушууда чек ара 
маселелерин жєнгє салуу, эл-
дин жашоосуна ыўгайлуу шарт-
тарды тїзїї, жумушчу орундары 
менен камсыз кылуу жана баш-
ка суроолорго жооп берип, тур-
гундар менен баарлашты. Тиеше-
лїї мекемелердин жетекчилери-
не, райондун тургундары тара-
бынан кєтєрїлгєн кєйгєйлєрдї 
колго алууну тапшырды. Садыр                                                     
Жапаров майор Б.Райымбеков 
атындагы "Капчыгай" чек ара 
заставасында болуп, аскер кыз-
маткерлеринин кызмат єтєє 
шарттары менен таанышты. 

Ушул эле кїнї Президент Бат-
кен районунун Миў-Єрїк жана 
Достук айылдарында їйлєрдї ку-
руу жана калыбына келтирїїнїн 
жїрїшї менен таанышып, жер-
гиликтїї тургундар менен жолу-
гушту. Белгилей кетсек, Миў-Єрїк 
айылында 37 турак жайда куру-
луш иштери жїрїп, анын 16сын-
да їйдїн ички ремонтун бїтїрїї 
иштери жїрїп, 10 їйдїн чатыры 
жабылды. Ушундай эле курулуш 
иштери 59 їй курулуп жаткан 
Достук айылында да жїрїїдє. 

Эки айылдын тургундары 
менен жолугушууда алар па-
йызсыз насыя алууга мїмкїн-
чїлїк берїї, ирригациялык 

тармактарды єнїктїрїї, 
социалдык жеўилдик-
тер, ички жолдорду ку-
руу жана социалдык объ-
ектилерди, айрыкча мек-
тептерди куруу боюнча 
кєйгєйлєрдї кєтєрїштї.                                        
Садыр Жапаров мамле-
кеттин негизги максатта-
рынын бири – карапайым элдин 
турмушун жакшыртуу экенин ба-
са белгилеп, зарыл болгон шарт-
тардын бардыгы этап менен иш-
ке ашат деп билдирди. Эл менен 
жолугушууда Баткен облусуна 
єзгєчє макам берїї аймактын 
єнїгїшїнє салым кошо башта-
ганын айтышты.

 Президент Садыр Жапаров 
«Достук» чек ара заставасына 
барып, имараттын абалы жана 
аскер кызматкерлеринин кыз-
мат єтєє шарттарын кєрїп чык-
ты. Ошондой эле Кара-Бак айы-
лынын жашоочулары менен жо-
лугушуп, алар кызыктырган су-
роолорго жооп берди. Кара-Бак 
айылындагы жолдун бєлїгїн 
жана ички кєчєлєрдїн тротуар-
ларын таш менен тєшєє боюн-
ча пилоттук долбоордун жїрї-
шї менен таанышты. Мында                
3 км жолго эксперименталдык 
тїрдє таш тєшєлмєкчї. Учурда 
100 метр жолго таш тєшєлгєн.

Бул ыкма жолдорду асфальт-
тоодон арзанга тїшєт. Маселен, 

1 километр жолду таш брусчат-
ка менен тєшєє їчїн 6 млн сом 
керектелет, таш тєшєлмєнїн 
бекемдиги жана суукка турук-
туулугу да жогору. Президент бул 
пилоттук долбоор оў натыйжа 
берсе, анда таш менен тєшєєнїн 
мындай ыкмасын айылдын ич-
ки жолдоруна киргизїї маселе-
си карала турганын айтты. 

Президент Садыр Жапаров Ай-
даркен–Кадамжай унаа жолунун 
курулушунун жїрїшїн да кєрїп 
чыкты. Жолдун жалпы узун-
дугу 54 км, анын 48 километ-
ри асфальт-бетон менен тєшєл-
гєн. Азыркы учурда иштер 90 
пайызга бїткєрїлдї. Ошондой 
эле Ноокат–Кызыл-Кыя унаа 
жолунун абалы менен тааны-
шып, аны капиталдык оўдоону 
2023-жылдын жаз айларында 
баштап, ошол эле жылдын кї-
зїндє бїтїрїїнї тапшырды. Ко-
шумчалай кетсек, жолдун азыр-
кы абалы боюнча жарандардан 
бир канча арыздар тїшкєн. 

Президент Садыр Жапаров 

Баткен облусуна иш-сапарынын 
учурунда Кадамжай сурьма ком-
бинатына да барды. 

Кадамжай сурьма комбинаты 
1936-жылы ишке киргизилген. 
2021-жылы тїрк инвесторунун 
келиши менен комбинаттын иш-
мердїїлїгї жакшырган. Учурда 
комбинатта 600дєн ашык адам 
їч нєємєттє иштейт. Комбинат 
айына 30-40 тоннага жакын кє-
лємдєгї сурьма чыгарат. Учурда 
айына 200 тонна продукция чы-
гаруу пландалып жатат. 

Мамлекет башчы комбинат-
та єндїрїштї кайра жандан-
дыруу боюнча технология-
лык жаўы чараларды канаат-
тануу менен белгиледи. Садыр                                                       
Жапаров жамаат менен болгон 
баарлашууда мамлекет ата ме-
кендик єндїрїшчїлєрдї кол-
доого бардык кїч-аракетин жум-
шап жатканын белгилеп, ком-
бинаттын ишин активдештирїї 
їчїн тиешелїї органдарга мак-
сималдуу жардам кєрсєтїїнї 
тапшырды. 

МАДАНИЯТТЫ ЖАЙЫЛТУУДА ТЇРКСОЙдун МААНИСИ ЧОЎ

КЕЗЕКТЕГИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЖОЛУГУШУУСУ АЗЫК-ТЇЛЇК КООПСУЗДУГУ 
АКТУАЛДУУ

АДАМ УКУГУ 
БОЮНЧА 
16 ИШ-ЧАРА
Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасынын орун басары 
Эдил Байсалов 23-декабрда 
Адам укуктары боюнча 
координациялык кеўештин 
кезектеги кеўешмесин 
єткєрдї.

Кеўештин мїчєлєрї їс-
тїбїздєгї жылдын отчетун 
угуп, 2023-жылга иш-планын 
бекитти. Иш-планда 16 иш-
чара камтылган. Жыйында 
мамлекеттик органдарга бир 
катар тапшырмалар берилди. 

ИЛЬХАМ 
АЛИЕВДИ 
КУТТУКТАДЫ 

Президент Садыр 
Жапаров телефон ар-
кылуу Азербайжан 
Рес п убликас ынын 
Президенти Ильхам 
Алиевди туулган кїнї 
менен куттуктап, чыў 
ден соолук, мамлекет-
тик ишмердигинде зор 
ийгиликтерди каала-
ды. 

Кошумчалай кетсек, 
24-декабрда Азербай-
жан Республикасынын 
президенти Ильхам 
Алиев 61 жашка толду. 

Президент Садыр Жапаров кечээ 
КМШнын мамлекет башчыларынын 
бейформал жолугушуусуна катышуу 
їчїн Санкт-Петербург шаарына барды. 

КМШ єлкєлєрїнїн лидерлеринин 
салттуу бейформал жолугушуусу Рос-
сия Федерациясынын Президенти              
Владимир Путиндин демилгеси менен 
жыл сайын Санкт-Петербург шаарын-
да єткєрїлїп келет. Жолугушууга Азер-
байжандын Президенти Ильхам Алиев, 
Армениянын Премьер-министри Никол 
Пашинян, Беларусь Президенти Алек-
сандр Лукашенко, Казакстандын Пре-
зиденти Касым-Жомарт Токаев, Рос-
сиянын Президенти Владимир Путин, 
Тажикстандын Президенти Эмомали 
Рахмон, Тїркмєнстандын Президенти 
Сердар Бердымухамедов, Єзбекстандын 

Президенти Шавкат Мирзиёев катыш-
ты.

Кошумчалай кетсек, иш-чара УТРКда 
жана соцтармактарда тїз эфирде кєр-
сєтїлїп, жолугушуунун жїрїшї менен 
элибиз кабардар боло алышты.

БАТКЕНДЕ ЇЙЛЄР КУРУЛУП, 
ЖОЛДОР ОЎДОЛУП ЖАТАТ

Министрлер Кабинетинин Тєрагасы-
нын орун басары Эдил Байсалов Тїрк 
тилдїї элдердин маданияты эл ара-
лык уюмунун (ТЇРКСОЙ) баш катчы-
сы Султан Раев менен жолугушту.

Анда маданиятты єнїктїрїї жана 

жайылтуу жаатындагы єз ара аракет-
тенїїнїн жана координациялоонун ак-
туалдуу маселелери талкууланды.

Даярдаган 
Бегим ТУРДАЛИЕВА
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭМГЕК КОДЕКСИНЕ 
ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2022-æûëäûí 16-íîÿáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê êîäåêñèíå (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøè-

íèí Æàð÷ûñû, 2006-æ., ¹4, 392-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
1) 54-ñòàòüÿíûí ýêèí÷è áºë¿ã¿í¿í 3-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«3) èø àòêàðûëà òóðãàí æóìóø îðäó. Àðàëûêòàí èøòººäº èø àòêàðûëà òóðãàí æóìóø îð-

äó êºðñºò¿ëáºéò;»;
2) 58-ñòàòüÿ òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è áºë¿ê ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«Ýìãåê êåëèøèìè ýëåêòðîíäóê êîë òàìãà ìåíåí ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí ýëåêòðîíäóê äîêóìåíò 

ò¿ð¿íäº ò¿ç¿ë¿ø¿ ì¿ìê¿í (ýëåêòðîíäóê ýìãåê êåëèøèìè).»;
3) Êîäåêñ òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 321-ãëàâà ìåíåí òîëóêòàëñûí:

«321-ãëàâà  Àðàëûêòàí èøòººí¿ àòêàðãàí êûçìàòêåðëåðäèí ýìãåãèí æºíãº ñàëóóíóí ºçãº-
÷ºë¿êòºð¿

3601-ñòàòüÿ. Àðàëûêòàí èøòºº

Èø ôóíêöèÿñûí àòêàðóó æàíà àíû àòêàðóó ìåíåí áàéëàíûøêàí ìàñåëåëåð áîþí÷à èø 
áåð¿¿÷¿ ìåíåí êûçìàòêåðäèí îðòîñóíäà ºç àðà àðàêåòòåí¿¿í¿ æ¿çºãº àøûðóó ¿÷¿í ìààëû-
ìàòòûê-òåëåêîììóíèêàöèÿëûê òåõíîëîãèÿëàðäû êîëäîíóó øàðòûíäà èø áåð¿¿÷¿ æàéãàøêàí 
æåðäåí òûøêàðû æåðäå ýìãåê êåëèøèìèíäå àíûêòàëãàí èø ôóíêöèÿñûí àòêàðóó àðàëûêòàí 
èøòºº áîëóï ñàíàëàò.

Àðàëûêòàí èøòººí¿ àòêàðóó÷ó êûçìàòêåðëåðãå óøóë ãëàâàäà áåëãèëåíãåí ºçãº÷ºë¿êòºð-
ä¿ ýñêå àëóó ìåíåí ýìãåê æºí¿íäº ìûéçàìäàðäûí æàíà áàøêà ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàð-
äûí ê¿÷¿ æàéûëòûëàò.

Èø áåð¿¿÷¿í¿í æàíà àðàëûêòàí èøòººí¿ àòêàðóó÷ó êûçìàòêåðäèí îðòîñóíäàãû èøòºº 
øàðòòàðû ýìãåê êåëèøèìèíäå àíûêòàëàò.

3602-ñòàòüÿ.  Àðàëûêòàí èøòººí¿ àòêàðóó÷ó êûçìàòêåð ìåíåí ýìãåê êåëèøèìèí ò¿ç¿¿ ºç-
ãº÷ºë¿êòºð¿

Àðàëûêòàí èøòººí¿ àòêàðóó÷ó êûçìàòêåð ìåíåí ýìãåê êåëèøèìèí êûçìàòêåðäèí ºç¿í¿í 
æåêå êàòûøóóñóíäà, îøîíäîé ýëå ýëåêòðîíäóê ýìãåê êåëèøèì ò¿ð¿íäº ôîðìàñûíäà ò¿ç¿¿ãº 
æîë áåðèëåò.

Ýìãåê êåëèøèìè ò¿ç¿ëãºí æåð áîëóï èø áåð¿¿÷¿í¿í æàéãàøêàí æåðè ñàíàëàò. Ýìãåê êåëè-
øèìèíäå èø àðàëûêòàí àòêàðûëàðû æºí¿íäº ñºçñ¿ç êºðñºò¿ëºò.

Ýìãåê êåëèøèìèíäå àðàëûêòàí èøòººí¿ àòêàðûï æàòêàí êûçìàòêåðäèí ìèëäåòòåðè 
æºí¿íäº êîøóì÷à øàðòòàð, èø ìèëäåòòåðèí àòêàðóóäà èø áåð¿¿÷¿ òàðàáûíàí áåðèëãåí 
æå ñóíóøòàëãàí æàáäóóëàðäû, ìààëûìàòòàøòûðóó îáúåêòòåðèí ïàéäàëàíóó øàðòòàðû 
êàðàëûøû ì¿ìê¿í.

Àðàëûêòàí èøòººí¿ àòêàðóó÷ó êûçìàòêåðëåðäè àëàð èø ìèëäåòòåíìåëåðèí àòêàðóó ¿÷¿í 
çàðûë áîëãîí æàáäóóëàð, ìààëûìàòòàøòûðóó îáúåêòòåðè æàíà áàøêà êàðàæàòòàð ìåíåí êàì-
ñûç êûëóóíóí òàðòèáè æàíà ìººíºòòºð¿, àòêàðûëãàí èø æºí¿íäº àëàðãà îò÷åòòîðäó áåð¿¿ 
òàðòèáè æàíà ìººíºò¿, îøîë êûçìàòêåðëåðäèí ºçäºð¿í¿í æàáäóóëàðûí, ìààëûìàòòàøòû-
ðóó îáúåêòòåðèí êîëäîíãîíäóãó ¿÷¿í êîìïåíñàöèÿíû æàíà îøîíäîé ýëå àðàëûêòàí èøòººí¿ 
àòêàðóó ìåíåí áàéëàíûøêàí áàøêà ÷ûãûìäàðäû òºëººí¿í ºë÷ºì¿, òàðòèáè æàíà ìººíºòòº-
ð¿ ýìãåê êåëèøèìèíäå àíûêòàëàò.

Àðàëûêòàí èøòººí¿ àòêàðóó÷ó êûçìàòêåðäèí èø áåð¿¿÷¿ ìåíåí ºç àðà àðàêåòòåí¿¿ñ¿í¿í 
ûêìàëàðû æàíà ìåçãèëä¿¿ë¿ã¿ ýìãåê êåëèøèìèíäå àíûêòàëàò.

3603-ñòàòüÿ. Àðàëûêòàí èøòººí¿ àòêàðóó÷ó êûçìàòêåðäèí ýìãåãèí êîðãîî

Èø áåð¿¿÷¿ òàðàáûíàí áåðèëãåí æå ñóíóøòàëãàí æàáäóóëàð æàíà êàðàæàòòàð ìåíåí èø-
òººäº àðàëûêòàí èøòººí¿ àòêàðóó÷ó êûçìàòêåðãå èøòèí êîîïñóç øàðòòàðûí æàíà àíû êîð-
ãîîíó êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà èø áåð¿¿÷¿ êûçìàòêåðäèí ýìãåêòè êîðãîî òàëàïòàðû ìåíåí 
òààíûøóóñóí êàìñûç êûëàò.

Èøòèí êîîïñóç øàðòòàðûí æàíà àíû êîðãîîíó êàìñûç êûëóó áîþí÷à èø áåð¿¿÷¿í¿í áàø-
êà ìèëäåòòåðè ýìãåê êåëèøèìèíäå êàðàëûøû ì¿ìê¿í.

3604-ñòàòüÿ.  Àðàëûêòàí èøòººí¿ àòêàðóó÷ó êûçìàòêåðäèí æóìóø óáàêòûñûíûí æàíà ýñ 
àëóó óáàêòûñûíûí ðåæèìè

Àðàëûêòàí èøòººí¿ àòêàðóó÷ó êûçìàòêåðëåðãå óøóë Êîäåêñòå áåëãèëåíãåí æóìóø óáàê-
òûñûíûí æàíà ýñ àëóó óáàêòûñûíûí óçàêòûãûíûí ÷åíåìäåðè æàéûëòûëàò.

Àðàëûêòàí èøòººí¿ àòêàðóó÷ó êûçìàòêåðäèí æóìóø óáàêòûñûí æàíà ýñ àëóó óáàêòûñûí 
ýñåïêå àëóó òàðàïòàðäûí ìàêóëäàøóóñó áîþí÷à ýìãåê êåëèøèìè ìåíåí àíûêòàëàò.

Àðàëûêòàí èøòººí¿ àòêàðóó÷ó êûçìàòêåðãå àð æûëäûê àêû òºëºí¿¿÷¿ ºðã¿¿í¿ æàíà ºð-
ã¿¿ëºðä¿í áàøêà ò¿ðëºð¿í áåð¿¿í¿í òàðòèáè óøóë Êîäåêñêå æàíà ìàìëåêåòòèê æàðàíäûê 
êûçìàò æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìûéçàìäàðãà ûëàéûê ýìãåê êåëèøèìè 
ìåíåí àíûêòàëàò.

3605-ñòàòüÿ.  ªçãº÷º ó÷óðëàðäà êûçìàòêåðäè èø áåð¿¿÷¿í¿í äåìèëãåñè áîþí÷à àðàëûêòàí 
èøòººãº óáàêòûëóó êîòîðóó

ªçãº÷º æå àñêåðäèê àáàëäû êèðãèç¿¿, ºçãº÷º êûðäààëäû æàðûÿëîî æå áîëáîñî áàø-
êà ÷åêòºº èø-÷àðàëàðûí êèðãèç¿¿ ìåçãèëèíäå æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí ó÷óðëàð æîþëãàí-
ãà ÷åéèí êûçìàòêåð èø áåð¿¿÷¿í¿í äåìèëãåñè áîþí÷à àðàëûêòàí èøòººãº óáàêòûëóó êî-
òîðóëóøó ì¿ìê¿í.

Ìûíäàé êîòîðóóíóí ìººíºò¿ àÿêòàãàíäà (áèðîê èø áåð¿¿÷¿ òàðàáûíàí êûçìàòêåðäè àðàëûê-
òàí èøòººãº óáàêòûëóó êîòîðóó æºí¿íäº ÷å÷èì êàáûë àëóó ¿÷¿í íåãèç áîëãîí æàãäàé (ó÷óð) 
òîêòîãîí ê¿íäºí êå÷èêòèðáåñòåí) èø áåð¿¿÷¿ êûçìàòêåðãå ýìãåê êåëèøèìèíäå êàðàëãàí ìó-
ðóíêó æóìóøòó áåð¿¿ãº, àë ýìè êûçìàòêåð àíû àòêàðóóãà êèðèø¿¿ãº ìèëäåòò¿¿.».

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 23-äåêàáðû, ¹123

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ 

КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
16 íîÿáðÿ 2022 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â Òðóäîâîé êîäåêñ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñ-

êîé Ðåñïóáëèêè, 2006 ã., ¹4, ñò. 392) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) ïóíêò 3 ÷àñòè âòîðîé ñòàòüè 54 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«3) ðàáî÷åå ìåñòî, íà êîòîðîì äîëæíà âûïîëíÿòüñÿ ðàáîòà. Ïðè äèñòàíöèîííîé ðàáîòå 

ðàáî÷åå ìåñòî íå óêàçûâàåòñÿ;»;
2) ñòàòüþ 58 äîïîëíèòü ÷àñòüþ âòîðîé ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Òðóäîâîé äîãîâîð ìîæåò çàêëþ÷àòüñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, óäîñòîâåðåííî-

ãî ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ (ýëåêòðîííûé òðóäîâîé äîãîâîð).»;
3) Êîäåêñ äîïîëíèòü ãëàâîé 321 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«Ãëàâà 321  Îñîáåííîñòè ðåãóëèðîâàíèÿ òðóäà ðàáîòíèêîâ, âûïîëíÿþùèõ äèñòàíöèîí-
íóþ ðàáîòó

Ñòàòüÿ 3601. Äèñòàíöèîííàÿ ðàáîòà

Äèñòàíöèîííîé ðàáîòîé ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå îïðåäåëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì òðóäîâîé 
ôóíêöèè âíå ìåñòîíàõîæäåíèÿ ðàáîòîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ äàí-
íîé òðóäîâîé ôóíêöèè è îñóùåñòâëåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ðàáîòîäàòåëåì è ðàáîòíèêîì ïî 
âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ åå âûïîëíåíèåì, èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé.

Íà ðàáîòíèêîâ, âûïîëíÿþùèõ äèñòàíöèîííóþ ðàáîòó, ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåéñòâèå çàêî-
íîäàòåëüñòâà î òðóäå è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé, óñòàíîâ-
ëåííûõ íàñòîÿùåé ãëàâîé.

Óñëîâèÿ ðàáîòû ìåæäó ðàáîòîäàòåëåì è ðàáîòíèêîì, âûïîëíÿþùèì äèñòàíöèîííóþ ðà-
áîòó, îïðåäåëÿþòñÿ òðóäîâûì äîãîâîðîì.

Ñòàòüÿ 3602.  Îñîáåííîñòè çàêëþ÷åíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ðàáîòíèêîì, âûïîëíÿþùèì 
äèñòàíöèîííóþ ðàáîòó

Çàêëþ÷åíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ðàáîòíèêîì, âûïîëíÿþùèì äèñòàíöèîííóþ ðàáîòó, äî-
ïóñêàåòñÿ êàê ïðè ëè÷íîì ïðèñóòñòâèè ñàìîãî ðàáîòíèêà, òàê è â ôîðìå ýëåêòðîííîãî òðó-
äîâîãî äîãîâîðà.

Ìåñòîì çàêëþ÷åíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà ÿâëÿåòñÿ ìåñòîíàõîæäåíèå ðàáîòîäàòåëÿ. Â òðó-
äîâîì äîãîâîðå îáÿçàòåëüíî óêàçûâàåòñÿ, ÷òî ðàáîòà ÿâëÿåòñÿ äèñòàíöèîííîé.

Òðóäîâûì äîãîâîðîì ìîãóò ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ îá îáÿçàííîñ-
òÿõ ðàáîòíèêà, âûïîëíÿþùåãî äèñòàíöèîííóþ ðàáîòó, èñïîëüçîâàíèÿ ïðè èñïîëíåíèè òðó-
äîâûõ îáÿçàííîñòåé îáîðóäîâàíèÿ, îáúåêòîâ èíôîðìàòèçàöèè, ïðåäîñòàâëåííûå èëè ðåêî-
ìåíäîâàííûå ðàáîòîäàòåëåì.

Ïîðÿäîê è ñðîêè îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ, âûïîëíÿþùèõ äèñòàíöèîííóþ ðàáîòó, íåîáõî-
äèìûìè äëÿ èñïîëíåíèÿ èìè òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé îáîðóäîâàíèåì, îáúåêòàìè èíôîðìà-
òèçàöèè è èíûìè ñðåäñòâàìè, ïîðÿäîê è ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ èìè îò÷åòîâ î âûïîëíåííîé 
ðàáîòå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âûïëàòû êîìïåíñàöèè çà èñïîëüçîâàíèå äàííûìè ðàáîòíè-
êàìè ñîáñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ, îáúåêòîâ èíôîðìàòèçàöèè, à òàêæå èíûõ ðàñõîäîâ, ñâÿ-
çàííûõ ñ âûïîëíåíèåì äèñòàíöèîííîé ðàáîòû, îïðåäåëÿþòñÿ òðóäîâûì äîãîâîðîì.

Ñïîñîáû è ïåðèîäè÷íîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ ðàáîòíèêà, âûïîëíÿþùåãî äèñòàíöèîííóþ ðà-
áîòó, ñ ðàáîòîäàòåëåì îïðåäåëÿþòñÿ òðóäîâûì äîãîâîðîì.

Ñòàòüÿ 3603. Îõðàíà òðóäà ðàáîòíèêà, âûïîëíÿþùåãî äèñòàíöèîííóþ ðàáîòó

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíûõ óñëîâèé è îõðàíû òðóäà ðàáîòíèêà, âûïîëíÿþùåãî äèñ-
òàíöèîííóþ ðàáîòó, ðàáîòîäàòåëü îáåñïå÷èâàåò îçíàêîìëåíèå ðàáîòíèêà ñ òðåáîâàíèÿìè 
îõðàíû òðóäà ïðè ðàáîòå ñ îáîðóäîâàíèåì è ñðåäñòâàìè, ïðåäîñòàâëåííûìè èëè ðåêîìåí-
äîâàííûìè ðàáîòîäàòåëåì.

Èíûå îáÿçàííîñòè ðàáîòîäàòåëÿ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíûõ óñëîâèé è îõðàíû òðóäà ìî-
ãóò ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ òðóäîâûì äîãîâîðîì.

Ñòàòüÿ 3604.  Ðåæèì ðàáî÷åãî âðåìåíè è âðåìåíè îòäûõà ðàáîòíèêà, âûïîëíÿþùåãî äèñ-
òàíöèîííóþ ðàáîòó

Íà ðàáîòíèêîâ, âûïîëíÿþùèõ äèñòàíöèîííóþ ðàáîòó, ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íîðìû ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè è âðåìåíè îòäûõà, óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.

