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2023-жылдын 5 айына жазылуу баасы:

Гезитке жазылуу баасы почта кызматын 
кошкондо 5 айга: 

которуу жолу менен – 1144 сом 60 тыйын;

накталай тєлєє жолу менен – 1165 сом. 

Жазылуу бардык почта тїйїндєрїндє 
жїргїзїлїп жатат.

гезитине жазылууну 
 эстен чыгарбаўыз!

"БИЗДИН БАЛА" ДЕП 
ТАТЫКСЫЗДАРДЫ СЇРЄМЄЙ 
ЖАКШЫЛЫККА АЛЫП КЕЛБЕЙТ"

Нуржигит КАДЫРБЕКОВ:

25 ИШКАНА ИШКЕ КИРЕТ КАЛКТЫН ЖАШОО 
ДЕЎГЭЭЛИ 15%га ЄСТЇ

ДЇЙНЄЛЇК БАНК: 
КЫРГЫЗСТАНДЫН 
ЭКОНОМИКАСЫ ЄСЄТ

Дїйнєлїк банктын январь айындагы докладында 
2023-жылы Кыргызстандын экономикасы 3,5%га єсє-
рї  айтылды.  Экономикалык єсїш Казакстан жана Єз-
бекстанда да катталары болжолдонгон. Жалпылап айт-
канда Борбордук Азия аймагында жайгашкан мамле-
кеттердин экономикасы  ушул жылы 3,9%га кєтєрї-
лєєрї кєрсєтїлгєн. 

ИДП ЄТКЄН ЖЫЛГА 
САЛЫШТЫРМАЛУУ 
7%га ЖОГОРУЛАГАН

Алдын ала эсептєєлєр боюнча 2022-жылдын январь-
декабрында ички дїў продукциянын кєлємї 919 мил-
лиард сомдон ашуун сумманы тїзїп, 2021-жылдын 
январь-декабрына салыштырмалуу 7,0 пайызга єстї.

"Кумтєр" кенин иштетїї боюнча ишканаларды эсеп-
ке албаганда, єткєн жылдын январь-декабрь айларын-
да ИДПнын кєлємї болжол менен 864 миллиард сомду 
тїзїп, 5,9 пайызга єскєн.

3-БЕТТЕ

Россия-Кыргыз єнїктїрїї фонду  їстїбїздєгї 
жылы 25 ишкананы ишке киргизїї їчїн жеўил-
детилген каржылоо бєлїїнї пландап жатат. Бул 
тууралуу аталган уюмдун басма сєз кызматы бил-
дирди. Фонд бройлердик канаттуулар фабрикасы, 
бышкан кыш жана цемент заводдору, медициналык 
клиникалар, окуу жайлар, текстиль ишканалары, 
кичи ГЭСтер, соода-логистикалык комплекстер, 
колбаса єндїрїшї, сїттї кайра иштетїїчї  ишка-
наларга колдоо кєрсєтмєкчї. Долбоор боюнча же-
ўилдетилген насыянын жалпы єлчємї 159 млн дол-
ларды тїзєт. Эгер  пландар ишке ашса 1,3 миў адам 
иш менен камсыз болушу кїтїлїїдє.

Кыргызстанда жашоо минимумунун кєлємї  
7 178 сомду тїздї. Улуттук статистика комитети  
бул кєрсєткїч мурдагы жылга салыштырмалуу 
єлкєдє жашоо деўгээли 15 пайызга же 1 076 сом-
го кєбєйгєндїгїн билдире тургандыгын маалым-
дады. Жашоо минимумунун эў жогорку єлчємї 
Жалал-Абад облусунда 7 542 сом жана Бишкек 
шаарында 7 306 сом єлчємїндє  байкалган. Ал 
эми эмгекке жєндємдїї курактагы жарандардын 
жашоо минимуму 8 025 сом, пенсионерлердики                                                                                          
6 395 сом, балдардыкы 6 099 сом деп белгиленген.

8-9БЕТТЕРДЕ

“Жашылдандырууга 
артыкчылык 
берип жатабыз”

Кубанычбек РЫСКУЛОВ:

6-БЕТТЕ

“Шарт болбосо 
да элибиздин кеў 
пейили, жайылган 
дасторкону бар”

Самат ШАТМАНОВ:
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ИШ-ЖУМА Эки єлкєнїн 
мамилеси 
коўшулук нукта 
єнїгїшї зарыл
Президент Садыр Жапаров Тажикстан 
Республикасынын Президенти Эмомали 
Рахмонго эки єлкєнїн ортосундагы 
дипломатиялык мамилелердин 
тїзїлгєндїгїнїн 30 жылдыгына 
байланыштуу куттуктоо кат жолдоду.

“Кыргызстан менен Тажикстан элде-
ринин кызыкчылыгында биргелешкен 
аракеттерибиз менен мамлекеттик эге-
мендикти, аймактык бїтїндїктї жана 
мамлекеттик чек аралардын бузулбас-
тыгын єз ара урматтоо принциптерине 
негизделген эки тараптуу кызматташ-
тыктын бїтїндєй комплексин мындан 
ары єнїктїрїїнї камсыздай алабыз деп 
ишенем. Эки єлкєнїн ортосундагы ма-
милелер Кыргызстан менен Тажикстан 
элдеринин бакубаттыгы їчїн достук, 
ынак коўшулук жана єнєктєштїк ну-
гунда єнїгїшї керек деп эсептейм”, - 
деп айтылат билдирїїдє. 

Эмомали Рахмон 
куттуктады

Тажикстан Республикасынын 
Президенти Эмомали Рахмон Кыргыз 
Республикасынын Президенти Садыр 
Жапаровго эки єлкєнїн дипломатиялык 
мамилелеринин тїзїлгєндїгїнїн 30 
жылдыгына карата кат жолдоду.

«Мен тажик-кыргыз мамилелери-
нин мындан аркы єнїгїшї биздин єл-
кєлєрдїн жарандарынын тїпкї кызык-
чылыктарына жооп берип, Борбордук 
Азияда тынчтыкты жана туруктуулук-
ту сактоого салым кошот деп ишенем», 
- деп айтылат билдирїїдє.

14-январда єз ара макулдашууга ылайык, 
Президент Садыр Жапаров менен Тажикстан 
Республикасынын Президенти Эмомали 
Рахмон телефон аркылуу сїйлєштї.

Мамлекет башчылары Кыргызстан менен 
Тажикстандын ортосунда дипломатиялык ма-
милелердин тїзїлгєндїгїнїн 30 жылдыгына 
байланыштуу куттуктоолор менен алмашты.

Сїйлєшїїнїн жїрїшїндє Мамлекет баш-
чылары эки тараптуу сїйлєшїїлєрдєгї акыр-
кы жетишкендиктерди белгилешти, бул жал-
пы узундугунун 63%ын тїзгєн 625 чакырым-
га жакын мамлекеттик чек ара линиясынын 
долбоордук сыпаттамасын аяктоого мїм-
кїндїк берди.

САДЫР ЖАПАРОВ ЭМОМАЛИ РАХМОН 
МЕНЕН СЇЙЛЄШТЇ

ТУРИЗМДИ ЄНЇКТЇРЇЇ 
ДОЛБООРЛОРУ СУНУШТАЛДЫ

ЖЇРЄГЇБЇЗДЄГЇ МЕКЕНЧИЛДИК 
КЇЧ-КУБАТ БЕРЕТ

АР БИР 
КЫРГЫЗСТАНДЫК 
АТУУЛДУН БОЙ 
ТУМАРЫ БОЛСУН
Президент Садыр Жапаров 14-январда 
жалпы кыргызстандыктарды 
Мамлекеттик гербдин кабыл алынган 
кїнї менен куттуктады.

«Кызыл желегибиз алга сїрєгєн на-
мысыбыз болуп, гимнибизде айкєл 
Манастын духу жаўырып турса, ас-
калуу Ала-Тообузду, кєк ирим кєлї-
бїздї калкалап турган ак шумкарлуу 
гербибиз "кыргыз" деген мамлекет-
ти дїйнєгє таанытып турган эн там-
габыз экенине ар убак сыймыктаны-
шыбыз кажет. Арийне, сыймык менен 
кошо мамлекеттик белгилерибизди ар-
намыс, ариетибиз менен катар коюп, 
бийик тута билели!

Мамлекеттик гербибиз алыс-
жакында жїргєн ар бир кыргызстан-
дык атуулдун бой тумары болсун!”,-
деп айтылат куттуктоодо.

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 
13-январда туризмди 
єнїктїрїїгє багытталган 
долбоорлор боюнча 
кеўешме єткєрдї.

Жыйындын жїрїшїндє 
«Кыргыз Республикасын-
да туризмди єнїктїрїїнї 
колдоо фонду» ачык ак-
ционердик коому тарабы-
нан иштелип жаткан Бат-
кен облусунун Раззаков 
шаарындагы 4 жылдыз-
дуу мейманкана комплек-
синин, Баткен облусундагы 
санаториялык-курорттук 
комплекстин жана балдар-
дын ден соолугун чыўдоочу 
лагердин долбоорлору кєр-
сєтїлдї.

960 млн АКШ доллары 
суммасындагы 32 бирдик-
тен турган санаториялык-
курорттук объектилер тар-
магын єнїктїрїї долбоору 
сунушталды. «Ак-Кеме» 
мейманканасын калыбына 

келтирїї, єлкє аймакта-
рында глемпинг тїйїндєрїн 
єнїктїрїї, Бишкек шаарына 
жакын жерде кароо аянтча-
сын тїзїї боюнча долбоор-
ду ишке ашыруу пландары 
тууралуу маалымат берилди. Экономиканын 

реалдуу секторун 
єнїктїрїїгє 
20-50 млрд сом 
багытталат

Министрлер Кабинетинин Тєрагасы 
Акылбек Жапаров Министрлер 
Кабинетинин 2023-жылдагы алгачкы 
жыйынын єткєрдї. 

Министрлер Кабинетинин башчысы 
2022-жылдын жыйынтыгын чыгарууда 
2022-жылы ички дїў продукциянын кє-
лємї 919 млрд сомдон ашуун болгонду-
гун билдирди.

«2 жылдын ичинде єлкєнїн ИДПсы 
50%га єстї. Єлкєнїн консолидациялан-
ган бюджети 438,1 млрд сомду тїздї. 
Консолидацияланган бюджеттин ре-
сурстук бєлїгї 2 жылда 190 млрд 600 
млн сомго, же 177%га єстї. Келерки 
жылы аны 503 млрд сомго жеткирїї 
пландалууда. Єсїї темпин кармап ту-
руу їчїн биз тїз инвестицияны жана 
таза экспорттун кєлємїн кєбєйтїїбїз 
керек. Бул эки милдетке єзгєчє маани 
берилет. Быйыл экономиканын реалдуу 
секторун єнїктїрїїгє жана колдоого 
20-50 млрд сом багытталат. Бул энер-
гиянын кайра жаралуучу булактары, 
айыл чарба продукциясын сактоо жа-
на сатуу їчїн шарттарды тїзїї боюнча 
долбоорлор», - деди Акылбек Жапаров.

Даярдаган 
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

ПРЕЗИДЕНТТИН БЕЛЕГИ

ЭКИ ЭЛДИН ДОСТУГУ

Министрлер Кабинетинин Тєрагасынын орун басары Эдил Байса-
лов Монголиянын Кыргыз Республикасындагы Атайын жана Ый-
гарым укуктуу Элчиси Ганхуяг Содном менен жолугушту.

Жолугушууда «Кыргызстан менен Монголиянын элдеринин кєп 
кылымдык достук жана бир туугандык байланыштары бар жана 
биз эки тараптуу мамилелерди мындан ары да чыўдоого жана те-
реўдетїїгє умтулабыз», - деди Эдил Байсалов.

13-январда Кыргыз 
Республикасынын 
Мамлекеттик гербинин 
кабыл алынгандыгынын 
29 жылдыгына карата Ички 
иштер министрлигинде 
салтанаттуу иш-чара болуп 
єттї.

Майрамдык жыйынга  
Мамлекеттик катчы Сїйїн-
бек Касмамбетов, Ички иш-
тер министри Улан Ниязбе-
ков, милициянын отставка-
дагы генерал-майору Садыр-
бек Дубанаев жана КР ИИМ-
дин борбордук аппаратынын 
єздїк курамы катышты.

Мамлекеттик катчы         
Сїйїнбек Касмамбетов: 
«Жїрєгїбїздє ыйык сак-
талган мекенчилдик, ата-
бабаларыбыздын жаркын 
элесине парзыбыз, элдин эр-
киндикти сїйгєн духу бизди 
алдыга жетелеп, кїч-кубат 
берет. Кыргызстандын жар-
кын келечеги їчїн биз єлкє-
дєгї тынчтыкты жана бей-
пилдикти, улуттар аралык 
ынтымакты баалап, кор-
гоп, мамлекеттїїлїгїбїз-
дї, коомдогу биримдикти 

сакташыбыз керек. Бул ар 
бир кыргызстандыктын 
ыйык милдети», — деди.

Эгемен Кыргызстандын 
башкы жана ажырагыс ат-
рибутун иштеп чыккандар-
дын бири, милициянын отс-
тавкадагы генерал-майору 
Садырбек Дубанаев, мамле-
кеттик символду иштеп чы-
гуу сынагын жарыялаган-
да ал «Легендарлуу парла-
менттин“ депутаты экенди-
гин, комиссияга  21 депутат 
кирип, тєрагасы белгилїї 
жазуучу Казат Акматов бол-
гондугун эске салды. Жал-
пысынан 2 234 гербдин эс-
кизи келген. 

Президент Садыр Жапаров-
дун атынан аз камсыз болгон 
їй-бїлєлєрдїн балдарына жаўы 
жылдык белектерди  Министр-
лер Кабинетинин Тєрагасынын 
орун басары Бакыт Тєрєбаев жа-
на Кыргыз Республикасынын 
Президентинин Администра-
циясынын Президенттин жана 
Министрлер Кабинетинин че-
чимдерин даярдоо боюнча баш-
кармалыгынын башчысы Айбек 
Джунушалиев тапшырды.  

Коомдун аярлуу катмарында-
гы аз камсыз болгон жалгыз бой 

жана кєп балалуу энелер Биш-
кек шаарынан жана Чїй облусу-
нан тандалып алынган. Алардын 
балдарына уюлдук телефон бери-
лип, жалгыз бой энелерге акчалай 
жардам кєрсєтїлдї. 

Ошондой эле Министрлер Ка-
бинетинин Тєрагасынын орун 
басары Бакыт Тєрєбаев тиеше-
лїї жергиликтїї бийликтин же-
текчилерине балдардын мектеп-
тердеги тєлємдєрїнєн бошотуу, 
жылытуу мезгилинде кємїр ме-
нен камсыздоо тапшырмаларын 
берди.
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АЗ ЭМЕСПИ? 

Жогорку Кеўештин депутаты, “Ыйман Нуру” 
фракциясынын лидери Нуржигит КАДЫРБЕКОВ:

“Куру дегенде 10 депутат 
чыгарып алсак сонун болмок...”

- Нуржигит мырза, эл єкїл-
дїк вазыйпанын жоопкерчи-
ликтїї экенин канчалык деў-
гээлде жон териўиз менен се-
зип жатасыз?

- Депутаттык – жїгї, тузу оор 
иш. Эл єкїлї деп ишенип, адам-
дар ар тїрдїї кєйгєй менен кай-
рылышат. Баарына эле ойдогудай 
жардам берїїгє чама-чарк жете 
бербейт экен. Ыйгарым-укук, ре-
сурстар чектелїї. Ошого ичтен 
тїтєйсїў. Мыйзам жазуу, аны 
ошончо кесиптештин элегинен 
єткєрїї да аябай татаал иш. Жа-
раткандан жардам сурап, акы-
рындап алга жылып жатабыз.

- Азыркыдай шартта фрак-
ция лидери болуш да оўой 
жїк эмес. Депутаттык мый-
зам жазуудан тышкары бий-
лик менен тил табышуу, ман-
датынын кезегин кїткєндєр-
гє жол ачуу, партияга кызмат 
кылган топту мамкызматка 
сїрєє сындуу жазылбаган 

эрежелер бар. Бул жаатта-
гы кєйгєйлєр сизди чарчата 
элекпи?

- Кеп тил табышууда эмес, 
шыдыр єнїгїїгє карай жол та-
бышууда. Ошон їчїн, “акты 
ак, кєктї кєк” деген калыс по-
зицияны карманып келебиз. 
Сынтагуу оўой, сунуш айтуу 
кыйын. “Урушпа – cунушта!”  
деген принципти тутунганым 
ошондон. Биз менен катарлаш 
болуп, шайлоодо ат салышкан-
дардын бир тобу мандат алып, 
элге кызмат кылсак деп кезегин 
чыдамсыздык менен кїтїїдє. 
Бирок, “сен кет, тигил келсин”  
дегенге эч кимдин моралдык да, 
мыйзамда да укугу жок. Депу-
таттарыбыз мыкты эле иштеп 
жатышат. Чынын айтсам, удулу 
келип турганда парламенттик 
мектепте кєбїрєєк жаштарды 
такшалтып алсак деп ойлоном. 
Мыкты кадрлар болсо тигил 
же бул кызматка рекомендация 

берїїгє даярмын. Жагалданып 
суранмай сапаттан узак экен-
мин. Ал эми “биздин бала эле”  
деп татыксыздарды сокур сї-
рємєйдїн аягы жакшылыкка 
алып келбейт. Тїйшїк, иш, тї-
йїндїї маселелер тирїїлїк бїт-
кєнчє улана берет. Ошондуктан, 
чарчадым деп кесирдик кылба-
йын.

- Албетте, баардыгы Жа-
раткандын амиринен. Парла-
менттин ушул чакырылышы 
єз мєєнєтїнє жетсе, бул ара-
лыкта кол астыўыздагы пар-
тиядан канча эл єкїлїн чы-
гарсам деген максатыўыз бар? 
Канткен кїндє да чоў мектеп-
тин башатында турасыз да...

- Парламентте 5 мандатка 
ээбиз. Кезекте тургандардын 
арасында да келечектїї, жєн-
дємї жогору, эл-жер деп кїй-
гєн азаматтар бар. Жок деген-
де он депутат чыгарып, таптап, 
мамлекеттик иштин мектеби-
нен жана сынагынан єткєрсєк 
сонун болмок. Кудайга шїгїр, 
азыркы депутаттарыбыздын ар 
бири сабаттуу, тажрыйбалуу, 
эмгекчил. Алардын да али ат-
карылбаган мерчемдери толту-
ра. Парламенттен кийинки жо-
лу кандай уланары да маани-
лїї. Ошон їчїн, бул бардыгы-
нын саясий акылмандуулугуна 
жана жоопкерчилигине жараша 
чечилчї маселе. 

- Чыгармачыл, Жараткан-
дын кєрсєткєн тїз жолу ме-
нен келаткан келечектеги 
лидерди Ак їй-кєк їйдєгї 
саясий интригалар, кырды-
бычак мамилелер ара-тородо 
“тїз чийимден” чыкканга 
мажбур кылган жокпу? Биз 
баары бир пендебиз да...

- Жаратканым тїз жолдон 
кыйшайтпасын, ылайым. Чоў 
тилегим, аракетим ушундай. 
Пендечилик жеўил ойду, кый-
дылыкты, анда-мында секир-
мейди, алдамайды, сєзгє тур-
бастыкты, кошоматтыкты сая-
сатка шылтабаганга їйрєнїшї-
бїз керек. “Саясат бузат” деген-
ге такыр кошулбайм. Биз кан-
дай болсок, саясат да ошол нук-
та кетет. Абдырахманов, Разза-
ков, Усубалиев, Ибраимов ж.б. 
кандай таза иштешти. Ошон-
дуктан, иштеринде береке, ий-
гилик мол болду. Интрига деген 
мылтыктын огун асманга атып 
тїгєткєндєй, кїчтї, акылды, 
энергияны текке коротчу оору. 
Тилекке каршы, кыргыз сая-
саты бул илдеттен “саламатта” 
эмес. Буюрса, бара-бара оўоло-
буз, оожалабыз.

- “Ыйман Нуру” партиясын 
эл тарыхый тандоо менен пар-
ламентке тандашканы ырас. 
Ишенимди соолутпас їчїн ал-
дыда кандай иштерди аткар-
сам дейсиз?..

- Айыл чарба продукциясынын 
88 пайызын єндїргєн он миўде-
ген майда фермердик чарбалар-
дан аз гана ири кооперативдер-
ге жер їлїшїн єткєрїїгє жол ач-
кан 309-токтомдун ишке ашы-
шына каршы демилгенин ба-
шында биздин фракция турду. 
Эл катары бала бакча, мектеп, 
спорт залдарды курдуруп, арык, 
суу чыгарып, жол тєшєтїїгє се-
беп болуп жатабыз. Колдон ке-
лишинче, албетте. Аялдардын, 
балдардын, мїмкїнчїлїктєрї 
чектелгендердин, мигранттар-
дын укук-кызыкчылыктарын 
коргоо аракетиндебиз. Эл аралык 
аренага чыгып, чет элдик парла-
ментарийлер менен тїз карым-
катнаштарды тїзїї далалатыбыз 
жемишин бере баштады. “Жа-
шыл Кыргызстан” токтому ар-
кылуу “бир жарандан – бир кє-
чєт” долбоорун демилгелеп, та-
кыр жерлерди жашылдандыруу 
идеябыз депутаттардын жана 
коомчулуктун колдоосун тап-
ты. Бак эгїїгє чакырган айты-
луу активист Абдулла Ташиев да 
биздин командада экенине сый-
мыктанам. Илим, билим, адеп, 
маданият, адабият, жаштардын 
тарбиясы тематикаларын алдыга 
сїрєгєн репутация кїттїк. Иш-
терибиз ушул нукта уланат, жан-
данат буюрса. Жїрєктє ыйман, 
аракетте ыклас болсо, ишиў тї-
зєлїп кете берет. Ошого, ичи-
биз да, ишибиз да таза болушу-
на кам кєрєбїз. Алдабасак, ал-
датпасак, уурдабасак, уурдатпа-
сак, кекиртек менен кыянаттык 
кылбасак, аз ишти да таза ык-
лас менен кылсак, элибиз колу-
буздан келишинче жасагандары-
бызды баалап, анча-мынча ката-
лыктарыбызды кечирип, оўдоп-
тїзєєбїзгє кємєктєшєрїнє кє-
зїм жетти. Бизге дем берип, ак 
батасын арнаган мекендештери-
бизге тегиз алкыш айтам.

Калыгул БЕЙШЕКЕЕВ

Маектешим менен алгачкы маегим 10 жыл мурун жарыяланган. 
Андан бери биз бир канча ирет гезит майданында баарлаштык: 
чыгармачылыгы, тышкы саясат, диний абал, адабият, маданият ж.б. 
темалардын тегерегинде. А бїгїнкї сєз парламенттеги тикелей 
милдетинин тегерегинде уланды. Эмесе, эл єкїлїнїн кызыктуу кебин 
силерге сунуштайм. 

Сасык тумоо кайрадан 
кїч алды

Подстанциялардын жїгїн жеўилдетїї їчїн

Орто-Токой суу сактагычына кичи ГЭС курулат 1-апрелге чейин митинг 
єткєрїїгє тыюу салынды

МАЙДА БИРОК МААНИЛЇЇ

Электр кубатынын бир саатка 
єчїрїлїшї — жєнгє салуучу ча-
ра. Бул тууралуу Улуттук энер-
гохолдингдин башкармасынын 
тєрагасы Талайбек Байгазиев 
брифинг учурунда билдирди.

Анын айтымында, Єз-
бекстан менен Казакстанга 

салыштырмалуу Кыргызстан-
да абал кыйла жакшы. "Айрым 
учурда жарык бир саатка чукул 
єчїрїлїп калууда. Бул маал-
маалы менен єчїрїїгє жатпайт, 
болгону жєнгє салуучу чара" де-
ди Т.Байгазиев.

Ал ашыкча пайдалануудан 

улам зымдар менен трансфор-
маторлор иштен чыгып, подс-
танциялардын жїгїн жеўилде-
тїї їчїн абоненттерди башка 
тїйїнгє кошууга туура келип 
жатканын белгиледи. Байгазиев 
бул адаттан тыш кєрїнїш эмес 
экенин кошумчалады.

Кыргызстандын мамлекеттик 
тїзїмдєрї менен China National 
Heavy Machinery Corporation 
(Кытайдын улуттук компания-
сы) кызматташуу тууралуу ме-
морандумга кол коюшту. Ан-
да Кыргызстандын энергети-
ка тармагын єнїктїрїї мак-
сатында єнєктєштїктї жа-
на стратегиялык кызматташ-
тыкты бекемдєє каралган. 
Меморандумга кол коюу иш-
чарасына Энергетика министри 

Таалайбек Ибраев, Экономи-
ка жана коммерция министри 
Данияр Амангелдиев, Каржы-
насыялык фонддун жетекчи-
си Жусубали Тєрємаматов жа-
на кытай компаниясынын вице-
президенти Жэнг Хенсонг ка-
тышты.

Меморандумда Кыргызстан-
дын энергетика тармагын єнїк-
тїрїї максатында єнєктєштїк 
жана стратегиялык кызматташ-
тыкты бекемдєє, Орто-Токой 

суу сактагычына кубаттуулугу 
21 мегаватт болгон кичи ГЭС 
куруу жєнїндє келишим ка-
ралган.

Кытайдын China National 
Heavy Machinery Corporation 
компаниясы 1980-жылы тї-
зїлгєн. Ал Кытай єкмєтїнє ка-
раштуу металлургия, тоо иш-
тери, электр энергиясы, эколо-
гия, химиялык єнєр жай жа-
на башка тармактарда иш алып 
барат.

Биринчи май райондук со-
тунун чечими менен Бишкекте 
2023-жылдын 1-апрелине че-
йин митинг єткєрїїгє тыюу 
салынды.  Бул Ала-Тоо аян-
тында, Эркиндик бульварын-
да, Жогорку Кеўештин има-
ратынын жана ага чектеш се-
йил бактын жанында, Пре-
зиденттин иш башкармалы-
гы, Жогорку Сот, Россиянын 

Кыргызстандагы элчилиги-
нин, УКМКнын имаратынын 
алдында мамлекеттик жана 
муниципалдык расмий иш-
чараларды кошпогондо тынч-
тык чогулуштарды єткєрїїгє 
болбойт дегенди билдирет. Чо-
гулуш, тынчтык акцияларды  
Бишкек шаарындагы М.Горь-
кий атындагы скверде  гана 
єткєрїїгє болот.

Кыргызстанда акыркы ап-
тада курч респиратордук ви-
рустук инфекциялар жана са-
сык тумоо менен ооругандар-
дын саны єскєн. Мамлекеттик 
санитардык-эпидемиологиялык 

кєзємєл департаменти  бул жу-
мада 0,7%га кєбєйгєнїн бил-
дирди. Дарыгерлер элди гигие-
налык режимди сактоого чакы-
рууда.

