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ЖАЎЫ ЖЫЛ ЖАЎЫЛЫКТАРЫ

САРАМЖАЛДУУЛУККА ЧАКЫРАТ

«Электр станциялары» ачык акционердик коому 
9-январга карата Токтогул суу сактагычындагы суу-
нун кєлємї 10 миллиард 768,32 миллион куб метрди 
тїзгєнїн билдирди. Маалыматка таянсак, суткасы-
на суунун агып кириши секундасына 166 куб метрди 
тїзсє, чыгымы 566 куб метр болгон. Єткєн жылдын 
октябрь айына карата Токтогул суу сактагычында 13 
млрд 629 млн куб метр суу бар эле. Андыктан энерге-
тиктер коомчулукту электр жарыгын пайдаланууда 
сарамжалдуу болууга чакырууда. 

ОНЛАЙН ОКУТУУ УЗАРТЫЛДЫ

Єзгєчє кырдаалдар министрлиги ушул аптада єл-
кє аймагында аба ырайы кескин сууктайт деп чукул 
кабар тараткан. Мындан улам Кыргызстанда мектеп 
окуучуларын онлайн окутуу мєєнєтїн 16-январга че-
йин узартуу чечими кабыл алынды. Суук аба ыра-
йынын убагында онлайн окутууну улантуу сунушун 
Билим берїї жана илим министрлигине Саламат-
тык сактоо министрлиги киргизген. Аба ырайы-
нын кескин суукташы коўшу єлкєлєрдє дагы кат-
тала турганы айтылып, Єзбекстанда мектептердеги 
кышкы эс алууну 17-январга чейин узартуу чечими 
кабыл алынган. 

БИР НЕЧЕ ИШЕМБИ 
ЖУМУШ КЇНЇ БОЛОТ

Жаўы жылдан кийинки дем алыш 9-январга че-
йин созулганына байланыштуу алдыдагы бир нече 
ишемби, иш кїнї болот. Белгилей кетсек, 9-январь 
Рождество майрамына карата 7-январь эс алуу кї-
нї болмок, себеби майрам ишембиге туура келген. 
Бирок кыргызстандыктар анын ордуна 3-январда эс 
алышты. Ал эми 25-февралдагы ишемби 4-январдагы 
дем алыштын ордуна иш кїнї болмокчу. 11-марттагы 
ишембиде 5-январдагы эс алуу кїндїн ордун толук-
тап, иштєєгє туура келет. Ошондой эле 6-январдагы 
дем алыштын эсебинен 25-март ишемби кїнї жумуш 
кїнї болуп саналат.

Ошентип жыл жаўырып, бийлик 
тарабынан алдыга коюлган максат-
тарды аткаруунун сааты башталды. 
2022-жыл ичинде Кыргызстандын 
социалдык-экономикалык жактан 
єнїгїїсї їчїн бир топ мыйзам ак-
тылары кабыл алынып,  тиешелїї 
жарлыктар жана мыйзам долбоор-
лору кїчїнє киргенин айта кетели.  
Ошондой эле аймактарды єнїктїрїї 
боюнча бир топ олуттуу долбоорлор 
сунуш кылынган. Анын айрымдары-
на токтоло кетели. 

Жогорку Кеўеш тарабынан ка-
был алынып, Президент кол койгон 
мыйзамга ылайык быйылкы жыл-
дын 1-январынан баштап Жол фонду 
ишин баштайт. Єлкєдєгї жолдордун 

абалын жакшыртуу максатында 
Транспорт министрлигинин алдын-
да уюшулган аталган фонд кїйїїчї 
майлардан алынуучу акциздик са-
лыктын 50%нан кем єлчємдє алып, 
ошону менен бирге коомдук жолдор-
до автобустардан жана жїк ташуучу 
унаалардан акы алууну киргизип, 
жана башка тиешелїї каражаттар-
дын эсебинен атайын каражат бєлїп 
жолдорду оўдоп турууга милдеттїї.  

1-январдан тарта патент милдеттїї 
тїрдє электрондук каттоодон єтїї 
каралган. 2023-жылдын 1-апрелинен 
тарта мамлекеттик жана муниципал-
дык кызмат кєрсєтїїлєрдї банктык 
которуу жолу менен тєлєєгє болот.

Дагы бир жаўылык, 1-январдан 

тарта оюн автоматтарын колдонуу 
менен кумар оюндарын мыйзамдуу 
казинолордо гана єткєрїїгє болот. 
Соода борборлорунда, компьютер-
дик клубдарда жана башка жайларда, 
ошондой эле кєчєдє оюн автоматта-
рын орнотууга, лицензиясыз лотерея-
лардын жана букмекердик кеўселер-
дин ишмердїїлїгїнє тыюу салынат.

2023-жылдын 1-январынан тар-
та Ысык-Кєл облусунда суу тїтїк-
тєрї, канализация тармактары жа-
на тазалоочу курулмалары жок ме-
кемелердин, мейманканалардын жа-
на пансионаттардын ишмердїїлїгї 
токтотулат.

(Уландысы 3-бетте)
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Мамлекет башчысы єлкєбїздє 
ыш маселеси акыркы жылдарда-
гы бирден-бир маселеге айлан-
ганын, бул єзгєчє кїз-кыш мез-
гилинде єтє актуалдуу экенди-
гин жазып, мында кємїр жагуу 
аз эмес роль ойноп жаткандыгын 
белгилеген.

"Албетте, бул маселенин чечи-
лиши комплекстїї мамилени та-
лап кылат. Президенттигимдин 
биринчи жылында мен экология 
жана жашыл экономика маселе-
лерин мамлекеттик саясаттын 
башкы артыкчылыктарынын 
бири катары белгилегем. Биздин 
демилге менен БУУ 2022-жыл-
ды “Тоолорду туруктуу єнїк-
тїрїїнїн эл аралык жылы” деп 
жарыялады. Ошондой эле Кыр-
гызстанда єткєн жыл “Тоолор-
дун экосистемасын коргоо жана 
климаттык туруктуулук жылы” 
болуп жарыяланган. Климаттын 
єзгєрїїсїнїн терс кесепеттери 
дїйнєнїн бардык єлкєлєрїнє, 
анын ичинде миў жылдык мєў-
гїлєрї бар Кыргызстанга да тий-
бей койбойт" деп жазды Садыр 
Жапаров. Анын пикири боюн-
ча Кыргызстан жашыл эконо-
мика жаатында башка єлкєлєр-
дєн артта, андыктан бийлик бул 
багыттагы иштерди тездетїїгє 
ниеттенет. 

Мамлекет башчысы 2021-жыл 
Глазго шаарында климаттын єз-
гєрїїсї боюнча дїйнєлїк лидер-
лердин саммитинде сїйлєгєн сє-
зїндє 2030-жылга карата Кыр-
гызстан абанын парник газдары-
нан булганышын 44%га кыскар-
тып, 2050-жылы гидроэнергети-
канын єнїгїїсїнїн аркасында 
кємїртектин нейтралдуулугуна 
жетишїїгє аракет кыларын жа-
рыялаганын эске салып, єлкє-
бїз суу ресурстарына бай экенин, 
бирок учурда суу-энергетикалык 
мїмкїнчїлїктєрїбїздїн 10%ын 
гана пайдаланып жатканыбызды 
белгилеген. 

"Акыркы эки жылда кичи жана 
чакан ГЭСтерди куруу иштери, 

ошондой эле келечекте ата ме-
кендик энергетиканын флагманы 
болчу Камбар-Ата-1 ГЭСин куруу 
башталганын, бул долбоор бїтсє 
Кыргызстан чынында эле энер-
гетикалык жактан кєз каранды-
сыз гана эмес, электр энергиясын 
экспорттоочу єлкє деп атоого бо-
лот" деп жазган кайрылуусунда. 
Ал єлкєбїз жашыл экономика-
га багыт алганын, мамлекеттин 
тышкы карыздарын тєлєєнї 
жашыл демилгелерге алмашты-
рууну жигердїї иштеп чыгууну 
тапшырганын жазды. “Тышкы 
карызды тєлєєгє каралган ка-
ражаттар жашыл демилгелерди 
колдоого жумшалса жакшы бол-
мок. Бул багыттагы долбоорлор-
ду донорлор менен єнїгїї боюн-
ча єнєктєштєр эле каржыласын 
дегенден алыспыз. Аларды иш-
ке ашыруу їчїн єзїбїз дагы кар-
жылык жактан салым кошуп иш-
ке ашырып келе жатабыз жана 
ашырууга даярбыз" дейт Прези-
дент. "Биз болгону жашыл эконо-
миканын єнїгїїсї жана дїйнє-
дєгї экологиялык абалдын жак-
шырышына бирге салым кошуу 
демилгесин гана кєтєрїп жа-
табыз" деп белгилеген Садыр            
Жапаров. 

Ошону менен бирге Садыр     
Жапаров Кыргызстан карыз бол-
гон єлкєлєр жана каржы уюмда-
ры Кыргызстандагы энергети-
калык объекттерди курууга ка-
тышса боло турганын белгиле-
ген. Биз бардыгыбыз, балдары-
быздын экологиясы таза бакубат 
мамлекетте жашоосун каалай-
быз. Биз єз мїмкїнчїлїктєрїн 
рационалдуу пайдаланган чын-
дап энергетикалык кєз каранды-
сыз мамлекет болгубуз келет.

Президент Садыр Жапаровдун 
єнєктєш єлкєлєргє жана эл ара-
лык каржы уюмдарына кайры-
луусу кыргыз, орус жана англис 
тилинде жазылган.

Даярдаган 
Бегим ТУРДАЛИЕВА

КЕЛЕЧЕККЕ ЧАКЫРЫК ИШ-ЖУМА

ЖАШЫЛ ДЕМИЛГЕЛЕР 
ЖАКШЫ ИШ

МАМЛЕКЕТТЕР АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР 
ЇЧЇН МААНИЛЇЇ КЇН

ШАЛААКЫ АТКАМИНЕРЛЕРГЕ ЧЕЧКИНДЇЇ 
ЧАРАЛАР КЄРЇЛЇШЇ КЕРЕК

Президент Садыр Жапаров єлкєнїн тышкы карыздарын 
тєлєєнї жашыл долбоорлорду ишке ашырууга алмаштыруу 
сунушу менен эл аралык каржы уюмдарына жана єнєктєштєргє 
кайрылды. Ал бул тууралуу 8-январда Фейсбук баракчасына 
жазды. 

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасынын орун басары 
Бакыт Тєрєбаев 5-январь 
кїнї республика боюнча 
жылытуу мезгилинде электр 
энергиясын їзгїлтїксїз 
берїї тапшырмасын берип, 
жоопкерчиликти Энергетика 
министри Таалайбек Ибраевге 
жїктєдї. 

Чїй электр тармактар ишка-
насынын абалы жана кєйгєй-
лїї маселелерин талкуулаган 

жыйында Бакыт Тєрєбаев єл-
кєнїн жети облусундагы бар-
дык электр тармактары ишка-
налары алдыда кїтїлїп жат-
кан суук аба ырайына даяр ту-
руу керектигин билдирди. 

2023-жылга карата коюлган 
пландарды єз убагында атка-
руу їчїн электр жабдууларын 
сатып алуу, алмаштыруу жана 
оўдоо жумуштарын тездетїї, 
акылдуу электр эсептегичтер-
дин кєлємїн кєбєйтїї зарыл-
дыгы белгиленди.

Армения Республикасынын 
Президенти Ваагн Хачатурян 
жана Премьер-министр 
Никол Пашинян Президент 
Садыр Жапаровду Армения 
Республикасы менен Кыргыз 
Республикасынын ортосунда 
дипломатиялык мамилелердин 
орношунун 30 жылдыгына 
байланыштуу куттукташты.

«Акыркы отуз жылдын ичин-
де биздин мамлекеттердин ор-
тосунда достуктун жана элде-
рибиздин ортосундагы єз ара 
урматтоонун салттарына негиз-
делген бекем єнєктєштїк мами-
лелер тїзїлгєнїн кубануу ме-
нен белгилейм.

Кызматташтыктын келечек-
тїї багыттарын биргелешип из-
дєє, ошондой эле белгиленген 
пландарды жана долбоорлорду 

ийгиликтїї ишке ашыруу эки 
тараптуу да, кєп тараптуу фор-
матта да кызматташуунун по-
тенциалын олуттуу тїрдє бе-
кемдейт деп ишенем. Кыргыз-
армян мамлекеттер аралык ма-
милелери їчїн бул маанилїї 
кїнї чын дилимден чыў ден 
соолук жана бардык ийгилик-
терди, ал эми дос кыргыз элине 
тынчтык, бакубатчылык жана 

гїлдєп єнїгїї каалайм» деп ай-
тылат Ваагн Хачатуряндын кут-
туктоосунда.

Ал эми Армениянын Премьер-
министри Никол Пашинян кут-
туктоосунда, акыркы отуз жыл-
дыкта Армения менен Кыргыз-
стан бардык багыттарда же-
миштїї, єз ара пайдалуу кыз-
матташууда олуттуу тажрый-
ба топтогондугун белгилеген.

Кечээ Чїй облусунун Соку-
лук районундагы мал базардын 
абалы менен таанышкан Ми-
нистрлер Кабинетинин Тєрага-
сы Акылбек Жапаров: «Мен бир 
жыл мурун єлкєнїн бардык мал 
базарларында тартипти орнотуу 
зарылдыгы тууралуу тапшыр-
ма бергем. Кєпчїлїк базарларда 
жагдай жакшы жагына єзгєрдї. 
Базарлардын администрациясы 
сатуучуларга жана сатып алуу-
чуларга зарыл шарттарды тїзїп 
берген. Ал эми Сокулук району-
нун аймагында жайгашкан мал 
базардын абалы єтє начар бой-
дон калууда. Жакынкы кїндєрї 
базарды иретке келтирїї керек. 
Болбосо, азыркы кырдаалга кєз 
жумган базар ээлерине да, жер-
гиликтїї аткаминерлерге кара-
та дагы чечкиндїї чаралар кє-
рїлїшї керек» деди. 

Андан соў 8 га аянтта ку-
руулуучу жаўы заманбап мал 

базардын курулуш долбоорун 
кєрдї. Акылбек Жапаров белги-
легендей, курулуш иштери ушул 
жылдын жаз айларында башта-
лат. Ошондой эле мамлекеттик-
жеке єнєктєштїктїн алкагында 

долбоорду ишке ашыруунун 
максатка ылайыктуулугу масе-
лесин иликтеп чыгуу зарыл. Бул 
мамлекет менен бизнестин єз 
ара аракеттенїїсїнїн иштиктїї 
жана натыйжалуу механизми. 

ЖЫЛУУЛУК 
БЕРЇЇДЄ МАСЕЛЕ 
ЖАРАЛБАЙТ
Єткєн жумада Министрлер 
Кабинетинин Тєрагасынын орун 
басары Бакыт Тєрєбаев Бишкек 
шаарынын ЖЭБинин учурдагы 
иштєє режими менен таанышып 
чыкты. 

Учурда ЖЭБде 100,4 миў тон-
на кємїрдїн кору бар. Кїнїмдїк 
керектєєсї 6,5 миў тоннага че-
йин жетет. ЖЭБге кїнїнє жер-
гиликтїї жана сырттан 7,0 миў 
тоннанын тегерегинде кємїр та-
шылып келїїдє. 

Маалымат менен жеринде таа-
нышкан Бакыт Тєрєбаев Энер-
гетика министрлигине єлкєнїн 
бардык аймактарындагы кампа-
ларды жетиштїї деўгээлде кє-
мїр менен камсыздап, баасын 
дыкат кєзємєлгє алуу тапшыр-
масын берди.

Даярдаган 
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

КЇТЇЛЇП ЖАТКАН 
СУУККА ДАЯРДЫК
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ТЫЙЫНДЫН ИШИ КЫЙЫН

Кыргызстанды жакынкы 
коўшулар “тышкы ка-
рызын тєлєй албай тур-

ган єлкєгє айланды, мамлекет 
катары жок болот” деген сєздє-
рїн айтып келгени чындык. Бу-
га єзїбїздєгї калыптанып кал-
ган мамлекеттик башкаруу себеп 
болгону да ырас. Чындыгында 
єлкєнї кимдер гана башкарба-
ды. “Мас капитаны”, “шоопуру”, 
“ханзаадасы”, “канайымы”, “тї-
шїнє кирбегени” башкарып жа-
тып, жеткен чегибиз ушул болбо-
дубу. Башкарууга дарамети жет-
пегендердин айынан экономика-
быз сазга батып, ордунан жыла 
албай турат. 

Мындан тышкары президент-
терди айга-кїнгє теўегендер те-
герете курчап алып, мамлекетти 
башкарууда, чечимдерди кабыл 

алууда мыйзам менен бекиген 
механизмдерди формалдуу эмес 
механизмдер менен алмашты-
рып, мамлекеттик тїзїлїшкє чоў 
сокку урган. Мыйзамсыз сокку-
дан улам Кыргызстанда мамле-
кеттик башкаруу дагы деле єз 
ордуна келе элек. Президенттер 
єзїнїн функционалдык компе-
тенциясынан чыгып, мыйзамдуу 
мамлекеттик башкаруунун орду-
на жеке лоялдуу принципке баш 
ийген жамааттык башкарууну 
орнотушкан. Жеке лоялдуу 
принципке баш ийген жамаат-
тык башкаруу тыштан келген 
кредиттерди дагы єздєрї каала-
гандай калчаган. Сєздїн ток эте-
ри, бат-бат алмашкан Єкмєттєр 
жамаат кабыл алган чечимди ат-
карууга аргасыз болуп келишкен. 
Ушундай жїрїштї жасагандар 

келечекке балта урганын моюн-
дагысы келбейт. Мурунку бий-
лик башындагылар “мурас” ката-
ры бири-бирине таштап кеткен, 
убакыт-сааты жетип жарылган-
да мамлекетти жоготчу кесепети 
кїчтїї кыўыр иштерди биринин-
артынан бирин тазалоо вазий-
пасы азыркыларга туш келди. 
Азыркы бийлик ушул вазийпа-
ны аткарбаса, єлкє їчїн кесепе-
ти оор тийет. 

Мурунку бийлик тышкы ка-
рызды атайлап єстїргєнїнїн се-
беби, келген тыйындан корруп-
циялык схема менен єздєрїнїн 
“чотурун” чыгарып турган бол-
со, алардын бул адал эмес иши 
єлкєнїн кєз карандысыздыгы-
нын, коопсуздугунун деўгээлин 
кыйла тємєндєтїп, мамлекеттин 
суверендїї иммунитетинен баш 

тартып, бїтїндєй укуктук систе-
масын бїлїндїргєн. 

2011-жылдан 2017-жылга че-
йинки аралыктагы 6 жылда мам-
лекет 20 жыл ичинде алган тыш-
кы карыздан 2 эсеге кєп тышкы 
карыз алган. Болгондо дагы їс-
тєгї жогору, кайтарып берїї 
мєєнєтї кыска, мамлекет їчїн 
коркунучтуу шарттар менен. 
Кредит алуу їчїн коркунучтуу 
шарттарга массалык тїрдє ма-
кул болуп кол коюлуп, алган 
кредитти реструктуризация же 
болбосо карызды кечїї маселе-
син демилгелєє мїмкїнчїлї-
гїн жокко чыгарып, мамлекет-
тин суверендїї иммунитетинен 
баш тартып, эл аралык арбит-
раждык териштирїїлєр Кыр-
гызстанга каршы иштей турган 
абалды жараткан.

Акаевдин 15 жылдык башка-
руусунда Кытайдан 45 млн дол-
лар кредит алынса, Бакиевдин 
5 жылдык бийлигинин тушун-
да 145 млн доллар кредит алын-
ган. Ал эми Атамбаевдин 6 жыл-
дык башкаруусунда 2 млрд 450 
млн доллар карыз мамлекеттин 
кєз карандысыздыгына шек кел-
тирчї шарттар менен алынып-
тыр. Бул деген эки президенттин 
башкаруусундагы учурда алын-
ган кытай кредитинен 13 эсе кєп 
дегенди билдирет. Атамбаев ал-
ган кытай кредиттеринин шарт-
тары єлкєнїн каржы коопсузду-
гуна болуп кєрбєгєндєй сокку 
урса, келечек муундун тагдырын 
талкалоого барабар. Кыргызстан 
2019-жылдан баштап тышкы ка-
рызды тєлєє їчїн болгон ресурс-
тун кєпчїлїгїн жумшап келет. 
Тышкы карызды тєлєєнїн эў 
жогорку чеги 2031-жылга чейин 
созулат. Так цифра менен айт-
канда, 2023-жылдан баштап 320 
млн доллар, 2027-жылы 402 млн 
доллар менен жыл сайын тыш-
кы карызды жаап беришибиз 
керек. Ошентип, єлкє алдыда-
гы 10 жылга жакын єзїнїн кар-
жы ресурстарын тышкы карыз-
дарды тейлєєгє багыттайт. Кел-
ген кредиттердин баары натый-
жалуу пайдаланылбагандыктан, 
кол куушуруп олтурабыз. Завод, 

фабрика дегенди кура албадык. 
Акчанын баарын жол салабыз, 
электр линиясын тартабыз деген 
шылтоолор менен коррупционер-
лердин кулкунуна салып бердик. 
Эми жыл сайын 31 млрд сомдон 
ашык каражатты тышкы карыз-
ды жабууга жумшап жатабыз. 

Мугалимдердин, дарыгерлер-
дин, мамлекеттик кызматкер-
лердин, чек арачылардын ай-
лыктары кєтєрїлгєндєн тар-
тып “Тыштан карыз алып, ай-
лыктарды кєбєйтїп жатат” де-
ген сєздєрдї бийликтин оппо-
ненттери жайылтып жатат. Эч 
кандай тышкы карыз алынба-
ганын, 3-4 жыл мурун финансы 
институттар менен кол коюшуп 
койгон программалык займа-
ларды гана алынып жатканын, 
буга чейин алынган тышкы ка-
рыздарды жабууга олчойгон сум-
ма кетип жатканын жакшы би-
лишсе да, саясат їчїн ошондой 
сєздєрдї чыгарууга туура келет 
экен да. 

Президент Садыр Жапаров эл-
ге кайрылган сайын тыштан эч 
кандай карыз алынбаганын, бу-
га чейин алынган кредиттерди 
тєлєє єз учурунда жїрїп жатка-
нын айтып келатпайбы. Єзїбїз-
дїн ички булактар менен бюд-
жет кєтєрїлїп жатканына да-
гы ишенбеген саясатчылар жок 
эмес. Буларга цифраны кєзгє са-
йып кєрсєтпєсє ишенбей турган-
дар. 2004-жылы бюджеттин ки-
решеси 15 млрд сомдун тегереги 
болсо, 2009-жылы 49 млрд сом-
го чейин кєтєрїлїптїр. 2017-жы-
лы 126,8 млрд сомдун тегерегине 
бюджеттин киреше бєлїгї жетсе, 
2021-жылы 187,4 млрд сом бол-
гон. 2022-жылы 281,1 млрд сом-
го кєтєрїлгєн. Быйыл 322,8 млрд 
сомго жетет деген план болууда. 
Акыркы жылдары бюджет эки 
эсеге кєтєрїлгєнїнє ушул циф-
ралар эле далил. Мамлекеттик 
башкаруу системасы туура жолго 
тїшсє эле, “Бюджет пустой” де-
ген сєздєн арылып, єлкє казы-
насын толтурса боло турганына 
ишеним жаралды. 

Асан АБДЫЛДАЕВ

СОРМО САЗГА АЙЛАНГАН 
ТЫШКЫ КАРЫЗ

(Башталышы 1-бетте)

Министрлер Кабинетине 
2023-жылдын 1-июнуна чейин 
Балыкчы, Каракол жана Чолпон-
Ата шаарларындагы тазалоочу 
жайларды курууну жана реконст-
рукциялоону камсыз кылуу тап-
шырылган. Ошондой эле Кара-
кол жана Чолпон-Ата шаарла-
рында таштандыларды кайра 
иштетїїчї заводдорду куруу 
каралган. Андан башка Бишкек 
шаарынын мэри таштандыларды 
кайра иштетїїчї заводду куруу 
боюнча убада берген. 

Азия єнїктїрїї банкынын 
Ысык-Кєл облусундагы саркын-
ды сууларды тазалоочу жайлар-
ды реконструкциялоо жана ку-
руу боюнча 44 миллион доллар-
лык долбоору 2023-жылы баш-
талып, 2029-жылы аяктай тур-
гандагы маалым болду.

Ошондой эле 2023-жылдын 
март айында Баткен районун-
дагы Лейлек кичи ГЭСинин ку-
рулушун бїткєрїї пландалууда. 
Анын эсебинен Баткен облусу-
нун электр энергиясына бол-
гон муктаждыгынын 3,5%дан 
ашыгын жабууга мїмкїнчїлїк 

тїзїлєт. Ошол эле учурда Биш-
кекте март айына чейин айлан-
ма жолдор менен беш жол тїйї-
нїн куруу каралууда. 