Ó÷åò ðàáî÷åãî âðåìåíè è âðåìåíè îòäûõà ðàáîòíèêà, âûïîëíÿþùåãî äèñòàíöèîííóþ ðà-
áîòó, îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí òðóäîâûì äîãîâîðîì.

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàáîòíèêó, âûïîëíÿþùåìó äèñòàíöèîííóþ ðàáîòó, åæåãîäíîãî 
îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà è èíûõ âèäîâ îòïóñêîâ îïðåäåëÿåòñÿ òðóäîâûì äîãîâîðîì â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

Ñòàòüÿ 3605.  Âðåìåííûé ïåðåâîä ðàáîòíèêà íà äèñòàíöèîííóþ ðàáîòó ïî èíèöèàòèâå ðà-
áîòîäàòåëÿ â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ

Â ïåðèîä ââåäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíîãî èëè âîåííîãî ïîëîæåíèÿ, îáúÿâëåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíîé 
ñèòóàöèè ëèáî ïðè ââåäåíèè èíûõ îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ðàáîòíèê ìîæåò áûòü âðå-
ìåííî ïåðåâåäåí ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ íà äèñòàíöèîííóþ ðàáîòó äî îòìåíû âûøåó-
êàçàííûõ ñëó÷àåâ.

Ïî îêîí÷àíèè ñðîêà òàêîãî ïåðåâîäà (íî íå ïîçäíåå äíÿ ïðåêðàùåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâà 
(ñëó÷àÿ), ïîñëóæèâøåãî îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿòèÿ ðàáîòîäàòåëåì ðåøåíèÿ î âðåìåííîì 
ïåðåâîäå ðàáîòíèêà íà äèñòàíöèîííóþ ðàáîòó) ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü ðàáîò-
íèêó ïðåæíþþ ðàáîòó, ïðåäóñìîòðåííóþ òðóäîâûì äîãîâîðîì, à ðàáîòíèê îáÿçàí ïðèñòó-
ïèòü ê åå âûïîëíåíèþ.».

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè ïÿòíàäöàòè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî 

îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 23 äåêàáðÿ 2022 ãîäà, ¹123

Æàøûðóóí (ëåãàëäóó ýìåñ) êóìàð îþíäàðûí, àíûí è÷èíäå 
îþí àâòîìàòòàðûí ïàéäàëàíóó ìåíåí óþøòóðóó æàíà ºòêº-
ð¿¿ áîþí÷à ìûéçàìñûç èøêå áºãºò êîþó, àëàðãà îêóó÷óëàð-
äû, ºñï¿ð¿ìäºðä¿ æàíà æàøû æåòå ýëåêòåðäè òàðòóóãà ºáºëãº 
ò¿çãºí øàðòòàðäû æîþó, ìûéçàìñûç êóìàð îþíäàðûí óþøòó-
ðóó÷óëàðûíûí æàíà êàòûøóó÷óëàðûíûí æîîïêåð÷èëèãèí ê¿-
÷ºò¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñû-
íûí 66, 71-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà æàøûðóóí (ëåãàëäóó 
ýìåñ) êóìàð îþíäàðûí, àíûí è÷èíäå îþí àâòîìàòòàðûí ïàéäàëà-
íóó ìåíåí óþøòóðóóãà æàíà ºòêºð¿¿ãº, îøîíäîé ýëå ìûéçàìäà 
áåëãèëåíãåí òàðòèïòå áåðèëãåí ëèöåíçèÿñû æîê òîòàëèçàòîð-
ëîðäóí, áóêìåêåðäèê êîíòîðàëàðäûí èøèíå òûþó ñàëûíñûí.

2. 2023-æûëäûí 1-ÿíâàðûíàí òàðòûï îþí àâòîìàòòàðûí ïàé-
äàëàíóó ìåíåí êóìàð îþíäàðû ìûéçàìäà áåëãèëåíãåí òàð-
òèïòå à÷ûëãàí êàçèíî æàéëàðûíäà ãàíà ºòêºð¿ëºò äåï áåëãè-
ëåíñèí. Îþí àâòîìàòòàðûí ñîîäà áîðáîðëîðóíà, êîìïüþòåð-
äèê êëóáäàðãà æàíà áàøêà æàéëàðãà, îøîíäîé ýëå æàéëàðäàí 
òûøêàðû æåðëåðãå îðíîòóóãà òûþó ñàëûíàò.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãè:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà ìûéçàìñûç êóìàð 

îþíäàðûí, àíûí è÷èíäå îþí àâòîìàòòàðûí ïàéäàëàíóó ìåíåí 
óþøòóðóóíó æàíà ºòêºð¿¿í¿ òîêòîòóó æàíà áîëòóðáîî áîþí-
÷à èøòåðäè ê¿÷ºòñ¿í;

- æàøûðóóí (ëåãàëäóó ýìåñ) êóìàð îþíäàðûí ºòêºð¿¿ ¿÷¿í 
êºì¿ñêº æàéëàðäû ê¿ò¿¿ãº æîë áåðáºº æàíà áºãºò êîþó, îøîí-
äîé ýëå ìûíäàé îþíäàðäû óþøòóðóó÷óëàðäûí ìûéçàìñûç 
èøèí òîêòîòóó ¿÷¿í òààñèðä¿¿ êîíòðîëäó êàìñûç êûëñûí;

- ìûéçàìñûç îþí àâòîìàòòàðûíûí çàëäàðûíûí èøèí, êàçè-
íîíó êîøïîãîíäî, êîìïüþòåðäèê êëóáäàðäà, ñîîäà áîðáîðëî-
ðóíäà æàíà áàøêà æàéëàðäà, îøîíäîé ýëå æàéëàðäàí òûø-
êàðû æåðëåðäå îþí àâòîìàòòàðûí îðíîòóóíó òîêòîòóó æàíà 
áîëòóðáîî áîþí÷à ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

4. Êóìàð îþíäàðûí ìûéçàìñûç óþøòóðóó æàíà ºòêºð¿¿ ôàê-
òûëàðû àíûêòàëãàíäà îþíäàðãà òààíäûê áóþìäàð, àíûí è÷èí-
äå îþí àâòîìàòòàðû, îþíäà ñòàâêà æàíà áàéãå áîëóï ñàíàëãàí 
áààëóóëóêòàð, îøîíäîé ýëå ìûíäàé îþíäàðãà êàòûøóóíóí íà-
òûéæàñûíäà àëûíãàí áàøêà êèðåøåëåð áåëãèëåíãåí òàðòèï-
òå àëûíóóãà æàíà ìàìëåêåòòèí êèðåøåñèíå àéëàíäûðûëóóãà 
òèéèø äåï áåëãèëåíñèí.

5. Æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàð, øààðëàð-
äûí ìýðèÿëàðû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìè-
íèñòðëèãè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì 
ìèíèñòðëèãè æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìàà-
ëûìàò, ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãè:

- ðåñïóáëèêàíûí àéìàãûíäà òûþó ñàëûíãàí êóìàð îþíäàðûí 
óþøòóðóó æàíà ºòêºð¿¿, îøîíäîé ýëå àëàðãà îêóó÷óëàðäû, ºñ-
ï¿ð¿ìäºðä¿ æàíà æàøû æåòå ýëåêòåðäè òàðòóó áîþí÷à ìûé-

çàìñûç èøòèí àëäûí àëóó áîþí÷à òóðóêòóó èøòåðäè æ¿ðã¿çñ¿í;
- êóìàð îþíäàðûíûí çûÿíäóóëóãó æºí¿íäº ñîöèàëäûê ðî-

ëèêòåðäè òàðòñûí æàíà æàéûëòñûí.
6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãè êû-

çûêäàð ìèíèñòðëèêòåð æàíà àäìèíèñòðàòèâäèê âåäîìñòâî-
ëîð ìåíåí áèðãåëèêòå ýêè àéëûê ìººíºòòº Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå òºìºíê¿ëºðä¿ êèðãèçñèí:

- æàøûðóóí (ëåãàëäóó ýìåñ) êóìàð îþíäàðûí ºòêºðãºíä¿-
ã¿ æàíà àëàðãà æàøû æåòå ýëåêòåðäè òàðòêàíäûãû ¿÷¿í ìûé-
çàìñûç èøòåðäèí óþøòóðóó÷óëàðûíûí æàíà êàòûøóó÷óëà-
ðûíûí, îøîíäîé ýëå æàøûðóóí (ëåãàëäóó ýìåñ) êóìàð îþí-
äàðûí óþøòóðóóãà æàíà ºòêºð¿¿ãº æàéëàðäû áåðãåí æàêòàð-
äûí æîîïêåð÷èëèãèí ê¿÷ºò¿¿ æºí¿íäº ìûéçàìäûí äîëáîîðóí;

- óøóë Æàðëûêòàí êåëèï ÷ûãóó÷ó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ìûéçàìäàðûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº ñóíóøòàðäû.

7. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçè-
äåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó 
êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

8. Áóë Æàðëûê 2023-æûëäûí 1-ÿíâàðûíàí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 23-äåêàáðû, ÏÆ ¹404
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ЖЫЛ СОЎУНДА

Негизи быйылкы жыл кєптє-
гєн ишканалардын ачылыш жылы 
болду десек болот. Єлкєбїз топ-
чу, мыктан баштап дээрлик бардык 
эл керектєєчї товварларды тыш-
тан ташып келген. Мамлекет мы-
на ушундай шартта єнєр жай тар-
магын колдоо їчїн быйыл “Кыр-
гызиндустрия” ААКсын тїзїп, 
аталган мекеменин колдоосу ме-
нен эле 7ден ашык чакан єндїрїш 
ишканалары тїзїлїп, продукция 
єндїрє баштады. “Кыргызбакча”, 
“Кыргызстиль”, “Кєк-Алма”, “Кыр-
гызкыш” жана ишканалар кадыре-
се иштеп жатат. Дагы 9 ишкана иш 
баштоо алдында турат. Жалпысы-
нан “Кыргызиндустрия” ар кандай 
багыттагы ири жана чакан ишкана-
лар боюнча 30 долбоордун їстїн-
дє иштеп жатат. Ошондой эле жеке 
ишкерлер да єндїрїш ишканаларын 
тїзїїгє аракеттерин жасоодо. Миса-
лы быйыл жыл башында эле Су-
закта суу май чыгарган завод иш-
ке кирди. Завод бїгїн кїнїнє 30 
тонна єсїмдїк майын чыгарууда. 
Келечекте 80 тоннага чейин кєбєй-
тїлмєкчї. Жалпысынан єлкєбїздє 
быйыл тамак-аш жана кайра иш-
тетїї тармагында 29 жаўы ири, 46 
кичи ишканалар тїзїлїп, 750 жа-
ўы жумуш орундары ачылды.

КОЛДОО ЖАКШЫ 
БОЛСО ЖЫЙЫНТЫГЫ 
КЄП КЇТТЇРБЄЙТ

Айыл чарба продукцияларын 
єндїрїїдє мамлекет тарабынан 
каржылык колдоо бараандуу бол-
ду. Жыл башынан бери кїрєєсї 
жок ишкерлерге Кепилдик фон-
ду тарабынан колдоо кєрсєтїлдї. 
Тактап айтканда 1 млрд 665 млн 
сомду тїзгєн 897 кепилдик бери-
лип, мамлекет ишкерлерге ыўгай-
луу шарт тїзїп берди. Натыйжада 
банктар ишкерлерге 5 миллиард 
сомдон ашык кєлємдє кредит бер-
ди. Бул былтыркыга салыштырма-
луу 1,8 миллиард сомго кєп кредит 
берилди дегендик. 

Ал эми “Айыл чарбасын кар-
жылоо-10” долбоору боюнча 4,5 
млрд сом кєлємїндє айылдык то-
вар єндїрїїчїлєргє жеўилдетилген 

кредиттер берилди. Быйыл дыйкан-
дар 1 млрд 677 млн сомго 524 тех-
никаны лизингге алышты. Жалпы-
сынан агроєнєр жай комплексин 
мамлекеттик колдоо єткєн жылга 
салыштырмалуу 2,5 эсеге єстї же 
болбосо 26,6 млрд сомго кєбєйдї. 
Ошого жараша айыл чарба продук-
циялары 42 млрд сомго кєп єндї-
рїлгєнїн белгилєєгє болот. 

ЕАЭБ єлкєлєрїнє єз єндїрїш 
товарларыбызды экспорттоодо 
айыл чарба жана тигїї єндїрї-
шїнїн продукциялары биринчи 
сапта турат. Кыргызстан айыл чар-
ба продукцияларын тышка чыга-
рууда быйыл жакшы кєрсєткїчкє 
жетишти. Ушул жылдын 10 айы-
нын жыйынтыгы боюнча 30 млрд 
39 млн сомго айыл чарба продук-
циялары тышка сатылды. Бул жал-
пы экспорттун 19,5%ын тїзєт.

ТИГЇЇ ТАРМАГЫ ЖАЎЫ 
ДЕЎГЭЭЛГЕ ЧЫГАБЫ?

Кыргызстандын текстиль тарма-
гы єлкє экономикасынын алдыў-
кы секторлорунун бири болуп са-
налат. Бул тармак 200 миўге чукул 
жумуш орундары менен камсыз 
кылууда. Биздин тигїїчїлєр ЕАЭБ 
аймагында єз ордун таап, дээрлик 
бардык тигїї єндїрїшїнїн товар-
лары экспортко чыгат. Министрлер 
Кабинети быйыл 2022-2026-жыл-
дарга жеўил єнєр жай тармагын 
єнїгїї стратегиясын иштеп чыгып, 
коомдук талкууга алып чыкты. Ан-
да тармакты андан ары єнїктїрїї 
планы толук камтылган. 

БЇГЇНКЇ АЙЛЫК 
АКЫЛАР ЧЕК ЭМЕС

Акыркы 2 жылдан бери бюд-
жеттин кирешеси улам єсїїдє. 
2021-жылдын жыйынтыгында 
бюджет 313 миллиард сомго жет-
се, быйыл мурда айтылгандай 400 
млрд сомду чапчыганы турат. Ал 
эми 2023-жылы 500 млрд сомго 
жеткирїї пландалууда. Бюджет-
тик каражаттардын кєбєйїшї ме-
нен социалдык тармактын айлык 
акылары сезилерлик кєбєйдї. 

1-апрелден баштап маданият 

кызматкерлеринин айлык акысы 
100%га єстї. Чынында бул тармак-
ка жылдап кєўїл бєлїнбєй келген. 
Китепкана, маданият їйлєрїнїн 
кызматкерлери эў тємєнкї айлык 
акыга иштєєгє аргасыз болушкан. 
Ошондой эле социалдык кызмат-
керлерге да айлык акы эки эсе-
ге кєбєйтїлгєнї жакшы иш бол-
ду. Мындан тышкары мугалим-
дердин айлык акысы 80%га, са-
ламаттыкты сактоо тармагынын 
кызматкерлеринин айлык акысы 
50%га кєбєйтїлдї. Белгилей кет-
сек, буга чейин да дарыгерлердин 
айлык акылары кєбєйтїлгєн бол-
чу. Ошентип, апрель айында 309 
миў социалдык чєйрєнїн кызмат-
керлеринин айлык акысын кєбєй-
тїї їчїн 9 айга мамлекеттик бюд-
жеттен 26 млрд сом бєлїндї. 

1-августтан баштап 58 миў мам-
лекеттик жана муниципалдык кыз-
маткерлердин айлыгы да кєбєй-
тїлїп, ал їчїн бюджеттен 7 млрд 
сом каралды. Ардактуу эс алууда-
гы адамдарыбыз їчїн жыл сайын 
пенсияны кєбєйтїї аракети болуп 
келет. Бирок буга чейин быйылкы 
жылдагыдай болуп кескин кєтєрїл-
бєгєнїнє элибиз єзї кїбє. Тактап 
айтканда ар бир пенсионерге 1700 
сомдон баштап 3400 сомго чейин 
кошулуп, пенсионерлерибизди ку-
банта алдык. 735 миўден ашуун пен-
сионерлер їчїн 4,5 миллиардга жа-
кын бюджеттик каражат каралды. 

2022-жылы борбор шаарыбызда 
15 мектеп, 1 балдар бакчасы ку-
рулуп пайдаланууга берилди. Бул 
максатта 3 млрд сом жумшалып, 
анын 2,5 миллиарды республи-
калык бюджеттен, калганы шаар 
бюджетинен бєлїндї. Айтор, їс-
тїбїздєгї жылы жалпы республи-
кабыз боюнча социалдык объект-
терди куруу иши кїрдєєлдїї жїр-
дї десек болот. Президент Садыр 
Жапаров жакында єткєн Биринчи 

Элдик курултайда сїйлєгєн сєзїн-
дє бюджеттик каражаттарга рес-
публикабыз боюнча жалпысынан 
193 социалдык объекттердин ку-
рулушу жана оўдоп-тїздєє иштери 
жасалганын белгилеп єттї. 

КЫЛЫМГА КЫЗМАТ 
КЫЛЧУ КУРУЛУШТАР 

Экономикалык кыйынчылык-
тарга карабастан єлкєбїз “Камбар-
Ата-1” ГЭСин куруу иштерин баш-
тады. Бул ГЭС курулуп бїтсє кыр-
гыз энергетикасынын флагманы 
болуп, энергетикалык кєз каранды-
сыздыгыбызды камсыз кылат деген 
їмїт бар. Мына ушул улуу ишке бы-
йыл кадам жасалып отурат. Мамле-
кет жетекчилиги бул ГЭСтин куру-
лушун аягына чыгарууга ишеним-
дїї тїрдє белсенип турушат. Энер-
гетикалык кєз карандысыздыкка 
республикабызда курулушу жїрїп 
жаткан Бала-Саруу ГЭСи сыяктуу 
кичи ГЭСтер да мезгили келсе єз са-
лымын кошоору калетсиз. План-
далган иштер ишке ашса энергети-
калык кєз карандысыздыкка гана 
эмес, электр энергиясын экпорт-
тоого да жетише алабыз. 

Быйыл кєп жылдар бою айты-
лып келген Кытай – Кыргызстан 
– Єзбекстан темир жолун куруу 
боюнча єз ара макулдашууларга 
жетишилип, муз ордунан жылды 
десек болот. Темир жол єлкєбїз-
дїн экономикасы жана транспорт-
тук инфраструктурасы їчїн єлчєє-
сїз чоў мааниге ээ экени калетсиз. 
Мамлекетибиз єз кїчї менен Ба-
лыкчыдан Кочкор – Кара-Кечеге 
чейин темир жолун курууну баш-
тап отурат. Демек, алакан жайып 
акча жок, бизге ким каражат бе-
рет деп отурган мезгил єттї. Мын-
дан башка республикабыздын ай-
мактарында унаа жолдорун оўдоо-
тїзєє иштери жасалууда. 

“КУМТЄР” 
ПУЛТЄРГЄ 
АЙЛАНГАНДА

“Кумтєр” кени качан иштеп 
баштаса ошондон бери токтобо-
гон талаш-тартышка быйыл июль 
айында чекит коюлду. Канадалык-
тар канчалык соттошобуз деп кор-
кутпасын акыры кыргыз тарап ме-
нен макулдашууга келип, “Кумтєр” 
кени биротоло єз колубузга єттї. 
Кенге тыштан башкаруу киргиз-
генден баштап анын мамлекеттик 
бюджетке салымы єсїп барат. Бы-
йылкы жылдын январь-сентябрь 
айы ичиндеги салымы эле 26,7 
млрд сомду тїздї. Ал эми был-
тыркы жылы ушул мезгилге кара-
та “Кумтєрдїн” бюджетке салымы 
7,9 млрд сомду тїзгєн. 

КООПСУЗДУК КЄЎЇЛ 
БОРБОРУНДА

Їстїбїздєгї жылы коопсуздук 
маселесине єзгєчє кєўїл бєлїнїп, 
бюджеттик каражаттарга керек-
тїї техникалар сатылып алынды. 
Атап айтсак, “Тигр” маркасын-
дагы атайын бронетехникалар, 
оор жїк ташуучу аскердик унаа-
лар, “Байрактар-ТБ2”, “Акынжы”, 
“Аксунгур” сокку уруучу учкуч-
суз учуучу аппараттары, курал-
жарактын жана аскердик техни-
калардын заманбап тїрлєрї ме-
нен толукталды. Єзгєчє белгилей 
турган маселе быйыл аскер кыз-
матчыларынын айлык акылары 
да сезилерлик кєтєрїлїп, алардын 
жашоо-турмушунун жакшыры-
шына карата да иш-аракеттер бо-
лууда. 19-сентябрда Президенттин 
1-октябрдан баштап прокуратура 
кызматкерлеринен тышкары ас-
кер кызматчыларынын жана укук 
коргоо органдарынын кызматкер-
лерине кызмат єтєє їчїн їстєктєр-
дї жылдык эмгек акы фондунун 
80%ына чейин жогорулатуу жє-
нїндєгї Жарлыгы чыкты.

АЙМАКТЫК РЕФОРМА 
АКЫРЫНДАН  БОЛОТ

Єлкєбїздє административдик-
аймактык реформа жєнїндє мурда-
тан эле айтылып келет. Эми бул иш 
тереў талданып, анан ишке ашканы 
калды окшойт. Быйыл бул багытта 
Тїп районундагы 13 айыл аймагы-
нын мисалында эксперимент катары 
долбоор башталды. Долбоорго ыла-
йык 13 айыл аймагынын базасын-
да 5 айыл аймагы тїзїлмєкчї. Анын 
жыйынтык-натыйжасына ылайык 
келечекте республикабыз боюнча 
аймактык реформа ишке ашуусу 
пландалууда. 

Бегим ТУРДАЛИЕВА

Ушул эле кїнї Тышкы иштер 
министри Жээнбек Кулубаев 
«Борбордук Азия + Япония» диа-
логунун Тышкы иштер министр-
лер кеўешинин 9-жыйынына ка-
тышуу алкагында Япониянын 
Премьер-министри Ф.Кисиданын 
Борбордук Азия мамлекеттери-
нин тышкы иштер министрлери 
менен болгон жамааттык жолу-
гушуусуна катышты.

Министр Ж.Кулубаев Пре-
зидент Садыр Жапаровдун 

жылуу саламын жана каалоо-
тилектерин жеткирип, Кыргыз 
Республикасы менен Япониянын 
ортосунда дипломатиялык мами-
лелердин орнотулгандыгынын 30 
жылдыгын майрамдоо алкагын-
да жолугушуу уюштуруунун сим-
воликалуулугун белгиледи. Ал 
ошондой эле Кыргызстан Япо-
нияны ар дайым жакын дос жа-
на узак мєєнєттїї єнєктєш ка-
тары карап келгенин белгилеп, 
кызматташтыкты мындан ары 

єркїндєтїї їчїн жетиштїї по-
тенциалы бар экенине кєўїлїн 
бурду. Єз кезегинде Ф.Кисида 
глобалдык кєйгєйлєрдї чечїїдє, 
энергетика, экология жана азык-
тїлїк тармагында эл аралык жа-
на аймактык коопсуздукту чыў-
доо жана камсыз кылуу маселе-
лери боюнча кїч-аракеттерди 
бириктирїї зарылдыгын бел-
гиледи.

Бегим ТУРДАЛИЕВА

КЄП ИШТЕР ЖАСАЛДЫ, ЖАСАЛА 
ЭЛЕГИ АЛДЫДА АТКАРЫЛАТ

КЇН ЧЫГЫШ ЄЛКЄСЇНДЄ

ТЫШКЫ САЯСАТТА ТЫНЫГУУ ЖОК КЇЧ-АРАКЕТТЕРДИ БИРИКТИРЇЇ ЗАРЫЛ
Тышкы иштер министри Жээнбек 

Кулубаев 23-декабрда Токио шаа-
рында Япониянын тышкы иштер 
министри Е.Хаяси менен «Борбор-
дук Азия + Япония» диалогунун ал-
кагында жолугушту.

Жолугушуунун жїрїшїндє эки 
тараптуу кызматташуунун актуал-
дуу маселелери, анын ичинде сая-
сий диалогду мындан ары да бе-
кемдєє їчїн жогорку жана эў жо-
горку деўгээлде єз ара сапарларды 
уюштуруу зарыл экени айтылды. 

Министр Ж.Кулубаев кыргыз тарап 
соода-экономикалык жана инвести-
циялык кызматташтыкты чыўдоого 
кызыкдар экендигин айтып, эколо-
гиялык таза продукцияны экспорт-
тоону кєбєйтїїгє єзгєчє мїмкїнчї-
лїктєр бар экенин баса белгиледи.

Эки єлкєнїн тышкы саясат ве-
домстволорунун башчылары Кыр-
гызстандын жана Япониянын тыш-
кы иштер министрликтеринин 
2023-2025-жылдарга карата кызмат-
ташуу программасына кол коюшту.