Бактыгїл КУЛАТАЕВА
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ТАБИЯТ ТАБЫШМАГЫ ТАЗАЛЫК ТАШТАНДЫ ИРГЄЄДЄН БАШТАЛАТ

Ушул жылдын 9-январын-
да Бишкектин Биринчи 
Май районунда социал-

дык жакшы долбоор ишке кирген 
эле. Бишкек мэриясы эл аралык 
стандарттарга ылайык таштан-
ды иргєєчї 12 евроурна орнотуп, 
таштандыны иргєєгє болгон иш-
аракетин кєрє баштаган. Шаар-
дыктар їчїн пилоттук долбоор-
дун алкагында таштанды сорт-
тоочу пункт да ишке берилген. 
Бирок, тилекке каршы долбоор                                                               
2 кїндє эле ойрон болду. 11-ян-
варь кїнї пункт ишке кирген-
ден эки кїн єтпєй шаардыктар 
евроурналарды кадимки таш-
танды челек катары пайдала-
нып, таштандыларды иргебей 
ыргытышкан. 

Єткєн жылдын июль айын-
да да Бишкек мэриясы Биринчи 
Май районуна таштанды иргєє-
чї урналарды орноткон. Ал дол-
боор да ишке ашкан эмес. Муну 
менен албетте мэриянын ишин 
алкоого алгандан алыспыз. Азыр 
муниципалитетке болгон наара-
зычылыктар єтє кєп. Аткарыл-
баган иштер арбын. Бирок, шаар-
дыктардын кайдыгерлиги чектен 
ашып бараткандыгын да тана ал-
бай турган маселе болуп турат. 

Жалал-Абад шаарындагы 
таштанды иргєєчї цехтин 
ээси Амирбек МАСИРАЛИЕВ:

- Биз желим таштандыны кай-
ра иштетїїчї жай ачканбыз, бир 
жылдын аралыгында желимден 
130 тонна тиричилик буюмдарын 
жасадык. Таштандыны їйлєрдї, 
дїкєндєрдї кыдырып топтойбуз. 
Жалал-Абад шаарында бир топ 
жылдардан бери желим баштык, 
идиштер їчїн атайын урналар 
орнотулган. Бирок, алар такыр 
эле иштебейт. Эл атайын урна-
ларга банандын кабыгын, пам-
перстерди деле сала беришет. 
Эгер таштанды иргєє мадания-
тын сактасак бизге бир топ же-
ўил болмок. Бирок, биз ушундай-
быз деп эле олтура бербешибиз 
керек деген ойдомун. Эгер элдин 
таштандыга болгон маданияты 
тємєн болсо, анда анын їстїнєн 
иштешибиз зарыл. 

Єткєн жылдын аягында ВВС 
дїйнєдєгї 100 шыктандыруучу 
айымдын 2022-жылкы тизме-
син жарыялады. Тизмени ондо-
гон єлкєдєгї ар тармактан жа-
ўылык жарата алган айымдар 
толуктады. Мына ушул тизме-
ге кыргызстандык Айнура Са-
гын аттуу инженер айым кирген. 
Айнура Сагын Кыргызстандагы 
экологиялык кєйгєйлєрдї чечїї 
жолдорун сунуштаган бирден-
бир айым. Ал таштандыны бєлїп 
чыгарган тарап менен таштанды 

кайра иштеткен тарапты байла-
ныштырган Тazar аталышында-
гы мобилдик тиркеме ойлоп тап-
кан. Дал ушул эмгеги їчїн Айну-
ра дїйнєнїн эў таасирдї, шык-
тандыруучу айымдардын ката-
рына кирди. Ал учурда тирке-
месине таштанды иргеген, иш-
теткен бєлїмдєрдїн даректерин 
киргизип, экологиялык кєйгєй-
дї чечїї аракетинин аркасынан 
талыкпай иштеп жїрєт.

Инженер Айнура САГЫН:
- Биздин тиркемебизде таш-

тандыны иргєє боюнча бирге иш 
алып барган мекемелердин дарек-
тери бар. Аларга тийиштїї ур-
наларды орнотуп бергенбиз. Жу-
масына эки жолу ошол жерге ба-
рып кагазын кагаздай, желимин 
желимдей бєлїп алып кетебиз. 
Таштанды биздин колго тийген-
ден кийин сырьё деп аталып ка-
лат. Анткени, алар башка за-
воддорго жиберилип, ошол жак-
та кайра иштетилет. Кыргыз-
стандыктарда акырындык менен 
таштанды иргєє маданияты ки-
рет деген ойдомун. Анткени, жыл 
єткєн сайын жылыш бар. Бирок, 
тар чєйрєдє гана болгону єкїн-
дїрєт. Эгер биз таштанды ир-
геп, аны атайын таштанды ка-
был алуучу бєлїмдєргє тапшы-
рып, анїчїн акы алууну їйрєн-
сєк полигондордогу абал да жак-
шырмак. 

Азыр дїйнє экологиялык ма-
селелерге кєўїл буруп, таасир-
дїї айымдарды да дал ушул кєй-
гєйдїн тегерегинде тандап жат-
са, биздин таштанды иргєє ма-
даниятына болгон кайдыгерли-
гибиз жакшы эмес кєрїнїш бо-
луп турат. Ар бирибиз маданият-
ты єзїбїздєн баштап, андан соў 
талап койгонубуз оўго. Таштан-
дыга болгон мамилебиз биздин 
маданиятыбыздан кабар бере-
рин унутпайлы. Келечекте Айну-
ра Сагын, Амирбек Масиралиев 
сыяктуу ишкер, инженер, эколог-
дордун жолуна тїшкєндєр кєбє-
йє тургандыгынан шек жок деўиз-
чи. Бирок, калыў катмар таштан-
ды иргєє маданиятын їйрєнбє-
сє абалдан чыгуу кыйын болот. 

 Ал эми Бишкек шаарынын мэ-
риясы баштаган долбоорун таш-
табай, ыкчамдуулук менен шаар-
дын башка райондоруна да таш-
танды иргєєчї челектерин койсо 
болмок. Бир-эки долбоор менен 
маселе чечилбесин баарыбыз эле 
аўдап калдык сыяктанат. Дол-
боор баштап, ал сыноодон єткєн 
жок деп олтура берїїдєн пайда 
жок. 

Бетти даярдаган
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Кыргызстанда, деге-
ле дїйнєнїн кєпчї-
лїк мамлекеттеринде 

2023-жылдын январь айы катуу 
суук менен коштолуп, рекорд-
дук кєрсєткїчтєр катталды. Єт-
кєн аптада, тагыраак айтканда 
12-январда Россиянын Крас-
ноярск крайында термометрдин 
кєрсєткїчї -72 градусту кєргєз-
дї. Буга чейин мындай темпера-
туралык кєрсєткїч Антаркти-
када гана катталып келген. Ка-
закстанда кар бороондору бо-
луп, жакынкы Єзбекстанда кар 
калыў жаап, сууктан мектеп-
терде кышкы каникулдар узар-
тылды. Ал тургай Египетке кар 
жаап, -3 градус суук катталды. 
Кыргызстанда болсо эў катаал 
суук Суусамыр єрєєнїндє бо-
луп, термометр -50 градуска че-
йин тїштї. 

Кыш айларында боло турган 
ызгаар суукту дїйнєлїк гидро-
мет станциялар алдын ала ай-
тышып, єзгєчє кырдаалга даяр 
болууну эскертишкен. Айрым-
дар кабарды кадимкидей эле 
кыштын "кылыгы" катары ка-
был алса, кээ бирлер коопто-
нушту. Ал эми дїйнєлїк экс-
перттер бул кєрїнїштї кли-
маттын єзгєрїїсїнїн белгиси 
катары кабыл алууну айтышты. 
Глобалдык жылуулануу болуп 
жатканда ызгаар сууктун бо-
лушу кїтїлє тургун нерсе деш-
ти окумуштуулар. Аба ырайы-
нын єзгєрїшїнїн себебин алар 
батыштан аяздуу антициклон-
ду тїртїп баштаган Атлантика 
циклондорунун келиши менен 
тїшїндїрїп да беришти.

Ошентип, дїйнєнїн кєпчїлїк 
аймактарында кыштын ызгаары 
катталса Европада рекорддук 
ысык аба ырайы катталды. 

 Дїйнєлїк метеорология-
лык уюмдун эксперттери жа-
ўы 2023-жылдын алгачкы кїн-
дєрїндє Жер Ортолук деўизи-
нин аймагындагы жогорку ба-
сым зонасы жана Атлантикада-
гы тємєн басым системасы Аф-
риканын тїндїк-батышынан 
орто кеўдиктерге жылуу аба-
ны алып келген кїчтїї тїштїк-
батыш агымын пайда кылганын 

айтышты. Бул Европадагы аба-
ны єтє жылытып жиберип, аба-
нын даражасы нормадан 1–2 
градуска жогору болгон. Мын-
дай абал Европанын бир ка-
тар єлкєлєрїндє жаўы жыл тї-
нї «рекорддук ысыктын» болу-
шуна алып келген. Кєптєгєн Ев-
ропа єлкєлєрїндє, анын ичинде 
Борбордук Европада 20 градустан 
жогору температура байкалган. 
Мисалы, 2022-жылдын 31-дека-
брында Германиянын Дрезден-
Хостервиц шаарында +19,4 гра-
дус, 2023-жылдын 1-январында 
Испаниянын Бильбао аэропор-
тунда Цельсий боюнча +25,1 гра-
дус жана Варшавада +18,9 градус 
ысык болгон. Европада азыр да 
жылуулук сакталып турат.

Жакында Климаттын єзгєрї-
шї боюнча єкмєттєр аралык ко-
миссия (IPCC) Европада акыр-
кы ондогон жылдар аралыгын-
да єтє жогорку температура-
нын, анын ичинде деўиздеги 
ысык толкундардын жыштыгы 
жана интенсивдїїлїгї кєбєй-
гєнїн билдирди. Бул єсїш пар-
ник газынын абалына карабас-
тан уланат деп болжолдонууда.

Консультативдик болжол-
доолорго ылайык, 2023-жыл-
дын январынын экинчи жана 
їчїнчї декадасында Борбордук 
Азиянын айрым аймактарына 
аба ырайынын тез-тез єзгєрїшї 
кїтїлєт, аяздуу кїндєр жылуу 
кїндєргє алмашып, кар жаап, 
кар кїрткїсї жана катуу ша-
мал менен коштолот. Биз дїй-
нєлїк метеорологдордун божо-
молунан сырткары кыргызда 
илгертен колдонулуп келе жат-
кан жыл, жылдыз санакка да кє-
ўїл бєлєлї деп “Санжыра” бор-
борунун директору, картограф, 
профессор Асыкбек Оморовго 
кайрылып, бир нече суроо узат-
тык. Ал биз менен жаратылыш-
тын айрым белгилерине таянган 
божомолу менен бєлїштї. 

- Асыкбек ага, былтыр кыш 
жылуу болуп, кар аз жааган. 
Бул жылы кыш “кыялын” 
кєргєзїп, ызгаар болуп жа-
тат. Сиз аба ырайынын мын-
дай катаалдыгына кандай бо-
жомол бересиз? 

- Быйылкы кышта катуу суук 
болору кїзїндє эле билинген. 
Анткени, дарактардын жалбы-
рагы башынан саргарып, жер-
ге тїшє баштаган. Эгер дарак 
кыштын суугун алдын ала сез-
ген болсо, єзїнїн суусун ба-
шынан ылдый кетире баштайт. 
Ошондо жалбырактар башынан 
саргарып, акырындык менен 
ылдый жактарына єтєт. Дарак 
кыш башталганча сууну тамы-
рына чейин алып келип жерге 
силкип таштайт. Ошондо га-
на дарак тоўуп калбай, кай-
ра жазда жанданат. Негизи ар 
бир 42 жылда суук циклон ке-
лип турарын гидромет кызмат-
тары жакшы билишет. Астро-
логдордун да бул маалыматтан 
кабары бар. Бирок, алар эмне 
їчїн 42 жылда бир жолу ыз-
гардуу кыш катталат экенди-
гин так аныктап чыккан эмес. 
1941-1942-жылдары катуу суук 
болгон. Андан кийинки тем-
пературалык рекорддук кєр-
сєткїчтєр 1983-1984-жылдары 
да катталган. Дагы болжолдуу 
ошондой убакыт єткєндєн ки-
йин 2022-жылдан 2023-жылга 
караган кышта суук катталды. 
Эмки цикл 2063-2064-жылда-
ры болушу мїмкїн.

- Кыштын суук болушу 
жазды кечеўдетип жибер-
бейби?

- Аймактарда да кар калыў 
жаады. Бул молчулук болорунан 
кабар берет. Кар эригенден ки-
йин нымдын баары жерде сакта-
лып калат. Быйыл дарыяларда-
гы суунун агымы кєп болуп, суу 
сактагычтарга суу толот. 

- Мындай аба ырайын ай-
рымдар кадимкидей эле ка-
был алышты. Негизи мын-
дан бир топ жылдар мурда 
Кыргызстанда кыш айла-
ры ушундай эле ызгаар ме-
нен коштолуп турчу да, туу-
рабы?

- Ооба, биздин єлкєнїн ар 
аймагынын єзїнїн єзгєчєлїгї 
бар. Айрым аймакта темпера-
туралык кєрсєткїчтєр ар тїр-
дїї болот. Мисалы, Нарындын 
кышы дайыма эле суук болот. 
Алар кыш ызгаарына кєнїп ка-
лышкан. Суусамыр єрєєнїнїн 
кышы да катаал болорун биле-
биз. Ал эми тїштїк аймактары 
їчїн албетте -20 градус катаал 
суук катары кабылданат. Негизи 
кыштын кыштай болгону деле 
жакшы. Кардын жааганы айыл 
чарбасына єтє пайдалуу. 

- Єткєн аптада Ысык-
Кєлдїн бууланышын да бай-
кадык. Бул кубулушка маани 
берсек болобу?

- Катуу суук болгондо боло 
турчу кадимки кєрїнїш ката-
ры эле кабылдаса болот. Ысык-
Кєл тоўбогондуктан ызгаар 
болгондо бууланган абалга 
келди. Айрымдар муну ырым-
жырымдарга байланыштырып 
жиберишти. Мен аларга ко-
шулбайм. Былтыр кыш жылуу 
болуп, кар аз жааган. Мындан 
улам жайкысын Ысык-Кєлдїн 
суусу тартылган. Анда да жє-
нєкєй эле жаратылыштык ку-
булушту коомчулук ар кандай 
жоромолдошкон. Биз ар бир 
жаратылыштык кубулушка так 
анализ жасаганды їйрєнїшї-
бїз керек.

ШААР МЭРИ ИШТИ БАШТАБАЙ 
ЖАТЫП ТАШТАП КОЁБУ?

КЫШТЫН ЫЗГААРЛУУ 
БОЛУШУ ЭМНЕДЕН 
КАБАР БЕРЕТ?
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ИШКЕ АШАБЫ? 

Жер бетинде кайсыл га-
на єнєр ээлерин ал-
байлы, бардыгында 

теў «устат» жана «шакирт» деген 
тїшїнїктєр болуп келген. Устат-
тыкка жол ачып, жолго салуучу 
нерсе – бул «устаттык». Ал эми 
«шакирт» – ошол устаты ачып, 
салып берген «жолго тїшїп», 
єз ордун тапкан экинчи тарап 
эмеспи. Мына ошол «жолго са-
луу» иш-аракети менен азыркы 
кїндєрї чаалыкпай алпурушуп 
жїргєн, кыргыз элинин белги-
лїї илимпоздорунун бири, бїт-
кїл  ємїрїн илим-билим чєйрє-
сїнє арнаган инсан, Кыргыз Рес-
публикасынын Улуттук илимдер 
академиясынын академиги, Кыр-
гыз Республикасынын илимине 
эмгек сиўирген ишмер, Кыргыз 
Республикасынын илим жана 
техника жаатындагы Мамлекет-
тик жана И.Ахунбаев атындагы 
Жогорку академиялык сыйлык-
тарынын ээси, КМШ єлкєлєрї-
нїн билим берїїсїнїн мыктысы, 
философия илимдеринин докто-
ру, профессор Тогусаков Осмон 
Асанкулович туурасында кеп 
кылгым келет.

Баарыбызга жакшы маа-
лым болгондой, илимпоздун 
жашоосундагы эў сонун нер-
се єзїнїн жеке же акыркы ути-
литардык максаты їчїн эмес, 

тескерисинче ишмердїїлїк, 
чыгармачылык їчїн кєрсєтїїсї 
эсептелет. Изденїїчїлїк жана 
изилдєє – диалектикалык ойлом-
дун эркин умтулуусунун эў зарыл 
шарты. Адам чыгармачылык из-
денїїдє єзїн кайрадан толуктоо  
жана єзїнїн бїтїндїгїн туюп-
сезїї їчїн толугу менен сарп кы-
лат. Ошондуктан, чыгармачыл та-
ланттардын ишмердїїлїктєрї-
нє багыт кєрсєтїп, алардын то-
лук кандуу инсан болуп калып-
танууларына кємєк кєрсєтїїдєн 
єткєн асыл иш жок эмеспи.

Тереў ой жїгїрткєн инсан ка-
тары ал жогорку профессио-
налдуулугу  жана сейрек кез-
дешїїчї уюштуруучулук жєн-
дємдїїлїгї менен айырмала-
нып тураары баарыбызга маа-
лым, анын инновацияларга бол-
гон далалаты жана социомада-
ний кырдаалды  тїпкїрїнєн  тї-
шїнє билїїсї, бардык нерседе-
ги тажрыйбалуулугу жана масе-
лелерди кєрє билїїсїнїн масш-
табдуулугу адамдык жєнєкєй-
лїгї менен айкалышып турат. 
Ал – єзїнїн чыгармачылык 

илимий-уюштуруучулук жа-
на коомдук ишмердїїлїгїнїн 
бардык чєйрєлєрїндєгї кєсєм 
прагматик. Кыргыз Республи-
касынын Конституциясынын 
жаўы редакциясын даярдоодо 
сиўирген эмгеги їчїн ага «КР 
илимине эмгек сиўирген иш-
мер» ардактуу наамы ыйгарыл-
ган (2003-ж.). Андан тышка-
ры жакында эле, КР УИАда єт-
кєн эгемендїї єлкєбїздїн Баш 
Мыйзамынын долбоорун тал-
куулаган Конституциялык ке-
ўешмеге да кеўешменин тєрага-
сынын орун басары болуп, єзї-
нїн жогорку интеллектуалдык-
уюштуруучулук дараметин дагы 
бир ирет кєрсєтє алды. 

Фундаменталдуулукка тео-
ретикалык алдыга жылуусуз, 
илимдин єнїгїшїнє чыгарма-
чылык салымсыз ой жїгїртїїгє 
болбойт. Бул жаатта устат илим-
дин методологиясы, диалекти-
калык логика, эпистемология 
жана социалдык-экологиялык 
прогностика маселелери боюн-
ча кєрїнїктїї адис катары биз-
дин эле єлкєгє эмес, Борбордук 
Азияга кеўири таанымал. Ал 6 
жеке жана 19 жамааттык моног-
рафиянын, философия боюнча 2 
жана политология боюнча 2 жа-
мааттык окуу китебинин, 6 окуу-
методикалык колдонмосунун, 

350дєн ашуун илимий жана 
илимий-популярдык макалалар-
дын автору. Анын илимий эмгек-
теринин кеўири диапазону їчїн 
тажрыйбанын сурамжылоолору 
менен болгон тыгыз байланыш-
тары мїнєздїї, о.э. ары татаал, 
ургаалдуу маселелердин кабыр-
гасынан коюлушу, андан єжєр-
лїктї, туруктуулукту жана чы-
гармачылык демилгени талап 
кылат. Ал аттын кашкасындай 
таанымал теоретик катары рес-
публикабыздын илимий кадр-
ларын даярдоодо дагы олуттуу 
салымын кошуп келїїдє: анын 
кєсємдїк жетекчилиги астында 
11 докторлук жана 43 кандидат-
тык диссертациялар ийгиликтїї 
жакталган.

Бїгїнкї Кудайым ыроологон 
70 жаш кутман курагын тосуп 
турган чагында, анын тынчтык 
билбеген ой жїгїртїїлєрї да-
ле болсо тынымсыз изденїїдє: 
бир орунда болуу, демек толугу 
менен азыркы кезде, ушул жер-
де жана азыр жашоо дегендик, 
алдыда боло турган нерсени жа-
соодон мурда, адегенде азыркы-
ны туура жасоо зарыл экендигин 
белгилейт. Ошентип ал єзїнїн 
жашоо постулатына так турганы 
турган: акыйкатсыздык кылуу, 
акыйкатсыздыкка чыдоого ка-
раганда єтє эле жаман. Соўунда 
шакиртиўиз иретинде айтарым, 
ийгиликтин дагы далай бийик 
ашууларын аша бериўиз! Ары-
баўыз, бар болуўуз!

Жаныш АСАНОВ, 
философия илимдеринин 

кандидаты, доцент

УСТАТКА ТААЗИМ

Азыркы кыргыз философиясынын 
"Бакайы" 70 жашта!

- Белек мырза, сиз жетек-
теген айыл аймакта мамле-
кеттик казынанын кємєгї-
нє муктаж кандай кєйгєйлєр 
бар? Негизгилерин тизмектеп 
бере аласызбы?..

- Дотацияда турган айыл єк-
мєт болгондуктан, мамлекеттин 
кємєгїнє дайыма муктажбыз да. 
Бирок, ушул кїнгє чейин бир топ 
кєйгєйлїї маселелер єлкє казы-
насынан чечилип калгандыгын 
жашырбай айта алам. Муну ме-
нен кєйгєйлєрдї 100% чечип сал-
дык дегенден алысмын. Тизмектеп 
кєрсєк социалдык имараттардын 
дээрлик баардыгы: капиталдык 
ремонтко муктаж имараттар жана 
жаўы курулгандар курулуп бїттї. 
Алсак мектеп, бала-бакча, ЇДБ-
нун имараттары толук кандуу 

ремонттолду. Ал эми айыл єк-
мєттїн имараты бїгїнкї кїндє 
капиталдык ремонтко муктаж 
болуп, кызматкерлердин иште-
шине жакшы шарт тїзїлбєй ке-
лїїдє. Бул имарат 1991-жылы ку-
рулган. Ушул кїнгє чейин бир 
дагы жолу ремонттон єткєн эмес. 
Болбосо райондогу эў бир кєрї-
нїктїї, жакшы имараттардын 
бири. Кудай буюрса, 2023-жы-
лы бул имаратты капиталдык ре-
монттон єткєрїїгє иш- аракет-
тер жїрїп жатат.

- Айыл єкмєттїн “эки тиз-
гин, бир чылбырын” колго ал-
ганыўызга 6 жылга аяк ба-
сыптыр. Жетектеген аймагы-
ўызды єлкєнїн кайсы регио-
нундагы єрєєндїн мисалында 
єнїктїргїўїз келет? 

- Ооба, Кудай буюрса, иште-
гениме жетинчи жылга аяк бас-
ты. Бул аралыкта колумдан кели-
шинче аракет кылып жатам. Ме-
нин ойлогонумдай болсо, айы-
лыбызды єнїгїп-єскєн шаар-
лардын катарына кошкум келет. 
Тилекке каршы, каражат жагы 
кендирди кесет. Ошого кара-
бай айылдын инфраструктура-
сын єнїктїрїї максатында ал-
дыда жакшы ой-максаттар бар. 
Андыктан, силердей демилге-
лїї жаштар менен тийиштїї 
денгээлде бирге єнїктїрсєк де-
ген тилегимди жашырбайм.

- Айылдын, андагы жа-
шоочулардын тагдырынан 
кыя єтє албасаўыз керек. 
Мындай шартта кайсы кєйгєй 
сизди кєбїрєєк тынчсыздан-
дырып, чечїїгє мїмкїнчїлїк 
болбой жїрєт...

- Айыл жергесинде кєйгєй-
лїї маселе кєп. Кєптєн бери 

чечилбей келген кєйгєй, социал-
дык шаарчаны куруу маселеси 
турат. Бул жаатта кєптєн бери 
сїйлєшїїлєр жїрїїдє. Бирок, 
мындай аракеттерибиздин жы-
йынтыгы чыкпай келет. Эгерде 
идея ишке ашып калса айылы-
быздагы аз камсыз болгон жа-
на жарым жетим, томолой жетим 
сыяктуу їй-бїлєлєрдїн бирден-
бир кєйгєйлїї маселеси чечи-
лип калат эле. Эгерде социал-
дык шаарча курулуп калса иш-
канасы кошо курулуп, эл жумуш 
менен камсыз болмок. Бул кєй-
гєй бїгїн жетекчи катары мени 
тїйшєлткєн маселенин бири бо-
лууда. Мындан тышкары, ирри-
гация жаатында маселелер жа-
на Комсомол айылына таза суу 
жеткирїї учурдун талабы болуп 
турат. Єткєн жылы “Єнїктїрїї 
фонду” аркылуу Комсомолдун 
таза суу маселеси чечилди.

- Мал-жандыктар жаатынан 

кандай кєйгєйлєр бар? Жа-
салма уруктандыруу жагын 
жолго койгондор барбы?..

- Кудайдын кулагы сїйїнсїн, 
соўку убакта тєрт тїлїк кєбєй-
дї. Мындай шартта сандан – са-
патка єтїї мезгили келди. 3 жыл 
мурун АРИС уюму менен Жайыт 
комитети аркылуу айылга 3 бу-
ка алып келгенбиз. Бул бука-
лардан алгачкы жылдары жак-
шы тукум алынганы менен соў-
ку жылы ооруп калгандыктан 
сатылып кетти. Азыр кайрадан 
асыл тукум багытындагы мын-
дай букалар алынып келинди. 
Жаз алды менен айылдагы ба-
данын уйларына кошкону тура-
быз. Бул жагынан элибиз да кы-
зыгып калышса, сандан–сапат-
ка єтїї жагына батыл кириши-
шет эле. Жасалма уруктандыруу 
боюнча тийиштїї жабдыктар 
жок экен. Анан калса бул жагы-
нан бизде ветеринардык адистер 
да жетишсиз. Жаштар арасынан 
бул кесипти тандап, окуп келип 
айылга иштейбиз дегендер жок-
ко эсе болууда. 

Калыгул БЕЙШЕКЕЕВ

Кочкор районуна караштуу Талаа-Булак айыл аймагынын 
айыл єкмєт башчысы Белек ЖОЛДОШБЕК уулу:

“Максатыбыз айылга 
социалдык шаарчаны куруу...”
Каарманым Кочкор єрєєнїндєгї бирден-бир ири айыл єкмєттї 
жетектейт. Айылдаштар, тааныгандар да анын иштин кызыкчылыгы 
їчїн тартип менен тазалыкты биринчи орунга коюп, бар аракетин 
кылып иштеп жаткандыгын жашырышпады. Биз элеттеги кєйгєйлєрдїн 
тегерегинде баарлаштык.  
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МИЎ УККАНДАН, БИР КЄРГЄН АРТЫК

КЄЙГЄЙ

- Самат Бектурович, Кыр-
гызстан табияты, жараты-
лышы боюнча Швейцария-
дан калышпаган дїйнєдєгї 
эў кооз єлкєлєрдїн катарына 
кирет. Туризмдин кайсы тар-
магын єнїктїрсєк максатка 
ылайыктуу болот?

- Мен сизге адегенде Кыр-
гызстандагы туризмди єнїктї-
рїїнїн багыттары боюнча жал-
пы маалымат бере кетейин. Биз 
башка тармактардан айырмала-
нып бир жылда жайкы, кыш-
кы эки сезонго даярдык кєрє-
бїз. Аны ишке ашырууда транс-
порт, саламаттык сактоо ж.б. ми-
нистрликтер,  Президенттин об-
лустардагы єкїлчїлїктєрї менен 
чогуу иш алып барабыз. Ал эми 

єткєн 2021-2022-жылдары биз-
дин тармакта жаўыланууга бет 
алган бир топ алгылыктуу иш-
тер жасалды. Биз айрыкча мар-
кетинг багытына басым жаса-
дык. Кыргызстан дїйнєдєгї жа-
ратылышы кооз, єтє уникалдуу 
єлкє. Бир кїндє жылдын тєрт 
мезгилин кєрсє болот. Кыргыз-
станды дїйнє жїзїнє тааны-
тыш їчїн туристтер келе тур-
гандай жагдайды жасашыбыз 

керек. Буга чейин биздин бюд-
жетибиз 3-4 миллион сомдун 
тегерегинде болуп келсе, пре-
зиденттин колдоосу менен биз-
дин бюджет 40 миллионго жет-
ти. Биз азыр дїйнєнїн ар кайсы 
бурчунда єтїп жаткан жарман-
келерге, туризмге байланыш-
кан иш-чараларга активдїї ка-
тышып, туризм тармагында эм-
гектенген ишкерлер менен эки 
тараптуу келишимдерди  тїзїп, 

Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин 
алдындагы Туризм департаментинин директору Самат ШАТМАНОВ:

“Шарт болбосо да 
элибиздин кеў пейили, 
жайылган дасторкону бар”

єзїбїздї таанытууга, туристтер-
ди тартууга кеўири мїмкїнчї-
лїк алдык. 

- Самат Бектурович, учур-
да кышкы туризмдин кызуу 
жїрїп жаткан учуру. Кыш ай-
ларында биздин єлкєгє кай-
сы єлкєлєрдєн туристтер ке-
лишет?

- Кышкы туризм Кыргызстан-
да акыркы жылдары гана жак-
шы єнїгє баштады деп айтсам 
болот. Буга биздеги тоо-лыжа ба-
заларыбыз, туристтерге кєрїл-
гєн шарттар, жерибиздин кли-
маты єзгєчє таасир берди. Кыр-
гызстанда 25 тоо-лыжа база-
сы катталган болсо, анын 17си 
азыр иштеп жатат. Алыскы Аме-
рикадан баштап, Европа, Рос-
сия, КМШнын курамына кир-
ген єлкєлєрдєн туристтер кели-
шет. Кышкы туризм єткєн жыл-
дын 17-декабрында “ЗиЛ” лыжа 
базасында расмий тїрдє ачыл-
ган. Ошол ачылышы болгон кїнї 
Франциядан келип лыжа тээп 
жїргєн туристтер менен жолу-
гуп, сїйлєштїм. 

Европада  эў чоў  продюсер-
дик компания бар. Ошол ком-
паниянын єкїлїн Кыргыз-
станга чакырып алып келдик. 
Алардын 14 миллион адамдан 
турган аудиториясы бар. Соў-
Кєлдє реалити-шоу тарттык. 
Ал дагы биздин ишибизге чоў 
єбєлгє болду. Андан сырткары  
эки жылдан бери  Кыргызстан-
да велосипедчендердин жары-
шын єткєрїп келе жатабыз. Дїй-
нєнїн 40 єлкєсїнєн 160 спорт-
смен катышууда. 

- Алардын маршруту кан-
дай? 

- Маршруту жыл сайын ар 
башкача тїзїлєт. Мисалы, был-
тыр веложарыш Таластан баш-
талып,  Балыкчы шаарында аяк-
таган. Быйыл Ошто башталып, 
Бишкекте аяктады. Анын шарт-
тары да єзгєчє. Бир велосипед 
менен маршруттун аягына чейин 
келиш керек. Жолдо велосипе-
ди бузулуп калса аны єзї оўдойт. 

Жарыштын шарты ушундай.
- Келген туристтерге заман-

бап кызмат кєрсєтє алабыз-
бы? Бул багытта кандай кєй-
гєйлєр бар?

- Иш болгон жерде сєзсїз кем-
чиликтер болбой койбойт. Ал-
бетте, кєйгєйлєр бар. Чет єлкє-
дєн келген турист аэропортко ке-
лип тїшєт. Кардар талашкан так-
систтер жїгїрїп барып, турист-
тин сумкасын колунан жулуп 
алып, ой-боюна койбой жетелеп 
жєнєйт. Мындай одоно кєрїнїш 
аларга терс таасир калтырат. Биз 
їчїн бул кєнїмїш адат, а турист-
терге коркунуч алып келет. Ай-
рымдары бизди тоноп жатабы 
деп чочуп да кетет. Ошол їчїн 
биз аэропортто иштеген так-
систтерди чакырып келип, ата-
йын окууларды уюштуруп, сер-
тификаттарды бердик. Ошондой 
эле борбор шаарда, облустарда, 
айыл жеринде иштеген турист-
тик компаниялардын єкїлдєрїн 
да чакырып келип, кызмат кєр-
сєтїїнїн сапаты, деўгээли боюн-
ча окууларды єткєрдїк. 

- Жер-жерлерде кандай кєй-
гєйлєр бар экен? 

- Мисалы, жергиликтїї турист-
тик компанияларды мамлекеттик 
колдоого алуу начар абалда. Алар-
га ишкердигин єнїктїрїї їчїн 
жеўилдетилген насыялар берил-
бейт. Тазалыкты сактоодо, кызмат 
кєрсєтїїдє, тейлєєдє  да маселе-
лер бар. Кээ бир айылдарда мей-
манкана турсун, эч нерсе жок. Мен 
туристтер келген айылдардын 
баарын кыдырып, єз кєзїм менен 
кєрїп келдим. Шарты болбосо да 
элибиздин кеў пейили, жайыл-
ган дасторкону бар.  Ошол їчїн 
чет элдик туристтер “Кыргыздар 
меймандос эл. Кыргызстанга бар-
саў эч качан кєчєдє калбайсыў, 
сєзсїз сен тїнєй турган жай, ысык 
чай табылат” деп айтышат экен. 
Элибиздин меймандостугу, кеў 
пейили да туризмди єнїктїрїїгє 
єбєлгє болууда.

Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ

Кыргызстандын адам баласын 
суктанткан кооз табияты, асман 
тиреген бийик тоолору, арча-
токойлуу жашыл тєрлєрї, тунук 
суулары жыл єткєн сайын чет 
єлкєдєн келген туристтердин 
кызыгуусун арттырууда. 
Єлкєбїздє туризмдин жайкы, 
кышкы эки маалы иштеп, барган 
сайын анын жаўы єўїттєрї 
ачылып, эл да  киреше тапканга 
їйрєнє баштады. Туристтер 
аркылуу биз алардын тилин, жан 
дїйнєсїн таанып билебиз. Алар 
биздин элдин каада-салты, їрп-
адаты, тарыхы, жашоо образы 
менен таанышып, Кыргызстанды 
дїйнєгє таанытат. 

Кыргызстанда уюшкан кыл-
мыштуу їч топ бар экен. Алар-
дын катарына миўдеген жигит-
тер кирип, айрым адамдар та-
рабынан каржыланып да ту-
рарын кечээ Ички иштер ми-
нистринин орун басары Нурбек                                                 
Абдиев айтып берди. Ми-
нистрдин орун басары єткєн 
аптада Ош шаарында болгон 
окуядан кийин уюшкан кыл-
мыштуу топтун мїчєлєрїнє 
кылмыш жоопкерчилигин кї-
чєтїї сунушталып жатканды-
гын да билдирди. Ал эгер мый-
зам катаалдашса “каралардын” 
катары суюлат деген пикирде.

Бирок “караларды” мыйзам 
токтото алабы? Кеп ушунда. 
Аларга буга чейин кєрїлгєн 
катуу чаралар, жазалар деле 
таасир этпеди го. Ал мындай 
кара єзгєйлєрдї ким токтото 
алат деген ой келет.

Биздин кыргыз коомунда 
негедир уюшкан кылмыштуу 
топтордун мїчєлєрїнє билин-
беген сый-урмат бардай сези-
лет. Айрым “акылдуулар”, ат-
каминерлер аларды жаны-
на алып жїрїп, машинанын 
жакшысын мингизип, жак-
шы кийинтип, таасир кал-
тыруу їчїн жанынан чыгар-
бай, оокат-аш менен камсыз-
дап жїрїп кадырын кєтєрїп 

койгон. Мындай тенден-
ция кєп жылдар аралы-
гында уланып, эч токто-
бой келет. Анан аларды 
кєргєн жаш балдар кри-
минал болгон жакшы тур-
байбы деп, бул топко тар-
тылып отуруп каралар-
дын катары калыўдап кет-
ти. Ал тургай спорт тар-
магында ийгилик кїткєн 
жигиттер да “каралардын” 

жашоосуна кызыгып, тартыл-
гандарын билебиз. Алардын 
катарында жїргєн жигиттер-
дин айрымдары эл єкїлї бо-
лууга, мамлекеттик кызмат-
тарда иштєєгє жеткен учур-
лар кездешип келет. Эгер коом 
уюшкан кылмыштуу топторду 
жерип, уяткарса алардын ка-
тары єзїнєн єзї суюлат беле. 
Биз эў оболу ушул жолду кол-
донсок кандай болот?

Чїй облусунун Жайыл районун-
дагы жалпы дарыгерлер практи-
калык борборунда 6 жаштагы кыз 
каза болду. Кызды дээрлик эс-учун 
жоготкон абалда Жайыл райондук 
жалпы дарыгердик практика бор-
боруна 14-январда алып келишкен. 
Ал ошол бойдон єзїнє келе албай 
15-январда каза болуптур. Маалы-
мат берген дарыгерлер 6 жаштагы 
кыз 12 килограмм салмакта болгон-
дугун айтышты. Саламаттык сак-
тоо министрлиги бейтап оорукана-
га бронхопневмония, сепсис, диа-
беттик кетоацидоз жана курч ичеги-
карын инфекциясы деген диагнозу 
менен тїшкєндїгїн жана кєп уба-
кытка чейин тамактанбай жїрїп, 
организмде суунун жетишсиздиги 
пайда болгонун маалымдады.

Кыз кєп балалуу їй-бїлєдєн бо-
лот. Атасы, апасы мигрант экен. Ан-
да алардын ушундай абалга тїшкє-
нїн билген кошуна-колоўу, тууган-
туушкандары, социалдык жактан 
коргоо органдары кайда карап 
отурушкан деген суроо туулбай 

койбойт. Бул боюнча укук коргоо 
органдары да текшерїї иштерин 
жїргїзїп, маалымат берерин ай-
тышты. 

 Биз материалды басууга берип 
жатканда Кара-Балта шаардык мэ-
риясы каза болгон кыз їйдїн эў ки-
чїїсї болгондугун, ата-энесин сагы-
нып, куса болуп тамак ичпей кал-
гандыгын, андан кийин апасын ча-
кыртышып, ал ушул жылдын ян-
варь айынын башында келип, кай-
ра Россияга кеткендиги тууралуу 
маалымат беришти. Бул їй-бїлє 
социалдык жактан аз камсыз бол-
гон їй-бїлє катары каттоодо тур-
ган. Мигрант ата-эне балдарын 
таекесинин колуна таштап кеткен. 
2022-жылдын декабрь айында їй-
бїлєгє мэриядан кємїргє 5 миў 
сом, 50 килограмм ун жана башка 
азык-тїлїктєр берилген экен. Ал-
бетте жардам жакшы, бирок бала-
нын ден соолугуна эч ким кєўїл 
бурбаганы єкїнїчтїї. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА 

“КАРАЛАРДЫН” КАТАРЫН 
КАНТИП СУЮЛТАБЫЗ?

КАЙДА КАРАП ОТУРУШКАН?



№3 (3452)
2023-жылдын 17-январы 7

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Тажик тараптын кол салуусунан чек 
арага жакын жайгашкан айылдардагы 
талкаланган їйлєрдї калыбына 
келтирїїнї айрым саясатчылар саясий 
куралга айлантышууда. 

Мамлекет башчысы Баткен облусу-
на жасаган жумушчу сапарында жапа 
чеккен айылдарга барып, їйлєрї тал-
каланган тургундар менен жолугушуп,  
турак жайлардын курулуш иштеринин 
жїрїшї менен таанышып, толук бїт-
кєн їйлєрдї ээлерине тапшырган бол-
чу. Андан кийин парламентте айрым 
депутаттар “Курулуш иштери жїрбєй 
жатат. Болгону 2 гана їй бїттї...” деп 
трибунадан кыйкырып чыгышты. 

Чек арадагы жаўжалда толук, кєбї 
жарым-жартылай болуп жалпысы 418 
имарат талкаланган. Ушул тапта тал-
каланган їйлєрдїн, имараттардын баа-
ры кайрадан курулуп жатат. Курулуш 
иштери жай жїрїп, алардын кышка че-
йин бїтпєгєнїнє нааразылыктар бо-
луп жатат деген сєздєргє жооп  ире-
тинде Министрлер Кабинетинин Тєра-
гасы Акылбек Жапаров курулуш иште-
ри кечеўдеп жатат деген сєздєргє не-
гиз жоктугун, эў башкы маселе азыр 
тынчтык экендигин Баткен облусуна 
болгон иш сапарында баса белгилеген. 
Анткени, чек арадагы тажик тараптын 
куралдуу кол салуусунан кийин  їй-
жайын таштап качкан тургундардын 
кєпчїлїгї кайрадан їйлєрїнє кайтууга 
ашыккан деле жок. Акыркы маалы-
маттар боюнча їйлєрїнє кайтып ба-
ра элек жергиликтїї тургундардын са-
ны 4 миўге чукул. Кєбїнчєсї мындай 
абалды  ал жактагы тынчтыкка кепил-
дик жок деп тїшїндїрїшїїдє. Ошо-
го карабастан аймактагы їйїнє кай-
та элек ар бир жаранга мамлекет тара-
бынан даректїї жардам берїї иштери 
колго алынган. Їй-жайы толугу менен 
кїйїп кеткен, же оўдоого муктаж жа-
рандарга буга чейин да мамлекет та-
рабынан 149,6 миллион сом кенемте 
тєлєнгєн.  Мамлекет тарабынан 824 
жаранга 100-200 миў сомго чейин ка-
ражат таратылган. Чек арадагы кол са-
луудан жабыркаган тургундарга БУУ-
нун Дїйнєлїк азык-тїлїк программа-
сы жана качкындар иштери боюнча 
жогорку комиссарынын башкармалы-
гы аркылуу да 1 миллион долларлык 
жардам кєрсєтїлгєн. Кыштын тїшї-
шї менен 55 миўден ашуун айымдарга 
жылуу кийим-кечектерди, гигиеналык 
каражаттарды тапшыруунун аракетте-
ри кєрїлїп жаткан чагы. Андан тыш-
кары Президенттин Баткен облусунда-
гы єкїлчїлїгїнїн атайын эсебине 330 
миллион сомдон ашуун каражат кай-
рымдуулук катары тїшїп, анын 140 
миллионго жакыны чек ара чатагы-
нан жабыркаган жарандарга компен-
сация катары берилген. “Капиталдык 
салымдар” беренеси боюнча карал-
ган 3 миллиард сомдун 1,3 миллиард 

жумшалып, анын 1 миллиард сому ту-
рак жайларды курууга, 300 миллион 
сому жолдорду жана кєпїрєлєрдї 
оўдоп-тїзєє иштерине багытталган. 

Баткен облусунун чек арадагы айыл-
дарын калыбына келтирїї жана єнїк-
тїрїї маселелери боюнча Президент-
тин атайын єкїлї Мамыржан Рахи-
мовдун берген маалыматына ылайык  
ушу тапта Баткен облусу боюнча жал-
пы 38 турак їй толугу менен бїткєрїл-
гєн.  Ал эми 70 турак їйдїн курулу-
шунун 95 пайызы бїткєрїлїп, ички 
жасалгалоо, кургатуу иштери жїрїп 
жатат. Ошондой эле 127 турак їйдїн 
85 пайызы бїтсє, 103 турак їйдїн 75 
пайыз курулуш иштери аяктап, учур-
да чатырын жабуу жумуштары жїрїп 
жатат. Курулуп жаткан 80 турак їй-
дїн 65 пайызы аяктап, ушу тапта ду-
балдын їстїнє плита орнотуу иштери 
аткарылууда. Бир їйдїн баасы 3 315, 0 
миў сом деп бааланып, “Аманат Куру-
луш Инвест”ЖЧКсы аркылуу иш жї-
зїнє ашырылууда. Мындан тышкары 
курулуш иштерин жїргїзїї иштери 
башкы подряддык ишкана тарабынан 
33 субподряддык ишканага єткєрїлїп 
берилген. 

2021-жылдын апрель-май айларында 
чек арадагы болгон талап-тоноо окуя-
ларынан кийин Тїркия єкмєтї бер-
ген гранттын эсебинен 140 турак їйдїн 
ордуна жеўил конструкциядан їйлєр 
салынган. Айрым бєйрєктєн шыйрак 
чыгарган активисттер ал салынган їй-
лєрдїн сапаты тууралуу маселе кєтє-
рїшїп, талапка жооп бербей, аба єт-
кєрбєй тургандыгын айтып чыгыш-
кан. Бирок, жергиликтїї тургундар ал 
їйлєрдїн жылуулукту жакшы сактай 
тургандыгына ыраазычылыгын билди-
рип келишет. Президенттин Баткен об-
лусу боюнча ыйгарым укуктуу єкїлї-
нїн орун басары Т. Мадияров  бул жо-
лу  курулуш иштерине  сапаттуу мате-
риалдар пайдаланылып жатканын ба-
са белгиледи. Кыш мезгилине карабай, 
бардык курулуш иштери талапка ыла-
йык жїргїзїлїїдє. 

Жаўы жылдын алдында 11 жаўы їй 
толук  бїтїп, їй ээлерине мамлекет 
тарабынан 100 миў сом акчалай  бе-
лек тапшырылган. Баткен облусунда-
гы жаралган абал саясаттан алыс бо-
лууга тийиш. Бул бир гана ошол ай-
макта жашаган мекендештердин кай-
гысы эмес, бїтїндєй кыргыз элинин 
кайгысы. Президент Садыр Жапаров 
дагы “Кыргызстандыктар єз жеринде 
кор болбой жашайт” деген сєздї жєн 
жерден айтпаса керек. Мындан ки-
йин Баткен аймагы Кыргызстандын 
бїткєн жери эмес, жаркын келечекке 
їмїт арттырган, жаркыраган дарба-
засына айланышы шарт. Бїгїнкї жа-
салып жаткан иштер ошол нукта жї-
рїп жатпайбы.

Разия ЖООШБАЕВА

САЯСАТ ЭМЕС, ЭЛДИН ТЫНЧТЫГЫ МААНИЛЇЇ “БАШСЄЗЧЇЛЄР”

КЫРГЫЗСТАН 
БАТКЕНДЕН БАШТАЛАТ

Ооба, улуу жазуучу Расул 
Гамзатов китепти ачканда эле 
шыпшынып чыга келген “ки-
риш сєз, баш сєз” деген тїшї-
нїккє мына ушундай мїнєз-
дємє берген. Башка бирєєнїн 
баш сєзїн мындай кой, єз чы-
гармасына єзї чубалжыган ки-
риш сєз жазган жазуучуга Ра-
сул Гамзатов кандай баа бе-
рип жатканын байкадыўызбы? 
“Китеп окулбай калды, азыркы 
жаштар китеп окубайт...” - де-
ген жїйє канчалык кєп айтыл-
ганы менен китептер басмадан 
тынымсыз чыгып эле жатат. 
Болгондо да “далысы далдай-
ган, анысы аз келгенсип бал-
пайган бапак кийип алган,” єп-
кєсї калдайган билармандар-
дын кириш сєз, баш сєзї ме-
нен басылып чыгууда. Ал ки-
тептердин окурманы барбы? 
Кимдер окуп жатат? Ал башка 
маселе. Кандай айтсак да китеп-
тер їзгїлтїксїз чыгып жатканы 
бїгїнкї кїндїн чындыгы. Мен 
адабиятчы эмесмин, бирок окур-
ман катары жыйнак чыгарып 
жаткан сїрєткерлерге ушундай 
бир ойду айткым келди.

САНАП-САНАП ОТУРСАК, 
отуз жыл аралыгында ондогон 
тарыхый романдар жазылып-
тыр, бирок “Сынган кылыч-
тын” бир барагынчалык сал-
магы барбы?.. Кара сєз менен 
жазылган аўгеме, повесттерди 
барактап кєрсєў тар чєйрєдє 
кээ бир аттуу-баштуу эле жазуу 
деп аталып алгандар батыш-
тын сыйлыгын эўсеп, ычкыр-
дан єйдє чыгалбай ыбырсыган, 
балит бир икаяларын коомчу-
лукка таўуулап, адабияттын 
агартуучулук озуйпасын, улут 
наркын ойрон кылып бїткєнїн 
кезиктиресиў. Ырларда сапы-
рылып пырлар жїрєт. Анан 
єзї ачкїсєндєй напсинин кулу 
экенин унутуп, баары эле Айт-
матов болуп кеткиси келгенин 
кєргєндє, кїтїїсїз маўка кїл-
кї угулуп, бїтїн денеў куруша 
тїшєт. (Ал єзїнчє сєз) Баары-
дан окурман журтун тажаткан 
бир маселе, басмадан жаўы чы-
гып жаткан китептерге жазыл-
ган кириш сєздєр. Єзї кыйра-
тып койгонсуп бирєєнїн ки-
тебине баш сєз жазууну адат-
ка айлантып алган “генийлер” 
єтє эле кєбєйїп бараткандай. 
“Башсєзчїлєрдїн батальонун” 
карап отуруп заманына жара-
ша “коммерциябы” деген да ой 
келет. Бу “батальондогулар” 
базарда май саткан менен чай 
саткандардын “ценниктерине” 
чейин баш сєз жазып отуруп 
аларды єз чєйрєсїнїн атактуу 
жазуучу, акындарына айлан-
тып алышты. Бир баш сєз жаз-
ганы їчїн бир табак аш доолап 
жеген же бир кафе, мейманкана 

аркылуу узап кеткен “башсєз-
чїлєр” да бар экени эл арасын-
да айтылып жїрєт. Єз чыгар-
масында єєдїк-сєєдїк ойлор-
ду айтып жїрїп кєрєўгєсї тї-
гєнгєн кээ бир улуу муундун 
єкїлдєрї, эми кичїї муундун 
али окурман колуна жете элек 
китептерине кириш сєз жа-
зып, учкашып алганы окур-
ман їчїн ирээнжїїдєн башка 
эмине алып келет?! Китепкєй 
китепти колуна алганда, би-
рєєнїн чыгармасын чечмеле-
миш болуп окурманга єз оюн 
таўуулаган ошол “башсєзчїнїн” 
сєлдїрєгєн сєлєкєтї кєз алды-
на келе тїшкєндє, жаш калем-
гердин эмгегин жаўы їн, жа-
ўы чыгарма катары кабылдай 
албасын тїшїнїшєбї?! Ошон-
чо эле жаштарды сїрєп, чыгар-
маларын жалпы журтка чечме-
леп бергиси келсе, китеп чыгып 
окурман колуна жеткен соў, чы-
гарманы окуп, маани-маўызына 
тереў токтолуп, калыс пикирин 
башка жактан, єзї жїргєн їл-
кєн топтун арасында, улуу три-
бунадан жалпы элге айтса мык-
ты болбойт беле.

“МЕН ДАЛЕ ТИРЇЇМЇН,” 
деген ойду туюнткандай жаш 
муундун жонуна єлїмтїктєй 
жармашып, “алтымыш асый 
болсо да аарыбаган” “башсєз-
чїлєр” киргилт тарткан кириш 
сєзї менен жаштардын арты-
на жармашканынан баш тартса, 
адабият айдыўы окурман жур-
туна таўууланган єлїмтїк ой-
лордон арылып, бир кїрсїнїп 
жеўилдеп алып, анан єз нугуна 
тїшєт эле. Чыгармалар окурман-
га “суфлеру” жок таза бойдон, 
тїз жетмек. Бир автордун коом-
чулукка жарыялана элек чыгар-
масына башка кишинин баш сєз 
жазуусу, башка бир єсїмдїктїн 
тамыры менен азыктанган сары 
чырмооктой эле элес калтырат. 
Али китепкєйлєрдїн колуна же-
те элек жаўы жыйнакка пикир 
айтып, окурманга таўуулаган-
га кимдин укугу бар? Чыгарма 
окурман їчїн жаралган болсо, 
анда аны сїрєткер далдалчы-
сы жок окурманга тїз жетки-
рїїсї зарыл. Кичїї муун да би-
ринен кєрїп экинчиси алакан-
дай китебине, жалайыктай баш 
сєз жаздырып чыгарууну эп кє-
рїп, аны адатка айлантып ба-
ратканы байкалууда. Бирєєнїн 
жетеги менен белге энтеўдеп 
чыгып алгандар, ылдый кєздєй 
єзї тїшєрїн унутпашы керек. 
Ар бир жазуучу, акын єзїн-
чє бийик дїйнє, эч кимге ок-
шошпогон чексиз аалам эмес-
пи. Ал окурман журтуна ор-
томчусу жок тїз чыгууга мил-
деттїї. “Башсєзчїлєрдїн” сїр-
мє тобунун сїрєєнї менен ке-
латкандар ошолордун фонунда 

тепселенип каларын сезер бе-
кен? “Генерал болгонду каала-
баган жоокер, жоокер эмес” - 
дегендей, “Башсєзчїдєн” бийик 
ойду бералбаган сїрєткердин 
окурманга кереги барбы?!

АНАН ДА, адабият айды-
ўында жаўыдан чыгып келат-
кан кичїї муундун єкїлдєрї-
нєн таасирленїї жєнїндє су-
рап калсаў, дароо эле Марина 
Цветаева, Анна Ахматова, Бо-
рис Пастернак, Антон Чехов, 
Юнус Эмре, Жалалидин Руми, 
Иоганн Гёте, Габриэль Маркес... 
єўдєнгєн дїйнєлїк жазуучулар-
дын узун тизмесин айтып кири-
шет. Кыргыз адабиятынын єзє-
гїн тїзгєн элдик оозеки чыгар-
мачылык єкїлдєрї жєнїндє 
кєпчїлїгїнїн толук тїшїнї-
гї жок. Ой жїгїртїї алкагына 
он сегиз миў аалам баткан Кет-
бука, Токтогул, Толубай, Мол-
до Кылыч, Молдо Нияз, Калы-
гул, Казыбек, Сагынбай, Саяк-
бай, Кєкєтєй, Калмырза, Бар-
пы, Жеўижок, Нурмолдо, Шар-
шен, Эшмамбет, Коргоол, Ос-
монкул, Алымкул, Токтонаалы, 
Ысмайыл... баш болгон залкар-
ларды ким окуйт? Адабиятта-
гы улуттук тїп нускалуулукту 
тїшїнбєй туруп улуттук тилде 
улуу ойлорду жаратуу мїмкїн-
бї? Анан эле бир нерсени буда-
майлап чиймелеп алып, аны-
сын баягыларга алып барып 
баш сєз жаздырып,  китеп чы-
гарууга ашыгууда.

“ОШЕНТСЕ ДА, канчалык 
жасалгаланбасын, жаман ки-
теп жаман эле бойдон калат. 
Аны туура баалоо їчїн бетин-
деги чїмбєтїн сыйрып таш-
тап, анан кароо керек...” “Та-
ланттан, жигердїїлїктєн ку-
ру калган, єз сыймыгын унут-
кан айрым сїрєткерлер товар-
ларын єткєрїї їчїн жаркырап 
кєрїнгєн форманын ары жагы-
на жарым-жартылай ойлорун 
жашырып калам деген кыязда 
бєлєк бир кийимдер менен жа-
санып алышат...” “ОШОНДОЙ 
ЭЛЕ, баланы сїннєткє отургуз-
ганда каздын канатын кєрсєтї-
шєт. Бирок бул жєн гана бала-
ны алдоо їчїн. Каздын канаты 
менен эчтеке кеспейт, бул иш-
ке курч устара керек. Бирок да 
китепкєйлєр алдап, сооротуп 
койгудай бала эмес...” - деп айт-
кан жери бар Расул Гамзатов-
дун. Бул жерде чындык ким та-
рапта, аалам алпы Расул Гамза-
товдобу же каздын канаты ме-
нен “жаштарды сїннєткє отур-
гузуп келаткан Башсєзчїлєрдє-
бї?” Аалынын кылычындай ал-
маз миздїї чыгармалары менен 
“башсєзчїлєрдїн” башын кесе 
чапчу жаштар барбы?!

Бахпурбек АЛЕНОВ

“...АТАМДЫН ДАГЫ БИР АЙТКАНЫ БАР: Китептеги кириш сєз деген театрда менин астымда отурган, 
далысы далдайган, анысы аз келгенсип балпайган бапак кийип алган кишиге окшоп кетет. А киши 
тиякка бир, биякка бир кыйшактабай тїз отурса да бир жєн эмеспи...” Расул Гамзатов (Менин 
Дагстаным).

АДАБИЯТТАГЫ 
ДАЛДАЛЧЫЛАР
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- Кубанычбек Ракынович, 
жаўы жылдын башында сиз 
менен маек уюштуруу удулу 
келип калган экен. Жыл жа-
ўырганы менен єткєн жылга 
саресеп салып, жасаган иш-
тин жыйынтыгын чыгарган 
учур келди да. Єткєн жылы 
айыл аймагында кандай ий-
гиликтерге жетиштиўиздер?

- Туура айтасыз. Албетте, ар 
бир жылды узатып, жаўы жылды 
тосуп жатканда эл алдында дагы 
єзїбїздїн толгонуубузду єзїбїз-
гє отчет беребиз. Купулга толо 
турган ийгиликтерге жетишсек, 
мезгил агымынан калышпай ий-
гилик жаратканыбызга кубана-
быз. Єткєн жылы мамлекетибиз-
деги болуп жаткан єнїгїї рефор-
маларынын алкагында бир топ 
иш-чараларды уюштурдук. Жыл 
башынан эле эў алгач «2022-жы-
лы Тоолордун экосистемасын 

коргоо жана климаттык турук-
туулук жылы деп жарыялоо жє-
нїндє» Кыргыз Республикасы-
нын Президентинин 2022-жыл-
дын 31-январындагы №17-сан-
дуу Жарлыгын аткарууга ара-
кеттерди жасадык. Май айыл 
єкмєтїнїн социалдык инфраст-
руктурасын, санитардык аба-
лын жакшыртуу жана кєрктєн-
дїрїї, жашылдандыруу масатын-
да ар бир жумада ишембилик-
тер єткєрїлїп турду. Айыл єк-
мєтїнє караштуу Ш.Кочкорбаев,                  
Б.Узенов атындагы орто мектеп-
терде, Б.Сагындыков атындагы 
бала бакчанын, №4 ЇДТынын, 
СПА «Дыйкандын» жамаатта-
рына бєлїнгєн аймактардан 
таштандылар тазаланып, тал-
теректерди актоо иштери жїргї-
зїлдї. “Жашыл мурас” долбоору-
нун алкагында айыл єкмєтїбїз-
гє караштуу коомдук жайларга 

балатылардын, мажїрїм талдар-
дын, ак кайыўдардын кєчєттє-
рї отургузулуп, жашылдандыруу 
иштери жїргїзїлдї. Жыл ичин-
де Президентибиз С. Жапаровдун 
30 Жарлыгын аткарууга буйрук 
келип, ар бир Жарлыкка кара-
та берилген тапшырмаларга дал 
келген иш-чаралар уюштурулуп, 
иш-жїзїнє ашырылууда. Ал эми 
Министрлер Кабинетинен айыл 
аймакка тиешелїї 20 токтом ке-
лип, ал дагы тиешелїї деўгээл-
де аткарылууда. Ар бир токтомго 
токтолуп, атап айта турган бол-
сок – Кыргыз Республикасынын 
2021–2025-жылдары мамлекет-
тик тилди єнїктїрїї жана тил 
саясатын єркїндєтїї программа-
сы 2021-жылы 1-октябрда №510 
токтом менен иштелип чыгып, 
бїгїнкї кїндє иш жїзїнє ашы-
рылууда. Жер мунапысын жїр-
гїзїї тартиби жєнїндє жобо-
ну бекитїї тууралуу 2022-жы-
лы 31-майда №291 токтом ка-
был алынган. Ал токтом боюнча 
дагы азыр иштер улантылууда. 
Министрлер Кабинетинин тес-
кемелеринин иш-чараларын ат-
карып, келечекте пайда бере тур-
ган жактарына ыктап иш алып 
бардык. 

- Аймактагы социалдык 
обьектилерди, инфратїзїм-
дєрдї жакшыртуу жана зарыл 
болгон имараттарды оўдоп-
тїзєє, жаўыларын куруу жак-
тары кандай колго алынды?

- Ооба, аймак ичиндеги эл 
кызматындагы чарбаларды сак-
тап, эл кызматына жараган аба-
лында кармоо дагы кєп аракет-
терди талап кылат. Єткєн жы-
лы оўдоп-тїзєє їчїн планда 
кєрсєтїлгєн жолдор жана кє-
пїрєлєрдї оўдоо иштери атка-
рылды. Алардын айрымдарына 
токтоло турган болсом, Новодо-
нецк айылынын башында жай-
гашкан 300 метр каналы казы-
лып тазаланды. Ушул эле айыл-
дагы И.Кочкорбаев атындагы 
кєчєгє шагыл тєшєлдї. Жайыт 
жердеги таштандылар толугу 
менен тазаланып чыгарылды.                                           
А.Осмоналиев, А.Чыналиев, Ка-
ликеев, Молдоналиев, Осмона-
лиев кєчєлєрїнє 82 карагай ма-
мычалары орнотулуп, электр 
чубалгылары тартылды. Андан 
башка А.Осмоналиев, А.Чына-
лиев кєчєлєрїнє шагыл тєгїї 
иштери жїргїзїлдї. Ч.Уразбе-
кова, А.Чыналиев кєчєлєрїн-
дєгї суу батпаган эски кєпїрє 
оўдолуп, ишке берилди. Акча-
баев кєчєсїндєгї суу батпаган 
чоў канал тазаланды. С.Отошев 

кєчєсїндєгї ички дренаж бїтє-
лїп суу кєтєрїлїп кеткендиктен, 
дренажды тазалоо иши жїргїзї-
лїп, айылдыктар їчїн ыўгайлуу 
шарттар тїзїлдї. 

- Акыркы мезгилдерде ай-
мактардын єнїгїїсїндє ин-
весторлордун жардамы кїч-
тїї. Бул багытта кандай иш-
терди жасадыўыздар?

- Элетти негизинен ишкер-
лер єнїктїрїїдє. Биз дагы эл 
бага турган азаматтарыбыздын 
кїчї менен кєп иштерди жа-
сап жатабыз. Ошондой эле рес-
публикалык бюджеттин, облус-
тук, райондук єнїктїрїї фон-
дунун жана эл аралык кайрым-
дуулук фонддорунун жардамы 
менен бир топ долбоорлорду иш-
ке ашырууга жетиштик. Атап єт-
сєм, “Манас” єнїгїї фондусу ар-
кылуу Б.Узенов орто мектебине 
азык-тїлїк сакталуучу кампа 
курулуп, ишке берилди. Тїрт-
кї берїїчї гранттын эсебинен 
Ш.Кочкорбаев атындагы орто 
мектебине 75 балага ылайык-
талган кошумча корпус курулуп 
жатат. “Манас” єнїгїї фондусу 
аркылуу ушул эле мектепке кє-
мїркана курулуп берилди. Айы-
лыбыздын жаўы конуштарында-
гы Чыналиев, Жєнєтбаев кєчє-
лєрїнє кємєкчї чордон орноту-
луп, жакын арада ишке бериле-
ри кїтїлїїдє. Ошондой эле жаш-
тарды иш менен камсыз кылуу 
їчїн “Манас“ єнїгїї борборунун 

демилгеси менен колбаса цехи 
ачылып, жакын арада ишке бе-
рилет. Айыл аймагында ишкер-
лерди колдоо максатында алар-
га ар тараптан колдоо кєрсєтїї 
боюнча иштер жїргїзїлїп келет. 

- Маданиятты єнїктїрїї 
жана калкты социалдык жак-
тан колдоо багытында кандай 
иштерди жасап жатасыздар?

- Улам мезгил алга карай ша-
шылган сайын калкыбыздын 
маданиятка, улуттук кєєнєр-
бєс мурастарыбызга болгон кы-
зыгуусу кїч алууда. Айыл ай-
магыбызда биз дагы элеттик 

АЙМАК ЄНЇКСЄ – МАМЛЕКЕТ ЄНЇГЄТ

Манас районунун Май айыл єкмєтїнїн 
башчысы Кубанычбек РЫСКУЛОВ:

Манас районунун Май айыл єкмєтїнїн башчысы Рыскулов 
Кубанычбек  мырза бир топ жылдардан бери аталган 
аймакты жетектеп, элет жеринин экономикасын кєтєрїїдє 

зор ийгиликтерди  камсыз кылып келе жатат. Аймактын эли элдин 
жашоо-шартын жакшыртуудагы эмгегин, сый-урматка ээ болгон 
татыктуу жетекчилигин жогорку баалашып, кайра-кайра айыл 
єкмєт башчылыгына шайлашып, алдыга койгон максаттарды жїзєгє 
ашырууда эриш-аркак иш алып барышууда. Талас облусундагы айыл 
єкмєттєр арасында жарыяланган “Мыкты айыл аймагы” сынагында 
Май айыл єкмєтї байгелїї орунду камсыз кылып, атайын сыйлыктар 
менен сыйланып, зор жеўишке жетишти. Ал эми Манас районундагы 
айыл аймактар арасында Май айыл єкмєтї биринчи орунду камсыз 
кылган учурлар болду. 
Май айыл єкмєтїнїн башчысы Кубанычбек Рыскулов менен болгон 
маегибизде ийгиликтерге жетелеген аракеттер туурасында сєз 
болду. 

“Жашылдандырууга 
артыкчылык берип 
жатабыз”
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адамдардын табитине, кызы-
гуусуна тєп келген маданий 
иш-чараларды єткєрїп жатабыз. 
Ушул иш-чаралардын баардыгы 
Президенттин, Министрлер Ка-
бинетинин Жарлыктарын ишке 
ашырууга багытталган. Маселен, 
“Куттуу элдин урааны – “Манас“ 
аттуу республикалык форумду 
уюштурууда, манасчы, тєкмє 
акындардын фестивалын жогор-
ку деўгээлде єткєрїї максатын-
да иш-чара жїргїзїлдї. Советтер 
Союзунун легендарлуу Баатыры                       
Ч.Тулєбердиевдин 100 жылды-
гы салтанаттуу белгиленди. Ага 
жергиликтїї бюджеттин эсеби-
нен акча каражаты бєлїнїп бе-
рилди. Андан тышкары, малчы-
ларды колдоо максатында “Чат-
кал”, “Суусамыр”, "Кан жайлоо" 
жайлоолорунда малчыларга жо-
горку деўгээлдеги маанай тар-
туулаган маданий иш-чаралар 
єткєрїлдї. 

Ал эми социалдык маселелер-
ге кайрылсак, Май айыл айма-
гынын аз камсыз болгон, жакыр 
їй-бїлєлєрїнє, юридикалык до-
кументтери бїтпєгєн жарандарга 
айыл єкмєттїн социалдык масе-
лелерди чечкен жетектєєчї ади-
си жардам берип турат. Ар бир 
майрамга тиешелїї белектер 
берилип, жергиликтїї бюджет-
тин эсебинен каржыланат. Андан 
тышкары кємїр, дары-дармекке, 
гемодиализге муктаж жарандар-
га акчалай жардам, азык-тїлїк 
тїрїндє жардамдар берилди. Со-
циалдык контракттын негизинде 
10 їй-бїлє 100 (жїз миў) сом ак-
ча каражаты менен каржыланып, 
єндїргєн продукциялары менен 
Манас районунун борбору Пок-
ровка айылында уюштурулган 
жарманкеге катышып келишти.

- Аймакта салык топтоонун 
абалы кандай болду?

- Салык маселесине кайрыл-
сак, жылдын жыйынтыгы ме-
нен берилген план толугу менен 
100%га аткарылды. Жеке адам-
дардан 416000 сом, ишкерлерден 
410000 сом, ижара акылардан 
380000 миў сом каражат чогулду. 

- Аймакта билим берїї тар-
магына кандай колдоолор 
кєрсєтїлїп жатат? 

- Май айыл аймагында 2 мек-
теп, 1 бала бакча бар. Мектеп-
терде жалпысынан 923 окуу-
чу билим алып, 79 мугалим эм-
гектенет. Бала бакчада 100 бала 
тарбияланып, 13 тарбиячы иш-
тейт. Билим берїїчї мектептерге 
жайкы каникулда жергиликтїї 
бюджеттин эсебинен оўдоо иш-
тери жїргїзїлдї. Ш.Кочкорбаев 

атындагы орто мектебине 58300 
сом, Б.Узенов атындагы орто 
мектебине 46000 сом жалпысы-
нан 104300 акча каражаты жер-
гиликтїї бюджеттен которулуп 
берилди. Оўдоо иштери єз уба-
гында бїткєрїлїп, жаўы окуу 
жылына толук даяр болушту. 
Бала бакчага жайкы оўдоо иши-
не 38240 сом, ар кандай чыгым-
дарына 24500 сом, жалпысынан 
62740 сом жергиликтїї бюджет-
тин эсебинен чегерилип берилди. 

- Саламаттык сактоо багы-
тында кандай иштер жїрїїдє? 

- Май айыл аймагындагы №4 
їй-бїлєлїк дарыгерлер тобун-
да 1 врач, 1 фельдшер, 4 меда-
йым, 2 санитар, 1 кароолчу бо-
луп, жалпысынан 10 адам эмгек-
тенет. Аймактагы жарандардын 
ден-соолугун сактоо жана кор-
гоо боюнча талапка ылайык иш 
алып барышууда. 

СЭД программасы айыл єк-
мєтїнє киргизилген. Азыркы 
учурда толук кандуу иш жїргї-
зїлїп, 96,8% такталды. Талапка 
ылайык жумуш алып баруу їчїн 
дагы техникалык жардамдар ке-
рек. Биз азыр ушул жагдайлар-
ды ирээтке келтирїї їчїн иш-
теп жатабыз. 

- Айыл аймагында “Сана-
рип аймак”, Е-Кызмат деген 
программалар кандай жїзє-
гє ашып жатат? 

- Айыл аймагында «Санарип 
аймак» программасы боюнча 
окуулар болуп єтїп, логин, па-
роль алынган. Айыл єкмєтїн-
дє 796 тїтїн їй-бїлє бар. Бїгїн-
кї кїнгє карата 765 тїтїн ушул 
программага киргизилип, атка-
рылчу милдеттердин 94,2%ы ат-
карылды. Эл арасында тїшїндї-
рїї иштери жїргїзїлїп, їйлєр-
дї каттоодон єткєрїї иште-
ри толук кандуу аяктап жатат. 
Е-Кызматы менен толугу менен 

иштеп жатабыз. Кызматкерле-
рибиздин баардыгы ушул кыз-
маттын программасынын алка-
гына киргизилген. Алар Инфо-
докус программасы менен иш-
теп, ар бир кызматкер єздєрї-
нїн милдеттеринин негизинде 
иш алып барууда.

- Учурда аймактарды єнїк-
тїрїї жылынын алкагында 
элет элин таза суу менен кам-
сыз кылуу кїн тартибиндеги 
маселе болууда. Бул багытта 
кандай иштерди жїргїзїп жа-
тасыздар? 

- Манас районунда биздин Май 
жана Їч-Коргон айыл єкмєтїн-
дє калкты таза суу менен камсыз 
кылуу боюнча катуу аракеттер 
кєрїлїп жатат. Анын натыйжасы 
жаман эмес. Биздин айылыбызда 
таза суу жок болчу. Ар бир їйдє 
скважинадан суу чыгарып, ошо-
ну пайдаланыша турган. Новодо-
нецкий жана Май айылдарында 
Азия єнїктїрїї банкынын кар-
жылоосу менен таза суу чыга-
рылууда. Айыл єкмєт жетекчи-
лиги тарабынан таза суу чыга-
рууга багытталган камылгалар 

кєрїлїп бїттї. Ушул долбоорду 
ишке ашыруу їчїн бизге коюл-
ган талаптарды толугу менен иш 
жїзїнє ашырууга жетиштик де-
сем болот. 

- Азыр жарандардын кооп-
суздугун камсыздап, тынчты-
гын сактоодо, коомдук тар-
типти иретке келтирїїдє кан-
дай аракеттер жїрїїдє?

- Албетте коомдук тартипти 
сактап, адамдардын бейкутту-
гун камсыздоо їчїн айылыбыз-
да ырааттуу иштер жїрїїдє. Ма-
селен, айыл аймагындагы акса-
калдар кеўеши, аялдар комите-
ти, жаштар комитети, активдїї 
тургундарыбыз коом тынчты-
гына кылдат кєз жїгїртїп, бей-
кутчулукту сактоодо жапырт иш 
алып баруудабыз. Айылыбыз-
дын имам-молдосу дагы жашта-
рыбызды ыймандуулукка, эм-
гекке чакырып, чоў жардамдар-
ды берип жатат. Анткени азыр 
жаштардын дээрлик кєпчїлї-
гї мечитке тартылышып, дин-
ге басым жасап жатышат. Коом-
дук тартипти сактап, бейкут жа-
шоодо жашоо чоў байлык экен-
дигин айтып, ыркы кеткен єлкє-
лєрдєгї кейиштїї жагдайларды 
мисал келтирип, калк катмары-
на тарбия маалыматтарын жет-
кирїїдєбїз. Алкоголь ичимдик-
теринин зыяндуу кесепеттерин 
айтып, тїшїндїрїп, соода тїйїн-
дєрїндє арак-шараптарды сат-
тырбай коюу їчїн аракеттер кє-
рїлїїдє. 

- Сиз жетектеген Май айыл 
аймагы Казак мамлекетинин 
чек арасы менен чектеш жай-
гашкан. Ушул жагдай кандай-
дыр бир маселелерди жарат-
пайбы?

- Албетте, чек арага жакын 
жайгашууда кандайдыр бир ма-
селелерди жараткан учурлар бол-
гон. Контрабандалык жол менен 

товар ташып єткєн учурлар кат-
талган. Чек ара кызматкерлери 
менен биргеликте иш алып ба-
рып, ошол мыйзамга жат кєрї-
нїштєрдї жойдук. Чек аралар-
ды бєлїп турган зымдардын ор-
толору бекемделип, орчундуу 
жерлерибиз калыбына келти-
рилди. Тээ илгери, союз мез-
гилинде Казакстанга каала-
гандай кирип чыгып тиричи-
лик жасап кєнгєн элибиз бир 
топ жылдар бою чек ара тарти-
бине кєнє албай жаман болуш-
ту. Мал жандыктары алардын 
жерине кирип кетип, аны чыга-
ра албай убара тартып, ар кан-
дай тартип бузуулар катталып 
кыйынчылыктар абдан эле кєп 
болгон. Азыр эл тартипке кєн-
дї. Чек арага 50 метр калганда 
тык токтойт дагы тиричилигин 
бери кєздєй бурат. Казакстан 
менен биздин айылыбызды бє-
лїп турган чек аранын узунду-
гу 4 чакырымдан ашат. 

Айыл єкмєт башчысы 
Кубанычбек Рыскулов 
узак жылдардан бери эл-
дин ишеничине ээ болуп, 
ушул кызматты аркалап 
келет. Эл ишенимин туу 
тутуп, алардын айыл ай-
магы менен байланышкан 
їмїттєрїн, максаттарын 
ишке ашырып, кадыр-
баркка, урмат-сыйга ээ 
болду. Кубанычбек мыр-
занын жетекчилиги ас-
тында кєптєгєн долбоор-
лор ишке ашып, Май айы-
лынын жашоочулары ку-
банып турчу кїндєр алды-
да. Кубанычбек мырзага 
жана анын элине аманчы-
лык, бакубатчылык каа-
лайбыз.

Раиса ДЇЙШЄНБЕКОВА



Сары-Єзєн Чїйдїн Кегети 
айылынын кулуну, єлкєбїздїн 
билим берїї тармагынын бел-
дїї окумуштуусу, педагоги-
ка илимдеринин доктору, про-
фессор, КРнын билим берїїсї-
нє эмгек сиўирген ишмер Ис-
кендер агабызды арбаган ажал 
алып тынды. Суук кабар нарк-
насилдїї Кегети айылынын жал-
пы тургундарынын, ага-тууган, 
бир туугандарынын, куда-сєєк, 
курбу-курдаштарынын, учурун-
да агадан билим-тарбия, кємєгїн 
алышкандардын, кєптєгєн илим 
жолуна тїшкєн шакирттеринин 
жїрєгїн сыздатты.

Аганы акыркы сапарга узатуу 
зыйнатында анын мыкты уюш-
туруучу, дасыккан илимпоз, жол-
дошчулукка бекем, ар дайым 
жайдары, кєўїлї кєтєрїўкї, та-
биятынан жєнєкєй, Жараткан 
берген ємїр жолунда кєптєгєн 
улуу-кичїїгє жарыгын чачып, 
эсте каларлык ємїр кечиргенин 
айтышты. Искендер Исамиди-
нов 1968-жылы босогосун атта-
ган КМУнун филология факуль-
тетинде студент, окутуучу, улук 
окутуучу, доцент, декандын тар-
бия, окуу иштери боюнча орун 
басары, кадрларды максаттуу 

даярдоо институтунун дирек-
тору, окуу жайдын тарбия, окуу 
иштери боюнча проректору, ал 
эми 2011–2014-жылдары окуу 
жайдын ректорлугуна дайын-
далган. Анын бирге окуган курс-
таштары, кесиптештери Исами-
диновдун єз кесибин жогорку 
деўгээлде єздєштїргєн татык-
туу жетекчи катары баалашып, 
алардын эс тутумунда бекем сак-
таларын айтышты.

Ооба, Искендер Исамидинов 
Жараткан ыроологон тубаса 
адамгерчилиги, мыкты уюшту-
руучулук таланты менен кайда 
болбосун жогору кадыр-барк кї-
тє алды. Мына ошол тубаса энер-
гиясы бала кїнїнєн ичтен туйла-
ган улан билим бешиги болгон 
Кегети орто мектебин 1968-жы-
лы эў жакшы бїтїрїп, ооздугун 
кемирген жаш кїлїктєй алды-
га октос берип, ошол эле жылы 
КМУнун филология факульте-
тинде бирге окуган курсташта-
рынын арасында мыкты студент-
тердин катарына кошулат. 

Табиятынан жєнєкєй Искендер 
ага жек-жаат, ага-туугандарына 
їлгї болгон инсан эле. Ємїр жо-
лунда кызматтын, илимдин туу 
чокусуна жеткенине карабастан, 

кээ бир чоў кызматтарда иште-
гендерге, илим сересин багын-
дырышкандарга салыштырма-
луу єтє жєнєкєй инсан эле. Ал єз 
доорунун акыл-эси, ар-намысы 
болууга їндєгєн мезгил чакыры-
гын ички туюм-духу менен сезе 
билди. Ошол мезгилдин, ємїр-
дїн кымбат ирмемин кармап ка-
лууга далалат кылды. Кеп мез-
гилде эмес, кеп мезгил каарманы 
боло алган адамда экендигин туя 
алды. Мына ушул адам баласын-
да сейрек кездешїїчї асыл сапат 
Искендер агада бар эле. 

Эў башкысы сєзї менен иши 
тереў айкалышып, эмгек жолун-
да жаратмандык менен їзїрлїї 
эмгек єтєдї. Мындай асыл са-
паттарга эгедер болушкан ин-
сандарды элибиз мезгил ме-
нен бирдей кадам шилтешкен 
мыкты атуулдар дешет. Себеби, 
мындай сапат титул эмес, кыз-
мат да эмес. Бул наам менен эч 
качан, эч убакта сыйлабайт, ага 
кызмат кылбастан, ага татыктуу 
болууга, эмгек сиўирїїгє дайы-
ма ички ыймандын бийик ар-
зуусу гана керек. 

Кутман элибиздин “Аккан 
арыктан суу агат” деген накыл 
кеби бар. Искендер ага кээ бир 
атуулдардай єзїнїн тїпкї теги 
жєнїндє кєєдєн кєтєрє кєкї-
рєк каккан эмес. А бирок, Искен-
дер ага карт тарых тастыктаган 
тїпкї теги жєнїндє сыймыктана 
айтуусуна жїйє бар эле. Ал эли-
журтун коргогон, ынтымагын бе-
кемдєєгє олуттуу салым кошкон 
Сарбагыштын, Манап бийдин, 
Атаке баатырдын урпагы.

Аганын ар кандай жооптуу 
кызматтарында, илим сереси-
не умтулган єр жолунда 50 жыл 
бирге бактылуу ємїр кечи-
рїїсїнє ємїрлїк жубайы Бак-
тыгїл жеўе, уул-кыздарынын жа-
шоодогу ийгиликтери дем-кїч 
берди. Агабыз бир келген ємї-
рїндє окумуштуу, жетекчи, ата, 
чоў ата, таята катары єз милде-
тин жакшы єтєп, уул-кыздарын, 
неберелерин эркелетип, жаш кез-
деги мээнетинин їзїрїн кєрдї. 

 Искендер ага дїйнєдєн єтсє 
да нардай жїк кєтєргєн эмгек-
чилдиги, мыкты уюштуруучулу-
гу, салабаттуу басмырт жїрїм-
туруму, айылдаштарынын, ага-
туугандарынын жїрєк тїпкїрїн-
дє тїбєлїккє бекем сакталат. Бул 
эскерїї элине, єзгєчє билим бе-
рїї тармагына бараандуу эм-
гек єтєп, єрнєктїї жана татык-
туу жашап єткєн, ар дайым кеп-
кеўешин аябаган Искендер ага-
нын бейитине койгон гїлдестем 
болсун!

Жаркын элесиўиз ар дайым 
эсибизде, тынч уктаўыз Искен-
дер ага!

Бактыбек ИМАМАДИЕВ

ЖЫЛДЫЗ ЄЧСЄ ДА, ЖАРЫГЫ ЄЧПЄЙТ

КЕП МЕЗГИЛДЕ ЭМЕС, 
МЕЗГИЛ КААРМАНЫ 
БОЛО АЛГАНЫНДА...

КЕП МЕЗГИЛДЕ ЭМЕС, 

№3 (3452)
2023-жылдын 17-январы10

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

- Сиз менен кєркєм котормо жєнїндє 
кененирээк баарлашсамбы дейм. Кєркєм 
котормонун негизги максаты кайсы? Єзї-
ўїздїн тажрыйбаўыздан улам айтсаўыз, 
орто чыгарма деле мыкты котормочунун 
колунан жакшы чыгармага айланат деген 
кєз караш бар. Ушул туурабы?

- Котормочулук чоў санат. Мен котормочу-
ларды, сокурларды жетелеген адамдарга ок-
шоштурам. Башка тилде жазылган ырга, же 
аўгемеге бул тилди билбеген адам канчалык 
карабасын, аны ошол эле сокур адамдай кє-
рє албайт. Ушундай адамдарга жардам берїї 
максатында мен єзїм жакшы билген тилдер-
ге башка тилдерден чыгармаларды которуп, 
алардын кєзїн ачып, жакшы иштерди жасап, 
сооп алгым келет. Бир улутту экинчи улут ме-
нен, бир маданиятты башка бир маданият ме-
нен байланыштырууга аракет кылып, достук 
кєпїрєлєрїн курууга умтулам.

Эл билиши керек болгон чыгармаларды чет 
элдик же ата мекендик жарандарга тезирээк 
жеткирїїгє аракет кылам. Мисалы Кыргыз 
эл акыны Эгемберди Эрматовдун “Мухаммед 
пайгамбар” дастанын єзбек жана орус тилде-
рине, Кыргыз эл жазуучусу Мурза Гапаров-
дун “Мейман” повестин єзбек тилине, “Кыр-
гызстандын маданиятына эмгек сиўирген 

ишмерлер” Таш Мияшовдун “Махабат ме-
нен коштошуу” повестин, акын Кармышак              
Ташбаевдин «Бийик жердин балдары» ат-
туу ырлар жыйнагын єзбек тилине, жазуучу             
Сапар Абыловдун “Кєрїстєндєн кайткан аял” 
повестин, “Алтын кепич” жомоктор китебин, 
жазуучу Тєлєн Жолдошевдин “Манас” ро-
манын єзбек тилине, баткендик жазуучу                                                         
Аскаралы Ражабалиевдин «Мусаапыр» ат-
туу повесттер жыйнагын орус тилине, акын 
Маркабай Ааматовдун ырларын єзбек ти-
лине которгом. Ошондой эле кыргыз клас-
сиктери Алыкул Осмонов, Жолон Мамытов, 
Абдирашит Урбаевдун ырларын єзбек, орус 
жана англис тилдерине которуп, бир топ чет 
єлкєлїк сайттарда жарыяладым.

Мындан тышкары Єзбекстандын Баа-
тырлары, Єзбекстан эл акындары Абдулла               
Ариповдун эки томдук ырлар, дастандар жа-
на драмалар жыйнагын, Эркин Вахидовдун 
ырларын кыргыз, орус жана англис тилде-
рине, Єзбекстан эл акындары Аман Матчан,               
Халима Худайбердыева, Мухаммад Юсуф, 
акындар Равшан Файз, Фарида Афроз,                                                                       
Дилбар Хайдарова, Гулчехра Шахабидин кы-
зы, Адыл Икрам, Мухаммад Исмаил, Алым 
Осаров єўдїї акындардын ырларын орус 
жана англис тилдерине, єзбек поэзиясынын 

классиктери Алишер Навои, Захириддин          
Мухаммад Бабур, Бабарахим Машраптын 
казалдарын, рубаилерин кыргыз, орус жана 
англис тилдерине котордум. 

- Бир тилден экинчи тилге оодарып 
жатканда кандай кыйынчылыктар кє-
бїрєєк кол байлайт? Которгонго белсен-
ген тилдеги чыгарманын мыкты чыгышы 
їчїн эмнелерди билїї же їйрєнїї керек 
деп ойлойсуз? 

- Бир тилден экинчи тилге которууда эў 
кыйын нерсе – автордун стилин, деўгээлин, 
маанисин сактап калуу. Котормочу котормодо 
ийгиликке жетїї їчїн адегенде ошол тилде 
эркин сїйлєгєн жана ошол деўгээлдеги акын 
же жазуучу болушу керек. Анын жогорку фи-
лологиялык билимге ээ адис жана бул кесип-
те кєп жылдык тажрыйбасы болушу абзел.

- Сиз башка авторлор менен кандайча 
иштешесиз? Алардын чыгармалары сиз-
ге жакканы їчїн которосузбу, же ар кан-
дай зарылдыктан уламбы?

АДАБИЯТ – ДОСТУККА ДАНАКЕР

Єзбек-кыргыз жазуучусу Рахим КАРИМ:

“Мен котормочуларды, 
сокурларды жетелеген 
адамдарга окшоштурам”

- Мен авторлордун єтїнїчї боюнча алар 
менен оозеки иштешем. Бирок мен абдан 
начар менеджермин. Ушул кїнгє чейин ат-
карган котормо иштерим їчїн тєлєнїїсї ке-
рек болгон калем акынын 90 пайызын ала 
элекмин. Мунун кєптєгєн себептери бар. 
Мен алардын артынан чуркап калем акым-
ды талап кыла албайм. Бул менин мїнє-
зїмє туура келбейт. Буга убактым да жок. 
Кээ бир чет элдик авторлор чыгармала-
рын кыргыз, єзбек, орус тилдерине кото-
руп, басып чыгарууга кємєк кєрсєтїїмдї 
суранышат. Мен аларга калыс жардамда-
шуудан баш тартпайм. Алардын єздєрїн 
бактылуу сезиши їчїн колумдан келген 
бардык жардамды кєрсєтєм. Кудай каала-
баса мени алар менен жолуктурмак эмес деп 
ойлойм. Кыскасы, котормочулук менен за-
рылчылык їчїн алектенбейм. Мага котор-
мо менен иштєє абдан жагат. Жогоруда айт-
кандай, мїмкїн болушунча “сокурлардын” 
кєзїн ачкым келет. Мен кєбїнчє кайрым-
дуулук їчїн иштейм. Себеби, мен адабият-
ка акча табуу їчїн келген жокмун. Эгерде 
китептеримди сатууга туура келип жатса, 
буга мен кїнєєлїї эмесмин. Буга мезгил, 
заман айыптуу деп билем.

Кийинки сурооўузга келсек, єзїмє жакпа-
ган же окурманга эч кандай таасири тийбеген 
чыгармаларды которбойм. Мага канча акча 
сунуштаса да. Анткени менин максатым ко-
торуу жолу менен акча табуу эмес, жогоруда 
айткандай адамдарды руханий жактан ба-
йытуу, маданияттарды бириктирїї. Элибиз-
де ушундай кеп бар эмеспи: “Казанда бол-
со, чємїчкє чыгат” деген. Чыгармада эчтеке 
жок болсо, аны мыкты котормочу да кооздоп, 
жакшырта албайт деп ойлойм. Кээ бир ко-
тормочулар ушундай кылса, алар адабиятка 
чыккынчылык кылып жатышат деп ойлойм. 
Мунун баары ар кимдин єз абийирине байла-
ныштуу. Бирок, мындай кєрїнїшкє мен тап-
такыр каршымын.

Ризван ИСМАИЛОВА
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

2022-ЖЫЛДЫН 19-АПРЕЛИНДЕ МОСКВА ШААРЫНДА КОЛ КОЮЛГАН 
2015-ЖЫЛДЫН 8-МАЙЫНДА КОЛ КОЮЛГАН 2014-ЖЫЛДЫН 29-МАЙЫНДАГЫ 

ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ ЖЄНЇНДЄ КЕЛИШИМГЕ КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОШУЛУУСУНА БАЙЛАНЫШТУУ 2014-ЖЫЛДЫН 

29-МАЙЫНДАГЫ ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ ЖЄНЇНДЄ 
КЕЛИШИМДИН, ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИНИН УКУГУНА 

КИРГЕН АЙРЫМ ЭЛ АРАЛЫК КЕЛИШИМДЕРДИН ЖАНА ЕВРАЗИЯ 
ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИНИН ОРГАНДАРЫНЫН АКТЫЛАРЫНЫН 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ТАРАБЫНАН КОЛДОНУЛУШУ БОЮНЧА 
ШАРТТАР ЖАНА ЄТКЄЄЛ ЖОБОЛОР ТУУРАЛУУ ПРОТОКОЛГО ЄЗГЄРТЇЇ 

КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ ПРОТОКОЛДУ РАТИФИКАЦИЯЛОО ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2022-æûëäûí 30-íîÿáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
2022-æûëäûí 19-àïðåëèíäå Ìîñêâà øààðûíäà êîë êîþëãàí 2015-æûëäûí 8-ìàéûíäà êîë 

êîþëãàí 2014-æûëäûí 29-ìàéûíäàãû Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãè æºí¿íäº êåëèøèìãå Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîøóëóóñóíà áàéëàíûøòóó 2014-æûëäûí 29-ìàéûíäàãû Åâðàçèÿ ýêîíî-
ìèêàëûê áèðëèãè æºí¿íäº êåëèøèìäèí, Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíèí óêóãóíà êèðãåí àé-
ðûì ýë àðàëûê êåëèøèìäåðäèí æàíà Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíèí îðãàíäàðûíûí àêòû-
ëàðûíûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû òàðàáûíàí êîëäîíóëóøó áîþí÷à øàðòòàð æàíà ºòêººë æîáîëîð 
òóóðàëóó ïðîòîêîëãî ºçãºðò¿¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº 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 àò-
êàðûëãàíû 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., 2023-æûëäûí 10-ÿíâàðû, ¹1

"КООПТУУ ЄНДЇРЇШТЇК ОБЪЕКТТЕРДИН ЄНЄР ЖАЙЛЫК 
КООПСУЗДУГУ ЖЄНЇНДЄ" КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

МЫЙЗАМЫНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2022-æûëäûí 23-íîÿáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
"Êîîïòóó ºíä¿ð¿øò¿ê îáúåêòòåðäèí ºíºð æàéëûê êîîïñóçäóãó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëè-

êàñûíûí Ìûéçàìûíà (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Æàð÷ûñû, 2016-æ., ¹ 7, 
878-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) 2-áåðåíå òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 11-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"11) àäèñòåøòèðèëãåí óþì - ºíºð æàé êîîïñóçäóãó æààòûíäà àòàéûí áèëèìãå ýý áîëãîí, 

áåëãèëåíãåí òàðòèïòå àòòåñòàöèÿëàíãàí àäèñòåðè áàð óþì.";
2) 5-áåðåíåäå:
à) 1-áºë¿êòº:
- 1-ïóíêòòà:
"ä" ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"ä) ê¿÷ò¿¿ òààñèð ýò¿¿÷¿ óóëóó çàòòàð - ºòº óóëóó æàíà áåëãèë¿¿ áèð øàðòòàðäà (íåãèçèíåí 

õèìèÿëûê æàêòàí êîîïòóó îáúåêòòåðäåãè àâàðèÿëàðäà) àäàìäàðäûí æàíà æàíûáàðëàðäûí 
ìàññàëûê óóëàíóóñóíà àëûï êåë¿¿ãº, îøîíäîé ýëå àéëàíà-÷ºéðºí¿ áóëãîîãî æºíäºìä¿¿ õè-
ìèÿëûê êîøóëìàëàð;";

"å", "æ" ïóíêò÷àëàðû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 3-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"3) ºíºð æàéëûê áàãûòòàãû ñòàöèîíàðäóó îðíîòóëãàí æ¿ê êºòºð¿¿÷¿ ìåõàíèçìäåð, ýñêàëà-

òîðëîð, àðêàí æîëäîð, ôóíèêóë¸ðëîð, ëèôòòåð ïàéäàëàíûëàò;";
á) 2-áºë¿ê òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"2. Êîîïòóó ºíä¿ð¿øò¿ê îáúåêòòåðãå òºìºíê¿ëºð êèðáåéò:
1) ýëåêòð òàðìàêòûê ÷àðáà îáúåêòòåðè;
2) òóðàê æàé èìàðàòòàðûí, îøîíäîé ýëå ºíä¿ð¿øò¿ê ýìåñ ì¿íºçäºã¿ èìàðàòòàðäû æàíà êóðóë-

ìàëàðäû ãàç ìåíåí æàáäóóãà àðíàëãàí æàðàòûëûø ãàçûíûí æå ñóþëòóëãàí êºì¿ð ñóóòåê ãàçûíûí 
òºìºíê¿ æàíà îðòî áàñûìäàãû ãàç áºë¿øò¿ð¿¿÷¿ òàðìàêòàðû æàíà ãàç êåðåêòºº òàðìàêòàðû.";

â) 4-áºë¿êòºã¿ "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
3) 6-áåðåíåäåãè "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
4) 7-áåðåíåíèí 1-ïóíêòó "êîíñåðâàöèÿëîî" äåãåí ñºçäºí êèéèí ", ðåêóëüòèâàöèÿëîî" äåãåí 

ñºç ìåíåí òîëóêòàëñûí;
5) 8-áåðåíåäå:
à) 1-áºë¿ê "êîíñåðâàöèÿëîî" äåãåí ñºçäºí êèéèí ", ðåêóëüòèâàöèÿëîî" äåãåí ñºç ìåíåí òî-

ëóêòàëñûí;
á) 3-áºë¿êòºã¿ "Ìûéçàìäà êàðàëãàí òàðòèïòå" äåãåí ñºçäºð "óøóë Ìûéçàìäûí 13-áåðåíå-

ñèíäå àíûêòàëãàí òàðòèïòå" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
6) 9-áåðåíåäå:
à) áåðåíåíèí àòàëûøû æàíà òåêñòè àð êàíäàé æºíäºìº ôîðìàëàðûíäàãû "êîíñåðâàöèÿëîî" äå-

ãåí ñºçäºí êèéèí òèåøåë¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ ", ðåêóëüòèâàöèÿëîî" äåãåí ñºç ìåíåí òîëóêòàëñûí;
á) 1-áºë¿êòºã¿ "Áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ºíºð æàé êîîïñóçäóãó ýêñïåðòèçàñûíûí êîðóòóíäóëà-

ðûíûí ðååñòðèíå êèðãèçèëãåí" äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
â) 2-áºë¿êòºã¿ "æàíà äîëáîîðäóê óþì òàðàáûíàí äîëáîîðäóê ÷å÷èìäåðäèí àòêàðûëûøûíà 

àâòîðäóê êºçºìºëäºº êàìñûç êûëûíàò" äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
7) 10-áåðåíåäå:
à) "1. Êîîïòóó" äåãåí ñºç "Êîîïòóó" äåãåí ñºçãº àëìàøòûðûëñûí;
á) àð êàíäàé æºíäºìº ôîðìàëàðûíäàãû "ªêìºò" äåãåí ñºç òèåøåë¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ "Ìè-

íèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
â) 6-ïóíêòòàãû "èìàðàòòàðäûí æàíà êóðóëìàëàðäûí ºíºð æàé êîîïñóçäóãóíà ýêñïåðòèçà æ¿ð-

ã¿ç¿¿ãº," äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
8) 11-áåðåíåäåãè "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
9) 12-áåðåíåäå:
à) "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
á) 2-áºë¿êòºã¿ "òèéèøò¿¿ ºíä¿ð¿ø òàðìàãûíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí" äåãåí ñºçäºð "ûé-

ãàðûì óêóêòóó êîíòðîëäîî÷ó îðãàí" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
10) 13-áåðåíå òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"13-áåðåíå. ªíºð æàé êîîïñóçäóãóíà ýêñïåðòèçà æ¿ðã¿ç¿¿
1. Êîîïòóó ºíä¿ð¿øò¿ê îáúåêòòè êóðóó, êå¢åéò¿¿, ðåêîíñòðóêöèÿëîî, òåõíèêàëûê êàéðà æàá-

äóó, êîíñåðâàöèÿëîî, ðåêóëüòèâàöèÿëîî æàíà æîþó äîëáîîðäóê äîêóìåíòòåðèíå ºíºð æàé êîîï-
ñóçäóãóíà ýêñïåðòèçà æ¿ðã¿ç¿ë¿¿ãº òèéèø.

2. ªíºð æàé êîîïñóçäóãóíà ýêñïåðòèçà ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí æàíà àäèñòåøòèðèëãåí óþì-
äàð òàðàáûíàí æ¿ðã¿ç¿ëºò.

Àäèñòåøòèðèëãåí óþìäóí áåëãèëåíãåí òàðòèïòå àòòåñòàöèÿëàíãàí ºíºð æàé êîîïñóçäóãó 
æààòûíäàãû àäèñòåðè áîëóóãà òèéèø.

3. Àäèñòåøòèðèëãåí óþì ºíºð æàé êîîïñóçäóãóíà ýêñïåðòèçà æ¿ðã¿ç¿¿ òóóðàëóó ûéãàðûì 
óêóêòóó îðãàíãà êàáàðëàéò.

4. ªíºð æàé êîîïñóçäóãóíà ýêñïåðòèçà æ¿ðã¿ç¿¿ æàíà êîðóòóíäóíó òàðèçäºº òàðòèáè Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òàðàáûíàí àíûêòàëàò.";

11) 14-áåðåíåíèí 2-áºë¿ã¿íäºã¿ "ªêìºò¿í¿í" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí" äåãåí 
ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;

12) 17-áåðåíåäåãè "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí.
2-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè óøóë Ìûéçàì ê¿÷¿íº êèðãåí ê¿íäºí òàð-

òûï ¿÷ àéëûê ìººíºòòº óøóë Ìûéçàìäû êîëäîíóó ¿÷¿í çàðûë áîëãîí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòû-
ëàðäû êàáûë àëñûí.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2023-æûëäûí 10-ÿíâàðû, ¹2

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О РАТИФИКАЦИИ ПРОТОКОЛА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОТОКОЛ ОБ 

УСЛОВИЯХ И ПЕРЕХОДНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКОЙ ДОГОВОРА О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ ОТ 29 
МАЯ 2014 ГОДА, ОТДЕЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ, ВХОДЯЩИХ 

В ПРАВО ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА, И АКТОВ ОРГАНОВ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В СВЯЗИ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К ДОГОВОРУ О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
СОЮЗЕ ОТ 29 МАЯ 2014 ГОДА, ПОДПИСАННЫЙ 8 МАЯ 2015 ГОДА, 

ПОДПИСАННОГО 19 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
30 íîÿáðÿ 2022 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Ðàòèôèöèðîâàòü Ïðîòîêîë î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïðîòîêîë îá óñëîâèÿõ è ïåðåõîäíûõ 

ïîëîæåíèÿõ ïî ïðèìåíåíèþ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé Äîãîâîðà î Åâðàçèéñêîì ýêîíîìè÷åñ-
êîì ñîþçå îò 29 ìàÿ 2014 ãîäà, îòäåëüíûõ ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ, âõîäÿùèõ â ïðàâî 
Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà, è àêòîâ îðãàíîâ Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà 
â ñâÿçè ñ ïðèñîåäèíåíèåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ê Äîãîâîðó î Åâðàçèéñêîì ýêîíîìè÷åñ-
êîì ñîþçå îò 29 ìàÿ 2014 ãîäà, ïîäïèñàííûé 8 ìàÿ 2015 ãîäà, ïîäïèñàííûé 19 àïðåëÿ 2022 
ãîäà â ãîðîäå Ìîñêâå.

Ñòàòüÿ 2
Ìèíèñòåðñòâó èíîñòðàííûõ äåë Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè óâåäîìèòü Åâðàçèéñêóþ ýêîíîìè-

÷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 îïóáëè-

êîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 10 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà, ¹1

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ»

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
23 íîÿáðÿ 2022 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè îïàñíûõ ïðîèç-

âîäñòâåííûõ îáúåêòîâ» (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 2016 ã., ¹ 7, ñò. 
878) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ñòàòüþ 2 äîïîëíèòü ïóíêòîì 11 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«11) ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ - îðãàíèçàöèÿ, èìåþùàÿ ñïåöèàëèñòîâ, àòòåñòî-

âàííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, êîòîðûå îáëàäàþò ñïåöèàëüíûìè ïîçíàíèÿìè â îáëàñòè 
ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè.»;

2) â ñòàòüå 5:
à) â ÷àñòè 1:
- â ïóíêòå 1:
ïîäïóíêò «ä» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«ä) ñèëüíîäåéñòâóþùèå ÿäîâèòûå âåùåñòâà - õèìè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ, îáëàäàþùèå âûñî-

êîé òîêñè÷íîñòüþ è ñïîñîáíûå ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ (â îñíîâíîì ïðè àâàðèÿõ íà õè-
ìè÷åñêè îïàñíûõ îáúåêòàõ) âûçûâàòü ìàññîâûå îòðàâëåíèÿ ëþäåé è æèâîòíûõ, à òàêæå çàðà-
æàòü îêðóæàþùóþ ñðåäó;»;

ïîäïóíêòû «å», «æ» ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó;
- ïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«3) èñïîëüçóþòñÿ ñòàöèîíàðíî óñòàíîâëåííûå ãðóçîïîäúåìíûå ìåõàíèçìû, ýñêàëàòîðû, êà-

íàòíûå äîðîãè, ôóíèêóëåðû, ëèôòû ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ;»;
á) ÷àñòü 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2. Ê îïàñíûì ïðîèçâîäñòâåííûì îáúåêòàì íå îòíîñÿòñÿ: 
1) îáúåêòû ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà;
2) ñåòè ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ è ñåòè ãàçîïîòðåáëåíèÿ íèçêîãî è ñðåäíåãî äàâëåíèÿ ïðèðîäíîãî 

ãàçà èëè ñæèæåííîãî óãëåâîäîðîäíîãî ãàçà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ãàçîñíàáæåíèÿ æèëûõ çäà-
íèé, à òàêæå çäàíèé è ñîîðóæåíèé íåïðîèçâîäñòâåííîãî õàðàêòåðà.»;

â) â ÷àñòè 4 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ»;
3) â ñòàòüå 6 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâî» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ»;
4) ïóíêò 1 ñòàòüè 7 ïîñëå ñëîâà «êîíñåðâàöèÿ» äîïîëíèòü ñëîâîì «, ðåêóëüòèâàöèÿ»;
5) â ñòàòüå 8:
à) ÷àñòü 1 ïîñëå ñëîâà «êîíñåðâàöèþ» äîïîëíèòü ñëîâîì «, ðåêóëüòèâàöèþ»;
á) â ÷àñòè 3 ñëîâà «â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå» çàìåíèòü ñëîâàìè «â ïî-

ðÿäêå, îïðåäåëåííîì ñòàòüåé 13 íàñòîÿùåãî Çàêîíà»;
6) â ñòàòüå 9:
à) íàèìåíîâàíèå è òåêñò ñòàòüè ïîñëå ñëîâà «êîíñåðâàöèè» äîïîëíèòü ñëîâîì «, ðåêóëüòè-

âàöèè»;
á) â ÷àñòè 1 ñëîâà «, â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå âíåñåííîãî â ðååñòð çàêëþ÷åíèé ýêñïåðòèçû 

ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè» èñêëþ÷èòü;
â) â ÷àñòè 2 ñëîâà «è ïðîåêòíîé îðãàíèçàöèåé îáåñïå÷èâàåòñÿ àâòîðñêèé íàäçîð çà ñîáëþ-

äåíèåì ïðîåêòíûõ ðåøåíèé» èñêëþ÷èòü;
7) â ñòàòüå 10:
à) ñëîâà «1. Îðãàíèçàöèè» çàìåíèòü ñëîâîì «Îðãàíèçàöèè»;
á) ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâî» â ðàçëè÷íûõ ïàäåæíûõ ôîðìàõ çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåò Ìè-

íèñòðîâ» â ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàäåæàõ;
â) â ïóíêòå 6 ñëîâà «ýêñïåðòèçó ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé,» èñê-

ëþ÷èòü;
8) â ñòàòüå 11 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ»;
9) â ñòàòüå 12:
à) ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ»;
á) â ÷àñòè 2 ñëîâà «óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ñîîòâåòñòâóþùåé îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè» 

çàìåíèòü ñëîâàìè «óïîëíîìî÷åííûì êîíòðîëèðóþùèì îðãàíîì»;
10) ñòàòüþ 13 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ñòàòüÿ 13. Ýêñïåðòèçà ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè
1. Ýêñïåðòèçå ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè ïîäëåæèò ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ñòðîè-

òåëüñòâî, ðàñøèðåíèå, ðåêîíñòðóêöèþ, òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå, êîíñåðâàöèþ, ðåêóëüòè-
âàöèþ è ëèêâèäàöèþ îïàñíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåêòà.

2. Ýêñïåðòèçà ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè ïðîâîäèòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè.

Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ äîëæíà èìåòü ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé 
áåçîïàñíîñòè, àòòåñòîâàííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

3. Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ óâåäîìëÿåò óïîëíîìî÷åííûé îðãàí î ïðîâåäåíèè ýêñ-
ïåðòèçû ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè.

4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè è îôîðìëåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ 
îïðåäåëÿåòñÿ Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.»;

11) â ÷àñòè 2 ñòàòüè 14 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâà» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ»;
12) â ñòàòüå 17 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâó» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòó Ìèíèñòðîâ». 
Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëè-

êîâàíèÿ.
Êàáèíåòó Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â òðåõìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñè-

ëó íàñòîÿùåãî Çàêîíà ïðèíÿòü íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðèìåíåíèÿ 
íàñòîÿùåãî Çàêîíà.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 10 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà, ¹2



2022-2024-ЖЫЛДАРГА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЕЙКИНДИК 
МААЛЫМАТТАРЫНЫН УЛУТТУК ИНФРАТЇЗЇМЇН ТЇЗЇЇ ЖАНА 

ЄНЇКТЇРЇЇ БОЮНЧА ПРОГРАММАНЫ БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2022-æûëäûí 12-ÿíâàðûíäàãû ¹2-ò òåñ-
êåìåñè ìåíåí áåêèòèëãåí 2022-2023-æûëäàðãà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà áàøêàðóóíó ñàíà-
ðèïòåøòèð¿¿ æàíà ñàíàðèïòèê èíôðàò¿ç¿ìä¿ ºí¿êò¿ð¿¿ áîþí÷à èø-÷àðàëàð ïëàíûí æ¿çº-
ãº àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13,17-áåðåíåëåðèíå, "Ýëåêòðîíäóê áàøêà-
ðóó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6-áåðåíåñèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
- 2022-2024-æûëäàðãà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìåéêèíäèê ìààëûìàòòàðûíûí óëóòòóê 

èíôðàò¿ç¿ì¿í ò¿ç¿¿ æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ áîþí÷à ïðîãðàììà (ìûíäàí àðû - Ïðîãðàììà) 1-òèð-
êåìåãå ûëàéûê;

- Ïðîãðàììàíû èøêå àøûðóó áîþí÷à èø-÷àðàëàð ïëàíû (ìûíäàí àðû - Èø-÷àðàëàð ïëà-
íû) 2-òèðêåìåãå ûëàéûê;

- Ïðîãðàììàíûí àëäûí àëà áþäæåòè 3-òèðêåìåãå ûëàéûê;
- Ïðîãðàììàíûí èøêå àøûðûëûøûíà ìîíèòîðèíã æ¿ðã¿ç¿¿ æàíà áààëîî èíäèêàòîðëîðó-

íóí ìàòðèöàñû 4-òèðêåìåãå ûëàéûê.
2. Ïðîãðàììà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòå êàðàëãàí êàðàæàòòàðäûí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-

íûí ìûéçàìäàðûíäà òûþó ñàëûíáàãàí òèåøåë¿¿ ìèíèñòðëèêòåðäèí æàíà âåäîìñòâîëîðäóí 
òàðòûëãàí áàøêà êàðàæàòòàðûíûí ÷åãèíäå èøêå àøûðûëàò äåï áåëãèëåíñèí.

3. Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû (ìàêóëäà-
øóó áîþí÷à) Ïðîãðàììàíû æàíà àíû èøêå àøûðóó áîþí÷à Èø-÷àðàëàð ïëàíûí àòêàðóóãà 
àëûøñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë ÷àðáà ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Æåð ðåñóðñòàðû êûç-
ìàòû êâàðòàë ñàéûí, îò÷åòòóê ìåçãèëäåí êèéèíêè àéäûí 20ñûíàí êå÷èêòèðáåñòåí Èø-÷à-
ðàëàð ïëàíûí àòêàðóó æºí¿íäº æàëïûëàíãàí ìààëûìàòòû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðå-
çèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäå-
ðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà áåðèï òóðñóí.

5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòèíèí Òºðàãàñûíûí áèðèí÷è îðóí áàñàðûíà æ¿êòºëñ¿í.

6. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 16-äåêàáðû, ¹706

ЖАЎЫ СИНТЕТИКАЛЫК БАЎГИЗАТТАРДЫН ЖАНА 
ЖАЎЫ ПСИХОАКТИВДЇЇ ЗАТТАРДЫН ПАЙДА БОЛУШУ 

ЖЄНЇНДЄ БИЛДИРЇЇНЇН УЛУТТУК МЕХАНИЗМИН 
КИРГИЗЇЇ КОНЦЕПЦИЯСЫН БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 12-îêòÿáðûíäàãû ¹435 Æàð-
ëûãû ìåíåí áåêèòèëãåí 2026-æûëãà ÷åéèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí ºí¿êò¿ð¿¿í¿í óëóòòóê 
ïðîãðàììàñûí àòêàðóó, æà¢û ñèíòåòèêàëûê áà¢ãèçàòòàðäûí æàíà æà¢û ïñèõîàêòèâä¿¿ çàò-
òàðäûí ïàéäà áîëóøó æºí¿íäº áèëäèð¿¿ ìåõàíèçìèí ò¿ç¿¿, îøîíäîé ýëå àëàðäûí æ¿ã¿ð-
ò¿ë¿ø¿íº òàëàïòàãûäàé êîíòðîëäó áåëãèëºº ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 
17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Æà¢û ñèíòåòèêàëûê áà¢ãèçàòòàðäûí æàíà æà¢û ïñèõîàêòèâä¿¿ çàòòàðäûí ïàéäà áî-
ëóøó æºí¿íäº áèëäèð¿¿í¿í óëóòòóê ìåõàíèçìèí êèðãèç¿¿ êîíöåïöèÿñû (ìûíäàí àðû - Êîí-
öåïöèÿ) òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Ìèíèñòðëèêòåð, ìàìëåêåòòèê êîìèòåò æàíà àäìèíèñòðàòèâäèê âåäîìñòâîëîð Êîíöåï-
öèÿíû èøêå àøûðóó áîþí÷à èø-÷àðàëàð ïëàíûíûí äîëáîîðóíà êèðãèç¿¿ ¿÷¿í Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíå áèð àéëûê ìººíºòòº ñóíóøòàðäû êèðãèçñèí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãè ìèíèñòðëèêòåðäèí, ìàìëåêåòòèê 
êîìèòåòòèí æàíà àäìèíèñòðàòèâäèê âåäîìñòâîëîðäóí ñóíóøòàðûí æàëïûëàñûí æàíà Êîí-
öåïöèÿíû èøêå àøûðóó áîþí÷à èø-÷àðàëàð ïëàíû æºí¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòèíèí òåñêåìåñèíèí äîëáîîðóí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòèíèí êàðîîñóíà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êèðãèçñèí.

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àä-
ìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíò-
ðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

5. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 30-äåêàáðû, ¹723

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКОНОМИКАЛЫК КООПСУЗДУГУН 
КАМСЫЗ КЫЛУУ БОЮНЧА ЧАРАЛАР ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Ôèíàíñû-ýêîíîìèêàëûê êîîïñóçäóêòó êàìñûç êûëóó, è÷êè âàëþòà ðûíîãóíäàãû êûðäààë-
äû òóðóêòàøòûðóó, îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óëóòòóê êûçûê÷ûëûêòàðûí êîð-
ãîî ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð áåëãèëåíñèí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí òèåøåë¿¿ ÷å÷èìè êàáûë àëûíãàí-

ãà ÷åéèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíàí íàêòàëàé ÷åò ºëêºë¿ê âàëþòàíû àëûï ÷ûãóóãà óáàêòû-
ëóó òûþó ñàëóó:

- ðåçèäåíò ýìåñòåðãå æàíà ÷åò ºëêºë¿ê æàðàíäàðãà 5000äåí (áåø ìè¢) êºï íàêòàëàé ÀÊØ 
äîëëàðû ñóììàñûíäà;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðûíà æàíà ðåçèäåíòòåðèíå 10 000äåí (îí ìè¢) êºï 
íàêòàëàé ÀÊØ äîëëàðû ñóììàñûíäà;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðû æàíà ðåçèäåíòòåðè 10 000äåí (îí ìè¢) êºï ÀÊØ 
äîëëàðû ñóììàñûíäà íàêòàëàé ÀÊØ äîëëàðûí àëûï ÷ûêêàí ó÷óðäà, áåëãèëåíãåí ëèìèòòåí 
àøêàí ñóììàíûí 10% ºë÷ºì¿íäº òºëºì àëóó.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê ìàìëåêåòòèê êîìèòåòèíèí ×åê àðà êûç-
ìàòû æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê áàæû 
êûçìàòû óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí íàêòàëàé ÀÊØ äîëëàðûí àëûï ÷ûãóóãà 
áºãºò êîþóãà áàãûòòàëãàí çàðûë áîëãîí ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê ìàìëå-
êåòòèê êîìèòåòèíèí òºðàãàñûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2023-æûëäûí 13-ÿíâàðû, ¹7

№3 (3452)
2023-жылдын 17-январы12

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2012-ЖЫЛДЫН 
24-ОКТЯБРЫНДАГЫ №745 «КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

СОЦИАЛДЫК ФОНДУ ТАРАБЫНАН МАМЛЕКЕТТИК 
ПЕНСИЯЛЫК ТОПТОО ФОНДУНУН ПЕНСИЯЛЫК ТОПТОЛГОН 

КАРАЖАТТАРЫН ТЄЛЄП БЕРЇЇ ЭРЕЖЕСИ ЖЄНЇНДЄ» 
ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Òîïòîìî ñèñòåìàíûí æàãûìäóóëóãóí æîãîðóëàòóó æàíà ïåíñèÿëûê òîïòîëãîí êàðàæàò-
òàðäû òºëºº ìåõàíèçìäåðèí ºðê¿íäºò¿¿ ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 
17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2012-æûëäûí 24-îêòÿáðûíäàãû ¹745 «Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîöèàëäûê ôîíäó òàðàáûíàí Ìàìëåêåòòèê ïåíñèÿëûê òîïòîî ôîíäó-
íóí ïåíñèÿëûê òîïòîëãîí êàðàæàòòàðûí òºëºï áåð¿¿ ýðåæåñè æºí¿íäº» òîêòîìóíà òº-
ìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîöèàëäûê 
ôîíäó òàðàáûíàí Ìàìëåêåòòèê ïåíñèÿëûê òîïòîî ôîíäóíóí ïåíñèÿëûê òîïòîëãîí êàðà-
æàòòàðûí òºëºï áåð¿¿ ýðåæåñèíäå:

- 1-ïóíêòòà:
6-ïóíêò÷à òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«6) èïîòåêàëûê êðåäèò àëûï æàòêàí æå àëãàí, îøîíäîé ýëå «Ìàìëåêåòòèê èïîòåêàëûê 

êîìïàíèÿ» à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìó (ìûíäàí àðû - «ÌÈÊ» ÀÀÊ) òàðàáûíàí êàðæûëàíãàí 
ìàìëåêåòòèê òóðàê æàé ïðîãðàììàñûíûí êàòûøóó÷óëàðû ¿÷¿í êèéèí ñàòûï àëóó ìåíåí 
òóðàê æàéäû èæàðàëîî êåëèøèìè áîþí÷à òºëºìäºðä¿ òºëºãºí àäàìäàðãà, àëàðäûí æó-
áàéëàðûíà áåø æ¿ç ýñåïòèê êºðñºòê¿÷òºí êåì ýìåñ æàíà èïîòåêàëûê êðåäèòòèí êàëäû-
ãûíûí ñóììàñûíàí àøïàãàí ñóììàäà;»;

7-ïóíêò÷àäàãû «àäàìäàðãà» äåãåí ñºçäºí êèéèí «, îøîíäîé ýëå àëàðäûí æóáàéëàðû-
íà, áàëäàðûíà, àòà-ýíåëåðèíå» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 3-ïóíêòòà:
æåòèí÷è àáçàö òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
«- èïîòåêàëûê êðåäèò àëûï æàòêàí æå àëãàí, îøîíäîé ýëå «ÌÈÊ» ÀÀÊ òàðàáûíàí êàð-

æûëàíãàí ìàìëåêåòòèê òóðàê æàé ïðîãðàììàñûíûí êàòûøóó÷óëàðû ¿÷¿í êèéèí ñàòûï àëóó 
ìåíåí òóðàê æàéäû èæàðàëîî êåëèøèìè áîþí÷à òºëºìäºðä¿ òºëºãºí àäàìãà, îøîíäîé 
ýëå æóáàéûíà áèð æîëó, ýãåðäå àð áèðèíèí ïåíñèÿëûê òîïòîîëîðóíóí ñóììàñû êàéðûë-
ãàí ó÷óðäà ºç ºç¿í÷º áåø æ¿ç ýñåïòèê êºðñºòê¿÷òºí êåì áîëáîñî æàíà èïîòåêàëûê êðå-
äèòòèí êàëäûãûíûí ñóììàñûíàí àøïàñà;»;

ñåãèçèí÷è àáçàö «àäàìäàðãà» äåãåí ñºçäºí êèéèí «, îøîíäîé ýëå àëàðäûí æóáàéëà-
ðûíà, áàëäàðûíà, àòà-ýíåëåðèíå» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 151-ïóíêòòà:
áèðèí÷è àáçàö «Èïîòåêàëûê êðåäèò àëûï æàòêàí æå àëãàí» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí 

«, «ÌÈÊ» ÀÀÊ òàðàáûíàí êàðæûëàíãàí ìàìëåêåòòèê òóðàê æàé ïðîãðàììàñûíûí êàòû-
øóó÷óëàðû ¿÷¿í êèéèí ñàòûï àëóó ìåíåí òóðàê æàéäû èæàðàëîî êåëèøèìè áîþí÷à òº-
ëºìäºðä¿ òºëºãºí» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

¿÷¿í÷¿ àáçàö ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû áåøèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«- èïîòåêàëûê òóðàê æàéãà êðåäèò áåð¿¿ ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäàí èïî-

òåêàëûê êðåäèò áåð¿¿í¿ æàêòûðóó æºí¿íäº æå àíûí áàð ýêåíäèãè æºí¿íäº, æå áîëáî-
ñî «ÌÈÊ» ÀÀÊ òàðàáûíàí êàðæûëàíãàí ìàìëåêåòòèê òóðàê æàé ïðîãðàììàñûíûí êàòû-
øóó÷óëàðû ¿÷¿í êèéèí ñàòûï àëóó ìåíåí òóðàê æàéäû èæàðàëîî êåëèøèìè áîþí÷à òº-
ëºìäºðä¿ òºëºº æºí¿íäº äîêóìåíò.»;

- 17-ïóíêòòà:
¿÷¿í÷¿ àáçàö «Èïîòåêàëûê êðåäèò àëûï æàòêàí æå àëãàí» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «, 

îøîíäîé ýëå «ÌÈÊ» ÀÀÊ òàðàáûíàí êàðæûëàíãàí ìàìëåêåòòèê òóðàê æàé ïðîãðàììà-
ñûíûí êàòûøóó÷óëàðû ¿÷¿í êèéèí ñàòûï àëóó ìåíåí òóðàê æàéäû èæàðàëîî êåëèøèìè 
áîþí÷à òºëºìäºðä¿ òºëºãºí» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

¿÷¿í÷¿ àáçàöòàãû «¿÷ èø» äåãåí ñºçäºð «îí òºðò» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
- 26-ïóíêò «èïîòåêàëûê êðåäèò àëãàí æå àëûï æàòêàí» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «, îøîí-

äîé ýëå «ÌÈÊ» ÀÀÊ òàðàáûíàí êàðæûëàíãàí ìàìëåêåòòèê òóðàê æàé ïðîãðàììàñûíûí 
êàòûøóó÷óëàðû ¿÷¿í êèéèí ñàòûï àëóó ìåíåí òóðàê æàéäû èæàðàëîî êåëèøèìè áîþí÷à 
òºëºìäºðä¿ òºëºãºí» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí; 

- 261-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
«261. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîöèàëäûê ôîíäó ìåíåí êîììåðöèÿëûê áàíêòàðäûí 

îðòîñóíäà èïîòåêàëûê êðåäèò àëûï æàòêàí æå àëãàí, «ÌÈÊ» ÀÀÊ òàðàáûíàí êàðæûëàí-
ãàí ìàìëåêåòòèê òóðàê æàé ïðîãðàììàñûíûí êàòûøóó÷óëàðû ¿÷¿í êèéèí ñàòûï àëóó ìå-
íåí òóðàê æàéäû èæàðàëîî êåëèøèìè áîþí÷à òºëºìäºðä¿ òºëºãºí êàìñûçäàíäûðûë-
ãàí àäàìäûí, îøîíäîé ýëå æóáàéûíûí ïåíñèÿëûê òîïòîîëîðó áàð ýêåíäèãèí, èïîòåêà-
ëûê êðåäèòòèí áåðèëèøèí æàêòûðóó æå àíûí áàð ýêåíèí æå áîëáîñî ìàìëåêåòòèê òóðàê 
æàé ïðîãðàììàñûíûí êàòûøóó÷óëàðû ¿÷¿í êèéèí ñàòûï àëóó ìåíåí òóðàê æàéäû èæà-
ðàëîî êåëèøèìè áîþí÷à òºëºìäºðä¿ òºëºº æºí¿íäº ûðàñòîî áîþí÷à ìààëûìàò àëìà-
øóó èïîòåêàëûê òóðàê æàéãà êðåäèò áåð¿¿ ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí àðêû-
ëóó èøêå àøûðûëàò.»;

- 262-ïóíêò «Èïîòåêàëûê êðåäèò àëûï æàòêàí æå àëãàí» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «, «ÌÈÊ» 
ÀÀÊ òàðàáûíàí êàðæûëàíãàí ìàìëåêåòòèê òóðàê æàé ïðîãðàììàñûíûí êàòûøóó÷óëàðû 
¿÷¿í êèéèí ñàòûï àëóó ìåíåí òóðàê æàéäû èæàðàëîî êåëèøèìè áîþí÷à òºëºìäºðä¿ òº-
ëºãºí» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 263 æàíà 264-ïóíêòòàð òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
«263. «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîöèàëäûê ôîíäóíà êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê òîïòî-

ëóó÷ó ïåíñèÿëûê ôîíäó» ìåêåìåñè êàìñûçäàíäûðûëãàí àäàìäûí, îøîíäîé ýëå àíûí 
æóáàéûíûí ïåíñèÿëûê òîïòîî êàðàæàòòàðûí (ïåíñèÿíûí òîïòîî áºë¿ã¿í) òºëºº æºí¿í-
äº ÷å÷èìäè àëãàíäàí êèéèí ïåíñèÿëûê òîïòîî êàðàæàòòàðûí (ïåíñèÿíûí òîïòîî áºë¿-
ã¿í) áàíêòûí ûðàñòîîñóíäà êºðñºò¿ëãºí áàíê ýñåáèíå êîòîðîò.

264. Êàìñûçäàíäûðûëãàí àäàìäûí, îøîíäîé ýëå æóáàéûíûí ïåíñèÿëûê òîïòîîëîðóíóí 
ñóììàñû áàíêòûí ûðàñòîîñóíäà êºðñºò¿ëãºí áàíê ýñåáèíå êîòîðóëãàíäàí êèéèí ïåíñèÿ-
ëûê òîïòîî êàðàæàòòàðûíûí èïîòåêàëûê êðåäèòòèí êàëäûãûíûí ñóììàñûíàí àøûï êåò-
êåí æå èïîòåêàëûê êðåäèòòè áåð¿¿í¿, «ÌÈÊ» ÀÀÊ òàðàáûíàí êàðæûëàíãàí ìàìëåêåòòèê 
òóðàê æàé ïðîãðàììàñûíûí êàòûøóó÷óëàðû ¿÷¿í êèéèí ñàòûï àëóó ìåíåí òóðàê æàéäû 
èæàðàëîî êåëèøèìè áîþí÷à òºëºìäºðä¿ òûíäûðóóíó æîêêî ÷ûãàðóóãà àëûï êåëãåí ê¿ò¿ë-
áºãºí æàãäàéëàðäà (êàìñûçäàíäûðûëãàí àäàìäûí ºë¿ì¿, îîðóñó, èïîòåêàëûê êðåäèòòåí 
áàø òàðòóóñó, «ÌÈÊ» ÀÀÊ òàðàáûíàí êàðæûëàíãàí ìàìëåêåòòèê òóðàê æàé ïðîãðàììà-
ñûíûí êàòûøóó÷óëàðû ¿÷¿í êèéèí ñàòûï àëóó ìåíåí òóðàê æàéäû èæàðàëîî êåëèøèìè 
áîþí÷à òºëºìäºðä¿ òºëºº, êûéìûëñûç ì¿ëêò¿ áàøêà àäàìäàðãà ñàòóó, êðåäèò áåð¿¿ãº 
ëèöåíçèÿíû òîêòîòî òóðóó æàíà èïîòåêàëûê êðåäèòòè áåð¿¿ãº æå àëóóãà, «ÌÈÊ» ÀÀÊ òà-
ðàáûíàí êàðæûëàíãàí ìàìëåêåòòèê òóðàê æàé ïðîãðàììàñûíûí êàòûøóó÷óëàðû ¿÷¿í 
êèéèí ñàòûï àëóó ìåíåí òóðàê æàéäû èæàðàëîî êåëèøèìè áîþí÷à òºëºìäºðä¿ òºëººãº 
òîñêîîë áîëãîí áàøêà æàãäàéëàð) ïåíñèÿëûê òîïòîî êàðàæàòòàðû (ïåíñèÿíûí òîïòîî áº-
ë¿ã¿) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîöèàëäûê ôîíäóíà êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê òîïòîëóó÷ó 
ïåíñèÿëûê ôîíäóíà êàéòàðûëóóãà æàíà óøóë êàìñûçäàíäûðûëãàí àäàìäûí, îøîíäîé 
ýëå æóáàéûíûí ºçä¿ê êàìñûçäàíäûðóó ýñåáèíå êèðãèçèë¿¿ãº æàòàò.»;

æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí Ýðåæåíèí 1-òèðêåìåñèíäå «èïîòåêàëûê êðåäèò áîþí÷à àëãà÷êû 
òºã¿ìä¿ êàðæûëîî æå æîþó» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «, îøîíäîé ýëå «ÌÈÊ» ÀÀÊ òàðàáû-
íàí êàðæûëàíãàí ìàìëåêåòòèê òóðàê æàé ïðîãðàììàñûíûí êàòûøóó÷óëàðû ¿÷¿í êèéèí 
ñàòûï àëóó ìåíåí òóðàê æàéäû èæàðàëîî êåëèøèìè áîþí÷à òºëºìäºðä¿ òºëºº» äåãåí 
ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí Ýðåæåíèí 2-òèðêåìåñèíäå «èïîòåêàëûê êðåäèò áîþí÷à àëãà÷êû 
òºã¿ìä¿ êàðæûëîîíóí æå æîþóíóí» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «, îøîíäîé ýëå «ÌÈÊ» ÀÀÊ 
òàðàáûíàí êàðæûëàíóó÷ó ìàìëåêåòòèê òóðàê æàé ïðîãðàììàñûíûí êàòûøóó÷óëàðû ¿÷¿í 
êèéèí ñàòûï àëóó ìåíåí òóðàê æàéäû èæàðàëîî êåëèøèìè áîþí÷à òºëºìäºðä¿ òºëºº» 
äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 22-äåêàáðû, ¹711
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН 
2017-ЖЫЛДЫН 31-ЯНВАРЫНДАГЫ №17 «КЫРГЫЗ 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА 
МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНЫН 

РЕЕСТРИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ» ЖАРЛЫГЫНА 
ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИНИН

ЖАРЛЫГЫ
Ìàìëåêåòòèê áàøêàðóóíó îïòèìàëäàøòûðóó ìàêñàòûíäà, Êûð-

ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 71-áåðåíåñèíå ûëàéûê 
òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2017-æûëäûí 31-ÿí-
âàðûíäàãû ¹17 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê æàíà 
ìóíèöèïàëäûê êûçìàò îðóíäàðûíûí ðååñòðèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº» 
Æàðëûãûíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí Æàðëûê ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò îðóíäàðû-
íûí ðååñòðèíäå:

- II áºë¿ìä¿í 4-ãëàâàñûíûí 9-ïóíêòóíäà:
òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû «Æîãîðêó êûçìàò îðäó» òîáó ìåíåí 

òîëóêòàëñûí:
"

Æîãîðêó êûçìàò îðäó 

Æ-Á Ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ëä¿í îðóí áàñàðû ðàíãûí-
äàãû àïïàðàòòûí æåòåê÷èñè (*) (***) 

 

";
Á-À êàòåãîðèÿñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"

Á-À Àïïàðàòòûí æåòåê÷èñè Áàøêàðìàëûêòûí íà-
÷àëüíèãè (*) (***) 

Àïïàðàòòûí 
æåòåê÷èñè 

";
- II áºë¿ìä¿í 1-4-ãëàâàëàðûíà ýñêåðò¿¿ òºìºíê¿äºé ìàçìóí-

äàãû ñåãèçèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí: 
«(***) – àäìèíèñòðàòèâäèê ìàìëåêåòòèê êûçìàò îðäó 2024-æûë-

äûí 1-àïðåëèíå ÷åéèíêè ìåçãèëãå ïèëîòòóê íåãèçäå Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Íàðûí 
îáëóñóíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿í¿í àïïàðàòûíäà êèðãèçèëåò.».

2. Áóë Æàðëûê 2023-æûëäûí 1-ÿíâàðûíàí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò 
æàíà ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òèéèø.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2023-æûëäûí 13-ÿíâàðû, ÏÆ ¹4

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКОНОМИКА 
МИНИСТРЛИГИНИН МАМЛЕКЕТТИК, АНЫН 

ИЧИНДЕ АДМИНИСТРАЦИЯЛЫК КУРУЛМАЛАРДЫ, 
ИМАРАТТАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ ЇЧЇН ИЖАРА АКЫСЫН 

ЭСЕПТЄЄ ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ АЙРЫМ БУЙРУКТАРЫН 
КЇЧЇН ЖОГОТТУ ДЕП ТАБУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКОНОМИКА 
ЖАНА КОММЕРЦИЯ МИНИСТРЛИГИНИН

БУЙРУГУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 24-ñåíòÿáðûí-

äàãû ¹183 “Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ èæàðàãà, ÷àðáà æ¿ðã¿ç¿¿ãº, ûê÷àì áàøêàðóóãà, àêû-
ñûç óáàêòûëóó ïàéäàëàíóóãà áåð¿¿ òàðòèáèí ðåãëàìåíòòºº÷¿ ìàñåëåëåð æºí¿íäº” 
òîêòîìóí àòêàðóó ¿÷¿í Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 15-ñåí-
òÿáðûíäàãû ¹530 “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í àéðûì ÷åíåì æàðàòóó 
ûéãàðûì óêóêòàðûí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðãà æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêà-
ðóóíóí àòêàðóó÷ó îðãàíäàðûíà ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº” òîêòîìóíà ûëàéûê îøîíäîé 
ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó 
Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí÷à ôîíäóíóí 2022-æûëäûí 14-ñåíòÿáðûíäà-
ãû ¹501-á “Ìàìëåêåòòèê, àíûí è÷èíäå àäìèíèñòðàöèÿëûê êóðóëìàëàðäû, èìàðàò-
òàðäû ïàéäàëàíóó ¿÷¿í èæàðà àêûñûí ýñåïòºº ¿÷¿í èæàðà àêûñûí ýñåïòºº òàðòè-
áè æºí¿íäº íóñêàìàíû áåêèò¿¿ òóóðàëóó” áóéðóãóí ýñêå àëóó ìåíåí áóéðóê êûëàì:

1. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òàáûëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà ìèíèñòðëèãèíèí 2016-æûëäûí 26-ÿíâà-

ðûíäàãû ¹8 “Ìàìëåêåòòèê, àíûí è÷èíäå àäìèíèñòðàöèÿëûê êóðóëìàëàðäû, èìà-
ðàòòàðäû ïàéäàëàíóó ¿÷¿í èæàðà àêûñûí ýñåïòºº òàðòèáè æºí¿íäº íóñêàìàíû áå-
êèò¿¿ òóóðàëóó” áóéðóãó;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà ìèíèñòðëèãèíèí 2016-æûëäûí 22-èþíóí-
äàãû ¹168 “Ìèíèñòðëèêòèí 2016-æûëäûí 26-ÿíâàðûíäàãû ¹8 “Ìàìëåêåòòèê, àíûí 
è÷èíäå àäìèíèñòðàöèÿëûê êóðóëìàëàðäû, èìàðàòòàðäû ïàéäàëàíóó ¿÷¿í èæàðà-
ëûê àêûíû ýñåïòºº òàðòèáè æºí¿íäº íóñêàìàíû áåêèò¿¿ òóóðàëóó” áóéðóãóíà òî-
ëóêòîîíó êèðãèç¿¿ æºí¿íäº” áóéðóãó.

2. Ìàìëåêåòòèê ìåí÷èê ñàÿñàòû áàøêàðìàëûãû:
1) óøóë áóéðóê êàòòàëãàíäàí êèéèí ¿÷ æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå “Ýðêèí-Òîî” ãàçåòà-

ñûíà ìàìëåêåòòèê æàíà ðàñìèé òèëäåðäå æàðûÿëàñûí;
2) óøóë áóéðóê ðàñìèé æàðûÿëàíãàíäàí êèéèí ¿÷ æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå Êûðãûç 

Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûíûí ìàìëåêåòòèê êàòòîî ¿÷¿í Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ ìèíèñòðëèãèíå æèáåðñèí;

3) óøóë áóéðóê ê¿÷¿íº êèðãåíäåí êèéèí ¿÷ æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå æèáåðñèí.

3. Áàñìà ñºç êûçìàòû óøóë áóéðóê êàòòàëãàí ê¿íäºí áàøòàï ¿÷ æóìóø ê¿íä¿í 
è÷èíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí ñàé-
òûíäà ðàñìèé æàðûÿëîîíó êàìñûçäàñûí.

4. Óøóë áóéðóê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí áàøòàï ê¿÷¿íº êèðåò.
5. Óøóë áóéðóêòó àòêàðóóíó êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æà-

íà êîììåðöèÿ ìèíèñòðèíèí îðóí áàñàðû È.Ý.Àñûëêóëîâãî æ¿êòºëñ¿í.

Ìèíèñòð Ä.ÀÌÀÍÃÅËÜÄÈÅÂ

Áèøêåê øààðû, 2023-æûëäûí 16-ÿíâàðû, ¹03

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ И КОММЕРЦИИ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ НАЧИСЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ, 
ЗДАНИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ

Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè          
«Î âîïðîñàõ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî èìó-
ùåñòâà â àðåíäó, õîçÿéñòâåííîå âåäåíèå, îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå, áåçâîçìåçäíîå 
âðåìåííîå ïîëüçîâàíèå» îò 24 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹183, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î äåëåãèðîâàíèè îòäåëüíûõ 
íîðìîòâîð÷åñêèõ ïîëíîìî÷èé Ïðàâèòåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ãîñóäàðñò-
âåííûì îðãàíàì è èñïîëíèòåëüíûì îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ» îò 15 ñåí-
òÿáðÿ 2014 ãîäà ¹530, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ïðèêàç Ôîíäà ïî óïðàâëåíèþ ãîñó-
äàðñòâåííûì èìóùåñòâîì ïðè Ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìèêè è êîììåðöèè Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè «Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå íà÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû 
çà ïîëüçîâàíèå ãîñóäàðñòâåííûìè ñîîðóæåíèÿìè, çäàíèÿìè, â òîì ÷èñëå àäìèíèñò-
ðàòèâíûìè» îò 14 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà ¹501-ï ïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:
1) ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá óòâåðæäåíèè 

Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå íà÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå ãîñóäàðñò-
âåííûìè ñîîðóæåíèÿìè, çäàíèÿìè, â òîì ÷èñëå àäìèíèñòðàòèâíûìè» îò 26 ÿí-
âàðÿ 2016 ãîäà ¹8;

2) ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î âíåñåíèè äî-
ïîëíåíèÿ â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà îò 26 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ¹8 «Îá óòâåðæäåíèè 
Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå íà÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå ãîñóäàðñò-
âåííûìè ñîîðóæåíèÿìè, çäàíèÿìè, â òîì ÷èñëå àäìèíèñòðàòèâíûìè» îò 22 èþ-
íÿ 2016 ãîäà ¹168.

2. Óïðàâëåíèþ ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè:
1) â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðè-

êàç íà ãîñóäàðñòâåííîì è îôèöèàëüíîì ÿçûêàõ â ãàçåòå «Ýðêèí-Òîî»;
2) â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ íàïðàâèòü 

íàñòîÿùèé ïðèêàç â Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äëÿ âêëþ÷åíèÿ 
â Ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;

3) â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàïðàâèòü íàñòîÿùèé 
ïðèêàç â Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.

3. Ïðåññ-ñëóæáå â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè íàñòîÿùåãî 
ïðèêàçà îáåñïå÷èòü åãî îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå íà ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà ýêî-
íîìèêè è êîììåðöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.

4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìè-

íèñòðà ýêîíîìèêè è êîììåðöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè È.Ý.Àñûëêóëîâà.

Ìèíèñòð Ä.ÀÌÀÍÃÅËÜÄÈÅÂ

ã.Áèøêåê, 16 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà, ¹03

Бардык жактан 
тыюу кїчєдї

Афганистанда талибдер єлкє-
дєгї соода борборлорунда жа-
на атайын жайларда аялдардын 
иштешине тыюу салып, сулуулук 
салондорун жабууга он кїндїк 
мєєнєт берди. Буга чейин 
єлкє аймагында иш алып 
барган эл аралык жана 
єкмєттїк эмес уюмдар-
га кыз-келиндерди жу-
мушка алууга болбой 
турган чечимин чы-
гарган. А тїгїл жо-
горку окуу жайлар-
да окуган кыздар-
дын билим алуу-
сун токтотуу че-
чими кабыл алын-
ды. Афганистан би-
лим берїї министри-
нин кылган жарыясында кыз 
балдардын медреседен башка 
жактан билим алуусу исламга 
каршы келет. 

Єбїшєм деп 
єлїп тынды

Судан мамлекетинде никелеш-
пей туруп мамилеге барды деген 
доо менен 20 жаштагы келинди 
таш бараўга алып, єлїм жазасы-
на тартуу тууралуу эў оор єкїм 
чыгарылган. Анткени, келин сот 

залында єзї жактырып жїргєн 
жигитти єєп койгондугун мой-
нуна алган. Бирок, єкїм чыгар-
ган сот эл аралык коомчулук-
тун айыптоосунан улам чыгар-

ган єкїмїн єзгєртїїгє мажбур 
болуп, айыпкер алты айга абакка 
кесилди. Окуя болгондон кийин 
намыстанган келиндин бєлєсї 
тиги жигитти єлтїрїп салган.

Куш тумоосу
Япониянын Миядзаки єрєє-

нїндє куш тумоосунун жаўы 
очогу катталып, 100 миўдей тоок 

жок кылынды. Оорунун очогу 
табылган чарбанын айланасы-
нан тоок жана жумурткаларды 
ташууга тыюу салынды. 

Японияда бул ылаўдын катта-
луусу биринчи жолу эмес. Єткєн 
бир жыл аралыгында куш ту-
моосунан улам жок кылынган 

куштардын саны 10 мил-
лиондон ашкан. Акыр-

кы 29 жыл аралыгында 
єлкєнїн 18 аймагында 

52 жолу куш тумоосу 
катталган. 

Кыргыз 
тасмасынын 
Индиядагы 

жеўиши
Индиянын Чатрапати Ши-

ваджи шаарында єткєн эл ара-
лык кинофестивалда режис-
сёр Артыкпай Сїйїндїковдун 
“Шамбала” тасмасы “Мыкты 
тасма” номинациясын жана 
“Шиважи Махарадж падыша-
сынын глобалдык лидер сый-
лыгын” жеўип алды. Чыўгыз 
Айтматовдун “Ак кеме” повес-
тинин негизинде тартылган бул 
тасма буга чейин да бир катар 
эл аралык фестивалдарга каты-
шып, кєптєгєн сыйлыктарга ээ 
болгон. 

Разия ЖООШБАЕВА

на атайын жайларда аялдардын 
иштешине тыюу салып, сулуулук 
салондорун жабууга он кїндїк 
мєєнєт берди. Буга чейин 

нин кылган жарыясында кыз 
балдардын медреседен башка 
жактан билим алуусу исламга 

ган єкїмїн єзгєртїїгє мажбур 

бир жыл аралыгында куш ту-
моосунан улам жок кылынган 

куштардын саны 10 мил-
лиондон ашкан. Акыр-

кы 29 жыл аралыгында 
єлкєнїн 18 аймагында 

тасмасынын 
Индиядагы 

Индиянын Чатрапати Ши-
ваджи шаарында єткєн эл ара-
лык кинофестивалда режис-
сёр Артыкпай Сїйїндїковдун 
“Шамбала” тасмасы “Мыкты 
тасма” номинациясын жана 

мєєнєт берди. Буга чейин 
єлкє аймагында иш алып 
барган эл аралык жана 
єкмєттїк эмес уюмдар-
га кыз-келиндерди жу-
мушка алууга болбой 
турган чечимин чы-
гарган. А тїгїл жо-
горку окуу жайлар-

ды. Афганистан би-

мєєнєт берди. Буга чейин 
єлкє аймагында иш алып 

лиондон ашкан. Акыр-

тасмасынын 
ДЇЙНЄ ДЇБЇРТЇ
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Áàòûðáåêîâ Áåêñóëòàí 
Êàðàáàøåâè÷êå òààíäûê 
Æàëàë-Àáàä øààðûíûí 

À.Àìèðàåâ êº÷ºñ¿í¿í ¹2-á 
äàðåãèíäå æàéãàøêàí æåð 

òèëêåñèíèí æåð ó÷àñòîãóíà 
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 

æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê àêò 
(èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 3-10-
03-0021-0636) æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ä-1

Êîçóáàåâ Òåçåêáàéãà òààíäûê  
Íîîêåí ðàéîíóíóí Àðàë 

àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó 
Îðòî-Ñàé àéûëûíäàãû  æåð 

¿ë¿ø¿í¿í æåð ó÷àñòîãóíà 
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 

ê¿áºë¿ã¿ (ñåðèÿñû ¹0065735,  
áåðèëãåí ê¿í¿ 29.04.2015-æ., 

èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 
3-04-01-0006-0216) 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ä-1

ªçãºí øààðûíûí òóðãóíó 
Ìàäðàñóëîâ Íóðèääèí 

Àøóðàëèåâè÷êå ðàéñòàòòàí 
æåêå èøêåðëèê áîþí÷à 
áåðèëãåí ê¿áºë¿êò¿í 

ÎÊÏÎñó 28261044, 
ÈÍÍ 22601199100671 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-417

Â ñâÿçè ñ óòåðåé óäîñòîâåðåíèå 
íà ïðàâî âðåìåííîãî 

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì 
ó÷àñòêîì ìåðîþ 0,05 ãà 

ñ.Àðàøàí, ó÷àñòîê Áîëîòîê 
ÅÍÈ 7-01-04-0004-0004 

(îò 14.07.2003 ãîäà) ñåðèè 
¹0010355 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Ñïðàâêè ïî òåë.: 

(0706), (0556) 22-73-53.
Í-052

ªçãºí øààðûíûí 
òóðãóíó Àáäóëõàìèäîâ 

Êàìðàíáåê Ôàðõàäîâè÷êå 
ðàéñòàòòàí æåêå èøêåðëèê 

áîþí÷à áåðèëãåí 
ê¿áºë¿êò¿í 

ÎÊÏÎñó 30746033, 
ÈÍÍ 21311199900391 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-127

ªçãºí ðàéîíóíóí Øåðàëû 
àéûëûíûí òóðãóíó Õàêèìîâ 

Ñàòèìáàéãà òààíäûê æåð 
¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿ ¹27002  

(04.12.1997-æ.á.), èäåí. 
êîä 5-06-14-0008-0449,

 5-06-14-0009-0413 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-828

Сузак райондук САКБ тарабынан Сузак райондук 
сотунун 31.10.2022-жылдагы №ГД-1369/22-Д8 

сандуу аткаруу барагынын негизинде

карызкор Батиров Мавланжан Амановичтен єндїрїп алуучу  
“Илим” чакан кредиттик компаниясы ЖЧКнын пайдасына 

546 497 сом 32 тыйын карызды жана  21 296 сом 70 тыйын 
мамлекеттик алымды, жалпысы болуп 567 794 сом 02 тыйынды 
єндїрїїдє карызкор Батиров Мавланжан Амановичке таандык 

болгон Сузак районунун С.Атабеков айыл єкмєтїнїн Жийде 
айылында жайгашкан сыр белгиси №3-05-10-1002-0011, жалпы 
жер аянты - 3042,70 ч.м., жалпы пайдалануу аянты - 106,80 ч.м., 

жашоо аянты - 77,10 ч.м. болгон турак жайына ачык аукцион 
жарыяланат.

Турак жайдын баштапкы баасы – 700 000 (жети жїз миў) сом.

À÷ûê àóêöèîí 2023-æûëäûí 20-ôåâðàëü ê¿í¿ ñààò 15.00äº ì¿ëê 
æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. À÷ûê àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëîî÷ó-
ëàð òóðàê æàéäûí áàøòàïêû áààñûíûí 5%ûí à÷ûê àóêöèîí áîëãîí-
ãî ÷åéèí Ñóçàê ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå (ÁÈÊ 440001, 
ýñåáè ¹4408082100000125, òºëºº êîäó 14511900) øåðò ïóë òºëººãº 
òèéèø. Àóêöèîíäîí óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí êåïèëäèê ñóììàñû òó-
ðàê æàéäûí áààñûíà êîøóëóï ýñåïòåëèíåò. Àóêöèîíäîí æå¢èëãåí êà-
òûøóó÷óëàðäûí àëäûí àëà òºëºíãºí øåðò ñóììàëàðû ñîîäà-ñàòûê 
àÿêòàãàíäàí êèéèí ºçäºð¿íº êàéòàðûëûï áåðèëåò. Àóêöèîíäî óòêàí 
àäàì 7 (æåòè) ê¿íä¿í è÷èíäå àóêöèîíäóí àëäûíäà òºêêºí ñóììàíû êî-
øóï ýñåïòºº ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï àëûíãàí ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí 
òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿.

Áàéëàíûø òåëåôîíó: (03748) 5-01-34. Ä-1

Сузак районунун САКБ тарабынын Сузак райондук 
сотунун 10.11.2022-жылдагы №ГД-1369/22-Д8 

сандуу аткаруу барагынын негизинде

карызкор Батиров Миролим Мавланжановичтен єндїрїп
 алуучу “Илим” чакан кредиттик компаниясы ЖЧКнын пайдасына 

564 844 сом 64 тыйын карызды, 21 296 сом жана 1460 сом 
мамлекеттик алымды, жалпысы болуп 587 600 сом 64 тыйын 

єндїрїїдє карызкор Батиров Миролим Мавланжановичке таандык 
болгон Сузак районунун С.Атабеков айыл єкмєтїнїн Жийде 

айылында жайгашкан сыр белгиси №3-05-10-1002-0821, жалпы 
жер аянты - 2408,6 ч.м., жалпы пайдалануу аянты - 43,10 ч.м., 

жашоо аянты - 28,3 ч.м. болгон турак жайына ачык аукцион 
жарыяланат. 

Турак жайдын баштапкы баасы – 700 000 (жети жїз миў) сом.

À÷ûê àóêöèîí 2023-æûëäûí 20-ôåâðàëü ê¿í¿ ñààò 10.00äº ì¿ëê 
æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. À÷ûê àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëîî÷ó-
ëàð òóðàê æàéäûí áàøòàïêû áààñûíûí 5%ûí à÷ûê àóêöèîí áîëãîí-
ãî ÷åéèí Ñóçàê ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå (ÁÈÊ 440001, 
ýñåáè ¹4408082100000125, òºëºº êîäó 14511900) øåðò ïóë òºëººãº 
òèéèø. Àóêöèîíäîí óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí êåïèëäèê ñóììàñû òó-
ðàê æàéäûí áààñûíà êîøóëóï ýñåïòåëèíåò. Àóêöèîíäîí æå¢èëãåí êà-
òûøóó÷óëàðäûí àëäûí àëà òºëºíãºí øåðò ñóììàëàðû ñîîäà-ñàòûê 
àÿêòàãàíäàí êèéèí ºçäºð¿íº êàéòàðûëûï áåðèëåò. Àóêöèîíäî óòêàí 
àäàì 7 (æåòè) ê¿íä¿í è÷èíäå àóêöèîíäóí àëäûíäà òºêêºí ñóììàíû êî-
øóï ýñåïòºº ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï àëûíãàí ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí 
òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿.

Áàéëàíûø òåëåôîíó: (03748) 5-01-34. Ä-1

Сузак райондук сот 
аткаруучулар кызмат 

бєлїмї тарабынан

карызкор Акматова Венера 
Сагындыковнадан, Топчубаев 

Ырысбек Бурканович жана 
Акматова Идияттан «Бай-

Тушум Банк” ААКнын 
пайдасына жалпы 1 171 666 

(бир миллион бир жїз 
жетимиш бир миў алты 
жїз алтымыш алты) сом 

58 тыйын єндїрїї боюнча 
кїрєєгє коюлган Акматова 

Идиятка таандык болгон 
Сузак районунун Курманбек 

айыл аймагынын Таран-
Базар айылында жайгашкан 
жалпы пайдалануу аянты - 
67,6 кв.м., жашоо аянты - 

56,2 кв.м., жер участогунун 
аянты - 2628,0 кв.м. болгон, 
№3-05-01-1001-0123 сандуу 
сыр белгиси менен катталган 
турак жайына ачык аукцион 

жарыяланат. 

Турак жайдын баштапкы 
старттык сатуу баасы – 

722 280 (жети жїз жыйырма 
эки миў эки жїз сексен) сом.

À÷ûê àóêöèîí 2023-æûëäûí 
20-ôåâðàëü ê¿í¿ ñààò 14.00äº 
ì¿ëê æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ð-
ã¿ç¿ëºò. À÷ûê àóêöèîíãî êàòû-
øóóíó êààëîî÷óëàð òóðàê æàé-
äûí áàøòàïêû áààñûíûí 5%ûí 
à÷ûê àóêöèîí áîëãîíãî ÷åéèí Ñó-
çàê ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèò-
òèê ýñåáèíå (ÁÈÊ 440001, ýñåï-
òèê ñ÷åòó ¹4408082100000125, 
òºëºº êîäó 14511900) òºã¿¿ãº 
òèéèø. Àóêöèîíäîí óòóï àëãàí 
àäàìäûí òºêêºí êåïèëäèê ñóì-
ìàñû ñàòûï àëóó áààñûíà êîøó-
ëàò. Àóêöèîíäîí æå¢èëãåí êàòû-
øóó÷óëàðäûí àëäûí àëà òºëºí-
ãºí øåðò ñóììàëàðû àóêöèîí 
àÿêòàãàíäàí êèéèí êàéòàðûëûï 
áåðèëåò. Àóêöèîíäîí óòêàí àäàì 
æåòè ê¿íä¿í è÷èíäå àóêöèîíäóí 
àëäûíäà òºêêºí ñóììàíû êîøî 
ýñåïòºº ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï 
àëûíãàí ñóììàñûí òîëóãó ìå-
íåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿. 

Áàéëàíûø òåëåôîíó:
 (03748) 5-01-34. Ä-1

Сузак райондук сот аткаруучулар 
кызмат бєлїмї тарабынан

карызкор Анарбаев Рустамбек Асланович, Борбуев Нуржигит 
Акимжанович жана Борбуева Жамиладан єндїрїп алуучу «Капитал 

Банк” ААКнын пайдасына жалпы 3 265 884 (їч миллион эки жїз 
алтымыш беш миў сегиз жїз сексен тєрт) сом єндїрїї боюнча: 

1) Кїрєєгє коюлган Анарбаев Рустамбек Аслановичке таандык 
Сузак районунун Ырыс айыл аймагынын Тотия айылындагы 

К.Абдужаббаров кєчєсїнїн №30 дарегинде жайгашкан №3-05-13-
1008-0109 сандуу коду менен катталган, жалпы пайдалуу аянты 
-1449,8 кв.м., жашоо аянты - 69,4 кв.м., жер аянты - 95,1 кв.м. 

болгон турак жайына ачык аукцион жарыяланат. 

Турак жайдын баштапкы баасы – 1 350 600 (бир миллион їч жїз 
элїї миў алты жїз) сом. 

2) Кїрєєгє коюлган Борбуева Жамилага таандык Сузак районунун 
Кызыл-Туу айыл аймагынын Ак-Баш айылындагы М.Эрматов 
кєчєсїнїн №120 дарегинде жайгашкан №3-05-07-1001-0106 

сандуу коду менен катталган, жалпы пайдалуу аянты -894,0 кв.м., 
жашоо аянты - 116,6 кв.м., жер аянты - 243,3 кв.м. болгон турак 

жайына ачык аукцион жарыяланат. 

Турак жайдын баштапкы баасы – 4 115 800 (тєрт миллион бир 
жїз он беш миў сегиз жїз) сом. 

À÷ûê àóêöèîíäîð 2023-æûëäûí 17-ôåâðàëü ê¿í¿ ñààò 14.00äº 
ì¿ëê æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. À÷ûê àóêöèîíãî êàòûøóóíó êàà-
ëîî÷óëàð òóðàê æàéäûí áàøòàïêû áààñûíûí 5%ûí à÷ûê àóêöèîí 
áîëãîíãî ÷åéèí Ñóçàê ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå (ÁÈÊ 
440001, ýñåïòèê ñ÷åòó ¹4408082100000125, òºëºº êîäó 14511900) 
òºã¿¿ãº òèéèø. Àóêöèîíäîí óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí êåïèëäèê 
ñóììàñû ñàòûï àëóó áààñûíà êîøóëàò. Àóêöèîíäîí æå¢èëãåí êàòû-
øóó÷óëàðäûí àëäûí àëà òºëºíãºí øåðò ñóììàëàðû àóêöèîí àÿê-
òàãàíäàí êèéèí êàéòàðûëûï áåðèëåò. Àóêöèîíäîí óòêàí àäàì æå-
òè ê¿íä¿í è÷èíäå àóêöèîíäóí àëäûíäà òºêêºí ñóììàíû êîøî ýñåï-
òºº ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï àëûíãàí ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí òºëºï áå-
ð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿. 

Áàéëàíûø òåëåôîíó: (03748) 5-01-34.  Ä-1

ПССИ СУЗАКСКОГО РАЙОНА
ОБЪЯВЛЯЕТ ВТОРИЧНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по реализации недвижимых заложенных имуществ 
расположенному по адресу: 

1) Жилой дом расположенного по адресу: Сузакский район,
 с/о Таш-Булак, село Доскана, по улице М. Женалиева №14, общей 
полезной площадью - 114,8 кв.м., жилой площадью - 66,6 кв.м., 

и земельный участок мерою - 700,00 кв.м. принадлежащий 
Жээналиева Канатбек Мундузовича идентификационный 

код 3-05-12-1005-0256. 
Начальная (стартовая) цена в сумме 2 704 000 (два миллиона 

семьсот четыре тысяч) сомов. 
Òîðãè ñîñòîèòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ çàëîæåííûõ èìóùåñòâ â 11.00 

÷àñîâ 17 ôåâðàëÿ 2023 ãîäà. 

2) Жилой дом расположенного по адресу: г.Жалал-Абад, улица 
Чехова, дом №53, общей полезной площадью - 99,7 кв.м., жилой 

площадью – 82,7 кв.м. и земельный участок мерою -
497,2 кв.м. принадлежащий Жээналиева Канатбека Мундузовича 

идентификационный код 3-10-02-0007-1038. 
Начальная (стартовая) цена в сумме 3 358 000 (три миллион 

триста пятьдесят восемь тысяч) сомов. 
Òîðãè ñîñòîèòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ çàëîæåííûõ èìóùåñòâ â 14.00 

÷àñîâ 17 ôåâðàëÿ 2023 ãîäà. 

3) Нежилое помещение расположенного по адресу: г.Жалал-Абад, 
улица Ч.Айтматова №16/11, общей полезной площадью - 

14,50 кв.м. принадлежащий Батыровой Бурайм 
идентификационный код 3-10-04-0004-0763-01-011. 

Начальная (стартовая) цена в сумме 1 385 000 (один миллион 
триста восемьдесят пять тысяч) сомов. 

Òîðãè ñîñòîèòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ çàëîæåííûõ èìóùåñòâ â 11.00 
÷àñîâ 20 ôåâðàëÿ 2023 ãîäà. 

4) Жилой дом расположенного по адресу: г.Жалал-Абад, улица 
Ч.Айтматова, 6, дом №3, общей полезной площадью - 

111,20 кв.м., жилой площадью – 79,30 кв.м. и земельный участок 
мерою -557,70 кв.м. принадлежащий Нишановой Адинахан 
Макамбоевне идентификационный код 3-10-04-0004-1141. 

Начальная (стартовая) цена в сумме 4 589 000 (четыре миллиона 
пятьсот восемьдесят девять тысяч) сомов. 

Òîðãè ñîñòîèòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ çàëîæåííûõ èìóùåñòâ â 15.00 
÷àñîâ 20 ôåâðàëÿ 2023 ãîäà. Æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ 
íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5% îò ñòàðòîâîé 
ñòîèìîñòè çà îäèí äåíü äî íà÷àëà òîðãîâ â äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ 
Ñóçàêñêîãî ðàéîíà ÁÈÊ 440001, ëèöåâîé ñ÷åò ¹4408082100000125, 
êîä ïëàòåæà 14511900 Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî. Âûèãðàâøèì òîð-
ãè ïðèçíàåòñÿ ëèöî ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Ó÷àñòíèê 
âûèãðàâøèå òîðãè äîëæåí íå áîëåå 5 äíåé ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òîðãè 
âíåñòè ïîëíîñòüþ ñóììó, çà êîòîðîå èì êóïëåíî èìóùåñòâî ñ çà÷åòîì 
ñóììû âíåñåííûé èì ïåðåä íà÷àëîì òîðãîâ. Ãàðàíòèéíûé âçíîñ ó÷àñò-
íèêà âûèãðàâøèé òîðãè, íî íå îïëàòèâøåãî ïîêóïíóþ öåíó ïîñòóïàåò 
íà ñïåöèàëüíûé ñ÷åò íà ðàçâèòèå èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. 

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Ñóçàêñêîãî 
ðàéîíà èëè ïî òåë.: (03748) 5-01-34. Ä-1

ОАО МИКРОФИНАНСОВАЯ 
КОМПАНИЯ «АБН»

Сообщает о начале размещения именных 
процентных облигаций четвертого выпуска Адрес: 

г.Бишкек, 4 мкрн., д. №35/1

Äàòà è íîìåð ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà: 11 ÿíâàðÿ 
2023 ãîäà, ¹KG 0204211518.

Êîëè÷åñòâî îáëèãàöèé: 35 000 (òðèäöàòü ïÿòü òûñÿ÷) ýêçåìïëÿðîâ;
Öåíà ðàçìåùåíèÿ 1 (îäíîé) îáëèãàöèè: 5 000 (ïÿòü òûñÿ÷) ñîì;
Îáùàÿ ñóììà ýìèññèè: 175 000 000 (ñòî ñåìüäåñÿò ïÿòü ìèëëèî-

íîâ) ñîì;
Äîõîäíîñòü: 19% (Äåâÿòíàäöàòü ïðîöåíòîâ) ãîäîâûõ;
Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ: 7 (ñåìü) òðàíøåé, êîëè÷åñòâî îáëèãàöèé 

êàæäîãî òðàíøà 5 000 (ïÿòü òûñÿ÷) ýêçåìïëÿðîâ, ñóììà ýìèññèè 
êàæäîãî òðàíøà 25 000 000 (äâàäöàòü ïÿòü ìèëëèîíîâ ñîì);

Äàòà íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ âûïóñêà è ïåðâîãî òðàíøà: 24 ÿíâàðÿ 
2023 ãîäà;

Ñðîê îáðàùåíèÿ -36 ìåñÿöåâ ñ äàòû íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ êàæäî-
ãî òðàíøà îáëèãàöèé.

Âûïëàòà ïðîöåíòîâ: ÷åðåç êàæäûå 3 ìåñÿöà ñ äàòû íà÷àëà ðàç-
ìåùåíèÿ êàæäîãî òðàíøà îáëèãàöèé;

Äàòà ïîãàøåíèÿ ïåðâîãî òðàíøà: 24 ÿíâàðÿ 2026 ãîäà, äàòà ïî-
ãàøåíèÿ ïîñëåäóþùèõ òðàíøåé ÷åðåç 36 ìåñÿöåâ ñ äàòû íà÷àëà 
ðàçìåùåíèÿ ïîñëåäóþùèõ òðàíøåé.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ è ïðîñïåê-
òîì ýìèññèè, à òàêæå ïðèîáðåñòè îáëèãàöèè ìîæíî ÷åðåç àíäåð-
ðàéòåðà âûïóñêà - ÎñÎÎ ÔÊ «ÑÅÍÒÈ», ëèöåíçèÿ Ãîñôèííàäçîðà 
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÊÐ ¹172, 173 îò 18.05.2018 ãîäà, ïî àäðåñó:                          
ïð. ×óé, 219, (9-é ýòàæ).

Òåëåôîíû: 61-00-25, 61-45-89.
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ: www.senti.kg. Í-048



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 ¹29. Íóñêàñû 4742

Áàñóóãà 16.01.2023-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

Продаётся территория 
площадью - 2,11 га, 

а также здания и 
сооружения 

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

Í-024

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ïàòèåâ 
Àéáåê Æàíèáåêîâè÷ 
êîä ÎÊÏÎ 28637976, 

ÈÍÍ 20302199201129 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-046

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèå 
çåìåëüíîé äîëåé ¹62 (îò 29.06.1995 ã.) íà èìÿ Ñàðêóëîâà 
Íóðëàíà Áåéøåíêóëîâè÷à ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-051

Îðîçàëèåâ Êóáàòáåê 
Æàïàñîâè÷êå òèåøåë¿¿ 

æåð ó÷àñòîãóíà 
æåêå ìåí÷èê óêóãó

 æºí¿íäºã¿ óáàêòûëóó 
ïàéäàëàíóóãà áåðèëãåí 

ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿ Â ¹057302 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Í-049

Подразделение службы судебных исполнителей 
Ленинского района г.Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
в форме открытого аукциона на предмет залога

- жилой дом, общей полезной площадью - 88,6 кв.м., 
жилой площадью - 53,9 кв.м., расположенный на 
земельном участке мерою - 697 кв.м., находящийся по адресу: 
г.Бишкек, с. Орто-Сай, улица Иманалиева, дом №133, 
идентификационный код: 1-01-15-0057-0366, 
принадлежащий на праве собственности Изакову Аскару 
Абдрасуловичу, на основании договора купли-продажи за 
№101202164731 от 25.03.2021 года выдано БфГУК.

Îïðåäåëèòü íà÷àëüíóþ (ñòàðòîâóþ) ïðîäàæíóþ ñòîèìîñòü çàëîæåí-
íîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà: - æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: ã.Áèøêåê, ñ. Îðòî-Ñàé, óëèöà Èìàíàëèåâà, äîì ¹133 â ñóì-
ìå 2 543 742 (äâà ìèëëèîíà ïÿòüñîò ñîðîê òðè òûñÿ÷à ñåìüñîò 
ñîðîê äâà) ñîìà.

Ïóáëè÷íûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 24 ôåâðàëÿ 2023 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ, 
ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, ñ. Îðòî-Ñàé, óëèöà Èìàíàëèåâà, äîì ¹133.

Ëèöà, æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå, îáÿçàíû:
1) ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå è ïîäïèñêó î òîì, ÷òî íå èìååòñÿ ïðå-

ïÿòñòâèé ê èõ ó÷àñòèþ â àóêöèîíå;
2) âíåñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò òåððèòîðèàëüíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ñó-

äåáíûõ èñïîëíèòåëåé çàäàòîê â ðàçìåðå 5 ïðîöåíòîâ îò íà÷àëü-
íîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà.

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

Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ Ëå-
íèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê – Ïàðïèåâ Ðóñëàí Àáäèðåøîâè÷.

Çàäàòîê çà÷èñëèòü â Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî íà äåïîçèòíûé ñ÷åò 
¹4402052100000877, ÁÈÊ 440001, êîä ïëàòåæà 14511900, ïîëó÷àòåëü 
ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê.

Çà èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ê ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ 
ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê Ïàðïèåâó Ð.À. 

ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Àáäðàõìàíîâà, 132,
êàáèíåò ¹17À, òåë.: +996 (777) 72-76-22. Í-047

Подразделение службы 
судебных исполнителей 

Кара-Бууринского района 
Таласской области

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИЕ 
ВТОРИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ 
ТОРГОВ НА ЗАЛОЖЕННОЕ 

ИМУЩЕСТВО

жилой дом (земля и 
строения) полезной 

площадью - 141,25 кв.м., 
жилой площадью - 80,75 

кв.м., с земельным участком - 
1900,0 кв.м., находящийся 

по адресу: Кара-Бууринский 
район, с.Кок-Сай, 

ул.Омурбека, дом №29 
принадлежащий на праве 

частной собственности 
Мамбетову Шаршенбеку 

Обекировичу, путем продажи 
с публичных торгов стартовой 

продажной цене 700 000 
(семьсот тысяч) сом.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 28.02.2023 
ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî íàõîæ-
äåíèþ èìóùåñòâà. Äëÿ  ó÷àñòèÿ 
â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè ãà-
ðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5% 
îò íà÷àëüíîé (ñòàðòîâîé) ïðî-
äàæíîé öåíû æèëîé äîì (çåì-
ëÿ è ñòðîåíèÿ) íà äåïîçèòíûé 
ñ÷åò ÏÑÑÈ Êàðà-Áóóðèíñêî-
ãî ðàéîíà, 4406012100000139 
ÎÀÎ ÐÑÊ Áàíê çà 2 äíÿ äî ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ. Ïîêóïíàÿ öåíà 
äîëæíà áûòü âíåñåíà íå ïîçä-
íåå 7 äíåâíîãî ñðîêà ïîñëå òîð-
ãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏCÑÈ 
Êàðà-Áóóðèíñêîãî ðàéîíà Òà-
ëàññêîé îáëàñòè. Ãàðàíòèéíûé 
âçíîñ ó÷àñòíèêà âûèãðàâøåãî 
òîðãè çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò ïî-
êóïíîé öåíû.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ Ñò. ñó-
äåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ Êà-
ðà-Áóóðèíñêîãî ðàéîíà À.Øàá-
äàíîâ.

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â 
ÏÑÑÈ Êàðà-Áóóðèíñêîãî ð-íà 
èëè ïî òåë.: (0550) 68-99-60.

Ï/Ï-618

 «Майлуу-Суу электрлампа заводу» 
ААКсынын (мындан ары “МСЭЛЗ”) 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мїлк комитетине 
караштуу кудретсиздик департаментинин 2010-жылдын 

6-майындагы №110 буйругунун негизинде иш алып барган атайын 
администратору Кочконбаев Махамаджан Айтиевич 2023-жылдын 

10-февралында саат 14.00дє єткєрїлє турган “МСЭЛЗ” ААКнын 
кредиторлорунун жыйынтыктоочу чогулушун єткєрїї жєнїндє 

жарыялайт.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. Àòàéûí àäìèíèñòðàòîðäóí êîðóòóíäó îò÷¸òóí áåêèò¿¿.
2. Àð ò¿ðä¿¿ ìàñåëåëåð.

Êàòûøóó ¿÷¿í ºçä¿ã¿í òàñòûêòàãàí äîêóìåíòòåðè áîëóóãà òèéèø.
ªê¿ëäºðä¿í ºç ûéãàðûì óêóêòàðûí ûðàñòîî÷ó òèéèøò¿¿ ò¿ðäº 

òàðèçäåëãåí äîêóìåíòè, îøîíäîé ýëå èíñàíäûãûí ûðàñòîî÷ó äî-
êóìåíòè áîëóøó êåðåê.

Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíäîðó: (0708) 29-45-60, (0508) 37-70-52.

Специальный администратор ОАО 
«Майлуу-Сууйский электроламповый завод» 

(далее по тексту ОАО «МСЭЛЗ») 

Кочконбаев Махамаджан Айтиевич действующий на основании 
Приказа Управления по делам банкротства при Госкомимущества 
Кыргызской Республики от 6 мая 2010 года за №110, объявляет о 
проведении заключительного собрания кредиторов ОАО «МСЭЛЗ», 

которое состоится 10 февраля 2023 года в 14.00 часов, по адресу: 
Джалал-Абадская обл., г. Майлуу-Суу, ул. Ленина, 210.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå çàêëþ÷èòåëüíîãî îò÷åòà ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñ-
òðàòîðà.

2. Ðàçíîå.

Äëÿ ó÷àñòèÿ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíò óäîñòîâåðå-
íèÿ ëè÷íîñòè. Ïðåäñòàâèòåëÿì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëå-
æàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûé äîêóìåíò ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïîë-
íîìî÷èÿ, à òàêæå äîêóìåíò óäîñòîâåðåíèÿ ëè÷íîñòè. 

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: (0708) 29-45-60, (0508) 37-70-52.

СПКК «Бал»
в рамках проекта «Обеспечение доступа 

к рынкам» (ПОДР) финансируемый 
Международным Фондом 

Сельскохозяйственного Развития (МФСР)

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА
поставку деревянных ульев (лежак) 24 рамок 

КОНТРАКТ № ATMP-Grant-LE Aman Green Food LLC/ 
Cooperative Bal Myrzake -2023-2

Çàèíòåðåñîâàííûå êîìïàíèè ìîãóò ïðèîáðåñòè ïîëíûé êîìïëåêò 
òåíäåðíûõ äîêóìåíòîâ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ïèñüìåííîãî çàÿâëå-
íèÿ, ïî àäðåñó:

Àäðåñ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Îøñêàÿ îáëàñòü, Óçãåíñêèé 
ðàéîí, ñ/ó Ìûðçà-Àêå, ñ. Ìûðçà-Àêå, óë. Íóðáàåâà, 35 (çäàíèå 
àéûë îêìîòó). 

Òåëåôîí: +996 (772) 30-14-20, +996 (559) 30-14-20 
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kooperativ.bal@mail.ru
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû íå ïîçäíåå 

16 ôåâðàëÿ 2023 ãîäà, 14.00 ÷àñîâ (ìåñòíîå âðåìÿ) ïî àäðåñó 
óêàçàííóþ â òåíäåðíûõ äîêóìåíòàõ.

Ïðåä - òåíäåðíàÿ êîíôåðåíöèÿ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â 14.00 ÷àñîâ 
(ìåñòíîå âðåìÿ) 2 ôåâðàëÿ 2023 ãîäà, ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, áóëüâàð Ýðêèíäèê, 2 (çäàíèå âòîðîãî 
îôèñà ÀÐÈÑ, êîíôåðåíö-çàë).

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî íàèìåíîâàíèþ, êîëè÷åñòâó òåõ-
íèêè/îáîðóäîâàíèÿ è ñîäåðæàíèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî íèæåóêàçàí-
íîìó àäðåñó, â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ:

Àäðåñ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Îøñêàÿ îáëàñòü, Óçãåíñêèé 
ðàéîí, ñ/ó Ìûðçà-Àêå, ñ. Ìûðçà-Àêå, óë. Íóðáàåâà, 35 (çäàíèå 
àéûë îêìîòó). 

Òåëåôîí + 996 (772) 30-14-20, +996 (559) 30-14-20
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kooperativ.bal@mail.ru

À òàêæå ïî àäðåñó:
720040, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, 11 êàá.
òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05,
ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
E-mail: zakupki@aris.kg  

Зарегистрированный кооператив» 
СХПКК «Бал Рековер», 

в рамках проекта «Обеспечение доступа 
к рынкам» (ПОДР) финансируемый 

Международным Фондом 
Сельскохозяйственного Развития (МФСР)

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА

поставку пчелоящиков корпусных и пчелопакеты 
Бакфаст для кооператива «Бал Рековер»

Çàèíòåðåñîâàííûå êîìïàíèè ìîãóò ïðèîáðåñòè ïîëíûé êîìïëåêò 
òåíäåðíûõ äîêóìåíòîâ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ïèñüìåííîãî çàÿâëå-
íèÿ, ïî àäðåñó:

Àäðåñ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Îøñêàÿ îáëàñòü, Óçãåíñêèé 
ðàéîí, ñ.Ìûðçàêå, óë.Íóðáàåâà, 35.

Òåëåôîí: + (996) 554 20-02-06; + (996) 778 15-95-13
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:  Jekepochta@gmail.com 
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû íå ïîçäíåå 

17 ôåâðàëÿ 2023 ãîäà, 14.00 ÷àñîâ (ìåñòíîå âðåìÿ) ïî àäðåñó 
óêàçàííóþ â òåíäåðíûõ äîêóìåíòàõ.

Ïðåäòåíäåðíàÿ êîíôåðåíöèÿ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â 14.00 ÷àñîâ 
(ìåñòíîå âðåìÿ) 2 ôåâðàëÿ 2023 ãîäà, ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, áóëüâàð Ýðêèíäèê, 2 (çäàíèå âòîðîãî 
îôèñà ÀÐÈÑ, êîíôåðåíö-çàë).

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî íàèìåíîâàíèþ, êîëè÷åñòâó òåõ-
íèêè/îáîðóäîâàíèÿ è ñîäåðæàíèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî íèæåóêàçàí-
íîìó àäðåñó, â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ:

Àäðåñ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Îøñêàÿ îáëàñòü, Îøñêèé ðà-
éîí, ñ. Ìûðçàêå, óë. Íóðáàåâà, 35.

Òåëåôîí: + (996) 554 20-02-06; + (996) 778 15-95-13
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:  Jekepochta@gmail.com; 

bishenaliev@aris.kg  

À òàêæå ïî àäðåñó:
720040, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, 11 êàá.
òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05,
ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
E-mail: zakupki@aris.kg  

Í-045

Ñ/Î-015

Ñ/Î-016



Акын Кубанычбек Басылбеков котор-
мо жаатында да ийгиликтїї иштеп келе 
жатат. Ал єткєн кылымдарда жашаган 
атактуу чыгыш классиктери Абулкасим                                                                      
Фирдоуси, Омар Хайем, Муслихиддин 
Саади, Убайд Закони, Саидо Насафи ж.б. 
акындардын ырларын кыргызчага кото-
руп, окурман журтуна тартуулады. Акын 
айрыкча єзбек акындарынын “туюк ырла-
рын” которуп, кийинчерээк єзї да шыкта-
нып “сырдуу саптарды” жазып китеп кы-
лып чыгарды. Эми болсо жалаў ыр менен 
“Кыргыз тилинин омонимдер сєздїгїн” 
тїзїп олтурат.

- Кубанычбек ага, “Кыргыз тили-
нин омонимдер сєздїгї” деген ките-
биўиз жаўы эле жарык кєрдї. Адатта 
сєздїктї тилчи окумуштуулар тїзєт 
эмеспи. Сєздїктї ыр тїрїндє кантип 
жаздыўыз?

- Былтыр “Туюктар” (Сырдуу саптар) 
деген китебим жарык кєргєн. “Туюктар-
ды” кыргыз акындары жазган эмес. Аны 
єткєн кылымдарда Чыгыш акындары, ай-
рыкча єзбек акындары жазышкан. Анда 
бир эле сєздїн ар башка маанисин туюн-
дурган чыгарма жазылат. Тил илиминде 
аны “омонимдер” деп атап коет. 

- Сиздин омонимдер сєздїгїўїз баш-
ка тилчи окумуштуулар тїзгєн сєз-
дїктєн эмнеси менен айырмаланат?

- Окумуштуулар сєздїктї тїзгєн-
дє тек гана кара сєз менен тїшїн-
дїрмєсїн берет. Кээ бир омоним сєз-
дєрдїн ондон ашуун маанисин таап 
чыктым. Мисалы “Жаз” деген сєздї 
алалы. Аны тилчилер “Жаз” бул та-
бияттын бир мезгили”деп гана жа-
зышат. Бул сєздї тереў иликтеп кел-
сек тєрт-беш мааниси бар. Мен ыр 
тїрїндє ачып берїїгє аракет кыл-
дым. Мисалы:

Торгой сайрап, жер кєгєрїп келди–жаз,
Аны тосуп, ага арнап ырды–жаз.
Жаштык барда жетип анын баркына,
Гїлдєй жайнап, ойноп-кїлїп черди жаз!

Курт-кумурска, айбанаттар, куштар 
да,

Кєрїшпєсє, кєрїшїїгє куштар да.
Адам гана сїйєт десе жарабас,
Сїйїї кантип болбой койсун куштарда.

Кїлїк болсо алдыўдагы минген ат,
Кууп жетип карышкырды жазбай ат.
Мергендикте чебердикти кєрсєтсєў,
Эл оозунда кала берет–єчпєс ат!

Ишине мыктылардын суктан, ашык,
Баалашса алар сени болбойт ашык.
Теў сїйїп єлгєндїктєн бирин-бири,
Тарыхта єлбєй жашайт эки ашык.

Ыр менен иштеп чыкканда мааниси да 
тереўирээк, окуучуларга жеткиликтїї, тї-
шїнїктїрєєк болот. Биздин жердешибиз, 
улуу акын Махмуд Кашкари деле убагын-
да “Оозеки жана жалпы тїрк элдеринин 
сєздїгїн” 1077-жылдары жазган эмеспи. 
Мен дагы “А” тамгасынан тартып “Я” ари-
бине чейин толук жазып чыктым. Меним-
че, кыргыз адабиятында мага чейин эч 
ким ыр менен сєздїк жазган эмес. 

- Тилчи окумуштуулар сиздин бул 
эмгегиўизди кандай кабыл алышы 
мїмкїн?

- Менимче, туура эле кабыл алат 
болуш керек. Бул жаўылык болуп 
жатпайбы.

Филология илимдеринин 
доктору Лайли ЇКЇБАЕВА:

- Кыргыз поэзиясынын буга че-
йинки, дегеле оозеки поэзия, акын-
дар поэзиясынан азыркы учурда-
гы поэзияга чейин кездешпеген, на-
ры кызыктуу, нары суктанарлык ыр 
тїрмєктєрїнє кез келип, Кубаныч-
бек Басылбековдун ыр жаратуу єнє-
рїндєгї жаўы чыйырына тан берїїгє 
аргасыз болобуз. Ал саптар чынды-
гында да кандайынан окубагын ку-
рулушу жана катылган ой тїрмєгї-
нїн сырдуулугу менен даярдыксыз 
окуучунун сезимин бир дїрт этти-
рип, таў калтырбай койбойт. Изде-
нїїдєн талыкпаган Кубанычбек Ба-
сылбеков азыр да жаны жай албай 
дагы бир жаўы ишин баштаптыр. Ал 

“кыргыз тилинин тереў мазмундуу” ийкем-
дїї, тїрк тилдеринин ичинен єтє бай эке-
нин далилдеп, даўазалоосун улантып” эми 
ыр менен омоним сєздїгїн тїзїїнї алдына 
максат кылган экен. Акындын бул аракети 
анын бир гана учурда кыргыз поэзиясын 
тїрдїк, кєркєм-эстетикалык жактан гана 
байытпастан, лингвистика илиминин єнї-
гїшїнє, мектептерде, ЖОЖдордо омоним-
дин табиятын окутуп, анын полисемиядан 
болгон айырмачылыктарын їйрєтїїдє чоў 
практикалык мааниге ээ болот деген ише-
нимдемин.

Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ

“ТУЮК” ЫРЛАРДЫН СЫРЛАРЫ

ЫР МЕНЕН 
ЖАЗЫЛГАН СЄЗДЇК

болуш керек. Бул жаўылык болуп 
жатпайбы.

Филология илимдеринин 
доктору Лайли 

йинки, дегеле оозеки поэзия, акын-
дар поэзиясынан азыркы учурда-
гы поэзияга чейин кездешпеген, на-
ры кызыктуу, нары суктанарлык ыр 
тїрмєктєрїнє кез келип, Кубаныч-

“кыргыз тилинин тереў мазмундуу” ийкем-

ЫР КАЙРЫК

Т
октогул жергесинин 
топ жарган талантта-
рын кимдер билбейт. 
Уккулуктуу обондору 

менен кыргыз классикасына ай-
ланган обончу-композиторлор 
Асанкалый Керимбаев,                                            
Шамшыбек Єтєбаевдер да та-
ланттарга бай Токтогул жерге-
синен. Мезгилинде эки обон-
чу жєнїндє арзып жїрїп гезит 
аркылуу сєз кылдым эле, ат-
тиў. Бири кем дїйнєнїн арма-
ны, алардын керемет обондорун 
угуп отуруп дагы кандайы єздє-
рї менен кошо кетти деп єкїнє-
сїў. Обончунун кудуретин анын 
жан-дїйнєнї эргиткен музасы-
нан билесиў дегендей,  Асанка-
лый менен Шамшыбектин обон-
дорундагы турмуштук тереў фи-
лософияга муюткан кайрыкта-
рына арбалуунун єзї, обончу-
нун жан-дїйнєсїнїн сыйкыры.  
Жазган макалаларымда экєє-
сїнє ушундай баа бергем. Чын, 
Асанкалыйдын « Ак булуттары», 
Шамшыбектин «Ата-Журту» му-
зыканын тили менен жазылган 
роман, Алыкул Осмонов менен 
Омор Султановдун бактысына 
бир жаралып, ырларына экин-
чи ємїр берген элдик компози-
торлор. Кана эми, ушу экєєсїнїн 
їзїлгєн учугун улачу обончу-
музыканттар дагы да чыгар бе-
кен деп, жамырап чыга келиш-
кен жаш обончулардын арасы-
нан издеп келем. 

Айткандай эле бир жолу ка-
пысынан обончу-аткаруучу              
Майрамбек Осмоновдун «Жал-
гыз уя» деген керемет обонун 

угуп калбадымбы. Мурда бир да 
жолу укпаганыма єзїмдї-єзїм 
жемелей таў калып жаттым. 
«Мына, мен кїткєн обон. Кан-
ча жылдар кїтїп жїрдїм эле» 
деп ордуман тура калсам боло-
бу отургандарды кєзгє илбей, 
«Асанкалый, Шамшыбектер єл-
бєптїр!» деп, бакырып жиберип-
мин. «Мунуў эмнеси, ушунчалык 
эле єзїўє сыйбай безилдейсиў» 
дегендер да болду. Кана эми сен 
эргип элестеткен асыл дїйнєнї 
башкалар сен туйгандай кабыл 
алса. Жок да. Кийин Майрамбек-
тин обондорунун турмуштук 

философиясын Асыкемдин «Ак 
булуттарын» кандай тереўдик-
те уксам, Майрамбектин «Жал-
гыз уясын» да жїрєк тереўинен 
оош-кыйыштуу турмуш єксїгї, 
кусалыгы, сагынычы менен ук-
чу болдум. Кийин Майрамбек                       
Осмоновдун  «Сезим» обонун 
угуп отуруп «мына махабат 
азабы» деп бири-бирине жет-
пей калган эки жашты аяп ук-
тум. Музыкадагы айтып бїтпє-
гєн философиялык тереўдик деп 
ушуну айт. Кийин сурап жїрбє-
йїмбї Майрамбек Осмонов де-
ген обончу-аткаруучу, куудул 

кайдан болот деп. Кєрсє мен ар-
зып урматтаган Асыкем менен                                                
Шамшыкемдин їкєлєрїнєн, Ток-
тогулдук топ жарган таланттары-
нан экен. Оо, Токтогул жергеси-
нин таланттарын айтып отурсаў 
четтен чыгат. Сексенинчи, ток-
сонунчу жылдары бир обончу-
нун «Айжамал»деген ырын угуп 
ушунчалык шаўдуу, жїрєккє 
жагымдуу керемет кайрыктары-
на тан берген болчумун, кайра-
кайра уккандан тажачу эмес-
мин. Аны мен «Махабат чакыры-
гы» деп атап да алгам. Кийин ал 
обондуу ырдын автору Ашымбек 

Мамытбеков экендигин билип 
кайсы жерлик экендигин сїрїш-
тїрбєй, жакында анын да Токто-
гулдук экенин уктум. Бирок, ал 
жигит « Айжамалынан» кийин 
кандай обондорду жаратты, бир 
жарк эткен жылдыздай кєрїн-
бєй  деле, угулбай деле калды. 
А мен кеп кылчу Майрамбектен 
їмїт чоў. Тєп келиштирген обо-
нунун текстин да єзї жазганды-
гы мени дагы да їмїттїї кара-
тып койду. Мындан келди Май-
рамбектин кєп кырлуу талант-
туулугу жараткан обондорунун 
тереў мазмундуулугуна єбєл-
гє болот кєрїнєт. Аткаруучу-
лук чеберчилиги да кудум эле 
Асыкем менен Шамшыкемдин 
шаўдуулугуна окшошуп кетет.                                                   
Рыспай Абдыкадыровдун,          
Асанкалый Керимбаевдин, 
Шамшыбек Єтєбаевдин обон-
дун текстин тандоодогу єзгєчє-
лїк, чеберчилик Майрамбекте 
да бар экен деп койдум. Обон-
дун текстин ойдогудай жазуу де-
ген Майрамбектин кєп кырлуу 
талантынын, єнєрїнїн кашкєй 
белгиси. А куудулдук жагын айт-
па. Топчукесинин мурутун їч-
кє он беш мїнєт калгандай деп, 
жєн эле Топчукенин дикциясы-
нын єзї. Эми Майрамбек иниме 
айтаарым, бул сенин єнєр арка-
лаган талантыўа таазим эткен 
биринчи баа.  Сен жєнїндє сєз 
кылчу кїндєр алдыда деп ой-
лоймун. Сага ак жол, чыгарма-
чылык бийиктик каалайм. 

Мурзапар Їсєн, 
жазуучу
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