Быйыл Санариптик єнїктїрїї 
министрлиги да Евразия єлкє-
лєрїнїн арасында санариптик 
кодекстин биринчи долбоорун 
чыгарууну убада кылды. Ошол 
эле учурда «Кыргызпочтасы» 

2023-жылы электр кубаттоочу 
станциялар тармагын жана 
электромобилдердин базасында 
курьердик кызматты ишке кир-
гизїїнї пландоодо.

Быйылкы демилгелїї иш-
аракеттердин натыйжасын-
да Баткенде куралдуу кагылы-
шуудан жабыр тарткан айылдар-
ды калыбына келтирїї иштери 

унутта калбашы керек. Ошон-
дой эле Министрлер Кабинети-
нин Тєрагасынын Жалал-Абад 
шаарын финансылык борбор 
кылуу боюнча демилгеси жер-
гиликтїї бийлик тарабынан 
иштиктїї колго алынышы аб-
зел. 

Шекербек КАЛЫКОВ

ЖАЎЫ ТАЛАП... 
УБАДАЛАР 
АТКАРЫЛАБЫ?

ЖАЎЫ ЖЫЛ ЖАЎЫЛЫКТАРЫ
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АВТОУНААЛАР 
КАМСЫЗДАНДЫРЫЛАТ

Жаўырган жылдын 1-апрелинен тар-
та єлкєбїздєгї автоунаа ээлери авто-
транспорт каражаттарына милдеттїї 
тїрдє камсыздандыруу полисин алуу-
га тийиш. Экономика министрлигинин 
маалыматы боюнча ошол мезгилден 
баштап камсыздандыруу полиси жок-
тор 3 миў сом єлчємїндє айып пул тє-
лєшєт. Бул мыйзам 2016-жылы эле ка-
был алынган, бирок аны ишке ашыруу 
дайыма кечеўдеп келген.

КАМБАР-АТА-1 ГЭСи 
КОШУНАЛАР МЕНЕН 
БИРГЕ КУРУЛАТ

Жакында бул їч мамлекеттин энер-
гетика боюнча  министрлери жолу-
гушуп, аталган ГЭСтин курулушун 
ишке ашыруу боюнча жол картасы-
на кол коюшту. 

Энергетика министри Таалайбек Иб-
раевдин маалыматы боюнча Камбар-
Ата-1 ГЭСин ишке киргизїїнїн болжол-
дуу мєєнєтї техникалык-экономикалык 
негиздеме иштелип чыккандан кийин 
аныкталат.  Бїгїнкї кїндє курулуш 
боюнча даярдыктар, жол, кєпїрє са-
луу, электр линияларын тартуу иштери 
жїрїїдє. Жаўы курулчу ГЭСтин кубат-
туулугу 1860 МВтны тїзєт. 

БЕШ МИЛЛИОНУНЧУ 
ЖЇРГЇНЧЇ

Жаўы жылдын алдында “Манас” эл 
аралык аэропорту ААКсы биринчи жолу 
5 миллионунчу жїргїнчїсїн тейледи. Ал 
бактылуу жїргїнчї – Абай кызы Нарги-
зага “Авиа Траффик Компани” авиаком-
паниясы тарабынан 2 акысыз билет, “Ма-
нас” эл аралык аэропорту тарабынан 100 
миў сомдук сертификат жана аэропорт-
тун VIP залында акысыз тейленїї мїм-
кїнчїлїгї белек катары тартууланды. 

ТУРАК ЖАЙ 
МАСЕЛЕСИ 
ТАТААЛ ИШ 

Єлкєбїздє 2018–2022-жылдар 
аралыгында 15 миўден ашык їй-
бїлєнїн жашоо-шартын жакшыр-
тууга               16 миллиард сомдон 
ашык каражат бєлїї пландаштырыл-
ган. Мамлекеттик ипотекалык насыя-
лоо компаниясы тїзїлгєн 2015-жылдан 
2022-жылдын октябрына чейин 7 миў 

606 адам 11 миллиард 840 миллион 
сомго турак жай сатып алган. Мындан 
тышкары  мамлекеттик “Менин їйїм –                                                                          
2021-2026” программасынын алкагын-
да 15 миў їй-бїлєнї турак жай менен 
камсыз кылуу каралган. Ошентсе да 
каражаттын жетишсиздигинен улам 
жаш їй-бїлєлєрдї жетиштїї деўгээл-
де колдоо азырынча актуалдуу бой-
дон калууда.

ЖАЎЫ ЖЫЛДА 
ЖАЎЫ ЭРЕЖЕ

Жаўы жылдан баштап кен байлыктар-
ды казууга лицензия аукцион аркылуу 
гана берилет. Ага  30 пайыздан кем эмес 
їлїшїн мамлекетке берїїгє макул бол-
гон  компаниялар гана катыша алышат.

Геология жана жер казынасы депар-
таментинин директору Алмаз Тума-
новдун маалыматы боюнча  буга чейин 
кен казган компаниялар лицензияны 
сатып алган соў жылына бир ирет га-
на мамлекетке отчёт берип турушкан. 
Ошондой эле шарт боюнча коомдук 
угуу єткєрїп, уруксат кагазын алуу, 
археологиялык баалуу жай эмес эке-
нин тастыктоо, экологияны сактоо 
боюнча бардык кєрсєтїлгєн техника-
лык талаптарды аткаруу сыяктуу талап-
тар коюлуп келген. Тилекке каршы, му-
нун баары кагаз жїзїндє калып, иш жї-
зїнє ашкан эмес.

Разия ЖООШБАЕВА

ЭКОНОМИКАЛЫК 

ДАЙДЖЕСТ

- Чынара айым, кыргыз сая-
сатындагы жалпы абалды 
талдоого алып бербейсизби? 
Єткєн жылдагы саясий абал 
эмнеси менен эсте калды? 

- Узап кеткен жылда тышкы 
саясатта тилекке каршы Кыр-
гызстан менен Тажикстандын 
ортосундагы жаўжал оту тута-
нып, агрессия кїч алып, биздин 
єлкє жапа чеккендиги менен эсте 
калды. Ошол эле тышкы саясатта 
Россия менен Украинанын орто-
сундагы конфликт башталган-
дан тарта Кыргызстан балансты 
тапканга аракет кылып жатат. 
Батыш мамлекеттеринин пози-
циясы жана Россиянын кызык-
чылыктары эки башка тарапта 
болгондуктан, мындай шартта 
теў салмактагы балансты табуу 
жана кармап калуу биздин єлкє 
їчїн кыйынга туруп калууда. 
Ошого карабастан биздикилер 
аракет кылып жатышат. Тышкы 
саясатыбыздагы дагы бир баса 
белгилєєчї жагдай, биздин єл-
кєнїн тїрк тилдїї мамлекеттер 

жана араб єлкєсї менен жакы-
ныраак мамилебизди белгилеп 
коюу кажет. Ошол эле Кемпир-
Абад темасы да єткєн жылдын 
эсте калган окуяларынан болуп 
калды. Кемпир-Абад темасы бир 
эле эпизод. Кыргызстан – Кы-
тай – Єзбекстан мамилеси, ан-
дагы темир жол куруу саясаты да 
узаган жылдагы бирден-бир баса 
белгилеп айта кетчї иштерден.  

- Бийликтин артыкчылык-
тарын, ага удаа кемчиликте-
рин, ошого катар сунуш жа-
гынан да идея айтат белеўиз?

- Бийликтин "жашыл экономи-
ка" деген ураан менен экология-
бызга олуттуу кам кєрїп, маселе-
ни кїн тартибине алып чыккан-
дыгы, аны чечїїгє аракет кылып 
жатышкан кадамдарын колдоого 
алып коюшубуз керек. Бул абдан 
жакшы тенденция. Ал эми кем-
чиликтер жаатында популисттик 
кадамдар байкалып калууда. Сєз 
менен иштин ортосунда айыр-
ма бар дегендей. Балким бул жа-
гына айрым кадрлардын кашаў 

жїрїшї себеп болуп жаткансыйт. 
Сунуш айтсак биздин идеяларга 
кулак салынабы? 

- Айта бериўиз да. Єйдє жак 
кулак салбаса коомдук пикир 
бар дегендей...

- Сунуш болгондо кандай? Чек 
ара єлкєбїз їчїн учурдун оор 
маселеси экени бешиктеги бала-
га деле белгилїї болуп калды да. 
Фергана чєлкємїндєгї бул олут-
туу маселе, єзгєчє Кыргызстан 

менен Тажикстандын, Кыргыз-
стан менен Єзбекстандын орто-
сундагы чек ара боюнча ведомст-
волор аралык кызматташуу мын-
дан ары да єз ара байланышты 
кїчєтїп, аймактык коопсуздук-
ту камсыз кылуу жана ошол ай-
мактардын єнїгїїсїнє кєбїрєєк 
кєўїл бурулуш керек. Ошол чек 
арадагы аймактарыбыздын на-
тыйжалуу башкаруу системасы-
на баа берилип турса, ошондо га-
на иш алдыга жылат эле. Экинчи 
сунушум: кыргыз элибиз эркин-
дикти сїйгєн, єз оюн ачык айта 
билген эл. Биздин тоолук эли-
биз эркиндикти баарынан жого-
ру баалашат! Андыктан, жаран-
дык коомдун активдїї єкїлдє-
рї, оозунда сєзї, принциби бар 
журналисттер, саясатчылар, укук 
коргоочулар менен аянтчага ке-
лишип, тегерек столго маўдай-
тескей отуруп, ачык диалогго ба-
рышса дейм. Ошондой эле ички-
тышкы миграцияга бийлик та-
раптан олуттуу кєўїл бурулса де-
ген ойдомун. Бул биздин аяба-
гандай чоў ресурсубуз да. Азыр 
карагылачы, миўдеген жашта-
рыбыз чет єлкєлєргє жыл сайын 
эмес, ай сайын, керек болсо кїн 
сайын агылышууда. 

Калыгул БЕЙШЕКЕЕВ

АК СЄЗ

Саясий илимдердин кандидаты Чынара ЭСЕНГУЛ:

“Бийликтин экологияга олуттуу 
мамиле кылышы колдоого татыктуу”
Жыл тогошуп, жаўы жыл алды менен саясатты иликтеп-
жиликтеп жїргєн Чынара айымды кепке тарттым. 
Каарманым кыргыз саясатын бир сыйра электен 
єткєрдї. Ийгиликтерге улай кемчиликтерин, сунуштарын 
тизмектеди. 
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- Эрмекбай мырза, жакын-
да Кочкордогу уюшкан кыл-
мыштуу топтун єкїлдєрї “кы-
зыл шапкечендерди” титире-
тип, алтургай туткундаганга 
чейин барганы маалым бол-
ду. Алардан коркуп, чєгєлєп 
берген милиция башчысы 
баш болуп бїгїн камакта кє-
зїн жалдыратып отурушат. 
Милицияны чєгєлєткєн “чоў 
муштумдар” “сырттан келген” 
кадр катары сизге “катылы-
ша” элекпи? Же алардан “от-
меткадан” єттїўїз беле? 

- Кудай сактасын, мен алардан 
коркпойм! Мындай жагымсыз 
окуя биринчи жолу катталып 
жатат. Буга чейин мага бирєє 
да келген эмес. Келген кїндє 

да мизин кайтармакпыз. Ан-
дай ээнбаштардан корко тур-
ган болсок бул кызматка эмне-
ге келдик? 

- Алар єз ооздору менен 
кїч органдарынын єкїлдє-
рїн “доскелерибиз болот” деп 
жар салып жатышкандыгы-
нан улам айтам да. Сиз дагы 
аларга “дос боло” баштады-
ўызбы дегеним го...

- Мен андай оозуна келген-
ди оттогон “тентектер” менен 
дос эмесмин. Дос болбойм дагы. 
Азыр Кудайга шїгїр, касиеттїї 
кара Кочкор аймагында абал ту-
руктуу, кырдаал тынч! Азыр ай-
мактагы карапайым эл, єзгєчє 
ишкерлер менен сїйлєшїп жа-
табыз. Мындан ары да бардыгы 

кєзємєлдє болот. Катуу тура-
быз! Жакында жер басып алуу-
лар боюнча да чуулгандуу маа-
лымат тарап кетпедиби. Учур-
да бул ишти УКМКнын аймак-
тык бєлїмї талдап, мыйзамсыз 
жагын аныктап чыгышты. Дал 
ушул маселе да эртеўки район-
дун координациялык кеўешме-
синде каралат. Ушул жерден баса 
белгилеп айта кетейинчи, Коч-
кордо ушул кїндєрї криминал-
дык абал тынч, мындан ары да 
биз андай ээнбаштарды тизеле-
тип койгонго кїчїбїз жетет!

- Райондогу айыл єкмєт же-
текчилерин ротациялоону 
баштадыўызбы? 

- Айыл єкмєт башчыларын 
ротациялоо боюнча азырынча 

план жок. Мыйзамга ылайык 
мындан ары айыл єкмєт баш-
чылары кадрлар резервине кир-
генден кийин гана ротациялоо 
башталат. Учурда бул жагынан 
бизде кадрлар резервине 4 га-
на кадр кирген. Булардан їчєє 
мурда-кийин айыл єкмєт кыз-
матында иштебептир. Бирєє гана 
айыл єкмєт башчысы болуп иш-
теген экен. Мыйзамга ылайык 1 
жыл айыл єкмєт башчысы болуп 
иштегенден кийин ким болбосун 
кадрлар резервине кирет. Учурда 
иштеп жаткан айыл єкмєттєрдїн 
90 пайызы бул жагынан мамле-
кеттик кадр кызматына арыз жа-
зышты. Эми кадр кызматынан 

алар боюнча буйрук чыккандан 
соў андан аркы иштерди ойло-
нуштурмакчыбыз.

- Райондогу бирден-бир 
шарты катаал, ар єнєргє бай 
эл жашаган Талаа-Булак айыл 
єкмєтїндє иштин жїрїшї, ан-
дагы жалпы абал кандай?

- Талаа-Булак айыл аймагын-
да абал жакшы. Айыл єкмєт-
тїн башчысы Белек Жолдошбек 
уулунун да иши жаман эмес. Тї-
зїк иштеп жатат. Белектей жи-
гиттин келечеги кеў, буюрса ба-
ралына келгенде алыска чуркай 
турган тїрї бар...  

Калыгул БЕЙШЕКЕЕВ

КЄРЄБЇЗ ГО...

Жыл жаўыраар маалда Кочкор районундагы бандиттердин баш кєтєрїп, капчыктууларды мындай кой, 
район жетекчилигиндеги “кызыл шапкечендерге” дейре кыргыйдай тийиши коомчулуктун кєўїлїн бурду. 
Жыйырмадан ашык милиция кызматкерлери жагымсыз окуядан соў кызматынан кош айтышынан улам биз 
райондогу абалды сурап, аким Эрмекбай мырзага азыноолак соболдорубузду жолдоп кєрдїк.  

Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын 
башчысы–аким Эрмекбай ОМОШЕВ:

“Кочкордогу 
криминалдарды тизелетип 
койгонго кїчїбїз жетет”

Акыркы жылдар кыргыз 
спорту їчїн ооматтуу 
жылдардан болууда деп 

айтууга негиз бар.  Дїйнєнї дїў-
гїрєткєн Айсулуу Тыныбекова, 
Мээрим Жуманазарова, Айпери 
Медет кызы баш болгон балбан 
кыздарыбыз менен Акжол Мах-
мудов,  Жоламан Шаршенбеков-
дордун жараткан ийгилиги улут 
сыймыгы эмей эмине? Кыргыз 
спортун Президентибиз Садыр 
Жапаровдун тїздєн-тїз колдоосу 
анын єнїгїшїнє зор салым ко-
шуп жатканын да айтпай кетїїгє 
болбойт.

Баштагы КР Президенттери 
спорттук мелдештерге катыш-
канды мындай коюўуз, спорт 
аянтчаларынын четине барга-
ны боюнча коомчулук кабардар 
болгон эмес. Президентибиз фут-
бол ойноп, анын шарапаты ме-
нен канчалаган мамлекеттик 
чиновниктер тойтоўдоп чуркап 
топ тээп єзїн кадыресе спортчу 
сезип калды. Мына жыл жаўы-
рып, калк арасында жалаў жак-
шы тилектер айтылып жатканда 
Садыр Жапаров “Норус” тоо лы-
жа базасына барып лыжа тебїї 
менен эчендеген элдин лыжага 
болгон шыгын ойготуп, респуб-
ликанын аймагындагы бардык 
лыжа тебїїчї базаларды ачык 
колдоп, жарнамалык мїнєздє 
дїйнє коомчулугунун назарын 
буруп, Кыргыз Республикасы-
нын туризмине зор салым кош-
ту деп айтууга болот.

 Ошентип, жалпы эл жыл со-
ўунда эс алуу менен алек болуп 
жатканда Чїй облусунун Ысык-
Ата районундагы чырдан башы 
чыкпай келген "ЗиЛ" кышкы эс 
алуу базасы жаўы жылга єзїнїн 
кезектеги “сїйрї призи” менен 
уйгур желегин желбиретип кєтє-
рїп кирип келгени таў калыштуу 
кєрїнїш болду. Жети жыл, та-
гырагы 2016-жылдан  бери бир 
да пенде баласы кєўїл бурбаган  
"ЗиЛ" кышкы эс алуу базасында 
илинип турган уйгур желеги бы-
йыл кєзгє урунуп, коомчулукта 
кайчы пикирлер айтылды. 

"ЗиЛ" кышкы эс алуу базасы-
нын директору Акбар Розиевдин 
жалпыга маалымдоо каражатта-
рына берген маалыматында уй-
гур желегинин кандайча илинип 

калуусу, ал кандай укуктук маа-
ниге ээ экени учурда укук кор-
гоо органдары тарабынан терге-
лип жатканы, мыйзамга ылайык 
жыйынтыгы чыкканда чара кє-
рїлєрї айтылса, жарандык коом-
дун єкїлдєрї бул кєрїнїшкє се-
паратисттик мїнєздємє берип, 
кїнєєлїїлєрдї тактап,  кылмыш 
жоопкерчилигине тартуу керек 
деп айтууга  жетишти. Ал эми 
Чїй ОИИБинин басма сєз кызма-
ты иш териштирилип жатканын 
маалымдады. Не дейбиз, Прези-
дентибиз башында туруп колдоп 
жаткан кыргыз спортуна жаўы 
жылда дагы да зор ийгиликтерди 
каалоо менен тергєєнїн акыйкат 
жыйынтыгын кїтєбїз.

Б.АЛЕНОВ

КЇН СОБОЛ КАБАРЛАР

УБАЙЫМГА САЛГАН УЙГУР ЖЕЛЕГИ

Єткєн жылдын де-
кабрь айында кїч ал-
ган сасык тумоо 2 эсе 
азайды. Оорулардын 
алдын алуу жана мам-
лекеттик санитардык-
эпидемиологиялык кє-
зємєл департаменти-
нин маалыматы боюн-
ча  2022-жылдын 52-жумасына 
карата єлкєдє курч респиратор-
дук вирустук инфекциялар жа-
на сасык тумоо менен ооруган 
17 миў 140 учур катталса, ал 

эми 2023-жылдын январь айы-
нын башында сасык тумооло-
гондор 7900гє чейин азайган. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

“КАРАЛАРДЫН” КАТАРЫ ЧОЎ

УЛУТТУК ОЛИМПИАДА 
КОМИТЕТИНИН ИЙГИЛИГИ

ТУМООЛОГОНДОР ЭКИ ЭСЕ АЗАЙДЫ

ИИМдин оперативдїї реес-
тринде 1 миў 199 адам уюшкан 
кылмыштуу топтун мїчєсї ка-
тары катталып турат. Бул туу-
ралуу Ысык-Кєл облустук ички 
иштер башкармалыгынын баш-
чысы Орунбай Кочкоров бил-
дирди. 2022-жылдын 11 айында 

ИИМ тарабынан уюшкан кыл-
мыштуулуктун 117 мїчєсї кар-
малып, кылмыш иши козгол-
гонун, алар 130дан ашык тїр-
дїї кылмыштарды жасаган деп 
айыпталып жаткандыгын ко-
шумчалаган. 

Кыргызстанда спорттун 
олимпиадалык тїрлєрїн бекем-
дєєгє басым жасалат. 2024-жы-
лы Парижде єтє турган Олим-
пиадага чейин Кыргызстандын 
спорт тармагына 60 миллион 
сомго жакын каражат тар-
тылат. Бул тууралуу  Улут-
тук олимпиада комитетинин 
президенти Садыр Мамытов 
2022-жылдын жыйынтыгын 

чыгарып жатып билдирди. 
Анын айтымында Кыргыз-
стандын Улуттук олимпиа-
да комитети спорттун 14 тїрї 
боюнча жалпы суммасы 23,9 
миллион сомго 20 долбоорду 
ишке киргизген. Бул комитет 
їчїн жакшы кєрсєткїч. Ант-
кени, 2017-жылдан 2021-жылга 
чейин 30 программа гана  ишке 
ашырылган. 
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- Кундус айым, сиз Кыргыз-
станда шамал станцияларын 
куруу боюнча иштердин ба-
шында туруп, чет єлкєдєн 
шамал генераторлорунун те-
тиктерин алып келип жата-
сыз. Бул жаатта иштер кандай 
жїрїп жатат? 

- Шамал генераторлорун, 
станциянын шаймандарын, те-
тиктерин алып келїї иштери 
чындыгында оор болду. Алар-
ды биз чет жактан алып келїї 
їчїн логистикалык компания-
ларды жалдадык. Ашуулардан 
ашып, канчалаган мамлекет-
тердин чек араларын кесип єтїп 
келген шаймандарды эки унаа 
коштоп келди. Бул узак убакыт-
ты талап кылды. 

- Ушул жылы алгачкы 

шамал станциясы ишке ки-
рип калабы?

- Биз станцияны 2023-жылы 
куруп бїтїп, ишке берїї ниетин 
койгонбуз. Уруксат кагазы боюн-
ча, жер маселесин чечїї, техни-
калык кєйгєйлєр, кагаз жумуш-
тары убакытты алып койду. Кан-
дай иштер аткарылып жаткан-
дыгы боюнча Министрлер Каби-
нетине жазуу тїрїндє билдирип 
турдук. Башыбыздан кєп кыйын-
чылыктар єттї. Эми инвестиция 
тартууда кемчиликтерди кайта-
лабагандай болуп, тажрыйба ал-
дык деп ойлойм. 

- Станция Балыкчы шаарына 
курулат деп айтылып жатат?

- Шамал паркын Тоў району-
нун аймагына курууну пландап 
жатабыз. 

- Тетиктерди Португалия-
дан алдырыпсыздар?

- Энергетикалык кєз каран-
дысыздыгыбызды жоюу їчїн 
чечкиндїї кадамдарга барууга 
туура келди. Португалиядан 

тетиктерди алдыруу 
єтє кымбатка тїш-
тї. Ошентсе да биз 
шаймандарды алып 
келїї иштерин ий-
гиликтїї жїргїз-
дїк. Кыргызстанда 
калктын саны єсїп, 
электр энергиясын 
колдонуу жогорку 
чекке жетпедиби. 
Эгер азыр энергия 
єндїрїїнїн баш-
ка жолдорун таппа-
сак, кийин кыйын-
чылыктар жаралып 
калышы мїмкїн. 

- Эмне їчїн Пор-
тугалияны тандап 
алдыўыздар?

- Кытай менен Тїркиядан ал-
дыралы деп ойлогонбуз. Бирок, 
алардын заводдору беш жыл-
га чейин алдын ала буйрутма-
ларды алып коюшат экен. Анан 
алардын жабдууларын алып 

келїї їчїн атайын техникалар 
да болушу керек дешти. Эў ыў-
гайлуусу Португалиядан алы-
нып келинген жабдуулар болду. 
Анткени, алардын бийиктиги-
не туура келчї крандар Казакс-
танда бар. Биз аларды ижарага 
алып келип, станцияны тургу-
за алабыз. 

- Єткєн жылы кыргыз инже-
нерлери 100 кВт кубаттуулук-
тагы шамал генераторлорун 
чыгара баштагандыгы туу-
ралуу маалымат тараган эле? 

- Ооба, кыргыз инженерлери 
100 кВт кубаттуулуктагы ки-
чи шамал станциясын куруш-
кан. Аны Кочкор менен Балык-
чынын аймагына орнотушкан. 
Станция бир жыл сынамык мез-
гилинен єтсє, сертификат бе-
рилип, биздин инженерлер да 
шамал генераторлорун чыгара 
башташат. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

ИШ ИЛГЕРИ БОЛСУН

«Кыргыз винд систем» ААКсынын директорунун 
орун басары Кундус КЫРБАШЕВА:

Єткєн жылдын август айында кыргыз инженерлери 100 кВт 
кубаттуулуктагы шамал генераторлорун чыгара баштагандыгы 
тууралуу «Кыргыз винд систем» ААКсынын директорунун орун 
басары Кундус Кырбашева билдирген. Анда єндїрїлгєн шамал 
генераторлору Балыкчы шаарына орнотулуп, шамалдан электр 
энергия єндїрїїчї биринчи станция пайда боло тургандыгы 
да белгилїї болгон. Кундус Кырбашева Португалиядан шамал 
генераторлорунун 24,5 метрлик тетиктеринен 3 даана алынып 
келингенин билдирди. Анын айтымында, ушул жылы Кыргызстанда 
биринчи шамал паркы иштей баштайт. Биз Кундус Кырбашевага 
кайрылып, станцияны куруу иштери боюнча бир нече суроо 
узаттык.