Мезгил учкан куштай зымырап єтїп, 2022-жыл да сапарын карытууда. 
Жыл соўунда єткєн мезгилге кичине саресеп салып, аткарылган 
иштерге азыноолак токтолуп кетїїнїн ыўгайы келип турат. Быйылкы 
жылы орус-украин согушунун кесепетинен улам тышкы жагымсыз 
факторлорго карабастан республикабызда єнєр жай єндїрїшї 
14,3%га єстї. Бул ЕАЭБ єлкєлєрїнїн ичинен эў жогорку кєрсєткїч. 
Ал эми 2022-жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча ИДПнын реалдуу 
єсїї темпи – 107,0%ды тїзїп, кєлємї 781 млрд сомго жетти. 
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2022-жылдын 27-декабры6

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ЛОТЕРЕЯ ИШИ ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР 

КАБИНЕТИНИН АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИНЕ 
ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
"Ìàìëåêåòòèê ëîòåðåÿëûê êîìïàíèÿ" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûíûí èøèí 

òàðòèïêå êåëòèð¿¿ ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí, Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 
13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2016-æûëäûí 17-èþíóíäàãû ¹339 
"Ìàìëåêåòòèê ëîòåðåÿëûê êîìïàíèÿ" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûí ò¿ç¿¿ æºí¿í-
äº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí "Ìàìëåêåòòèê ëîòåðåÿëûê 
êîìïàíèÿ" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûíûí óñòàâû óøóë òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå 
ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûëäûí 10-äåêàáðûíäàãû 
¹300 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãè-
íèí âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿í¿í æàíà óþìäàðûíûí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" 
òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ 
áàøêàðóó áîþí÷à ôîíääóí áàøêàðóó ñõåìàñû òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ïî-
çèöèÿ ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå 
êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí÷à ôîíääóí àëäûíäàãû 
"Ìàìëåêåòòèê ëîòåðåÿëûê êîìïàíèÿ" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû 

".
3. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí ê¿í ºòêºíäºí êèéèí 

ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 16-äåêàáðû, ¹701

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР 
КАБИНЕТИНИН 2022-ЖЫЛДЫН 7-ИЮНУНДАГЫ 

№300 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭНЕРГЕТИКА 
МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ "КЫРГЫЗТРАНСНЕФТЕГАЗ" 

МАМЛЕКЕТТИК ИШКАНАСЫН ТЇЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ" 
ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñ-

ïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2022-æûëäûí 7-èþ-
íóíäàãû ¹300 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíå êàðàø-
òóó "Êûðãûçòðàíñíåôòåãàç" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûí ò¿ç¿¿ æºí¿íäº" òîêòî-
ìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- 4-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãè-

íå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí÷à ôîíä áåëãèëåíãåí òàð-
òèïòå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó "Êûð-
ãûçòðàíñíåôòåãàç" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûíà Áàòêåí îáëóñóíóí Êàäàìæàé 
ðàéîíóíóí "Ò¿íä¿ê Ñîõ" ìóíàé-ãàç ÷ûêêàí æåðèíèí àéìàãûíäà æàéãàøêàí 
ãàç-òåõíèêàëûê êóðóëìàëàðäûí îáúåêòòåðèí îïåðàòèâä¿¿ áàøêàðóó óêóãóí-
äà ºòêºð¿ï áåðñèí.".

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 22-äåêàáðû, ¹709

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЖАРАНДЫК АБА КЕМЕЛЕРИНИН УЧУУ 

ЭКИПАЖЫНЫН КУРАМЫ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Æàðàíäûê àâèàöèÿ æààòûíäàãû èøòè æºíãº ñàëóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç 

Ðåñïóáëèêàñûíûí Àáà êîäåêñèíèí 83-áåðåíåñèíå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí" Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòó-
öèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðûíûí àðàñûíàí àâèàöèÿëûê ïåð-
ñîíàë æîê áîëãîí ó÷óðäà, êîììåðöèÿëûê àáà òàøóóëàðûí æ¿çºãº àøûðãàí, 
àâèàöèÿëûê èøòåðäè àòêàðãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àâèàêîìïàíèÿëà-
ðûíûí æàðàíäûê àáà êåìåëåðèíèí ýêèïàæûíûí êóðàìûíà òºìºíê¿ëºð êèðè-
øè ì¿ìê¿í äåï áåëãèëåíñèí:

1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àáà ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê êåñèïòèê æàíà 
àòàéûí äàÿðäûãû áàð æàíà àâèàöèÿëûê ïåðñîíàëäûí êîëäîíóóäàãû ê¿áº-
ë¿ã¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäûê àâèàöèÿ îðãàíûíûí òààíóó æîë-
æîáîñóíàí ºòêºí ÷åò ºëêºë¿ê æàðàíäàð;

2) æàðàíäûê àâèàöèÿ æààòûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áèëèì áåð¿¿ 
óþìäàðûíäà êåñèïòèê æàíà àòàéûí äàÿðäûêòàí ºòêºí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí àâèàöèÿëûê ïåðñîíàëûíûí ê¿áºë¿ã¿í àëãàí ÷åò ºëêºë¿ê æàðàíäàð.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿëàð ìèíèñòð-
ëèãèíèí 2016-æûëäûí 1-àâãóñòóíäàãû ¹2 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æà-
ðàíäûê àáà êåìåëåðèíèí ó÷óó ýêèïàæûíûí êóðàìû æºí¿íäº» áóéðóãó ê¿÷¿í 
æîãîòòó äåï òààíûëñûí.

3. Áóë òîêòîìäó èøêå àøûðóó òèåøåë¿¿ æûëãà æàíà êèéèíêè æûëäàðãà ðåñ-
ïóáëèêàëûê áþäæåòòå êàðàëãàí êàðàæàòòàðäûí ÷åãèíäå æ¿çºãº àøûðûëàò.

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 22-äåêàáðû, ¹710

Àð áèð áàëà ¿÷¿í áèëèì àëóóíóí àäèëåòò¿¿ æàíà 
êîîïñóç æåòêèëèêò¿¿ë¿ã¿í êàìñûç êûëóó÷ó øàðòòàð-
äû ò¿ç¿¿, ìàìëåêåòòèí æàíà ñîöèàëäûê áàãûòòàãû 
èøêåðäèêòèí ê¿÷-àðàêåòòåðèí áèðèêòèð¿¿í¿í íåãè-
çèíäå àäàì êàïèòàëûí àíäàí àðû ºí¿êò¿ð¿¿ãº áàð-
äûê êûçûêäàð òàðàïòàðäûí áèðãåëåøêåí ñàëûìûí 
êºáºéò¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Êîíñòèòóöèÿñûíûí 46-áåðåíåñèíèí 3, 5-áºë¿êòº-
ð¿íº ûëàéûê, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèí 
æåòåê÷èëèêêå àëûï:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî 
ìèíèñòðëèãè ìåêòåïêå ÷åéèíêè áèëèì áåð¿¿ óþìäà-
ðûí æàíà êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð¿í, àíûí è÷èíäå áàë-
äàðäûí òîëóê æå êûñêà ìººíºòò¿¿, àç êîìïëåêòòå 
áîëóóñó ìåíåí âàðèàòèâä¿¿ æàíà àëüòåðíàòèâä¿¿ 
ôîðìàëàðûí à÷óóíó æºíºêºéëºò¿¿ æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ 
ìàêñàòûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
2016-æûëäûí 11-àïðåëèíäåãè ¹ 201 òîêòîìó ìåíåí 
áåêèòèëãåí "Ìåêòåïêå ÷åéèíêè áèëèì áåð¿¿ óþìäà-
ðûíûí ò¿ç¿ë¿ø¿íº, àëàðäû ê¿ò¿¿ãº æàíà èøòºº ðå-
æèìèí óþøòóðóóãà êàðàòà ñàíèòàðäûê-ýïèäåìèîëî-
ãèÿëûê òàëàïòàð" ñàíèòàðäûê-ýïèäåìèîëîãèÿëûê ýðå-
æåëåðèí æàíà ÷åíåìäåðèí êàéðà êàðàï ÷ûêñûí æàíà 
ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìèíèí äîë-
áîîðóí áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êèðãèçñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà 
èëèì ìèíèñòðëèãè:

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó 
Èíâåñòèöèÿëàð áîþí÷à óëóòòóê àãåíòòèêòèí àëäûí-
äàãû Ìàìëåêåòòèê-æåêå ºíºêòºøò¿ê áîðáîðó ìåíåí 
áèðäèêòå áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ÷ºéðºñ¿íäº ìàì-
ëåêåòòèê-æåêå ºíºêòºøò¿êò¿í àð êàíäàé ôîðìàëà-
ðûí êèðãèç¿¿, àíûí è÷èíäå ìåêòåïêå ÷åéèíêè áèëèì 
áåð¿¿ óþìäàðûí ò¿ç¿¿ æàíà èøòåò¿¿, èìàðàòòûí àð-
õèòåêòóðàñû, îøîíäîé ýëå è÷êè æàéëàðäûí êºð¿í¿ø-
òºð¿ áîþí÷à çàìàíáàï äèçàéíåðäèê ÷å÷èìäåðäè ýñ-
êå àëûï, æà¢û ýíåðãîýôôåêòèâä¿¿, ñåéñìîëîãèÿëûê 
æàíà áàøêà òåõíîëîãèÿëàðäû êîëäîíóó ìåíåí ýêî-
ìåêòåïòåðäè (æà¢û ôîðìàòòàãû ìåêòåïòåðäè) êóðóó 
¿÷¿í çàðûë áîëãîí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåì-
äèê óêóêòóê àêòûëàðûíûí äîëáîîðëîðóí èøòåï ÷û-
ãóóíó êàìñûç êûëñûí;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ìåê-
òåïêå ÷åéèíêè áèëèì áåð¿¿ óþìäàðûíûí âàðèàòèâ-
ä¿¿ æàíà àëüòåðíàòèâä¿¿ ôîðìàëàðûí ºí¿êò¿ð¿¿í¿ 
êàðàãàí ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó ñóíóøòàð-
äû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè-
íå êèðãèçñèí;

- 2023-æûëäûí I êâàðòàëûíûí àÿãûíà ÷åéèíêè ìºº-
íºòòº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàëäàð óêóãó áîþí÷à 
ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿ ìåíåí áèðäèêòå Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí òºìºíê¿äºé 
÷å÷èìäåðèíèí äîëáîîðóí èøòåï ÷ûêñûí æàíà áåëãè-

ëåíãåí òàðòèïòå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòèíå êèðãèçñèí:

ïàòåíòòèí æå æåêå èøêåð ê¿áºë¿ã¿í¿í íåãèçèíäå 
æåêå æàêòàð òàðàáûíàí êºðñºò¿ë¿¿÷¿ âàðèàòèâä¿¿ æà-
íà àëüòåðíàòèâä¿¿ ôîðìàäàãû ìåêòåïêå ÷åéèíêè áèëèì 
áåð¿¿ êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð¿í ûêòûÿðäóó ñåðòèôèêàòòîî 
æàíà ìåêòåïêå ÷åéèíêè áèëèì áåð¿¿ óþìäàðûí ëèöåí-
çèÿëîî ñèñòåìàñûí êàéðà êàðîî àðêûëóó ìåêòåïêå ÷å-
éèíêè áèëèì áåð¿¿ ÷ºéðºñ¿íäº ôîðìàëäóó ýìåñ ýì-
ãåê ðûíîãóí ëåãàëäàøòûðóó æàíà àÿëäàð èøêåðäèãèí 
ºí¿êò¿ð¿¿ áîþí÷à ïèëîòòóê äîëáîîðäó 2023-æûëäûí 
II êâàðòàëûíàí òàðòûï êèðãèç¿¿ æºí¿íäº;

òèåøåë¿¿ êîíñóëüòàöèÿëûê áîðáîðëîðäî àòà-ýíå-
ëåðãå àêûñûç ïñèõîëîãèÿëûê-ïåäàãîãèêàëûê æàíà êîí-
ñóëüòàöèÿëûê æàðäàì êºðñºò¿¿, àíûí è÷èíäå çîìáó-
ëóêñóç òàðáèÿ áåð¿¿ ìàñåëåëåðè áîþí÷à "Àòà-ýíåëåð 
ìåêòåáè" ïèëîòòóê äîëáîîðóí 2023-2024-îêóó æûë-
äàí òàðòûï êèðãèç¿¿ æºí¿íäº.

3. Æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðãà 
æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíà 
ñîöèàëäûê áàãûòòàãû áèçíåñ-ò¿ç¿ìäºðä¿í êîëäîîñó 
ìåíåí áàðäûê ò¿ðäºã¿ æàíà ôîðìàäàãû ìåêòåïêå ÷å-
éèíêè áèëèì áåð¿¿ óþìäàðûíûí èøòåøè ¿÷¿í øàðò-
òàðäû ò¿ç¿¿ãº êºìºê êºðñºò¿¿ ñóíóøòàëñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, 
ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãè:

- ýðòå ºí¿êò¿ð¿¿í¿í, ìåêòåïêå ÷åéèíêè áèëèì áå-
ð¿¿ óþìäàðûí à÷óóíóí æàíà êûçìàò êºðñºò¿¿í¿í ìàà-
íèë¿¿ë¿ã¿ æºí¿íäº ìàñåëåëåð áîþí÷à ìàñøòàáäóó 
ìààëûìàòòûê ºíºêò¿êò¿ èøêå àøûðñûí;

- ýðòå ºí¿êò¿ð¿¿í¿í æàíà ìåêòåïòèê áèëèì áå-
ð¿¿í¿í ìààíèë¿¿ë¿ã¿ æºí¿íäº ìàñåëåëåð, àíûí 
è÷èíäå êºï ò¿ðä¿¿ ìàäàíèÿò æàíà êºï ò¿ðä¿¿ òèë 
ìàñåëåëåðè áîþí÷à àòà-ýíåëåðäèí ìààëûìäóóëó-
ãóí æîãîðóëàòóó ìàêñàòûíäà ìàìëåêåòòèê æàíà æå-
êå ðàäèî-òåëåêàíàëäàðäà ìààëûìàòòûê ðàäèî æàíà 
òåëåáåð¿¿ëºðä¿ óþøòóðñóí;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëè-
ãè ìåíåí áèðäèêòå ýðòå æàøòàãû, ìåêòåïêå ÷åéèíêè 
æàíà ìåêòåï æàøûíäàãû áàëäàðäû ºí¿êò¿ð¿¿ãº áà-
ãûòòàëãàí ¿é-á¿ëºë¿ê áààëóóëóêòàðäûí, áàëäàðäûí 
óêóêòàðûí êîðãîîíóí, àð áèð áàëà ¿÷¿í ÷î¢äîðäóí 
æîîïêåð÷èëèãèíèí ïîçèòèâä¿¿ ¿ëã¿ëºð¿í êºðñºòêºí 
êîíòåíòòè äàÿðäàñûí æàíà ñèñòåìàëóó ò¿ðäº òðàíñ-
ëÿöèÿëàï òóðñóí.

5. Áóë òåñêåìåíèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðà-
öèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìà-
ëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

6. Áóë òåñêåìå ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï 
îí ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 22-äåêàáðû, ¹683-ò

"КЫРГЫЗ ФОНДУЛУК БИРЖАСЫ" ЖАБЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУНУН 
АЯНТЧАСЫНДА БААЛУУ МЕТАЛЛДАРДЫ САТУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Áààëóó ìåòàëëäàð ðûíîãóí ºí¿êò¿ð¿¿ æàíà áààëóó 
ìåòàëëäàðäû ñàòóó ìåõàíèçìèí àíäàí àðû ºðê¿íäºò¿¿ 
ìàêñàòûíäà, "Áààëóó ìåòàëëäàð æàíà àñûë òàøòàð æº-
í¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6-áåðå-
íåñèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê 
Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê áààëóó 
ìåòàëëäàð æàíà àñûë òàøòàð ôîíäóíóí áààëóó ìå-
òàëëäàðûí áèðæàëûê òîîðóêòàðäà ñàòóóíóí òàðòèáè 
æºí¿íäº æîáî òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëè-
ãè æûë ñàéûí ðåñïóáëèêàíûí ºíä¿ð¿øò¿ê, ôèíàíñû-
ëûê, èëèìèé, ñîöèàëäûê-ìàäàíèé êåðåêòººëºð¿í æà-
íà áàøêà ìàìëåêåòòèê êûçûê÷ûëûêòàðûí êàìñûç êû-
ëóó ¿÷¿í ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòè ò¿ç¿¿äº áèðæàëûê 
òîîðóêòàðäà àëàðäû ñàòóó ¿÷¿í çàðûë áîëãîí êºëºì-

äºðäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê áàà-
ëóó ìåòàëëäàð æàíà àñûë òàøòàð ôîíäóí ò¿ç¿¿ æà-
íà òîëóêòîî ¿÷¿í áþäæåòòèê êàðàæàòòàðäûí êºëºì¿í, 
îøîíäîé ýëå áààëóó ìåòàëëäàðäû "Êûðãûç ôîíäóëóê 
áèðæàñû" æàáûê àêöèîíåðäèê êîîìó àðêûëóó ñàòóóãà 
äàÿðäîî ¿÷¿í çàðûë áîëãîí ÷ûãûìäàðäû êàðàñûí.

3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðà-
öèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìà-
ëûãûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìè-
íèñòðëèãèíå æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 16-äåêàáðû, ¹700

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2021-ЖЫЛДЫН 20-АПРЕЛИНДЕГИ 
№156 "ЭКСПЕРТТИК КОРУТУНДУ БЕРЇЇ БОЮНЧА ЭКСПЕРТ УЮМДАРДЫН 
ЖАНА ЇЧЇНЧЇ ЄЛКЄЛЄР МЕНЕН СООДА ЖЇРГЇЗЇЇДЄ ТАРИФТИК ЭМЕС 

ЖЄНГЄ САЛУУНУН ЧАРАЛАРЫ КОЛДОНУЛА ТУРГАН ТОВАРЛАРДЫН 
БИРДИКТЇЇ ТИЗМЕГИНЕ КИРГИЗИЛГЕН ТОВАРЛАРДЫ ЭКСПОРТТООГО 

ЖАНА ИМПОРТТООГО УРУКСАТ ДОКУМЕНТТЕРИН БЕРЇЇ БОЮНЧА 
ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ ОРГАНДАРДЫН ТИЗМЕГИН БЕКИТЇЇ ЖАНА 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН ТАРИФТИК ЭМЕС ЖЄНГЄ 
САЛУУ ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ 

КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТЕСКЕМЕСИ

Òûøêû ýêîíîìèêàëûê èøòè æ¿çºãº àøûðóóäà óðóê-
ñàò áåð¿¿÷¿ äîêóìåíòòåðäè ºç óáàãûíäà áåð¿¿í¿ 
êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áå-
ðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûë-
äûí 20-àïðåëèíäåãè ¹156 "Ýêñïåðòòèê êîðóòóíäó 
áåð¿¿ áîþí÷à ýêñïåðò óþìäàðäûí æàíà ¿÷¿í÷¿ ºë-
êºëºð ìåíåí ñîîäà æ¿ðã¿ç¿¿äº òàðèôòèê ýìåñ æºí-
ãº ñàëóóíóí ÷àðàëàðû êîëäîíóëà òóðãàí Òîâàðëàð-
äûí áèðäèêò¿¿ òèçìåãèíå êèðãèçèëãåí òîâàðëàðäû 
ýêñïîðòòîîãî æàíà èìïîðòòîîãî óðóêñàò äîêóìåíò-

òåðèí áåð¿¿ áîþí÷à ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäàðäûí 
òèçìåãèí áåêèò¿¿ æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ªêìºò¿í¿í òàðèôòèê ýìåñ æºíãº ñàëóó ÷ºéðºñ¿íäº-
ã¿ àéðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æº-
í¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí òèðêåìåñè óøóë 
òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿí-
äàëñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 16-äåêàáðû, ¹699



- Иманилла Нуркамилович, сиз 
жетектеген кызматтын негизги 
ишмердїїлїгїнє токтолуп кетсе-
ўиз. Функциясы, милдети кандай?

- Соттук экспертиза адамдын 
укуктары менен мыйзамдуу кы-
зыкчылыктарын коргоо жана мый-
замдуулукту камсыз кылуу система-
сынын маанилїї тармагы, а эў не-
гизгиси сот адилеттїїлїгїнїн ажы-
рагыс бєлїгї. Соттук экспертиза-
нын корутундусу далилдердин би-
ри, ал тургай айрым жарандык же 
кылмыш иштеринде жападан жал-
гыз далил болуп эсептелет. 

Кыргыз Республикасынын Юс-
тиция министрлигине караштуу 
Соттук-эксперттик кызмат соттук-
эксперттик иш чєйрєсїндє саясатты 
жїзєгє ашыруучу мамлекеттик ме-
кеме. Кызматтын негизги милдетте-
рине соттук-эксперттик ишти уюш-
туруу жана ишке ашыруу, атайын би-
лимдерди жана техникалык каражат-
тарды колдонууда сот жана укук кор-
гоо органдарына методикалык жана 
методологиялык жардам кєрсєтїї, 
соттук-экспертиза чєйрєсїндє оку-
тууларды камсыз кылуу, соттук экс-
перттерди даярдоо жана квалифи-
кациясын жогорулатуу кирет.

Азыркы учурда биздин кыз-
маттын эксперттери экспертиза-
нын 50дєн ашык актуалдуу тїрїн, 
жылына 10 миўден ашык экспер-
тиза жїргїзєт. Соттук курулуш-
техникалык, соттук-экономикалык, 
єрт-техникалык, трасологиялык, 
наркотикалык заттарга кримина-
листикалык, лингвистикалык жа-
на дин таануу сыяктуу экспертиза-
лардын єзгєчєлїгїнє байланыш-
туу изилдєєлєрдї жїргїзїїгє кєп 
убакыт коройт. Анткени аталган 
экспертизалар татаал объектилер-
ди жана кєлємдїї материалдарды 
изилдєєнї талап кылат. Соттук экс-
перттин корутундусу – бул, тигил 
же объектини, же материалды или-
мий негизде изилдєєнїн натыйжа-
сы, айрым учурда корутунду єзїнчє 
эле диссертацияны элестетет. Масе-
лен, алакандай кагаздагы бул нар-
котикалык зат экен деген бїтїм ко-
рутунду эмес, ошол заттын, алар-
дын аралашмасынын жаралышынан 
тартып химиялык тїзїлїшї, сак-
талышы, єзгєчєлїктєрї, касиетте-
рине чейинки кылдат изилдєєнїн, 
лабораториялык эксперименттер-
дин натыйжасында гана корутун-
ду жазылат. Же болбосо, курулуш-
техникалык экспертиза кайсы бир 
убакта курулган кєп кабаттуу има-
раттын техникалык документация-
сынан тартып пайдаланылган куру-
луш материалдарынын сапатына, 
курамына чейинки татаал изилдєє-
нї талап кылат. Эксперттик изилдєє 
процессуалдык документ, эксперт ар 
бир сєзїн, аныктамасын, колдон-
гон формуласын, методун илимий 
эрежеге ылайык далилдейт. Эксперт 
чыгарган тыянагы їчїн керт башы 

менен мыйзам алдында жооп берет. 
Образдуу айтканда, ар кандай буюм, 
мисалы эбак атылган ок эксперттин 
колуна тийгенде качан жана эмне-
ден жасалганын, кай куралдан кан-
тип атылып, кайда тийгенине че-
йинки тагдырын кадимкидей айтып 
берет. Албетте, биздин ишибиз та-
таал, жооптуу, керектїї, сыймык-
туу жана кызыктуу иш.

- Соттук-эксперттик ишти жї-
зєгє ашырууда материалдык-
техникалык база талапка жооп 
береби? Кадрдык мїмкїнчїлїк 
жетиштїїбї?

- Кыргыз Республикасынын Пре-
зиденти Жапаров Садыр Нургожое-
вичтин 2021-жылдын 29-январын-
дагы "Менчикти коргоо жана иш-
керлерди жана инвесторлорду кол-
доо жєнїндє" Жарлыгы Соттук-
эксперттик кызматынын дараме-
тин чыўдоого жана материалдык-
техникалык жактан камсыздоого 
эў сонун таасир этти. 

Илим жана техниканын єнїгїїсї 
жана кылмыш аракеттерин ишке 
ашыруу ыкмаларынын, жолдорунун 
улам єркїндєшї эксперттик лабо-
раторияларыбызды, материалдык-
техникалык жабдыктарды улам жа-
ўылоого мажбурлайт. Технология-
лык жана глобалдык єзгєрїїлєр-
гє татыктуу жооп берїї їчїн ара-
кеттерди тынымсыз кєрїп жатабыз. 
Ошондуктан, мисалы ДНК-анализ, 
экологиялык, техногендик же авиа-
катастрофаларды изилдєє, улам жа-
ўырган технологияларга байланыш-
туу трансулуттук финансылык кыл-
мыштардын материалдарына экс-
пертиза сыяктуу экспертизалардын 
жаўы актуалдуу тїрлєрїн кирги-
зїї ишибиздин келечектїї багы-
ты. Экспертизаларды жїргїзїїнїн 
автоматташтырылган программа-
лык ыкмаларын колдонуу, заман-
бап лабораториялык жабдыктар ме-
нен камсыздоо, соттук-эксперттик 
ишмердїїлїк процессин «элект-
рондук єкмєт» механизминин ал-
кагында бюрократиялык тоскоол-
дуктардан арылтуу, санариптеш-
тирїї процесстерин биз жїргїзїп 
жатабыз. Єрттїк-техникалык, ма-
териалдык, заттык жана буюмдар-
ды изилдєє, соттук-баллистикалык 
жана жардыруу-техникалык 

экспертизаларды єткєрїїдє єзгє-
чє бир жабдуулар керек. Кримина-
листикалык жана химиялык лабо-
раторияга жаўы аппараттар коюл-
ду, далил буюмдарды, реактивдер-
ди сактоого зарыл шарттар тїзїлдї. 

Республикалык бюджеттен ко-
шумча каражат бєлїнїп, ар бир 
экспертке кубаттуу, жаўы компью-
терлер жана керектїї лаборатория-
лык, техникалык жабдыктар, кооп-
туу шарттарда иштеген эксперттер 
атайы кийим менен камсыз болуш-
ту. Келечекте єрт чыккан, жарыл-
ган, катастрофа болгон жерлерди 
кароо, изилдєє їчїн атайы дрондор-
ду алуу болжолдонууда. “Эксперт” 
автоматташтырылган маалыматтык 
системасы тесттик, сынак режиминде 
иштеп жатат. Реалдуу режимге єткєн-
дє тергєєчї же сот гана эмес, соттук 
процесстин ар бир катышуучусу да-
йындалган экспертизанын аткарылы-
шын карай алат. Албетте, токтомдун 
мазмуну жана эксперттик корутунду 
менен тиешелїї адам белгиленген 
гана тартипте таанышса болот, би-
рок экспертиза качан дайындалып, 
качан корутунду чыкканын кызык-
кан тарап кєрє алат.

Кадрлар демекчи, эксперт – 
илимдин адамы, бирок анын изил-
дєєсї тергелип же сотто каралып 
жаткан конкреттїї ишке байла-
ныштуу процессуалдык мыйзамдар 
менен жєнгє салынган аракет бол-
гондуктан, соттук эксперт єзгєчє 
кылдаттыкты жана бийик жоопкер-
чиликти талап кылган кесип. Демек 
кадрларды тандоо, даярдоо, анын 
кесиптик чеберчилигин єркїндє-
тїї эў негизги маселе. Биз эксперт-
терди єзїбїз да окутуп, тышка да 
билимин єркїўдєтїїгє, тажрыйба 
алмашууга жиберип турабыз. Ми-
салы, химик-эксперттерди Буда-
пештте єткєн “Синтетикалык нар-
котиктерди єндїрїїнїн жаўы тен-
денциялары” аттуу окуу курсунда 
окуттук. Лингвист жана дин таа-
нуу эксперттери Казань шаарында 
эки жумалык атайы курста окуп ке-
лишти. Эксперттерибиз эл аралык 
илимий-практикалык конференция-
ларга катышып, кесиптештери ме-
нен пикир алмашып, экспертология 
боюнча илимий жаўылыктар ме-
нен таанышып турушат. Кызматтын 

илимий-методикалык кеўеши бар, 
анын мїчєлєрїнїн дээрлик 70% 
университеттердеги окумуштуулар, 
анткени алардын билимин, кеп-
кеўешин пайдаланууга биз єтє кы-
зыктарбыз. Илимий-методикалык 
кеўеште методикалык сунуштар, 
жаўы методикалар, колдонмолор, 
докладдар талкууланып турат. Кыс-
касы соттук-эксперттик кызматта 
университет же илим-изилдєє инс-
титутундагыдай эле илимий иштер 
жїрїп турат. Эксперт дайыма фор-
мада болуусу абзел, ошондуктан 
илимий-методикалык, тажрыйба 
алмашуу иштерин системалашты-
руу аракетин кєрїїдєбїз. 

- Соттук-эксперттик кызмат-
тын аймактардагы бєлїмдєрї 
барбы? Алар кандай кызмат кєр-
сєтїшєт?

- Албетте бар. Кызматтын Тїш-
тїк башкармалыгы Баткен, Ош жана 
Жалад-Абад облустарын тейлет. 60 
жылдан бери Тїштїк башкармалы-
гынын єзїнчє имараты жок эле, эми 
минтип єлкє жетекчилигинин тап-
шырмасы, Жогорку Кеўештин депу-
таттарынын колдоосу менен има-
рат курууга акча каражаты бєлїнїп, 
бир жыл ичинде Ош шаарында има-
рат салынды. 22-ноябрда ачылып, 
азыр заманбап лабораторияда экс-
перттер иштеп жатат. 

Кызматтын Тїндїк башкармалы-
гынын имараты болсо Ысык-Кєл об-
лустук єнїктїрїї фондунун эсеби-
нен быйыл толук ремонттон єттї. 

Аймактагы эксперттерибиз биз-
дин кызматка тиешелїї тике мил-
детин аткарышат, башкача айтканда 
соттук экспертизаларды жїргїзєт. 
Бирок, адистердин жоктугунан ай-
рым экспертизалар аймактарыбыз-
да жїргїзїлбєйт. Борбордо жїргї-
зїлїїчї экспертизалардын бардык 
тїрлєрїн аймактарда да жїргїзїїгє 
жетишїї озуйпасы алдыбызда туру.

- Сиз башкарган кызматтын 
эл аралык алкактагы кызмат-
ташуусу кандай жолго коюлган?

- Эки багытта иш жїргїзїп жа-
табыз. Биринчиден, биз лаборато-
рияларыбызды эл аралык аккре-
дитациядан єткєрїїгє умтулууда-
быз. Соттук-эксперттик кызматта 
сапат менеджмент системасы тї-
зїлїп жатат. Эл аралык ISO/МЭК 
17025, ISO/МЭК 17020 жана ISO/
МЭК 15189 стандарттарын кирги-
зїї максатында лабораторияларды, 
жабдыктарды, приборлорду, мето-
дикаларды эл аралык стандарттар-
га шайкеш келтирїї боюнча эл ара-
лык уюмдар, єнєктєш мамлекеттер 
жана уюмдар менен тынымсыз сїй-
лєшїїлєр жїрїп, практикалык иш-
тер аткарылууда. Эў жєнєкєй при-
бор, маселен тараза да атайы сы-
нактан єтїп, сертификаты болууга 
тийиш. Ансыз, “баланча миллиг-
рам” деген тыянак эске алынбайт. 
Эл аралык аккредитациянын тїп-
кї максаты биздин эксперттик ко-
рутунду тышкы дїйнєдє далил ка-
тары таанылууга, бааланууга, эске 
алынууга тийиш. Экинчиден, акк-
редитация экспертизанын сапатын 
жакшыртууга єбєлгє болот. Їчїн-
чїдєн, ушул аркылуу чет єлкєлєр-
дїн экспертология боюнча жетиш-
кендиктеринен пайдаланууга мїм-
кїнчїлїк алабыз. 

Биздин Кызмат алыскы жана 
жакынкы мамлекеттердин соттук-
эксперттик мекемелери, илимий 
институттары, эл аралык уюмдар 

менен алакасын жылдан-жылга 
бекемдєєдє. Алаканын геогра-
фиясы кеўири. Россия, Грузия, Эс-
тония, Латвия, Венгрия, Казакс-
тан, Беларусь сыяктуу єлкєлєр ме-
нен илимий-методикалык байла-
ныштарыбыз ургаалдуу. Бириккен 
Улуттар Уюмунун Єнїктїрїї прог-
раммасы, БУУнун Кылмыштуулук-
ка жана наркотиктерге каршы баш-
кармалыгы, Американын Кыргыз-
стандагы элчилиги, ОБСЕ, Европа-
лык Биримдик, ШКУ биздин турук-
туу єнєктєштєрїбїз.

- Кечиктирилгис чечїїнї та-
лап кылган кандай маселелер 
бар?

- Соттук-эксперттик кызматтын 
эксперттик лабораториялары учур-
да Бишкек шаарындагы эки имарат-
та (Орозбеков кєчєсї №11 жана Бє-
кєнбаев кєчєсїндєгї №97) жайгаш-
кан. Бєкєнбаев кєчєсїндєгї имарат 
1940-жылы курулган, авариялык 
абалда жана капиталдык оўдоого 
жараксыз. Андан тышкары, имарат-
тын абалы талапка жооп бербеген-
диктен, Соттук-эксперттик кызмат-
тын лабораторияларын эл аралык 
аккредитациядан єтїшїнє, демек  
эксперттик корутундулардын таа-
нылышына тоскоолдук жаратууда. 
Эксперттик лабораториялардын 
жана административдик имарат-
тардын бири-биринен алыс жай-
гашкандыгы экспертизага берил-
ген материалдардын жана далил 
буюмдарынын коопсуздугуна кор-
кунуч келтирїїдє. Эксперттик ла-
бораториялар менен администра-
тивдик кызматтар бир жерде жай-
гашып, экспертизага тапшырылган 
материалдардын жана далил буюм-
дардын коопсуздугун камсыз кылуу 
маселесин тезинен чечїїгє аракет-
тер жасалып жатат. 

Экинчиден, облустардын район-
дорундагы жана шаарларындагы сот 
жана укук коргоо органдары жана 
жарандык, жазык, административ-
дик иштердин башка катышуучу-
лары 200 жана андан кєп километр 
аралыкта жайгашкан эксперттик 
уюмдарга кайрылууга муктаж. Бул єз 
кезегинде каражаттардын жана уба-
кыттын коромжусуна, иштерди тер-
гєєнїн жана кароонун процессуал-
дык мєєнєттєрїнїн бузулушуна алып 
келет. МСЭК аймактык бєлїмдєрї 
экспертизанын айрым гана тїрлєрїн 
жїргїзє алат, бул жагдай да компе-
тенттїї органдардын процессуал-
дык ишмердїїлїгїнїн сапатына жа-
на мєєнєтїнє терс таасирин тийги-
зет. Ошондуктан соттук-эксперттик 
кызматтын алыскы аймактарда, ма-
селен Баткенде жана Таласта аймак-
тык тїзїмдєрдї ачуу маселеси єтє 
актуалдуу. Албетте, аталган эки ма-
селе боюнча Министрлер Кабинети 
менен иштеп жатабыз.

- Сиз ємїр бою юстиция тар-
магында эмгектенип келе жата-
сыз. Бул тармак сизге эмнеси ме-
нен кызык деп ойлойсуз?

- Юрист болгонум менин таг-
дырым, турмуштук жолум, ат жа-
лын тарткандан тартып жашоодо-
гу ийгиликтеримдин єбєлгєсї. Эми 
минтип Юстиция министрлигине 
караштуу Соттук-эксперттик кыз-
матта иштеп жатканыма сыймык-
танам. Абдан билимдїї юристтер, 
кесипкєй эксперттер менен бирге 
иштешїї, тажрыйбалуу адистер жа-
на таланттуу жаштар менен їзєўгї-
лєш болуу бактысын кымбат тутам, 
жоопкерчилигин тереў тїшїнєм.  

Мазмундуу маегиўизге чоў 
рахмат. Жакында эле Юстиция 
тармагына сиўирген эмгегиўиз 
жогору бааланып, "Эркин-Тоо" 
мамлекеттик расмий гезити та-
рабынан берилген "Эл сыймыгы" 
сыйлыгыўыз кут болсун! Иште-
риўизде ийгиликтерди каалайм. 

Разия ЖООШБАЕВА

АКТУАЛДУУ МАЕК

КРнын Юстиция министрлигине караштуу Соттук-эксперттик  
кызматынын тєрагасы Иманилла КОЧКОРБАЕВ:

“СОТТУК ЭКСПЕРТИЗА – СОТ 
АДИЛЕТТЇЇЛЇГЇНЇН АЖЫРАГЫС БЄЛЇГЇ”
Єлкєдє соттук-экспертизалык 
кызматынын ишмердїїлїгї менен 
кабардар болууга  кызыккан 
адамдар кєп. Андан калса, укуктук 
мамлекетти курууда соттук 
экспертизанын орду маанилїї 
экени талашсыз. Ушундан улам, 
аталган кызматтын тєрагасы 
Иманилла Кочкорбаевди сєзгє 
тартып, бир топ суроолорубузга 
жооп алдык. 
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АЙМАК АЖАРЫ – КЇЖЇРМЄН КАЛКЫ МЕНЕН

Базар-Коргон району мамлекетибиздеги 
ийгиликтери менен таанылган алдыўкы 
райондордун бири. Кыргыз мамлекети 

союздун курамында турган маалдан бери эле калк 
керектєєсїндєгї эў зарыл болгон продукцияларды 
єндїрїїдє жогорку чектердеги кєрсєткїчтєрдї 
жаратып келатышат. Миўдеген  базар-коргондук 
мекендештерибиз ак кызматы, адал эмгектери менен 
элге таанылышып, атак-даўкы менен сыймыктанып 
келишет. 
Базар-Коргон районунун каармандарынын сыймыктуу 
жолдорун азыркы тапта алардын урпактары ар-
намыстуулук менен улантышып, эгемен мамлекетибиздин 
байрагын татыктуу желбиретишїїдє. 
Бїгїнкї кїндє Базар-Коргон районунун 
мамлекеттик администрациясынын башчысы–
акими Сатыбалдиев Жанысак Манасбекович 
учур талабына ылайык ургаалдуу аракеттери 
менен жетектеп келе жатат. Жыл жыйынтыгы 
боюнча татыктуу кєрсєткїчтєрдї жаратып, 
райондун социалдык-экономикалык 
жашоо-шартынын улам алгалай берїїсїндє 
кєптєгєн аракеттерди жасап жаткан 
Жанысак Сатыбалдиевдин маанайы 
жарык, алдыга алган багыты ары шар, 
ары тїз. 
Аким менен болгон баарлашуубузда 
райондогу ийгиликтер, 
кыйынчылыктарды жоюудагы жасалып 
жаткан аракеттер туурасында сєз 
болду.

Базар-Коргон райондук мамлекеттик администрациясынын 
башчысы–акими Жанысак САТЫБАЛДИЕВ:

”БАКУБАТ ЖАШОО – АР БИР 
АДАМГА КЄЗ КАРАНДЫ”

ИШТИ ИЛГЕРИЛЕТКЕН 
ИНВЕСТИЦИЯ

- Быйылкы жыл биздин райо-
нубуз їчїн жемиштїї жыл бол-
ду. Райондун эл чарбасынын бар-
дык тармактары боюнча салыш-
тырма баада 14 млрд 482 млн 924 
миў 600 сомдук ички дїў про-
дукция єндїрїлїп, єндїрїштїн 
кєлємї єткєн жылдын деўгээли-
не салыштырмалуу план ашыгы 
менен аткарылды. 

Пахта, кондитердик азыктар, 
макарон азыктары, кїрїч, май 
азыктары, бакча жемиштери, 
жеўил кєйнєктєрдї тигїї єткєн 
жылдын ушул мезгилине кара-
та накталай тїрдє ашыкча єн-
дїрїлдї. 

Район боюнча мамлекет-
тик бюджетке салык тєлємдє-
рїн жыйноонун жалпы планы 
106,3%га аткарылды. Бул кєр-
сєткїч єткєн жылга салыштыр-
ганда арбын болуп, єсїї ыргагын 
тїздї. Кыргыз Республикасынын 
Єкмєтїнїн 2020-жылдын 24-ию-
нундагы “Салык жол-жоболорун 
фискалдаштыруунун электрон-
дук системасын киргизїї боюн-
ча чаралар жєнїндє” №356 ток-
томун турмушка ашыруу боюн-
ча иштер уланууда. 

Ошондой эле жаўы жумуш 
орундарын тїзїї, кошумча кар-
жы булактарын табуу макса-
тында ички жана тышкы инвес-
тицияларды тартуу жаатында 
максаттуу иштер жїрїп жатат. 
2022-жылы райондун аймагын-
да жалпы 80 ишкана ишке кирги-
зилип, 434 жаўы жумушчу ору-
ну тїзїлдї. Атап єтсєм, “Кыргыз-
индустрия” мамлекеттик ишка-
насынын 49,0% жана жеке иш-
кер Улан Жусубаевдун 51% салы-
мы менен “Кыргызкыш” ЖЧКсы 
тїзїлїп, Базар-Коргон шаарына 
караштуу Падачы участкасын-
да мурда токтоп калган кыш за-
водуна 46 млн 500 миў сомдук 
инвестиция жумшалды. Сутка-
сына 30000-35000 даана кыш 

чыгарылат, 30 жаўы жумуш-
чу орун тїзїлдї. Андан башка 
Базар-Коргон шаарынын айма-
гындагы “Золотой Орех” ЖЧК-
сы тарабынан кыш заводун ре-
конструкциялоо жана жаўы 2 
кыш бышыруучу откана курул-
ду. Кошумча 40 жумушчу орун 
тїзїлдї. Сейдикум айыл айма-
гында “Ак-Тулпар-А” ЖЧКсы та-
рабынан логистикалык борбордо 
сыйымдуулугу 100 тоннаны тїз-
гєн муздаткыч кампасы курул-
ду. Ал жерде 5 туруктуу жана 20 
убактылуу (сезондук) жумушчу 
орундары менен камсыз болду. 

Дагы бир жакшы саамалык, 
Базар-Коргон районунун айма-
гында кичи ГЭС куруу боюнча 
жалпы 4 ишкерге жер тилкеле-
ри ажыратып берилген. Бїгїн-
кї кїндє Кызыл-Їўкїр айыл ай-
магынын Жаз-Кечїї айылына 
“ЭлИнвестГрупп” ЖЧКсы тара-
бынан кубаттуулугу 5 МгВ чакан 
ГЭС куруу боюнча жумуш жїр-
гїзїлїїдє. Долбоордун жалпы 
сметалык баасы 3,5 млн АКШ 
долларын тїзсє, бїгїнкї кїндє 
600 миў АКШ долларында жу-
муштар аткарылып калды. Ра-
йондун аймагында жеке ишкер-
ликти єнїктїрїїгє артыкчылык 
берип, ыўгайлуу шарттарды тї-
зїїгє болгон аракетибизди жа-
сап жатабыз.

Ошондой эле Базар-Коргон ра-
йондук єнїктїрїї фондусунун 
мекемесине республикалык бюд-
жеттин эсебинен 35 млн 400 миў 
сом акча каражаты бєлїнгєн. Ра-
йондук Байкоочу кеўештин ка-
роосунан колдоо таап, фонд та-
рабынан каржылоого алынган 

жалпы долбоорлордун саны 38, 
мунун ичинен социалдык ба-
гыттагы долбоорлордун саны 17, 
экономикалык багыттагы дол-
боорлордун саны 12, ал эми жаз-
гы талаа жумуштарына даярдык-
тарды кєрїї боюнча арыктарды 
тазалоо долбоорлорунун саны 
9ду тїздї. 

 Базар-Коргон районунун 58 
калктуу айылдарынан 45 айы-
лынын калкы суу тїтїкчєлєрї 
аркылуу ичїїчї таза суу менен 
камсыз болушкан. Учурда ра-
йондун аймагында калкты таза 
суу менен камсыздоо максатын-
да Ислам Єнїктїрїї Банкынын 
каржылоосундагы 2 долбоорлор 
боюнча жумуш жїрїїдє.

ИШМЕРДЇЇЛЇКТЇ 
АРТТЫРУУГА 
ТИЕШЕЛЇЇ ШАРТТАР

- Районубузда билим бе-
рїї, саламаттыкты сактоо, ма-
даният тармагындагы мекеме-
уюмдардын ишмердїїлїгїн арт-
тырууга тиешелїї шарттар тї-
зїлїїдє. Быйылкы жылы рес-
публикалык бюджеттин капи-
талдык салымдар беренесинин 
эсебинен Талдуу-Булак айыл єк-
мєтїнїн аймагында 375 орундуу 
№27 Р.Чойбеков атындагы орто 
мектептин курулушу жїрїїдє. 
Кеўеш айыл єкмєтїнїн Кара-
Жыгач айылындагы №38 А.Ос-
монов атындагы мектебинин ку-
рулуш долбоорунун жалпы сме-
талык баасы 72 млн 619 миў 100 
сомду тїздї. Бешик-Жон айыл 
аймагындагы №42 Сооронбаев 

атындагы мектептин куру-
лушу жїрїп жатат. Могол 
айыл аймагынын Ооган-
Талаа айылындагы оору-
кана, Арстанбап айыл 
аймагында бала бакча 
курулууда.

Ал эми Сейдикум 
айыл аймагына караш-
туу Жаш-Ленин айы-
лында 100 орундуу, 
Кызыл-Ай айылын-
да 75 орундуу, Базар-
Коргон шаарында 50 
орундуу “Алтын ба-
лалык” балдар бак-
часы ачылды.

Кеўеш айыл ай-
магындагы Коткор 
айылына 50 орун-
дуу бала бакча куруу 
їчїн ПСД документ-
тери бїткєрїлїп, сме-
талык баасы 43 млн 331 
миў 300 сомду тїзгєн 
курулуш жумуштарына 
конкурстун жыйынтыгы 

каралууда. Сейдикум айыл 
аймагындагы Кызыл-Ай айылын-
дагы 75 орундуу бала бакчанын ку-
рулушуна ПСД жасоо їчїн кон-
курстун жыйынтыгы чыгары-
лып, “АСК Система” ЖЧКсы ме-
нен келишим тїзїлгєн.

Могол айыл аймагындагы 
Кара-Ой айылында №41 Жусу-
пали уулу Жолдош атындагы 
мектепке кошумча корпус ку-
руу їчїн жана Бешик-Жон айыл 
єкмєтїнїн Карача айылындагы 
№8 Карача атындагы 225 орун-
дуу мектебин куруу їчїн “Архст-
рой компани” ЖЧКсы тарабынан 
ПСД документтери, Сейдикум 
айыл аймагынын Чоў-Курулуш 
айылындыгы №44 А.Жумабаева 
атындагы 275 орундуу мектебин 
куруу їчїн “АСК Система” ЖЧК-
сы тарабынан ПСД документте-
ри даярдалууда.

Билим берїї тармагындагы 69 
мектептен 47 мектеп интернетке 

туташтырылып, 65 мектепке ви-
део кєзємєл орнотулду. Облустук 
єнїктїрїї фондунан алынган ка-
ражаттын эсебинен 15 даана ин-
терактивдїї доска 1 бала бакча-
га жана 14 мектепке орнотулуп, 
мугалимдер заманбап техноло-
гияларды колдонуу менен сабак 
єтїп жатышат.

Райондо маданият тармагын 
єнїктїрїїгє єзгєчє кєўїл бу-
рулууда. Быйыл райондун тур-
гундарын маданий жактан тей-
лєєнї жакшыртуу максатында 
райондук єнїгїї фондусуна 746 
900 сомдук долбоор жазылып, 
550 400 сомдук улуттук кийим-
дер жана музыкалык аспаптар 
алынды. Ошондой эле район-
дук китепканага аталган фонд-
дун эсебинен 196 500 сомдук ка-
ражатка конференция залы їчїн 
стол, стул жана китеп кєргєз-
мєлєрїн чыгаруу їчїн шкафтар 
алынып, окурмандарга шарт тї-
зїлдї. Кыргыз Республикасынын 
Маданият, маалымат, спорт жа-
на жаштар саясаты министрлиги 
менен биргеликте Базар-Коргон 
борбордук шайлоо комиссиясы 
тарабынан райондук борборлош-
турулган китепкананын конфе-
ренция залында “Жарандык жа-
на санариптик билим берїї бор-
бору” ачылды. Райондук балдар 
китепканасынын окуу залында 
"Эрте жаштагы балдарды єнїк-
тїрїї борбору" уюштурулду. 
Ошондой эле райондун борбо-
рундагы Ї.Сыдыков паркынын 
башкы планынын негизинде же-
ке ишкерлерге ижарага берилип, 
88 млн сомдук жумуштар атка-
рылып, райондун тургундары-
на маданий эс алуу борбору ку-
рулду.

“Биринчи байлык – ден соо-
лук” демекчи, саламаттыкты 
сактоо тармагында дагы бир 
топ олуттуу иштер жїрїп жа-
тат. Базар-Коргон райондук 
жалпы дарыгердик практика 
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борборунун неврология бєлїмї 
жайгашкан имарат 1954-жылы 
мектепке ылайыкташып курулуп, 
1996-жылга чейин мектеп болуп 
иштеп келген. Кыргыз Республи-
касынын Єкмєтїнїн 11-ноябрь 
1996-жылдагы №531 токтомунун 
негизинде Базар-Коргон район-
дор аралык кургак учук оорусу-
на каршы кїрєшїї борбору бо-
луп тїзїлгєн. 

Ушул имарат Базар-Коргон ра-
йондук жалпы дарыгердик прак-
тика борборунун балансына єт-
кєрїлїп берилген. Оорукана-
нын балансына єткєн убакта 
имарат авариялык абалда бол-
чу. 2022-жылдын башынан сме-
тасы тїзїлїп, жалпы 22 602 777 
сомго толук оўдолду. Оўдоо иш-
тери милдеттїї медициналык 
камсыздандыруу фонду тарабы-
нан республикалык бюджеттен 
каржыланды. Учурда бейтаптар-
га бардык заманбап шарттар тї-
зїлгєн. Имаратка Базар-Коргон 
райондук жалпы дарыгердик 
практика борборунун невроло-
гия бєлїмї жайгашкан. Жалпы 
40 (койка) керебет орундуктар 
кызмат кєрсєтєт. Кошумча да-
гы жандандыруу бєлїмї жана 
физиотерапиялык дарылоо бє-
лїмдєрї жайгашат. Ошондой эле 
айыл єкмєттєрїндєгї ФАП жа-
на башка медициналык тейлєє 
кызматтарынын ишин жакшыр-
туу боюнча алдыбызда планда-
рыбыз бар.