“Электр энергиясын єндїрїїнїн 
башка жолдорун таппасак, кийин 
кыйынчылыктар жаралат”

ОЮН-ЗООК 
ЖАРМАНКЕСИ 
ЖЫЙЫНТЫКТАЛДЫ

Каракол шаарында єткєн эл аралык ту-
ристтик жарманке жыйынтыкталды. Їч 
кїнгє созулган иш-чара кол єнєрчїлєр-
дїн, сїрєтчїлєрдїн, кышкы туризмдин 
єнїгїї тарыхынын кєргєзмєсї, Кыргыз-
станда єскєн кїрїчтїн тїрлєрїнєн жа-
салган палоо-шоу, мастер-класстар, оюн-
зоок, концерттик программалар жана тур-
лар менен коштолду. Коронавирус пан-
демиясынан кийин пайда болгон идея 
быйыл экинчи жолу єтїп жатат. Себеби, 
ошол кезде туризм тармагына тартуу кы-
йын болчу. Баарынан да кол єнєрчїлєрї-
бїзгє оор болуп, алар єздєрїнїн товарла-
рын сата албай калышкан. “Жарманке-
ни єткєрїїнї кыш мезгилиндеги эс алуу 
учуру кїч алган кїндєргє пландаганбыз. 
Ошол мезгилде тоого лыжа тепкени чет 

єлкєлєрдєн туристтер кєп келет. Биздин 
идеябызды Каракол шаарынын мэриясы, 
Туризм департаменти жана кєптєгєн эл 
аралык єнєктєштєрїбїз колдошту", - де-
ди Каракол дестинациясынын жетекчиси 
Альбина Алимова.

ТАТЫКТУУЛАР 
СЫЙЛАНДЫ

Кечээ Жалал-Абад облустук мили-
циясынын имаратында єз ишинде жа-
на спортто жетишкен ийгиликтери їчїн 
бир катар кызматкерлер сыйланды. Алар-
га атайын наам, медаль жана дипломдор 
ыйгарылды.

Сыйлыктарды Жалал-Абад облус-
тук милициясынын башчысы Жеўиш-
бек Абитов тапшырып, кызматкерлер-
ди куттуктап, иштерине ийгиликтерди 
каалады.

БИЛИМ УЯСЫ 
ИШКЕ БЕРИЛДИ 

Талас облусунун Кара-Буура районун-
дагы Кайнар айылында Керимбай атын-
дагы Кайнар орто мектеби ишке берил-
ди. Керектїї жабдуулар менен жабдыл-
ган жаўы мектеп 225 орунга ылайыкта-
лып, бардык шарттар тїзїлгєн.

Белгилей кетсек, Кайнар орто мектеби-
нин курулуш иштери 2013-жылы башта-
лып, ар кандай себептерден улам курулуш 
иштери создугуп келген.

ЭЛДИН 
АКТИВДЇЇЛЇГЇНЄ 
ЫРААЗЫ

Талас облусунун Манас районундагы 
Покровка айылында жаўы спорт ком-
плекси ачылды. 

Иш-чарага Президенттин Талас облу-
сундагы ыйгарым укуктуу єкїлї Бакытбек 
Нарбеков, жергиликтїї бийлик єкїлдєрї 
жана айыл тургундары катышты. Аталган 
имараттын курулушуна жалпысынан рес-
публикалык бюджеттен 38 млн сом акча 
каражаты сарпталды.

Б.Нарбеков 2022-жылдын жыйынты-
гы менен Талас облусунда 284 долбоорду 
ишке ашыруу їчїн 506 млн сом каралып, 
конкреттїї иштер жїргєндїгїн белгилеп, 
социалдык, маданий, спорттук объекти-
лерди курууда, аймактарды єнїктїрїїдє 
элдин жарандык активдїїлїгїнє ыраа-
зычылыгын билдирди. 

Бактыгїл КУЛАТАЕВА

АЙМАКТАРДА
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Акын Жаныбек Ємїралиев, эл ара-
сында айтылган лакап аты Юмо-
ралиссмус кыргыз поэзиясына єт-

кєн кылымдын 80-жылдары келген муундун 
катарына кирет. Азыркы Жусуп Баласагын, 
ал кездеги СССРдин 50 жылдыгы атындагы 
университетте Фатима Абдалова, Бекбосун 
Байтоков, Жаныбек Ємїралиев, алардан ки-
йин эле Жедигер Саалаев, Алик Акималиев, 
Бурулкан Сарыгулова, Кожогелди Култегин 
жана ушул макаланын автору чогуу окудук. 
“Алтын бешик” деп аталган жатаканада ар 
кїн сайын “ыўаалап тєрєлгєн” ырлардын 
киндигин кесип, ошол кездеги Фрунзедеги 
жогорку окуу жайлардын жатаканаларында 
поэзия кечелерин єткєрїп, жарыша дуулдап 
ыр окуп жїрдїк. 

Жаныбек Ємїралиев добулдай дуулдаган, 
шамалдай шуулдаган батыл, баатыр акын. 
Анын кыска, нуска, чагылгандын жарыгын-
дай жаркылдаган ыр саптары небак эл ара-
сына тарап, афоризмге айланып кеткен. Аны 
ким, качан жазганын эл деле анчейин эти-
барга ала бербейт. Акындын “Авточабыт” 
аттуу алгачкы ырлар жыйнагы окурмандар 
арасында жакшы бааланган. Анан эле топо-
лоўу тоз болгон 90-жылдар, рынок заманы 
келди да, эми эле жерден кєкїрєгїн кєтє-
рїп келе жаткан жаш акындарды кємєлєтє 
тепти. Базар заман, азар заман башталды. 
Жаныбек эл менен кошулуп, кытайдын ала 
баштыгын кєтєрїп Россиянын кеў мейки-
нине соода кылып кетти. Кайра келди. Єзї 
айткандай “бирде кабарчы, бирде кароол-
чу” болуп иштеп жїрдї. Адабий чєйрєдєн 
таптакыр эле алыстап кетти. Калемдештери 

издеп таппай жїрдїк. Анан эле жакында 
адабий кечеси єтєрдєн бир кїн башта кан-
ча жылдардан бери кабарсыз “жоголуп кет-
кен, жылдарга тонолуп кеткен” Жаныбек ме-
нин иш бєлмємє кїтїїсїз кирип келди. Ти-
рик белги. Жаныбекти кєрїп сїйїнїп кет-
тим. Боюна карайм, калдыбы деп баягы дї-
рїлдєгєн жаштык, башында калпак, колун-
да баштык:

- Ємїке билесиўби, Жолон ага єткєндє, – 
деп кеп баштады Жакем.
... Билем, билем, билбей кантип калайын.
Эрте жазда, кєктємдє,
Кара нєшєр тєккєндє,
Бозоргон боз їйдїн алдында, топташтай 

жаш акындар томсоруп турганбыз,
Жолонун алдырган дїйнєдє,
Жок болуп, бар болуп турганбыз.
Эсиме келип кыйладан,
Атасын жоготкон баладай,
Бир єксїп, бир єчїп ыйлагам. 
Ошол элес эсиме кайрадан келе берди,
Ошол кєз жаш кєзїмє кайрадан тегеренди.
Анда жаз эле, азыр кыш,
Караймын теребелди,
Негедир азыр да ыйлагым келе берди...
Ыйлабасак, сїйбєсєк, кїйбєсєк,
Анда бизге Кудай акындыкты неге берди?
... Жаныбек калдаўдайт. Булутка кирген са-

молеттой. Шамал оттой. Бою минарет. Оозун-
да сигарет. Ыр саптары азыр деле курч бойдон.  
Мурч бойдон. Мїрїсїнє куш конгон. Акын-
дыктын бактысы бар, Жаныбекке туш бол-
гон. Анда Жаныбек Ємїралиевдин ыр сап-
тарына назар салыўыздар:

Сен эгер мен деп кїйсєў,
Мен анда “газдай” кїйєм.
Сен мени “келбей” сїйсєў,
Мен сени “барбай” сїйєм.

Сен мени антип сїйсєў,
Мен сени – “анти” сїйєм.
Сен бєлєк менен жїрсєў,
Мен сени кантип сїйєм.

Гезиттен далай гений “капут” болду,
Бир гана Шаке, Анатай жакут болду.

Галстугу бар экен,
Калыстыгы жок экен.

Таанышыў болсо танкасыў,
Таанышыў жок болсо маўкасыў.

Алыкулга айткан “даават”

Жыпары жыйырма кїнгє жетпей калып,
Жылдызы тїшїп акын, жерди каргап.
“Баласы жок!” дедирбей єзїм келдим,
Барбайган мурдум менен акыл калчап.
Чор таман чоў болсо,
Чокуўду кандайт.

Жарым “литр” чыккым келбейт жаныўан.

Беккоен “кекчил” акын,
Карбалас “зекчил” акын.

Салыштырып канаты жок турнага,
Салдым сенин ырларыўды урнага.

Кыйкырбаган аял – кызыксыз.

Ким билет эмне тамак жеп атабыз,
Киттики, “иттикиби” айдатабыз.
Шїгїрлїк кыла берип бардыгына,
“Шїмшїўдєп” єлбєй-житпей келатабыз.

Баары бир турмуш экен кошулабыз,
Бир ууч эл миллиардга басылабыз.
Муунтса темир чынжыр чарт їзїлєт,
Мууздайт “кебез” менен кошунабыз.

Тамшанып чет єлкєгє баратабыз,
Таза эле тапкан оокат эне-атабыз.
Ууларын  улар жеген чєптєй кайсап,
Унчукпас малдай болуп келатабыз,
Унчукпас жандай болуп келатабыз.

Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ

ЫР КЕЧЕ

Акын Жаныбек ЄМЇРАЛИЕВ:

“Ñåí ìåíè “êåëáåé” ñ¿éñº¢,
Ìåí ñåíè “áàðáàé” ñ¿éºì

- УТРКга келгенге чейин кан-
дай жолдорду басып єттїўїз?

- Б.Бейшеналиева атындагы инс-
титутту 1986-жылы бїтїрдїм. Ал 
кезде бїтїрїїчїлєргє алыскы ра-
йондорго иштеп келиш їчїн жол-
домо берилчї. Мен Кочкор райо-
нунун Молдобасан Мусулман-
кулов атындагы балдар музыка-
лык мектебине бєлїндїм. Бар-
сам, ал мектепте элге белгилїї 
ишмер, чыгаан комузчу Зайнидин                                                     
Иманалиев эмгектенет экен. Во-
калдык оркестр факультетинин 
хор-дирижёрдук бєлїмїн бїт-
кєндїгїмє байланыштуу, кесиби-
ме ылайыктуу жумуш чыкпай, бе-
рилген жолдомонун эки жылдык 
мєєнєтї бїтєрї менен шаарга келе 
бердим. Азыркы Алыкул Осмонов 
атындагы орто мектеп жаўы ачы-
лып жатыптыр. Экинчи болуп ачыл-
ган кыргыз мектеби болгондуктан 
чоў сынак жїрїп жаткан экен. 
Їч кадр жеўїїчї болуп, аталган 

мектепте иштеп калдык. 
Мектепте балдардын хор 
коллективин уюштурдум. 
Хор менен иштесем деген 
изги тилегим орундалды. 
“Саргара жортсоў кызара 
бєртєсїў” деген кептин 
жалганы жок го. Балдар-
дын хору менен райондук сынак-
та 1-орунду, Бишкек шаардык сы-
нагында 2-орунду алып, Украина-
га барып, Киевде эс алып келдик. 

- Кыргыз радиосунда канча 
жылдан бери эмгектенип келе 
жатасыз?

- УТРКда 2000-жылдан бери му-
зыкалык редактор катары эмгекте-
нип келе жатам. Бул жылдардын 
аралыгында дїйнєлїк классика-
лык музыка багытындагы “Музыка 
дїйнєсїндє”, “Музыкалык мозаи-
ка”, автордук “Вива музыка”, “Дїй-
нє элдеринин музыкасы”, “Театр 
жана музыка”, “Миў кыял” аттуу 
уктурууларды даярдап келсем, 

учурда “Бейне”, “Тїз эфирдеги жо-
лугушуу” єўдїї ж.б. адамдардын 
кєўїлїн кєтєрїп, сїймєнчїгїнє 
айланган уктурууларды даярдоо 
менен алекмин. 

- Дїйнєлїк жана кыргыз ком-
позиторлорунун чыгармачы-
лыгы жєнїндє уктурууларды 
даярдайт экенсиз. Угармандар 
бул уктурууларды кандай ка-
был алып жатышат?

- Музыка ажайып дїйнє. Сїрєт-
чїлєрдїн эмгегине баа бергенге 
атайын даярдыгы бар кєрєрман-
дар керек болсо, музыканы уккан-
га да табити даяр угармандар ке-
рек. Пётр Чайковскийдин: ”залда 

отургандардын баары мени тїшїн-
сїн деп ойлобойм. Алардын ичи-
нен бирєє мени тїшїнсє бакты-
луумун” деген. Анын сыўарын-
дай, жалпы элди тїшїнсїн деген-
ге мїмкїн эмес. Радиого келгенде 
музыкалык билимимдин бар эке-
нине байланыштуу классикалык 
музыка программасын мага берип 
коюшкан. Бизде “Алтын казына” 
бар. Анда Советтер союзунун учу-
рунда жазылган мыкты чыгарма-
лардын бардыгы сакталып турат. 
Андагы чыгармалардын баарын 
угабыз, керектїї жерлерин таза-
лап, иретке келтирип турабыз. 
Кыргыз радиосунун єзїнїн сту-
диялары бар. Ошол студияга ата-
йы чакырып, кыргыз композитор-
лорунун жаўы жазылган чыгарма-

ларын жаздырабыз. Бул жылдар-
дын аралыгында абдан кєп укту-
руулар даярдалды. Бир гана ака-
демиялык музыка менен чектел-

бестен, фольклордук музыка, эстра-
далык музыка багытында иштеген 
адамдардын чыгармачылыгы менен 
тааныштырып, чыгармаларын жаз-
дырып иштеп келдик. “Кыл калем” 
деген сїрєтчїлєргє арналган укту-
рууну ачканыбызга он жылдын жїзї 
болуп калды. Мен музыка изилдєє-
чї болсом дагы тапшырма берил-
генден кийин, сїрєтчїлєр дїйнє-
сїнє да кайрылганга туура келди.

- Радио менен тагдырлаш бо-
луп калышыўызга эмнелер се-
беп болду?

- Радиону бала кезимден кєп 
угам. Ата-энем дагы радио менен 
кїн батырып, таў атырып жаша-
ган кишилер. Эртеў менен малды 

чыгарып, короо-жайды тыўдап, 
радиону заўкылдатып їнїн би-
йиктетип коюп угуп, тиричилигин 
кыла беришчї. Мага дагы таўдан 
кечке радио укканга туура келчї. 
Ошентип жїрїп радио менин кан-
жаныма эрте сиўип, єзїмдї даяр-
дап койгон экен. Бала кезим Ысык-
Ата районундагы Боз-Бармак де-
ген тоонун этегиндеги бармак-
тай болгон кичинекей айылда єт-
тї. Атам музыкага жакын. Аябай 
жакшы ырдайт. Илгери ырдага-
нын угуп филармониянын ди-
ректору келип ырда десе, болбой 
койгон экен. Атам радиону кєп ук-
кандыктан ырчылардын баарын 
жакшы билет. Мен барганда ыр-
чылардын ырдаганын кеп кылып 
калат. Рыспай Абдыкадыровду ая-
бай жакшы кєрчї. Аны жаман де-
ген киши менен кээде уруша кетер 
эле. Музыка дегенде жанын берген 
киши. Менин уктурууларымдын 
биринчи сынчысы атам. Угуп алып 
эфир бїтєрї менен телефон чалып, 
артыкчылык-кемчилигимди айтып 
калат. Атам азыр 90 жашка чама-
лап калса дагы, радио менен ук-
тайт, радио менен ойгонот. 

- Кыргыз радиосунун башка 
радиолордон айырмасы эмне-
де деп ойлойсуз?

- Кыргыз радиосунун артыкчы-
лыгы, биз эч качан эфирден сапат-
сыз музыка угузбайбыз. Кєркєм 
кеўештен єткєн гана ырларды, му-
зыкаларды тартуулайбыз. Начар 
музыка менен угармандын кула-
гынын кужурун албайбыз. 

Афина БАКИРОВА

УТРКГА 90 ЖЫЛ

Кыргыз радиосунун музыкалык 
редактору Гїлмира КУЛЖАБАЕВА:

мектепте иштеп калдык. 
Мектепте балдардын хор 
коллективин уюштурдум. 
Хор менен иштесем деген 

“РАДИОГО ЄМЇРЇМДЇ 
АРНАП, МУЗЫКАНЫН 
АЖАЙЫП ДЇЙНЄСЇНДЄ 
ЖАШАЙМ”
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ИНВЕСТИЦИЯ – 
ИЧКИ МИГРАЦИЯНЫ 
ТОКТОТУУГА ЄБЄЛГЄ 

- Єткєн жыл биздин айыл єк-
мєтїбїз їчїн жемиштїї жыл 
болду. Элеттин тургундарынын 
жашоо-турмушун жакшыртуу 
максатындагы алдыбызга кой-
гон иш-пландарды жїзєгє ашы-
рууга жетиштик. Айыл аймагын-
да экономиканы єнїктїрїїгє ба-
сым жасалып, ички жана тыш-
кы инвесторлорду тартуу багы-
тында бир топ иштер аткарыл-
ды. Ошону менен бирге кошумча 
каржы булактары табылып, жу-
муш орундарын тїзїїгє шарт тї-
зїлїїдє. Мисалга алсак, айыл ай-
магындагы жеке ишкер Шакиров 
Умиджан тарабынан эмеректерди 
жасоо ишканасы жана сатуу дї-
кєнї ачылып, ага 2 млн сом ка-
ражатын жумшады. Айыл айма-
гында 24 наабайкана, 4 тегирмен, 
11 акжуваз, 16 майжуваз, 1 КДУ, 
1 чакан наабайкана, 3 пахта ты-
туу цехи, 12 мебель жасай турган 
жай, 1 пахтаны кайра иш-
теп чыгаруучу ОсОО «Ак-
Ниет» кичи цехи, 4 жы-
гач буюмдарын иштеп 
чыгаруучу цех, 19 плас-
тик буюмдарды иштеп 
чыгаруучц кичи ишкана, 
10 пилорамма, 3 темир-
ден буюм иштеп чыгаруу 
жайы, 4 кум кирпич жа-
соочу ишкана, 1 газблок 
иштеп чыгаруучу цех, 
3 таза суу иштеп чыга-
руучу ишкана, 1 ар тїр-
дїї брусчаткаларды иш-
теп чыгаруу цехи, 2 ти-
никаны кайра иштєє-
чї цех, 1 краска иштеп 
чыгаруучу кичи ишкана, 8 ши-
ретїїчї цех, 3 тигїї цехи жа-
на 1 жыгач куту (ящик) иштеп 

чыгаруучу кичи ишкана – жал-
пысынан 133 кичи єнєр-жай иш-
каналары иштеп жатат.

Бїгїнкї кїндє ишкерлерди 
колдоо, жаўы жумуш орундарын 
тїзїї жаатында айыл єкмєтїнїн 
администрациясы тарабынан ар 
тараптуу колдоолор кєрсєтїлїп, 
ыўгайлуу шарттар тїзїлїп жатат. 

Аймактын Азизахунов атында-
гы кєчєсїндє 300 орундуу тигїї 
фабрикасы курулуп, єткєн жыл-
дын сентябрь айында єз ишмер-
дїїлїгїн баштаган. Тигїї фаб-
рикасынын ачылыш аземине 
КРнын Президентинин Ош об-
лусундагы ыйгарым укуктуу єкї-
лї З.Жамалдинов жана АКШнын 
Кыргызстандагы ишенимдїї 
єкїлї Соната Коултер катышкан. 
Бул фабриканын жабдууларына 
Эл аралык USAID уюму тарабы-
нан 150 миў АКШ доллары, ку-
рулушуна 41 млн сом жумшал-
ды. Азыркы кїндє фабрикада 
280 жумушчу иштеп жатат. Же-
ке ишкер Ратан Халилов тара-
бынан 2 000 000 сом инвести-

ция салынып, Октябрь айылын-
да бардык шарты бар мал базары 
ачылган. Ал жерде 10 туруктуу 

жумушчу орун тїзїлдї. Жеке иш-
кер Т. Курбановдун 9 млн сомдук 
инвестициясына “Зам-Зам” супер 
маркетин, 5 млн сом сарптап Фит-
нес клубун ачкан. Учурда калкка 
кызмат кєрсєтїп жатат. 

Жеке ишкер Абдуллаев Азиз-
бек тарабынан “Соода борбору” 
курулуп жатат. Бул долбоорго 12-
13 млн сомдун тегерегинде акча 
каражаты сарпталып, курулуш 
ишинин дээрлик 90% бїтїп кал-
ды. Анда 25 жумуш оруну менен 
камсыз кылуу каралган.

Биздин максатыбыз ишкерлик-
ти єнїктїрїї менен бирге ички 
миграцияны сактап калуу, жер-
гиликтїї бюджетти кєбєйтїї бо-
луп саналат. 

АЗЫК-ТЇЛЇК 
КООПСУЗДУГУНУН 
АЛДЫН АЛУУ

- С.Юсупова айыл єкмєтї-
нїн калкы негизинен дыйкан-
чылык жана мал чарбачылы-
гы менен алек болуп келишет. 

Бїгїнкї кїндє элибиз малдын 
асылдуулугун арттырууга ар-
тыкчылык бере баштады. Тї-
шїмдї мол берген эгин айда-
шууда. Айыл аймагында малдын 
башы аныкталып, санитардык-
эпидемиологиялык кырдаалдын 
алдын алуу максатында 6879 
баш ири мїйїздїї малга кулак 
биркалары, 40 баш жылкыга 
электрондук чип кадалып, «жа-
ныбарларды идентификациялоо 
жана кєзємєлдєє системасына» 
катталды жана жыл сайын эм-
дєєдєн єткєрїлїп турат. Элибиз-
ди эт, сїт, жумуртка жана башка 
кїндєлїк турмушта зарыл бол-
гон азык-тїлїктєр менен камсыз 
кылууга жетишип калдык. 

Ошондой эле аймактагы дый-
кан чарбаларын жана баба-
дыйкандардын талааларын су-
гат суу менен камсыз кылуу їчїн 
айыл єкмєт тарабынан 1 млн 320 
миў сомдук сугат-суу насосу са-
тып алынып орнотулду. Бул на-
сос 115 гектар жер аянтын сугат 
суу менен камсыз кылып, дый-
кандарыбыздын кєйгєйлїї ма-
селесин чечїїгє шарт тїздї. 

АР БИР МАСЕЛЕ – 
КЄЎЇЛ БОРБОРУНДА

- Айыл аймагындагы мек-
тептерге республикалык, ра-
йондук, жергиликтїї бюджет-
тин жана эл аралык уюмдардын 
эсебинен колдоолор кєрсєтїлїп 
жатат. Маселен, Азия єнїктїрїї 
банкынын “Келечек їчїн билим” 
фондунун негизинде А.Сайдах-
матов атындагы орто мектебине 
20 компьютер эмеректери, Х.Аб-
дуллаев атындагы орто мекте-
бине 15 компьютер эмеректери 

АЙМАК ЄНЇКСЄ – МАМЛЕКЕТ ЄНЇГЄТ

Араван районундагы С.Юсупова атындагы айыл  
єкмєтїнїн башчысы Насридин АБДУРАИМОВ:

“ТАЛБАС ЭМГЕК – 
ИЙГИЛИКТЕРДИН АЧКЫЧЫ”

Араван районундагы Санталатхан Юсупова атындагы 
айыл єкмєтї социалдык-экономикалык жактан єнїгїїгє 
багыт алган єлкєдєгї алдыўкы аймактардын бири болуп 

эсептелет. Айыл тургундары мезгилдин талаптарын туура 
тїшїнїп, рынок экономикасынын агымы менен їндєш, жаўы 
бийиктиктерди багындырышууда. 
Айыл єкмєтї райондун батышындагы Чек-Абад, чыгыштан 
А.Анаров, тїштїгїнєн Мангыт, тїндїктєн Нур-Абад айыл 
єкмєттєрї менен чектешет. С.Юсупова атындагы айыл 
єкмєтїнїн курамына Октябрь, Араван, Эрке-Кашка, Сїткор, 
Каррак айылдары кирип, аймакта жалпы жонунан 27258 калк 
жашайт. 
Айыл єкмєттє мектепке чейинки билим берїї мекемелеринин 
жалпы саны 13. 2 башталгыч мектеп, 6 жалпы билим берїїчї 
орто мектеп балдарга тарбия берет. 1 саламаттык сактоо 
мекемеси, 4 китепкана, 2 маданият їйї, 1 музей, 2 клуб калкты 
тейлейт.
Учурда жасалып жаткан бараандуу иштери менен макталып 
жаткан С.Юсупова атындагы айыл єкмєтїн Абдураимов 
Насридин Сатыбалдиевич жетектеп келе жатат. Жаўы жылдын 
башында Насридин мырза биз менен болгон баарлашуубузда 
єткєн жылдагы ийгилик коштогон аракеттери туурасында 
тємєндєгїлєрдї айтып берди. 