ДЫЙКАНЧЫЛЫК 
НЕГИЗГИ КИРЕШЕ 
БУЛАГЫ

- Биздин районубуз илгертен 
эле айыл чарбасы менен респуб-
ликага белгилїї болуп келген. 
Бїгїнкї кїндє дагы дыйканда-
рыбыз жайды жайлата иштеген 
мээнетинин їзїрїн кєрїп жат-
кан чагы. Базар-Коргон району 
боюнча 2022-жылда Кыргыз Рес-
публикасынын Президентинин 

2021-жылдын 8-февралындагы 
“Кыргыз Республикасынын аг-
роєнєр жай комплексин єнїк-
тїрїї боюнча чаралар жєнїндє” 
ПЖ №25 Жарлыгын ишке ашы-
руу максатында 21300 гектар ай-
доо аянттарында дыйканчылык 
иштерин жїргїзїї пландашты-
рылып, буудай, арпа, нокот, та-
руу, кїрїч, жїгєрї, пахта, май 
єсїмдїгї, картошка, жашылча, 
бахча єсїмдїктєрї жана тоют, 51 
гектар аянтты тїзгєн кїнєскана-
ларга жер-жемиштер єстїрїлдї.

Айыл чарба тармагында 
2021-жылдын кєлємїнє салыш-
тырмалуу 130 млн 65 миў 200 
сомдук продукция кєп єндїрїл-
дї. Анын ичинен негизинен та-
лаачылык жана мал чарба про-
дукциялары тїзєт. 

«Айыл чарбасын каржылоо 
–10» долбоору боюнча Базар-
Коргон районунда 2022-жыл-
га карата жеўилдетилген на-
сыядан пайдаланууда фермер-
дыйкандарга кеўири тїшїндї-
рїї иштери жїргїзїлгєндїгїнїн 
натыйжасында жалпысы 165 жа-
ран 111 млн 317 миў сомдук на-
сыя алышты. Насыялар дыйкан-
фермерлерге жана жеке ишкер-
лерге райондогу «Айыл-Банк» 
жана РСК-Банктары аркылуу 
берилди.

Ошондой эле айыл чарбасы-
нын тїшїмдїїлїгїн жогорула-
тууда ирригация системасынын 
туруктуу иштеп турушу єтє маа-
нилїї. Базар-Коргон суу чарба 
башкармалыгынын балансында-
гы 80,5 км каналдын 30,0 км ме-
ханикалык тазалоо жумуштары 
аткарылды. Андан башка район-
догу сугат суусу менен камсыз 
кылууда орчундуу кызмат єтє-
гєн “Шайдан”, “Жаўы-Жогорку-
Акман”, “Подводящий”, “Отводя-
щий”, “Катта-Тегирмен” канал-
дарын тазалоо жумуштары жїр-
гїзїлдї.

Ал эми дыйкан-фермерлерди 
техникалар менен камсыз кылуу 
боюнча айтсам, 2022-жылдын 9 

ай ичинде район боюнча Кеўеш 
айыл аймагында 2 даана МТЗ-
892.2 жана 1 даана чєп таўгак-
тоочу, Сейдикум айыл аймагы-
на 1 даана Беларусь 892,2 жана 
1 даана Беларусь 952.2, 2 даана 
Беларусь 82.1 маркасындагы, 1 
даана Беларусь 1025.0 маркасын-
дагы жана Кытайдын ЇТО-1404 
тракторлору, 1 даана чєп таўгак-
тоочу, Акман айыл аймагына 1 
даана LiuGong ZL50CN марка-
сындагы жїктєгїч, Талдуу-Булак 
айыл аймагына 1 даана чєп таў-
гактоочу, Базар-Коргон шаарына 
1 даана чєп таўгактоочу, Бешик-
Жон айыл аймагына 1 даана 
МТЗ-952.2 маркадагы трактор, 
район боюнча 15 трактор, жал-
пы суммасы 40 млн 890 миў 310 
сомдук айыл чарба техникалары 
«Айыл-Банк» аркылуу лизинг-
ге алынды. 

“КЫШТЫН КАМЫН 
ЖАЗДА КЄР”

- Райондун аймагындагы жол-
дордун абалы биздин кєўїлїбїз-
дїн борборунда турат. Райондун 
№50 жол тейлєє ишканасы та-
рабынан тейлеп жаткан 252,7 км 
аралыктагы негизги жолдордо 
автоунаалардын, жїргїнчїлєр-
дїн коопсуздугун сактоо макса-
тында єз мїмкїнчїлїктєрїнєн 
пайдаланышып автоунаалардын, 
жїргїнчїлєрдїн каттамына шарт 
тїзїп келишїїдє. 

Азыркы мезгилде Базар-
Коргон – Арстанбап автожолу-
нун 40,0-46,0 чакырым аралы-
гында Кызыл-Суу – Арстанбап 
участкасында долбоордук баа-
сы 43 млн 200 миў сомду тїзгєн 
6 чакырымга жаўы асфальт тє-
шєє жумуштарынын 2 чакыры-
мына асфальт тєшєлдї. Буюрса 
жаздын келиши менен долбоор-
до каралган жолдорду оўдоого 
киришебиз.

Анан эми “Кыштын камын 
жазда кєр” демекчи, райондук 
билим берїї жана саламаттык-
ты сактоо мекемелерине 2491,4 
тонна кємїр сатып алуу боюнча 
июнь-июль айларында мамле-
кеттик сатып алуулар порталы-
на жарыя берилип, жыйынтыгы 
менен жеўїїчїлєр аныкталган. 
Анын ичинен билим берїї тар-
магына 2293,4 тонна бекитилген 
болсо, бїгїнкї кїндє 2293,4 тон-
на ташылып, 100% камсыздал-
ды. Саламаттыкты сактоо тар-
магы толугу менен камсыз болду.

Райондун калкын 
2022/2023-жылдын кїз-кыш 
мезгилине даярдоо максатында 
жергиликтїї єз алдынча баш-
каруу органдар тарабынан жеке 
ишкерлер менен сїйлєшїїлєр 

жїргїзїлїп, 38 кємїр сатуучу 
тїйїндєр уюштурулган, алар-
дагы сатылып жаткан кємїрдїн 
баасына утурумдуу мониторинг 
жїргїзїлїїдє.

Андан сырткары айыл аймак-
тарда жана Базар-Коргон шаа-
рында калкка арзан баада кємїр 
сатуучу тїйїндєр уюштурулуп,          
1 тоннасы 4000-5500 сомдон са-
туу жолго коюлган. 

ТУРИЗМ – ЄНЇГЇЇГЄ 
СТИМУЛ

- Базар-Коргон району єзїнїн 
табияты кооз жайлары менен 
мактана алат. Аймакта туризм-
ди єнїктїрїї їчїн атайын иш-
чаралар кабыл алынган. Арстан-
бап айыл аймагындагы 300 орун-
дуу 38 коттеджи бар “Арстанбап-
Ата” туристтик базасында келген 
конокторду жогорку деўгээлде 
эс алуусуна шарт тїзїї їчїн ко-
шумча кызмат кєрсєтїїчї бор-
борлор тїзїлгєн. Ошондой эле 
аталган туристтик базада ата-
йын 100 балага ылайыкташ-
тырылган балдардын эс алуу-
чу жайкы лагери уюштурулган. 
Балдарга эс алуу їчїн спорт 
аянтчасы, эс алуу паркы жана 
башка шарттар бар. Андан сырт-
кары райондун аймагында “Зорь-
ка”, “Достук” “Келечек” балдар 
лагерлери бар. 

Аймакта туризмди єнїктїрїї 
боюнча ишкерлик кылган жаран-
дарыбыз бар. Атайын каттоодон 
єткєн 20 конок їйдїн ичинен 6 
конок їйдє эс алуучулар їчїн то-
лук шарттар тїзїлгєн. Турист-
тер кєбїнчє Германия, Англия, 
Франция, Швейцария, Испания, 
Чехия жана КМШ єлкєлєрїнєн 
келишет. 

Кызыл-Їўкїр айыл аймагын-
да 12 жерде конок тосконго ыла-
йыкташтырылган боз їйлєр бар. 
Боз їйлєргє эс алуучулар їчїн 
шарттар тїзїлгєн. Бул жакта 
кыш айларында кышкы лыжа-
лык базасы уюштурулган. Кыш-
кы лыжа боюнча жыл сайын 500-
1000ге чейин туристтер келип эс 
алышып, жылдан-жылга турист-
тердин саны кєбєйїїдє. Арс-
танбап айыл єкмєтї тарабынан 
кышкы спорт оюндары уюштуру-
луп турат. Жергиликтїї тургун-
дар єз каражаттарына лыжалар-
ды сатып алышып, келген конок-
торго кызмат кєрсєтїїдє.

Кышка туризмге ылайыктал-
ган 8 конок їйї бар. Анда эс 
алуучулар їчїн толук шарттар 
тїзїлгєн. Коомчулукка чектел-
ген туризм єкїлдєрї экотуризмге 
ыўгайлашкан шарт тїзїшїп, ат, 

вело гид уюштурулган. Кызыл-
Їўкїр айылынан Кеў-Кєл жай-
лоосуна чейин 16 жеке ишкер-
лер боз їйлєрїн тигишип эс 
алуучуларды, туристтерди ка-
был алышат. «Кристалл» ту-
ристтик базасы бардык шарты 
менен кышкысын да эс алууга 
ылайыкташкан.

Ал эми «Медик» лагерине жай-
кысын окуучулар келип мєєнє-
тї менен эс алып кетишет. Жаз, 
жай айларында бээлер байла-
нып, саамал ичїїгє шарттар тї-
зїлгєн. Балык чарбасын єстїр-
гєн 2 эс алуучу жайлар бар.

Айылдын ортосунда кызыл 
таштан тїптєлгєн аябай чоў жар 
болгон, ал эми жардын боорунда 
кандайча пайда болгону белги-
сиз жїрєк таш жайгашкан. Кап-
чыгайлуу бул єрєєн ушул кызыл 
тїстїї жардын тїбїндєгї їўкїр-
дїн атынан Кызыл-Їўкїр айылы 
деп аталган.

Тоо боорлорунда жаткан кєп 
жылдык мєўгїлєрдєн, булак-
тардан жарып Кара-Їўкїр да-
рыясы агып єтєт. Ак-Коргон 
жайлоосунда бийиктиги 50 
метрлик кооз шаркыратмасы 
бар. Негизи туризм тармагы 
Базар-Коргон районунун эко-
номикалык жактан єнїгїїсїнє 
стимул берїїчї тармак болуп 
эсептелет. Биз мына ушундай 
мїмкїнчїлїктї колдон чыгар-
баш їчїн туристтерге заманбап 
шарттарды тїзїїгє ар тараптан 
колдоо кєрсєтє беребиз. Бар-
дар жашоо ар бирибиздин мээ-
нетибизге кєз каранды. Базар-
коргондук иштерман калкыбыз 
эмгек менен ийгиликтерди ба-
гындырып келет. Жылдын со-
ўунда Базар-Коргон районунун 
элине, жалпы кыргызстандык-
тарды келе жаткан 2023-жыл – 
Жаўы жылы менен куттуктап 
кетмекчимин. Жаўы жыл жак-
шылыктардын жылы болсун. 
Ар бир їй-бїлєгє бакыт-таалай, 
кут-береке каалаймын!

Базар-Коргон райондук мамле-
кеттик администрациясынын баш-
чысы–акими Сатыбалдиев Жаны-
сак мырза менен баарлашып оту-
руп бул аймакта кандай иш бол-
босун майын чыгара иштеп, ак эм-
гектери менен сыймыктана билген 
калк жашай тургандыгына ынан-
дык. Маўдай териўиздердин акы-
бети береке, байлык, бакубатчы-
лык менен акталып, ынтымакта 
ырыс-кешиктїї ємїр сїрїўїздєр, 
мекендештер!

Раиса ДЇЙШЄНБЕКОВА

Базар-Коргон райондук мамлекеттик администрациясынын 
башчысы–акими Жанысак САТЫБАЛДИЕВ:

”БАКУБАТ ЖАШОО – АР БИР 
АДАМГА КЄЗ КАРАНДЫ”



ИЛИМИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ АЙМАКТАРДА

2022-æûëäûí ìûêòûëàðû

Жакында Жалал-Абад шаарын-
дагы К.Ш. Токтомаматов атын-
дагы эл аралык университетинде 
окуу жайдын ректору, экономика 
илимдеринин доктору, профес-
сор, Аймактык менеджмент акаде-
миясынын академиги Сатыбалды                                                        
Ашимович Ємїрзаковдун 60 жыл-
дык маарекесине арналган “Аа-
ламдашуу жараянынын кєйгєй-
лєрї жана єнїгїї келечеги – коом-
дун биримдигин ийгиликтїї ка-
лыптандыруунун жана єнїктї-
рїїнїн негизи катары” аттуу эл 
аралык илимий-практикалык кон-
ференция єткєрїлдї. 

Конференция онлайн жана оф-
лайн тартибинде єттї. Конферен-
цияга коўшулаш Казакстандан, 
Єзбекстандан, Тїркиядан, Поль-
шадан жана Россиядан жалпысы-
нан 228 илимпоз, изденїїчї, ар 
кайсы тармактардан адистер, бир 
катар илимий мекемелердин жа-
на эл аралык  уюмдардын єкїл-
дєрї катышышты. Конференция 
илимий багыттарды, тармактар-
ды жана ааламдашуу мезгилинде-
ги коомдук єнїгїїнїн маанилїї 
маселелерин камтыган  6 секция-
да иш  жїргїздї.

Ошондой эле конференцияга 
Кыргыз кооперативдер биримди-
гинин тєрагасы Ж.М.Абакиров,                                                 
Кыргыз Республикасынын 

Президентинин Жалал-Абад об-
лусундагы ыйгарым укуктуу єкїлї 
А.Т. Сыргабаев, Жалал-Абад шаа-
рынын мэри Э.А.Ормоков, Тїрк 
тилдїї мамлекеттерди изилдеген 
“Тїрк дїйнєсї” фондунун прези-
денти профессор Кєзхан Язган, єл-
кєнїн бир катар жогорку окуу жай-
ларынын ректорлору катышышты. 

Пленардык отурумда Польша-
нын Жогорку Силезия экономи-
калык университетинин профес-
сору, экономика илимдеринин 
доктору Дырка Стефан, Азербай-
жан Мамлекеттик экономикалык 
университетинин профессору, 
экономика илимдеринин доктору                                                        
В.Л.Назарова, Алма-Ата 
Гуманитардык-экономикалык 
университетинин профессо-
ру Мехмет Юже жана профессор                         
А.М.Даузова, Ташкент Медици-
налык академиясынын профессо-
ру, медицина илимдеринин доктору 
М.Р.Ниязметов, Фергана Политех-
никалык университетинин доцен-
ти О.Т. Нурматов жана башка оку-
муштуулар  илимий баяндамалар-
ды жасашты. 

Ошентип Жалал-Абад шаарында 
єткєрїлгєн илимий-практикалык 
конференция єз ишин ийгиликтїї  
жыйынтыктады.

Орункул САТЫКУЛОВ

Ýãåìåíä¿¿ë¿êò¿í 
êààðìàíû

Билим берїї 
тармагындагы їзїрлїї 

эмгеги їчїн Жалал-
Абад облусунун 

Аксы районундагы  
А.Жоробеков атындагы 

орто мектебинин 
мугалими 
КАРАБАЕВ

Ємїркул Назанович, 
“Эркин-Тоо” 

мамлекеттик 
расмий гезитинин 
“Эгемендїїлїктїн 

каарманы” тєш белгиси 
менен сыйланат.

ДЖОРОБЕКОВА 
Арзыгуль Мамаюнусовна, 

КРнын Ички иштер 
министрлигинин 

Эргеш Алиев атындагы 
Академиясынын 

жетекчисинин орун басары, 
милициянын полковниги, 

юридика илимдеринин 
доктору, профессор, КРнын 

эмгек сиўирген юристи, 
“Аскердик мушташ, 
куралсыз коргонуу” 

федерациясынын вице-
президенти, КРнын спорт 

чебери

АДАНОВ 
Рахманберди Исакович, 

КР Мамлекеттик 
салык кызматынын 

Ош шаары боюнча 
башкармалыгынын 

жетекчиси 

АНАРКУЛОВ 
Эрмек Момункулович, 

Аксы районунун 
Авлетим айыл 

єкмєтїндєгї социалдык 
инфраструктураларга 

чоў салымын кошуп, 
долбоорлор менен иш алып 
барган айылдык активист, 

жеке ишкер

ААЛАМДАШУУНУН 
КЄЙГЄЙЇ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ

ДЫЙКАМБАЕВА 
Гїлайым Кашкабашовна, 

Билим берїїдєгї 
заманбап маалыматтык 

технологиялар 
институтунун Талас 

шаарындагы кесиптик 
колледжинин директору

КОМПЛЕКС 
ИШКЕ КИРДИ

Єткєн жуманын аягында Ноо-
кен районунун Кызыл-Туу айы-
лында фельдшердик-акушердик 
пункт, мечит, балдар бакчасы-
на кошумча имаратты камтыган 
комплекс пайдаланууга берилди. 
Комплекс заманбап эмеректер ме-
нен жабдылып, жарандарга бир 
топ ыўгайлуу шарттар тїзїлгєн. 
Ачылыш аземге Ноокен району-
нун акими Таалайбек Ишенбеков, 
"Ассанабилл" кайрымдуулук фон-
дунун єкїлдєрї, Бїткїл дїйнєлїк 
мусулман жаштар ассамблеясы-
нын Жалал-Абад облусу боюнча 
кєзємєлдєєчїсї К.Нусубалиев, 
Достук айыл єкмєтїнїн баш-
чысы А.Бекибаев, айылдык ке-
ўештин депутаттары жана жер-
гиликтїї тургундар катышты.

Аталган долбоор Бїткїл дїй-
нєлїк мусулман жаштары ас-
самблеясы тарабынан каржы-
ланган. Курулуш иштерине 15 
млн сомго жакын каражат жум-
шалган. Айыл єкмєт тарабынан 
1 млн сомдон ашуун каражат бє-
лїнїп, ал тосмолорго жана та-
ман таштарды басууга кеткен. 

БАЛДАР КЇЛКЇСЇ 
ЖАЎЫРСЫН

Жапалак айыл аймагына ка-
раштуу Арек айылында да 120 
орундуу жаўы бала бакча пай-
даланууга берилди. Ош шаардык 
мэриясынын басма сєз кызма-
тынын маалыматына ылайык, 
иш-чарага Ош шаарынын вице-
мэри Венера Рыскулова, Жо-
горку Кеўештин депутаттары 
Айбек Осмонов, Шайлообек                                                           
Атазовдор катышты. В.Рыс-
кулова Ош шаарынын мэри             
Бакытбек Жетигеновдун аты-
нан бул мекеменин ачылышы 

менен куттуктап, эми алдыда 
шаардын билим берїї тармагына 
кєўїл буруу уланарын билдирди.

САКТЫКТА 
КОРДУК ЖОК

Жалал-Абад облусунун айма-
гында милиция кызматкерле-
ри тарабынан жаўы жыл май-
рамынын алдында алдын ала 
тїшїндїрїї иштери жїрїїдє. 

Аксы райондук ички иш-
тер бєлїмїнїн кызматкерлери 
уурулукту алдын алуу макса-
тында мал базарларда, эл кєп 
топтолгон жайларда тїшїндїрїї 
иштерин жїргїзїштї. Ошондой 
эле кышкы оюн-зоокторду уюш-
турууда, тоодон жылгаяк тебїїдє 
этият болууну эскертишти. Ал 
эми Тогуз-Торо милициясы Єз-
гєчє кырдаалдар министрлиги-
нин кызматкерлери менен бир-
геликте жаўы жылга жакын єрт 
коопсуздугун сактоону, соода 
жайларында пиротехникалык 
каражаттардын сатылуусун кє-
зємєлгє алышты. 

Жалал-Абад шаардык мили-
циясынын кызматкерлери №1 
кесиптик лецейдин студенттери 
менен жолугушту. Жолугушууда 
рекетчилик, талап-тоноочулук, 
уурулук, зордуктоо оор кылмыш 
экени айтылып, топтошуп муш-
ташуунун арты жамандык менен 
аяктай тургандыгын эскертиш-
ти. Ал эми кыз балдарга єзїнчє 
лекция окулуп, эрте турмуш ку-
руудан карманып, тїн ичинде кє-
чєгє чыкпоо керектиги айтылды.

 

ЖАЛГЫЗ-ТЕРЕКТЕ 
ДА ЖАЎЫ ФАП 

Нарын районунун Жалгыз-
Терек айылында Алтын Акма-
това атындагы фельдшердик-
акушердик пунктунун курулуш 

иштери аягына чыгып, пайда-
ланууга берилди. 

Имараттын курулуш иштери 
2021-жылы башталып, ал "Ка-
тар" кайрымдуулук уюму тара-
бынан каржыланып бїткєрїлдї. 
Ошондой эле аталган уюм тара-
бынан ФАПтын ичине керектїї 
эмеректер сатылып алынган. 

КЕЛДИБЕКТИН 
КЕЎ ПЕЙИЛДИГИ

Келдибек Матисаев 2022-жыл-
дын 14–17-сентябрь кїндєрї Бат-
кен облусунда болуп єткєн коо-
галаўда чек ара айылдарынан 
эвакуация болгон жарандарга 
жардам колун сунган инсан. 

Президенттин Баткен об-
лусундагы єкїлї Абдикарим 
Алимбаев єз кезегинде Ка-
дамжай районунун Орозбе-
ков айыл аймагынын тургу-
ну Келдибек Матисаевге кы-
йын кырдаалда жабыркаган 
їй-бїлєлєргє мекенчилдик се-
зимде кол сунуп, єлкєнїн бї-
тїндїгї, элибиздин келече-
ги їчїн кошкон салымы жана 
єз учурунда материалдык, мо-
ралдык жардам кєрсєткєндїгї 
їчїн ыраазычылыгын айтты. 
Ыйгарым укуктуу єкїл мындан 
сырткары оор кырдаалда кол-
доо кєрсєтїп, жабыркаган їй-
бїлєлєргє жардам берген ар бир 
кыргызстандыкка Баткен эли-
нин жана жеке єзїнїн атынан 
ыраазычылыгын билдирди.

Белгилей кетсек, колундагы 
баласы менен "їй бар" деген жа-
зуу бар кагаз кармап, Тажикс-
тандын куралдуу кол салуусу-
нан жабыркагандарга жардам 
берїїгє чыккан Келдибек Ма-
тисаев социалдык тармактын 
колдонуучуларынын алкышы-
на татыган.

“Эркин-Тоо” пресс
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øàðòû (ÀÏØ) æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-034

Áèðìàíáåòîâ 
Áààòûðêóëãà òèåøåë¿¿ 

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

ñåðèÿ ÊÆ ¹0113 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-135

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Äæîëäîøîâà 
Àëìàø Àðàêååâíà 

êîä ÎÊÏÎ 27667784, 
ÈÍÍ 11404196300925 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-373

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Уведомляет об изменении сроков подачи 

предложений по тендерам
В рамках второго проекта «Регионального экономического 

развития в Баткенской области» (ПРЭР-2)
НАЗВАНИЕ КОНТРАКТОВ: 

• Строительство начальной школы и детского сада «Учкун» с.Кок-
Таш Ак-Сайского АА Баткенского района. 2 лота.

• Строительство средней школы, детского сада «Бобоктай», ФАП 
в с. Достук Кара-Бакского айылного аймака; школы в с.Чон-
Талаа Торт-Гульского АА. 2 лота.

• Строительство дополнительного учебного корпуса школы            
им.А.Масалиева в с.Кызыл-Бел Кара-Бакского АА Баткенско-
го района.

Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû ïî àäðåñó, 
óêàçàííîìó íèæå, íå ïîçäíåå 14.00 ÷àñîâ (ïî Áèøêåêñêîìó âðåìå-
íè) 10 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà. Ïðîâåäåíèå òîðãîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
íå ïðåäóñìîòðåíî. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå ïîç-
æå óêàçàííîãî ñðîêà, îòêëîíÿþòñÿ. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ áóäóò 
âñêðûòû â ïðèñóòñòâèè ÷ëåíîâ òåíäåðíîé êîìèññèè è óïîëíîìî÷åí-
íûõ ïðåäñòàâèòåëåé ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ, è âñåõ, òåõ, êòî ïîæåëàåò 
ïðèñóòñòâîâàòü ëè÷íî ïî àäðåñó, óêàçàííîìó íèæå â 14.00 ÷àñîâ 
(ïî Áèøêåêñêîìó âðåìåíè) 10 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà.

Âñå òåíäåðíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ñîïðîâîæäàòüñÿ Äåêëàðà-
öèåé îá îáåñïå÷åíèè òåíäåðíîãî ïðåäëîæåíèÿ

Àäðåñ: Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè; Íàñïåêîâ Ìàðñ Äàìèðîâè÷, Èñïîëíè-
òåëüíûé äèðåêòîð ÀÐÈÑ ÊÐ; Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Áèøêåê, 
óë.Áîêîíáàåâà, 102, 11 êàá., òåëåôîí/ôàêñ: +996 (312) 30-18-05 
(âí. 153) èëè 62-47-48, ýë. ïî÷òà: zakupki@aris.kg 

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñëåäóþùèõ ðàçðåøèòåëüíûõ 
áëàíêîâ ïîëó÷åííûõ íà ÎñÎÎ «Òåçîðî» 

îò Àãåíòñòâà àâòîìîáèëüíîãî, âîäíîãî 
òðàíñïîðòà è âåñîãàáàðèòíîãî êîíòðîëÿ.

¹ Äàòà 
âûäà÷è Ñòðàíà Âèä ÀÒÑ Áëàíê 

1 15.06.22 Ãðóçèÿ Äâóñòîðîííèå 
è òðàíçèòíûå 

ïåðåâîçêè ãðóçîâ 

01ÊG662ÀÍ 818759 

2 15.06.22 Ãðóçèÿ Äâóñòîðîííèå 
è òðàíçèòíûå 

ïåðåâîçêè ãðóçîâ 

01ÊG414ÀÍ 818760 

3 15.06.22 Ãðóçèÿ Äâóñòîðîííèå 
è òðàíçèòíûå 

ïåðåâîçêè ãðóçîâ 

01ÊG533ÀF 818761 

4 15.06.22 Ãðóçèÿ Äâóñòîðîííèå 
è òðàíçèòíûå 

ïåðåâîçêè ãðóçîâ 

01ÊG458ÀÅ 818762 

5 08.01.20 Êèòàé Äâóñòîðîííèå 
è òðàíçèòíûå 

ïåðåâîçêè ãðóçîâ 

01ÊG458ÀÅ 334 

6 08.01.20 Êèòàé Äâóñòîðîííèå 
è òðàíçèòíûå 

ïåðåâîçêè ãðóçîâ 

01ÊG414ÀÍ 368 

7 08.01.20 Êèòàé Äâóñòîðîííèå 
è òðàíçèòíûå 

ïåðåâîçêè ãðóçîâ 

01ÊG662ÀÍ 410 

8 08.01.20 Êèòàé Äâóñòîðîííèå 
è òðàíçèòíûå 

ïåðåâîçêè ãðóçîâ 

01ÊG457ÀÅ 411 

9 09.01.20 Êèòàé Äâóñòîðîííèå 
è òðàíçèòíûå 

ïåðåâîçêè ãðóçîâ 

01ÊG569ÀÍ 602 

10 10.01.20 Êèòàé Äâóñòîðîííèå 
è òðàíçèòíûå 

ïåðåâîçêè ãðóçîâ 

01ÊG458ÀÅ 612 

11 10.01.20 Êèòàé Äâóñòîðîííèå 
è òðàíçèòíûå 

ïåðåâîçêè ãðóçîâ 

01ÊG436ÀÅ 614 

12 12.01.20 Êèòàé Äâóñòîðîííèå 
è òðàíçèòíûå 

ïåðåâîçêè ãðóçîâ 

01ÊG359ÀÍ 806 

13 13.01.20 Êèòàé Äâóñòîðîííèå 
è òðàíçèòíûå 

ïåðåâîçêè ãðóçîâ 

01ÊG074ÀG 821 

14 13.01.20 Êèòàé Äâóñòîðîííèå 
è òðàíçèòíûå 

ïåðåâîçêè ãðóçîâ 

01ÊG533ÀF 822 

15 15.01.20 Êèòàé Äâóñòîðîííèå 
è òðàíçèòíûå 

ïåðåâîçêè ãðóçîâ 

01ÊG457ÀÅ 1009 

16 15.01.20 Êèòàé Äâóñòîðîííèå 
è òðàíçèòíûå 

ïåðåâîçêè ãðóçîâ 

01ÊG662ÀÍ 1010 

17 15.01.20 Êèòàé Äâóñòîðîííèå 
è òðàíçèòíûå 

ïåðåâîçêè ãðóçîâ 

01ÊG414ÀÍ 1011 

18 17.01.20 Êèòàé Äâóñòîðîííèå 
è òðàíçèòíûå 

ïåðåâîçêè ãðóçîâ

01ÊG356ÀÍ 1139 

19 15.06.22 Òóðöèÿ Äâóñòîðîííèå 
è òðàíçèòíûå 

ïåðåâîçêè ãðóçîâ 

01ÊG662ÀÍ 528350 

20 15.06.22 Òóðöèÿ Äâóñòîðîííèå 
è òðàíçèòíûå 

ïåðåâîçêè ãðóçîâ 

01ÊG414ÀÍ 528351 

21 15.06.22 Òóðöèÿ Äâóñòîðîííèå 
è òðàíçèòíûå 

ïåðåâîçêè ãðóçîâ 

01ÊG533ÀF 528352 

22 15.06.22 Òóðöèÿ Äâóñòîðîííèå 
è òðàíçèòíûå 

ïåðåâîçêè ãðóçîâ 

01ÊG458ÀÅ 528353 

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-375

“2022-ЖЫЛДАРГА КАРАТА БЮДЖЕТТИК МЕКЕМЕЛЕР ЇЧЇН ЭЛЕКТР, 
ЖЫЛУУЛУК ЭНЕРГИЯСЫН ЖАНА ЖАРАТЫЛЫШ ГАЗЫН КЕРЕКТЄЄНЇН 

ЛИМИТТЕРИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ” КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛИГИНИН ЖАНА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНИН 2022-ЖЫЛДЫН 23-АВГУСТУНДАГЫ 
БИРГЕЛЕШКЕН № 01-13/138 БУЙРУГУНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛИГИНИН
БУЙРУГУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 30-ñåíòÿáðûíäàãû ¹191 “Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýêîíîìèêà òàðìàêòàðûí æàíà êàëêûí 2021/2022-æûëäàðäàãû ê¿ç-êûø ìåç-
ãèëèíå äàÿðäîîíóí æ¿ð¿ø¿ æºí¿íäº” òîêòîìóíóí 6, 8-ïóíêòòàðûí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 15-íîÿáðûíäàãû ¹247 “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòè-
êà ìèíèñòðëèãèíèí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº” òîêòîìóíà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àä-
ìèíèñòðàöèÿñûíûí òûøêû ñàÿñàò áºë¿ì¿íäº 2022-æûëäûí 24-îêòÿáðûíäà áîëãîí ¹15-413 ñàíäóó 
êå¢åøìåíèí  ïðîòîêîëóíà ûëàéûê, áóéðóê êûëàìûí:

1. “2022-æûëäàðãà êàðàòà áþäæåòòèê ìåêåìåëåð ¿÷¿í ýëåêòð, æûëóóëóê ýíåðãèÿñûí æàíà æàðà-
òûëûø ãàçûí êåðåêòººí¿í ëèìèòòåðèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìè-
íèñòðëèãèíèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí 2022-æûëäûí 23-àâãóñòóí-
äàãû áèðãåëåøêåí ¹ 01-13/138 áóéðóãóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- 1-ïóíêòóíäàãû “êåðåêòºº ëèìèòòåðè” äåãåí ñºçäºí êèéèí “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èø-
òåð ìèíèñòðëèãè òàðàáûíàí íàêòà ìààëûìàòòàðäûí íåãèçèíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû Ò¿ðêèÿ 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýë÷èëèãè ¿÷¿í òºëºíãºí ýëåêòð, æûëóóëóê ýíåðãèÿñûíûí æàíà æàðàòûëûø ãàçû-
íûí ÷ûãûìäàðûí êîøïîãîíäî” äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 61-ïóíêò ìåíåí òºìºíê¿ ìàçìóíäà òîëóêòàëñûí:
“61. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ ìåíåí 

Ò¿ðêèÿ Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í îðòîñóíäàãû ºç àðà ìàêóëäàøóóíóí íåãèçèíäå Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíäàãû Ò¿ðêèÿ Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýë÷èëèãèíèí ýëåêòð, æûëóóëóê ýíåðãèÿñûíûí æàíà æàðàòû-
ëûø ãàçûíûí ÷ûãûìäàðûí íàêòà ìààëûìàòòàðäûí íåãèçèíäå òºëººí¿ èøêå àøûðñûí.”.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíèí ýëåêòð ýíåðãåòèêàäàãû ìàìëåêåòòèê 
ñàÿñàò áàøêàðìàëûãû:

– óøóë áóéðóêòó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãèíå æèáåðñèí;
–  óøóë áóéðóêòó àòêàðóóíó êîíòðîëäîîíó êàìñûç êûëñûí.

Ìèíèñòð Ò.Î.ÈÁÐÀÅÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 23-äåêàáðû ¹01-13/224

“2022-æûëäàðãà êàðàòà áþäæåòòèê ìåêåìåëåð ¿÷¿í ýëåêòð, æûëóóëóê ýíåðãèÿñûí 
æàíà æàðàòûëûø ãàçûí êåðåêòººí¿í ëèìèòòåðèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº” Êûðãûç 

Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí 2022-æûëäûí 23-àâãóñòóíäàãû áèðãåëåøêåí ¹ 01-13/138 

áóéðóãóíà ºçãºðò¿¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº áóéðóãóíóí òîëóê ìàçìóíó ìåíåí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíèí ñàéòûíàí òààíûøñà áîëîò.

Кыргызстандык нефте-
трейдерлердин башка єл-
кєлєрдєн алынып келинген 
бензиндин баалары туура-
луу маалыматы боюнча 10 
ай ичинде єлкєгє 597, 3 мил-
лион литрден ашык бензин 
ташылып келинген. Єткєн 
жылдын ушул мезгилинде 
єлкєгє чет єлкєдєн  ташы-
лып келген  бензиндин кє-
лємї 805,8 миллион литрди 
тїзгєндїгїн эске алсак, бен-
зин импорту быйыл дээрлик 
35 пайызга кыскарган. 

Кыргызстан їчїн негизги 
импортер Орусия мамлеке-
ти болгондуктан, белгилен-
ген мєєнєттє орусиялык му-
найды кайра иштетїїчї за-
воддорунан єлкєгє кїйїїчї 
майдын жалпы кєлємїнїн 

98 пайызы кирген. Башын-
да орто эсеп менен бир литр 
бензиндин баасы 40,3 сомду 
тїзїп, бир жыл аралыгында 
сатуу баасы 20 пайызга жо-
горулаган. Тагыраак айткан-
да дээрлик 6 сомго кымбат-
таган.

Їстїбїздєгї жылдын 10 
айында єлкєгє бензин Бела-
русь, Казакстан, Тїркмєнс-
тан жана Єзбекстан єлкєлє-
рїнєн алынып келинген. Ка-
закстандан алынып келинген 
бензиндин баасы орточо эсеп 
менен 42,6 сомду тїзсє, Єз-
бекстан менен Тїркмєнстан 
кїйїїчї майдын литрин 52-
53 сомдон саткан. Ташылып 
келинген бензиндин эў кым-
баты Беларусияныкы болуп, 
баасы 83 сом болгон. 

МАМЛЕКЕТТИК САТЫП 
АЛУУЛАР ПОРТАЛЫ 
ИШКЕ КИРЕТ

Финансы министрлиги тарабынан 
єлкєдєгї мамлекеттик сатып алуулар 
системасын єркїндєтїї максатында  
2023-жылдын 1-январынан тартып жа-
ўы маалыматтык технологиялар, так-
тап айтканда смарт-контракт, элект-
рондук келишимдеги контракт, шифр-
лєє, электрондук банктык келишим-
ди колдоо сыяктуу технологияларды 
колдонуу менен жаўыланган Мамле-
кеттик сатып алуулар порталы ишке 
киргизилет. 

Сатып алуу процессин башкарууга, 
тараптардын єз ара милдеттенмелерин 
аткарууга мїмкїндїк берген контракт-
тарды башкаруунун жаўы бєлїмї кир-
гизилїїдє. Ал тобокелдиктерди, кели-
шимдердин аткарылбай калышын жа-
на коррупциялык курамды азайтууга 
багытталган. Ошондой эле жаўы пор-
талда электрондук сатып алуулар ту-
тумунун маалыматтарынын сапатын 
жогорулатуу їчїн коомчулукка жана 
ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга 
кєзємєлдєєнїн жаўы куралы - мамле-
кеттик сатып алуулардын маалыматта-
рына жетїї їчїн бирдиктїї терезе бол-
гон OCDS ачык маалыматтар стандарт-
тары каралган.

Разия ЖООШБАЕВА

КЇЙЇЇЧЇ МАЙ ИМПОРТУ 
КЫСКАРДЫ
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí 
Òîêòîãóë ðàéîíóíóí 

Êûçûë-ªçãºð¿ø àéûë 
ºêìºò¿í¿í òóðãóíó Òàé÷ûêîâà 

Ã¿ëçàò ×àëêàëìàêîâíàíûí 
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 

ìàìëåêåòòèê àêòûñû ñåðèÿ 
× ¹483873 (22.03.2017-æ.) ðåã. 
¹2780, êîä: 3-07-09-1011-0273 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-778

Ìàìëåêåòòèê êàòòîî 
êûçìàòûíûí Íîîêàò 

ðàéîíäóê áàøêàðìàëûãû 
òàðàáûíàí Êàðà-Òàø àéûë 

àéìàãûíûí òóðãóíó Àáäèëëàåâ 
¯ñºíãº òààíäûê èäåí. 

¹5-05-04-1001-1132, ×¹1175830 
ìàìëåêåòòèê àêòûñû 

æàíà òåõíèêàëûê ïàñïîðòó 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-904

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Êî÷îðáàåâà 
Àéíèñà Àìàíãåëäèåâíà 

êîä ÎÊÏÎ 30333526, 
ÈÍÍ 12708197601027 

ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-367 Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Íåìåòîâà 
Äèëüáîðà Ñàáûðæàíîâíà 

êîä ÎÊÏÎ 30577777, 
ÈÍÍ 10701198601180 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-369

Îìóðáåêîâ Ðûñêóëáåê 
Øàïàåâè÷êå òèåøåë¿¿ ìàì. 

àêò × ¹139802 (25.04.2008-æ.) 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Í-368

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
òðóäîâîé êíèæêè ÍÒ-I 

¹0151526 íà èìÿ Èìåðîâà 
Øàðøåíáåêà ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-366

Открытое акционерное общество 
«ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ»  

 информирует об изменении доли владельца 5 и более 
процентами ценных бумаг.

22 äåêàáðÿ 2022 ãîäà ó Ôèíàíñîâîãî êîîïåðàòèâà 
«Êðåäèòíûé ñîþç «Ðîìàí» (Êîä ÎÊÏÎ 23459698, 

ìåñòîíàõîæäåíèå: Îøñêàÿ îáëàñòü, Óçãåíñêèé ðàéîí, 
ñ. Êóðøàá, óë. Êàì÷ûáåêîâà, 115) èçìåíèëàñü äîëÿ.

Äî èçìåíåíèÿ êîëè÷åñòâî ïðèíàäëåæàùèõ öåííûõ áóìàã Ôè-
íàíñîâîãî êîîïåðàòèâà «Êðåäèòíûé ñîþç «Ðîìàí» ñîñòàâëÿëî                             
23 607 628 ïðîñòûõ èìåííûõ àêöèé, ÷òî ðàâíÿëîñü 8,58% (â äåíåæ-
íîì âûðàæåíèè ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè 23 607 628 ñîì).

Ïîñëå èçìåíåíèÿ Ôèíàíñîâûé êîîïåðàòèâ «Êðåäèòíûé ñîþç «Ðî-
ìàí» âëàäååò 24 607 628 ïðîñòûìè èìåííûìè àêöèÿìè, ÷òî ñîñ-
òàâëÿåò 8,94% (â äåíåæíîì âûðàæåíèè ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñ-
òè  24 607 628 ñîì).

Запрос на выражение заинтересованности
Закупка услуг на разработку проектно-сметной документации пунктов пропуска 

Пограничная служба Государственного комитета 
национальной безопасности Кыргызской Республики при 

финансовой поддержке Азиатского Банка Развития 
ПЛАНИРУЕТ УЛУЧШИТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ. 

В результате будет модернизирована технологическое оборудования контрольно-пропускных 
пунктов, улучшаться условия работы сотрудников, увеличится пропускная способность пунктов 

пропуска. 

Ïîãðàíè÷íîé ñëóæáå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè òðåáóåòñÿ îòîáðàòü êâàëèôèöèðîâàííóþ êîìïàíèþ (Êîí-
ñóëüòàöèîííàÿ ôèðìà) äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè (ÏÑÄ) ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ:

• Ïóíêò ïðîïóñêà «Àê-Òèëåê àâòîäîðîæíûé»;
• Ïóíêò ïðîïóñêà «Êàðêûðà – àâòîäîðîæíûé»;
• Ïóíêò ïðîïóñêà «Êè÷è-Êàïêà – àâòîäîðîæíûé»;
• Ó÷åáíûé öåíòð Ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû.

Íàñòîÿùèì Ïîãðàíè÷íàÿ ñëóæáà Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè ïðîñèò ïðàâîìî÷íûõ êîíñóëüòàíòîâ âûðàçèòü çàèíòåðåñîâàííîñòü â ïðåäîñòàâëåíèè äàí-
íûõ óñëóã.

Çàèíòåðåñîâàííûå Êîíñóëüòàöèîííûå ôèðìû äîëæíû ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ, îòðàæàþùóþ êîìïå-
òåíòíîñòü â âûïîëíåíèè äàííûõ, óñëóã ÷åðåç Ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ êîíñóëüòàíòàìè ÀÁÐ http://cms.adb.org 
èëè ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ çàïîëíåííîé ôîðìû Âûðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîñòè (ÂÇ). Ôîðìó ÂÇ ìîæíî 
íàéòè íà ñàéòàõ: http://www.zakupki.gov.kg, à òàêæå ïîëó÷èòü ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó:

Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà
ã. Áèøêåê, 720005, óë. Î.Ìåäåðîâà, 163
Ïîãðàíè÷íàÿ ñëóæáà
 Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà 
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
òåë/ôàêñ: +996 (312) 88-16-18, +996 (312) 54-38-36
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: gupk@gps.gov.kg 

Êîíñóëüòàöèîííûå ôèðìû ìîãóò îáúåäèíèòñÿ ñ äðóãèìè ôèðìàìè â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
èëè ñóáêîíñóëüòàíòà äëÿ ïîâûøåíèÿ ñâîåé êâàëèôèêàöèè.

Êîíñóëüòàöèîííûå ôèðìû áóäóò îòîáðàíû ìåòîäîì «Îòáîð ïî êà÷åñòâó è ñòîèìîñòè» (ÎÊÑ) â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ðóêîâîäñòâîì ïî Èñïîëüçîâàíèþ êîíñóëüòàíòîâ Àçèàòñêèì áàíêîì ðàçâèòèÿ è åãî çàåìùè-
êàìè. ÀÁÐ (2017 ãîäà è ïîñëåäíèìè åãî îáíîâëåíèÿìè), Ïîëèòèêîé çàêóïîê ÀÁÐ: òîâàðû, ðàáîòû, íåêîí-
ñóëüòàöèîííûå è êîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè (2017 ã., ñ ïåðèîäè÷åñêèìè ïîïðàâêàìè). 

Êîíñóëüòàíòó ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäîñòàâèòü ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ìàêñèìóì 10 ïðîåêòàõ àíàëîãè÷-
íîãî õàðàêòåðà, çàâåðøåííûõ çà ïîñëåäíèå 10 ëåò, è îí äîëæåí óêàçàòü ñòîèìîñòü ó÷àñòèÿ ñâîåé ôèð-
ìû ïî êàæäîìó êîíòðàêòó.

Îïûò â ïðîåêòàõ, ôèíàíñèðóåìûõ ìåæäóíàðîäíûìè ôèíàíñîâûìè èíñòèòóòàìè (Àçèàòñêèé áàíê ðàç-
âèòèÿ (ÀÁÐ), Âñåìèðíûé áàíê (ÂÁ), Èñëàìñêàÿ Áàíê ðàçâèòèÿ (ÈÁÐ), ßïîíñêîå àãåíòñòâî ìåæäóíàðîäíî-
ãî ñîòðóäíè÷åñòâà (ßÀÌÑ) è äð.) áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ïðåèìóùåñòâî.

Êîíñóëüòàöèîííûå ôèðìû, âêëþ÷åííûå â îêîí÷àòåëüíûé ñïèñîê, áóäóò ïðèãëàøåíû ïðåäñòàâèòü òåõ-
íè÷åñêîå è ôèíàíñîâîå ïðåäëîæåíèå.

Çàèíòåðåñîâàííûå êîíñóëüòàöèîííûå ôèðìû ìîãóò ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî                        
íèæåóêàçàííîìó àäðåñó ñ 9.00 äî 18.00 ÷. ïî ìåñòíîìó âðåìåíè (ã. Áèøêåê).

Âûðàæåíèå çàèíòåðåñîâàííîñòè äîëæíû áûòü îòïðàâëåíû ÷åðåç Ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ êîíñóëüòàíòà-
ìè ÀÁÐ èëè ïðåäîñòàâëåíû ñòðîãî ïî ôîðìå ÂÇ çàïå÷àòàííûå â êîíâåðòå è ïîäïèñàííûå ñîîòâåòñòâåí-
íî íå ïîçäíåå 16.00 ÷àñîâ 26 ÿíâàðÿ 2023 ã.

Àäðåñ èñïîëíèòåëüíîãî àãåíòñòâà äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçúÿñíåíèé ïðåäñòàâëåí íèæå.
Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà
ã. Áèøêåê, 720005, óë. Î.Ìåäåðîâà, 163
Ïîãðàíè÷íàÿ ñëóæáà
Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà 
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
 òåë/ôàêñ: +996 (312) 88-16-18, +996 (312) 54-38-36
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: gupk@gps.gov.kg

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:

ОАО «АЭРОДРОМДОРСТРОЙ»
Юридический адрес: г.Бишкек, ул.Исанова, 18. 

23 декабря 2022  года  состоялось внеочередное общее 
собрание акционеров. 

Зарегистрировалось 5 (пять) акционеров (в том числе по 
доверенности), с числом голосов 4 078 001 (четыре миллиона 

семьдесят восемь тысяч один). Кворум – 98,8732%.

ÏÐÈÍßÒÛÅ ÐÅØÅÍÈß:

1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ñ÷åòíîé êîìèññèè:
 Òåíòèøåâà Ãóëüíàðà Ìûñàíîâíà – ÎñÎÎ «Ðååñòðîäåðæàòåëü 

Ìåäèíà», Êàðàåâà Àéäàíà Îìóðáåêîâíà, Ìàéðàìáåêîâ Óëàí-
áåê Ìàéðàìáåêîâè÷

 Ïðîãîëîñîâàëè ïî ïðåäëîæåííîìó ïðîåêòó Ðåøåíèÿ:
 «Çà» - 4 078 001 ãîëîñîâ (100% îò ÷èñëà ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþ-

ùèõ àêöèîíåðîâ),
 «Ïðîòèâ», «Âîçäåðæàëñÿ» - íåò.

2. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ Ñîâåòà äè-
ðåêòîðîâ. 

 Äîñðî÷íî ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
Îáùåñòâà:

 Ñààëèåâà Êóáàíû÷áåêà Äóéøåíàëèåâè÷à, Àáäûðàåâà Íóðëà-
íà Àëìàçáåêîâè÷à, Íèÿçáåêîâîé Áåðìåò Áåêòóðîâíû 

 «Çà» - 4 078 001 ãîëîñîâ (100% îò ÷èñëà ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþ-
ùèõ àêöèîíåðîâ),

 «Ïðîòèâ», «Âîçäåðæàëñÿ» - íåò.

3.1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ è óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ 
âûïëà÷èâàåìîãî âîçíàãðàæäåíèÿ è êîìïåíñàöèé ÷ëåíàì Ñî-
âåòà äèðåêòîðîâ. 

 Ïðîãîëîñîâàëè ïî êàíäèäàòàì:  âñåãî -  12 234 003  ãîëîñîâ 
 «Ïðîòèâ», «Âîçäåðæàëñÿ» - íåò.
 Ãîëîñîâàíèå ïî êàíäèäàòàì  çà  
 Àêìàòîâ Ýëüäàð Æóìàáàåâè÷  4 078 001
 Êàí÷îðîåâ Ìèðëàí Êàëìóðçàåâè÷ 4 078 001
 Íóðêàëûåâ Ñàëàìàò Æóìàáåêîâè÷ 4 078 001

 Èçáðàòü ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Àýðîäðîìäîðñòðîé» 
ñðîêîì íà òðè ãîäà â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: 

 Íóðêàëûåâ Ñàëàìàò Æóìàáåêîâè÷
 Àêìàòîâ Ýëüäàð Æóìàáàåâè÷
 Êàí÷îðîåâ Ìèðëàí Êàëìóðçàåâè÷
3.2. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ âûïëà÷èâàåìîãî âîçíàãðàæäåíèÿ è 

êîìïåíñàöèé ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
 Ïðîãîëîñîâàëè ïî ïðåäëîæåííîìó ïðîåêòó Ðåøåíèÿ:
 «Çà» - 4 078 001 ãîëîñîâ (100% îò ÷èñëà ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþ-

ùèõ àêöèîíåðîâ),
 «Ïðîòèâ», «Âîçäåðæàëñÿ» - íåò.
 Äî ïðîâåäåíèÿ  ÃÎÑÀ íå âûïëà÷èâàòü âîçíàãðàæäåíèÿ è êîì-

ïåíñàöèþ ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
4. Óòâåðæäåíèå íîâîãî þðèäè÷åñêîãî àäðåñà Îáùåñòâà è ñîîò-

âåòñòâóþùåãî èçìåíåíèÿ â Óñòàâ Îáùåñòâà. 
 Ïðîãîëîñîâàëè ïî ïðåäëîæåííîìó ïðîåêòó Ðåøåíèÿ:
 «Çà» - 4 077 801 ãîëîñîâ (98,8684% îò îáùåãî ÷èñëà ãîëîñóþ-

ùèõ àêöèé îáùåñòâà),
 «Ïðîòèâ» - 200 ãîëîñîâ (0,0048% îò îáùåãî ÷èñëà ãîëîñóþùèõ 

àêöèé îáùåñòâà),
 «Âîçäåðæàëñÿ» - íåò.

 Èçìåíèòü ìåñòîíàõîæäåíèå ÎÀÎ «Àýðîäðîìäîðñòðîé» íà ñëå-
äóþùèé þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 

 ÊÐ, ã.Áèøêåê, óë.Îêòÿáðüñêàÿ, 146.

 Óòâåðäèòü âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ Îáùåñò-
âà. Îáùåñòâî îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü íà îñíîâàíèè ñàìîñ-
òîÿòåëüíî ðàçðàáîòàííîãî è óòâåðæäåííîãî Óñòàâà.

 Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÎÀÎ «Àýðîäðîìäîðñòðîé» ïðåäñòà-
âèòü óâåäîìëåíèå â ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí îá èçìåíåíèè ìåñ-
òîíàõîæäåíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà. Решение внеочередного собрания акционеров 

ОАО «ПОЛИБЕТОН»
- âèä îáùåãî ñîáðàíèÿ - âíåî÷åðåäíîå
- ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ - î÷íîå ãîëîñîâàíèå 
- äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ - 23 äåêàáðÿ 2022 ãîäà
- ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ - ã.Áèøêåê, óë.Ï.Ëóìóìáû, 1à
- êâîðóì îáùåãî ñîáðàíèÿ – 77,03%

Âîïðîñû, ïîñòàâëåííûå íà ãîëîñîâàíèå è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî íèì:

Âîïðîñ Çà Ïðîòèâ Âîçä-ñü Èñïîð÷åíî Ðåøåíèå 

1 2 3 4 5

Âûáîðû ñ÷åòíîé êîìèññèè. 

100%

100%
100%

íåò íåò íåò Óòâåðäèòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ 
â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:
- Êóçèí À. Ïðåäñòàâèòåëü ÎñÎÎ 
«Ðååñòðîäåðæàòåëü»,
- Êàëûåâà À.À.
- Íàðûíáåêîâ Í.Í. 

2. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå 
ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ Ñîâåòà 
äèðåêòîðîâ.

98,52% íåò 1,48% íåò Äîñðî÷íî ïðåêðàòèòü 
ïîëíîìî÷èÿ äåéñòâóþùèõ 
÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

3. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà 
äåðåêòîðîâ: 
Ãàëóøêèí À.Ñ., 
Ëèïîâè÷ Ñ.À., 
Îñòðåöîâ Ñ.À.

107130
92076
87822

Èçáðàòü ÷ëåíàìè Ñîâåòà 
äèðåêòîðîâ Ãàëóøêèíà À.Ñ., 
Ëèïîâè÷ Ñ.À., Îñòðåöîâà Ñ.À.  

ИП Мурзабаева Чолпон 
Насирдиновна

îáúÿâëÿåò î ñâîåì 
çàêðûòèè. 

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ 
â òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ 
ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, 
ïð.Æèáåê Æîëó, 150, 
òåë.: (0703) 34-34-34. Í-370

Ñ/Î-683



№113 (3448)
2022-жылдын 27-декабры 13

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Êûðãûç-Àòà àéûë ºêìºò¿í¿í òóðãóíó Êàäûðîâ 
Êóøòàðáåê Áåêòåìèðîâè÷êå òèåøåë¿¿ æåêå ìåí÷èê óêóãó 
æºí¿íäºã¿ ìàìëåêåòòèê àêòûñû ¹951631 (25.12.2020-æ.á.) 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-058

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè ñåðèè 
× ¹937141 (îò 29.10.2020 ã.) íà èìÿ Êîæîãóëîâîé Äèëàðû 

Òå¢èçáåêîâíû ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-372

Îòîðáàåâà Æàéíàê¿ë 
Äæàìàíêóëîâíàãà 

òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø¿íºí 
ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿ 
ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿ Ñ-Ê ×-Æ-VIII 

¹0967 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-365

Ñåðòåêîâà Òàìàðàãà 
òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø¿íºí 

ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿ 
ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿ ÀÁ 

¹02205 (28.12.1998-æ.á.) 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Í-355

Судебный исполнитель ПССИ 
Ленинского района г.Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

- жилой дом, полезной площадью - 250,5 кв.м., жилой 
площадью - 136,0 кв.м., расположенный на земельном 
участке мерою 492,0 кв.м., находящийся по адресу: город 
Бишкек, улица Псковская дом 51, идентификационный код: 
1-01-05-0032-0079, принадлежащий должнику Исакову 
Дастану Сеитказиевичу.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 13 ôåâðàëÿ 2023 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó 
íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Ïñ-
êîâñêàÿ ¹51.

Ñòàðòîâàÿ öåíà 3 320 000 (òðè ìèëëèîíà 
òðèñòà äâàäöàòü òûñÿ÷) ñîìîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà 
ñòîèìîñòè (ñòàðòîâîé öåíû) íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, äî íà÷àëà òîð-
ãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê ïî ñëå-
äóþùèì ðåêâèçèòàì: ð/ñ 4402052100000877, êîä ïëàòåæà 14238900, 
ÁÈÊ: 440001.

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

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè 
äíåé âíåñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê, 
ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðà-
éîíà ã.Áèøêåê Àñûëáåêîâ Ì.À.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0550) 06-08-57. Í-371

Ранее опубликованное 
в газете «Эркин-Тоо» 

объявление ООО 
«Нур Телеком» размещенное 

№110 (3445) от 16 
декабря 2022 года 
в стр. 12  считать 
недействительным.

Урматтуу Saima Telecom 
абоненттери!

Сиздерге 2023-жылдын 7-январынан тарта 
IP-телефония кызматынын эл аралык 
багыттардагы телефондук байланыш 

кызматтарынын баасы єзгєрє тургандыгы 
жєнїндє маалымдайбыз:

- Ðîññèÿãà ÷ûãóó÷ó ÷àëóóëàð - 6 ñîì/ì¿í.
- Ðîññèÿíûí óþëäóê (ìîáèëäèê) îïåðàòîðëîðó-

íóí: Beeline, Megafon, MTT ò¿é¿íäºð¿íº ÷û-
ãóó÷ó ÷àëóóëàð - 25 ñîì/ì¿í.

- Ðîññèÿíûí àëüòåðíàòèâäèê îïåðàòîðëîðóíóí 
ò¿é¿íäºð¿íº ÷ûãóó÷ó ÷àëóóëàð - 22 ñîì/ì¿í.

- Ìîñêâàãà ÷ûãóó÷ó ÷àëóóëàð - 25 ñîì/ì¿í.

(ÊÐ ÌÁÀ 04.08.2016-æ. áåðèëãåí 
ëèöåíçèÿñûíûí íîìåðè 16-0019-ÊÐ)

Уважаемые абоненты 
ЗАО «Saima Telecom»!

Информируем о том, что 
с 7 января 2023 года изменится 

стоимость услуг телефонной связи по 
международным направлениям 

услуги IP-телефония:

- Èñõîäÿùèå âûçîâû â Ðîññèþ - 6 ñîì/ìèí.
- Èñõîäÿùèå âûçîâû íà ñåòè ñîòîâûõ (ìîáèëü-

íûõ) îïåðàòîðîâ Ðîññèè: Beeline, Megafon, MTT 
- 25 ñîì/ìèí.

- Èñõîäÿùèå âûçîâû íà ñåòè àëüòåðíàòèâíûõ 
îïåðàòîðîâ Ðîññèè - 22 ñîì/ìèí.

- Èñõîäÿùèå âûçîâû â Ìîñêâó - 25 ñîì/ìèí.

(íîìåð ëèöåíçèè ÃÀÑ ÊÐ 16-0019-ÊÐ, 
âûäàíà îò 04.08.2016 ã.)

ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
(Консультационные услуги – Отбор компаний)

- Страна: Кыргызская Республика
- Проект: Второй Проект «Региональное Экономическое Развитие» (ПРЭР-2).
- Задание: Отбор консультационной компании на Проведение исследования комплексной 

оценки потенциала местного сельского хозяйства и агробизнеса в Баткенской области 
с целью отбора конкурентоспособных цепочек (кластеров) добавленной стоимости и 
создания продуктивного партнерства  

 Ссылка № (согласно Плану закупок): ARIS-IDA-RED2-CS-CQS-1

Ïðàâèòåëüñòâî Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â ëèöå Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïîëó-
÷èëî ôèíàíñèðîâàíèå îò Âñåìèðíîãî áàíêà íà ðåàëèçàöèþ Âòîðîãî Ïðîåêòà Ðåãèîíàëüíîãî Ýêîíîìè-
÷åñêîãî Ðàçâèòèÿ è íàìåðåíî èñïîëüçîâàòü ÷àñòü ñðåäñòâ íà êîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè.

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

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

Ìèíèìàëüíûå êðèòåðèè îòáîðà:

1. Îáùèé îïûò êîìïàíèè â ïðîâåäåíèè èññëåäîâàíèé â îáëàñòè ýêîíîìèêè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ïè-
ùåâîé ïðîìûøëåííîñòè èëè ôèíàíñîâ íå ìåíåå 3 ëåò;

2. Îïûò ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé ïî êàðòèðîâàíèþ, àíàëèçó öåïî÷åê äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè è èí-
òåðâüþèðîâàíèþ áåíåôèöèàðîâ, à òàêæå ïîäãîòîâêè àíàëèòè÷åñêèõ îò÷åòîâ äëÿ ìåæäóíàðîäíûõ 
äîíîðñêèõ îðãàíèçàöèé íå ìåíåå 3 çàäàíèÿ;

3. Êàê ìèíèìóì 3 ãîäà îïûòà ðàáîòû â ïðîåêòàõ èëè ðàáîòà ñ ãîñîðãàíàìè â ïðîâåäåíèè àíàëèçà ÖÄÑ;

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

Êîíñóëüòàíò áóäåò îòîáðàí â ðàìêàõ ìåòîäà CQS - Îòáîð ïî êâàëèôèêàöèè êîíñóëüòàíòîâ.
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà ïî àäðåñó, óêàçàííîìó íèæå â òå÷åíèå ðàáî-

÷èõ ÷àñîâ (9.00-18.00) ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó. 
Âûðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîñòè ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó, óêàçàííîìó 

íèæå (ëè÷íî, ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ, ïî ôàêñó, ïî ïî÷òå) äî 18.00 ÷àñîâ 16 ÿíâàðÿ 2023 ã.

Àãåíòñòâî Ðàçâèòèÿ è Èíâåñòèðîâàíèÿ Ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè (ÀÐÈÑ)
11 êàáèíåò, Îòäåë Çàêóïîê;
Áîêîíáàåâà, 102, ã.Áèøêåê, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 720040;
Òåë.: +996 (312) 30-18-05 (äîá. 153)
Ôàêñ: +996 (312) 62-47-48
Ýë. ïî÷òà: zakupki@aris.kg 

Ïî âñåì æàëîáàì îòíîñèòåëüíî äàííîãî òåíäåðíîãî ïðîöåññà ïðîñèì îáðàùàòüñÿ:
WhatsApp: + 996 (770) 70-05-22
Ìîá.: + 996 (550) 70-05-22
e-mail: bfm@aris.kg 

×òîáû ïîäàòü çàÿâêó, ïîæàëóéñòà çàðåãèñòðèðóéòåñü. Åñëè âû 
çàðåãèñòðèðîâàíû, çàéäèòå â ñâîé ëè÷íûé êàáèíåò.

К.Тыныстанов атындагы Ысык-Кєл 
мамлекеттик университети 

ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУЛУК КУРАМДЫН ТЄМЄНДЄГЇ 
ОРУНДАРЫН ЭЭЛЄЄ ЇЧЇН КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ. 

I. Ïðîôåññîðëóêêà:
1. Êûðãûç òèëè æàíà àäàáèÿòû êàôåäðàñû - 1 îðóí.

II. Äîöåíòòèêêå:
1. Êûðãûç òèëè æàíà àäàáèÿòû êàôåäðàñû - 1 îðóí;
2. Ìààëûìàòòûê ñèñòåìàëàð æàíà òåõíîëîãèÿëàð êàôåäðàñû -           

1 îðóí.

III. Êàôåäðà áàø÷ûëûãûíà:
1. Òóðèçì æàíà àéëàíà-÷ºéðºí¿ êîðãîî êàôåäðàñû;
2. Êûðãûç òèëè æàíà àäàáèÿòû êàôåäðàñû;
3. ×åò òèëäåð êàôåäðàñû;
4. Òàáèãûé èëèìäåð êàôåäðàñû;
5. Òàðûõ, ìàìëåêåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê áàøêàðóó êàôåäðàñû;
6. Ìåêòåïêå ÷åéèíêè æàíà áàøòàëãû÷ áèëèì áåð¿¿ êàôåäðàñû.

Àðûçäàð æàðûÿ ÷ûêêàí ê¿íäºí òàðòûï áèð àéäûí è÷èíäå êàáûë 
àëûíàò.  

Äàðåãè: Êàðàêîë øààðû, Þ.Àáäðàõìàíîâ êº÷ºñ¿, 103, Ê.Òû-
íûñòàíîâ àòûíäàãû ÛÌÓ, 2-êîðïóñ, 217-áºëìº.

Òåëåôîí: (0708) 71-04-85 C/Î-686

C/Î-685

Í-374

Ноокат райондук соту тарабынан
30.08.2022-жылдагы №ГД-611/22-05 сандуу аткаруу 

документинин негизинде карызкор Ноокат районунун Кеўеш айыл 
округунун Арбын айылынын тургуну 11.08.1992-жылы туулган 

Жигит уулу Байгазы єндїрїп алуучу ААК "Айыл Банк" пайдасына 
1 164 156,19 (бир миллион бир жїз алтымыш тєрт миў бир жїз 
элїї алты миў он тогуз тыйын) сом кредиттен болгон карызын 

єндїрїїнї кїрєєгє коюлган мїлктєргє бурулуп, бааланып эл 
алдында ачык соода-сатыкка коюлуп сатылуусу жєнїндєгї 

аткаруу документи боюнча сатууну уюштуруучу болуп Ноокат 
райондук сот аткаруучулар кызмат бєлїмїнїн сот аткаруучусу 
дайындап, кїрєєгє коюлган идентификациялык коду 5-05-07-

1003-0212 болгон Жигит уулу Байгазынын менчигиндеги жалпы 
пайдалуу аянты - 102,06 ч.м., жашоо аянты - 66,15 ч.м., жер 

участогу 1740,0 ч.м., турак їйї Ноокат районунун Кеўеш айыл 
округунун Арбын айылында жайгашкан кїрєєгє коюлган турак 
їйдїн баштапкы баасы 1 250 000 (бир миллион эки жїз элїї) 

сом деп аныкталсын жана эл алдында ачык соода-сатыкка 
коюлсун.

Àóêöèîí 2023-æûëäûí 3-ôåâðàëûíäà ñààò 10.00äº ì¿ëê æàé-
ãàøêàí æåðäå ºòêºð¿ëºò.

Ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàíäàð ì¿ëêò¿í áàøòàïêû áààñûíàí 10% 
ºë÷ºìäº àëäûí àëà òºëºº ìåíåí êàëãàí ñóììàíû 7 ê¿íä¿ê ìººíºò 
è÷èíäå òºëºï áåð¿¿ñ¿ êåðåê.

Ïàéûç òºëºí¿¿÷¿ äåïîçèòòèê ýñåïòè Íîîêàò ðàéîíäóê ÑÀÊÁäàí àëûï, 
ñóðàï-áèë¿¿ ¿÷¿í Íîîêàò ðàéîíäóê ñîòóíóí 1-êàáàòûíäà Íîîêàò ðà-
éîíäóê ÑÀÊÁíûí ¹9 êàáèíåòèíå êàéðûëñà¢ûçäàð áîëîò. 

Áàéëàíûø òåëåôîí: (03230) 5-00-04, (0550) 96-89-89.

Ïàéûç òºëºí¿¿÷¿ äåïîçèòòèê ýñåï,
1) Íîîêàò ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí ýñåáè ÐÑÊ Áàíê ÀÀÊíûí Íîîêàò 

ºê¿ë÷¿ë¿ã¿,
2) Ý/ñ÷åò 4407092100000
3) ÁÈÊ 440001
4) ÈÍÍ 001011995510034 

Ñ/Î-687

ПССИ города Балыкчы Иссык-Кульской области
ОБЪЯВЛЯЕТ (АУКЦИОН) ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

заложенного недвижимого имущества

- в виде жилого дома, находящегося по адресу: Иссык-
Кульская область, город Балыкчы, ул.Океева, дом №168, 
идентификационный код №2-07-05-0033-0093.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 15.02.2023 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ãîðîä 
Áàëûê÷û, óë.Îêååâà, äîì ¹168. 

Ñòàðòîâàÿ öåíà 248 400 ñîì (äâåñòè ñîðîê 
âîñåìü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà) ñîì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà íà 
äåïîçèòíûé ñ÷¸ò 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 îäíè 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.: (0709) 13-64-61, ã.Áàëûê÷û, 
óë.Êàðàëàåâà ¹31 ÏÑÑÈ ãîðîäà Áàëûê÷û. Ï/Ï-385



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 ¹1198. Íóñêàñû 5143

Áàñóóãà 26.12.2022-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

№113 (3448)
2022-жылдын 27-декабры14

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Ñ ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà 
ïðàâî  ïîëüçîâàíèÿ 

çåìåëüíîé äîëåé ñåðèÿ ¹869 
(îò 26 ÿíâàðÿ 1999 ãîäà) 

íà èìÿ Îñìîíîâà 
Ðàèìáåêà ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-303

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Áàòàäæèåâà 
Çàðèäà Àõïàðîâíà 

êîä ÎÊÏÎ 30643215, 
ÈÍÍ 12001198702021 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-357

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Àáäûáàåâà 
Ìèðãóëü êîä ÎÊÏÎ 31018494, 

ÈÍÍ 10911199700096 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-350

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Äæóìàãóëîâ 
Àäèëåò Êóáàíû÷áåêîâè÷ 

ÈÍÍ 21408199200775 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-349

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 

ïîëüçîâàíèÿ íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê ñåðèÿ VIII ÊÐ ¹0021 

íà èìÿ Êåðèìêóëîâîé 
Ê¿ë¿ñ¿í ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-352

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà 
¹ÑÑ090024074 ðåãèñòðàöèè 
¹03297 âûäàí ÁÀÄÊ â 2009 ã. 

íà èìÿ Íàçàðîâà Ìèðëàíà 
Áàêòûáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-361

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà êàòåãîðèè 

«ÂÑ» ÌÊ ¹058111 íà 
èìÿ Àéûïîâà Êóáàòáåêà 
Àêæîëòîåâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-351

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñóäàðñòâåííîãî 

àêòà íà ïðàâà ÷àñòíîé 
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé 

ó÷àñòîê ïîä ðàçðóøåííîãî 
÷àáàíñêîãî äîìà ñåðèÿ × 
¹849135 (îò 30.04.2019 

ãîäà) íà èìÿ ÑÕÏÊ «Íèâà», 
âûäàííîå Ïàíôèëîâñêèì 
ðàéîííûì óïðàâëåíèåì 

ïî çåìëåóñòðîéñòâó 
è ðåãèñòðàöèè 

ïðàâ íà íåäâèæèìîå 
èìóùåñòâî  ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-353

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà êàòåãîðèè 

«ÂÑ» ÌÊ ¹058111 íà 
èìÿ Àéûïîâà Êóáàòáåêà 
Àêæîëòîåâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-351

ªçãºí øààðûíûí Íîäèðà 
êº÷ºñ¿í¿í 10 ¿é¿í¿í 

òóðãóíó Ìàòêàèìîâ Çàêèðãå 
òààíäûê ìàìëåêåòòèê àêò 
× ¹380878 (20.04.2012-æ.á.) 
æàíà ¿éä¿í òåõ. ïàñïîðòó 

èäåí. êîä 5-06-18-0001-
2106 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-996

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
¹4757179 (îò 16.02.2018 ã.) 
íà èìÿ Àðíàóòîâîé Åëåíû 

Åãîðîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-360

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ïå÷àòè ÎñÎÎ «Àëàòàóí 
Ìåíåäæìåíò» ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-358

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ (АРИС)
ПРОЕКТ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В 

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

I. Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè (ÀÐÈÑ), Ïðîåêò «Äîïîëíèòåëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå 
â ðàìêàõ Òðåòüåãî ïðîåêòà ñåëüñêèõ èíâåñòèöèé (ïî ðåàãèðîâà-
íèþ íà COVID-19)» (ÄÔ ÏÑÈ-3) íàñòîÿùèì ïðèãëàøàåò êâàëè-
ôèöèðîâàííûõ ëèö ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ñëåäóþùóþ 
ïîçèöèþ:

Региональный специалист по закупкам 
по Нарынской области

Êàíäèäàò íà äîëæíîñòü äîëæåí èìåòü 
ñëåäóþùèå çíàíèÿ è îïûò ðàáîòû:

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

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

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

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

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

ñÿ ïðåèìóùåñòâîì;
• íàâûêè ðàáîòû ñ êîìïüþòåðíûìè ïðîãðàììàìè Microsoft Word 

è Excel.

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

III. Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/
àâòîðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ, íà ñàéòå 
ÀÐÈÑ www.aris.kg è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì îòáî-
ðå (ðåçþìå íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì íîìå-
ðà êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ïîçèöèè) äî 18.00 ÷àñîâ 11 ÿíâàðÿ 
2023 ãîäà.

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

Открытое акционерное общество 
«РСК БАНК»

расположенное по адресу: г.Бишкек, ул.Московская, 80/1, 

уведомляет о проведении 23.12.2022 года 
внеочередного общего собрания акционеров и принятых 

нижеследующих решений:

Ðåøåíèåì Âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Áàíêà 
îò 23.12.2022 ãîäà ïî âîïðîñó ¹1, óòâåðæäåíà ñ÷åòíàÿ êîìèññèÿ â 
ñîñòàâå ÇÀÎ  «Òåëåñàò»  - Êîâàíîâà À.Â.

Ðåøåíèåì Âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Áàíêà îò 
23.12.2022 ãîäà ïî âîïðîñó ¹2, äîñðî÷íî ïðåêðàùåíû ïîëíîìî÷èÿ 
Øàðèàòñêîãî ñîâåòà ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê» â ñîñòàâå: 

 Áîðî÷îðîâ Æàêøûëûê Àéñàðàêóíîâè÷ – Ïðåäñåäàòåëü 
 Øàðèàòñêîãî Ñîâåòà;
 - Þñóïîâ Ôàðõàò Èëëàõóíîâè÷ – ÷ëåí Øàðèàòñêîãî ñîâåòà;
 - Ïûøêèí Äåíèñ Âëàäèìèðîâè÷ – ÷ëåí Øàðèàòñêîãî ñîâåòà.
Ïî âîïðîñó ¹3, Âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Áàí-

êà îò 23.12.2022 ãîäà ïðèíÿòî ðåøåíèå,  èçáðàòü ñëåäóþùèõ ëèö â 
ñîñòàâ Øàðèàòñêîãî ñîâåòà ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò:

 Êàäûðáåðäèåâ Àáèáèëëà Íàáèäèíîâè÷-  Ïðåäñåäàòåëü Øà-
ðèàòñêîãî ñîâåòà

 Øåðãàçèåâ Æîðîáàé Ýñàíîâè÷ - ÷ëåí Øàðèàòñêîãî ñîâåòà
 Æååíáåêîâ Êûçûðáåê Çóëïóêàðîâè÷- ÷ëåí Øàðèàòñêîãî ñîâå-

òà.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Специальный администратор созывает  заключительное 
собрание кредиторов ГП «Управления строительство, 

юстиции и торговли» при ФГИ при ПКР – банкрот 
êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 13 ÿíâàðÿ 10.00 ÷àñîâ 2023 ãîäà 

ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Ë.Òîëñòîãî ¹100. 

Ïðåäñòàâèòåëÿì êðåäèòîðîâ äëÿ ó÷àñòèÿ íà ñîáðàíèè íåîáõîäèìî 
èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü 
ñ ïðàâîì ãîëîñîâàíèÿ. 

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0558) 11-00-83.

Судебный исполнитель ПССИ г.Токмок 
Чуйской области Уметалиев Э.Н.

ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

полезной площадью - 142,1 кв.м., расположенной на 
земельном участке №39, а, общей площадью - 480 кв.м., 
находящийся в квартале №113, по адресу: г.Токмок ул. 
Тургенева №13, идентификационный код № 7-10-03-0015-
0135, принадлежащего заёмщику Омонову Т.К., на праве 
частной собственности на основании договора купли-
продажи жилого дома №1064 от 20.04.2007 года путем 
продажи публичных торгов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 30 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 
ã.Òîêìîê, óë. Ëåíèíà 389, 3 ýòàæ, êàáèíåò 323.

Óñòàíîâèâ åãî íà÷àëüíóþ (ñòàðòîâóþ) 
ïðîäàæíóþ öåíó â ðàçìåðå 1 404 000 (îäèí 

ìèëëèîí ÷åòûðåñòà ÷åòûðå òûñÿ÷) ñîìà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíî-
ñà â ×óéñêèé ôèëèàë ÎÀÎ ÐÑÊ Áàíê, öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî 
àêêóìóëÿòèâíûé ñ÷åò: 4403011001001001, êîä 142389900, íà ëèöå-
âîé ñ÷åò ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé ã. Òîêìîê 
4403092100000155, ÁÈÊ 440001.

Ó÷àñòíèê âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè äíåé 
âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ã.Òîêìîê ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì 
ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

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

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: (0500) 80-00-10, ã.Òîêìîê, óë.Ëåíèíà, 
389, êàáèíåò 323 ÏÑÑÈ ã.Òîêìîê. ×óéñêîé îáëàñòè. Ñ/Î-675

ЧП Эвлияев Эдем 
Парикович 
(код 23535264, 

ИНН 21510194700036)

îáúÿâëÿåò î ñâîåì 
çàêðûòèè.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ ïî àäðåñó: 
ã.Áèøêåê, óë.Êîëüáàåâà, 4-41, 
òåë.: (0555) 00-52-79. Í-354

Жеке ишкер 
Бакыбаев Маматжан 

Ибраимовичке 
(ОКПО 23358419, 

ИНН 20105196100342)

ºç èøêåðä¿¿ë¿ã¿í 
òîêòîòêîíäóãóí 

æàðûÿëàéò.
Äîîìàòòàð ýêè àéäûí è÷èí-

äå êàáûë àëûíàò. Äàðåãè: Îø 
îáë., ªçãºí ðàéîíó, Ñàëàì-
Àëèê àéûë ºêìºò¿, Êûçûë-
×àðáà àéûëû. Ï/Ï-907

Специальный администратор 
ОАО «Кадамжайский сурьмяный 

комбинат» - банкрот (далее ОАО «КСК») 

созывает очередное собрание кредиторов ОАО «КСК», которое 
состоится 20 января 2023 года в 14.00 часов по адресу: 

Баткенская обл., г.Кадамжай, ул.Заводская, 12. 

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðàòîðà çà 4-é êâàð-
òàë 2022 ã.

2. Ðàçíîå.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíò óäîñ-
òîâåðåíèÿ ëè÷íîñòè. Ïðåäñòàâèòåëÿì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå 
íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûé äîêóìåíò ïîäòâåðæäàþùèå èõ 
ïîëíîìî÷èÿ, à òàêæå äîêóìåíò óäîñòîâåðåíèÿ ëè÷íîñòè. 

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: (0770) 42-25-18, (0553) 29-40-20. Í-356

Í-359

АЛАМУДУНСКИЙ АЙЫЛ ОКМОТУ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

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

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

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî àäðåñó: ñ.Àëàìóäóí, óë.Íàáåðåæíàÿ ¹300à 
â çäàíèè Àëàìóäóíñêîãî àéûë îêìîòó 24.01.2023 ã. â 10.00 ÷àñîâ. 

Ñ/Î-680

Ñ/Î-681

Ñ/Î-678



БЕРДЫМУХАМЕДОВГО 
АРНАЛГАН БОРБОР

Тїркмєнстандын Милли Генгеш Ме-
жилисинин башчысы Гурбангулы Бер-
дымухамедовго арналган жаўы адми-
нистративдик борбор курулду. Ал Ар-
кадаг деп аталып, Ашхабаддан 30 чакы-
рым тїштїк-батыш тарапта жайгашкан. 
Аталган шаардын курулушу  2019-жы-
лы башталган. План боюнча ал акыл-
дуу шаар болот. Анда электр автобустары 
менен электрунаалардын гана кыймы-
лы болуп, кїн батареялары жана шамал 
генераторлору ишке киргизилет. Шаар                           
70 миў тургунга ылайыкталган.

Мындан тышкары Гурбангулы Бер-
дымухамедовдун ысымы балдардын 

ден соолугун чыўдоо бор-
боруна жана Аркадагдын  
борбордук паркында жай-
гашкан Искусство эстели-
гине да ыйгарылган. Ал эми 
Тїркмєнстандын Эл аралык 
жылкы чарба академиясына                                  
Гурбангулы Бердымухаме-
довдун улуу агасы Аба Ан-
наевдин, Тїркмєнстан кесип-
тик педагогикалык окуу жа-
йы чоў атасы Бердымухамед 
Аннаевдин ысымын алды.

АКШнын АЙЛАСЫН 
КЕТИРГЕН “АРКТИКАЛЫК 
ФРОНТ”

АКШнын Канзас, Миссури, Кентукки 
жана Огайо штаттарында кар бороону-
нан улам онго жакын адам каза болду. 
Єткєн жума кїнї аталган аймактарда бир 
миллиондон ашык керектєєчї электр жа-
рыгысыз калган. Америкалык аба ыра-
йын алдын ала билдирїїчї кызматтын 
маалыматы боюнча кубаттуу “Арктика-
лык фронт” деп аталган бороон жакын-
дап калгандыгына байланыштуу єлкєнїн 
чыгыш жана борбордук аймактарында 
мындан да катуу суук болушу кїтїлєт.

БИЛИМ АЛУУ 
УКУГУНАН АЖЫРАГАН 
АФГАН АЯЛДАРЫ

Афганистандын бийлигинин башында 
турган “Талибан” кыймылы афган аял-
дарына жогорку окуу жайларынан би-
лим алууга тыюу салды. Мындай чечим 
токтоосуз кїчїнє кире турган болду. Та-
либандар єткєн жылы єспїрїм кыздарга 
орто мектепке барууга да тыюу салыш-
кан эле.

ПРЕЗИДЕНТТИН ЄЛЇМЇНЄ 
БАЙЛАНЫШКАН 
ИЛИКТЄЄЛЄР

АКШнын 35-президенти Джон Кен-
нединин єлїмїнїн иликтєєсїнє бай-
ланышкан 13 миўден ашык документ 
интернетке жарыяланды. Бул єлкє та-
рыхындагы эў сырдуу окуяга тийиш-
тїї архивдик документтердин 97 па-
йыздан ашыгы болуп саналат. Жа-
рыяланган документтер америкалык 
коомчулукта андай деле сенсация жа-
раткан жок. Анткени, Президент Джо 
Байден бул кылмышка тиешелїї ай-
рым документтер 2023-жылдын июнь 

айына чейин жашыруун бойдон кала-
рын, аларды азыр ачыкка чыгаруу єл-
кє їчїн катуу зыян алып келерин бил-
дирди. Эске салсак, АКШнын 35-пре-
зиденти Джон Кеннедини 1963-жылы 
22-ноябрда Техас штатындагы Даллас 
шаарына иш сапары менен барган учур-
да атып кетишкен. 

АДАМЗАТ ЭВОЛЮЦИЯСЫ 
БОЮНЧА ЖАЎЫ 
АЧЫЛЫШТАР

Окумуштуулар Тїндїк Африкада та-
былган адам сєєктєрїнїн калдыктарын 
изилдеп чыгып, аў-сезимдїї адам (Го-
мо Сапиенс) мурда айтылып жїргєндєй 
200 жыл мурун эмес, эў эле жок деген-
де 100 жыл мурда пайда болгон деген 
бїтїмгє келишкен. Алар изилдєєлєргє 
таянып, адамзат эволюциясы бїт кон-
тинент боюнча жїргєн деген тыянак чы-
гарышты. Окумуштуулар мындай ачы-
лыштардан кийин адамзаттын келип чы-
гышы жєнїндєгї окуу китептерин кай-
радан жазып чыгууга туура келерин ай-
тышууда. 

Разия ЖООШБАЕВА

ДЇЙНЄ 
ДЇБЇРТЇ

АКЖОЛ МАХМУДОВ 
АЗИЯНЫН МЫКТЫ 
БАЛБАНЫ АТАЛДЫ 

2022-жылдын жыйынтыгы менен Акжол Мах-
мудов Азиянын мыкты балбаны аталды. Бул 
тууралуу Бириккен кїрєш дїйнєсї уюмунун 
Азиядагы єкїлчїлїгї (UWW Asia) социалдык 
тармактагы расмий баракчасына Акжол Мах-
мудов Азиянын мыкты балбаны аталды деп 
жазды. Махмудов UWW Asia олимпиадалык 
стиль боюнча мыкты деп табылган. Ал эми эр-
кин кїрєштєн япониялык Таиси Нарикуни, кыз-
келиндер категориясынан казак кызы Жамиля 
Бакбергенова балбандардын алдыўкысы атал-
ган.

Ошондой эле єткєн жумада Бириккен кїрєш 
дїйнєсї кыргызстандык Жоламан Шаршенбе-
ков менен Акжол Махмудовду 2022-жылдын та-
рыхын жаратуучулардын катарына кошту. Шар-
шенбеков быйыл дїйнєнїн, Азиянын, ошон-
дой эле Ислам оюндарынын чемпиону болгон. 
Ал эми Акжол Махмудов – грек-рим кїрєшї 
боюнча кыргызстандык биринчи дїйнє чем-
пиону аталды.

Кыргызстандык эки балбандын бул жетиш-
кендиктерге кантип татыгандыгы тууралуу 
UWW федерациясынын YouTube каналына ата-
йын видео жарыяланды. Тарых жаратуучулар-
дын катарына ошондой эле япониялык Юи Суса-
ки жана албаниялык Зелимхан Абакаров кирген.

КЫРГЫЗ КЫЗЫ ЧЕМПИОН
Кыргызстандык Элес Намазалиева кєркєм 

муз тебїї боюнча Австриянын чемпионатын-
да экинчи жолу катары менен алтын медал-
ды жеўип алды. Турнир 2022-жылы 15-18-де-
кабрда Санкт-Пёлтен шаарында єткєн. Кыздар 

арасындагы мелдеште 11 жаштагы Элес Намаза-
лиева кыска жана эркин программада жеўишке 
жетип, ишенимдїї тїрдє 1-орунду ээлеген. Ал 
2021-жылы Австриянын чемпиондугун да жеў-
ген. Элес Намазалиева Австриянын кєркєм муз 
тебїї боюнча улуттук курама командасынын 
курамына кирген. 

ЖЫЛДЫН МЫКТЫ 
МУШКЕРИ

UFC мушташ уюму 2022-жылдын жыйынты-
гын чыгарып, дїйнєдєгї эў белгилїї 10 мыкты 
мушкерин жарыялады. Бул рейтингге Валентина 
Шевченко кирген эмес. UFC уюмунун жылдын 
мыкты мушкери наамын австралиялык Алек-
сандра Волкановски алды. Алдыўкы ондукка 
ошондой эле Вейли Чжан, Леон Эдвардс, Мар-
лон Вера, Альжамайн Стерлинг, Жамал Хилл, 
Иржи Прочазка жана Роман Долидзе кирди. Буга 
чейин Шевченко World MMA Awards версиясы 
боюнча 2022-жылдын мушкери деп табылган.

КЫРГЫЗСТАН 94-ОРУНГА 
КЄТЄРЇЛДЇ

Эл аралык футбол федерациясы кезектеги 
улуттук рейтингин жарыялады. Бул рейтинг 
2022-жылга карата чыгарылган акыркы рей-
тинг болуп саналат. Анда Кыргызстандын фут-
бол боюнча курама командасы 211 орундун ичи-
нен 94-орунду ээледи. Ал эми Азия футбол кон-
федерациясынын курамына кирген улуттук ас-
социациялардын рейтингинде команда 46 ко-
манданын ичинен 16-орунда турат. ФИФА чы-
гарган рейтингдин алгачкы їч сабын Бразилия, 
Аргентина жана Франция ээлеген.

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

УН МЕНЕН НАН 
КЫМБАТТАЙБЫ?

2023-жылдын 1-январынан баштап ун         
15 пайызга, нан 20 пайызга кымбатташы 
мїмкїн. Бул тууралуу “Кабар” агенттигин-
деги маалымат жыйынында Ун єндїрїїчї-
лєр ассоциациясынын президенти Руслан 
Жунушов билдирди. Анын айтымында, 
баанын кымбатташы 31-декабрда ун ком-
бинаттары їчїн данды ташып келїїгє жана 
кайра иштетїїгє берилген жеўилдиктер-
дин мєєнєтї аяктагандыгына байланыш-
туу болот. Бир гана ун эмес, суюк май жана 
кумшекердин дагы баасы єсїшї мїмкїн.

СПОРТКАБАРЛАР

КЫРГЫЗ БАЛЫ БРЕНД 
КАТАРЫ ЭКСПОРТТОЛОТ

КАПИТАЛДЫК ОЎДОП-ТЇЗЄЄНЇ 
ТАЛАП КЫЛГАН КИНОТЕАТРЛАР

Айыл чарба министрлиги-
нин реалдуу сектор башкар-
малыгынын мал чарба жана 
ветеринария бєлїмїнїн же-
тектєєчї адиси Элвира Мам-
бетова єлкєдє жылына 2-3 миў 
тоннага жакын бал єндїрїлїп,                                      
34 мамлекетке экспорттоло 
турганын билдирди. Эў кєп 
кєлємдєгї бал Кытайга кетет. 
Дубай, Америка, Европа мам-
лекеттерине ак бал бренд ката-
ры экспорттолот. Япония кыр-
гыз балын эў жогорку баада са-
тып алат. 

Кыргызстанда мамлекеттик 
38 кинотеатр бар. Бул тууралуу 
Кинематография департамен-
тинин директорунун милдетин 
аткаруучу Айзада Усупбекова 
билдирди. Анын айтымында, 
кинотеатрлардын 11и ижара-
га берилген, 3ї чарбалык жана 
1 кинотеатр мамлекеттик-жеке 
єнєктєштїктїн алкагында иш-
тейт. Калган кинотеатрлардын 
баары республикалык бюджеттен 
каржыланат. Айрым кинотеатрлар 

капиталдык оўдоп-тїзєєнї талап 
кылат.

ЖАЎЫ ЖЫЛДЫК 
ЖАСАЛГАЛАР

Майлуу-Суу лампа заво-
дунда жаўы жылдык жа-
салгалар чыгарылууда. 
Бул тууралуу Финансы 
министрлиги билдирди. 
Министрлик ата мекен-
дик єндїрїштї колдоого 
алып, жаўы жылдык жа-
салгаларды Майлуу-Суу 
лампа заводунан сатып 
алууга чакырды.
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



Абдиламит Матисаковдун 
“Баткан кїндї аяймын” 
(Бишкек, 2022-жыл), аттуу 

жаўы китеби, адабияттагы 
белгилїї бир чен-єлчємдєр 
боюнча алып караганда (жаш 
курагы, чыгармачылык басып 
єткєн жолу ж.б), анын этаптык 
жана мурдагы изденїїлєрїн 
жыйынтыктоочу китеп болуп 
эсептелет. Жыйнак сырткы 
кєлємї жана полиграфиялык 
кооз жасалгасы менен гана кєзгє 
толумдуу болуп чектелбей, ар 
кандай жанрларда жазылган 
чыгармаларды камтыган курамы 
жана ички тереў, кєркєм мазмуну 
менен дагы єзгєчєлєнїп турат.

Анын республикалык басма 
сєздє жарык кєргєн “Тандыр”, 
“Атамды кєргєн єлбєсїн”, “Дал-
далчынын уулу”, “Таразачы”, 
“Тактектик кыз” сыяктуу мык-
ты аўгемелери жана “Ала-Тоо” 
журналына басылган “Ак кор-
гон” аттуу повести жаш жазуучу-
нун ысымын жалпы окурмандар-
га кеўири таанымал кылып эле 
тим болбой, профессионалдык-
адабий коомчулукта таланттуу 
жаш жазуучу катары, жогору-
дагы улуу кєчтї татыктуу улан-
туучулардын бири келип кошул-
гандыгы жєнїндє їмїттї да ко-
шо жандырган. Бул чыгармалар 
адеп жарыяланган кезинде окул-
гандай эле кїчтїї кєркємдїк-
эстетикалык таасир этип, кїнї 

бїгїнкїсїндєй жаўы бойдон 
кабылдана бергенине ынанууга 
болот.    Абдиламит Матисаков-
дун “Баткан кїндї аяймын” ат-
туу жаўы жыйнагына кирген ай-
рым чыгармаларын мен мындан 
чейрек кылымдан ашуун мурда 
эле окусам деле, же отуз жылга 
жакын убакыт єткєндїгїнє ка-
рабастан, кайрадан окуп олту-
руп, чыныгы кєркєм чыгарма-
ларга гана таандык болгон ушун-
дай эч качан кєєнєрбєс, кайта-
лап окусаў деле, улам жаўы кы-
рынан ачыла берген чыгармалар 
экендигине ынанып, абдан жа-
гымдуу, жылуу сезимдерге ка-
былдым.

Ушундай мыкты чыгарма-
ларды окуганда гана, бала ке-
зиўден эле єзїўє мазмуну жак-
шы тааныш, кээ бир эпизоддо-
рун жатка билген сыяктуу бол-
гон классикалык чыгармаларды 
эмне їчїн кез-кезде кайра оку-
гуў келип тургандыгын тїшїн-
гєндєй болосуў!.. Китептеги хро-
нологиялык тартипте жайгаш-
кан чыгармаларды баштан-аяк 
окуп жатып, адеп адабияттагы 
чыйырын баштаганда эле єз сти-
лин, жазуучулук узак жолун, єз 
тагдырын тапкан жаш жазуучу-
нун чыгармачылык эволюция-
сына кєз жїгїртїп олтуруп, 
анын чыгармаларынын идея-
лык, сюжеттик-тематикалык 
диапазону улам барган сайын 
кеўейип, мазмундук-кєркємдїк 

п ар а ме т р ле-
ри боюнча да 
тереўдеп жї-
рїп олтурга-
нын байкабай 
коюуга мїм-
кїн эмес.

Абдиламит 
М а т и с а к о в-
дун эў алгач-
кы жарыялан-

ган чыгармала-
ры дагы лирикалык-

автобиографиялык элемент-
тер менен абдан бай жабдылган-
дыгы да, чыгармачылыктагы жо-
горуда белгиленген табигый єз-
гєчєлїктєр менен тїшїндїрї-
лєт. Ошентсе да, анын “Тандыр”, 
“Атамды кєргєн єлбєсїн”, “Ата-
сына окшош кыздар” аттуу, азыр-
кы кезде кыргыз адабиятында-
гы эў мыкты аўгемелердин ка-
тарынан орун алган чыгармала-
рын талдап кєрсєк, ал адабият-
ка алгачкы кадамдарын таштаган 
аўгемелеринен баштап эле, же-
кече адамдык тагдырдан, жеке-
автобиографиялык, тар рамка-
лардан ашып єтїп, кєркємдїк-
эстетикалык жалпылоочу ка-
сиетке жетише алгандыгын 
баамдайбыз.

 Тагыраак айтканда, жеке бир 
їй-бїлєнїн кїнїмдїк жашоосун, 
їй-бїлє мїчєлєрїнїн кадыресе 
тагдырларын чагылтуу аркылуу 
эле, жалпы улуттук-адамзаттык 
баалуулуктарды, дегеле, тїбє-
лїктїї адамдык адеп-ахлактык 
маселелерди кєтєрє алган. Сыр-
тынан караганда, элдин арасын-
да эч нерсеси менен деле анча ай-
рымаланбаган, карапайым эле, 
катардагы бир їй-бїлєнїн кї-
нїмдїк жашоосу тандыр куруу 
жана тандырды кїнїмдїк жа-
шоодо ыктуу пайдалана билїї 
маселелеринин тегерегинде єтє 
элестїї, кєркємдїк-эстетикалык 
жактан абдан таасирдїї чагыл-
дырылып, “тандыр” деген тїшї-
нїктї да улуттук философиядагы 
жогорудагыдай эле ыйык рангага 

чейин кєтєрє алгандыгы менен 
єзгєчєлєнїп турат.

Патриархалдык аў-сезимдер 
жана салт-санаалар менен кїн 
кечирип келишкен эў жєнє-
кєй їй-бїлєнїн кїнїмдїк, бей-
пил жашоосундагы капысынан 
орун алган трагедиясы – эне-
нин айыккыс дартка чалдыгып, 
ооруп жатып калышы жана да 
акырында ошол оорудан улам 
бул жарык менен кош айтышы-
шы, – бул їйдєгї жансыз, бирок 
їй-бїлє мїчєлєрї менен єзгє-
чє жакындыгы бар тандырдын 
тагдыры менен ажырагыстай би-
римдикте берилген. Ушул кезге 
чейин балдарынын кєзїнчє ая-
лына карата єзїнїн ички сезим-
дерин бир да  жолу ачык билдир-
беген ата, бейит башында кем-
пирине карата болгон сїйїїсїн, 
ыраазычылыгын билдирип, єз 
уулдарына кайрылып: “Апаўар-
дын мїнєзї ак буладай жумшак, 
бейиши болгур, кеў пейил адам 
эле. (...) Апаўарды эстей жїргї-
лє” деп айтканы, їстїртєн ка-
раганда єтє жєнєкєй сезилсе 
да, ички маўызынын тереўдиги 
боюнча, бул жашоодогу улуу, эч 
кєєнєргїс чындыктарды камтып 
турган, карапайым-турмуштук 
философияга айланат.  
Жеке-индивидуалдык тагдыр-
ды чагылдыруу аркылуу, чы-
гарма мазмунун жалпы улуттук 
этнографиялык-философиялык 
деўгээлге чейин кєтєрїї – кєр-
кєм адабиятта чанда гана кез-
дешет. Арийне, ар кандай жа-
зуучунун чеберчилиги – ириде 
адамзат жашоосундагы кїнїм-
дїк жана эў эле жєнєкєй нерсе-
лерди бийик кєркємдїк деўгээл-
ге чейин жеткире кєтєрїп, кай-
радан жарата алгандыгы менен 
бааланат эмеспи.

Бул єўїттєн алып кара-
ганда, жазуучу Абдиламит                        
Матисаков адабияттагы чы-
гармачылык жолун адеп баш-
таганда эле жетилген калем-
гер болгондугу шек туудурбайт. 

Демейде, адабий процессте мын-
дай учурлар да сейрек учурайт. 
Анын жалпы чыгармачылыгы-
на – ошол жаш кезинен тартып, 
азыркы мезгилге чейин, – сын 
кєз менен карай турган болсок, 
жазуучу ошол адепки бийик 
кєркємдїк деўгээлди туруктуу 
сактап гана тим болбой, кийин-
ки чыгармаларында мазмундук 
жактан єзгєчє тереўдикке жана 
да идеялык-проблематикалык 
єўїттєн кыйла кеўейтїїгє же-
тише алган. Буга анын “Ак кор-
гон” аттуу повести кїбє! 

Абдиламит Матисаковдун би-
йик кєркємдїктє жазылган по-
весттери жана аўгемелери, пуб-
лицистикалык чыгармалары 
улуттук адабиятыбыздагы ба-
раандуу барактардан болуп ка-
ла берери шексиз. Албетте, ча-
кан макалада китептеги ар бир 
чыгарма тууралуу єзїнчє кеўи-
ри сєз кылууга мїмкїн да эмес. 
Ошентсе да, окурмандар журту-
нун сїйїктїї чыгармасына ай-
ланган “Кыргыз єўї Чокморов-
дун єўїндєй” (атактуу сїрєтчї-
киноактер Сїймєнкул Чокморов 
жєнїндє) документалдуу повести 
бул жанрдагы классикалык чы-
гармалардын бири болуп калган-
дыгын белгилеп коюу ашыктык 
кылбас! Чыгаан философ жана 
окумуштуу, таланттуу адабият-
чы Жамгырбек Бєкєшев китеп-
ке "Жєнєкєйлїктїн улуулугу жа-
на улуулуктун жєнєкєйлїгї" деп 
баш сєз жазгандыгы да бекери-
нен эмес!

Ш.А.КОСТЮК, 
Ж.Баласагын атындагы 
КУУнун журналистика 

факультетинин деканы, 
социология илимдеринин 

кандидаты
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Алыкул Осмонов атындагы Кыргыз 
улуттук китепканада тїрк тилинде жа-
рык кєргєн “Кыргыз поэзиясы антоло-
гиясынын” бет ачар аземи болуп єттї. 

Аземге эл аралык Тїрк маданияты уюму-
нун (Тїрксойдун) башкы катчысы Султан 
Раев, Кыргыз улуттук жазуучулар союзу-
нун тєрагасы Нурланбек Калыбеков, Кыр-
гыз эл акыны Меўди Мамазаирова жана 
антологияга чыгармалары жарыяланган 
акындар катышты. Жазуучулар союзу-
нун тєрагасы бул китеп Султан Раевдин 
жеке демилгеси менен ишке ашканын ай-
тып, ага ыраазычылык билдирди. Антоло-
гияга улуу, орто, кичїї муундагы кыргыз 
акындарынын чыгармалары жарыяланган. 
Иш-чаранын башталышында эле бул жа-
рык дїйнєдєн эрте єтїп кеткен Элмирбек 
Иманалиев, Зайырбек Ажыматов, Эрнис 

Асек уулунун 
ж у ба й лары на 
“Кыргыз поэ-
зиясынын ан-
тологиясы” менен бирге тїрк тилинде 
чыккан “Чыўгыз Айтматов жана мифо-
логия дїйнєсї”, “Сырдуу акын Жолон                           
Мамытов” жана Чыўгыз ханга байла-
ныштуу иликтєєлєр жарыяланган китеп-
тер белекке берилди. Кыргыз акындары-
нын ырларын тїрк тилине Орхан Сєйле-
мез, Мустафа Саид Арслан, Дене Арслан-
дар которушкан. Мындай саамалык эге-
мендикке ээ болгон отуз жылдан ашуун 
мезгилден бери биринчи жолу болуп 

жатат. Антологияга 58 акындын ырлары 
кирген. Улуу муундан Эсенгул Ибраев,                        
Анатай Ємїрканов, Сагын Акматбекова,                   
Шайлообек Дїйшеев, орто муундан                                                                         
Фатима Абдалова, Жедигер Саалаев, 
Ємїрбек Тиллебаев, Атантай Акбаров, ал 
эми кичїї муундан Мелис Маматжанов, 
Акжол Дооронбек уулу, Улукбек Омокеев, 
Максат Жангазиев єўдїї ж.б. акындардын 
чыгармалары жарыяланган.
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