ЖЕТЕКЧИ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ:

Насридин Абдураимов Ош облусундагы 
Араван районунун Мангыт айыл аймагынын 
Жаўы-Арык айылында тєрєлгєн. Жогорку 
билимдїї, 1988–1994-жылдары Ош 
мамлекеттик университетин аяктап 
мугалимдик кесипке, 2003-жылы Кыргызстан 
Эл аралык университетин аяктап, укук 
таануу адистигине ээ болгон.
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жана А.Навои атындагы орто 
мектебине 15 компьютер эме-
ректери берилип, азыркы кїн-
дє компьютерлердин келиши кї-
тїлїїдє. Билим берїї мекемеле-
рин кышка даярдоо боюнча Ма-
нас орто мектебинин филиалына 
от казан орнотулуп, айыл єкмє-
тїнїн бюджетинен 650 миў сом 
каржыланды. Мектепке чейинки 
“Бїчїр” билим берїї мекемеси-
не жаўы от казан орнотууга жер-
гилктїї бюджеттен 234 000 сом 
бєлїнїп берилди.

Ошондой эле айыл аймагын-
да социалдык жактан колдоого 
муктаж болгон жарандарыбыз-
дын тизмеси такталып, дарек-
тїї жардамдар берилип турат. 
Калкынын аярлуу катмарын 
жакырчылыктан чыгаруу мак-
сатында, БУУ ДАТПнин «Эмгек 
їчїн тамак-аш» долбоорунун ал-
кагында 157 їй-бїлєгє 23550 кг 
байытылган ун, 2355 кг єсїмдїк 
майы менен жардамдар кєрсє-
тїлдї.

Ошону менен бирге С.Юсупова 
атындагы айыл аймагында Кыр-
гыз Республикасынын Президен-
тинин 2022-жылдын 6-сентя-
брындагы № 305 “Улуттук таза-
лык кїнї жана 2023–2025-жыл-
дар мезгилинде тиричилик кал-
дыктарын иштетїї боюнча на-
тыйжалуу инфраструктураны тї-
зїї боюнча иш-аракеттер планы 
жєнїндє” Жарлыгын ишке ашы-
руу максатында 2022-жылдын 
сентябрь айында элди мобили-
зациялоо менен айыл єкмєтїнїн 
кызматкерлери массалык ишем-
биликтерге чыгышты. Октябрь 
айылында жайгашкан таштанды 
тєгїлє турган полигондун айла-
насы тазаланды. Айыл аймагы-
нын кєчєлєрїндєгї бак-дарактар, 
имараттар акталып, таштанды-
лар тазаланды. 

Ленин кєчєсїндєгї “Айыл 
банктын” алдына кардарлар їчїн 
атайын шарт тїзїлдї. Ага 40 миў 

сом жумшалды. Баткен согушун-
да курман болгон М.Калыковдун 
элесине коюлган “Самолет” эсте-
лигинин айланасы темир тосмо 
менен тосулуп, 370 000 сомдук 
ремонттоп-тїзєє иштери жїрдї.

1545 їй-бїлє электрондук-
социалдык паспорт алган. Айыл 
аймагында 3357 пенсионер, 81 
жарым жетим, 4 тоголок жетим, 
6 Чернобылда кызмат кылган-
дар, 35 Ооганстан согушунун 
катышуучулары бар. 80-90-100 
жаш курактагы карыялар 242, 
жєлєк пул алуучулардын саны 
560. Андан тышкары Ирак Рес-

публикасынан келген айыл ай-
магында жашап жаткан 9 ба-
ла бар. Ооган согушунун каты-
шуучуларына, 8-март Аялдар 
кїнїнє, 21-март Нооруз майра-
мына, Чернобылда кызмат кыл-
гандардын урматына, Улуу Же-
ниш майрамынын 77 жылды-
гына, “Энелер кїнїнє”, Орозо 
Айт майрамына карата, Кургак 
учук оорусу менен ооруган оору-
лууларга, 9-июнь акыркы коўгу-
роо аземине, Курман Айт майра-
мына, Кыргыз Республикасынын 
Эгемендїїлїгїнїн 31 жылдыгы-
на карата, 1-октябрь “Эл аралык 
карыялар кїнїнє” карата, муга-
лимдер кїнїнє карата, Баткен 
согушунун 23 жылдыгына ка-
рата, ВИЧ-СПИД оорусу менен 
ооругандарга колдоо максатын-
да айыл єкмєтїнїн бюджетинен 

акчалай жардамдар берилип ту-
рат. 1-июнь "Бїткїл дїйнєлїк 
балдарды коргоо кїнїнє" кара-
та “Алтын ордо” ресторанында 
атайын иш-чара єткєрїлїп, ар 
тїрдїї оюн-зооктор уюштуру-
луп, балдарга белектер тапшы-
рылды. Социалдык жактан кол-
доого муктаж жарандарыбыздын 
маселесин чечїї – айыл єкмє-
тїнїн кєўїл борборунда турат. 

ИНФРАТЇЗЇМДЇ 
ЖАКШЫРТУУ – 
ЭЛ МЇДЄЄСЇ

- Элет жеринин инфратїзїмдє-
рїн жакшыртуу, кєчєлєрдї жа-
рыктандыруу, элибиздин ыўгай-
луу жашоосуна шарт тїзїї айыл 
єкмєтїнїн кїн тартибинде тур-
ган негизги маселе болуп эсеп-
телет. Учкай айта кетсем, айыл 
аймактагы М.Султанов атында-
гы кєчєнїн 1 чакырым жолуна 
асфальт тєшєлдї. Ага респуб-
ликалык бюджеттен 6 057 000 
сом жана тротуарларын куруу 
їчїн айыл єкмєтїнїн эсеби-
нен 1 млн 50 миў сом каржы-
ланды. Араван  – Чек-Абад жо-
лунда 400 метр жолдун чекеси 
кеўейтилип, тазалоо иштери 
жїрїп, 150 м. куб. топурак та-
шып чыгарылды. 400 метр то-
луп калган арыктар тазаланды. 
Бул иштерге айыл єкмєт тара-
бынан 100 миў сом бєлїнїп бе-
рилди. Ошондой эле Жомий кє-
чєсї менен Ибн Сино атындагы 
кєчєлєрдє жаўы жол ачылып, 
ага айыл єкмєтїнєн 48 000 сом, 
демєєрчїлєр тарабынан 338 000 
сом каражат жумшалды. Сїткор 
айылында жана Х.Сидиков атын-
дагы кєчєлєрїндє техникалар-
дын жардамы менен жолдор сї-
рїлїп, шагыл тєшєлдї. 

Улукбек кєчєсїнє жаўы электр 
мамычалары коюлуп, чубалгы-
лар тартылып, 15 даана жарык 
берїїчї мамылар орнотулду. 
Ал їчїн айыл єкмєтїнїн эсеби-
нен 20 миў сом, айыл тургунда-
рынын эсебинен 5 миў сом ка-
ражат жумшалды. Матисаев, 
А.Солиев жана Хамза атындагы 
кєчєлєргє 150 000 сом сарпта-
лып, электр мамычаларга тра-
вес алынды. М.Султанов атын-
дагы кєчєнїн ылдый жагына 36 

даана мамыча, 1 даана трансфор-
матор орнотулду. Буга республи-
калык бюджеттен 1 000 500 сом 
бєлїнгєн. А.Сайдахматов кєчє-
сїнє тїнкї жарык берїїчї ма-
мыларды орнотууда айыл єкмєтї 
тарабынан 20 миў сом, демєєр-
чїлєр тарабынан 50 миў сом ка-
ражат сарпталды.

Ошондой эле калкты таза суу 
менен камсыз кылуу боюнча бир 
топ иштер аткарылды. Маселен, 
Октябрь айылындагы Тєрт-Таш 
ИСКАКБне айыл єкмєтїнїн 
бюджетинен 200 000 сомго на-
сос, Навбахор кєчєсїнє 140 миў 
сомдук насос їчїн тїтїк алып 
орнотулду. Навбахор кєчєсїнє 
таза суу чыгаруу їчїн жерди ка-
зуу иштерине 100 миў сом жум-
шалды. Ал эми “Ас-сафа” фон-
дунун 800 миў сомдук колдоосу 
жана айыл єкмєтїнїн 200 миў 
сомдук жардамы менен Жаннат 
кєчєсїнє жаўы скважина алын-
ды. Калкты таза суу менен кам-
сыз кылуу боюнча иш-чаралары 
быйыл дагы улантылат. 

АТКАРУУЧУЛУК 
ТАРТИП – САПАТТУУ 
ИШТИН БАШАТЫ

- Кыргыз Республикасынын 
Президентинин Жарлыктары-
нын, КРнын Министрлер Каби-
нетинин, КРнын Президенти-
нин Ош облусундагы ыйгарым 
укуктуу єкїлїнїн жана Араван 
РМАсынын ченемдик-укуктук 
актыларын, протоколдук тап-
шырмаларын турмушка ашы-
рууну камсыз кылуусу жана 
жарандардын кайрылууларын 
кароодогу аткаруучулук тарти-
би Мыйзамда белгиленген тар-
типте жїргїзїлїїдє. 2022-жыл-
дын август айында Ош облус-
тук архиви менен электрондук 
номенклатура тїзїлїп, Араван 
районунун мамлекеттик адми-
нистрациясы жана бардык ишка-
на мекемелери менен “Инфодокс” 
программасы аркылуу кат алма-
шууда. Бул тутумга айыл єкмє-
тїнїн кызматкерлери да туташ-
тырылган. 

Статистика боюнча айыл ай-
магында 27258 калк, 4847 ко-
жолук бар. Санарип аймактык 
электрондук тутумуна айыл 

аймагы боюнча 20877 адам, же 
калктын 76,59%ы жана 4509 ко-
жолук, же 93,02% катталган. 
Азыркы учурда жарандарга бе-
рилїїчї їй-бїлєлїк жана жаша-
гандыгы жєнїндєгї маалым кат-
тар электрондук тїрдє берилип, 
калкты каттоо кїн сайын улан-
тылып жатат.

Е-кызматка бардык аппарат 
кызматкерлери жєнїндє маа-
лыматтар каттоого алынып сак-
талып жана єздїк баракчалары, 
резюмелери электрондук тїрдє 
жїргїзїлїп жатат.

Ошондой эле Кыргыз Рес-
публикасынын Президентинин 
2022-жылдын 2-февралында-
гы №24 Жарлыгы менен беки-
тилген “Мамлекеттик органдын 
жана жергиликтїї єз алдынча 
башкаруу органынын мамле-
кеттик жарандык кызматынын 
жана мунициапалдык кызма-
тынын кадрлар резервине кир-
гизїї їчїн ачык конкурс єт-
кєрїїнїн, аны тїзїїнїн жана 
иштєєсїнїн тартиби жєнїндє-
гї Жобого” ылайык бош адми-
нистративдик орундарга ачык 
конкурс электрондук тїрдє 
мамлекеттик сайтка жарыяла-
нып турат. Талапкерлер Кыргыз 
Республикасынын Министрлер 
Кабинетине караштуу мамле-
кеттик кызмат жана жергилик-
тїї єз алдынча башкаруу иште-
ри боюнча мамлекеттик агент-
тиктин тїштїк аймактар аралык 
башкармалыгына тестирлєєгє 
жєнєтїлїп турат.

Єткєн жылы Президентибиз 
Садыр Жапаров єзїнїн Жарлы-
гы менен муниципалдык кыз-
маткерлердин айлык акысын 
кєбєйтїп, бизге бир топ мил-
деттерди койгон. Бїгїнкї кїн-
дє айыл єкмєтїнїн админист-
рациясында иштеген жаранда-
рыбыз татыктуу айлык алы-
шып, ошону менен бирге эки эсе 
жоопкерчилик менен иштеп жа-
тышат. «Аткаруучулук тартип 
– сапаттуу иштин башаты” деп 
коёт эмеспи, буйруса, быйылкы 
жылда дагы алдыбызга койгон 
маскттарды толугу менен атка-
рып, элибиздин алдында жїзї-
бїз жарык болоруна ишенем. 

Даярдаган 
Раиса ДЇЙШЄНБЕКОВА

“ТАЛБАС ЭМГЕК – 
ИЙГИЛИКТЕРДИН АЧКЫЧЫ”
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

"ТЕРРОРИСТТИК ИШТИ КАРЖЫЛООГО ЖАНА КЫЛМЫШТУУ 
КИРЕШЕЛЕРДИ ЛЕГАЛДАШТЫРУУГА (АДАЛДООГО) КАРШЫ 

АРАКЕТТЕНЇЇ ЖЄНЇНДЄ" КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МЫЙЗАМЫНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2022-æûëäûí 23-íîÿáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
"Òåððîðèñòòèê èøòè êàðæûëîîãî æàíà êûëìûøòóó êèðåøåëåðäè ëåãàëäàøòûðóóãà (àäàë-

äîîãî) êàðøû àðàêåòòåí¿¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà (Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Æàð÷ûñû, 2018-æ., ¹7-8, 487-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð 
êèðãèçèëñèí:

1) 4-áåðåíåäå:
à) 1-áºë¿êò¿í 4-ïóíêòóíäà "ýêîíîìèêàëûê êûëìûøòàðãà êàðøû ê¿ðºø¿¿ áîþí÷à îðãàíäà-

ðû" äåãåí ñºçäºð "ñàëûê êûçìàòûíûí îðãàíäàðû" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
á) 2-áºë¿êòº "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
2) 5-áåðåíåíèí 3-áºë¿ã¿íäº "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºðãº 

àëìàøòûðûëñûí;
3) 6-áåðåíåäå "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
4) 7-áåðåíåäå:
à) 1-áºë¿êòº "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ïðåçèäåíòè" äåãåí ñºçãº àëìàøòûðûëñûí:
á) 2 æàíà 3-áºë¿êòºðäº "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºðãº àë-

ìàøòûðûëñûí;
5) 9-áåðåíåäå "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
6) 11-áåðåíåäå:
à) àòàëûøû "Òåððîðèñòòèê èøòè êàðæûëîî" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí ", ìàññàëûê êûðãûí ñà-

ëóó÷ó êóðàëäû òàðàòóóíó êàðæûëîî" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
á) 1-áºë¿êòº:
- "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
- 1-ïóíêò "òåððîðèñòòèê èøòè êàðæûëîî" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí ", ìàññàëûê êûðãûí ñà-

ëóó÷ó êóðàëäû òàðàòóóíó êàðæûëîî" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
â) 2-áºë¿êòº:
- "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
- 1-ïóíêò "òåððîðèñòòèê èøòè êàðæûëîî" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí ", ìàññàëûê êûðãûí ñà-

ëóó÷ó êóðàëäû òàðàòóóíó êàðæûëîî" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
7) 12-áåðåíåäå:
à) 2-áºë¿êò¿í 3-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"3) òåððîðèñòòèê æå ýêñòðåìèñòòèê èøòè, æå áîëáîñî óøóë èøòè êàðæûëîîíó æ¿çºãº àøû-

ðóóãà øåêòåëãåí æå àéûïòàëãàí æåêå æàêêà êàðàòà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà ÷ûãàðûëãàí 
êûëìûø èøèí êîçãîî æå àéûïòàëóó÷ó êàòàðû òàðòóó æºí¿íäº òîêòîì;";

á) 6 æàíà 7-áºë¿êòºðäº "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºðãº àë-
ìàøòûðûëñûí;

8) 13-áåðåíåíèí 5-áºë¿ã¿íäº "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºð-
ãº àëìàøòûðûëñûí;

9) 14-áåðåíåäå:
à) 2-áºë¿êò¿í 1-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"1) êûëìûøòóó êèðåøåëåðäè ëåãàëäàøòûðóóíó (àäàëäîîíó) æàñîîãî øåêòåëãåí æå àéûï-

òàëãàí æåêå æàêêà êàðàòà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà ÷ûãàðûëãàí êûëìûø èøèí êîçãîî æå 
àéûïòàëóó÷ó êàòàðû òàðòóó æºí¿íäº òîêòîì;";

á) 5-áºë¿êòº "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
10) 15-áåðåíåíèí 4-áºë¿ã¿íäº "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºð-

ãº àëìàøòûðûëñûí;
11) 16-áåðåíåäå "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
12) 17-áåðåíåäå "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
13) 18-áåðåíåíèí 3-áºë¿ã¿íäº "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºð-

ãº àëìàøòûðûëñûí;
14) 19-áåðåíåíèí 2-áºë¿ã¿íäº "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºð-

ãº àëìàøòûðûëñûí;
15) 20-áåðåíåíèí 2-áºë¿ã¿íäº "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºð-

ãº àëìàøòûðûëñûí;
16) 21-áåðåíåäå "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
17) 23-áåðåíåíèí 3-áºë¿ã¿íäº "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºð-

ãº àëìàøòûðûëñûí;
18) 24-áåðåíåíèí 2-áºë¿ã¿íäº "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºð-

ãº àëìàøòûðûëñûí;
19) 25-áåðåíåíèí 3-áºë¿ã¿íäº "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºð-

ãº àëìàøòûðûëñûí;
20) 26-áåðåíåíèí 2-áºë¿ã¿íäº "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºð-

ãº àëìàøòûðûëñûí;
21) 27-áåðåíåäå "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
22) 28-áåðåíåíèí 4-áºë¿ã¿íäº "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºð-

ãº àëìàøòûðûëñûí;
23) 30-áåðåíåíèí 2-áºë¿ã¿íäº "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºð-

ãº àëìàøòûðûëñûí;
24) 31-áåðåíåíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 2-ïóíêòóíäà "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äå-

ãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí.
2-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè ¿÷ àéëûê ìººíºòòº ºç¿í¿í ÷åíåìäèê óêóê-

òóê àêòûëàðûí óøóë Ìûéçàìãà ûëàéûê êåëòèðñèí.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 28-äåêàáðû, ¹125

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

(ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ» 

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
23 íîÿáðÿ 2022 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ïðîòèâîäåéñòâèè ôèíàíñèðîâàíèþ òåððî-

ðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ëåãàëèçàöèè (îòìûâàíèþ) ïðåñòóïíûõ äîõîäîâ» (Âåäîìîñòè 
Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 2018 ã., ¹7-8, ñò. 487) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) â ñòàòüå 4:
à) â ïóíêòå 4 ÷àñòè 1 ñëîâà «îðãàíû ïî áîðüáå ñ ýêîíîìè÷åñêèìè ïðåñòóïëåíèÿìè» çà-

ìåíèòü ñëîâàìè «îðãàíû íàëîãîâîé ñëóæáû»;
á) â ÷àñòè 2 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâî» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ»;
2) â ÷àñòè 3 ñòàòüè 5 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ»;
3) â ñòàòüå 6 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ»;
4) â ñòàòüå 7:
à) â ÷àñòè 1 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâîì «Ïðåçèäåíòîì»;
á) â ÷àñòÿõ 2 è 3 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ»;
5) â ñòàòüå 9 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ»;
6) â ñòàòüå 11:
à) íàèìåíîâàíèå ïîñëå ñëîâ «ôèíàíñèðîâàíèÿ òåððîðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè» äî-

ïîëíèòü ñëîâàìè «, ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ îðóæèÿ ìàññîâîãî óíè÷òîæåíèÿ»;
á) â ÷àñòè 1:
- ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâî» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ»;
- ïóíêò 1 ïîñëå ñëîâ «ôèíàíñèðîâàíèÿ òåððîðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè» äîïîëíèòü ñëî-

âàìè «, ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ îðóæèÿ ìàññîâîãî óíè÷òîæåíèÿ»;
â) â ÷àñòè 2:
- ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâî» â ðàçëè÷íûõ ïàäåæíûõ ôîðìàõ çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåò 

Ìèíèñòðîâ» â ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàäåæàõ;
- ïóíêò 1 ïîñëå ñëîâ «ôèíàíñèðîâàíèÿ òåððîðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè» äîïîëíèòü ñëî-

âàìè «, ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ îðóæèÿ ìàññîâîãî óíè÷òîæåíèÿ»;
7) â ñòàòüå 12:
à) ïóíêò 3 ÷àñòè 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«3) ïîñòàíîâëåíèå î âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà èëè ïðèâëå÷åíèè â êà÷åñòâå îáâè-

íÿåìîãî, âûíåñåííîå â Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêå â îòíîøåíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ïîäîçðå-
âàåìîãî èëè îáâèíÿåìîãî â îñóùåñòâëåíèè òåððîðèñòè÷åñêîé èëè ýêñòðåìèñòñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè ëèáî ôèíàíñèðîâàíèÿ äàííîé äåÿòåëüíîñòè;»;

á) â ÷àñòÿõ 6 è 7 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ»;
8) â ÷àñòè 5 ñòàòüè 13 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòîì Ìè-

íèñòðîâ»;
9) â ñòàòüå 14:
à) ïóíêò 1 ÷àñòè 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1) ïîñòàíîâëåíèå î âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà èëè ïðèâëå÷åíèè â êà÷åñòâå 

îáâèíÿåìîãî, âûíåñåííîå â Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêå â îòíîøåíèè ôèçè÷åñêîãî ëè-
öà, ïîäîçðåâàåìîãî èëè îáâèíÿåìîãî â ñîâåðøåíèè ëåãàëèçàöèè (îòìûâàíèÿ) ïðåñ-
òóïíûõ äîõîäîâ;»;

á) â ÷àñòè 5 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ»;
10) â ÷àñòè 4 ñòàòüè 15 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòîì Ìè-

íèñòðîâ»;
11) â ñòàòüå 16 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ»;
12) â ñòàòüå 17 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ»;
13) â ÷àñòè 3 ñòàòüè 18 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòîì Ìè-

íèñòðîâ»;
14) â ÷àñòè 2 ñòàòüè 19 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòîì Ìè-

íèñòðîâ»;
15) â ÷àñòè 2 ñòàòüè 20 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòîì Ìè-

íèñòðîâ»;
16) â ñòàòüå 21 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ»;
17) â ÷àñòè 3 ñòàòüè 23 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòîì Ìè-

íèñòðîâ»;
18) â ÷àñòè 2 ñòàòüè 24 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòîì Ìè-

íèñòðîâ»;
19) â ÷àñòè 3 ñòàòüè 25 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòîì Ìè-

íèñòðîâ»;
20) â ÷àñòè 2 ñòàòüè 26 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòîì Ìè-

íèñòðîâ»;
21) â ñòàòüå 27 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ»;
22) â ÷àñòè 4 ñòàòüè 28 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòîì Ìè-

íèñòðîâ»;
23) â ÷àñòè 2 ñòàòüè 30 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòîì Ìè-

íèñòðîâ»;
24) â ïóíêòå 2 ÷àñòè 1 ñòàòüè 31 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíå-

òîì Ìèíèñòðîâ».
Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóá-

ëèêîâàíèÿ.
Êàáèíåòó Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â òðåõìåñÿ÷íûé ñðîê ïðèâåñòè ñâîè íîð-

ìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñîîòâåòñòâèå ñ íàñòîÿùèì Çàêîíîì.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 28 äåêàáðÿ 2022 ãîäà, ¹125

2022-ЖЫЛДЫН 19-АПРЕЛИНДЕ МОСКВА ШААРЫНДА 
КОЛ КОЮЛГАН ТАШУУЛАРДЫ БАЙКООГО 

АЛУУ ЇЧЇН НАВИГАЦИЯЛЫК ПЛОМБАЛАРДЫ 
ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИНДЕ 
КОЛДОНУУ ЖЄНЇНДЄ МАКУЛДАШУУНУ 

РАТИФИКАЦИЯЛОО ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2022-æûëäûí 7-äåêàáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
2022-æûëäûí 19-àïðåëèíäå Ìîñêâà øààðûíäà êîë êîþëãàí Òàøóóëàðäû áàéêîîãî àëóó 

¿÷¿í íàâèãàöèÿëûê ïëîìáàëàðäû Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíäå êîëäîíóó æºí¿íäº ìà-
êóëäàøóó ðàòèôèêàöèÿëàíñûí.

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

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

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 28-äåêàáðû, ¹126

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 
НАВИГАЦИОННЫХ ПЛОМБ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ 

ПЕРЕВОЗОК, ПОДПИСАННОГО 19 АПРЕЛЯ 
2022 ГОДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
7 äåêàáðÿ 2022 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Ðàòèôèöèðîâàòü Ñîãëàøåíèå î ïðèìåíåíèè â Åâðàçèéñêîì ýêîíîìè÷åñêîì ñîþçå íàâè-

ãàöèîííûõ ïëîìá äëÿ îòñëåæèâàíèÿ ïåðåâîçîê, ïîäïèñàííîå 19 àïðåëÿ 2022 ãîäà â ãîðî-
äå Ìîñêâå.

Ñòàòüÿ 2
Ìèíèñòåðñòâó èíîñòðàííûõ äåë Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè óâåäîìèòü Åâðàçèéñêóþ ýêîíî-

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

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

ëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 28 äåêàáðÿ 2022 ãîäà, ¹126



№1 (3450)
2023-жылдын 10-январы 11

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

2022-ЖЫЛДЫН 31-МАРТЫНДА МОСКВА ШААРЫНДА 
КОЛ КОЮЛГАН 2014-ЖЫЛДЫН 29-МАЙЫНДАГЫ 
ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ ЖЄНЇНДЄ 

КЕЛИШИМГЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ 
ПРОТОКОЛДУ РАТИФИКАЦИЯЛОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2022-æûëäûí 7-äåêàáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
2022-æûëäûí 31-ìàðòûíäà Ìîñêâà øààðûíäà êîë êîþëãàí 2014-æûëäûí 29-ìàéûíäà-

ãû Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãè æºí¿íäº êåëèøèìãå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó 
ïðîòîêîë ðàòèôèêàöèÿëàíñûí.

2-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè êºðñºò¿ëãºí Ïðîòîêîëäóí ê¿÷¿-

íº êèðèøè ¿÷¿í çàðûë áîëãîí ìàìëåêåòòèê è÷êè æîë-æîáîëîð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû òà-
ðàáûíàí àòêàðûëãàíäûãû æºí¿íäº Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê êîìèññèÿñûíà êàáàðëàñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 28-äåêàáðû, ¹127

«ЖАМААТТЫК КЕЛИШИМДЕР ЖЄНЇНДЄ» 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫНА 

ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2022-æûëäûí 16-íîÿáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
«Æàìààòòûê êåëèøèìäåð æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà (Êûðãûç 

Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êåíåøèíèí Æàð÷ûñû, 2005-æ., ¹1, 43-ñò.) òºìºíê¿äºé ºç-
ãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) 3-ñòàòüÿíûí ýêèí÷è áºë¿ã¿íäº:
à) «Êûçìàòêåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿» äåãåí ñºçäºð «Êûçìàòêåðëåðäèí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàí-

äàðû» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
á) áºë¿ê «êåñèïòèê áèðëèêòèí îðãàíûíäà» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «êåëèøèìäèê íåãèç-

äå» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
2) 5-ñòàòüÿäà:
à) ¿÷¿í÷¿ áºë¿ê «êûçìàòêåðëåðãå æàíà» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «êåñèïòèê áèðëèêòåð 

áîëáîãîí ó÷óðäà êûçìàòêåðëåðäèí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíäàðûíà» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òî-
ëóêòàëñûí;

á) áåøèí÷è áºë¿ê «êûçìàòêåðëåð æàíà» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «êåñèïòèê áèðëèêòåð 
áîëáîãîí ó÷óðäà êûçìàòêåðëåðäèí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíäàðûíûí» äåãåí ñºçäºð ìåíåí 
òîëóêòàëñûí;

3) 6-ñòàòüÿäà:
à) òºðò¿í÷¿ áºë¿ê «áàøêà ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíäàðãà» äåãåí ñºçäºð «êûçìàòêåðëåðäèí 

áàøêà ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíäàðûíà» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
á) àëòûí÷û áºë¿ê òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«Æàìààòòûê êåëèøèìäèí àéðûì æîáîëîðó áîþí÷à òàðàïòàðäûí îðòîñóíäà æàìààòòûê 

ñ¿éëºø¿¿ëºð áàøòàëãàí ê¿íäºí òàðòûï ýêè àéäûí è÷èíäå ìàêóëäàøóóãà æåòèøå àëáà-
ãàí ó÷óðäà, òàðàïòàð áèð ýëå óáàêòà ïèêèð êåëèøïåñòèêòåðäèí ïðîòîêîëóí ò¿ç¿¿ ìåíåí 
ìàêóëäàøûëãàí øàðòòàðäà æàìààòòûê êåëèøèìãå êîë êîþóãà òèéèø.»;

4) 7-ñòàòüÿíûí ýêèí÷è áºë¿ã¿íäº «áàøêà ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíäàð» äåãåí ñºçäºð «êûç-
ìàòêåðëåðäèí áàøêà ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíäàðû» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;

5) 9-ñòàòüÿäà:
à) «êûçìàòêåðëåð òàðàáûíàí ûéãàðûì óêóê áåðèëãåí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàí» äåãåí ñºçäºð 

«êûçìàòêåðëåðäèí ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíû» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
á) ñòàòüÿ òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è áºë¿ê ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«Æàìààòòûê êåëèøèì ò¿ç¿¿ æºí¿íäº æàìààòòûê ñ¿éëºø¿¿ëºðä¿ æ¿ðã¿ç¿¿äºí áàø òàð-

òóóãà ý÷ áèð òàðàïòûí óêóãó æîê.»;
6) 10-ñòàòüÿ òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
«10-ñòàòüÿ. Æàìààòòûê êåëèøèìäèí òàðàïòàðû
Æàìààòòûê êåëèøèìäèí òàðàïòàðû áîëóï òºìºíê¿ëºð ñàíàëàò:
- êåñèïòèê áèðëèê êîìèòåòèíèí àòûíàí êûçìàòêåðëåðäèí êåñèïòèê áèðëèãè æå êåñèïòèê 

áèðëèêòåð áîëáîãîíäî êûçìàòêåðëåðäèí áàøêà ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíû;
- óþìäóí æåòåê÷èñè êàòàðû èø áåð¿¿÷¿ æå àëàð òàðàáûíàí ûéãàðûì óêóê áåðèëãåí 

àäàìäàð.
Óþìäà áèð íå÷å êåñèïòèê áèðëèêòåð, áàøêà ºêóë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíäàð áàð áîëñî, æàìààò-

òûê êåëèøèìäèí òàðàïòàðû òºìºíê¿ëºð áîëóøó ì¿ìê¿í:
- óþìäóí êûçìàòêåðëåðèíèí êåìèíäå 20 ïàéûçûíûí àòûíàí æàíà àëàðäûí êûçûê÷û-

ëûêòàðûíäà èø àëûï áàðãàí ûéãàðûì óêóêòóó êåñèïòèê áèðëèê;
- êûçìàòêåðëåðäèí æàëïû ÷îãóëóøóíäà æå êîíôåðåíöèÿñûíäà øàéëàíãàí, êåñèïòèê áèð-

ëèêòåð áîëáîãîíäî óþìäóí êûçìàòêåðëåðèíèí êåìèíäå 20 ïàéûçûíûí àòûíàí æàíà àëàð-
äûí êûçûê÷ûëûêòàðûíäà èø àëûï áàðãàí êûçìàòêåðëåðäèí áàøêà ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíû;

- óþìäóí êûçìàòêåðëåðèíèí êåìèíäå 20 ïàéûçûí áèðèêòèð¿¿÷¿ óþìäóí áèð íå÷å êå-
ñèïòèê áèðëèêòåðèíèí æàíà êûçìàòêåðëåðèíèí áàøêà ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíäàðû òàðàáû-
íàí êåëèøèì áîþí÷à ò¿ç¿ëãºí áèðãåëåøêåí îðãàí.»;

7) 12-ñòàòüÿäà:
à) áèðèí÷è áºë¿êòº:
- áèðèí÷è àáçàö «Æàìààòòûê êåëèøèìäèí ìàçìóíóí» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «æàìààò-

òûê êåëèøèìäåð æºí¿íäº» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
- áåøèí÷è àáçàö «òàðòèáè æàíà ºë÷ºì¿» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «ýìãåê àêûíû òºëºº-

í¿ êàìñûç êûëóó æºí¿íäº» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
á) ¿÷¿í÷¿ áºë¿ê «ìûéçàìäàð ìåíåí» æàíà «êûçìàòêåðëåðäèí àêûñûç æå æàðûì æàð-

òûëàé àêû òºëºº ìåíåí òàìàêòàíóóñó,» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí òèåøåë¿¿ë¿ã¿íº æàðàøà 
«æàìààòòûê êåëèøèìäåð æºí¿íäº» æàíà «äåì àëûø æàíà ìàéðàì ê¿íäºð¿íäºã¿ èøè 
¿÷¿í àêû òºëºº,» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

8) 13-ñòàòüÿäà:
à) æåòèí÷è áºë¿ê «Óþì» äåãåí ñºçäºí êèéèí «þðèäèêàëûê æàêòàðäû êàòòîî æºí¿íäº» 

äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
á) ñòàòüÿ òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ñåãèçèí÷è áºë¿ê ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«Óþìäóí ìåí÷èê ôîðìàñû àëìàøêàí ó÷óðäà, æàìààòòûê êåëèøèì ìåí÷èê ôîðìàñû àë-

ìàøêàí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ àéäûí è÷èíäå êîëäîíóó ê¿÷¿í ñàêòàï òóðàò.»;
9) 16-ñòàòüÿ òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«16-ñòàòüÿ. Æàìààòòûê êåëèøèìäèí òàðàïòàðûíûí æîîïêåð÷èëèãè
Òàðàïòàð æàìààòòûê êåëèøèìãå ûëàéûê àíûí æîáîëîðóí áóçãàíäûãû, àíûí è÷èíäå ºç¿-

íº àëãàí ìèëäåòòåíìåëåðäè àòêàðáàãàíäûãû ¿÷¿í æîîïêåð÷èëèê òàðòûøàò.».
2-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 28-äåêàáðû, ¹128

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О РАТИФИКАЦИИ ПРОТОКОЛА О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР О ЕВРАЗИЙСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ ОТ 29 МАЯ 2014 ГОДА, 

ПОДПИСАННОГО 31 МАРТА 2022 ГОДА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
7 äåêàáðÿ 2022 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Ðàòèôèöèðîâàòü Ïðîòîêîë î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Äîãîâîð î Åâðàçèéñêîì ýêîíîìè-

÷åñêîì ñîþçå îò 29 ìàÿ 2014 ãîäà, ïîäïèñàííûé 31 ìàðòà 2022 ãîäà â ãîðîäå Ìîñêâå.
Ñòàòüÿ 2
Ìèíèñòåðñòâó èíîñòðàííûõ äåë Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè óâåäîìèòü Åâðàçèéñêóþ ýêî-

íîìè÷åñêóþ êîìèññèþ î âûïîëíåíèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé âíóòðèãîñóäàðñòâåííûõ 
ïðîöåäóð, íåîáõîäèìûõ äëÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó óêàçàííîãî Ïðîòîêîëà.

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

îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 28 äåêàáðÿ 2022 ãîäà, ¹127

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О КОЛЛЕКТИВНЫХ 
ДОГОВОРАХ»

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
16 íîÿáðÿ 2022 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðàõ» (Âåäîìîñòè 

Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 2005 ã., ¹1, ñò. 43) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) â ÷àñòè âòîðîé ñòàòüè 3:
à) ñëîâà «Ïðåäñòàâèòåëè ðàáîòíèêîâ» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãà-

íû ðàáîòíèêîâ»;
á) ÷àñòü ïîñëå ñëîâ «ìîãóò óïîëíîìî÷èòü» äîïîëíèòü ñëîâàìè «íà äîãîâîðíîé 

îñíîâå»;
2) â ñòàòüå 5:
à) ÷àñòü òðåòüþ ïîñëå ñëîâà «îðãàíàì» äîïîëíèòü ñëîâàìè «ðàáîòíèêîâ â ñëó÷àå îò-

ñóòñòâèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ»;
á) ÷àñòü ïÿòóþ ïîñëå ñëîâà «îðãàíàìè» äîïîëíèòü ñëîâàìè «ðàáîòíèêîâ â ñëó÷àå 

îòñóòñòâèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ»;
3) â ñòàòüå 6:
à) ÷àñòü ÷åòâåðòóþ ïîñëå ñëîâà «îðãàíàì» äîïîëíèòü ñëîâîì «ðàáîòíèêîâ»;
á) ÷àñòü øåñòóþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Â ñëó÷àå íåäîñòèæåíèÿ ñîãëàñèÿ ñòîðîíàìè ïî îòäåëüíûì ïîëîæåíèÿì êîëëåêòèâ-

íîãî äîãîâîðà â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ íà÷àëà êîëëåêòèâíûõ ïåðåãîâîðîâ ñòî-
ðîíû äîëæíû ïîäïèñàòü êîëëåêòèâíûé äîãîâîð íà ñîãëàñîâàííûõ óñëîâèÿõ ñ îäíîâ-
ðåìåííûì ñîñòàâëåíèåì ïðîòîêîëà ðàçíîãëàñèé.»;

4) ÷àñòü âòîðóþ ñòàòüè 7 ïîñëå ñëîâà «îðãàíû» äîïîëíèòü ñëîâîì «ðàáîòíèêîâ»;
5) â ñòàòüå 9:
à) ñëîâà «óïîëíîìî÷åííûé ðàáîòíèêàìè ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí» çàìåíèòü ñëîâà-

ìè «óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ðàáîòíèêîâ»;
á) ñòàòüþ äîïîëíèòü ÷àñòüþ âòîðîé ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Íè îäíà èç ñòîðîí íå âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò âåäåíèÿ êîëëåêòèâíûõ ïåðåãîâîðîâ î 

çàêëþ÷åíèè êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà.»;
6) ñòàòüþ 10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 
«Ñòàòüÿ 10. Ñòîðîíû êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà
Ñòîðîíàìè êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà ÿâëÿþòñÿ:
- ïðîôåññèîíàëüíûé ñîþç ðàáîòíèêîâ â ëèöå ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà èëè 

èíîé ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ðàáîòíèêîâ â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ñîþçîâ;

- ðàáîòîäàòåëü â ëèöå ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè èëè óïîëíîìî÷åííûå èì ëèöà.
Ïðè íàëè÷èè â îðãàíèçàöèè íåñêîëüêèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ, èíûõ ïðåäñòà-

âèòåëüíûõ îðãàíîâ ñòîðîíàìè êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà ìîãóò áûòü:
- óïîëíîìî÷åííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ñîþç, âûñòóïàþùèé îò èìåíè è â èíòåðåñàõ 

íå ìåíåå 20 ïðîöåíòîâ ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè;
- èíîé ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ðàáîòíèêîâ, èçáðàííûé íà îáùåì ñîáðàíèè èëè êîí-

ôåðåíöèè ðàáîòíèêîâ, âûñòóïàþùèé îò èìåíè è â èíòåðåñàõ íå ìåíåå 20 ïðîöåíòîâ 
ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè, â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ;

- ñîâìåñòíûé îðãàí, ñîçäàííûé ïî äîãîâîðåííîñòè íåñêîëüêèìè ïðîôñîþçàìè è èíû-
ìè ïðåäñòàâèòåëüíûìè îðãàíàìè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè, îáúåäèíÿþùèìè íå ìåíåå 
20 ïðîöåíòîâ ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè.»;

7) â ñòàòüå 12:
à) â ÷àñòè ïåðâîé:
- àáçàö ïåðâûé ïîñëå ñëîâ «Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè» äîïîëíèòü ñëîâàìè «î êîëëåê-

òèâíûõ äîãîâîðàõ»;
- àáçàö ïÿòûé ïîñëå ñëîâ «Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè» äîïîëíèòü ñëîâàìè «îá îáåñïå-

÷åíèè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû»;
á) ÷àñòü òðåòüþ ïîñëå ñëîâ «çàêîíîäàòåëüñòâîì» è «ïèòàíèå ðàáîòíèêîâ,» äîïîë-

íèòü ñîîòâåòñòâåííî ñëîâàìè «î êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðàõ» è «îïëàòà çà ðàáîòó â âû-
õîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè,»;

8) â ñòàòüå 13:
à) ÷àñòü ñåäüìóþ ïîñëå ñëîâ «Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè» äîïîëíèòü ñëîâàìè «î ðå-

ãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö»;
á) ñòàòüþ äîïîëíèòü ÷àñòüþ âîñüìîé ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Ïðè ñìåíå ôîðìû ñîáñòâåííîñòè îðãàíèçàöèè êîëëåêòèâíûé äîãîâîð ñîõðàíÿåò 

ñâîå äåéñòâèå â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ ñìåíû ôîðìû ñîáñòâåííîñòè.»;
9) ñòàòüþ 16 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ñòàòüÿ 16. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà
Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì çà 

íàðóøåíèå åãî ïîëîæåíèé, â òîì ÷èñëå çà íåâûïîëíåíèå âçÿòûõ íà ñåáÿ îáÿçà-
òåëüñòâ.».

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 28 äåêàáðÿ 2022 ãîäà, ¹128



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАРЫХЫЙ-МАДАНИЙ МУРАС ОБЪЕКТТЕРИН 
САКТООНУ, ИЗИЛДЄЄНЇ ЖАНА ПОПУЛЯРДАШТЫРУУНУ КАМСЫЗ 
КЫЛУУ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК КОЛДОО КЄРСЄТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýëè ¿÷¿í óíèêàëäóó áààëóóëóê áîëãîí òàðûõûé-ìàäàíèé ìóðàñ îáú-
åêòòåðèí ñàêòîîíó æàíà àð òàðàïòóó íàòûéæàëóó ïàéäàëàíóóíó êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 71-áåðåíåñèíå ûëàéûê òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè ¿÷ àéëûê ìººíºòòº 2023-2027-æûëäàðãà "Êºº-
íº òàðûõ ñûðëàðû" òàðûõûé-ìàäàíèé ìóðàñ îáúåêòòåðèí ñàêòîî, èçèëäºº æàíà àðõåîëîãèÿëûê êà-
çóóëàðäû æ¿ðã¿ç¿¿ áîþí÷à ìàìëåêåòòèê ïðîãðàììàíû æàíà òºìºíê¿ëºð áîþí÷à ÷àðàëàðäû êàðà-
ãàí òèåøåë¿¿ ôèíàíñûëûê êîøòîî ìåíåí àíû èøêå àøûðóó áîþí÷à Èø-÷àðàëàð ïëàíûí èøòåï 
÷ûêñûí æàíà áåêèòñèí:

- òàðûõûé-ìàäàíèé ìóðàñ îáúåêòòåðèí æàíà àëàðäûí êîðãîî çîíàëàðûí êîðãîîíó æàíà íàòûé-
æàëóó ïàéäàëàíóóíó êàìñûç êûëóó;

- ðåñïóáëèêàëûê æàíà ýë àðàëûê ìààíèäåãè òàðûõûé-ìàäàíèé ìóðàñ îáúåêòòåðèíèí àéìàãûíäà 
æà¢û ìóçåé ìåêåìåëåðèí ò¿ç¿¿;

-ýë àðàëûê ñòàíäàðòòàðãà ûëàéûê àðõåîëîãèÿ ýñòåëèêòåðèí êîíñåðâàöèÿëîîíó, ðåñòàâðàöèÿ-
ëîîíó æàíà ìóçåéëåøòèð¿¿í¿ êàìñûç êûëóó ìåíåí àðõåîëîãèÿëûê êàçóóëàðäû æàíà èçèëäºº èø-
òåðèí æ¿ðã¿ç¿¿äº èø-÷àðàëàðäû æ¿çºãº àøûðóó;

- æåðãèëèêò¿¿ äå¢ãýýëäå òàðûõûé-ìàäàíèé ìóðàñ îáúåêòòåðèí êîðãîî áîþí÷à èøòåðäè ê¿÷ºò¿¿;
- òàðûõûé-ìàäàíèé ìóðàñ îáúåêòòåðèí ñàêòîî æàíà ïàéäàëàíóó áîþí÷à ìåêåìåëåðäèí ìàòå-

ðèàëäûê-òåõíèêàëûê áàçàñûí àëàðäûí èëèìèé, ìåòîäèêàëûê æàíà êàäðäûê èøèí ºðê¿íäºò¿¿ ìå-
íåí æàêøûðòóó æàíà ºí¿êò¿ð¿¿;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí òàðûõûé-ìàäàíèé ìóðàñòàðûí èçèëäººí¿ æàíà ïîïóëÿðäàøòûðóóíó 
êàðàãàí ïðåäìåòòåðäè áàðäûê äå¢ãýýëäåðäå áèëèì áåð¿¿ ìåêåìåëåðèíèí îêóó ïðîãðàììàëàðû-
íà êèðãèç¿¿;

-ìàäàíèé áààëóóëóêòàðäû ìûéçàìñûç êàçóóíó, óóðäîîíó, òàøûï êåë¿¿í¿ æàíà òàøûï ÷ûãóóíó 
áîëòóðáîî áîþí÷à àëäûí àëóó èøòåðèí ê¿÷ºò¿¿, îøîíäîé ýëå òàðûõûé-ìàäàíèé ìóðàñ îáúåêòòå-
ðèí èçäºº ¿÷¿í àòàéûí òåõíèêàëûê êàðàæàòòàðäû (ìåòàëë èçäåãè÷òåð, ìåòàëë äåòåêòîðëîð, ðàäàð-
ëàð, ìàãíèòòèê æàíà áàøêà ýëåêòðîíäóê ïðèáîðëîð) êîëäîíóó, æ¿ã¿ðò¿¿ ýðåæåëåðèí æºíãº ñàëóó.

2. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìè-
íèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî 
áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ 

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 28-äåêàáðû, ÏÆ ¹412

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУРАЛДУУ КЇЧТЄРЇНЇН, 
БАШКА АСКЕРДИК ТЇЗЇЛЇШТЄРЇНЇН ЖАНА МЫЙЗАМ 
МЕНЕН АСКЕРДИК КЫЗМАТ КАРАЛГАН МАМЛЕКЕТТИК 

ОРГАНДАРЫНЫН АСКЕР КЫЗМАТЧЫЛАРЫНЫН АСКЕРДИК 
КИЙИМ ФОРМАСЫН КИЙЇЇСЇНЇН, АЙЫРМАЛООЧУ 

БЕЛГИЛЕРДИ ЖАНА ЖАБДЫКТАРДЫ ТАГЫНУУСУНУН 
БИРДИКТЇЇ ЭРЕЖЕЛЕРИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

"Êîðãîî æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó Ê¿÷òºð¿ æºí¿íäº" Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 11-áåðåíåñèíèí 12-ïóíêòóíà ûëàéûê òîê-
òîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó Ê¿÷òºð¿í¿í, áàøêà àñêåðäèê ò¿ç¿ë¿øòº-
ð¿í¿í æàíà ìûéçàì ìåíåí àñêåðäèê êûçìàò êàðàëãàí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí 
àñêåð êûçìàò÷ûëàðûíûí àñêåðäèê êèéèì ôîðìàñûí êèé¿¿ñ¿í¿í, àéûðìàëîî÷ó 
áåëãèëåðäè æàíà æàáäûêòàðäû òàãûíóóñóíóí áèðäèêò¿¿ ýðåæåëåðè (ìûíäàí àðû 
- Àñêåðäèê êèéèì ôîðìàñûí êèé¿¿í¿í, àéûðìàëîî÷ó áåëãèëåðäè æàíà æàáäûê-
òàðäû òàãûíóóíóí ýðåæåëåðè) òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó Ê¿÷òºð¿í¿í êóðàìûíà êèðãåí ìèíèñòð-
ëèêòåðäèí, ìàìëåêåòòèê êîìèòåòòèí æàíà àäìèíèñòðàòèâäèê âåäîìñòâîëîðäóí, 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áàøêà àñêåðäèê ò¿ç¿ë¿øòºð¿í¿í æàíà ìûéçàì ìåíåí 
àñêåðäèê êûçìàò êàðàëãàí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí æåòåê÷èëåðè:

1) áàðäûê àñêåð êûçìàò÷ûëàðûíûí Àñêåðäèê êèéèì ôîðìàñûí êèé¿¿í¿í, àéûð-
ìàëîî÷ó áåëãèëåðäè æàíà æàáäûêòàðäû òàãûíóóíóí ýðåæåëåðèíèí òàê ñàêòà-
øûí êàìñûç êûëñûí;

2) ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí óøóë Æàðëûêêà ûëàéûê êåëòèðñèí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2016-æûëäûí 21-ÿíâàðûíäàãû 

¹14 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó Ê¿÷òºð¿í¿í, áàøêà àñêåðäèê ò¿ç¿ë¿ø-
òºð¿í¿í æàíà ìûéçàì ìåíåí àñêåðäèê êûçìàò êàðàëãàí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðû-
íûí àñêåð êûçìàò÷ûëàðûíûí àñêåðäèê êèéèì ôîðìàñûí êèé¿¿í¿í, àéûðìàëîî÷ó 
áåëãèëåðèí æàíà æàáäûêòàðûí òàãûíóóíóí áèðäèêò¿¿ ýðåæåëåðèí áåêèò¿¿ æº-
í¿íäº" Æàðëûãû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ 

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 28-äåêàáðû, ÏÆ ¹413

№1 (3450)
2023-жылдын 10-январы12

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

2022-ЖЫЛДЫН 24-МАРТЫНДА МОСКВА ШААРЫНДА 
КОЛ КОЮЛГАН 2014-ЖЫЛДЫН 29-МАЙЫНДАГЫ ЕВРАЗИЯ 

ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ ЖЄНЇНДЄ КЕЛИШИМГЕ 
ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК КОМИССИЯСЫНЫН ЖАНА 

ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИНИН СОТУНУН РОССИЯ 
ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫН ЖАРАНДАРЫ БОЛУП САНАЛГАН КЫЗМАТ 

АДАМДАРЫН ЖАНА КЫЗМАТКЕРЛЕРИН ПЕНСИЯЛЫК 
КАМСЫЗДОО БЄЛЇГЇНДЄ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ 

ТУУРАЛУУ ПРОТОКОЛДУ РАТИФИКАЦИЯЛОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2022-æûëäûí 30-íîÿáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
2022-æûëäûí 24-ìàðòûíäà Ìîñêâà øààðûíäà êîë êîþëãàí 2014-æûëäûí 29-ìàéûíäàãû 

Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãè æºí¿íäº êåëèøèìãå Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê êîìèññèÿñûíûí 
æàíà Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíèí ñîòóíóí Ðîññèÿ Ôåäåðàöèÿñûíûí æàðàíäàðû áî-
ëóï ñàíàëãàí êûçìàò àäàìäàðûí æàíà êûçìàòêåðëåðèí ïåíñèÿëûê êàìñûçäîî áºë¿ã¿íäº ºç-
ãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó ïðîòîêîë ðàòèôèêàöèÿëàíñûí.

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

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

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 28-äåêàáðû, ¹129

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О РАТИФИКАЦИИ ПРОТОКОЛА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ДОГОВОР О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
СОЮЗЕ ОТ 29 МАЯ 2014 ГОДА В ЧАСТИ ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И СОТРУДНИКОВ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ И СУДА 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДПИСАННОГО 

24 МАРТА 2022 ГОДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
30 íîÿáðÿ 2022 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Ðàòèôèöèðîâàòü Ïðîòîêîë î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Äîãîâîð î Åâðàçèéñêîì ýêîíîìè-

÷åñêîì ñîþçå îò 29 ìàÿ 2014 ãîäà â ÷àñòè ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö è 
ñîòðóäíèêîâ Åâðàçèéñêîé ýêîíîìè÷åñêîé êîìèññèè è Ñóäà Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ñîþçà, ÿâëÿþùèõñÿ ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîäïèñàííûé 24 ìàðòà 2022 
ãîäà â ãîðîäå Ìîñêâå.

Ñòàòüÿ 2
Ìèíèñòåðñòâó èíîñòðàííûõ äåë Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè óâåäîìèòü Åâðàçèéñêóþ ýêîíî-

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

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

ëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 28 äåêàáðÿ 2022 ãîäà, ¹129

КЫТАЙДА КОРОНАВИРУС 
КЇЧ АЛДЫ

Єзбекстанда индиялык компаниянын 
сасык тумоого каршы дарысын ичип ка-
за болгон балдардын саны 20га жетти. 

Єткєн жылдын аягында Єзбекстандын 
Саламаттык сактоо министрлиги индия-
лык “Doc-1 Max” дарысын ичкен 18 бала 
каза болгонун билдирген. Лаборотория-
лык изилдєєлєрдїн жїрїшїндє дарынын 
курамынан уулуу этиленгликоль заты та-
былган. Єзбек мамлекеттик коопсуздук 

кызматы буга байланыштуу 
кылмыш ишин козгоп, дары-
дармекти стандартташтыруу 
боюнча єлкєнїн тийиштїї 
єкїлдєрї камакка алынган. 
Кїнєєлїї деп табылгандар 10 
жылдан 15 жылга чейин эр-
кинен ажыратылуусу мїм-
кїн. Бул окуядан кийин Ин-
диянын  фармацевтикалык 
компанияларынын бардык 
дары-дармектерин Єзбекс-
танга сатуу токтотулган.

ТЇНДЇК КОРЕЯ ЇЧЇН 
ЖЕМИШТЇЇ ЖЫЛ

Єткєн жыл Тїндїк Корея їчїн ре-
корддук кєрсєткїчтєр жылы болду. Єт-
кєн жыл ичинде эле расмий Пхеньян 
єлкєнїн бїткїл тарыхында учурган ра-
кеталардын тєрттєн бир бєлїгїн учу-
рууга жетишкен. Єлкє жетекчиси Ким 
Чен Ын да кубаттуу єзєктїк куралга ээ 
мамлекетке айланганын жана мындан 

ары бул макамды сактап калууга ниет-
тенерин шардана кылды.

АКШдан КЕЗЕКТЕГИ 
ЖАРДАМ

АКШ Украинага 3 миллиард доллар-
га бааланган кезектеги курал-жарак 
жардамын жєнєтмєй болду. Каражат-
тын 682 миллион доллары украин ас-
керлерине берилген аскердик техника-
нын ордун толуктоо їчїн НАТОго мї-
чє єлкєлєргє тапшырылат. Пентагон-
дун маалыматы боюнча жардам пакети-
нин ичинде RIM-7 Seo Sparrow зениттик 
ракеталары бар.

ЖАСАЛМА НИКЕ 
ЖАРАБАЙТ

Орусиянын Ички иштер министрли-
ги чет элдиктердин Орусияда жасал-
ма нике аркылуу миграциялык макам 
алуу мїмкїнчїлїгїн жокко чыгарууга 

багытталган мыйзам долбоорун иштеп 
чыкты. Жаўы мыйзам долбооруна  ыла-
йык чет єлкєлїктєр жана жарандыгы 
жок адамдар орус жараны менен їч жыл-
дан кем эмес никеде турса же їй-бїлєдє 
бала болсо, жєнєкєйлєтїлгєн тїрдє Ору-
сиянын жарандыгын алуу їчїн кайры-
ла алышат.

АЙДООЧУ АЙЫМДАРГА 
ЄЗГЄЧЄ ШАРТ

Тїркмєнстандын Мамлекеттик ав-
тоинспекция кызматы аялдарга унаа ай-
доо укугун берїї їчїн зарыл болгон до-
кументтердин тизмесине нике кїбєлїгїн 
киргизди. Ага дагы кошумча талап - унаа 
айдайм деген айым 40 жаштан ашуусу 
шарт. Ошол эле учурда унаа анын аты-
на катталууга тийиш. Тїркмєнстандык 
аялдарга ишеним кат аркылуу унаа ай-
доого болбойт.

Разия ЖООШБАЕВА

ДЇЙНЄ 
ДЇБЇРТЇ
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí æàðëûêòàðûí èíâåí-
òàðèçàöèÿëîîíóí àëêàãûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòó-
öèÿñûíûí 70, 71-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, òîêòîì êûëàì:

1. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1991-æûëäûí 27-àï-

ðåëèíäåãè ¹174 "Ûñûê-Àòà ðàéîíóíäà æ¿ðã¿ç¿ëãºí òåêøåð¿¿ëºð-
ä¿í æûéûíòûãû áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè-
íèí àëäûíäàãû ìàìëåêåòòèê èíñïåêöèÿíûí êàòû æºí¿íäº" Óêàçû;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1991-æûëäûí 
29-ìàéûíäàãû ¹213 "1991-æûëäûí 4-èþíóí ýñêåð¿¿ ê¿í¿ äåï 
æàðûÿëîî æºí¿íäº" Óêàçû;

3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1991-æûëäûí 
17-èþíóíäàãû ¹233 "1991-æûëäûí 22-èþíóí Æàëïû ýëäèê àçà 
ê¿ò¿¿ æàíà ýñêåð¿¿ ê¿í¿ äåï æàðûÿëîî æºí¿íäº" Óêàçû;

4) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1991-æûëäûí 2-ñåí-
òÿáðûíäàãû ¹298 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê êîîï-
ñóçäóãóíóí Êîíöåïöèÿñûí èøòåï ÷ûãóó áîþí÷à æóìóø÷ó òîïòó ò¿-
ç¿¿ æºí¿íäº" Óêàçû;

5) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1991-æûëäûí 
26-ñåíòÿáðûíäàãû ¹331 "ÀÊØãà áàðà òóðãàí Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìàìëåêåòòèê äåëåãàöèÿñûíûí ñîñòàâû æºí¿íäº" Óêàçû;

6) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1991-æûëäûí 31-îê-
òÿáðûíäàãû ¹343 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êûëìûø êîäåêñèíèí 
160-ñòàòüÿñûí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àäìèíèñòðàöèÿëûê 
óêóê áóçóóëàð æºí¿íäºã¿ Êîäåêñèíèí 1561, 157 æàíà 1571-ñòàòüÿ-
ëàðûí êîëäîíóóíóí òàðòèáè òóóðàëóó" Óêàçû;

7) Êûðãûçñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1991-æûëäûí 
1-íîÿáðûíäàãû ¹344 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìîñêâà øààðûí-
äàãû ïîëíîìî÷èåë¿¿ ªê¿ë÷¿ë¿ã¿ æºí¿íäº" Óêàçû;

8) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1991-æûëäûí 
19-äåêàáðûíäàãû ¹398 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà àëòûí çàïà-
ñûí æàíà áààëóó ìåòàëëäàðäûí Ôîíäóñóí ò¿ç¿¿ æºí¿íäº" Óêàçû;

9) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1992-æûëäûí 
10-ôåâðàëûíäàãû ¹32 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
×åò ºëêºëºðäºí àëûíãàí ãóìàíèòàðäûê æàðäàìäû ïàéäàëàíóó 
áîþí÷à êîìèññèÿñûí ò¿ç¿¿ æºí¿íäº" Óêàçû;

10) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1992-æûëäûí 
10-ôåâðàëûíäàãû ¹45 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê 
ì¿ëê Ôîíäóñó æºí¿íäº" Óêàçû;

11) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1992-æûëäûí 
18-ôåâðàëûíäàãû ¹52 "1992-æûëû æàçãû òàëàà æóìóøòàðûí 
æàíà êîé òºëäºò¿¿í¿ ºòêºð¿¿ ìåçãèëèíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí àéûë ÷àðáà ºíä¿ð¿ø¿íº ºçãº÷º ÷àðàëàðäû êèðãèç¿¿ æº-
í¿íäºã¿" Óêàçû;

12) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1992-æûëäûí 
3-ìàðòûíäàãû ¹82 "Áààëóó êàãàçäàð ìåíåí îïåðàöèÿëàðäû æ¿ð-
ã¿ç¿¿ãº êºçºìºëä¿ê êûëóó áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòñòâîñóí, 
Æåðãå æàéãàøòûðóó áîþí÷à ìàìëåêåòòèê èíñïåêöèÿñûí ò¿ç¿¿ 
æºí¿íäº" Óêàçû;

13) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1992-æûëäûí 
12-ìàðòûíäàãû ¹96 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªíºð æàé ìè-
íèñòðëèãè æºí¿íäº" Óêàçû;

14) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1992-æûëäûí 
24-ìàðòûíäàãû ¹101 "Êûðãûçäàðäûí ýë àðàëûê áèðèí÷è êóðóë-
òàéûí ºòêºð¿¿ æºí¿íäº" Óêàçû;

15) Êûðãûçñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1992-æûë-
äûí 1-àïðåëèíäåãè ¹117 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåí-
òèíèí Àïïàðàòûíûí Æåòåê÷èñè-Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàì-
ëåêåòòèê êàò÷ûñû æºí¿íäº" Óêàçû;

16) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1992-æûëäûí 7-àï-
ðåëèíäåãè ¹133 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Äåíå òàðáèÿ, ñïîðò 
æàíà óëóòòóê îëèìïèàäàëûê êûéìûëäû êîëäîî áîþí÷à ìàìëå-
êåòòèê êîìèòåòè æºí¿íäº" Óêàçû;

17) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1992-æûëäûí 
13-àïðåëèíäåãè ¹135 "Êºç êàðàíäû ýìåñ Ìàìëåêåòòåðäèí Øåðèê-
òåøòèãèíèí Êóðàëäóó Ê¿÷òºð¿í¿í, ÷åê àðà, è÷êè, òåìèð æîë æàíà 
àñêåðäèê-êóðóëóø àñêåðëåðèíèí êàòàðûíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí àéìàãûíäà êûçìàò ºòºï æàòêàí, àñêåðäèê àíûê êûçìàòòûí 
áåëãèëåíãåí ìººíºò¿í ºòºãºí àñêåð êûçìàò÷ûëàðûí çàïàñêà áî-
øîòóó æºí¿íäº æàíà 1992-æûëäûí àïðåëü-èþíü àéûíäà ãðàæäàí-
äàðäû àñêåðäèê àíûê êûçìàòêà êåçåêòåãè ÷àêûðóó æºí¿íäº" Óêàçû;

18) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1992-æûëäûí 
17-àïðåëèíäåãè ¹136 "Ìåíåäæìåíò æàíà áèçíåñ áîþí÷à Áèø-
êåêòåãè ýë àðàëûê ìåêòåï æºí¿íäº" Óêàçû;

19) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1992-æûëäûí 
20-àïðåëèíäåãè ¹137 "Ìóðäàãû ÑÑÐ Ñîþçóíóí ìàìëåêåòòèê 
ñûéëûêòàðû ìåíåí ñûéëàíãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ãðàæ-
äàíäàðû æºí¿íäº" Óêàçû;

20) Êûðãûçñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1992-æûë-
äûí 18-ìàéûíäàãû ¹155 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
àëäûíäà Îø æàíà Æàëàë-Àáàä îáëàñòòàðûíäàãû Òàáèãûé êûð-
ñûêòûí êåñåïåòèí æîþó áîþí÷à øòàáäû ò¿ç¿¿ æºí¿íäº" Óêàçû;

21) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1992-æûëäûí 
25-ìàéûíäàãû ¹166 "Êûðãûç-Àìåðèêàëûê Ýë àðàëûê óêóê êûç-
ìàòòàøòûãûíûí "ÓÊÓÊ" ôîíäó æºí¿íäº" Óêàçû;

22) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1992-æûë-
äûí 19-èþíóíäàãû ¹206 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº 
1992-æûëãà êðåäèò áåð¿¿ æºí¿íäº" Óêàçû;

23) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1992-æûëäûí 
20-àâãóñòóíäàãû ¹261 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
àëäûíäà Æàëàë-Àáàä, Íàðûí æàíà Òàëàñ îáëàñòòàðûíäàãû Æåð 
òèòèðººí¿í êåñåïåòèí æîþó áîþí÷à øòàá ò¿ç¿¿ æºí¿íäº" Óêàçû;

24) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1992-æûëäûí 
28-àâãóñòóíäàãû ¹263 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåí-
òèíèí 1992-æûëäûí 27-èþíóíäàãû "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó àòòåñòàöèÿëûê êîìèññèÿñûí óþøòóðóó æºí¿íäºã¿"                               
¹ÏÓ-214 Óêàçûíà ºçãºðò¿¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" Óêàçû;

25) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1992-æûëäûí 
12-îêòÿáðûíäàãû ¹297 "1992-æûëäûí îêòÿáðü-äåêàáðûíäà Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó Ê¿÷òºð¿í¿í, Óëóòòóê ãâàðäèÿñû-
íûí, è÷êè, àñêåð-êóðóëóø àñêåðëåðèíèí, Êºç êàðàíäûñûç Ìàìëå-
êåòòåðäèí Øåðèêòåøòèãèíèí Áèðèêêåí Êóðàëäóó Ê¿÷òºð¿í¿í æà-
íà ÷åê àðà àñêåðëåðèíèí êàòàðûíàí ÷ûíûãû àñêåð êûçìàòûíûí 
áåëãèë¿¿ ìººíºò¿í ºòºãºí àñêåð êûçìàò÷ûëàðûí çàïàñêà áîøî-
òóó æàíà ÷ûíûãû àñêåð êûçìàòûíà ãðàæäàíäàðäû êåçåêòåãè ÷à-
êûðóó æºí¿íäº" Óêàçû;

26) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1992-æûëäûí 
29-îêòÿáðûíäàãû ¹304 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êî-
øóì÷à êðåäèò æºí¿íäº" Óêàçû;

27) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1993-æûëäûí 
5-ÿíâàðûíäàãû ¹1 "Òûøêû ýìãåê ìèãðàöèÿñû æàãûíàí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê ñàÿñàòûíûí ìàñåëåëåðè æºí¿í-
äº" Óêàçû;

28) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1993-æûëäûí 
11-ÿíâàðûíäàãû ¹2 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýíåðãåòèêàëûê 
êîìïëåêñèí àðòûê÷ûëûêòóó ºí¿êò¿ð¿¿ æºí¿íäº" Óêàçû;

29) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1993-æûëäûí 
10-ôåâðàëûíäàãû ¹37 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè-
íèí 1992-æûëäûí 16-ñåíòÿáðûíäàãû "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòèíèí àëäûíäàãû Ê¿çºò áàøêàðìàñû æºí¿íäº" Óêàçû-
íà òîëóêòîîëîðäó êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" Óêàçû;

30) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1993-æûëäûí 
9-ìàðòûíäàãû ¹73 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó ê¿÷òº-

ð¿í¿í Óëóòòóê ãâàðäèÿñûíûí, è÷êè, àñêåð-êóðóëóø æàíà ÷åê àðà 
àñêåðëåðèíèí êàòàðûíàí àíûê àñêåð êûçìàòûíûí áåëãèëåíãåí 
ìººíºò¿í ºòºï á¿òêºí àñêåð êûçìàòûíäàãûëàðäû çàïàñêà ÷ûãà-
ðóó æàíà ãðàæäàíäàðäû, 1993-æûëäûí àïðåëü-èþíü àéëàðûíäà 
àíûê àñêåðäèê æàíà àëüòåðíàòèâàëóó àñêåð êûçìàòûí ºòººãº êå-
çåêòåãè ÷àêûðóó æºí¿íäº" Óêàçû;

31) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1993-æûëäûí 
7-àïðåëèíäåãè ¹111 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 
Àïïàðàòûí êàéðà óþøòóðóó æºí¿íäº" Óêàçû;

32) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1993-æûëäûí 
4-àâãóñòóíäàãû ¹224 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 
1993-æûëäûí 7-àïðåëèíäåãè "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçè-
äåíòèíèí Àïïàðàòûí ºçãºðò¿ï ò¿ç¿¿ æºí¿íäºã¿" Óêàçûíà òîëóê-
òîîëîðäó êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" Óêàçû;

33) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1993-æûëäûí 
22-îêòÿáðûíäàãû ¹298 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåí-
òèíèí 1993-æûëäûí 7-àïðåëèíäåãè "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòèíèí Àïïàðàòûí ºçãºðò¿ï ò¿ç¿¿ æºí¿íäºã¿" Óêàçûíà 
ºçãºðò¿¿ æàíà òîëóêòîî êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" Óêàçû;

34) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1993-æûëäûí 
25-îêòÿáðûíäàãû ¹300 "Ýìãåê îòïóñêàñûíûí óáàãûíäà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí îðäóí òîëóêòîî æºí¿íäº" Óêàçû;

35) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1994-æûëäûí 
5-ÿíâàðûíäàãû ¹1 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà 1994-æûëäûí 30-ÿí-
âàðûíäà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ïðåçèäåíòèíèí Óêàçûíà ðåäàêöèÿëûê òàêòîî êèðãèç¿¿ òóó-
ðàëóó" Óêàçû;

36) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1994-æûëäûí 
31-ìàðòûíäàãû ¹56 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó Ê¿÷òº-
ð¿í¿í æàíà áàøêà àñêåðäèê ò¿ç¿ë¿øòºð¿í¿í, Ðîññèÿ Ôåäåðàöèÿ-
ñûíûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû ÷åê àðà àñêåð òîáóíäà àñêåð-
äèê àíûê êûçìàòûíûí áåëãèëåíãåí ìººíºòòºð¿í ºòºøêºí àñêåð 
êûçìàòêåðëåðèí çàïàñêà áîøîòóó æàíà ãðàæäàíäàðäû 1994-æûë-
äûí àïðåëü-èþíóíäà àñêåðäèê àíûê æàíà àëüòåðíàòèâä¿¿ (àñ-
êåðäèê ýìåñ) êûçìàò ºòººãº êåçåêòåãè ÷àêûðóó æºí¿íäº" Óêàçû;

37) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1994-æûëäûí 
27-àïðåëèíäåãè ¹64 "1941-1945-æûëäàðäàãû Óëóó Àòà Ìåêåí-
äèê ñîãóøòàãû Æå¢èøòèí 50 æûëäûãûí ºòêºð¿¿ãº äàÿðäûê êº-
ð¿¿ æºí¿íäº" Óêàçû;

38) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1994-æûëäûí 
30-ìàéûíäàãû ¹105 "Êóìòîð" àëòûí êåíèí èøòåò¿¿ãº áàéëàíûø-
êàí ìàñåëåëåð æºí¿íäº" Óêàçû;

39) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1994-æûëäûí 
30-ìàéûíäàãû ¹110 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê ñòàòèñ-
òèêà êîìèòåòè æºí¿íäº" Óêàçûíûí 3-ïóíêòó;

40) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1994-æûëäûí 
30-ìàéûíäàãû ¹111 "Êàðà-Êûðãûç àâòîíîìèÿëóó îáëàñòû ò¿ç¿ë-
ãºíä¿ã¿í¿í 70 æûëäûãûí ìàéðàìäîî æºí¿íäº" Óêàçû;

41) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1994-æûëäûí 
6-ñåíòÿáðûíäàãû ¹229 "Ïåíñèÿëàðäû, ïîñîáèåëåðäè, ñòèïåí-
äèÿëàðäû æàíà ýìãåê àêûíû ºç ó÷óðóíäà òºëººí¿ êàìñûç êûëóó 
æºí¿íäº" Óêàçû;

42) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1994-æûëäûí 
6-ñåíòÿáðûíäàãû ¹230 "Êàëêòûí àç êàìñûç áîëãîí êàòìàðûí ñî-
öèàëäûê æàêòàí êîëäîî áîþí÷à ÷àðàëàð æºí¿íäº" Óêàçû;

43) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1994-æûëäûí 
9-ñåíòÿáðûíäàãû ¹239 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè-
íèí 1994-æûëäûí 22-àâãóñòóíäàãû ÏÓ ¹190 "Æåðãèëèêò¿¿ ºç¿í 
ºç¿ áàøêàðóóíóí ðåôîðìàñû áîþí÷à êîìèññèÿíûí êóðàìû æº-
í¿íäºã¿" Óêàçûíà ºçãºðò¿¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëó" Óêàçû;

44) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1994-æûëäûí 
12-ñåíòÿáðûíäàãû ¹240 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó 
Ê¿÷òºð¿í¿í æàíà áàøêà àñêåðäèê áºë¿êòºð¿í¿í, Ðîññèÿ Ôåäå-
ðàöèÿñûíûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû ÷åê àðà àñêåðëåðèíèí 
òîáóíóí êàòàðûíàí àíûê àñêåðäèê êûçìàòòûí áåëãèëåíãåí ìºº-
íºò¿í ºòºï á¿òêºí àñêåð êûçìàòêåðëåðèí çàïàñêà áîøîòóó æàíà 
1994-æûëäûí îêòÿáðü-äåêàáðûíäà ãðàæäàíäàðäû àíûê àñêåðäèê 
æàíà àëüòåðíàòèâäèê (àñêåðäèê ýìåñ) êûçìàò ºòººãº êåçåêòåãè ÷à-
êûðóó æºí¿íäº" Óêàçû;

45) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1994-æûëäûí 
21-íîÿáðûíäàãû ¹304 "Êîíñòèòóöèÿëûê êå¢åøìåíèí êóðàìû 
æºí¿íäº" Óêàçû;

46) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1995-æûëäûí 
3-ôåâðàëûíäàãû ¹34 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñû-
íà òîëóêòîîëîðäóí æàíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿í äîëáîîðóí æàëïû ýëäèê 
òàëêóóëîîíó óþøòóðóó áîþí÷à êîøóì÷à ÷àðàëàð æºí¿íäº" Óêàçû;

47) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1995-æûëäûí 
18-ìàðòûíäàãû ¹71-à "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢å-
øèíèí Ìûéçàì ÷ûãàðóó÷ó æûéûíûí æàíà Ýë ºê¿ëäºð¿í¿í æûéû-
íûí ÷àêûðóó æºí¿íäº" Óêàçû;

48) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1995-æûëäûí 
26-èþíóíäàãû ¹167 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 
1994-æûëäûí 10-ôåâðàëûíäàãû "Ìàìëåêåòòèê æàíà ôèíàíñû 
òàðòèáèí ÷û¢äîî áîþí÷à êå÷èêòèðèëãèñ ÷àðàëàð æºí¿íäºã¿" Óêà-
çûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" Óêàçû;

49) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1996-æûëäûí 
26-èþëóíäàãû ¹241 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñîòòîðóíóí 
ñóäüÿëàðûíà æàíà àïïàðàòûíûí êûçìàòêåðëåðèíå ýìãåê àêû òº-
ëºº øàðòòàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè-
íèí 1996-æûëäûí 16-èþíóíäàãû Óêàçûíà òîëóêòîî êèðãèç¿¿ òóó-
ðàëóó" Óêàçû;

50) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1996-æûëäûí 
31-èþëóíäàãû ¹245 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 
îòïóñêàñû æºí¿íäº" Óêàçû;

51) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1998-æûëäûí 
2-íîÿáðûíäàãû ¹338 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 
àéðûì ÷å÷èìäåðèíå òîëóêòîî êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" Óêàçû;

52) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1998-æûëäûí 
16-íîÿáðûíäàãû ¹358 "ªêìºòò¿í æàíà àíûí Àïïàðàòûíûí êûç-
ìàòêåðëåðèíå ýìãåê àêû òºëºº øàðòòàðû æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Óêàçûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ æàíà òî-
ëóêòîîëîðäó êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" Óêàçû;

53) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1999-æûëäûí 
2-ñåíòÿáðûíäàãû ¹217 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåí-
òèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí êûçìàòêåðëåðèíå ýìãåê àêû òºëºº 
øàðòòàðû æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 
1996-æûëäûí 17-èþíóíäàãû Óêàçûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ æàíà òîëóê-
òîîëîðäó êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" Óêàçû;

54) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1999-æûëäûí 
28-ñåíòÿáðûíäàãû ¹243 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåí-
òèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ñòðóêòóðàñûíà æàíà êûçìàò îðóí-
äàðûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" Óêàçû;

55) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 1999-æûëäûí 
31-äåêàáðûíäàãû ¹357 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåí-
òèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ñòðóêòóðàñûíà æàíà êûçìàò îðóí-
äàðûíûí òèçìåñèíå òîëóêòîîëîðäó æàíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãè-
ç¿¿ æºí¿íäº" Óêàçû;

56) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2001-æûëäûí 
23-àâãóñòóíäàãû ¹260 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè-
íèí àéðûì ÷å÷èìäåðèíå òîëóêòîîëîðäó êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" Óêàçû;

57) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2010-æûëäûí 
12-èþëóíäàãû ¹11 "2010-æûëäûí èþíü àéûíäà ðåñïóáëèêàíûí 
ò¿øò¿ã¿íäº áîëóï ºòêºí êàéãûëóó îêóÿëàðäûí ñåáåïòåðèí, êå-

ñåïåòòåðèí àð òàðàïòàí èëèêòºº æàíà ñóíóøòàðäû èøòåï ÷ûãóó 
áîþí÷à Óëóòòóê êîìèññèÿ ò¿ç¿¿ òóóðàëóó" Æàðëûãû;

58) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2010-æûëäûí 
20-èþëóíäàãû ¹50 "Îø øààðûíäàãû, Îø æàíà Æàëàë-Àáàä îá-
ëóñòàðûíäàãû êûðäààëäû æàéãàðóó áîþí÷à âåäîìñòâîëîð àðà-
ëûê êîìèññèÿ ò¿ç¿¿ æºí¿íäº" Æàðëûãû;

59) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2011-æûëäûí 
21-ôåâðàëûíäàãû ¹39 "2010-æûëäûí 6-7-àïðåëèíäå Òàëàñ, 
Íàðûí æàíà Áèøêåê øààðëàðûíäà, îøîíäîé ýëå 2010-æûëäûí 
13-14-ìàéûíäà Æàëàë-Àáàä øààðûíäà êóðìàí áîëãîíäîðäóí 
æàíà æàáûð òàðòêàíäàðäûí òóóãàíäàðûí ñîöèàëäûê êîëäîîíó 
êîîðäèíàöèÿëîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê êîìèññèÿíûí êóðàìûí æà-
íà Æîáîñóí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" Æàðëûãû;

60) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2011-æûëäûí 
26-èþëóíäàãû ¹177 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 
2011-æûëäûí 21-ôåâðàëûíäàãû "2010-æûëäûí 6-7-àïðåëèíäå 
êóðìàí áîëãîíäîðäóí æàíà æàáûð òàðòêàíäàðäûí òóóãàíäàðûí 
ñîöèàëäûê êîëäîîíó êîîðäèíàöèÿëîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê êî-
ìèññèÿíûí êóðàìûí æàíà Æîáîñóí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" Æàðëûãûíà 
òîëóêòîîëîðäó æàíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëó" Æàðëûãû;

61) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2012-æûëäûí 
15-ôåâðàëûíäàãû ¹39 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè-
íèí 2011-æûëäûí 21-ôåâðàëûíäàãû "2010-æûëäûí 6-7-àïðåëèí-
äå Òàëàñ æàíà Áèøêåê øààðëàðûíäà, îøîíäîé ýëå 2010-æûëäûí 
13-14-ìàéûíäà Æàëàë-Àáàä øààðûíäà êóðìàí áîëãîíäîðäóí æà-
íà æàáûð òàðòêàíäàðäûí òóóãàíäàðûí ñîöèàëäûê êîëäîîíó êîîð-
äèíàöèÿëîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê êîìèññèÿíûí êóðàìûí æàíà 
Æîáîñóí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" Æàðëûãûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ 
òóóðàëó" Æàðëûãû;

62) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2012-æûëäûí 
22-ôåâðàëûíäàãû ¹51 "Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòà-
ðûí øàéëîîãî äàÿðäûê êºð¿¿ æàíà ºòêºð¿¿ ìåçãèëèíäå êîîìäóê 
òàðòèïòè æàíà êîîïñóçäóêòó êàìñûç êûëóó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó Ê¿÷òºð¿í¿í Áàøêû êîëáàø÷ûñûíûí Îïå-
ðàòèâä¿¿ Äèðåêòèâàñûí êîëäîíóóãà êèðãèç¿¿ òóóðàëó" Æàðëûãû;

63) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2013-æûëäûí 
8-ìàéûíäàãû ¹103 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 
2011-æûëäûí 21-ôåâðàëûíäàãû "2010-æûëäûí 6-7-àïðåëèíäå 
Òàëàñ æàíà Áèøêåê øààðëàðûíäà, îøîíäîé ýëå 2010-æûëäûí 
13-14-ìàéûíäà Æàëàë-Àáàä øààðûíäà êóðìàí áîëãîíäîðäóí æà-
íà æàáûð òàðòêàíäàðäûí òóóãàíäàðûí ñîöèàëäûê êîëäîîíó êîîð-
äèíàöèÿëîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê êîìèññèÿíûí êóðàìûí æàíà æî-
áîñóí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" Æàðëûãûíà òîëóêòîîëîðäó æàíà ºçãºð-
ò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëó" Æàðëûãû;

64) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2014-æûëäûí 
1-ìàðòûíäàãû ¹39 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 
2011-æûëäûí 21-ôåâðàëûíäàãû "2010-æûëäûí 6-7-àïðåëèíäå Òà-
ëàñ, Íàðûí æàíà Áèøêåê øààðëàðûíäà, îøîíäîé ýëå 2010-æûë-
äûí 13-14-ìàéûíäà Æàëàë-Àáàä øààðûíäà êóðìàí áîëãîíäîð-
äóí æàíà æàáûð òàðòêàíäàðäûí òóóãàíäàðûí ñîöèàëäûê êîëäîîíó 
êîîðäèíàöèÿëîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê êîìèññèÿíûí êóðàìûí æà-
íà Æîáîñóí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" Æàðëûãûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ æàíà 
òîëóêòîî êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" Æàðëûãû;

65) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2015-æûëäûí 
28-ìàéûíäàãû ¹105 "Æ.À.Ðàéûìáàåâãå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ïðåçèäåíòèíèí ºì¿ð áîþ òºëºí¿¿÷¿ ñòèïåíäèÿñûí áåëãè-
ëºº æºí¿íäº" Æàðëûãû;

66) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2017-æûëäûí 
25-ÿíâàðûíäàãû ¹11 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 
2011-æûëäûí 21-ôåâðàëûíäàãû "2010-æûëäûí 6-7-àïðåëèíäå Òà-
ëàñ, Íàðûí æàíà Áèøêåê øààðëàðûíäà, îøîíäîé ýëå 2010-æûë-
äûí 13-14-ìàéûíäà Æàëàë-Àáàä øààðûíäà êóðìàí áîëãîíäîð-
äóí æàíà æàáûð òàðòêàíäàðäûí òóóãàíäàðûí ñîöèàëäûê êîëäîîíó 
êîîðäèíàöèÿëîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê êîìèññèÿíûí êóðàìûí æà-
íà Æîáîñóí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" Æàðëûãûíà ºçãºðò¿¿ êèðãèç¿¿ òóó-
ðàëóó" Æàðëûãû;

67) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2017-æûëäûí 
4-èþëóíäàãû ¹126 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 
2011-æûëäûí 21-ôåâðàëûíäàãû "2010-æûëäûí 6-7-àïðåëèíäå Òà-
ëàñ, Íàðûí æàíà Áèøêåê øààðëàðûíäà, îøîíäîé ýëå 2010-æûë-
äûí 13-14-ìàéûíäà Æàëàë-Àáàä øààðûíäà êóðìàí áîëãîíäîð-
äóí æàíà æàáûð òàðòêàíäàðäûí òóóãàíäàðûí ñîöèàëäûê êîëäîîíó 
êîîðäèíàöèÿëîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê êîìèññèÿíûí êóðàìûí æà-
íà Æîáîñóí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" Æàðëûãûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãè-
ç¿¿ òóóðàëóó" Æàðëûãû;

68) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2018-æûëäûí 
22-ìàðòûíäàãû ¹62 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí òóðóêòóó ºí¿êò¿ð¿¿ 
áîþí÷à Óëóòòóê êå¢åøòèí êóðàìû æºí¿íäº" Æàðëûãû;

69) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2018-æûëäûí 
19-èþëóíäàãû ¹152 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí òóðóêòóó ºí¿êò¿-
ð¿¿ áîþí÷à Óëóòòóê êå¢åøòèí êóðàìûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ 
æºí¿íäº" Æàðëûãû;

70) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2018-æûëäûí 
2-àâãóñòóíäàãû ¹162 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 
2011-æûëäûí 21-ôåâðàëûíäàãû "2010-æûëäûí 6-7-àïðåëèíäå Òà-
ëàñ, Íàðûí æàíà Áèøêåê øààðëàðûíäà, îøîíäîé ýëå 2010-æûë-
äûí 13-14-ìàéûíäà Æàëàë-Àáàä øààðûíäà êóðìàí áîëãîíäîð-
äóí æàíà æàáûð òàðòêàíäàðäûí òóóãàíäàðûí ñîöèàëäûê êîëäîîíó 
êîîðäèíàöèÿëîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê êîìèññèÿíûí êóðàìûí æà-
íà Æîáîñóí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" Æàðëûãûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãè-
ç¿¿ òóóðàëóó" Æàðëûãû;

71) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2018-æûëäûí 
7-àâãóñòóíäàãû ¹165 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí òóðóêòóó ºí¿êò¿-
ð¿¿ áîþí÷à Óëóòòóê êå¢åøòèí êóðàìûíà ºçãºðò¿¿ êèðãèç¿¿ æº-
í¿íäº" Æàðëûãû;

72) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2018-æûëäûí 
19-íîÿáðûíäàãû ¹230 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåí-
òèíèí àéðûì æàðëûêòàðûíàí "ÊÏ¯" ãðèôèí àëûï ñàëóó æºí¿í-
äº" Æàðëûãû;

73) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2019-æûëäûí 
11-ÿíâàðûíäàãû ¹2 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 
2018-æûëäûí 19-íîÿáðûíäàãû "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçè-
äåíòèíèí àéðûì æàðëûêòàðûíàí "ÊÏ¯" ãðèôèí àëûï ñàëóó æºí¿í-
äº" Æàðëûãûíà ºçãºðò¿¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" Æàðëûãû;

74) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 
3-èþíóíäàãû ¹249 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîîïñóçäóê êå¢å-
øèíèí èøèí óþøòóðóóíóí àéðûì ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" Æàðëû-
ãûíûí 3,4-ïóíêòòàðû;

75) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 
23-äåêàáðûíäàãû ¹576 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè-
íèí 2011-æûëäûí 21-ôåâðàëûíäàãû ¹39 "2010-æûëäûí 6-7-àï-
ðåëèíäå Òàëàñ, Íàðûí æàíà Áèøêåê øààðëàðûíäà, îøîíäîé ýëå 
2010-æûëäûí 13-14-ìàéûíäà Æàëàë-Àáàä øààðûíäà êóðìàí áîë-
ãîíäîðäóí æàíà æàáûð òàðòêàíäàðäûí òóóãàíäàðûí ñîöèàëäûê 
êîëäîîíó êîîðäèíàöèÿëîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê êîìèññèÿíûí êó-
ðàìûí æàíà Æîáîñóí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" Æàðëûãûíà ºçãºðò¿¿ëºð-
ä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" Æàðëûãû.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ 

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 28-äåêàáðû, ÏÆ ¹408
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Открытое акционерное общество 
«Капитал Банк Центральной Азии»

юридический адрес: г. Бишкек, ул. Московская, 161

информирует о существенных фактах, а именно об 
изменении в списке лиц, входящих в органы управления 

эмитента:  

Ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàïèòàë Áàíê» îò 30 äåêàá-
ðÿ 2022 ã., ïîëíîìî÷èÿ ×ëåíà ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Êàïèòàë Áàíê» 
Áàêèðîâà Íóðëàíáåêà Êàíæàðáåêîâè÷à ïðåêðàùåíû ñ 30 äå-
êàáðÿ 2022 ã. 

ОсОО 
«Альджена» 

ОКПО 22206676, 
ИНН 01808199910172

îáúÿâëÿåò î ñâîåì 
çàêðûòèè.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â 
òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ ïî àä-
ðåñó: Èññûê-Àòèíñêèé ð/í., 
ñ.Íîâîïîêðîâêà, 138, òåë.: 
(0555) 13-00-06. 

Í-402

Ж.Баласагын атында-
гы КУУнун ректораты, 
бириккен профсоюздук 
кошууну жана химия 
жана химиялык техно-
логия факультетинин 
жамааты факультеттин 
деканы, органикалык 
химия жана билим бе-
рїї технологиялар ка-
федрасынын профес-
сору Сарымзакова Роза 
Копбаевнага бир тууган 

ИНИСИнин 

дїйнєдєн мезгилсиз 
кайткандыгына байла-
ныштуу тереў кайгыруу 
менен кєўїл айтат.

“Эркин-Тоо” мамлекеттик 
расмий гезитинин эмгек жа-
мааты Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку Кеўешинин тє-
рагасы Нурланбек Шакиевге 
кайын атасы 

ТОКТОГУЛОВ 
Убайдылданын 

мезгилсиз дїйнєдєн кайткан-
дыгына байланыштуу тереў 
кайгыруу менен кєўїл айтат.

Нурлан, Астра! Кайрат кыл-
гыла. Атаўардын  жаткан жери 
жайлуу, топурагы торко бол-
сун. Жаратканыбыз бейиштен 
жай берсин.

“Эркин-Тоо” гезитинин 
эмгек жамааты.

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПЕРВАЯ МЕТАЛЛОБАЗА» 

îñóùåñòâèëî âûïëàòó ïðîöåíòíîãî äîõîäà çà ÷åòâåðòûé 
ïðîöåíòíûé ïåðèîä ïî øåñòîé ýìèññèè îáëèãàöèé:

Îáùåå êîë-âî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîõîäà, ÷åë. 171 

Îáùàÿ ñóììà íà÷èñëåííûõ äîõîäîâ, ñîì 4 000 000,00 

Îáùåå êîë-âî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïî-
ëó÷èâøèõ äîõîäû, ÷åë. 

127 

Îáùàÿ ñóììà âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ ïî îá-
ëèãàöèÿì, ñîì 

3 810 960,00 

Êîë-âî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì 
íå âûïëà÷åíû äîõîäû, ÷åë. 44 

Êîë-âî îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå âûïëà÷å-
íû äîõîäû, ýêç. 

4 726 

Ïðè÷èíà íåâûïëàòû Íåÿâêà 
îáëèãàöèîíåðà 

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Æóìàëèåâà Äèíàðà 
Ñàáûðîâíàãà òèåøåë¿¿ 

æåð ¿ë¿ø¿íºí 
ïàéäàëàíóóãà óêóê 

áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿êòºð¿ 
¹0039084, ¹0040862 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-03

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåðèè 

× ¹419960 (îò 19.10.2012 ã.) íà èìÿ Èçàêååâà Áîðóáàÿ 
Òîêóøîâè÷à ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-07

Í-06

Í-05

Ñ/Î-3

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Специальный администратор 
ОсОО «SoTeL» (СоТеЛ) -банкрот 

ïðîâîäèò àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðèíÿòîãî â ñ÷åò 
ïîãàøåíèÿ äîëãà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâåííîãî àêòèâà 
è ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ äîëæíèêà ÎñÎÎ «SoTeL» (ÑîÒåË) 
-áàíêðîò ñî ñíèæåíèåì îöåíî÷íîé ñòîèìîñòè íà 20%. 

ÍÀ ÀÓÊÖÈÎÍ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß:

¹
ëîòà Íàèìåíîâàíèå Ñòàðòîâàÿ öåíà

(ñîì) Ñîñòîÿíèå

1 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìåðîþ 
0,16 ãà ïî àäðåñó: ×óéñêàÿ 
îáëàñòü, Èññûê-Àòèíñêèé 
ðàéîí, ñ Êðàñíàÿ ðå÷êà, óë. 
Ëåíèíà ä., 130, ÅÍÈ 7-04-
22-1001-1744

714 344,0
(ñåìüñîò 

÷åòûðíàäöàòü 
òûñÿ÷ òðèñòà 
ñîðîê ÷åòûðå) 

ñîì.

Óäîâëåòâîðèòåëü-
íîå. Íàõîäèòñÿ íà 
òåððèòîðèè ñåëà 
Êðàñíàÿ Ðå÷êà.

2 Ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì ìåðîþ 0,05 
ãà ïî àäðåñó: ñ Àðàøàí, ó÷. 
Áîëòîê, èäåíòèôèêàöèîí-
íûé êîä: 7-01-04-0004-0004 
äî 14.05.2051 ãîäà

336642,0
(òðèñòà òðèäöàòü 

øåñòü òûñÿ÷ 
øåñòüñîò ñîðîê 

äâà) ñîì

Óäîâëåòâîðèòåëü-
íîå. Íà òåððèòî-
ðèè ïî äîêóìåí-
òàì íàõîäÿòñÿ 
ìà÷òû ñîòîâûõ 
îïåðàòîðîâ.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ â 14.00 ÷àñîâ 24 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà ïî àäðåñó: 
ã. Áèøêåê, óë. Ë.Òîëñòîãî, 100. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðè-
íèìàþòñÿ åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî âûøåóêàçàííîìó àä-
ðåñó äî 17.00 ÷àñîâ 23 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà. Ïðåäëîæåíèÿ íèæå ñòàð-
òîâîé öåíû â àóêöèîíå íå ïðèíèìàþòñÿ, è àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ñòî-
ðîíó óâåëè÷åíèÿ. Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ëèöà, âíåñøèå 
â êàññó ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5% îò ñòàðòîâîé öåíû ëîòà è 
ñòîèìîñòü âõîäíîãî áèëåòà: äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö 500 ñîì, äëÿ ôèç. 
ëèö 300 ñîì è äëÿ çðèòåëåé 200 ñîì.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0556; 0706) 22-73-53, (0702) 80-80-11. Í-08

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ 
В ТОРГАХ 

Кыргызская Республика
«Проект Улучшение Теплоснабжения» (ПУТС)

Заем №/Кредит №/ Грант №: IDA/SECO, Grant D2400-KG

Название контракта:

(Лот 1)  «Повышение энергоэффективности здания средней школы им. А. Шеркулова в селе Ак-
Таш, Ак-Ташского а/а, Кара-Сууйского района, Ошской области»; 

(Лот 2)  «Повышение энергоэффективности здания средней школы «Найман» в селе Найман, 
Найманского айыл окмоту, Ноокатского района, Ошской области»;

Номер для ссылки (в соответствии с планом закупок): IDA/SECO-HSIP-NCB-2022-9

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

• (Ëîò 1) «Ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè çäàíèÿ ñðåäíåé øêîëû èì. À.Øåðêóëîâà â ñåëå 
Àê-Òàø, Àê-Òàøñêîãî à/à, Êàðà-Ñóóéñêîãî ðàéîíà, Îøñêîé îáëàñòè»; 

• (Ëîò 2) «Ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè çäàíèÿ ñðåäíåé øêîëû «Íàéìàí» â ñåëå Íàéìàí, 
Íàéìàíñêîãî àéûë îêìîòó, Íîîêàòñêîãî ðàéîíà, Îøñêîé îáëàñòè»;

2.   Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ) îò ëèöà Íàéìàíñêîãî àéûë îêìîòó, Íîî-
êàòñêîãî ðàéîíà, Îøñêîé îáëàñòè è îò ëèöà Àê-Òàøñêîãî à/à, Êàðà-Ñóóéñêîãî ðàéîíà, Îøñêîé îáëàñ-
òè ïðèãëàøàåò ê ïîäà÷å çàïå÷àòàííûõ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé îò ïðàâîìî÷íûõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ 
äëÿ âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ ðàáîò: 

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

• (Ëîò 2) «Ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè çäàíèÿ ñðåäíåé øêîëû «Íàéìàí» â ñåëå Íàéìàí, 
Íàéìàíñêîãî àéûë îêìîòó, Íîîêàòñêîãî ðàéîíà, Îøñêîé îáëàñòè»;

Âàëþòîé êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ êûðãûçñêèé ñîì.

3. Êîíêóðñíûå òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ïî ïðîöåäóðàì íàöèîíàëüíûõ êîíêóðñíûõ òîðãîâ â ñîîòâåòñò-
âèè ñ Ðóêîâîäñòâîì Âñåìèðíîãî áàíêà: Ðóêîâîäñòâî ïî çàêóïêàì òîâàðîâ, ðàáîò è íåêîíñóëüòà-
öèîííûõ óñëóã çàåìùèêàìè Âñåìèðíîãî áàíêà ïî çàéìàì ÌÁÐÐ è êðåäèòàì è ãðàíòàì ÌÀÐ  îò ÿí-
âàðÿ 2011 ãîäà, è ïåðåñìîòðåííûé â èþëå 2014 ãîäà, è îòêðûòû äëÿ âñåõ ïðàâîìî÷íûõ ó÷àñòíèêîâ 
òîðãîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òåì, êàê ýòî îïðåäåëåíî â "Ðóêîâîäñòâå ïî çàêóïêàì". Êðîìå òîãî, ïðîñüáà 
îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïàðàãðàô 1.16 Ðàçäåë VI (Òîì1), ãäå èçëîæåíà ïîëèòèêà Âñåìèðíîãî áàíêà â 
îòíîøåíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ. 

4. Çàèíòåðåñîâàííûå ó÷àñòíèêè ìîãóò ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòüñÿ ñ òåí-
äåðíîé äîêóìåíòàöèåé â îôèñå ÀÐÈÑ ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó:

 Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, îòäåë çàêóïîê, 

 òåë.: +996 (312) 62-07-52, ôàêñ: +996 (312) 62-47-48, 

 ã. Îø, ïð. Ìàñàëèåâà, 73.

 ý-ïî÷òà: zakupki@aris.kg 

 èëè íà ñàéòå: www.aris.kg. 

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

6. Ïðåäòåíäåðíàÿ âñòðå÷à ñ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ ñîñòîèòñÿ â 11.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè 20 ÿí-
âàðÿ 2023 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Îø, ïð. Ìàñàëèåâà, 73.

7. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû â îáëàñòíîé îôèñ ÀÐÈÑ ã. Îø, ïð. Ìàñà-
ëèåâà 73, íå ïîçäíåå 31 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà, 11.00 (ìåñòíîå âðåìÿ) è äîëæíû îñòàâàòüñÿ â ñè-
ëå â òå÷åíèå 90 äíåé ïîñëå âñêðûòèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé. Çàëîãîâîå îáåñïå÷åíèå Êîí-
êóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ íå òðåáóåòñÿ, îäíàêî òðåáóåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå Äåêëàðàöèè ãàðàíòèé-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ó÷àñòíèê òîðãîâ, îòçûâàþùèé èëè èçìåíÿþùèé 
ñâîå Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå ïîñëå âñêðûòèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà 
åãî äåéñòâèÿ, èëè íå ïîäïèñàâøèé êîíòðàêò, â ñëó÷àå åãî ïðèñóæäåíèÿ, èëè íå ïðåäîñòàâèâøèé 
ãàðàíòèþ âûïîëíåíèÿ êîíòðàêòà ê ñðîêó, óêàçàííîìó â òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèè, àâòîìàòè÷åñ-
êè íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â òåíäåðàõ â ðàìêàõ ïðîåêòîâ, ðåàëèçóåìûõ ÀÐÈÑ, ñðîêîì íà äâà 
ãîäà.

8. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ áóäóò âñêðûòû â ïðèñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ, ïîæåëàâøèõ ïðèñóòñòâîâàòü,     
31 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà, 11.00 (ìåñòíîå âðåìÿ) â îáëàñòíîì îôèñå ÀÐÈÑ ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà, ã. Îø, ïð. Ìàñàëèåâà, 73.

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)

«Проект Улучшение Теплоснабжения» (ПУТС), 
финансируемый Всемирным Банком

ТЕНДЕР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В РАМКАХ ПРОЕКТА  ПО 
КОНТРАКТУ:

«Повышение энергоэффективности здания начальной 
школы №85 «Октябрь-Туусу» в селе Кара-Колот, Ийри-

Суйского а/а, Узгенского района, Ошской области».

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî òåíäåðó ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî 
òåëåôîíó, óêàçàííîìó íèæå èëè îòïðàâèâ çàïðîñ íà ýëåêòðîííóþ 
ïî÷òó zakupki@aris.kg.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ òåíäåðíûõ äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìî ïðîéòè ðåãèñò-
ðàöèþ íà ñàéòå ÀÐÈÑ åñëè âû åùå íå çàðåãèñòðèðîâàíû, çàòåì ïî-
äàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì òåíäåðå.

Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû â íèæåóêà-
çàííûé îôèñ íå ïîçäíåå 24 ÿíâàðÿ 2023 ã., 11.00 ÷àñîâ ìåñòíî-
ãî âðåìåíè.

Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ 
ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè

720040, ã. Îø, ïð.Ìàñàëèåâà, 73

òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05,

ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,

e-mail: zakupki@aris.kg

Ñ/Î-06

Ñ/Î-05



erkintoo@mail.gov.kg

Èíäåêñè: 68451
Áèçäèí äàðåãèáèç:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

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

Башкы редактор
АСАНБАЕВ

Наралы
Камбаралиевич

Êàáûëäàìà
62-38-75

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

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

Коммерциялык директор

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

 (0773) 11-75-87

Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгїл - 62-38-71

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

Маданият, адабият жана 
спорт бєлїмї – 62-38-71

Веб-сайт – 62-18-64

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

"Нормативдик актылар"
журналы – 62-38-71

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик
борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис 
тилдеринде берилет.

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

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

"Учкун" ААКнын 
басмаканасында басылды.

Áóéðóòìà ¹5. Íóñêàñû 4642

Áàñóóãà 09.01.2023-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Открытое акционерное общество 
«ПОЛИБЕТОН»

информирует о существенных фактах, затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность:  

Èçìåíåíèÿ â ðàçìåðå ó÷àñòèÿ ëèö, âõîäÿùèõ â îðãàíû óïðàâëåíèÿ 
ýìèòåíòà, â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, à òàêæå äîëè âëàäåëüöåâ 
5 è áîëåå ïðîöåíòàìè öåííûõ áóìàã:

28, 29, 30 äåêàáðÿ 2022 ãîäà  ó ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Ëèïîâè÷ 
Ñâåòëàíû Àëåêñàíäðîâíû èçìåíèëàñü äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå.

Äî èçìåíåíèÿ êîëè÷åñòâî ïðèíàäëåæàùèõ ïðîñòûõ àêöèé ñîñòàâ-
ëÿëî  39126, ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé ñîñòàâëÿëî  907, ÷òî ñîñ-
òàâëÿåò 31,32%.

Ïîñëå èçìåíåíèÿ Ëèïîâè÷ Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà âëàäååò 
ïðîñòûìè àêöèÿìè â êîëè÷åñòâå 42963, ïðèâèëåãèðîâàííûìè 1292, 
÷òî ñîñòàâëÿåò 34,62%.

Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü 1 àêöèè – 0,55 ñîì.

Специальный администратор 
ОАО «Шахта Жыргалан»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по реализации имущества ОАО «Шахта Жыргалан» 

(оборудование машины механизмы и т.д.) со снижением 
на 50% от стартовой цены, в сумме 30 916 668 (тридцать 

миллионов девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот 
шестьдесят восемь) сом.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 16 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî àäðå-
ñó: Èññûê-Êóëüñêàÿ îáëàñòü, Àê-Ñóóéñêèé ðàéîí, ñ. Æûðãàëàí, 
óë. Ëåíèíà á/í.

Ê ó÷àñòèþ íà àóêöèîí äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëè-
öà, âíåñøèå ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 100 000 (ñòî òûñÿ÷) ñîì 
íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÀÎ «Øàõòà Æûðãàëàí» ¹1030920000033557, 
ÁÈÊ 103009, Êàðàêîëüñêèé ôèëèàë ÔÎÀÎ Êîììåð÷åñêèé áàíê Êûð-
ãûçñòàí èëè â êàññó ÎÀÎ «Øàõòà Æûðãàëàí».

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðèíèìàþòñÿ äî 18.00 ÷àñîâ 15 ÿíâàðÿ 2023 
ãîäà ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë. Í.Èñàíîâà, 102 îôèñ 8. Òàê æå 
îòñêàíèðîâàííóþ çàÿâêó ìîæíî îòïðàâèòü ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: 
k.o.junushaliev@mail.ru.

Èìóùåñòâî ìîæíî ïðèîáðåñòè îòäåëüíî. 

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü 
ïî òåë.: (0550) 09-74-40, (0701) 00-08-14.

ОАО ДСК "АЗАТ"
приглашает аудиторские компании для участия в конкурсе 

на проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной 
деятельности за 2023 год. 

Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ äëÿ àóäèòîðñêèõ êîìïàíèé:

1) Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèé àóäèòîðñêîãî çàêëþ÷åíèÿ - äî 2 ìàðòà 
2024 ãîäà;

2) Íàëè÷èå îïûòà ïðîâåäåíèÿ àóäèòîðñêèõ ïðîâåðîê â ñòðîèòåëü-
íûõ îòðàñëÿõ çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà;

3) Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå àóäèòîðñêèå êîìïàíèè äîëæíû ïðåäîñ-
òàâèòü:

- êîììåð÷åñêîå ïðåäëîæåíèå, çàâåðåííîå ïîäïèñüþ ðóêîâîäè-
òåëÿ êîìïàíèè è ïå÷àòüþ;

- êîìïëåêò ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äî-
êóìåíòîâ, ñåðòèôèêàòîâ, ëèöåíçèé, ðåçþìå;

- êîïèè äîãîâîðîâ îá îêàçàííûõ óñëóãàõ çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà.
4) Âðåìÿ ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå äî 17 ôåâ-

ðàëÿ 2023 ãîäà.

Öåíà ïðîâåäåíèÿ àóäèòà äîëæíà áûòü îêîí÷àòåëüíîé, âêëþ÷àòü 
â ñåáÿ âñå íàëîãè è ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ðàñõîäû.

Ñâîè êîììåð÷åñêèå ïðåäëîæåíèÿ ìîæåòå îòïðàâèòü íà ýëåêòðîí-
íóþ ïî÷òó: webcorp@mbox.ru èëè ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóá-
ëèêà, ã.Áèøêåê, óë.Àóýçîâà, 1/10.

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (0312) 63-73-36.
Êóáàòáåê óóëó Àäèëåòêå  
òààíäûê Áàçàð-Êîðãîí 
ðàéîíóíóí Êûçûë-¯¢ê¿ð 

àéûëûíäàãû æåð 
òèëêåñèíèí æåð ó÷àñòîãóíà 

áîëãîí æåêå ìåí÷èê 
óêóãó æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê 

àêò (ñåðèÿñû ×¹313500, 
äîãîâîð äàðåíèå 

¹14228, 11.10.2018-æ., 
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 

3-02-10-1001-0249) 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ä-68

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Êàéèïêóëîâà 
Æàìèëà Àñêàðîâíà 
êîä ÎÊÏÎ 25923585, 

ÈÍÍ 10406198201044 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-399

Àáäûëäàåâà Ñåéèëãå òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà 
óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ ¹223486 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. Í-02

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ñàêååâ 
Êûÿëáåê Àáäûñàëàìîâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 27939544, 
ÈÍÍ 22903197900567 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-401

Филиал ОАО «НЭСК» Чуйское
предприятие электрических сетей

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДАЖЕ (Б/У):
 цветного и черного металла

Коммерческое предложение
отправлять на e-mail:

chui-pes2022@mail.ru
до 13 января 2023 года

Справки по тел: (0312) 97-63-37
Ñ/Î-2

Í-4

ПССИ по экономическим делам г. Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ 

в форме открытого аукциона, на имущество:

Автотранспортное средство марки «CATERPILLAR», 2013 года 
выпуска, государственным номером 01 KG 900 СА; принадлежащее 
на праве собственности ОсОО «Чакыр Япы Санайи ве Тижарет А.Ш.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 15.02.2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ, ïî àäðåñó: ã.Áèø-
êåê, óë.Êèåâñêàÿ, 96à, êàá. 616.

Ñòàðòîâàÿ ñòîèìîñòü äâèæèìîãî èìóùåñòâà 3 420 
000 (òðè ìèëëèîíà ÷åòûðåñòà äâàäöàòü òûñÿ÷) ñîì.

Автотранспортное средство марки «CATERPILLAR 953», 1991 
года выпуска, государственным номером 01 KG 739 СА;, 

принадлежащее на праве собственности ОсОО «Чакыр Япы Санайи 
ве Тижарет А.Ш.»

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 15.02.2022 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ, ïî àäðåñó: ã.Áèø-
êåê, óë.Êèåâñêàÿ, 96à, êàá. 616.

Ñòàðòîâàÿ ñòîèìîñòü äâèæèìîãî èìóùåñòâà 
1 500 000 (îäèí ìèëëèîí ïÿòüñîò òûñÿ÷è) ñîì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ íà òîðãàõ, íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàð-
òîâîé) ïðîäàæíîé öåíû êàæäîãî èìóùåñòâà íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑ-
ÑÈ ïî ýêîíîìè÷åñêèì äåëàì ã. Áèøêåê, ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü äî íà÷àëà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ ïî 
ýêîíîìè÷åñêèì äåëàì ã. Áèøêåê Ñàãûíáàåâ Í.À., 

ñïðàâêè ïî òåë.: (0555) 48-65-65. Ñ/Î-694

“ОПТИМА БАНК” ААКнын 
2021-жылдагы ишинин жыйынтыктары 

боюнча 2022-жылдагы дивидендерди 
тєлєє жєнїндєгї отчету

1. Äèâèäåíääåðäè 
àëóóãà óêóãó 
áàð 
àêöèîíåðëåðäèí 
æàëïû ñàíû

33 àêöèîíåð

2. Ýñåïòåëãåí 
äèâèäåíääåðäèí 
æàëïû ñóììàñû

0 ñîì 
(30.03.2022-æûëäàãû 
àêöèîíåðëåðäèí 
æûëäûê æàëïû 
÷îãóëóøóíóí  ÷å÷èìèíå 
ûëàéûê: ìûéçàì 
àêòûëàðûí àòêàðóó 
æàíà òàëàïòàðäû æºíãº 
ñàëóó èðåòèíäå, 
îøîíäîé ýëå 
èøêåðäèêòè ºí¿êò¿ð¿¿ 
ìàêñàòûíäà, 
2021-æûëäûí 
æûéûíòûãû áîþí÷à 
1 232 925 ñîì 
ºë÷ºì¿íäºã¿ òàçà 
êèðåøå áºë¿íáºñ¿í, 
äèâèäåíä êàòàðû 
æàðûÿëàíáàñûí æàíà 
òºëºíáºñ¿í.)

3. Äèâèäåíä àëóó÷ó 
àêöèîíåðëåðäèí 
æàëïû ñàíû

–

4. Òºëºí¿¿÷¿ 
äèâèäåíäåðäèí 
æàëïû ñàíû

 –

5. Äèâèäåíä 
òºëºíáºãºí 
òºëººí¿í 
ñåáåáèí 
êºðñºò¿¿ ìåíåí 
àêöèÿëàðãà 
òààíäûê 
àêöèîíåðëåðäèí 
ñàíû

 –

2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017-æûëäàðäàãû ýýñè 
ñóðàï êàéðûëáàãàí äèâèäåíääåðäèí êàëäûãû 766 
130 (æåòè æ¿ç àëòûìûø àëòû ìè¢ áèð æ¿ç îòóç) 
ñîì  00 òûéûí. 

2002, 2003, 2005, 2006,  2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017-æûëäàðäàãû ýýñè 
ñóðàï êàéðûëáàãàí äèâèäåíääåðäèí  êàëäûãûíûí 
ñåáåáè - àêöèîíåðëåðäèí êåëáåãåíäèãè.

Отчет о выплате дивидендов в 2022 году 
по итогам работы 

ОАО «ОПТИМА БАНК» 
за 2021 год

1. Îáùåå êîëè÷åñòâî 
àêöèîíåðîâ, 
èìåþùèõ ïðàâî 
íà ïîëó÷åíèå 
äèâèäåíäà 

33 àêöèîíåðà 

2. Îáùàÿ ñóììà 
íà÷èñëåííûõ 
äèâèäåíäîâ 

0 ñîì 
(Â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Ðåøåíèåì ÃÎÑÀ îò 
30.03.2022 ã.: 
Â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ 
çàêîíîäàòåëüíûõ è 
ðåãóëÿòèâíûõ òðåáîâàíèé, 
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ 
è ñîõðàíåíèÿ áèçíåñà, 
ïîâûøåíèÿ óñòîé÷èâîñòè 
ê âîçðîñøèì ðèñêàì è 
ïîääåðæàíèÿ ôèíàíñîâîé 
ñòàáèëüíîñòè ÷èñòóþ 
ïðèáûëü â ðàçìåðå 
1 232 925 òûñ. ñîì 
ïî èòîãàì 2021 ãîäà 
íå ðàñïðåäåëÿòü, 
äèâèäåíäû íå îáúÿâëÿòü 
è íå âûïëà÷èâàòü). 

3. Îáùåå êîëè÷åñòâî 
àêöèîíåðîâ, 
ïîëó÷èâøèõ 
äèâèäåíäû 

–

4. Îáùàÿ ñóììà 
âûïëà÷åííûõ 
äèâèäåíäîâ 

 –

5. Êîëè÷åñòâî 
àêöèîíåðîâ 
è êîëè÷åñòâî 
ïðèíàäëåæàùèõ 
èì àêöèé, êîòîðûì 
íå âûïëà÷åíû 
äèâèäåíäû, 
ñ óêàçàíèåì 
ïðè÷èíû 
íåâûïëàòû 

 –

Îñòàòîê íåâîñòðåáîâàííûõ äèâèäåíäîâ çà 2002, 
2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2016, 2017 ãîäà ñîñòàâèë 766 130 (ñåìüñîò 
øåñòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ ñòî òðèäöàòü) ñîì 00 òûéûí.

Ïðè÷èíà îñòàòêà íåâîñòðåáîâàííûõ äèâèäåíäîâ 
çà 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 ãîäà - íåÿâêà àê-
öèîíåðîâ.
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Оштон Бишкекке, Стам-
булга, андан ары Ос-
лого учуп, 17 сааттын 

ичинде он миў чакырым жол жїр-
дїм. Тєрт сааттан соў уулум їй-
бїлєсї менен Прагадан Ослого 
конушту. Кєп єтпєй бизди чачта-
рач Хел Жейгер тосуп, бирге чай-
лаштык. Хел Жейгер 2014-жылы 
Бишкекте болуп, Президент Ро-
за Отунбаеванын кабыл алуусун-
дагы учурун сыймыктануу менен 
эскерип олтурду. Андан ары биз 
Ослодон 300 чакырым ыраак-
тагы Тїндїк деўизи менен кур-
чалган Арендал аралчасына жол 
тарттык. 

Катма-катар бєксє тоолору-
нун чокусуна дейре токой жана 
кабаттуу їйлєр менен тїптєлгєн 
шаарчаларды кєрїп суктанып ба-
раттым. Бизди 60 жаш алтын той 
курагын белгилеп жатышкан Тє-
рєкулдун достору Ханс менен Ан-
нет кучак жайып тосуп алышты. 
Алар бизди бараарыбыз менен ко-
нок їйгє кондурушту. Ємїр єрїн-
дєгї кубанычтарын бєлїшїїгє 30 
їй-бїлє 60 адам чакырышыптыр. 
Арендалдын ак таўын їч тїн швед 
столунда кызыл вино, пиво менен 
деўиз жээктей тоскон кїндєрїм 
эзели эсимден кетпес.

Фермер Даниел аттарынын кы-
лынан єз колу менен жасаган 6 
тїр музыкалык аспап, кыяктар-
дын кылдарынын, муўдуу му-
кам обондуу ырларынын їнї 
жан дїйнємє жаўы-жаўы ыра-
хат ыроолоп турду.

“Биз,-деди мени менен аўгеме-
лешїїсїндє – мамлекетибиздин 

саясатына аябай бек ишенебиз. 
Салыктык тєлєм 30-40 пайыз-
га чейин экендигине, кєзємєл-
дїн катуулугуна карабай єз єл-
кєбїздї, єкмєт башчыларыбыз-
ды урматтап, сїйєбїз. Айына 15-
30 миў еврого чейин айлык чеге-
рилет. Социализмдин да жакшы 
жактарын алганбыз. Медицина-
лык кызмат, мектепке балдарды 
окутуу акысыз жїргїзїлєт. Биз 
коррупциясыз мамлекетпиз”. 
Норвегиянын негизги киреше-
сине тынч жашоо, мунай, балык 
єндїрїї, туристтик кызмат кире 
тургандыгын да айтышты. 

Тєртїнчї суткада Ослого кай-
ра келип тарыхый музейин, опе-
ра жана балет театрынын жалаў 
айнектен бїткєн имаратынын їс-
тїнєн шаарды кєрїп, анын алды 
жак тарабында шарпылдап тол-
куп жаткан деўизге чайынып, 
дем алдык.

Прагага учуп кайра келгени-
биздин эртеси эле уулум Тєрєкул 
Карлштейн шаарына жанаша За-
дин Тренан айылынын бир єўї-
рїндєгї эс алуу жайына чакыр-
ды. Бир танабы тоо, бир танабы 
жымылдап аккан дайралуу сая-
бан жерде калемдеш, боордош-
тор менен эртеден кечке дейре 
чер жаздык.

Так ушул жерден алыс эмес 
Вшенориде айылында Мария Цве-
таева 3 жыл жашаптыр. Уулум ал 
айылга кез-кез келип турам де-
ди. Айыл дєўчєсїндєгї чоў дуб-
ду айылдыктары астында кєлєкє-
лєп олтуруп ыр жазгандыгы їчїн 
Мариянын дубу деп аташат экен. 

Кийинки кїнї Вултава (жапа-
йы) дайрасындагы чоў кемеге 
тїшїп, Берен неберем їчєєбїз 
Карл кєпїрєсїнєн Мане Саф ж.б. 
беш кєпїрє астынан айланып єт-
тїк. Вултава жай аккандай туюл-
ганы менен ичи иримденип оргу-
баргы шар, кайнап турат дешет. 
Эртеси тынымсыз жамгыр жаа-
ган бул кїнї Праганын кичине-
кей аралчасында улуттар ара-
сындагы достук фестивалынын 
ачылышы болду.

Прагадан 172 км тїштїк-чыгыш 
тарабындагы Чех+Крумлов жомок 
шаарына келгенибизде адамзат 
колунан жасалган башкача бал-
бал кєрїнїшкє кабылдым. Эки 
дєўчєнїн келип кошулушкан же-
рине эбегейсиз бийик цементтел-
ген дарбазадан кирерибиз менен 
таптакыр башкача аалам алды-
быздан тосуп чыкты. Чиркєєнїн 
асман тиреген мунарасы ошол 
жылдардагы шаар ээси Адольф 
Шварценберк генералдын їй-
бїлє, жакындарынын сїрєттєрї, 
кийим-кечелери, їй эмеректери, 
согуштук куралдары сакталып 
коюлган. Бир мунарадан экин-
чи мунара бийиктигине тартыл-
ган зым їстїндє тиктесеў їшїн-
дї алып дарчылар жїрєт. 

Єзїм кыл калем єнєрїн бир 
кєрїїгє арзып жїргєн, Айтма-
тов назарына илинген Ибра-
гимкожо Бакиров менен ватсап 
аркылуу сїйлєштїм. Ал мени 
Бельгия борбору Брюсселге ча-
кырды. Тєрєкул уулум тєрт сут-
ка мєєнєткє барды-келди биле-
тимди учакка даярдап берди. Їч 

уктасам тїшїмє кирбеген мын-
дай сый-урматы їчїн уулума 
чексиз ыраазычылыгымды ай-
тып, Брюсселге учтум. Мени аэ-
ропорттон Ибрагимкожо кучак 
жайып тосуп алды. Амандашып, 
чайлашып алган соў мени шаар-
дын тарыхый имараттары менен 
тааныштырып олтуруп Сїрєт 
академиясына алып келди. 

Эртеси эртеў менен адабият 
аалам алпы Айтматовдун кєп 
жыл кызмат єтєгєн кыргыз эл-
чилигине жєнєдїк. Айтматов-
дун їй-музейи менен тааныш-
тык. Уулум Тєрєкул берип жи-
берген чех тилиндеги залкардын 
чыгармалар жыйнагын, єзїмдїн 

китептеримди музейге тапшырып, 
эстелик китебине Айтматов крес-
лосуна олтуруп кол тамга калтыр-
дым. Бул менин ємїрїмдєгї эў эс-
те каларлык сыймыктуу ирмем-
дерим бойдон кала бермекчи. 

Кийинки кїнї шаардын чок 
ортолой жерине тургузулган 
Пушкиндин эстелигине барып 
зыярат кылдык. Брюссель кє-
чєлєрїндє эки велосипед менен 
Ибрагимкожо экєєбїз эки кїн 
кыйла жерди кыдырдык. Їч Сї-
рєт академиясында, кєп иш-чара 
єткєрїлїїчї Турдо такси борбо-
рунда, шаар паркында болдук. 

Абдилат ДООРОВ

ЕВРОПАГА САПАР

МАДАНИЙ ЖАЎЫЛЫКТАР

ДЕЎИЗ ЖЭЭКТЕЙ ТОСКОН АК 
ТАЎДАРЫМ ЭСТЕН КЕТПЕС...

Кыргыз Республикасынын эл артис-
ти Элмирбек Иманалиев  єнєрдїн тє-
рєсї эле. Сєздїн, ойдун асылын оозу-
нан кумдай чубуртуп, жамгырдай тє-
гїлткєн тєкмє, авазын уккан адамдын 
бїткєн боюн балкыткан обончу, ойдун 
тереўинен, сєздїн гїлїнєн поэзия жа-
раткан акын эле. Талантты, жылдыз-
дуу єў-келбетти, элдин сїйїїсїнє та-
тыган сїйкїмдїїлїктї, нарктуулук-
ту, тунук акылды кош колдоп сунган 

Жараткан ємїрїн тарта берип кой-
гонуна кимдин гана ичи ачышпайт?..  
Акынды эскерїї кечеси туулган кї-
нїнїн урматына арналып, 16-январ-
да єтєт. Кече “Айтыш” коомдук фонду 
жана шакирттери тарабынан “Тєкмє 
келсе тєр бошот” долбоорунун алка-
гында уюштурулууда. Концерт 16-ян-
варда Т.Сатылганов атындагы Кыр-
гыз улуттук филармонияда 18.00дє 
башталат. 

Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыр-
гыз улуттук академиялык драма театрынын 
жаўы жылдык сезону ачылды. Театр сї-
йїїчїлєрїнє арналган спектаклдер 10-ян-
вардан тарта кїн сайын коюлмакчы. Буга 
чейин Ж.Садыковдун “Манастын уулу Се-
метей” пьесасынын негизинде даярдалган 

“Тєлгє” аттуу спектакли коюлуп келген. Жа-
ўы жылдан тартып Чыўгыз Айтматовдун 
“Чыўгыз хандын ак булуту” чыгармасы ме-
нен театр сахнасы ачылат. Спектакль 10-ян-
варда 18.30да башталат. 

Афина БАКИРОВА

ЭЛМИРБЕКТИ ЭСКЕРЇЇ 
КЕЧЕСИ ЄТЄТ

АЙНУРА ТУРГУНБАЕВА 55 ЖАШТА

КЇБЄЛЄРДЇН СЄЗЇ МЕНЕН

ТЕАТР КЄРЇЇЧЇЛЄРДЇ КЇТЄТ

Кыргыз Республикасынын билим берїїсї-
нє эмгек сиўирген кызматкер, саясий илим-
деринин кандидаты, публицист Бакыт Орун-
бековдун долбоорлук жетекчилиги менен 
Кыргызстанда биринчи жолу “СОВЕТТИК 
КЫРГЫЗ ЖУРНАЛИСТИКАСЫ кїбєлєр-
дїн сєзї менен” аттуу китеби жарык кєрдї. 

“Бул китепке советтик заманда жашап, 

журналисттик кесиптин тїйшїгїн тартып, 
ал тармакта кєп жылдар эмгектенген 40тан 
ашык калемдештерибиздин ою, сєзї, кєз ка-
рашы, єзї жашаган доорду билимине, тар-
биясына жараша кабыл алганы, талдоосу, 
баасы боюнча советтик кыргыз журналис-
тикасынын тарыхы жазылды”- дейт Бакыт 
Орунбеков.

Кыргыз мамлекеттик Бакен Кыдыкее-
ва атындагы жаштар театрынын актриса-
сы Айнура Тургунбаева 9-январда 55 жашка 
толду. Ал 1968-жылы Аламїдїн районунун 
Арашан айылында жарык дїйнєгє келген. 
Анын тагдыры театрга байланып калганы-
нын себеби Таттыбїбї Турсунбаевага байла-
ныштуу экендигин айтат. Анткени, кыргыз 

театр єнєрїнїн легендасына айланган                                                                            
актриса  їйїнє конокко келгенде  балалык 
дїйнєсї менен жакшы кєрїп калган. Коомчу-
лукка Сакиш деген ат менен белгилїї болуп, 
эл сїймєнчїгїнє айланган актриса Кыргыз 
Республикасынын эмгек сиўирген артисти,  
республикалык жана кєптєгєн Эл аралык 
сыйлыктардын ээси. 
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити


