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2023-жылдын 4 айына жазылуу баасы:

Гезитке жазылуу баасы почта кызматын 
кошкондо 4 айга: 

которуу жолу менен – 915 сом 68 тыйын;

накталай тєлєє жолу менен – 932 сом. 

Жазылуу бардык почта тїйїндєрїндє 
жїргїзїлїп жатат.

гезитине жазылууну 
 эстен чыгарбаўыз!

3-БЕТТЕ

Салык 
тєлєє – 
бул карыз 
эмес, парз

“Чолпон-Атада
3 миў жаран 
жер їчїн 
кезекте турат”

5-БЕТТЕ

Жапарбек ОРМОНОВ: Канатбек АБДРАХМАТОВ:

8-9-БЕТТЕРДЕ

“Академиянын 
кадыр-баркын 
арттыруу – башкы 
милдетим...”

"Саламаттыкты сактоо 
тутумуна мамлекет 
жетекчилиги ыраазы эмес"

УУРУНУ КАРМА ДЕП УУРУ АЙГАЙ САЛГАНДА

Текебаев Кытайдын 
элчиси менен жолугушту

Кечээ Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы ата-
йын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Дэвэнь менен Транс-
порт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев эки 
тараптуу жолугушуу єткєрїштї. Жолугушуунун жїрїшїндє 
жол-транспорттук тармагын эки тараптуу єнїктїрїї боюнча 
жемиштїї диалог болуп, Кытай–Кыргызстан–Єзбекстан эл 
аралык темир жолунун курулушу тууралуу сїйлєшїї бол-
гонунан кабардар болдук. Аталган темир жолду куруу дол-
боору Кыргызстандын эле эмес, бїтїндєй Борбор Азия чєл-
кємїнїн экономикасын єнїктїрїїдє артыкчылыктуу дол-
боорлордун бири. Жолугушууда эки єлкєнїн ортосундагы 
сооданы жогорулатуу максатында Кытай Эл Республикасы-
на каттаган эл аралык жїк ташуучу унаалардын айдоочула-
рына виза берїї шартын карап чыгуу талкууланган. Учурда 
Кыргызстандын 1500дєй айдоочусу визага муктаж. 

Геннадий Базаров 
акка моюн сунду

Кыргыз Республикасынын эл артисти, таланттуу режис-
сёр, кыргыз кино єнєрїнїн корифейи Геннадий Базаров туу-
ралуу “жагымсыз коўгуроо” 6-февралдын таўында Ала-Тоо 
ичине кагылып, учурда кыргыз эли залкарын жоктоп, аза 
кїтїїдє. 81 жаштын суусун ичип жаткан кино корифейин 
акыркы сапарга узатуу зыйнаты бїгїн саат 10.00дє Абдылас 
Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опе-
ра жана балет театрында єтєт. Андан соў маркумдун сєєгї 
“Ала-Арча” кєрїстєнїнє коюлат. 

Тїркияда бир кїндє їч 
ирет катуу жер титиреди

Тїркиядагы 6-февралдын таўында башталган зилзала кеч-
ке дейре 3 ирет катталып, уккан жандын їшїн алууда. Ал-
гач 04:17де Тїркиянын тїштїк чыгышындагы жети аймакта 
кїчї 7,4 баллга жеткен катуу жер титирєє катталган. Андан 
кийин борбордук бєлїгїндє кїчї 7,7 баллга жеткен жер сил-
кинїї болуп, кайрадан 5,8 баллдык зилзала катталды. Каза 
тапкандардын саны улам єсїїдє. Соўку маалыматтар боюн-
ча каза болгондор 1500дєн ашып, жабыркагандар 5000ден 
єткєнї кабарланды. Эў єкїнїчтїїсї каза болгондор менен 
жабыркагандардын саны саат сайын єсїїдє. 

Эдил БАЙСАЛОВ:

УКМК “Коррупцияга каршы 
элдик кыймыл” коомдук бирик-
месинин К.А.С. аттуу директо-
рун ири єлчємдє пара алып жат-
кан жеринен кылтакка илишкенин 
маалымдады. Атайын кызматтан 
билдиргендей, 62 жаштагы К.А.С. 
Кылмыш-жаза кодексинин 208-бе-
ренеси (“опузалап талап кылуу”) 
боюнча кармалган. Атайын кыз-
маттын маалыматында ал Кичи-
Кемин айыл аймагынын башчысы-
нан текшерїїнї токтотуу їчїн ак-
ча талап кылгандыгы аныкталды. 

Буга чейин аталган коомдук би-
рикменин макамынан пайдаланып, 
укук коргоо органдарында тааныш-
тары бар экендигин айтып, мамле-
кеттик мекемелерден жана жерги-
ликтїї єз алдынча башкаруу ор-
гандарынан бюджеттик каражат-
тардын чыгымдалышы жєнїндє 
маалыматтарды сурап турган. Та-
лаптарын аткаруудан баш тарткан-
дарды текшертем деп коркутуп, 
прокуратурага жана Эсеп палата-
сына арыз менен кайрылып, сис-
темалуу тїрдє акча талап кылып 

жїргєн. Мындан тышкары, подряд-
чыларга кызматташууну сунуштап, 
тендерлерди оў чечимге чечип бе-
рїїсїн убада кылып, ал їчїн жа-
рыяланган тендердин суммасынан 
10 пайызын сураган. Анын суну-
шунан баш тарткан уюмдарды 
текшертем деп коркуткан. Шек-
тїїнїн бул аракеттери мамлекет-
тик жана муниципалдык мекеме-
лердин, жеке уюмдардын жетек-
чилеринин нааразычылыгын жа-
раткан" деп айтылат УКМКнын 
маалыматында.

Кечээ Министрлер 
Кабинетинин Тєрагасынын 
орун басары Эдил Байсалов 
Саламаттык сактоо 
министрлигинин коллегиялык 
жыйынына катышты.

Жогорку Кеўештин депутатта-
ры жана саламаттык сактоо уюм-
дарынын жетекчилери катышкан 
жыйында саламаттыкты сактоо 

уюмдарынын 2022-жылдагы иши-
нин жыйынтыгы жана їстїбїздє-
гї жылга карата пландары кара-
лып, ведомствонун ишмердїїлї-
гїнє канааттандырарлык эмес деп 
баа берилди.

«Саламаттык сактоо министр-
лигинин ишин канааттандырар-
лык эмес деп баалоону сунуш-
тайм. Бїгїнкї кїндє саламат-
тыкты сактоо тутумунун ишине 

мамлекет жетекчилиги да, жаран-
дар да ыраазы эмес. Бул тармакта 
кєйгєйлєр жана кемчиликтер же-
тиштїї. Келерки жылы 600 млрд 
сомдон ашык консолидацияланган 
бюджет боюнча план белгиленген, 
каражаттын басымдуу бєлїгї са-
ламаттыкты сактоого багытталат. 
Жакынкы 2 жылда бул тармакта 
абал кескин єзгєрєт” деди Эдил 
Байсалов.
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ИШ-ЖУМА

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 
4-февралда 2022-жылдагы 
жетишкендиктери їчїн 
спортчуларга мамлекеттик 
сыйлыктарды салтанаттїу тїрдє 
тапшырды. 

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Президент Садыр               
Жапаровдун кайрылуусун окуп, 

2022-жылы кыргызстандыктар 
эл аралык аренада спорттогу чоў 
ийгиликтерге жетишкендигин 
белгиледи. 

«2022-жыл кыргыз спорту 
їчїн ийгиликтердин жана же-
ўиштердин жылы болду десем 
жаўылышпайм. Мамлекет спорт 
тармагын колдоого жана каржы-
лоого бардык кїч-аракетин жум-
шады. Биздин сыймыктуу жана 

кайраттуу спортчуларыбыздын 
жеўишке жетїїдєгї майтарылбас 
эрки жалпыбыз їчїн бир гана ал-
га умтулууга стимул болуп калды» 
деди Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы. Ал єз сєзїндє спорт-
чулардын машыктыруучулар ку-
рамына єзгєчє басым жасады. 

Даярдаган 
Бегим ТУРДАЛИЕВА

Президент Садыр Жапаров дене 
тарбия жана спорт єкїлдєрїн 
Кыргыз Республикасынын 
мамлекеттик сыйлыктары менен 
сыйлоо жєнїндє бир катар 
чечимдерге кол койду. Президенттин 
атынан сыйлыктарды Министрлер 
Кабинетинин Тєрагасы Акылбек 
Жапаров тапшырды.

Бир катар спорт тармагынын 
єкїлдєрї 5-февралда дене тарбия-
ны жана спортту єнїктїрїїгє кош-
кон зор салымы, спорттогу алдыў-
кы жетишкендиктери жана респуб-
ликанын квалификациялуу спорт-
чуларын даярдоого салым кошкону 
їчїн мамлекеттик сыйлыктарга та-
тыктуу болушту. 

Тїрк туугандарда 
чоў кайгы

Тїркия Республикасында болгон ка-
туу жер титирєє кєптєгєн адамдардын 
ємїрїн алып, ири кыйроолорду алып 
келди. Буга байланыштуу Президент                 
Садыр Жапаров Тїркиянын Президен-
ти Режеп Тайып Эрдоганга кєўїл айтты. 
«2023-жылдын 6-февралында Тїркия-
да болгон жер титирєєнїн кесепетинен 
адамдар каза болду деген суук кабарды 
тереў кайгыруу менен кабыл алдым. Жал-
пы Кыргызстан элинин жана жеке єзїмдїн 
атымдан каза болгондордун їй-бїлєлєрїнє 
жана жакындарына кєўїл айтып, аза кай-
гысын теў бєлїшєм жана жабыр тарткан-
дардын тез арада сакайып кетишин каа-
лайм» деп айтылат мамлекет башчысы-
нын кєўїл айтуу телеграммасында. 

Ушундай эле кєўїл айтуу телеграммасын 
Жогорку Кеўештин Тєрагасы Нурланбек 
Шакиев Тїркия Республикасынын Улуу 
Улуттук жыйынынын Тєрагасы Мустафа 
Шентопко жолдоду.

Спортчуну колдоп-сїйєп, таягандар

Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Акылбек Жапаров: 

“Бишкек илимдин, билимдин жана 
каржынын борбору болуп калышы керек”

Жогорку Кеўештин Тєрагасы Нурланбек Шакиев бир катар депу-
таттарга Кєз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мїчє єлкє-
лєрдїн Парламенттер аралык ассамблеясынын, Жамааттык коопсуз-
дук келишим уюмунун Парламенттик ассамблеясынын жана Жогор-
ку Кеўештин сыйлыктарын тапшырды. 

Сыйлыктарга Медербек Алиев, Акылбек Тїмєнбаев, Улукбек             
Ормонов, Балбак Тїлєбаев, Султанбай Айжигитов, Жалолидин            
Нурбаев, Бактыбек Сыдыков, Эльмурза Сатыбалдиев, Марлен                                                                                                  
Маматалиев, Улан Бакасов жана башкалар татыктуу болушту.

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы, Кыргыз 
Республикасынын Президентинин 
Администрациясынын 
Жетекчиси Акылбек Жапаров 
Бишкек мэриясынын жыл 
жыйынтыгы жана 2023-жылга 
пландары боюнча кеўейтилген 
коллегиялык жыйынына 
катышты.

“Бишкек шаары жакынкы ке-
лечекте жарандарыбыз єнї-
гїїгє багыт алып, бакубатчы-
лыкта жана коопсуздукта жа-
шай турган илимдин, билимдин 
жана каржынын борбору болуп 
калышы керек» деди Акылбек 
Жапаров жыйында сїйлєгєн сє-
зїндє. Ал єлкєбїздїн борбору 

– єлкєнїн єнїгїїсїнїн маани-
лїї индикатору экенин белги-
леп, борбор шаарыбыздын кєй-
гєйлєрїн чечїїгє колдоо кєрсє-
тїлєєрїн айтты. 

Министрлер Кабинетинин  
Тєрагасы план боюнча шаа-
рыбызда быйылкы жылы эле 
1500дєн ашык экологиялык 
жактан таза автобустар жїрї-
шї керек деп белгиледи. “Ошон-
дой эле таксилер їчїн газ ме-
нен жїрїїчї унааларды сатып 
алуу идеясын колдоого даярбыз. 
ЖЭБди Бишкек шаарынын мэ-
риясына этап-этабы менен єткє-
рїї боюнча иштер жїрїп жатат. 
Жаўы конуштарды газдаштыруу 
боюнча активдїї иштер баш-
талат. Борбордо унаа токтоочу 

жайларга кєўїл буруу жана бул 
курулушка тиешелїї уруксат до-
кументтерин алуу їчїн милдет-
тїї шарт болушу керек. Эў не-
гизгиси борбор калаанын тур-
гундары жана меймандары їчїн 
ыўгайлуу шарттарды тїзїї за-
рыл» деди Акылбек Жапаров. 

Шаардагы тазалыкты кам-
сыздоо маселесине єзгєчє ба-
сым жасап, "бул муниципали-
теттин ишиндеги негизги ба-
гыттардын бири" деп баса бел-
гиледи. "Биз жаўы конуштарды 
борбордун толук кандуу бєлїгї 
катары кабыл алып, ал жердеги 
шарттар шаардын борборунда-
гыдай деўгээлде болушу керек" 
деп белгиледи Министрлер Ка-
бинетинин башчысы.

ДЕПУТАТТАР СЫЙЛАНЫШТЫ

САНАРИПТИК ЭГЕМЕНДЇЇЛЇК 
ДЕГЕН ДА МАСЕЛЕ БАР

КАБЫЛ АЛЫНГАН ЧЕЧИМДЕРДИ 
КЕЧИКТИРБЕЙ АТКАРУУ МААНИЛЇЇ

КЫРГЫЗДЫН ТУУСУН КЄТЄРГЄНДЄР

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 
3-февралда Алматы шаарын-
да “Атакент” Казакстан бизнес-
кызматташтык борбору” акцио-
нердик коомунун имаратын-
да єткєн “Digital Almaty 2023: 
жаўы реалдуулукта санарип-
тик єнєктєштїк” форумуна ка-
тышты. 

Акылбек Жапаров форум-
да катышуучулардын кєўїлїн 
жаўы технологиялардын жа-
на технологиялык тенденция-
лардын ичинен єзгєчє жасалма 
интеллект жана криптовалю-
та маселесине бурду. “10 жыл 
мурун фантазия болгон нерсе 
бїгїн чындыкка айланды. Ме-
нин бїгїнкї сєзїмдїн бир бє-
лїгї ушул жасалма интеллект-
тин жардамы менен жазылган. 
Технологиялык єнїгїї тем-
пи бул єзгєрїїлєргє тиеше-
лїї мамлекеттик саясат менен 
жооп берїї мїмкїнчїлїгїбїз-
дєн ашып баратат. Элис же Си-
ринин їн жардамчылары кыр-
гызча же казакча сїйлєбєйт 
деп кооптонуп жатам. Санарип-
тик дїйнєгє кирбеген тилдер 
– жазууга кирбеген тилдердин 

тагдырына туш болорун баары-
быз тїшїнєбїз” деди Акылбек 
Жапаров. Жаўы технология-
лар бир орунда турбайт, ошол 
себептїї биз артта калбашы-
быз керек. Бїгїнкї кїндє сана-
риптик эгемендїїлїк маселеси 
кїн тартибинде турганын, сана-
риптик эгемендїїлїктї камсыз 
кылуу XXI кылымда мамлекет-
тин эгемендїїлїгїнїн негизги 
белгиси болуп калышы мїмкїн 
экенин билдирди. 

Акылбек Жапаровдун пи-
киринде стейблкоин крип-
товалютасы биздин аймак-
тын экономикалык мамилеле-
ринде ишенимдїї позицияны 
ээлейт. “Балким, биз валютала-
рыбызга байланган аймактык 
стейблкоинди єнїктїрїї боюн-
ча курстан єтїшїбїз керек. Жа-
салма интеллект да, криптова-
люта да дїйнєнїн єнїгїшїнє 
тїп тамырынан бери таасир эте 
турган маанилїї инновация-
лык чєйрє” деп белгиледи ал. 

Акылбек Жапаров санарип-
тик форумда “Digital Almaty 
Awards” сыйлыгынын жеўїїчї-
лєрїн сыйлоо аземине дагы ка-
тышты.

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 
Алматы шаарында єткєн 
Евразиялык єкмєттєр аралык 
кеўешинин кеўейтилген 
курамдагы жыйынына 
катышты. Жыйындын 
катышуучулары ЕАЭБ алкагында 
интеграциялык процесстерди 
андан ары єнїктїрїїгє 
байланыштуу 11 маселени 
карашты. 

Акылбек Жапаровдун айты-
мында, Кыргыз Республика-
сында 2022-жылдын жыйынты-
гы боюнча экономикалык єсїш 

7 пайызды тїзїп, єнєр жай єн-
дїрїшїнїн кєлємї 11,4 пайыз-
га єстї. Салыктык жана бажы-
лык башкарууга жаўы ыкма-
лардын, анын ичинде санарип-
тик технологияларды колдо-
нуунун аркасында биз салык-
тык тїшїїлєрдї 51 пайызга жа-
на бажы тєлємдєрїн 58,2 па-
йызга кєбєйттїк. Мамлекет-
тик бюджеттин жалпы салык-
тык кирешелери 50%дан ашык 
кєбєйдї” деди Министрлер Ка-
бинетинин башчысы. Биз сана-
риптик технологияларды жооп-
керчиликтїї, натыйжалуу жана 
коопсуз колдонууга умтулуубуз 

керек деп белгилеп, ЕАЭБ алка-
гында кабыл алган чечимдердин 
аткарылышынын кечеўдеши иш-
керлерге тоскоол болоруна ток-
толду. "Навигациялык пломба-
лар боюнча єз ара макулдашууга 
карабастан, їч айдан ашуун уба-
кыттан кийин да пилоттук дол-
боор ишке киргизилген эмес. 
Пилоттук долбоор иштей баш-
ташы їчїн бул багытта актив-
дїї иш алып баруу зарыл. Мен 
навигациялык пломбаларды 
колдонуу єз ара соодада эсепке 
алынбаган товарлардын бардык 
тобокелдиктерин жок кылат деп 
ишенем" деди ал. 
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

С
алык тєлєє ар бир 
ишке жарамдуу жа-
ран їчїн парз. Са-
лыктын эсебинен 

мамлекеттин казынасы толот. 
Салыкты тєлєєдєн качкандар 
їчїн мыйзамдарда чара кєрї-
лїїчї беренелер бар. Демек, 
мамлекеттик казынадагы ка-
ражатка жараша элдин айлык 
акысы тєлєнїп, инфратїзїм-
дєр жакшырып, айтор, калк-
тын жашоо-турмушу жакшы-
рат. Салык тєлєє ар бир доордо 
болуп келген, боло берет. Мын-
дан качып кутулуу мїмкїн эмес. 
Андан калса, єлкєдєгї 700 миў-
ден ашык пенсионер, 620 миў-
ден ашык социалдык катмар, 
100 миўден ашык аярлуу кат-
мар, 2,5 миллиондон ашык бала 
жана башка тиричиликтин ар-
байы дал ушул салыкка кєз ка-
ранды экенин унутпайлы. 

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 
салыкты тєлєє боюнча ка-
туу талап койду эле, коомчу-
луктун айрым бєлїгї наара-
зы пикирин билдире баштады. 
Бул жерде айта кетїїчї нерсе, 
мамлекет ишкерлерди, дыйкан-
фермерлерди салыктан бошо-
туп, кыйла жеўилдиктерди бе-
рип жатат. Салыктын башка 
тїрїн киргизген жок. Болгону 
тиешелїї салык тєлєнїшї ке-
ректиги талап кылынууда. Ме-
нимче, салык тєлєє мадания-
тын калыптандырууда Салык 
кызматы, бажы кызматы жана 
башка тиешелїї мамлекеттик 
мекеме-уюмдар элге тїшїндї-
рїї иштерин жїргїзїїдє аксап 
жатышат. 

Туура, калктын да кабатыр-
ланганынын жєнї бар. Себеби, 
тєлєнгєн салыктар мамлекет-
тин кызыкчылыгы їчїн жум-
шалбай келген учурларын эли-
биз башынан єткєргєн. Бажы, 
салык кызматкерлери єзїн кє-
пєс сезип, заўгыраган їйлєрдї 
куруп, атасын тааныбай калба-
ды беле. ЕАЭБдин алкагындагы 
чек ара постторун санариптеш-
тирїїнї атайын кечиктирип, 
“миллион” каймана аты барлар-
дын кїнї тууган кїндєр болгон. 
Ушунун баарын элибиз кєрїп-
билип турганы менен карапа-
йым калктын їнїн уккан бий-
лик болгон эмес. Азыр элибиз 
отко колун кїйгїзгєн адамдай 
болуп турат. Ошондуктан, калк-
тын ишенимине кириш їчїн тї-
шїндїрїї иштерин жанданды-
руу кажет. 

Азыркы бийликтин казына-
ны толтурууга болгон аракети 
мурдагы башкаруу бийлигинен 
башкачараак. Ишкерлер менен 
єнєктєш катары кызматташууга 
кызыкдар. Ушундан улам, алар-
га салык жагынан жеўилдик-
терди берип, каржы булакта-
рын кєбєйтїїгє далалат кылып 
жатышат. Фискалдаштыруунун 
бардык компоненттерин кир-
гизїї менен бирге соода жїр-
гїзїїдє кассалык-контролдук 

машина (ККМ), электрондук 
эсеп-фактураны, электрондук 
отчет, патент, маркировкалар-
ды киргизип, адам факторунан 
арылуу мїмкїнчїлїктєрїн су-
нуш кылышууда. Ар бир тар-
макта санариптештирїїгє ар-
тыкчылык берїїдє. “Кємїскє” 
экономикадан арылып, элдин 
акчасы элге кызмат кылышы 
керектигин белгилешїїдє. На-
тыйжа жаман эмес. Расмий маа-
лыматтарга караганда, Мамле-
кеттик салык кызматы эгемен-
дїї Кыргызстандын 30 жылдык 
тарыхында алгачкылардан бо-
луп, єткєн жылы 200 млрд сом-
дон ашык салык тєлємдєрїн чо-
гултуптур. Бул кєрсєткїч мур-
дагы жылдарга салыштырма-
луу дээрлик эки эсе кєп сумма-
ны тїзєт экен. 

Бажы, салык кызматында 
адам факторунан арылуу ара-
кетин колдош керек. Анткени, 
киреше булактарын кєбєйтїїчї 
ички резервдерди туура пайда-
лануунун учуру келди. Кыргыз-
станда ККМдин саны 2,4 эсеге 
кєбєйгєндїгїнє карабастан, 
мына ушул аппаратты колдонуу 
боюнча биздин єлкєбїз ЕАЭБ-
дин башка єлкєлєрїнєн дээрлик 
4,5 эсе артта калыптыр. Россия, 
Казакстан, Єзбекстан, Тажикс-
танда онлайн ККМсиз бир да 
товар сатылбайт, бир да кыз-
мат кєрсєтїлбєйт экен. Бул де-
ле барып-барып калктын салык 
тєлєє маданиятына такалат го, 
сыягы. Анан дагы бир маанилїї 
маалымат:

Министрлер Кабинетинин 
маалыматы боюнча єлкєдє 488 
миў салык тєлєєчї бар болсо, 
анын ичинен:

- 480 миўи же 98,4% – чакан 
ишкердик;

- 2900 же 0,6% – орто биз-
несте;

- 4900 же 1% – ири бизнес 
чєйрєсїндє алектенет экен. 
Негизи структура туура тїзїл-
гєндєй. Бирок, ким канча салык 
тєлєп жатканына саресеп сала 
турган болсок, абал таптакыр 
башкача. Чакан бизнес болго-
ну – 13,3% салык тєлєсє, орто 
бизнестин бюджетке салымы 

5,3%ды тїзєт экен. Ал эми жал-
пы салык тєлєєчїлєрдїн 1%ын 
тїзгєн ири бизнестин салык тє-
лємї жалпы салыктын 81,4%ын 
камсыз кылат экен. Демек, бюд-
жетибизге 5 миўге жетпеген ири 
бизнестин єкїлдєрї гана салым 
кошуп келсе, калган орто жана 
чакан бизнес дээрлик салык тє-
лєбєйт экен да. 

Же болбосо дагы бир мисалга 
токтололу. Министрлер Кабине-
тинин Тєрагасы Акылбек Жа-
паров Антикоррупциялык иш-
кердик кеўешинде Бакай-Ата 
районундагы Миў-Булак айы-
лынын мисалында таасын сєз 
(31.05.2022-ж.) айтты эле. Ан-
да аталган айылда акча жїгїр-
тїїсїнїн кєлємї 16,4 млн сомду 
тїзгєн 9 соода тїйїнї бар экен. 
Ал эми алардын бардык салы-
гын, патенттерин кошкондо 33 
миў сом гана мамлекетке кире-
ше беришиптир. Ал эми мамле-
кет ушул айылдагы пенсионер-
лерге, жєлєк пул алуучулар-
га, мектепке, мамлекеттик жа-
на муниципалдык кызматкер-
дин жана башкалардын айлык 
акысына жалпысынан орточо 
2021-жылга карата 51,8 млн сом 
каражат жумшаганын билдир-
ген. Мындай мїнєздємє єлкє-
нїн бардык айылдарына тиеше-
лїї. Демек, мамлекеттин жара-
ны катары мамлекеттен алга-
ныбызга караганда бергенибиз 
аз болуп жатпайбы. 

Бул жерде элди салык тєлє-
бєйт деп кїнєєлєгєндєн алыс-
мын. Мїшкїл иш тїшкєндє жа-
была кєтєрїлїп колдогон кал-
кыбыз ар дайым жардамга даяр 
экенин бєркїмдєй кєрєм. Са-
лык тєлєє жаатында элдин ме-
кенчилдик духун кєтєрє ал-
баган мамлекеттик машинада 
кїнєє. Болбосо, элибиз тєлє-
гєн салык элге кызмат кыла-
рын тїшїнгєн ар бир жараны-
быз казынаны толтурууга кай-
дыгер болмок эмес. Салык – бул 
ички инвестиция. Мекенге кыз-
мат кылуунун їлгїсїн кєрсєтє 
алчу шыкак, демилге жетишпей 
тургансыйт. 

Шекербек КАЛЫКОВ

САЛЫК ТЄЛЄЄ – 
БУЛ КАРЫЗ ЭМЕС, ПАРЗ

- Бекбатыр Марсо-
вич, єткєн жылы єл-
кєдє “Жашыл Мурас” 
улуттук программасы 
башталып, кєчєттєр 
отургузулган. Алар-
дын канчасы кєктєп 
кете алды?

- Былтыр апрель айы-
нан тарта 8 миллиондон 
ашык кєчєт отургузул-
ган. Кїздє инвентариза-
циялоо жїргїзїлїп, кє-
чєттєрдїн 70 пайызы 
кєктєгєндїгїн эсепке 
алганбыз. Кєчєттєрдїн 
канчасы кєктєп кете ал-
гандыгын, жаздын кели-
ши менен дагы бир жолу 
эсепке алабыз. 2021-жы-
лы 699 гектар жерге кє-
чєт тигилип, токой фон-
дусунун жашыл аянттарын ке-
ўейтїї максатында тапшырма-
лар берилип, план 104 пайызга 
аткарылган. Бул жылы да план-
ды ашыгы менен аткарабыз. 

- Кєчєттєр кайсыл жактан 
алынат?

- Єзїбїздїн токой чарбала-
рыбыздан, мамлекеттик жара-
тылыш парктарынан жана жеке 
питомниктерден алынган кєчєт-
тєрдї отургузуп жатабыз. 

- Кандай кєчєттєр отургу-
зулууда?

- Басымдуу бєлїгї ийне-
жалбырактуулар, бадалдуу 
єсїмдїктєр жана мємєлїї бак-
дарактар да бар. 

- Быйыл канча кєчєт отур-
гузуу пландалууда?

- 2023-жылы 8,5 млн, 
2024-жылы 9 млн, 2025-жылы 
9,5 млн даана кєчєт отургузуу 
пландалган. 

- Отургузулган кєчєттєрдїн 
70 пайызы кєктєп, калганда-
ры куурап калгандыгына эм-
не себеп болууда?

- Жаратылыш шарттарына 
байланыштуу куурап калды. 
Былтыр кєчєттєрдїн кєбї Чїй 
облусунун аймагына отургузул-
ган. Баары кєзємєл астында бол-
гону менен айрымдары кєктєп 
кете албай куурап калды.

Бишкек шаарында борбор 
калаанын мэриясына 120 жаўы 
автобус тапшырылды.
 Учурда коомчулукту алардын 
каттамга чыгуу убактысы 
кызыктырып турган чак. Биз 
бул суроо  менен мэриянын 
Транспорт жана жол 
инфраструктурасын 
єнїктїрїї департаментинин 
директору Максат Нусувалиевге 
кайрылдык.

- Максат мырза, жаўы 120 
автобустун каттамдары кан-
дай болот?

- Автобустардын кыймыл схе-
маларын иштеп чыкканбыз. Кээ 
бирлери маршруттук таксилерди 
алмаштырса, айрымдары транс-
порт жетишпеген автобустук кат-
тамдарды толуктайт. Ошондой 

эле 2 жаўы маршрут ачылат. Ал 
каттам шаардын тємєнкї бєлї-
гїнєн жогору жана тїштїктєн 
батышка карай жїрмєкчї. Жа-
кында схемалар менен тааныш-
тырабыз.

- Каттамга качан чыгат? Так 
айта аласызбы?

- Иш кагаздар такталып жатат. 
Бул иштер бїткєндєн кийин эле 
дароо каттамга чыгарабыз. Жа-
ўы автобустар заманбап, узунду-
гу – 10,5 метр. Эски дизелдик ав-
тобустар экологияга терс тааси-
рин тийгизип келген. Андыктан 
азыркы автобустар жарандары-
бызга жагат деген ойдобуз. Ыў-
гайлуулугу жагынан да бир топ 
жогору. Автобустарга кепилдик 
2 жылга берилген. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Жаўы автобустар 
каттамга качан чыгат?

Биоресурстар башкармалыгынын 
башчысы Бекбатыр БУЗУРМАНОВ: 

“Токой аянттарын 
кеўейтип жатабыз”
Кыргызстанда 2030-жылга чейин 90 миллионго жакын кєчєт отургузуу 
пландалууда. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык 
кєзємєл министри Динара Кутманованын айтымында, бул кєчєттєрдїн 
70 миллионго жакыны толук кандуу єсїп кетїїсї болжолдонууда. Эске 
салсак, учурда єлкєдє Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы 
менен “Жашыл Мурас” улуттук программасы, ошондой эле 
“Жашыл Кыргызстан” программасы ишке ашырылууда. Былтыр бул 
программанын алкагында 8 млн кєчєт отургузулган. Биз Жаратылыш 
ресурстары, экология жана техникалык кєзємєл министрлигинин 
Биоресурстар башкармалыгынын башчысы Бекбатыр Бузурмановго 
кайрылып, єнєктїк тууралуу суроо узаттык.
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Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2022-æûëäûí 22-èþëóí-
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Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëà-
éûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2007-æûëäûí 6-äåêàáðûí-
äàãû ¹575 «Áèøêåê øààðûíûí áºë¿íãºí òåëåôîí òàðìàãûíûí ñû-
éûìäóóëóãóí ïàéäàëàíóó òàðòèáè æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé 
ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Áèøêåê øààðûíûí áºë¿íãºí 
òåëåôîí òàðìàãûíà êîøóëóó óêóãó áåðèëãåí àáîíåíòòåðäèí òèçìåãèíäå:

- VIII áºë¿ìä¿í 1-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
«1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè 
Ìèíèñòð, ìèíèñòðäèí îðóí áàñàðëàðû æàíà ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿ìäºðä¿í 

æåòåê÷èëåðè.».
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2012-æûëäûí 20-ôåâðàëûí-

äàãû ¹113 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè æº-
í¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè æºí¿íäº æîáîäî:

- 8-ïóíêòòóí 4-ïóíêò÷àñûíûí ñåãèçèí÷è àáçàöû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï 
òààíûëñûí;

- 13-ïóíêòòóí 7-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«7) Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí òûøêû ñàÿñàò ÷ºé-

ðºñ¿íäºã¿ ÷å÷èìäåðèíèí, îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà ºçãº-
÷º êûðäààëäàð ìåçãèëèíäå Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí áàøêà òàïøûð-
ìàëàðûíûí àòêàðûëûøûí êàìñûç êûëàò;».

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2015-æûëäûí 23-ñåíòÿáðûí-
äàãû ¹659 «×åò ìàìëåêåòòåðäèí ºê¿ë÷¿ë¿êòºð¿í¿í êûçìàòêåðëåðèí, 
ýë àðàëûê óþìäàðäûí ºê¿ë÷¿ë¿êòºð¿í¿í êûçìàòêåðëåðèí àêêðåäèòà-
öèÿëîîíóí æàíà äèïëîìàòèÿëûê íîìåðäèê áåëãèëåðäè êàòòîîíóí ìà-
ñåëåëåðè æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí-
äà àêêðåäèòàöèÿëàíãàí ÷åò ìàìëåêåòòåðäèí äèïëîìàòèÿëûê ºê¿ë÷¿-
ë¿êòºð¿í¿í æàíà êîíñóëäóê ìåêåìåëåðèíèí, ýë àðàëûê óþìäàðäûí 
ºê¿ë÷¿ë¿êòºð¿í¿í àâòîòðàíñïîðò êàðàæàòòàðûí, îøîíäîé ýëå àëàð-
äûí êûçìàòêåðëåðèíèí àâòîòðàíñïîðò êàðàæàòòàðûí êàòòîîíóí (êàé-
ðà êàòòîîíóí) òàðòèáè òóóðàëóó æîáîäî:

- 1-ïóíêòòà:
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí» äåãåí 

ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
- «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê êàò-

òîî êûçìàòûíäà (ìûíäàí àðû - ÌÊÊ)» äåãåí ñºçäºð «Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí «Óíàà» ìàìëåêåòòèê ìåêåìå-
ñèíäå (ìûíäàí àðû - «Óíàà» ÌÌ)» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;

- 2-4, 8, 15, 23, 25, 31, 34, 35, 47-ïóíêòòàðäàãû ò¿ðä¿¿ æºíäºìºëºð-
äºã¿ «ÌÊÊ» äåãåí àááðåâèàòóðà òèåøåë¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ «Óíàà» 
ÌÌ» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;

- 27-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«27. ªê¿ë÷¿ë¿êòºðä¿í æàíà Ìåêåìåëåðäèí àâòîòðàíñïîðò êàðàæàò-

òàðûíûí æàðàêòóóëóê ìººíºò¿ ºò¿ï êåòêåí äèïëîìàòèÿëûê êàòòàëãàí 
íîìåðäèê áåëãèëåðè æàðàêñûç äåï ýñåïòåëèíåò æàíà Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí Æîë êûéìûëûíûí êîîïñóç-
äóãóí êàìñûçäîî áàøêû áàøêàðìàëûãûíûí (ìûíäàí àðû - ÈÈÌäèí 
ÆÊÊÊÁÁ) êûçìàòêåðëåðè òàðàáûíàí «Êûðãûçäèïñåðâèñ» ÌÈíèí ºê¿ë-
äºð¿ ìåíåí áèðãå àëûï ñàëûíàò.»;

- 28-ïóíêòòàãû «ÆÊÊíûí» äåãåí àááðåâèàòóðà «ÆÊÊÊÁÁíûí» äåãåí 
àááðåâèàòóðàãà àëìàøòûðûëñûí;

- æîãîðóäà àòàëãàí Æîáîíóí 1-òèðêåìåñèíäå:
«ÒÈÌäèí «Êûðãûçäèïñåðâèñ» ÌÈñèíå», «ÒÈÌäèí «Êûðãûçäèïñåð-

âèñ» ÌÈ» äåãåí ñºçäºð «Êûðãûçäèïñåðâèñ» ÌÈñèíå», «Êûðãûçäèï-
ñåðâèñ» ÌÈ» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;

«ÊÐªãº êàðàøòóó ÌÊÊãà» äåãåí ñºçäºð «Óíàà» ÌÌãå» äåãåí ñºçäºð-
ãº àëìàøòûðûëñûí;

«ÌÊÊ» äåãåí àááðåâèàòóðà «Óíàà» ÌÌ» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòû-
ðûëñûí.

4. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºí-
äºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò. 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2023-æûëäûí 1-ôåâðàëû, ¹44

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
2019-ЖЫЛДЫН 3-ИЮЛУНДАГЫ №339 "ЖАЛПЫ 

МАМЛЕКЕТТИК МААНИДЕГИ ЖЕР КАЗЫНАЛАРЫНЫН 
УЧАСТОКТОРУНУН РЕЕСТРИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ" 

ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç 

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

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 3-èþëóíäà-
ãû ¹339 "Æàëïû ìàìëåêåòòèê ìààíèäåãè æåð êàçûíàëàðûíûí ó÷àñ-
òîêòîðóíóí ðååñòðèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Æàëïû ìàìëåêåòòèê ìàà-
íèäåãè æåð êàçûíàëàðûíûí ó÷àñòîêòîðóíóí ðååñòðèíäå:

- III áºë¿ìä¿í 1-ïóíêòóíäàãû "4453300" äåãåí öèôðàëàð "4455300" 
äåãåí öèôðàëàðãà àëìàøòûðûëñûí.

2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºí-
äºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2023-æûëäûí 1-ôåâðàëû, ¹45

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2021-ЖЫЛДЫН 5-МАРТЫНДАГЫ 
№74 «КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ДИПЛОМАТИЯЛЫК ЄКЇЛЧЇЛЇКТЄРЇ 

ЖАНА КОНСУЛДУК МЕКЕМЕЛЕРИ АРКЫЛУУ ДОКУМЕНТТЕРДИ 
ТАЛАП КЫЛУУНУН ТАРТИБИ ЖЄНЇНДЄ НУСКАМАНЫ БЕКИТЇЇ 
ТУУРАЛУУ» ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

№9 (3458)
2023-жылдын 7-февралы4

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðûíà æàíà 
òóðãàí ºëêºí¿í æàðàíäàðûíà "Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí ÷åò ºëêºëºðäºã¿ ìåêåìåëåðèíäå æàðàíäûê-
óêóêòóê ìàñåëåëåð áîþí÷à ìààëûìàòòàðäû òàëàï 
êûëóó áîþí÷à êûçìàòòàðäû êºðñºò¿¿ æîë-æîáî-
ëîðóí æºíºêºéëºøò¿ð¿¿ æàíà îïòèìàëäàøòûðóó 
ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðè-
íå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
2021-æûëäûí 5-ìàðòûíäàãû ¹74 «Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí äèïëîìàòèÿëûê ºê¿ë÷¿ë¿êòºð¿ æà-
íà êîíñóëäóê ìåêåìåëåðè àðêûëóó äîêóìåíòòåð-
äè òàëàï êûëóóíóí òàðòèáè æºí¿íäº íóñêàìàíû 
áåêèò¿¿ òóóðàëóó» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí äèïëîìàòèÿëûê ºê¿ë÷¿ë¿êòº-
ð¿ æàíà êîíñóëäóê ìåêåìåëåðè àðêûëóó äîêóìåíò-
òåðäè òàëàï êûëóóíóí òàðòèáè æºí¿íäº íóñêàìàäà:

- 5-ãëàâà òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:

«5. Êîíñóëäóê êûçìàò àäàìûíûí, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí 
äîêóìåíòòåðäè àëüòåðíàòèâä¿¿ (êàãàç æ¿ç¿íäº) 

òàëàï êûëóóäàãû èø-àðàêåòòåðèíèí òàðòèáè

16. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ûéãàðûì óêóê-
òóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí ÀÌÑòå çàðûë 
áîëãîí ìààëûìàòòàð æîê áîëãîí æå ÀÌÑ æîê 
áîëãîí ó÷óðäà, îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðû òàðàáûíàí áå-
ðèëãåí äîêóìåíòòèí æóï íóñêàñûí òàëàï êûëóó 
çàðûë áîëãîíäî, êîíñóëäóê êûçìàò àäàìû óøóë 
Íóñêàìàíûí 9-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí èø-àðà-
êåòòåð æàñàëãàí ê¿íäºí òàðòûï áèð ê¿íä¿ê ìºº-
íºòòº, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ûéãàðûì óêóê-
òóó ìàìëåêåòòèê îðãàíûíà «Òàëàï êûëóó» ÀÌÑ/
Ýëåêòðîíäóê äîêóìåíò æ¿ã¿ðò¿¿ ñèñòåìàñû àðêû-
ëóó òèåøåë¿¿ ñóðîî-òàëàïòû æºíºòºò.

17. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ûéãàðûì óêóêòóó 
ìàìëåêåòòèê îðãàíû ñóðîî-òàëàï êàòòàëãàí ê¿í-
äºí òàðòûï áåø æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå ñóðàëãàí 
äîêóìåíòòåðäè «Òàëàï êûëóó» ÀÌÑ/Ýëåêòðîíäóê 
äîêóìåíò æ¿ã¿ðò¿¿ ñèñòåìàñû àðêûëóó Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí äèïëîìàòèÿëûê ºê¿ë÷¿ë¿ã¿íº 
æå êîíñóëäóê ìåêåìåñèíå æºíºòºò.

18. Ñóðàëãàí ìààëûìàòòàð æîê áîëãîí æå àëàð-
äû áåð¿¿ ì¿ìê¿í áîëáîãîí ó÷óðäà, Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíû 
òèåøåë¿¿ ìààëûìàòòû êîíñóëäóê êûçìàò àäàìû-
íà ðàñìèé æºíºòºò æå àãà ñóðàëãàí ìààëûìàòòû 
áåð¿¿ ìººíºò¿í óçàðòóó çàðûëäûãû æºí¿íäº æà-
çóó æ¿ç¿íäº ìààëûìäàéò, àë áåø æóìóø ê¿íäºí 
àøûê ýìåñ óçàðòûëûøû ì¿ìê¿í.

19. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ûéãàðûì óêóêòóó 
ìàìëåêåòòèê îðãàíû áåðãåí äîêóìåíòòèí æóï íóñ-
êàñû æàíà ò¿ï íóñêàñû êîíñóëäóê êûçìàòêà æè-
áåðèëåò, àëàð ïî÷òà æå ôåëüäúåãåðëèê áàéëà-
íûø àðêûëóó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí äèïëî-
ìàòèÿëûê ºê¿ë÷¿ë¿ã¿íº æàíà êîíñóëäóê ìåêåìå-
ñèíå æºíºò¿ëºò.

20. Êîíñóëäóê êûçìàò àäàìû Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí òèåøåë¿¿ ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåò-
òèê îðãàíäàðûíàí êåëãåí äîêóìåíòòåðäè/ìààëû-
ìàòòàðäû àëãàí ê¿íäºí òàðòûï ýêè æóìóø ê¿íä¿í 
è÷èíäå óøóë Íóñêàìàíûí 11-ïóíêòóíà ûëàéûê ìàà-
ëûìêàòòû ò¿çºò æå ìààëûìàòòàðäû êàìòûãàí êàò-
òû àðûç ýýñèíå æºíºòºò æàíà áóë æºí¿íäº àðûç 
ýýñèíå êàáàðëàéò.

21. Êîíñóëäóê êûçìàòòûí êºìºã¿í òàëàï êûëãàí 
ºçãº÷º ó÷óðëàðäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí äèï-
ëîìàòèÿëûê ºê¿ë÷¿ë¿ã¿ æå êîíñóëäóê ìåêåìåñè äî-
êóìåíòòåðäè òàëàï êûëóó æºí¿íäº ñóðîî-òàëàïòàð-
äû êîíñóëäóê êûçìàò àðêûëóó æºíºòºò.

Áóë ó÷óðäà êîíñóëäóê êûçìàò äîêóìåíòòåðäè òà-
ëàï êûëóóãà ñóðîî-òàëàïòû àë êåëèï ò¿øêºí ê¿í-
äºí òàðòûï ¿÷ æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí òèåøåë¿¿ ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëå-
êåòòèê îðãàíûíà ºòêºð¿ï áåðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ûéãàðûì óêóêòóó 
ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíàí àëûíãàí äîêóìåíò-
òåð/ìààëûìàòòàð êîíñóëäóê êûçìàò òàðàáûíàí 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí äèïëîìàòèÿëûê ºê¿ë-
÷¿ë¿ã¿íº æå êîíñóëäóê ìåêåìåñèíå àëàð êàòòàë-
ãàí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå æº-
íºò¿ëºò.»;

- 24-ïóíêòòàãû «êîíñóëäóê êûçìàò àðêûëóó» äå-
ãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí.

2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàð-
òûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2023-æûëäûí 1-ôåâðàëû, ¹43

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Íàðûí, Áàòêåí, Îø, 
Òàëàñ æàíà ×¿é îáëóñòàðûíûí àéðûì æåðãèëèê-
ò¿¿ êå¢åøòåðèíèí äåïóòàòòàðûíûí ûéãàðûì óêóê-
òàðûíûí ìººíºòòºð¿ àÿêòàãàíäûãûíà áàéëàíûø-
òóó, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí  
70-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿í¿í 3-ïóíêòóí, «Æåðãè-
ëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿í-
äº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 4-áå-
ðåíåñèíèí 5-áºë¿ã¿í, 48-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿í 
æåòåê÷èëèêêå àëûï, òîêòîì êûëàì:

1. Íàðûí îáëóñóíóí Æóìãàë ðàéîíóíóí ×àåê, 
Êºê-Îé àéûëäûê êå¢åøòåðèíå, Áàòêåí îáëóñóíóí 
Áàòêåí ðàéîíóíóí Ñàìàðêàíäåê, Àê-Ñàé, Àê-Òàòûð 
àéûëäûê êå¢åøòåðèíå, Îø îáëóñóíóí Êàðà-Êóëæà 
ðàéîíóíóí Êå¢åø àéûëäûê êå¢åøèíå, Àëàé ðàéî-
íóíóí Êàáûëàí-Êºë àéûëäûê êå¢åøèíå, Íîîêàò 
ðàéîíóíóí Èñàíîâ àéûëäûê êå¢åøèíå, Êàðà-Ñóó 
ðàéîíóíóí Îòóç-Àäûð àéûëäûê êå¢åøèíå, Òàëàñ 
îáëóñóíóí Êàðà-Áóóðà ðàéîíóíóí Øåêåð, Áåéøå-
êå, Áàêûÿí àéûëäûê êå¢åøòåðèíå, ×¿é îáëóñóíóí 
Æàéûë ðàéîíóíóí Êûçûë-Äûéêàí àéûëäûê êå¢å-
øèíå, Àëàì¿ä¿í ðàéîíóíóí Áàéòèê àéûëäûê êå¢å-
øèíå äåïóòàòòàðäû øàéëîî 2023-æûëäûí 9-àïðå-
ëèíå, æåêøåìáèãå äàéûíäàëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðå-
ôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû:

– æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí æîãîðó-
äà àòàëãàí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíäàðûíà øàéëîîíó 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê 
ºòêºð¿¿í¿ óþøòóðñóí;

– óáàêòûëóó ðåãëàìåíòòºº æàíà áàøêà çàðûë 
áîëãîí ÷àðàëàðäû êºð¿¿ ìåíåí àðàëûêòàí, ýëåêò-
ðîíäóê äîáóø áåð¿¿ ôîðìàëàðûí,  æàáäóóëàð-
äûí ìîäåðíèçàöèÿëàíãàí ò¿ðëºð¿í êîëäîíóóíó 
ïèëîòòóê ðåæèìäå àïðîáàöèÿëîî ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿í 
êàðàñûí. 

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè:

– øàéëîîíó ºòêºð¿¿ ¿÷¿í Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí-
÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ÷ûãûìäàðûíûí ñìå-
òàñûíà ûëàéûê çàðûë áîëãîí ôèíàíñûëûê êàðà-
æàòòàðäû áºëñ¿í;

– øàéëîîíó äàÿðäîî æàíà ºòêºð¿¿ ìåçãèëèíäå 
ìûéçàìäóóëóêòó, æàðàíäàðäûí óêóêòàðûí æàíà 

ýðêèíäèêòåðèí, êîîìäóê òàðòèïòè ñàêòîîíó êàì-
ñûç êûëóó áîþí÷à ÷àðàëàðäû êºðñ¿í;

– äîáóø áåð¿¿ æàíà øàéëîî÷óëàðäû èäåíòè-
ôèêàöèÿëîî ¿÷¿í æàáäóóëàðäûí êîîïñóç ñàêòà-
ëûøûí êàìñûç êûëóó áîþí÷à ÷àðàëàðäû êºðñ¿í;

– ïèëîòòóê àïðîáàöèÿëîî æºí¿íäº Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ÷å÷èìäåðèíå 
ûëàéûê øàéëîî÷óëàðäû èäåíòèôèêàöèÿëîî ïðîã-
ðàììàëàðûí ºðê¿íäºò¿¿ áîþí÷à ÷àðàëàðäû êºðñ¿í;

– ìààëûìàòòûê ñèñòåìàëàðäûí êèáåðêîîïñóç-
äóãóí êàìñûç êûëóóäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîð-
áîðäóê êîìèññèÿñûíà êºìºê êºðñºòñ¿í.

4. Íàðûí îáëóñóíóí Æóìãàë ðàéîíóíóí, Áàò-
êåí îáëóñóíóí Áàòêåí ðàéîíóíóí, Îø îáëóñóíóí 
Êàðà-Êóëæà, Àëàé, Íîîêàò, Êàðà-Ñóó ðàéîíäîðó-
íóí, Òàëàñ îáëóñóíóí Êàðà-Áóóðà ðàéîíóíóí æà-
íà ×¿é îáëóñóíóí Àëàì¿ä¿í, Æàéûë ðàéîíäîðóíóí 
ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðûíûí áàø÷ûëàðû 
øàéëîîãî äàÿðäûê êºð¿¿äº æàíà ºòêºð¿¿äº øàé-
ëîî÷óëàðäûí òèçìåëåðèí êàëûïòàíäûðóó, òàêòîî 
æàíà ò¿ç¿¿, óþøòóðóó÷óëóê æàíà ìàòåðèàëäûê-òåõ-
íèêàëûê ìàñåëåëåðäè ÷å÷¿¿ áîþí÷à Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëè-
ãèíèí æàíà òèåøåë¿¿ øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí 
èøèíå êºìºê êºðñºòñ¿í.

5. Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí àòêà-
ðóó îðãàíäàðûíûí áàø÷ûëàðû æîãîðóäà àòàëãàí 
êå¢åøòåðäèí äîêóìåíòòåðèíèí, ìàòåðèàëäàðû-
íûí, îøîíäîé ýëå ìàòåðèàëäûê-òåõíèêàëûê áàà-
ëóóëóêòàðûíûí ñàêòàëûøûí êàìñûç êûëóó áîþí-
÷à ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

6. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìè-
íèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí äàÿðäîî áîþí÷à áàø-
êàðìàëûãûíûí óþøòóðóó èøòåðè æàíà àéìàêòàð 
ìåíåí ºç àðà àðàêåòòåí¿¿ áºë¿ì¿íº æ¿êòºëñ¿í.

7. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàð-
òûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2023-æûëäûí 6-ôåâðàëû, ÏÆ ¹19
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- Жапарбек мырза, єлкєдєгї 
бирден-бир эс алуучу курорттук ай-
мактын жетекчиси катары айтыўыз-
чы, алдыдагы туристтик мезгилге 
карата даярдык кандай болуп жатат? 

- Туура айтасыў, биздин Чолпон-Ата 
калаасы єлкєдєгї бирден-бир туристтик 
калаа катары алдыдагы сезонго мык-
ты даярдык менен барыш керек. Бы-
йылкы жылы Президентибиз Садыр                                                                     
Нургожоевичтин демилгеси менен 
Чолпон-Ата шаарында атайын аянты 16 
гектарды тїзгєн парк реконструкция-
ланып, заман талабына шайкештелип 
жасалып, бїтїїнїн алдында турат. Эс 
алууга келген туристтер кєлїбїзгє тїш-
кєндєн тышкары да салкын жерлерде 
бак аралап басышы керек да, туурабы? 
Бул жагынан буюрса эс алуу жайыбыз 
келген конокторго жакшы шарт тїзєт 
деп ойлойбуз. Мындан тышкары “Чол-
пон”, “Жеўиш” парктарына да атайын 
ремонт жасалганы турат. Ошондой эле 
кєл жээгиндеги муниципалдык пляж-
дарды капиталдык оўдоо-тїзєєдєн єт-
кєрїп, эс алуучуларга мыкты деўгээлде 
даяр кылып берели деп жатабыз. Кел-
ген коноктор эртели-кеч сейилдеп басып 
жїрїш їчїн жолдорду ремонттоп, тїн-
кї жарыктарды оўдоп, айтор, жаз, жай 
мезгилдерине карай даярдыкты кызуу 
кєрїп жаткан учурубуз. Туризм боюнча 
адистерди тартып, аларды окутуп, кел-
ген элди тейлєєнїн сапатын жакшыртуу 
боюнча конок їйлєрдїн бардыгы менен 
комплекстїї иштерди аткарып жатабыз. 
Сєздїн кыскасы, алыс-жакындан келчї 
меймандардын эс алышы їчїн даярдык-
ты катуу баштадык.

- Ысык-Кєлдє, єзгєчє Чолпон-
Атада крим-дїйнєнїн “їлкєндєрї” 
жашаары белгилїї. Бул жагдайдан 
алганда ротациянын эпкини менен 
сырттан келген кадр катары Чолпон-
Атада иштєє сизге оорчулукту жа-
раткан жокпу? Же “отметкадан” єт-
тїўїзбї дегеним...

- Бул жагы кызыктуу суроо го їкєм? 
Ооба, мен єткєн жылдын август айын-
да ротация менен Чолпон-Ата шаары-
нын мэрлигине дайындалгам. Кызмат-
ка келген соў сыртта ар кандай кїбїр-
шыбыр кептер боло берет экен да. Мен 
Чолпон-Ата калаасынын “эки тизгин, 
бир чылбырын” колго алгандан тартып 
эл менен жолугушууларды єткєрїп, ко-
луман келишинче бир топ жумуштар-
ды аткардык. Андай деле терс кєрїнїш-
тєр болгон жок. Тескерисинче, жаштар, 
ошол эле спортсмендер бардыгы мени 
жакшы кабыл алышып, жетекчи катары 
эмне маселе кєтєрсєк жергиликтїї тур-
гундар колдоп, эл менен чогуу-чаран бир 
топ иштерди аткарып жатабыз. Чолпон-
Ата калаасынан мен болгону колдоону 
гана сездим. Шаарда мен тээ эзелтен 

бери жашап келаткан сымал, кєпчїлїк 
менен камыр-жумур болуп аралашып 
иштеп жатам. 

- Калаанын казынасын канча эсе-
ге дейре кєбєйтїї планыўызда бар? 

- Єткєн жылы шаардык казынанын 
кєлємїн 87 миллион сомго бекитиш-
кен экен. Жыл соўунда биз бюджеттин 
аткарылышын 87 миллиондон 122 мил-
лион сомго аткардык. 2023-жылга ка-
рата Чолпон-Ата шаардык кеўешинин 
депутаттары 145 миллион сомго ка-
лаанын бюджетин бекитип беришти. Ку-
дай буюрса, бул жагы жакшы кєрсєткїч, 
єнїп-єсїї бар дегендей. Мунун арты ме-
нен шаарыбыздын социалдык жактан 
єнїп-єсїшїнє оў таасирин берип, алыс-
жакындан келген эс алуучулар їчїн за-
манбап шарттар тїзїлїп, ишибиз мур-
дагыдан да жылышып баштаганын мак-
тануу менен айта алам. Муну менен ток-
толбой, шаардык казынанын кєлємїн 
дагы да кєтєрїї максатында ар кандай 
каржы булактарды караштырып, издеш-
тирип жатабыз. 

- Рысбек Акматбаев куруп кеткен 
Чолпон-Ата олуянын кїмбєзїнїн те-
герегин жашылдандыруу жагын мэ-
рия кєзємєлгє алганбы? Калаадагы 
Алыкул Осмоновдун їй-музейине 
жетекчи катары кєз кырыўызды са-
лып жатасызбы? 

- Ооба, олуя Чолпон-Атанын кїмбєзї 
бир кездери Рысбек Акматбаев тарабы-
нан курулуп, мындан 3-4 жылы мурун 
маркумдун ата-энеси тарабынан шаар-
дык муниципалитеттин карамагына 
єткєрїлїп берилген экен. Андан бери 
ырас, бир аз каралбай калган экен. Бул 
жагын моюнга алыш керек! Быйылкы 
жылы биз шаардык кеўештин депутатта-
ры менен биргеликте чечим кабыл алып, 
Чолпон-Ата олуя атабыздын кїмбєзїнїн 
тегерек-четин тосуп, жакшынакай жа-
шылдандырып, зыяратка келген конок-
торго жакшы шарттарды тїзїї боюнча 
иштерди кылуунун їстїндє иштеп жа-
табыз. Ал эми залкар акын Алыкул Ос-
моновдун Чолпон-Атадагы їй-музейине 
шаардык бийлик кол-кабыш кылганга ар 
убак даярбыз. Тилекке каршы, бул му-
зей Алыкул Осмонов атындагы фонддун 

карамагында экен. Фонд аталган музей-
ди Маданият министрлигинин карама-
гына єткєрїї боюнча сунуш беришкен 
экен. Эгер сунуш кабыл алынса, анда бул 
музейди келечекте Маданият министр-
лиги єз кєзємєлїнє алып, каржылап, 
материалдык абалына кєз кырын салып 
алышат деген ойдомун. 

- Шаардын чок ортосунда турган 
тарыхый музейди мамлекеттик ор-
гандар бири-бириўерге тїртє салат 
экенсиўер да ээ? 

- Андай деле эмес. Биз дагы колдон 
келген жардамыбызды аябайбыз. Бул 
жагынан тиешелїї жетекчилер менен 
сїйлєшїп, кеўешкенге даярбыз.

- Шаардагы тургундарга, єзгєчє 
жаштарга турак жай куруу кєйгє-
йїн чечїї боюнча планыўыз барбы? 

- Турак жай куруу кєйгєйї азыр бир 
гана Чолпон-Ата шаарында эмес, єлкє-
бїздїн бардык айыл, шаарларында курч 
кєйгєй болсо керек. Азыр биздин шаар-
да эле 3 миўге жакын жаран турак жай 
куруу їчїн жер сурап, кезекте турушат. 
Тилекке каршы, бизде жер маселеси 
кыйын. Бул жагын жымсалдабай, ачык 
айткан жакшы. Биздин калаада соўку 10 
жылдан ашык убакыттан бери шаардын 
так ортосунда жайгашкан эски аба май-
дандын жери боюнча соттошуу жарая-
ны жїрїп келген. Бїгїн Єлкє башчыбыз 
Садыр Нургожоевичтин сотторго карата 
туура жїргїзгєн реформасынын натый-
жасында 10 жылдап чечилбеген соттук 
иш жакында 2 айга жетпеген аралык-
та чечилип, аба майданга єтїп кеткен 
жер Министрлер Кабинети тарабынан 
биздин муниципалдык карамакка єт-
кєрїлїп бергенге аракеттер болуп жа-
тат. Мунун арты менен Єлкє башчыбыз                   
Садыр Нургожоевичтин демилгеси ме-
нен ал жерге (35 гектар аянтка) жаўы 
район тїшїп, кєп кабаттуу їйлєр мам-
лекеттик ипотекалык компания аркы-
луу курулуп, шаарыбыздын тургундары-
на узак мєєнєткє берилет. Муну менен 
шаарыбыздагы турак жай кєйгєйї чечи-
лип, инфраструктурабыз кеўейип, дагы 
да єсїш жолуна тїшєбїз деген ойдомун. 

Калыгул БЕЙШЕКЕЕВ

ЖЕРГИЛИКТЇЇ МЫКЧЫГЕР КАБАРЛАР

Чолпон-Ата шаарынын мэри 
Жапарбек ОРМОНОВ:

“Чолпон-Атада 3 миў жаран 
жер їчїн кезекте турат”
Жергиликтїї деўгээлдеги бу мыкчыгер 
менен биз телефон аркылуу байланыштык. 
Ал-абал сурашып. Бир жакшы жери 
Жапарбек мырза шар жигит. Канчалык 
капталдан чыга кыжынган тейде суроо 
берсем да сабырдуу боло жооп узатат. Бул 
жолку баарлашуубуз да кызык маанайда 
уланганынан гезит окурмандары їчїн 
биздин сїйлєшїїбїздї алдыўарга тартуу 
этип койдум.  

Агып кирген 
суунун кєлємї аз

Кечээ, 6-февралга карата Токтогул суу 
сактагычындагы суунун кєлємї 9 миллиард 
134,63 миллион метр кубга тїштї. «Электр 
станциялары» ишканасынан суу сактагыч-
ка агып кирген суунун кєлємї секундасына 
179 метр куб болуп жатканын билдиришти. 
Ошол эле учурда агып чыккан суунун кє-
лємї жогору болуп, секундасына 649 метр 
кубду тїзїїдє.

Англис тилинин бир 
айлыгы жарыяланды

Билим берїї жана илим министрлиги 
бардык билим берїї уюмдарында “Англис 
тилинин бир айлыгын” жарыялады. Бул 
єнєктїк окуучулардын англис тилине кы-
зыгуусун жогорулатуу максатында жїргї-
зїлїїдє. Бир айлыктын алкагында билим 
берїї мекемелеринде ар тїрдїї кызыкты-
руучу иш-чаралар, сынактар, кєргєзмє-
лєр, жолугушуулар, конференциялар жана             
англис тилинин дїйнєдєгї орду тууралуу 
ачык сабактар єткєрїлєт. 

Асыл тукум 
кой-эчкилер эсепке 
алынууда

 Бул тууралуу Ветеринардык кызматтын 
Малды, малдан алынган азыктарды иден-
тификациялоо жана байкоо жїргїзїї баш-
кармалыгынын башчысы Манас Майканов 
билдирди. Анын айтымында Кыргызстан-
дын аймагында 64 асыл тукум кой чарба-
сы бар. Анын ичинен тєртєє мамлекеттик 
болуп эсептелет. Аларда багылып жаткан             
37 562 баш кой идентификациядан єттї.

Газдалган сууларды 
єндїрїї 23,3%га єстї

Єткєн 2022-жылы минералдык жана газ-
далган сууларды єндїрїї 23,3%га єскєн. 
Бул тууралуу Улуттук статистика комите-
тинин маалыматында айтылат. Ал эми ал-
коголсуз суусундуктарды єндїрїї 2022-жы-
лы, тескерисинче 3,1%га азайып, 157 млн 
литрди тїзгєн. 

Сугат суунун баасы 
кєтєрїлбєйт

Бул тууралуу Айыл чарба министрли-
ги билдирди. Министрликтин алдындагы 
суу чарба кызматынын маалыматы боюн-
ча дыйкандарга сууну бекитилген тариф 
менен, башкача айтканда – 5 тыйындан 
50-70 тыйынга чейин тїз берїїнї план-
дап жатат.

Кайрадан 
коронавирус 
каттала баштады

Кыргызстанда 30-январдан 5-февралга 
чейинки аралыкта коронавирустун же-
ти жаўы учуру катталып, сасык тумооло-
гондордун саны кєбєйдї. Бул тууралуу                
Оорулардын алдын алуу жана мамлекет-
тик санитардык-эпидемиологиялык кєзє-
мєл департаментинен билдиришти. Маа-
лыматта февраль айынын биринчи апта-
сында тумоологондор 6,4 пайызга кєп кат-
талганы айтылат. Ал эми коронавирус-
ка кабылгандардын бешєєсї ооруканага 
жаткырылган. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

КЇНСОБОЛ

БЇГЇН БИЗГЕ ЭМНЕ ЖЕТ-
ПЕЙТ? Ченемсиз жер алдында-
гы кен байлыктар, жер їстїндє-
гї бїтїндєй адамзатты суктан-
дырган жаратылышыбыз, дїбїр-
тї дїйнє жаўырткан тєрт тїлїк 
мал, Борбордук Азияда зор по-
тенциалдуу энергоресурс, анан 
да эў негизгиси, тилин таап сїй-
лєшсєў їстїндєгї акыркы кєй-
нєгїн чечип берїїгє даяр турган 
кеў пейил Кыргыз Элибиз бар. 
“Кїндїн табы болбосо, єсїп гия 
чыгабы, элдин камы болбосо, эр 
азамат чыгабы” демекчи, элдин 
камын ойлобой туруп мамлекет-
тик кызматка келїїнїн єзї жа-
ўылыштык экенин  бизге  отуз 
жылдык эгемен турмушубуз да-
лилдеди. Тарыхты барактап оту-
руп єз элине, мамлекетине ємї-
рїн арнап, ак эмгек кылган улуу 
инсандарды кезиктирїїгє бо-
лот. Франциянын Президенти 
маркум Шарль Де Голль эў оор 
кїндєрдє элдин арасынан татык-
тууларды тандап чыгып кызмат-
ка койордо, батынып макул бол-
гонун да, жоопкерчиликтен кор-
куп баш тартканын да,  “сени мен 
кызматка чакырып жаткан жок-
мун, Франция, бїтїндєй фран-
цуз эли ишенип жооптуу ишке 
чакырып жатат” деп дайындачу 
экен. Бїгїн биздин Республика-
да мамлекеттик кызматта иштеп 
жаткандар да мына ошол жооп-
керчиликти, бїтїндєй Кыргыз 
Элинин назарында экенин тїшї-
нїїгє милдеттїї.

ДЕ ГОЛЛЬ ДЕМЕКЧИ, Фран-
цияга элїї жыл ак эмгегин ар-
наган бул улуу инсан ємїрїнїн 
аягына чейин жеке менчик їйї 
жок, Франциянын Елисей сара-
йынын бир бєлмєсїндє убакты-
луу жашап єткєнїнїн єзї эмне 
деген їлгї?! Экинчи дїйнєлїк 
согушта фашисттик Германия-
нын аскерлеринин соккусунан 
1940-жылы май айында кый-
роого учурап, капитуляцияга 
дуушар болуп, єкмєтї мекенин 
таштап кетїїгє аргасыз болгон 
Франциянын аскер министри-
нин орунбасары Шарль Де Голль 
согуштан жабыркаган француз 
аскерлеринин башын бирикти-
рип, бєтєн элде баш калкалап 
жїрїп, “Би-Би-Си” радиосу ар-
кылуу Лондондон жалпы фран-
цуз элине бир нече жолу кайры-
луу жасап, єзїнє байланышууга 
чакырган. Оўунан чыкпаган ка-
дамдарына карабай алдыга кой-
гон максатынан кайра тартпай, 
“Эркин француздар душманга 
таяныч база катары кызмат кы-
лууга эч качан макул эмес! Биз-
дин бир гана максатыбыз, бир 
гана  амбициябыз бар, ал меке-
нибизди баскынчылардан бошо-
туп, эркиндикти дїйнє жїзїнє 
орнотууга  салым кошуу!” деп 
бозгунда жїргєн француз элинин 
духун кєтєрїп, жыйынтыгында 
тєрт жїз миўден ашуун мекен-
чил француздардан турган армия 
курап, талоонго тїшкєн Фран-
цияны фашисттик баскынчылар-
дан бошотууга жетишкен. Оку-
панттардын таман алдында та-
лоонго калып, кунарсыз абалда 

кїн кечирген Елисей талаасынын 
кучагында миллиондогон фран-
цуздар 1944-жылы 26-августта 
деўиздей толкуп, зарыгып кїт-
кєн жеўиштин кубанычына мас 
болуп, жарык маанайда бирин-
бири куттуктап, жїрєгї кабынан 
чыгып кетчїїдєй болгон сїйї-
нїч менен Франциянын жеўи-
шин єзгєчє майрамдашкан. Ча-
чылган француздарды жыйнап, 
океандын толкунундай айбат-
туулук менен мекенин баскын-
чылардан бошотуп, жеўишке 
жеткирген генерал Де Голль бол-
гон. Мында эске алчу бир масе-
ле, бїгїнкї биздин єзїбїзгє жа-
раша душмандардай эле, ал кез-
де Франциянын душманы Гер-
мания, Англия... сыяктуу їлкєн 
мамлекеттер эле.

ОТУЗ ЖЫЛ аралыгында тутка 
кылып карманар лидер таппай, 
тескерисинче барды жок кылып, 
чет элден миллиарддаган доллар 
карыз алып, аны максаттуу пай-
даланбай жеп-ичип, анысы били-
нип калып алды качып, аркасы 
камалып отурган тєбєлдєр ме-
нен кїн кечирген караламан эл 
мамлекеттик бийликке болгон 
ишеничин жоготуп алып, саман-
дын арасына ийне жоготкондой 
шыкаалап, сыйпалап ишеничин 
таппай калган. Бир кїндїк напси 
їчїн, жеке кызыкчылык, же кєр-
пенделиктен кєкїрєгїн  трайба-
лизмдин сокур сезими уялаган 
ичимтап пенде баласы кєрїп ту-
руп, акты-кара, караны-ак дебей, 
калыс пикир айтып, жалпы журт 
ынтымак менен биримдикке кел-
бесе бизде дагы отуз жыл єтсє 
да єнїгїї болбойт. Журт башчы-
ны тандоо элге берилген. Мамле-
кеттик деўгээлде иш алып баруу 

милдети ошол эл тандаган эл 
башчыларга жїктєлгєн. Ошон-
дуктан эл башчыны эч жаўы-
лышпай тандашы керек. “Бу ке-
лесоо, бирок биздин келесоо” де-
ген ыплас принциптен кайтып, 
ар бир жаран мекенчилдик по-
зицияны колго алуусу зарыл. 
Бир кезде КЭРден миллиардда-
ган доллар карыз алып А. Атам-
баев президент кезинде “Датка-
Кемин” кємєкчї чордонун кур-
сак эле Борбордук Азиянын 
Ташкенттеги энергошакекчеси-
нен чыгып, энергетикалык жак-
тан толук кєзкарандысыз болуп, 
электр энергиясын чет мамлекет-
терге кымбат баада экспорттоп, 
єз элибизге бекер бергенге жети-
шебиз...” деген убадалар берил-
ди эле. Бирок, “Датка-Кемин” кє-
мєкчї чордону курулгандан бе-
ри энергетика тармагында олут-
туу єзгєрїї болгонун эл байкай 
элек. Отуз жыл ичинде энергети-
ка тармагына жумшалган жалпы 
акча каражатынын толук сумма-
сын, кайсы жылы кандай агре-
гатты жаўылоо їчїн канча ка-
ражат бєлїнгєнїн, эмнесин жа-
ўыртып, кай жерине капитал-
дык тїзєтїї киргизгенин бир 
дагы єкмєт элге ачык айта элек. 
Бул кєрїнїш эл ичинде кїмєн 
жаратууда. Бишкектеги 1-ЖЭБ-
дин модеринизациясынан кийин 
бир аттиштин (кычкачтын) баа-
сы 600 доллар болгону уламыш-
ка айлангандан соў караламан эл 
энергосектордун реформасынан 
биротоло тїўїлгєн.

ДАГЫ ЭЛЕ ошол Шарль Де 
Голль мисалында, пендечилик 
француздарда да болгон. Де 
Голльду Жанна д,Арктын, Напо-
леон Бонапарттын деўгээлинде 

тааныган француздар согуш-
тан кийинки башаламандык 
капшабы менен жээрий башта-
ган...  “Франциянын тагдыры же-
ке адамдын тагдырынан жогору 
турат. Менин принцибиме туу-
ра келбеген шартта бийлик та-
лашып отурууга мен макул эмес-
мин...” деп єз каалоосу менен 
отставкага кеткенде, аны фран-
цуздар Парижди таштап кетїїгє 
аргасыз кылган. Їй-жайсыз, 
банкта бир сом акча каражаты 
жок Де Голль  єзї туулуп єскєн 
Коломбого келип жарыбаган 
полковниктин пенсиясы менен 
кыйын турмушта кїн кечирген. 
Согуштан кийин бригадный ге-
нерал чини берилип, бирок, рас-
мий буйрук менен бекитилбей 
калган генерал Де Голль турмуш 
зарылчылыгынан кредит алып, 
єзїнє тиешелїї кымбат баалуу 
буюмдарын сатып жашоого ар-
гасыз болгон. Бирок ал келечек-
тен їмїт їзгєн эмес. Ошол таза-
лыгы, жупуну жашоосу менен эл-
ге жагып, 1958-жылы Франция-
нын Президенттик шайлоосу-
на катышып, жеўишке жетиш-
кен. Анын бийликке келиши ме-
нен  жаўы конституция кабыл 
алынып, єлкєдє президенттик 
башкарууну  кїчтєндїргєн. Он 
жылдык президенттик башка-
руусунда СССР баш болгон кєп-
тєгєн їлкєн мамлекеттер менен 
саясий-экономикалык алаканы 
бекемдеп, Францияны улуу дер-
жавалардын катарына кошкон. 
Ал, “Амбициясы жок эл – жыгач-
тан жасалган замбиректин огуна 
барабар” деп, баардык кїч элдин 
колунда, элдин амбициясында 
экенин баса белгилеген.

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН амбиция-
сындай кїчтїї амбиция Борбор-
дук Азия мамлекеттеринде кез-
деше бербейт. Кыргыз Элин жа-
ман айтып, коркутуп  башкаруу 
мїмкїн эмес экенин тарых бир 
нече ирет далилдеди. Ынтымак 
менен биримдикте єнїгїї жолу-
на чыксак, кыргыз эли жетпеген 
бийиктик болбойт. “Кєгїш тоо-
ну кыян жууп, кєрк бузулат сак 
болгун! Кєсємдєрїў элди алдап, 
кєч бузулат сак болгун! Салкын 
тоону кыян жууп, салт бузулат 
сак болгун! Каада тїгєп, ар тї-
гєп, калк бузулат сак болгун! Ка-
лыс сєзїн айталбай, карт бузу-
лат сак болгун!..” дегендей, кан-
ча ирээт кєсємдєрїбїз элди ал-
дап кєчїбїз ооп, бузулду. Жалаў 
импорт менен жашаганга кєнїп 
бараткан эл, импорттук салт ме-
нен жашап, каада-салтыбыз кай-
да баратканынан кабарыбыз бол-
бой калды. Арсыз жашоого ык-
тап, калк арасы бїлїндї. Кары-
ларыбыз калыс сєзїн айталбай 
кошоматчылыкты кесип кылып 
алганын кадам сайын кезиктир-
чї болдук. Эў биринчи эки жїз-
дїї, кокту-колот кызыкчылыгы-
нан чыга албаган сокур сезимдїї 
саясатчы сєрєйлєрдєн тазалан-
бай туруп, ийгиликтин жолуна 
чыгуу мїмкїн эмес. Ошондук-
тан, Президент же Министрлер 
кабинетинин Тєрагасы їчїнде-
бей, Кыргыз Республикасы їчїн 

иштей турган кадрларды тандоо 
мезгили келди. Мени Президент 
же Министрлер кабинетинин 
Тєрагасы кызматка койду эмес, 
Кыргыз Республикасынын эли 
ишенип ушул жооптуу кызматка 
дайындады деген тїшїнїк менен 
иштей турган таза кадрларга ка-
раламан эл, Кыргыз мамлекети 
бїгїн  муктаж болуп турат. Биз-
де качып кеткен, камакта жат-
кан, бошоп чыккан мамчинов-
никтер їй-жайсыз калып, єзї-
нє тиешелїї буюм-тайымдарын 
сатып, катардагы карапайым эл 
менен бирдей жупуну турмуш-
та жашап калганын уга элекпиз.  

КЄЗЇ ЄТЄРДЄН эки жыл 
мурда Де Голль єз каалоосу ме-
нен президенттик кызматынан 
баш тарткан. Жетимиш тогуз 
жашында каза болгон Француз 
лидерин акыркы сапарга узатуу 
зыйнатында АКШнын президен-
ти Ричард Никсон, “Шарль Де 
Голль эстелик тургузууга муктаж 
эмес. Анткени ал єзї монумент. 
Анын колунан жасалган эмгек – 
Франция” деп таамай баа берген. 
Шарль Де Голльдун ємїрїнє 23 
жолу кол салуу болуп, бир да жо-
лу жан алгычтар максатына жет-
кен эмес. Душмандары ондогон 
террордук актыларды уюштуруп, 
кєзгє атар мергендерди эки жолу 
жалдап, жок кылууга аракеттен-
ген. Бир жолку кол салууда аялы 
жаракат алган. Ал ємїрїнє кол 
салган адамдарга Президенттик 
укугунан пайдаланып кечирим 
берип, жазасын жеўилдеткен. 
Ал єзїн жок кылууга буйуртма 
берген душмандарынын кылмыш 
ишин, “єтє пастык” деп баалап, 
аны аткарууга макул болгондор-
го “адамга теўелїїгє арзыбайт” 
деп баа берген. Президент болуп 
турган 10 жыл аралыгында ка-
рапайым эл катары жупуну жа-
шаган. Брондолгон ок єтпєс кар-
тежден, їй кызматчысынын эм-
гегинен баш тарткан, анын жеке 
менчик їйї болгон эмес. Ємїрї-
нїн аягына чейин Франциянын 
Елисей сарайынын бир бєлмє-
сїндє їй-бїлєєсї менен убакты-
луу жашап єткєн. Кыргыз Рес-
публикасынын президенттери да 
отуз жыл аралыгында Де Голль 
таризинде жашап, эмгектенген-
де, азыр мындай ойлор айтылып, 
макалалар жазылмак эмес! Эгер-
де биздин мамлекеттик кызмат-
керлер карапайым эл менен ка-
тарлаш туруп, кеў пейил, кечи-
римдїї болуп, элден эч айыр-
масы жок жашаса, анда Кыргыз 
Эли ал чиновниктерди алаканы-
на салып алпештеп аларында эч 
кїмєн жок. Бири-бирибизден 
кемчилдик издебей, ынтымак 
менен келечекке жол алсак, эко-
номикалык жактан єнїккєн єл-
кєлєрдїн катарына кошулары-
быз алыс эмес. Бїгїн бизге та-
тыктуу кадрлардан турган мам-
лекеттик кызматкерлер  менен 
карапайым эл бир катарга туруп, 
бир муштумга бириккен ынты-
мак гана жетишпей турат. Кал-
ганы баары бар.    

Бахпурбек АЛЕНОВ

"Карт бузулат, сак болгун..."
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Осмон Асанкуловичтин илим-
деги жетишкендиктерин, наамда-
рын, эл аралык жана ата мекендик 
академияларда, диссертациялык 
кеўештерде мїчєлїгїн, ал катыш-
кан илимий конференция, симпо-
зиумдарды санап, ємїр баянын 
тизмектеп  отурууну туура кєр-
гєн жокмун. Бир гана баса белги-
лєєчї жагдай: агай университетке 
кирип 2-курска келгенде Советтик 
армиянын катарына кызмат єтєє-
гє жєнєйт. Тагдырдын буйругу ме-
нен кїлгїн курактагы жигит Ыраа-
кы Чыгышка, болгондо да Аскер 
деўиз флотуна туш келип, эл ара-
лык жїктєрдї коштоочу суу ал-
дында жїрїїчї кемеде кызмат 
єтєйт. Эмне деген баалуу, чуул-
гандуу жїктєрдї ар кайсы кон-
тиненттердеги капиталисттик да, 
социалисттик да єлкєлєргє кош-
топ барып, дїйнє таанып ары кы-
зыктуу, ары опурталдуу аскердик 
кызматты єтєп кайтат. Аскердик 
кызматтагы ошол єзгєчєлїк агай-
дын кийинки илимдеги тагдыр жо-
лун аныктагандай. Анткени, агай 

илимдин философия, саясат, ис-
кусттво таануу багыттарында кан-
чалаган аспиранттарга устат ката-
ры ишенимдїї колдоочусу, жан-
доочусу болуп келет. Айрым про-
фессор, академиктер илимдеги ус-
таттыкты аспиранттын кактабай 
канын соруу, ар кандай талаптар 
менен шакирттин шаштысын кети-
рїї деп тїшїнїшєт. Мен агайдын 
аспиранты деле эмесмин. Болгону 
акыркы эки жылда бир мекемеде 
иштеп, кандайдыр бир деўгээлде 
аны жакындан билип калдым. Бул 
кишинин мен урматтаган башкы 
сапаты: жєнєкєйлїк жана бийик 
адамкерчилиги! 

2011-жылы сентябрь айында 
Кыргызстандын эгемендїїлїк ал-
гандыгынын 20 жылдыгына арнап 
“Саясий илимдин негиздери” деп 
аталган илимий китеп жазып, ал 
китепти министрликтин “ЖОЖ-
дор їчїн окуу китеби” деген грифи 
менен чыгаргам. Таў калыштуусу, 
ошол китебим чыккандан кийин 
менин окуу жайдагы иш жїктємїм 
1 ставкадан жарымга тїшїп калса 

болобу? Аны угуп, кєўїлїм чєгїп, 
Улуттук илимдер академиясынын 
жанынан єтїп келатып: “Кантсе 
да академия илимдин храмы, сая-
сатка жакындыгы бар эмеспи” деп 
эсептеп философия институтунун 
директоруна кирип, кол тамгам 
менен китебимди белек кылдым. 

Ошондо агай "азыр-
кы замандын кыйын-
чылыктарына карабай 
илимге келип жаткан 
жаштарды колдош ке-
рек. Азаматсыў!" деп 
ошол эле жерден кайсы 
бир ЖОЖдун жетекчи-
сине чалып: “Силерге 
керектїї, министрлик-
тин грифи менен чыккан 
китеп экен, алгыла” деп 
сїйлєштї. "Эртеў 10 ки-
теп алып барсаў, акча-
сын берет. Азыр китеп 
чыгарыш деле кыйын. 
Єз каражатыўа чыгарга-
ныў кандай? Єзїў иште-
ген университет колдо-
гон жокпу?" деп бакыл-
дап, кеўешин берип, ка-
димкидей духумду кє-
тєрїп узатканы эсим-
де. Илимде мындай мо-
ралдык колдоо чоў 
мааниге ээ. Бирок, дал 
ушул илим чєйрєсїн-
дє бут тосуу, кєралбас-
тык, ичи тарлык, интри-
га кєп кездешет. Андан 
бери дагы 10 жыл єттї. 

Баса, єткєн жылы 
илимий макалалардын 
сынагына катышып, 
Тїркия мамлекетине эл 

аралык симпозиумга барып кел-
дик. Келгенден кийин анча-мынча 
базарлыктан ооз тийгизип, оюм-
да симпозиум жєнїндє кеп са-
лып берейин десем жетекчим ук-
кусу келбегени аз келгенсип, чо-
гулган кесиптештеримди ай-буйга 
келтирбей таратып, мунусу да аз 

келгенсип “тебе это надо было” деп 
баса берсе болобу? Бирок, бул жо-
лу 10 жыл мурдагыдай кєнїлїм чє-
гїп, ыза болгон жокмун. Болгону, 
“15 жылдан ашык тайпа башчы-
сы болсоў да бир кєр пенде экен-
сиў го?! Дал ушундай ичине таруу 
айланбаган, илимди коммерция-
лаштырган жетекчилер басымдуу 
болгон їчїн окуу жай сазга батып 
келатат да” деп каўырыгым тїтєп, 
баса бердим. “Ак чєп башта” окур-
ман, мен бул жерде єз кєйгєйїм-
дї айтып калууну эмес, кеп удулу 
келгенде агайдын адамдык обра-
зын дагы да кїчтїїрєєк ачып бе-
риш їчїн єз башыман єткєн окуя-
ны айта кетїїнї эп кєрдїм. Кєрдї-
ўїзбї, бир эле учурда бир мекеме-
де, бир тармакта иштеп жаткан эки 
адамдын эки башка мамилеси. Би-
рєєнїн мамилеси адамды басын-
тып, кєнїлїн чєктїрсє, экинчиси-
нин мамилеси адамга дем берип, 
жаўы ийгиликтерге шыктанды-
рат. Кандай мекеме, ишкана, кайсы 
тармак болбосун барган жеринде 
ишти уюштура билип, ар бир кыз-
маткердин тилин таап, жамаатты, 
аймакты же тармакты єргє тар-
тып, мыкты кєрсєткїчтєрдї жа-
ратуу – элге кызмат кылам деген 
жаш муундар їчїн жетекчилик-
тин, устаттыктын їлгїсї. Оюўду, 
илиминди, билимиўди, тажрый-
баўды, кеп-кеўешиўди чын дилиў-
ден шакирттериўе бєлїшїп, аларга 
єз балаўдай кам кєрїї –дааныш-
мандык.

Чолпонбек СЫДЫКБАЕВ, 
саясий илимдердин 
кандидаты, доцент

МААРАКЕНИ УТУРЛАЙ

УСТАТТЫКТЫН 
УЛУУ ЖОЛУНДА
Философия илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын 
улуттук илимдер академиясынын академиги Тогусаков Осмон 
Асанкулович 23-январда 70 жашка толду. Ємїрїн илим-билимге арнап, 
єрнєктїї ємїр сїргєн Осмон агайга куттук жазуу мен їчїн бир чети 
сыймык, бир чети чоў жоопкерчилик деп сезем. 

ЫР КЕРЕМЕТИ

Ырчы, обончу Муса Баетовдун 
кыргыздын элдик музыкасынын 
тарыхында ыр жанрынын баш-
тоочуларынын, негиз салуучула-
рынын бири  болушу дайыма эске-
рилип келет. Анын музыкалык шы-
гынын ойгонушуна устаттары То-
голок Молдо, Молдобасан ж.б. баа 
берип шыктандырган. Муса Бае-
товго Молдобасан гармошка їйрє-
тїп, аткаруучулугу артып, элдик ыр 
”Жароокерди” мыкты аткарган. Ал 
эми элдик ыр “Акзыйнатка” кайра-
дан ємїр берген улуу талант Ток-
тогулдун "комуз – ырдын жїрєгї" 
деген сєзїн эсине сактап, комузда 
ойноого кызыгат. Бир тууганы Чо-
долдой: “Биздин комузчу болуп, ыр-
кїїгє ыктап єсїшїбїзгє атабыз Бает 
себепкер болгон. Адегенде мен, ки-
йин менден Муса їйрєнгєн. Генна-
дий деген орус адамдан Муса татар 
гармошкасын їйрєнїп, элдик ыр-
ларды аткарып жїрїп, кийин єзї-
нїн ”Ойгоном”, “Сагынам”, “Арпа-
нын Ала-Тоосунан” деген ырларын 
жараткан деп эскерет. 1931-жылы 
Кубанычбек Маликов Мусаны Бай-
гєнчєктєн Нарын шаарына алды-
рып, концерт уюштуруп, Абдыка-
лык Чоробаевдин жардамы менен 
ырын грампластинкага жаздырат, 
натыйжада Орто Азия аскер окру-
гунун Ардак грамотасына татык-
туу болот. СССРдин эл артисти, 
профессор С.Кийизбаева єзїнїн сє-
зїндє Муса Баетов менен 1936-жы-
лы Фрунзеде болуп єткєн єнєрпоз-
дордун биринчи олимпиадасында 

таанышканын, анын зор талантка 
эгедер экендигин, ал сахнага чык-
канда кыргыздарда ушундай їн бо-
лот экен деп таў калгандыгын жа-
шырбаган. "Манас", "Айчїрєк" опе-
раларында арияларды жогорку че-
берчиликте аткарып, Муса Баетов-
дун кыргыз музыка искусствосунда 
ысымы алтын тамга менен жазы-
лып калды. Улуу Ата-Мекендик со-
гуш жылдарында кєптєгєн аскердик 
концерт берип , атїгїл кызыл кыр-
гында кан кечип жїргєндє эл-жерин 
сагынган дарыгерлерге арнап "Кыз-
дарай", "Сагынам" ырларын жарат-
кан. Мусанын шакирти Жумакадыр 
Айтбаев мезгилинде элдик ырлар-
ды, кєбїнчє Мусакемдикин ырда-
гам деп эскерээр эле. “Муса кайтыш 
болду” деген шумдуктуу кабар бар-
дыгынын эсин оодарып, оор кайгы-
дан ”Булбулум Муса элде жок” де-
ген чыгармасын жаўыдан жаратып, 
эл алдына ырдап чыккан. Таланты 
гїлдєп турган чагында катуу оору-
нун зардабынан улуу ырчы Муса ак-
тыкка моюн сунуп, бул жарык дїй-
нє менен жаш кезинде коштошуп, 
єнєрїн элге таштап кетти. Музы-
ковед Александр Затаевич “кыр-
гыз жергеси ыр-кїїнїн жери экен, 
мындагы таланттарды єстїрїшї-
бїз керек, алардын ыр-кїїлєрї тї-
гєнгїс бай-казына” деп 1949-жы-
лы эле баа берген. “Ойгоном” деген 
алгачкы ыры эл жїрєгїнєн тїнєк 
таап, ал эми тєкмє-акын Ысмайыл 
Борончиев: “Мен тоо булбулу Муса 
Баетовду 1934-жылдан бери билем, 

ал кезде Мусанын ырлары єзїнчє 
эле керемет болчу. Филармония-
да бирге иштеп “Сары ой”, “Ак-
зыйнат” сыяктуу элдик ырларын 
чебер аткарган" деп эскерген. Ал 
эми анын ырларын жогорку чебер-
чиликте аткарган Асек Жумабаев 
таланттуу обончу жєнїндє жак-
шы пикирде экендигин, эл алдын-
да сїйїктїї обончунун “Ойгоном”, 
“Сагынам”, “Окудум борбор шаа-
рынан” ж.б. лирикалык ырларын 
аткарып жїрєт. Улуу композитор 
Ж.Шералиев Муса Баетовдун єзї-
нїн аткаруусунда “Ойгоном” ырын 
угуп, їнїнїн нукура тунук жана 
булбул таўшык экендигине сукта-
нып, аткаруучулук чеберчиликтин 
устаты Мусакем болсун деп баасын 
берген. 1939-жылы Союздар їйї-
нїн колонна залында Кыргыз ис-
кусствосунун Москвада єткєн де-
кадасында ырчы їнїнїн укмуш ко-
лорити менен Токтогулдун “Тут-
кун ыры” ырын зор чеберчилик 
менен аткарып берген. Компози-
торлор Власов, Малдыбаев, Фере-
нин “Айчїрєк “ операсындагы Се-
метейдин ариясы "Ойгоном" деген 
ырынын негизинде жаралып, на-
тыйжада Муса Баетов опералык 
арияга негиз салуучу болуп кал-
ган. М.Баетовдун “Октябрь єлкє-
сїндє”, ”Кызыл атчандар”, “Ком-
мунизм”, “Компартия”, “Дааныш-
ман”, “Сагынам”, “Кыздарай” ыр-
лары актуалдуу темага арналып, 
кєбї лирикалуу болчу. 1939-жылы 
декада ийгиликтїї аяктап, акыркы 

кїнї сыйлык тапшыруу мезгилин-
де чакан концерттик эстрада ме-
нен И.В.Сталиндин алдында Атай 
Огонбаевдин “Эсимде” деген ырын 
ырдап, элдин купулуна толуп, ал 
киши ордунан туруп улуу талантка 
кол чапкан. Москвада єткєн кыр-
гыз искусствосунун жана адабия-
тынын 10 кїндїгїндє Муса Бае-
товго СССР Жогорку Советинин 
президиумунун Указы менен Эм-
гек Кызыл Туу ордени 1939-жылы 
ыйгарылган. 1943-жылы КРнын эл 
артисти наамын алган, 1945-жылы 
"Каармандык" медалы менен сый-
ланган. Кыргыз Совет музыка ис-
кусствосун єнїктїрїїдєгї сиўир-
ген эмгеги эске алынып ”Дєрбєл-
жїн” айылы “Баетов” айылы деп 
аталып, райондун борборунун чок 
ортосунда эстелиги орнотулган. 

Муса Баетов 1949-жылы 8-май-
да 47 жашында жарык дїйнє менен 
коштошуп кеткендигине карабас-
тан, анын жїрєк эргиткен сонун 
ырлары бїгїн да эфирден жаўы-
рып турат. 

1977-жылы Фрунзе шаарын-
да єткєн Бїткїл Союздук кароо 
конкурсунда “Кыздарай” ырын 
вокалдык топ, А.Огомбаевдин 
“Эсимдесин”, Ж.Шералиевдин 
“Нарын вальсын” мен аткарып 
лауреат болгонубуз эсимде. Муса 

Баетовдун кызы Рая эже  Ак-Талаа 
районунун маданият бєлїмїн бир 
катар жылдар жетектеп, Нарын шаа-
рындагы К.Мамбеталиева атында-
гы тарыхый-этнографиялык музе-
йинин илимий кызматкери болуп 
иштеп, азыркы мезгилде ардактуу 
эс алууда.

1992-жылы кїркїрєгєн кїз 
айында Баетов айылында тоо Бул-
булу Муса ырчынын 90 жылдык 
юбилейи даўазалуу белгиленди. 
Маараке салтанатында композитор 
Калый Молдобасанов, Муса Бае-
тов менен Нарын єрєєнї гана эмес, 
бїткїл кыргыз-казак эли сыймык-
танаарын, кыргыз музыкасына бо-
луп кєрбєгєндєй жаўылык кирги-
зип, жагымдуу обондорун жарат-
канын, ата-баладай болуп ээрчи-
шип, атасы Молдобасан менен чоў 
концертке катышканын баса бел-
гилеген эле. Бул Теўир-Тоолук бул-
бул ырчыга берилген зор баа экен-
дигинин кїбєсї эмеспи. Анын жа-
гымдуу ырлары элдин жїрєгїндє 
сакталып, муундан муунга єтїп, 
кылымдын кыйырына белгилїї 
бойдон кала бермекчи.

А.ОСМОНОВА, 
КРнын эмгек сиўирген 

мугалими, Нарын облусунун 
Ардактуу атуулу

“Эсимдени” угуп Сталин 
ордунан туруп кол чапкан
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- Канатбек Ермекович, би-
ринчиден Улуттук илимдер 
академиясынын президенти 
болуп шайланышыўыз менен 
куттуктайбыз! Жетекчилик 
кызматка келгениўизге деле 
аз убакыт болду. Академия-
нын ичиндеги болуп келген 
кєйгєйлєр, ийгиликтер буга 
чейин эле сизге тааныш бол-
со керек. Андан калса коом-
чулукта академиянын ишине 
“ичи” чыкпагандар дагы жок 
эмес. Єзїўїздїн кєз караш 
менен тармактын ийгилик-
терин арттырам деген ой ме-
нен келдиўиз да. Жалпы жо-
нунан алып караганда акаде-
мияда абал кандай экен? Ал-
гачкы таасирлер тууралуу ой 
бєлїшсєўїз...

- Куттуктаганыўызга чоў рах-
мат. Сиздердин дагы ары оор, 
ары жооптуу ишиўиздерге ийги-
ликтерди каалаймын. Анан эми 
чынын айтканда акыркы жыл-
дары Улуттук илимдер академия-
сынын абалы бир топ эле тємєн-
дєп кеткенин моюнга алышыбыз 
керек. Аны єзїўєр деле угуп, кє-
рїп, билип жїрєсїўєр. Мисалы, 
сиз туура белгилегендей, жєнє-
кєй эле жарандарыбыздан ака-
демия туурасында пикирин су-
расак, алардын кєбїнєн, “булар 
бекерчилер, эч нерсе жасашпайт, 
Академиктер чоў айлыкты алып 
отура беришет, институттардын 
директорлору єзїлєрїнїн има-
раттарын ижарага берип коюп, 
байыйт экен...” дегендерин угуп 
жїрєбїз. Айтор, ошондой имиш-
тер кєп. Байып кетиптир де-
генди деле уга элекмин. Азыр 
илимий окумуштуунун маяна-
сы 8-12 миў сом. Бїгїнкї кїн-
дє Илимдер Академиясында-
гы институттардын директор-
лорунун алган айлыгы кечээ 
эле 10-классты бїтїп, троллей-
бус айдап жїргєн баланыкынан 
тємєн. Мына, мисалы, мен орто 
мектепти, чоў окуу жайды, док-
торантура, аспирантураны кош-
кондо жалпы 21 жыл окугам. 
Ушунча ємїрїмдї билим менен 
илимге арнап, илимий эмгек-
теримден баш кєтєрбєй иштеп, 

илимий жактан зор даражалар-
га жетиштим. Азыр ушул илим-
дин куттуу очогу болгон акаде-
миянын жетекчиси катары бол-
богон эле акча алам. Ошондук-
тан, “Академия болбой калып-
тыр, окумуштуулардын кереги 
жок, бизге илимдер зарыл эмес 
экен. Азыр Кыргызстанды кє-
тєргєнгє башка зарыл нерселер 
керек” деген туура эмес пикир-
лерге таптакыр эле негиз жок. 
Бул пикирлер акылы тереў эмес, 
илим-билимди экинчи орунга 
койгон, “Билимдїї адам миў-
ди жыгат, билимсиз адам бир-
ди жыгат” деген накыл кептин 
тєркїнїн тїшїнбєгєн заман-
даштарыбызга таандык. Кыр-
гызстандын атуулдары кенедей 
чагынан билимге умтулуп, би-
лимдїї болушпаса, илимий эм-
гектер тереў изилденип, илимий 
ачылыштар болуп турбаса, баш-
ка єўїттє жараткан ийгиликте-
рибиз толук кандуу жїзєгє аш-
пай калат. Эгерде, биздин єлкє-
дє билимдїї инсандар, илимди 
єнїктїргєн илимпоздор болбо-
со анда кантип єнїккєн єлкєнї 
кура алабыз?! 

Дагы мисал айта кетейин. 
Академияда коомдук илим-
дер боюнча атайын бєлїм бар. 
Ошол бєлїмдє иштеген кыз-
маткерлер Манас таануу багы-
тын, ааламдын алп жазуучусу 
Чыўгыз Айтматовдун чыгар-
мачылыгын, анын чыгармала-
рындагы ар бир кейипкерлер-
ди изилдешет. Ал эми эртеўки 
кїндє ушул эмгектердин элибиз 
їчїн ат кєтєрє алгыс пайдасы 
бар эмеспи. Илимпоздор ушуну 
менен катар эле элибизди инсан 
катары єнїктєрїїдє зор пайда 
берген ар кандай изилдєєлєрдї 
жїргїзїшєт. Илимпоздор биз-
дин элдин аў-сезимин, рухий 
дїйнєсїн кєтєрєлї деген ыйык 
вазийпаны туу тутуп иштеп жа-
тышат. Биздин мекемебиз єндї-
рїштїк мекеме болбогондон ки-
йин ар бир аракетибизди аўдап, 
ар тараптуу караштырып андан 
соў ишке ашырабыз. Ошондук-
тан, Улуттук илимдер академия-
сынын жетекчиси катары менин 

биринчи милдетим – биздин ака-
демиянын бїгїнкї кїндєгї ро-
лун жогорулатуу, кадыр-баркын 
арттыруу. Аны кандай жол менен 
жасайбыз, бул башка маселе. 

- Бул жакта жїргїзїлїп 
жаткан илимий иштер, акаде-
мияда эмгектенген илимпоз-
дордун даражалары учурда-
гы дїйнєлїк стандартка туу-
ра келеби, дегеле сиздин ку-
пулуўузга толобу?

- Эми стандарт боюнча айта 
турган болсок, эл аралык стан-
дартка бир аз жетишпейбиз. Се-
беби, эл аралык стандарт бул ая-
бай эле жогору тепкич десек бо-
лот. Бул биринчиден. Анан Со-
вет доорунан калган кандидат-
тар, докторлорубуз бар. Учурда 
эл аралык деўгээлде илимий же-
тишкендиктер башкача баала-
нып калды. Экинчиден, чет єл-
кєлєрдє, ошол эле єнїккєн Япо-
нияда, АКШда, Европада илим-
ге каражаттар абдан кєп бєлї-
нєт. Бизде болсо эми єзїўєр 
билесиўер, илим-билим жаа-
ты экинчи орунга калып кетти. 
Ошого карабастан Кыргызстан-
дын жалпы окумуштуулары ар 

бир тармакка басым жасап, ал-
га карай жылыштар арбын болсо 
экен деген тилектери менен бир 
топ аракеттерди жасап жатышат. 
Тилекке каршы, биздин єкмєт 
илимге кєп кєўїл бурбай келди. 
Андан калса, мекемебизде или-
мий изилдєєлєрдї жїргїзє тур-
ган жабдыктарыбыздын эскили-
ги жеткен. Кээ бир жабдыкта-
рыбыз Совет доорунан калган, 
ошолор менен арга жок иштеп 
отурабыз. Єкмєттєн каражат су-
рай турган болсок, бїгїнкї кїн-
дє биринчи кезекте санарип жаб-
дыктары керек. Ал эми заман та-
лабына жооп берген приборлорду, 
жабдууларды сатып алууга чоў 
акча талап кылынат. Биздин єк-
мєт дагы чамасына жараша жар-
дам берип жатат. Илимди кєтє-
рїїнїн бир жолу бар. Ал – мен 
айткан Япониянын, Англиянын 
окуу жайлары менен келишим тї-
зїп, алар менен тыгыз иштешїї. 
Ошол аракеттерибиз биздин деў-
гээлибизди кєтєрєт деп ишенем.

Академиядагы илимий-
техникалык жабдуулар жалаў 
гана чет элдик гранттардын 
эсебинен алынган. Акыркы 30 

жылдын ичинде илимий ме-
кемелерге эксперимент жїр-
гїзїї їчїн, єлчєп-ченєєчї за-
манбап аспаптарды, татаал ап-
параттарды сатып алуу токтоп 
калган. Биздин окумуштуулар-
дын илимий жыйынтыктары-
нын баркы улам артта калып 
жатышынын негизги себеби да 
ушундан. Азыркы учурда, дїй-
нєлїк деўгээлдеги илимий на-
тыйжалар заманбап єлчєп-
ченєєчї аспаптардын жарда-
мы менен жїзєгє ашат. Ошон-
дуктан, илимий мекемелердин 
илимий-техникалык базасын за-
манбап їлгїлєр менен жабдыба-
сак, азыркы дїйнєлїк илимдин 
деўгээлинен єтє артта калы-
шыбыз турган маселе. Мисалы, 
азыр илим дїйнєсїндє нанотех-
нологиялар маселеси каралып 
жатат. Биздин окумуштуулар 
дагы бул багытта изилдєєлєр-
дї жїргїзїп келет. Бирок, биз-
дин илимий мекемелерде мын-
дай єлчємдєгї бєлїкчєлєрдї кє-
рїї їчїн аспаптардын жоктугу 
ишибизди єркїндєтїїгє мїм-
кїнчїлїк бербей жаткандыгы 
єкїндїрєт. Мындай абалдан чы-
гуу їчїн жок дегенде бир жолу 
илимий мекемелердин экспе-
рименталдык базасын чыўдоо 
їчїн каражат бєлїнїїсї зарыл.

- Негизи илимдер акаде-
миясында эл аралык уюмдар, 
окуу жайлар менен кызмат-
ташуунун жыйынтыгы кан-
дай болууда?

- Албетте, бул багытта кєп 
ийгиликтер жаралууда. Мын-
дай саамалыктар мурда эле бар 
болчу. Бирок, академиябызда-
гы илимий жетишкендиктерди, 
ийгиликтерди, кєп нерселерди 
жєнєкєй кишилерге айтып жет-
кире албайбыз да. Бирок, мен 
айткандай академияда эл ара-
лык алакада бир топ кєрїнїк-
тїї жакшы иштер жїрїп жатат. 

- Илимдер академиясын-
да акыркы жылдары иш-
чаралар байма-бай єткєнї 
байкалууда. Илимий иштер 
боюнча сыртка чыкканга їл-
гїрдїўїзбї...

ИЛИМ ОРДОСУ

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын 
Президенти, корреспондент-мїчєсї Канатбек АБДРАХМАТОВ:

Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын коомдун єнїгїї 
процессиндеги орду єзгєчє. Учурдагы илимий-техникалык, 
инновациялык єнїгїї доору  илимпоздордун илимий 

ачылыштарына, жаўычыл идеяларына артыкчылык берип келет. 
Кыргызстанда илимдер академиясынын ишмердїїлїгїн жактаган, 
ошол эле учурда терс кєз караштарын билдирген ой-пикирлер 
арбын. Ошондуктан, жакында эле Улуттук илимдер академиясынын 
Президенти болуп шайланган Абдрахматов Канатбек Ермековичти 
сєзгє тартып, коомчулуктун бїйїрїн кызыткан суроолоруна жооп 
ала алдык.

“АКАДЕМИЯНЫН КАДЫР-БАРКЫН 
АРТТЫРУУ – БАШКЫ МИЛДЕТИМ...”
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- Жок, чыга элекмин. Бирок, 
конокторду тосуп жатабыз. Ко-
ноктордун аягы їзїлбєйт. Анын 
їстїнє биздин улутубуздун жї-
зї, залкар жазуучубуз Чыўгыз 
Айтматов боюнча форумдар, 
кєптєгєн иш-чаралар болуп 
жатат. Андан сырткары сим-
позиумдар болот. Айтор абдан 
эле активдїї иштер жїрїїдє. 
Буюрса бул жылы башка мам-
лекеттерге барып, алар менен 
келишим тїзїп, биздин акаде-
мия жєнїндє маалымат беребиз 
деп катуу даярданып жатабыз. 
Менин иштегениме 1,5 ай бол-
ду. Бирок, буюрса алдыга койгон 
пландарыбыз аябай кєп. Ошол 
пландарыбызды аткарабыз. 

- Жамаат менен иштєє кан-
дай болууда, дегеле акаде-
миянын эмгек жамааты туу-
расында айта кетсеўиз?

- Чынын айтканда жамаат 
кєп кырдуу, кєп сырдуу десем 
болот. Академиктерибиз, ак-
сакалдарыбыз бар. Алар менен 
сїйлєшкєндє сылык сїйлєшїп, 
маанайына карап сїйлєшпєсєў 
болбойт. Буларды жєн эле “му-
ну кылыўыз, тигини жасаўыз” 
деп так кесе айткан жарабайт. 
Дээрлик басымдуусу 70 жаш-
тан ашып калган аксакалдар. 
Кары адамдарга билесиз, єзгє-
чє мамиле керек. Ал биринчи-
ден. Экинчиден, Совет убагынан 
бери эле єзїнчє иштеген жамаат 
болгон. Алардын єзїнчє максат-
тары бар дегендей. Айрым жа-
маатта жумушка кєўїл бурбай, 
саясатка кєп кєўїл бурушканы 
бар. Аларды да тїшїнїї керек. 
Алар менен аралашып, алардын 
чырын, кєйгєйлєрїн чечиш да-
гы єзїнчє маселе. 

Мен єзїм академияда иште-
гениме 44 жыл болду. Акыркы 
жылдары Сейсмология инсти-
тутун жетектеп жїрдїм. Инс-
титут шаардын четинде жай-
гашкандыктан, академиянын 
ичиндеги иштерге, сєздєргє 
анча аралашпай келгем. Ошон-
дуктан, чынын айтканда азыр 
бир аз кыйынчылыктар бо-
лууда. Себеби, анын баарын 
тїшїнїш керек. Келгенден ки-
йин єзїмдїн милдетимди атка-
рып, жамаатты бекемдешим ке-
рек. Мен бул жерге капысынан 
келип калган жокмун. Эў ал-
гач Министрлер кабинетинин 
тєрагасы менен баарлашууга 
бардым. Менин Эл аралык да-
ражаларга татыктуу илимпоз-
окумуштуу экендигим, илим 
деўгээлимди мерчемдеген ин-
дексимдин Кыргызстанда эле 

эмес, КМШ мамлекеттеринде 
дагы жогору экендиги менен 
Министрлер Кабинетинин тє-
рагасы Акылбек Жапаров ка-
бардар экен. Биздин академия-
нын академиктеринин, мїчє-
корреспонденттеринин илим-
ди баалаган орточо индексте-
ри 6 болсо, менин индексим 
28 экен. Коомчулуктун берген 
жогорку баасы, илимге болгон 
кызматымдын жогорку баасы 
менен ушул жооптуу кызмат-
ка отурдум. 

- Академияда кандай кєй-
гєйлєр бар экен?

- Кєйгєй абдан кєп. Биринчи 
эле маселе каржылоо маселе-
си. Экинчиден, жаштар илим-
ге келбейт экен. Ага ошол эле 
маянанын аздыгы себеп. Жаш-
тар жакшы эле иштейм деп ке-
лишет, айлыкты угуп алып эле 
кайра жєнєшєт. 7-10 миў сом-
го азыр бала-чаканы бага ал-
байсыў да. Ошондуктан, илим-
ге кызыккан эле бирєє келбесе, 
иштейм дегендер аз. Жетекчи-
ликтин бирден-бир максаты – 
жаштарды ишке тартуу. Анын 
бир жолу Эл аралык фонддор 
менен иштешїї. Себеби, алар-
дан стипендия алышат. Миса-
лы, НАТО деген уюм бар. Анын 
ичинде єзїнчє бир бєлїм оку-
муштуулар менен тыгыз иште-
шет. Алардан грант алсаў, жаш 
окумуштууларга айына 375 ев-
ро тєлєп берет экен. Бирок, ага 
жетиш їчїн чоў сынактан єтїї 
зарыл. Мисалы, сейсмология 
институтунда иштеп жїргєн-
дє бир долбоорду алганбыз. 
Менин їч аспирантым 3 жыл 
ошондой стипендия менен 
окуп жїрдї. Татыктуу акча-
стипендия илимпоздорго чоў 
жардам берет да. Бирок, биз-
дин академияда андай нер-
селерге кєп катышпайт экен. 
Себеби, англис тилин билїї 
шарт, аз да болсо тажырый-
ба керек. Мен єзїм жєнєкєй 
окумуштуу катары 30 жылда 
21 жолу грант алыптырмын. 
Бул гранттар мени болочок-
ко карай алга умтулуумда чоў 

таяныч болду. Єзїўдїн таман 
акы, маўдай териў менен ара-
кеттенбесеў мындай каражат-
ка ээ болуу оўой эмес экенди-
гин ошондо эле тїшїнгєм. Ака-
демиянын деўгээлин кєтєрїш 
їчїн ошондой эл аралык фонд-
дорго катышып, ошол жерден 
грант алыш керек. Аны оўой 
деп айта албайм, бирок, жаса-
са болот. Кєптєгєн жылдардын 
єтїшї менен єзїўдї эл аралык 
илимий чєйрєлєрдє таанытып 
жїрїп отуруп, акырындап же-
те турган ийгиликтер кєп. Эл 
аралык деўгээлде жасаган иш-
теримди окумуштуулар менен 
бєлїшїп, аларды їйрєтїп, алга 
карай жаштарга жол кєрсєтїп, 
дем берїїнї пландарыма кир-
гиздим. Адамдардын колунан 
келбей турган иштердин жок 
экендигин аларга далилдеп, 
мотивация берїї керек. 

- Жыл башында академия-
нын алдындагы ар бир инс-
титуттун отчетторун укту-
ўуз. Ошол иштердин натый-
жасы купулуўузга толдубу?

- Буюрса жакшы болду. Мын-
дай карап кєрсєў бардык эле 
бєлїмдєр жакшы эле иштеп 
жатыптыр. Бирок, ошол єзї-
нїн ишин кєрсєтїї, элге таа-
нытуу деген абдан эле тємєн 
экен. Ошондуктан менин би-
ринчи оюм – институттагы бо-
луп жаткан иштерди элге тааны-
туу. Ошондо коомчулук биздин 
академиянын иш-аракеттерине 
баа берип, жакындан таанышат. 
Биздин академия тууралуу жа-
гымсыз пикирлерди айтып жї-
рїшкєн адамдар, уялышып: 
“Академияда чыныгы илимпоз-
дор, окумуштуулар эмгектени-
шет турбайбы” деген пикирде 
болушуп, кадыр-баркыбыз жо-
горулай баштайт. 

Дагы бир айта турган нерсе, 
Улуттук илимдер академиясы-
нын ишин жандандыруу масе-
леси, бул анын эл аралык бай-
ланыштарын жаўы, азыркы та-
лапка жооп бере турган абалга 
жеткирїї. Акыркы мезгилде, 
академиянын айрым окумуш-
туулары єздєрїнїн жеке байла-
ныштары аркылуу чет єлкєлїк 
окумуштуулар менен мамиле тї-
зїп, ал эми жалпы байланыш-
тар їзїлїп калган. Мурда тїзїл-
гєн келишимдер формалдуу бо-
луп, эч кандай реалдуу иш жїр-
бєй келген. Ошондуктан, алыс-
кы єлкєлєр турмак, жакынкы 
биздин кошуналар менен дагы 
кызматташуу солгундап калган. 
Акыркы жылы биздин эл ара-
лык байланыштар кайра жан-
данып, илимий иштерди алып 
баруу системалык негизге айла-
нып жатат. Азыркы учурда биз-
дин илимдер академиясы Рос-
сия, Казакстан, Єзбекстан, Та-
жикстан илимдер академияла-
ры менен тыгыз байланыштар-
ды тїзїп, илимий кызматкерле-
рибиздин бирдиктїї долбоор-
лор менен иш алып баруусуна 
шарттар тїзїлїп жатат. Инсти-
туттар арасында келишимдер 
тїзїлїп, биргелешкен изилдєє-
лєр жїрїїдє. 

- Маанилїї маегиўиз їчїн 
чоў рахмат. Иштериўизге ал-
бан ийгиликтерди каалай-
быз! 

Раиса ДЇЙШЄНБЕКОВА
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Акын Алиман 
АБДИКЕРИМОВА:

- Кыш чилде. Айланасын 
ак кар баскан тоо тїбїндєгї 
айыл. 23-январь, 2023-жыл...  
Жолдошумдун жакын санаган 
досторунун бирєє каза болуп, 
Жараткандын буйругу менен, 
кыргыздын тоо таянган ай-
лындагы бир їйдє, Кудайы 
конок болууну туз буюруптур.

Кїндїз, маркумдун жакын-
дарынын жанында болуп, кеч-
ке жуук, эки кичинекей ба-
лам менен тїнєєргє обочодо 
бир їйдї кєрсєтїштї, бардык. 
Жашы ортолоп калган, кабагы 
жарык эже, жылуу кабыл ал-
ды. Чай ичтик. "Кирген їйї-
ўє кєр болуп кирип, дудук бо-
луп чык" дейт, мусулман кал-
кы. Эгерде  эле, жанагы эне-
си сабаган эки жашар наристе 
болбогондо, бул окуяны мин-
тип, каймана баяндаарым да 
кїмєн эле...

Їйдє кожойкеден башка 
тестиер бала жїрдї. Дилгир, 
тирикарак, ыманы ысык бала 
экен.Ашканадагы муздаткыч-
ка чапталган, дан єсїмдїктє-
рїнєн жасалган кол эмгектер 
да, ага таандык экенин билип, 
єспїрїмдїн ынтызарлыгына 
ого бетер ичим жылып турду.
Кечке маал дарбазаны кагып 
кожойкеге тааныш бир эркек 
кирди. Саат алтылар чамасы 
эле.Тиги тестиер бала, мал 
жайгаштырып, уй сааганы ко-
роого чыгып кетти. А биз бол-
со башка бєлмєгє кирип кет-
тик.Коўшу бєлмєдєн кожой-
ке менен "коноктун" ак мол-
до аралаш аўгемесин, башка 
нерсе менен чаташтыруу кы-
йын эмес эле... Саат он бирлер 
чамасында коўшу эженин ый-
лаганы угулду... Чыгаарымды 
же чыкпасымды билбей эки 
анжы ойдо, мен башка бєлмє-
дє отурам.Балдарым уктаган, 

жолдошум, табыт чыккан їй-
дєн келе элек... Каалганы ка-
гып, тиги єспїрїм эшик ач-
ты. "Эже, тиги байкени эшик-
ке алып чыкканга жардам бе-
рип коёсузбу?" Эсин билбеген 
тиги кишини экєєлєп сїйрєп 
барып, араў дарбазадан чы-
гардык. Кирсек, тиги эже, тап-
такыр єзїн билбеген абалда, 
(єтє эле жосунсуз нерселерди 
тактап айтканга дитим барбай 
турат...) жашоого нааразылы-
гын айтып, ыйлап отуруптур. 
Єспїрїм бала кєнїмїш адат-
тагыдай апасын ордуна жат-
кырды да, кулакчынын тагы-
нып, телефонго їўїлїп єзї 
обочо жатып калды...

Эртеси мен да, ал да, эже да, 
кечээги окуя болбогон сыяк-
туу илбериўки саламдашып, 
таўкы чайга отурдук...

Їчєєбїз теў,  кечиндеги 
апасынын чапкылап урганы, 
суу чыбыктай сєєктєн єткєн 
сєздєрї, дегеле болбогондой 
тїр кєрсєттїк...

Бул тууралуу мен жолдошу-
ма деле айтканым жок... Тек, 
кечээги сабалган наристеден 
улам, коомдо болуп жаткан, 
жан-дїйнєнї тепчип єтїп, 
бирок, эч нерсени єзгєртє 
албасыўды билген соў,  ка-
дыресе кєрїнїштєрдїн бири 
катары карап, унчукпай єтє 
берген бир окуяны баянда-
дым...

Менин ордумда болгон кай-
сы "мать Тереза" кандай жар-
дам колун сунмак!?

Айтор, алыскы  бир айылда, 
акылга толгон кєзї бар, тар-
типтїї, зирек, муўайым, мек-
тепте мыкты окуган єспїрїм 
чоўоюп жатат...Анын кїнїм-
дїк жашоосу кандай єтїп жат-
канын, балким,  менден баш-
ка эч ким деле билбейт. Бил-
генде эмне кылмак?....

Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ

БИР КЕЧТЕГИ КЕП КАЙДЫГЕР МАМИЛЕБИЗ КАЧАН КАЛАТ?..

КЕЧ БОЛО ЭЛЕКТЕ 
КОЛ СУНАЛЫ

Акын кызыбыз Алимандын бул кабарын SOS катары 
кабыл алдым. Балким, андан башка бирєє болгондо 
алыскы тоонун тїбїндє жайгашкан айылдагы бул 

трагедияга бир кадам калган драманы этибарга деле алмак 
эмес. Єспїрїм балдарды єлтїрїї, зордуктоо дал ушундай 
жерлерде орун алат. Баса албай калгыча арак ичкен жанагы 
эркек сєрєйдєн баарын кїтсє болот. Алиман  ошол айылды, 
ошол їйдї билет. Окуяны бул алетинде калтырганга болбос. 
Мен газета  аркылуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана 
миграция министри Кудайберген Базарбаевге кайрылам. Тез 
арада сиздин кызматкерлериўиз  айылга барып, баланын 
турмушунан, окуусунан кабар алып келиш керек. Ал їй-
бїлєнї кєзємєлгє алып, эгер баланын апасы ичимдик 
ичкенин токтотпой турган болсо, баланы балдар їйїнє 
жайгаштыруу керек. Кеч боло электе.

Атактуу авар акыны Расул 
Гамзатов бир жолу чыгар-
мачылык сапар менен Па-

рижге барып калат. Парижде ал эбак-
тан бери ошол жакта жашаган єзїнїн 
жердеши менен кездешет. Авар улу-
тундагы ал адам Октябрь револю-
циясынан кийин жер которуп Ита-
лияга барып, итальян кызга їйлє-
нїп, анан ар кайсы єлкєлєрдє жї-
рїп, акыры Францияда жашап калат. 
Сїрєтчї экен, сїрєттєрїдє туулуп-
єскєн жери Дагстанга болгон тїгєн-
гїс сагынычы, кусалыгы баяндалып-
тыр. Аны кєргєн Расул Гамзатов:

- Дагыстанга кетип калбайсыўбы,-
дейт. Анда тиги бозгун: 

- Эми кеч... Єз учурунда туулган 
жеримден жалындаган жаштыгым-
ды алып чыккам, эми ага шалдыра-
ган сєєгїмдї сїйрєп кантип барам, 
- дейт.

Расул Гамзатов Парижден їйгє 
кайтып келген соў, анын тууган-
дарын издеп таап, жолугуп, салам-
дубайын жеткирет. Эў кызыгы, боз-
гундун апасы да тирїї экен. Тууган-
туушкандары эчен жылдардан бери 
дайынсыз кеткен уулдарынын тирїї 
жїргєнїнє каниет кылып, кубанып 
калышат. Ошондо бозгундун апасы 
Расул Гамзатовдон: 

- Менин уулум экєєў кайсы тилде 
сїйлєштїўєр, аварчабы? - дейт. Ра-
сул Гамзатов:

- Жок, котормочу менен... Мен 
орусча, ал французча сїйлєдї, - дейт. 
Ойго баткан эне: 

- Сен жаўылышасыў Расул, менин 
балам эбак єлгєн турбайбы... Ал ме-
нин балам эмес... Менин балам, мен 
їйрєткєн авар тилин эч качан унут-
мак эмес, - дейт

Бул сєз акындын жїрєгїн катуу 
жаралайт. Ошондонбу, айтор, Расул 
Гамзатовдун эне тили тууралуу жа-
мы журтка белгилїї бул ыры жара-
лат:
Ар бир тилдин кудурети ошончо,
Єз ээсине дабалыгы алардын.
Эртеў тилим жоголору чын болсо,
Анда жакшы бїгїн єлїп калганым.

Эне тилим – кенч, байлыгым тїгєнбєс,
Жарды тил дээр, балким, да бир оозу шок.
Ассамблейде сїйлєнбєсє, сїйлєнбєс,
Бирок мага андан єткєн улуу жок.

........................................................
Расул Гамзатов советтик акын 

болсо да ємїрї єткєнчє Дагыстан-
ды даўктап, калемин найза кылып 
авар тили їчїн эр жїрєк баатырлар-
ча кїрєштї. Мекенин чын жїрєгї ме-
нен сїйгєн мындай акындар чанда 
кездешет. 

Кыргыз акындарынын ичинен 
мындай жалындуу ырларды Алы-
кул Осмонов жазган:
Тил їйрєнїї,
Жакшы кєрмєк, сїймєктєн
Энем тилин жакшы кєрїп їйрєткєн.
Ойротто жок, оўой тил бейм биздин тил,
Бир жашымда
Ата, апа,
Ат, эт дегенди сїйлєткєн.
Тил кадырлоо
Чын кєўїлдєн сїймєктєн,
Атам тилин сїйгєндїктєн сїйлєткєн.
Эрдик, єнєр, билим менен сїйлєшїп,
Бир жїрсїн деп, бир жашымда їйрєткєн…
Бирге жїрєм, эне тилим кадырлайм,
Бул тил менен иштейм, сїйлєйм, 
   ыр ырдайм.
Башка тилди кандай жакшы кєрсєм да,
Эне тилим сїйгєнїмдєн жаўылбайм.

Эми, залкар акын Алыкулга ушун-
дай мекенчил ырларды жазгандыгы 
їчїн “улутчул” деген ярлык тагылып, 
андан кантип аман калганына учкай 
токтолоюн.

1993-жылдары студент кезимде 
атактуу тїрколог Кусеин Карасаев 
менен маек курдум. Ал маек ошол 
кездеги “Жаштык жарчысы”( ” Аса-
ба”) гезитине жарык кєрдї. Кусеин 
Карасаев атабыз араб тилин суудай 
билчї. Андыктан маегибиз неги-
зинен Ислам дини тууралуу болду. 
Акыр аягында мен андан:

- Сиз Кудайга ишенесизби?- деп 
сурадым. Каардуу замандын кандуу 
чеўгелин кєргєн жарыктык атабыз-
дын жїрєгї дале болсо коркунучта 
экен, менин суроомду будамайлап 
єткєрїп жиберди. Ошондо бул окуя-
ны айтып берди:

- Єткєн кылымдын 30–40-жыл-
дары экен. Каардуу репрессия кїчєп 
турган учур. Анда мен Москвада иш-
течїмїн, - дейт, Кусейин ата, - бир 
кїнї капысынан эле Алыкул Осмо-
нов келип калды. Маанайы пас, бир 
нерседен чочуп калгандай. Фрунзе-
ден мага атайын келиптир. Олтуруп 
сїйлєшїп калдык. Ал мага:

- Мени НКВды чакырып, ырла-
рыўда улутчулдук бар деп катуу су-
ракка алды. Эмне кылышымды бил-
бей жатам. Сенден кеўеш сураганы 
келдим,- деди. Кєпкє сїйлєштїк. 
Анан мен ага:

- Тез арада Фрунзеге кайт. Ошол 
тергєєчїгє жолугуп, “Сиз туура айт-
кан экенсиз, мен байкабай калып-
мын. Чындыгында ырларымда улут-
чулдуктун белгилери бар экен. Мени 
кечирип коюўуз. Сизге єтє чоў рах-
мат, ошентип кемчилигимди айтып 
туруўуз,- дегин дедим. Алыкул дароо 
Кыргызстанга барып мен айткандай 
кылыптыр. Ошондо тиги тергєєчї 
манчыркап:

- Мына кєрдїўбї, мен айтпасам 
ишиў чатак болмок. Экинчи андай 
ырларды жазбагын, - дептир. Ошен-
тип Алыкул репрессиядан аман кал-
ган,- дейт Кусеин Карасаев.

Ошол каар замандын экинчи тол-
кунунун курмандыгы Исхак Раззаков 
болду. Кыргыз тилин, “Манас” эпо-
сун орус тилдїї мектептерде окутам 
деп жогорку кызматтан кол жууп, ме-
кенинен айдалды. Єлкєбїз эгемен-
дїїлїк алгандан кийин кыргыз ти-
лине чындап чыркырап кїйгєн Кам-
баралы Бобулов болгон. Анын ара-
кетинен да майнап чыга бербеген. 

Андан бери далай суулар акты, за-
ман єзгєрдї. Азыр єз мамлекетибиз 
бар. Мындай карасаў баары жайында 
бараткандай, бирок, аў-сезимибизде 
тєўкєрїш болбой жаткандай... Эге-
мен єлкє болгонубузга отуз жылдан 
ашса да эне тилибиздин абалы жак-
шырган жок. Ага баарыбыз кїнєє-
лїїбїз. Канча ирет бийлик алмаш-
ты, бирок мамлекеттик тилдин ма-
камы ордунан жылбай турат. Єзбек 
єзбекче, казак казакча сїйлєп кетти, 
кыргыз болсо тескерисинче орусча-
сын оожалтты. Кулдук сезим оўой 
менен кетчї эместей. Мамлекеттик 
тил жєнїндє сєз болгондо дале бол-
со "улуу агадан" коркуп, башын баш-
тыкка каткандар кєп... Эне тилибиз-
ге жасаган ушундай кайдыгер мами-
лебизге жаны ачыган бирєє “акыр-
кы оке кемпир єз ажалы менен єлїп 
жок болмоюнча биздин тилибизге 
кїн жок окшойт, - деген экен.

Жер-сууларыбыздын аталыштары-
чы... Караколдон Чалдыбарга чейин-
ки жер-сууларыбыздын аталышта-
рынын 90 пайызы башка тилде. Єт-
кєн элдик курултайда ушул маселе-
ни Жогорку Кеўештин Тєрагасы Н. 
Шакиев бийик трибунадан кєтєрдї. 
“Кыргыз менен кыргыз милдеттїї 
тїрдє эне тилинде сїйлєшмєйїн, 
жер-суу аттарын кыргызчаламайын 
мамлекеттик тилди єнїктїрїї жаа-
тындагы ишибиз алга жылбайт” де-
ди. Бул жогорку бийлик єкїлї тара-
бынан мамлекеттик тил маселеси 
боюнча ачык айтылган алгачкы сєз 
болду. Дароо эле Москва “солк” эт-
ти. СССР эбак кыйраса да эски адат 
кыйрай элек тура... Украинаны мисал 
келтирип коркутуп киришти. Кєн-
гєн адат да. Минтип отурса, “орус ти-
лин коргойбуз” деген акылга сыйбас 
идеология Орусиянын тїбїнє жет-
чїдєй... 

Ошентип, мамлекеттик тилибиз-
дин келечеги чоў кєйгєй бойдон ка-
ла берїїдє. Мурун “чоўдор айтпайт, 
чоўдор эне тилге кїйбєйт”, дечї 
элек. Мына, бїгїн чоўдор айтып 
жатат. Эмне, кыргыз тили жалгыз 
эле Нурланбек Шакиевге керек-
пи? Жапа тырмак жардам берип, 
колдоп-сїрєп турсак болбойбу?.. 
Эне тилибиздин эртеўи їчїн ка-
руубузду казык кылып кїрєшїї ар 
бирибиздин ыйык милдетибиз деп 
билишибиз керек.

Сакы САДЫКОВ, 
журналист

«Ýðòå¢ òèëèì æîãîëîðó ÷ûí áîëñî,
Àíäà æàêøû á¿ã¿í ºë¿ï êàëãàíûì»

Расул Гамзатов, авар акыны
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

- Абдымамбет мырза, єт-
кєндє Президент баш болгон 
мамлекет жетекчилигине дин 
чєйрєсїнє байланыштуу Кай-
рылуу жасадыўыз эле, ага эм-
не себеп болду? 

- Жазуучулар, акындар, журна-
листтер илгертен эле элден алып, 
кайра єз чыгармалары же мака-
лалары аркылуу кайра эле ошол 
элге берет. Анын сыўарындай 
ал кайрылууну азыркы учурда-
гы диний абал боюнча адамдар-
дын бардык жерлерде тынчсыз-
дануу менен айтып жаткан ой-
пикирлери, сунуш-талаптары 
топтолуп, Єлкє бийлигине ка-
рата жасаган элдин Кайрылуусу 
катары кабыл алганыбыз оў. 

- Сиздин оюўуз боюнча биз-
деги диний кырдаал канча-
лык кооптуу жана аны сиз эм-
неден кєрїп жатасыз?

- Мен эл аралап жїрїп угуп, 
кєрїп, анын негизинде азыркы 
учурдагы диний кырдаал боюн-
ча жазып келем. Аны окуган ай-
рым динчилдер, "бул динди жак-
шы билбейт, ошондуктан ушин-
тип жаза берет" деп ойлошот. Мен 
кезегинде беш маал жана кїн-
дїзгї жана тїнкї нафил намаз-
дарын окуп, азан айтып элди на-
мазга жыккан адаммын. Куранды 
окуп, хадистерге комментарий жа-
сап диний фанат болгом... Бизде 
1995-жылдан бери салттуу ислам 
четке кагылып, Кыргызстандагы 
мечиттерди, диний жайлардын кє-
бїн чет мамлекеттердеги ар кан-
дай фонддордон, уюмдардан ка-
ражат алган радикалдык багытта-
гы агымдар, секталар ээлеп алды. 

Мисалы, бизде жактоочулары аз 
эмес "Таблиги жамаат" диний ую-
мун 1927-жылы англичандардын 
чалгынчысы, подполковник Эд-
вард Лоуренс Индияда тїзїп, ки-
йин штаб-квартирасы Пакистанга 
кєчкєн. Мухаммед САВдын аялы 
Хадичанын мїрзєсїн талкалап, 
пайгамбарга шакирттери ант бер-
ген зор даракты кыйган Мухаммед 
ибн Абд-уль-Ваххабдын мурас-
корлору англичандардын кийги-
лишїїсї менен 1927-жылы Сау-
дияга ваххабизмди официалдуу 
дин кылууга жетишкен. 

Кыргызстандагы радикал ис-
ламчылар чет жактан каражат 
алып, кубаттуу мамлекеттер-
дин элди бєлїп-жарып, курал-
сыз эле багындыруучу диний-
диверсиялык кїчтїї куралы-
на айлануусуна жол бербеши-
биз керек. Чет жерден азыктан-
ган укук коргоочулар болобу же 
диний лидерлер болобу Кыргыз-
станда кандайдыр бир маанилїї 
мамлекеттик маанидеги маселе-
лер болгондо дароо бириге ка-
лышып, динчилдери, "дин тутуу 
эркиндигин" укук коргоочулары 
болсо "адам укугун, сєз эркинди-
гин, демократияны" бетке карма-
шып, бир муштум боло калыш-
кандыгынан бейєкмєтчїлєр ме-
нен динчилдердин кожоюну бир 
экендигин байкоого болот. Алар 
Казакстандагы январь окуясын-
да кошуналарга армия жибербе-
гиле деп Кайрылуу жасашып, Ак 
Їйдїн алдына пикетке, митингге 
чыга калышканын кєрдїк. Конс-
титуция боюнча Кыргызстандын 
атынан Президент жана Жогорку 

Кеўеш гана сїйлєєгє укуктуу. 
Азыр салттуу исламдан четте-
ген, мыйзамсыз диний топ тї-
зїп уюшкан радикал исламчы-
лар интернет тарамдары, уюлдук 
телефондор менен єз ара байла-
нышып жатышкандыгы эл ара-
сында айтылууда. Алар бардык 
аймактарда Кыргыз Республи-
касынын Конституциясынын ба-
шындагы 5-6-абзацындагы; "ата-
бабабыздын наркын, салтын сак-
тап, Айкєл Манастын осуяттары-
на таянып, биримдикте, тынч-
тыкта жана ынтымакта табият 
менен таттуу мамиледе жашоону 
улап: "Кыргыз Республикасынын 
элинин укуктарын жана кызык-
чылыктарын коргоп;" деген жана 
1., 9., 21-беренелерин тоотпой, дин 
тутуу эркиндигин тастыктаган 
34-беренени бурмалашып, кыр-
гыздын салтына, Конституция-
га жана аракеттеги мыйзамдар-
га каршы ар кандай акцияларды 
жасашууда. Мамлекеттик меке-
ме болгон билим берїї тармагына 
хиджаб аркылуу чабуул коюшуп, 
бюджеттен каржыланып, элдин 
кубанычына ылайык жасалган 
майрамдык балатыны єрттєтї-
шїп, єз билгендерин кылып жа-
тышат. 

Коўшу єлкєдєгї январь окуя-
сында талап-тоноочулар, талка-
лоочулар сырттан келген эмес. 
Алар Пакистан жана башка жак-
тарга давааттын шылтоосу менен 
барып, жашыруун аскердик даяр-
дыктан єтїп, ыўгайлуу учурду кї-
тїп турган єз жарандары – "спя-
щий ячейкалар". Азыркы учурда 
бизде дагы давааттын шылтоосу 
менен аймактардагы таалим їй-
лєрї аркылуу аялдарды, жаш 
балдарды єзїлєрїнє тарткан ра-
дикалдуу агымдар жайнап кетти.

- Жергиликтїї мамлекет-
тик бийлик органдары жалпы 
жагдайга кєз салбай жатабы?

- Радикал исламчылар куран-
ды, шариятты бетине кармап 
кыргыздын салты менен мый-
замды айткан айыл єкмєтїнїн 
башчысыбы, акимби, мугалимби, 

врачпы, депутатпы, министрби, 
милициябы ким болсо да "бап-
тиссиўби, калмаксыўбы, теўир-
чисиўби?" деп дароо ооздорун 
жаап, бардык жерде єз бийлик-
терин жїргїзїп, элге кожоюн бо-
лууга єтїштї. Алар "мени, мусул-
ман эмес экен дебесин" деп чо-
чулап, сабатсыз молдо эмне де-
се да ошого макул болуп баш ий-
ген процесс башталып, байкал-
баган "спящий ячейкалар" пайда 
болууда. Радикал исламчы ме-
нен момун мусулмандын айыр-
масын билбегендер эл арасында 
толтура... Тактап айтканда єл-
кєбїздє элди сестендирип, кооп-
тондурган эч кимге баш берги-
си келбеген динчилдердин кєз-
гє кєрїнбєгєн, кагазга жазылба-
ган бийлиги пайда болуп жатат. 
Эгерде радикалдык агымдагылар 
мындан ары ушундай тейде кете 
берсе алардын банктардагы ж.б. 
булактардагы эсеп-кысаптарын 
текшертип, чет мамлекеттерден 
алган каражаттарын кандай пай-
далангандарын тактабаса булар 
жаш балдарды, аялдарды ди-
ний фанатка айландырып, са-
нын кєбєйтїп туруп, "мобул та-
лабыбызды аткаргыла! же "эми 
биз бийликти алышыбыз керек!" 
деп Ак Їйдїн алдына жайнап чык-
са, диний-жарандык чыр-чатак 
башталса, элдин, мамлекеттин 
келечеги кандай болот? Диний-
жарандык согуштан кийинки Ли-
виянын, Сириянын, Ирактын, Оо-
гандын кебетесин кийгенден Ку-
дай сактасын. Бул маселе жалаў 
эле мени эмес, карапайым жалпы 
элди кооптондуруп турат... Биз 
тынч, ырыс-ынтымакта салт ме-
нен жашап, динчилдердин бий-
лигине эмес, Конституциябызда-
гы башкаруу бийлигине, мыйзам 
чыгаруу бийлигине, аткаруу бий-
лигине, Сот бийлигине баш ийи-
шибиз керек! 

- Сиз дайыма, "динден кыр-
гыздын каада-салтынын эре-
желери єйдє" деп келесиз. 
Мына ушуну кыскача чечме-
леп бересизби?

- Мен жалаў эле ислам эмес, 
дїйнєдєгї диндердин, секталар-
дын, агымдардын тарыхын, пай-
да болуу себептерин, жаш курак-
тарын, эскирип пайдалануудан 
чыгып калгандарын жана баш-
каларды чамамдын жетишинче 
иликтеп келем. Алардын ичинен 
азыр бир топ єлкєлєрдїн элде-
ри колдонгон христиан, ислам 
диндерин алсак, башаты семит 
элдерине таандык христиан ди-
нинин жашы 2020 жылдын те-
герегинде болуп, дїйнєгє кан-
дуу крест жортуулу жана мис-
сионердик жол менен тараган. 
Ал эми кайра эле башы семит эл-
дерине таандык ислам дининин 
жашы 1500 жылдын тегерегин-
де болуп, дїйнєгє кандуу ыйык 
газават жана дервишчилик-
миссионердик жол менен тара-
ган. Бул эки динде теў бузулуп 
жок болууга аз калган, адамдык 
сапаттан ажырап бараткан єз эл-
дерин тарбиялоонун эў негизги 
каражаты - тозок менен корку-
туу, бейиш менен сыйлоо болуп 
(Библия менен Куранды окуган-
дар билет) эсептелет. Биз Кыр-
гыз мамлекеттїїлїгїнїн 2200 
жылдыгын тарыхый фактылар-
га таянып белгиледик. Мамлекет 
тїзїп, жазуу-сызууга ээ болгон, 
тїптєлгєн армиясы бар, кыргыз 
элинин бузулуп кетїїсїнє жол 
бербеген: "Уят болот, бул жакшы, 
бул жаман, минтсеў убал болот, 
намыстуу бол, элди-жерди сїй, 
улууну сыйла, аял затына ур-
мат кыл, меймандос, айкєл, бе-
решен бол, жети ата єтмєйїнчє 
тууганыўа їйлєнбє, жакшылык-
ты милдет кылбай жаса..." жана 
башка миўдеген чектєєлєрї, ты-
йымдары бар. Мына ушундай эре-
желерге ээ болгон, жараткан Ку-
дайдын эркине ылайык жашоо-
турмуш курганга ылайыкталган, 
тарбиясы катуу кыргыздын улут-
тук каада-салты динден єйдєбї 
же тємєнбї? Бул суроого жалпы 
эл єзї калыс болсун... 

Бегим ТУРДАЛИЕВА

Жазуучу, коомдук ишмер Абдымамбет САРИЕВ:

“БИЗ ДИНИЙ РАДИКАЛДУУ ЭРЕЖЕЛЕРГЕ ЭМЕС, 
УЛУТТУК САЛТЫБЫЗГА, КОНСТИТУЦИЯГА ЖАНА 
МЫЙЗАМДАРГА БАШ ИЙИШИБИЗ КЕРЕК”

Єткєн жумада Бишкек хореог-
рафиялык окуу жайында «кыр-
гыз балетинин ак жылдызы» 
аталган Чолпонбек Базарбаев-
ди эскерїї кечеси болуп єттї. 
Жыл сайын Базарбаевдин туул-
ган кїнїн утурлай єткєн мын-
дай иш-чаралар залкар инсанда-
рыбыздын ємїр жолун кийин-
ки муундарга таанытууда зор са-
лым кошуп келет. Эскерїї кече-
ге Маданият, маалымат, спорт 
жана жаштар саясаты минист-
ринин орун басары Союзбек 
Надырбеков, Эмгек, социалдык 

камсыздоо жана миграция ми-
нистри Кудайберген Базарбаев, 
Франциянын Кыргызстандагы 
элчиси Франсуа Делаус, Бишкек 
хореографиялык окуу жайы-
нын жетекчилиги, окутуучула-
ры жана Базарбаевдин жакын-
дары катышты. Иш-чарада ба-
лет чолпонунун кыргыз искусст-
восундагы єлбєс-єчпєс орду, ба-
раандуу эмгеги, ар бир адамдын 
жан дїйнєсїн эргиткен адам-
дык сапаттары тууралуу сєз бол-
ду. Аталган окуу жайдын жогор-
ку классынын окуучулары жана 

Б.Бейшеналиева атындагы уни-
верситеттин мугалимдери ба-
лет залкарынын ємїр баянын, 
чыгармачылыгын чагылдырган 
доклад окушту. Балет єнєрїнїн 
келечектеги ээлери кеченин ка-
тышуучуларына єз єнєрлєрїн 
тартуулашты. “Кыргыз операсы-
нын атасы Болот Миўжылкыев 
болсо, балетинин атасы Чолпон-
бек Базарбаев. Єнєр жолундагы 
оор мээнетке, тїмєн тїйшїккє 
карабай талыкпаган эмгеги, таа-
сын таланты менен кыргыз ба-
летин дїйнє жїзїнє тааныткан 

анын зор эмгеги эч качан кєз 
жаздымда калбашы керек”, - 
деди  Чолпонбек Базарбаевдин 

иниси Кудайберген Базарбаев. 

Афина БАКИРОВА

АЛА-ТОО ЭЛИ АК ЖАРКЫН УУЛУН ЭСКЕРДИ
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ТРАНСПОРТ КАРАЖАТТАРЫН ЖАНА АЙДООЧУЛАРДЫ КАТТОО 
МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ИЧКИ ИШТЕР МИНИСТРЛИГИ ТАРАБЫНАН КЄРСЄТЇЛЇЇЧЇ 
МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТТАРДЫН АДМИНИСТРАТИВДИК 

РЕГЛАМЕНТТЕРИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧКИ ИШТЕР МИНИСТРЛИГИНИН
БУЙРУГУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 24-äåêàáðûí-
äàãû ¹345 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 7-äåêàáðûíäà-
ãû ¹548 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà æîë êûéìûëûíûí êîîïñóçäóãóí êàìñûç êûëóó 
áîþí÷à êå÷èêòèðèëãèñ ÷àðàëàð æºí¿íäº» Æàðëûãûí èøêå àøûðóó òóóðàëóó» òîê-
òîìóíà ûëàéûê êåëòèð¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòèíèí 2022-æûëäûí 16-äåêàáðûíäàãû ¹685 «Òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûí æàíà àé-
äîî÷óëóê êóðàìäû êàòòîî ìàñåëåëåðè áîþí÷à àéðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ 
êèðãèç¿¿ òóóðàëóó», Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 15-ñåíòÿ-
áðûíäàãû ¹530 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í àéðûì ÷åíåì æàðàòóó ûéãà-
ðûì óêóêòàðûí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðãà æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí 
àòêàðóó÷ó îðãàíäàðûíà ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóíà ûëàéûê, áóéðóê êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2012-æûëäûí 10-ôåâðàëûíäàãû ¹85 òîê-
òîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðû, àëàðäûí ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿êòºð¿ æàíà 
âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðè êºðñºò¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í áèðäèê-
ò¿¿ ðååñòðèíå (òèçìåãèíå) êèðãèçèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìè-
íèñòðëèãè òàðàáûíàí êºðñºò¿ë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í òºìºíê¿ 
àäìèíèñòðàòèâäèê ðåãëàìåíòòåðè áåêèòèëñèí:

- Òðàíñïîðò êàðàæàòòàðû æàíà àéäîî÷óíóí ê¿áºë¿êòºð¿ òóóðàëóó ìààëûìàòòàð-
äû òàñòûêòîî, 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;

- Óêóê áåëãèëºº÷¿ ê¿áºëºíä¿ð¿¿÷¿ äîêóìåíòòåðäè, ìàìëåêåòòèê êàòòîî áåëãèëå-
ðèí áåð¿¿ ìåíåí àâòîòðàíñïîðò êàðàæàòòàðûíà ìåí÷èê óêóãóí êàòòîî/êàéðà êàòòîî, 
2-òèðêåìåãå ûëàéûê; 

- Òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûí ýýëèêòåí àæûðàòóóãà ÷åêòººëºðä¿ êîþó (êàìàê, ê¿ðºº), 
3-òèðêåìåãå ûëàéûê; 

- ªç¿ æ¿ð¿¿÷¿ òåõíîëîãèÿëûê ìàøèíàëàðäû àéäîî óêóãóíà òðàêòîðèñò-ìàøèíèñò-
òèí ê¿áºë¿ã¿í áåð¿¿, 4-òèðêåìåãå ûëàéûê;

- Óêóêòó ê¿áºëºíä¿ð¿¿÷¿ äîêóìåíòòåðäè, êàòòàëóóíóí íîìåðäèê áåëãèëåðèí áåð¿¿ 
ìåíåí òðàêòîðëîðãî, òðàêòîðäóê ÷èðêåãè÷òåðãå, ºç¿ æ¿ð¿¿÷¿ òåõíîëîãèÿëûê ìàøè-
íàëàðãà, è÷èíåí ê¿é¿¿÷¿ êûéìûëäàòêû÷û áàð (îïóðòàëäóó ºíä¿ð¿ø îáúåêòòåðèíäå 
êîëäîíóëóó÷ó òåõíèêàëûê ò¿ç¿ë¿øòºðäºí áàøêà) ñòàöèîíàðäûê òåõíîëîãèÿëûê ò¿-
ç¿ë¿øòºðãº ìåí÷èê óêóãóí êàòòîî (êàéðà êàòòîî), 5-òèðêåìåãå ûëàéûê;

- Òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûí áàøêàðóó óêóãóíà àéäîî÷óíóí ê¿áºë¿ã¿í áåð¿¿, 6-òèð-
êåìåãå ûëàéûê.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí «Óíàà» ìàìëåêåòòèê ìå-
êåìåñè ¿÷ æóìóø÷ó ê¿íä¿í è÷èíäå:

à) óøóë áóéðóêêà êîë êîþëãàí ê¿íäºí òàðòûï àíûí «Ýðêèí-Òîî» ãåçèòèíäå æàíà 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ðàñìèé ñàéòûíäà æàðûÿëàíû-
øûí êàìñûç êûëñûí;

á) ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï, óøóë áóéðóêòóí ýêè íóñêàäàãû êº÷¿ðìºëº-
ð¿ ìàìëåêåòòèê æàíà ðàñìèé òèëäåðäå êàãàç æàíà ýëåêòðîíäóê àëûï æ¿ð¿¿÷¿ëºð-
äº, æàðûÿëîî áóëàãûí êºðñºò¿¿ ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê 
àêòûëàðûíûí ìàìëåêåòòèê ðååñòðèíå êèðãèç¿¿ ¿÷¿í Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñ-
òèöèÿ ìèíèñòðëèãèíå æºíºòñ¿í;

â) óøóë áóéðóê ê¿÷¿íº êèðãåí ê¿íäºí òàðòûï:
- ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í àäìèíèñòðàòèâäèê ðåãëàìåíòòåðèí èøòåï 

÷ûãóó æàíà îïòèìàëäàøòûðóó æºí¿íäº ìààëûìàòòàðäû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå æºíºòñ¿í; 

- ìàìëåêåòòèê æàíà ðàñìèé òèëäåðèíäå ýêè íóñêà ìåíåí áóéðóêòóí êº÷¿ðìºëº-
ð¿í Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíà ìààëûìäîî 
¿÷¿í æºíºòñ¿í;

- óøóë áóéðóêòó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí ðàñìèé 
ñàéòûíäà ðàñìèé æàðûÿëàíûøûí êàìñûç êûëñûí, îøîíäîé ýëå ìàìëåêåòòèê êûç-
ìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í áåêèòèëãåí àäìèíèñòðàöèÿëûê ðåãëàìåíòòåðèíå ûëàéûê ìàì-
ëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ áîþí÷à èøòåðäè óþøòóðñóí. 

3. Óøóë áóéðóêòóí àòêàðûëûøû ¿÷¿í æîîïêåð÷èëèê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷-
êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí «Óíàà» ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñèíèí äèðåêòîðó Ð.Äæ.Äæî-
êîåâãå æ¿êòºëñ¿í.

4. Óøóë áóéðóêòóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîîíó ºç¿ìº êàëòûðàì.
5. Óøóë áóéðóê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿-

÷¿íº êèðåò.
6. Áóéðóê òèéèøò¿¿ë¿ã¿ áîþí÷à æàðûÿëàíñûí. 

Ìèíèñòð
ìèëèöèÿíûí ãåíåðàë-ëåéòåíàíòû Ó.ÍÈßÇÁÅÊÎÂ

Áèøêåê ø., 2023-æûëäûí 2-ôåâðàëû, ¹73

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãè 
òàðàáûíàí àòêàðûëóó÷ó ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í 

àäìèíèñòðàòèâäèê ðåãëàìåíòòåðèí áåêèò¿¿ áîþí÷à òîëóê ìàçìóíó 
ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí 

ñàéòûíàí (https://mvd.gov.kg) òààíûøñà áîëîò.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ВОПРОСАМ РЕГИСТРАЦИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ðåàëèçàöèè Óêàçà Ïðåçèäåíòà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè                  
«Î íåîòëîæíûõ ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â Êûð-
ãûçñêîé Ðåñïóáëèêå» îò 7 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹548» îò 24 äåêàáðÿ 2021 ¹345,                        
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå ðåøåíèÿ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè ïî âîïðîñàì ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è âîäèòåëüñêîãî ñîñòàâà» 
îò 16 äåêàáðÿ 2022 ãîäà ¹685, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î äåëåãèðîâàííûõ îòäåëüíûõ íîðìîòâîð÷åñêèõ ïîëíîìî-
÷èé Ïðàâèòåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ðÿäó ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè» îò 15 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹530, ïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ðåãëàìåíòû ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ Ìèíèñòåðñòâîì âíóòðåííèõ äåë Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, âêëþ-
÷åííûõ â Åäèíûé ðååñòð (ïåðå÷åíü) ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ ãîñóäàðñò-
âåííûìè îðãàíàìè, èõ ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè è ïîäâåäîìñòâåííûìè ó÷-
ðåæäåíèÿìè, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóá-
ëèêè îò 10 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà ¹85:

- Ïîäòâåðæäåíèå ñâåäåíèé î òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ è âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâå-
ðåíèÿõ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1;

- Ðåãèñòðàöèÿ/ïåðåðåãèñòðàöèÿ ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà àâòîìîòîòðàíñïîðòíûå 
ñðåäñòâà, ñ âûäà÷åé ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèõ äîêóìåíòîâ, ãîñóäàðñòâåííûõ ðåãèñò-
ðàöèîííûõ çíàêîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2;

- Íàëîæåíèå îãðàíè÷åíèé íà îò÷óæäåíèå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, (àðåñò, çàëîã), 
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3;

- Âûäà÷à óäîñòîâåðåíèÿ òðàêòîðèñòà-ìàøèíèñòà íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ ñàìîõîä-
íûìè òåõíîëîãè÷åñêèìè ìàøèíàìè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4;

- Ðåãèñòðàöèÿ/ïåðåðåãèñòðàöèÿ ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà òðàêòîðà, òðàêòîðíûå 
ïðèöåïû, ñàìîõîäíûå òåõíîëîãè÷åñêèå ìàøèíû, ñòàöèîíàðíûå òåõíîëîãè÷åñ-
êèå óñòàíîâêè ñ äâèãàòåëÿìè âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ (êðîìå òåõíîëîãè÷åñêèõ óñò-
ðîéñòâ, ïðèìåíÿåìûõ íà îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòàõ), ñ âûäà÷åé ïðà-
âîóäîñòîâåðÿþùèõ äîêóìåíòîâ, ðåãèñòðàöèîííûõ íîìåðíûõ çíàêîâ, ñîãëàñíî 
ïðèëîæåíèþ 5;

- Âûäà÷à âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè 
ñðåäñòâàìè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 6.

2. Ãîñóäàðñòâåííîìó ó÷ðåæäåíèþ «Óíàà» Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Êûðãûçñ-
êîé Ðåñïóáëèêè â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé:

à) ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, îáåñïå÷èòü åãî îôèöèàëüíîå îïóáëè-
êîâàíèå â ãàçåòå «Ýðêèí-Òîî» è íà îôèöèàëüíîì âåá-ñàéòå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;

á) ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ, íàïðàâèòü êîïèè íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, 
â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, íà ãîñóäàðñòâåííîì è îôèöèàëüíîì ÿçûêàõ, íà áóìàæíîì è 
ýëåêòðîííîì íîñèòåëÿõ, ñ óêàçàíèåì èñòî÷íèêà îïóáëèêîâàíèÿ, â Ìèíèñòåðñòâî 
þñòèöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äëÿ âêëþ÷åíèÿ â Ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;

â) ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî ïðèêàçà:
- íàïðàâèòü äàííûå î ðåçóëüòàòàõ ðàçðàáîòêè è îïòèìèçàöèè àäìèíèñòðàòèâíûõ 

ðåãëàìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìèêè è êîììåðöèè Êûð-
ãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;

- íàïðàâèòü êîïèè ïðèêàçà, â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, íà ãîñóäàðñòâåííîì è îôè-
öèàëüíîì ÿçûêàõ, â Àäìèíèñòðàöèþ Ïðåçèäåíòà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äëÿ 
èíôîðìàöèè;

- îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå íàñòîÿùåãî ïðèêàçà íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, à òàêæå, îðãàíèçîâàòü 
ðàáîòó ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ñòðîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæ-
äåííûìè àäìèíèñòðàòèâíûìè ðåãëàìåíòàìè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã.

3. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàäëåæàùåå èñïîëíåíèå òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî ïðèêàçà 
âîçëîæèòü íà äèðåêòîðà Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Óíàà» Ìèíèñòåðñòâà âíóò-
ðåííèõ äåë Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Ð.Äæ. Äæîêîåâà.

4. Êîíòðîëü íàä èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé. 
5. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè ñåìè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëü-

íîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
6. Ïðèêàç îáúÿâèòü ïî ïðèíàäëåæíîñòè. 

Ìèíèñòð
ãåíåðàë-ëåéòåíàíò ìèëèöèè Ó.ÍÈßÇÁÅÊÎÂ

ã.Áèøêåê, 2 ôåâðàëÿ 2023 ãîäà, ¹73

Ñ ïîëíûì ñîäåðæàíèåì àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ðåãëàìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, îñóùåñòâëÿåìûõ ÌÂÄ 

Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå 
ÌÂÄ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè (https://mvd.gov.kg).

ªçãºí ðàéîíóíóí Çàðãåð 
àéûëûíûí òóðãóíó 

Êóðáàíàëèåâ Íóðìàìàòêà 
òààíäûê æåð ¿ë¿ø¿í¿í 

ê¿áºë¿ã¿ ¹10058 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-991

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè 
ÈÏ Ñûäûêîâà Äæàìèëÿ 

Àìàíãåëüäèåâíà êîä 
ÎÊÏÎ 27822405, 

ÈÍÍ 12301198701006 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-195

Àêìàòîâ Ìóíàðáåê 
ªëìºñáàåâè÷êå 

òèåøåë¿¿ ìàìëåêåòòèê 
àêò ñåðèÿ × ¹907970 
Áàòêåí êîîãàëà¢ûíäà 
ê¿é¿ï êåòêåíäèãèíå 

áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-134

Àêìàòîâ ªëìºñáàé 
Êóäàéáåðäèåâè÷êå 

òèåøåë¿¿ ìàìëåêåòòèê 
àêò ñåðèÿ × ¹929286 
Áàòêåí êîîãàëà¢ûíäà 
ê¿é¿ï êåòêåíäèãèíå 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-134

Òîé÷èåâ Òàøáàëòàãà 
òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø¿íºí 

ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿ 
ê¿áºë¿ã¿ ÑÀ VI ¹62460 

(01.10.1995-æûëû áåðèëãåí) 
Áàòêåí êîîãàëà¢ûíäà 
ê¿é¿ï êåòêåíäèãèíå 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-102

Àéòåìèðîâà Íîîðóçãà 
òààíäûê æåð ¿ë¿ø¿í¿í 
ê¿áºë¿ã¿ ÑÀ VI ¹62459 

(01.10.1995-æûëû áåðèëãåí) 
Áàòêåí êîîãàëà¢ûíäà 
ê¿é¿ï êåòêåíäèãèíå 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-103

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ýñåíãóëîâ 
Ìèðáåê Àñåéèíîâè÷ 
êîä ÎÊÏÎ 30351197, 

ÈÍÍ 22605197900795 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-194

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè
 ÈÏ Äæàðàìáåòîâ 
Àëìàç Àñàíîâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 29485797, 
ÈÍÍ 21206197600084 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-184

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñòóäåí÷åñêîãî áèëåòà 

¹2150Y11002 íà èìÿ 
Êóäàéáåðäè êûçû 
Ìóíàðû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-185

Ìóêàìáåòîâ Áàêòûáåê 
Êàäûðîâè÷êå òèåøåë¿¿ æåð 
¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà óêóê 

áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿ ÈÊ-ÒÏ 
¹401649 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Í-191
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Подразделение службы судебных исполнителей 
Октябрьского района г. Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на арестованное недвижимое имущество

- орошаемую пашню, общая долевая, расположенная 
по адресу: Таласская область, Таласский район, Кок-
Ойский а/а, уч.Присельный, контур №468, код ЕНИ 
6040400020899, принадлежащая на праве собственности 
Раяпова Н. А. путем проведения публичных торгов.

Определить начальную (стартовую) продажную 
цену в размере 205 000 (двести пять тысяч) сом.

Äëÿ ó÷àñòèÿ íà òîðãàõ æåëàþùèì íåîáõîäèìî çà äåíü äî íà÷àëà òîð-
ãîâ âíåñòè 5% ãàðàíòèéíûé âçíîñ îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè äâèæèìîãî 
èìóùåñòâà íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê.

Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü âíåñåíà íå ïîçäíåå 7 (ñåìè) äíåâíîãî 
ñðîêà ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñ-
êîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 10 ìàðòà 2023 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæ-
äåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, à èìåííî ïî àäðåñó: ñ. Êîê-Îé, Òà-
ëàññêèé ðàéîí Òàëàññêîé îáëàñòè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ 
Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê - Àáäèêàðèìîâ Ý.À., 

ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0505) 11-99-96.

Ðåêâèçèòû: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ïðè ÌÔ ÊÐ, ð/ñ: 
4402032100000408 (äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã. 
Áèøêåê; êîä ïëàòåæà: 14511900; â íàçíà÷åíèè óêàçàòü Ô.È.Î. ó÷àñòíè-
êà òîðãîâ è íîìåð èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà çà ¹01-3/628/23/4.

Í-178

Нарын облусунун Ат-Башы райондук сот 
аткаруучулар кызмат бєлїмї

КЫЙМЫЛСЫЗ МЇЛККЄ АУКЦИОН ЖАРЫЯЛАЙТ

Ат-Башы райондук сот аткаруучулар кызмат бєлїмї, Ат-Башы 
райондук сотунун 29.08.2022-жылдагы №ГД-211/22.Н2 сандуу аткаруу 

барагынын негизинде карызды єндїрїї боюнча 2019-жылдын 
24-октябрындагы кїрєє келишиминин негизинде кїрєєгє коюлган 

4-02-08-1001-0364 сандуу идентификациялык коду ыйгарылган 
Ат-Башы р-н, Баш-Кайыўды айылы, Токтосопиев Асек кєчєсї №17 

дарегинде жайгашкан Аттокурова Сымбаткан Кадыровнага таандык 
жалпы аянты 62,94 ч.метр жашоо аянты 35,77 ч.метр, жер аянты 

2500,00 ч.метр болгон кыймылсыз мїлккє буруу жолу менен 
єндїрїлїп мїлктєн баштапкы (старттык) баасы 270 000 (эки жїз 
жетимиш миў) сомдон башталып жана 4-02-08-1001-0662 сандуу 

идентификациялык коду ыйгарылган. Ат-Башы р-н, Баш-Кайыўды 
айылы, Шекеев Турдалы кєчєсї №46 дарегинде жайгашкан Кадыров 
Болотбек Досумбековичке таандык жалпы аянты 63,55 ч.метр жашоо 

аянты 46,12 ч.метр, жер аянты 2500,00 ч.метр болгон кыймылсыз 
мїлккє буруу жолу менен єндїрїлїп мїлктїн баштапкы (старттык) 
баасы 270 000 (эки жїз жетимиш миў) сомдон башталып биринчи 

жолу ачык соода-сатыкка (аукционго) коюлат. 

Íàðûí îáëóñóíóí Àò-Áàøû ð-í, Áàø-Êàéû¢äû àéûëû, Òîêòîñîïèåâ 
Àñåê êº÷ºñ¿ ¹17 äàðåãèíäå æàéãàøêàí 4-02-08-1001-0364 ñàíäóó 
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó ûéãàðûëãàí æàëïû àÿíòû 62,94 ÷.ìåòð æà-
øîî àÿíòû 35,77 ÷.ìåòð áîëãîí æåð àÿíòû 2500,00 ÷.ìåòð áîëãîí êûé-
ìûëñûç ì¿ëêò¿í áàøòàïêû (ñòàðòòûê) áààñû 270 000 (ýêè æ¿ç æåòè-
ìèø ìè¢) ñîìäîí áàøòàëàò.

Íàðûí îáëóñóíóí Àò-Áàøû ð-í, Áàø-Êàéû¢äû àéûëû, Øåêååâ Òóð-
äàëû êº÷ºñ¿ ¹46 äàðåãèíäå æàéãàøêàí 4-02-08-1001-0662 ñàíäóó 
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó ûéãàðûëãàí æàëïû àÿíòû 63,55 ÷.ìåòð æà-
øîî àÿíòû 46,12 ÷.ìåòð, æåð àÿíòû 2500,00 ÷.ìåòð áîëãîì êûéìûë-
ñûç ì¿ëêò¿í áàøòàïêû (ñòàðòòûê) áààñû 270 000 (ýêè æ¿ç æåòèìèø 
ìè¢) ñîìäîí áàøòàëàò.

À÷ûê àóêöèîí 2022-æûëäûí 10-ìàðòûíäà ñààò 10.00äº Íàðûí 
îáëóñóíóí Àò-Áàøû ðàéîíóíóí Áàø-Êàéû¢äû àéûë ºêìºò¿í¿í àäìè-
íèñòðàòèâäèê èìàðàòûíäà æ¿ðã¿ç¿ëºò.

À÷ûê àóêöèîíãî êàòûøóóãà êààëîî÷óëàð êûéìûëñûç ì¿ëêòºðä¿ áàø-
òàïêû áààñûíàí 5% êåïèëäèê ñóììàñûí à÷ûê àóêöèîí áîëãîíãî ÷åéèí 
Àò-Áàøû ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå (ÁÈÊ 440001, ýñå-
áè ¹4405032100000155, òºëºº êîäó 14511900) "ÐÑÊ Áàíê" Àò-Áàøû 
ôèëèàëûíà òºëººãº æàíà ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøóó ¿÷¿í àðûç æàçóóãà 
òèéèø. Àóêöèîíäîí óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí êåïèëäèê ñóììàñû ñà-
òûï àëûíãàí òóðàê æàéûíûí áààñûíà êîøóëóï ýñåïòåëèíåò. Àóêöèîí-
äîí æå¢èëãåí êàòûøóó÷óëàðäûí àëäûí àëà òºëºíãºí êåïèëäèê ñóì-
ìàëàðû àóêöèîí àÿêòàãàíäàí êèéèí ¿÷ æóìóø÷ó ê¿íä¿í è÷èíäå ºçäº-
ð¿íº êàéòàðûëûï áåðèëåò.

Àóêöèîíäîí óòêàí àäàì 7 (æåòè) ê¿íä¿í è÷èíäå àóêöèîíäóí àëäûí-
äà òºêêºí ñóììàíû êîøóï ýñåïòºº ìåíåí êûéìûëñûç ì¿ëêò¿ ñàòûï 
àëãàí ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿. 

Êîøóì÷à ìààëûìàò àëóó ¿÷¿í Àò-Áàøû ðàéîíóíóí 
Àò-Áàøû àéûëûíûí, Ì.ªì¿ðàêóíîâ ¹103/1 äàðåãè 

áîþí÷à Àò-Áàøû ðàéîíäóê ÑÀÊÁãà êàéðûëñà¢ûçäàð 
áîëîò. Êîøóì÷à òåëåôîí: (03534) 2-47-94. Ñ/Î-79

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè ¹289600 
íà èìÿ Ýñåíêóëîâîé Äèëèì 

Áîòîáåêîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-180Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà è ðåøåíèÿ 

î ñîçäàíèè per. ¹175302-
3301-ÎÎÎ, ÎÊÏÎ 30248306, 

ÈÍÍ 01307201810074 
ÎñÎÎ «Ó÷åáíûé öåíòð 

Òðèãîí» ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-183

Èñìàèëîâ Êóáàíû÷ 
Êåëäèáåêîâè÷êå 

òààíäûê äèïëîì ÈÒ 
¹135492 ðåãèñòðàöèÿ 
¹6659 (18.03.1987-æ.á.) 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-924

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêò 
× ¹730254 (îò 09.08.2017 
ãîäà) íà èìÿ Àêìàòîâîé 

Àíàðû Ñûäûêîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-190

Открытое акционерное общество
 «МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «АБН» 

объявляет об окончании размещения первого транша 
четвертого выпуска именных процентных облигаций (KG 

0204211518 от 11.01.2023 г.):
- Äàòà íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ âûïóñêà è ïåðâîãî òðàíøà - 24 ÿíâà-

ðÿ 2023 ãîäà;
- Äàòà îêîí÷àíèÿ ðàçìåùåíèÿ ïåðâîãî òðàíøà - 3 ôåâðàëÿ                 

2022 ãîäà;
- Êîëè÷åñòâî âûïóùåííûõ öåííûõ áóìàã ïî ïåðâîìó òðàíøó -               

5 000 ýêç.;
- Êîëè÷åñòâî ðàçìåù¸ííûõ öåííûõ áóìàã ïî ïåðâîìó òðàíøó -        

5 000 ýêç.;
- Ñóììà ðàçìåù¸ííûõ öåííûõ áóìàã ïî ïåðâîìó òðàíøó - 25 000 

000 (äâàäöàòü ïÿòü ìèëëèîíîâ) ñîì.

Открытое акционерное общество 
«Микрофинансовая компания «АБН» 

объявляет о начале размещения второго транша именных 
процентных облигаций четвертого выпуска (KG 0204211518 от 

11.01.2023 г.):
- Êîëè÷åñòâî îáëèãàöèé âòîðîãî òðàíøà: 5 000 (ïÿòü òûñÿ÷) ýêç.
- Öåíà ðàçìåùåíèÿ 1 (îäíîé) îáëèãàöèè: 5 000 (ïÿòü òûñÿ÷) ñîì
- Ñóììà ýìèññèè âòîðîãî òðàíøà: 25 000 000 (äâàäöàòü ïÿòü 

ìèëëèîíîâ) ñîì;
- Äîõîäíîñòü: 19% (äåâÿòíàäöàòü ïðîöåíòîâ) ãîäîâûõ
- Äàòà íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ âòîðîãî òðàíøà: 8 ôåâðàëÿ 2023 ãîäà
- Ñðîê îáðàùåíèÿ - 36 ìåñÿöåâ.
- Âûïëàòà ïðîöåíòîâ: ÷åðåç êàæäûå 3 ìåñÿöà ñ Äàòû íà÷àëà ðàç-

ìåùåíèÿ âòîðîãî òðàíøà îáëèãàöèé.
- Äàòà ïîãàøåíèÿ âòîðîãî òðàíøà: 8 ôåâðàëÿ 2026 ãîäà.

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 

ОАО «УСТА»
юридический адрес: г. Бишкек, ул. Фучика №9 

СООБЩАЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ: 

2 февраля 2023 года на основании передаточного распоряжения и договора дарения 
зарегистрирована передача простых акций ОАО «Уста» с аффилированного лица Юлдашова 

Абдисалама Таировича на директора ОАО «Уста» Юлдашеву Шайбеку Абдисаламовичу.

 Áûëî êîë-âî äî ïåðåäà÷è, 
% Ïðîñòûå àêöèè 

ïåðåäàë êîë-âî, % 
Ïðîñòûå àêöèè 

Ñòàëî ïîñëå ïåðåäà÷è, % 
Ïðîñòûå àêöèè 

Þëäàøîâ 
Àáäèñàëàì Òàèðîâè÷ 

170 121 øò. (66,7922%) 80000 øò. (31 ,4092%) 90121 øò. (35,3829%) 

Áûëî êîë-âî äî ïåðåäà÷è, 
% Ïðîñòûå àêöèè

ïîëó÷èë êîë-âî, % 
Ïðîñòûå àêöèè

Ñòàëî ïîñëå ïåðåäà÷è, % 
Ïðîñòûå àêöèè

Þëäàøåâ Øàéáåê 
Àáäèñàëàìîâè÷

15 135 øò. (5,9422%) 80000 øò. (31,4092%) 95 135 øò. (37,3515%)

Òàêæå Þëäàøîâ Àáäèñàëàì Òàèðîâè÷ ïåðåäàë ñâîè àêöèè ÎÀÎ «Óñòà» àôôèëèðîâàííîìó ëèöó Òàè-
ðîâó Ýñåíæîëó Àáäèñàëàìîâè÷ó

 Áûëî êîë-âî äî ïåðåäà÷è, 
% Ïðîñòûå àêöèè 

ïåðåäàë êîë-âî, % 
Ïðîñòûå àêöèè 

Ñòàëî ïîñëå ïåðåäà÷è, % 
Ïðîñòûå àêöèè 

Þëäàøîâ Àáäèñàëàì 
Òàèðîâè÷ 

90 121 øò. (35,3829%) 90 000 øò. (35,3354%) 121 øò. (0,0475%) 

Áûëî êîë-âî äî ïåðåäà÷è, 
% Ïðîñòûå àêöèè

ïîëó÷èë êîë-âî, % 
Ïðîñòûå àêöèè

Ñòàëî ïîñëå ïåðåäà÷è, % 
Ïðîñòûå àêöèè

Òàèðîâ Ýñåíæîë Àá-
äèñàëàìîâè÷

13 611 øò. (5,3439%) 90 000 øò. (35,3354%) 103 611 øò. (40,6793%)

Íîìåð ýìèññèé: KG 0103070619 Îáùåå êîëè÷åñòâî: 254702 Ñòîèìîñòü ïðè âûïóñêå: 92 ñîì.

Í-186

Í-192

Жеке ишкер 
Курванбаева Жаўылай 

Кубатбековна
ºç èøêåðä¿¿ë¿ã¿í 
òîêòîòêîíäóãóí 

æàðûÿëàéò.
Äîîìàòòàð ýêè àéäûí è÷èí-

äå êàáûë àëûíàò. Äàðåãè: Îø 
îáëàñòû, ªçãºí ðàéîíó, Êà-
ðîîë àéûëû, Ì Äæàìáèëîâ 
êº÷ºñ¿ í/æ, ÎÊÏÎ 31183744, 
ÈÍÍ 12801198100404. Ï/Ï-922

ОАО «КЫРГЫЗТРАНСАВТО»
Îòðàñëü (âèä äåÿòåëüíîñòè) ãðóçîâûå ïåðåâîçêè

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè  ÷àñòíàÿ

Àäðåñ:   ã.Áàëûê÷û, óë.Æ.Àìàíáàåâà, 210

Ñâåäåíèÿ, âêëþ÷àåìûå â áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2023 ãîäà

Êîä 
ñòðîê  Íà íà÷àëî 

îò÷åòíîãî ïåðèîäà 
Íà êîíåö 

îò÷åòíî ãî ïåðèîäà 

1. Àêòèâû   

1.1. Äîëãîñðî÷íûå àêòèâû 189016,7 177896,5 

1.2. Êðàòêîñðî÷íûå àêòèâû 28950,0 28 527,3 

1.3. Èòîãî àêòèâîâ 217966,7 206423,8 

2. Êàïèòàë è îáÿçàòåëüñòâà   

2.1. Âûïóùåííûé àêöèîíåðíûé êàïèòàë 6391,8 120301,3 

2.2. Ðåçåðâíûé êàïèòàë 26376,9 26376,9 

2.3. Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü - 10480,7 - 10683,1 

 Èòîãî êàïèòàë 22288,0 135995,1 

2.4. Êðàòêîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà 195678, 7 70428,7 

2.5. Èòîãî êàïèòàë è îáÿçàòåëüñòâà 217966,7 206423,8 

2) Ñâåäåíèÿ, âêëþ÷àåìûå â îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ íà 01.01.2023 ã.

  Íà íà÷àëî 
îò÷åòíî ãî ïåðèîäà 

Íà êîíåö 
îò÷åò íîãî ïåðèîäà 

1. Îñíîâíîé äîõîä îò ðåàëèçàöèè à/óñëóã 0 0 

2. Ñåáåñòîèìîñòü àâòîïåðåâîçîê 0 0 

3. Ïðèáûëü (+) óáûòîê (-) - 10480,7 10683,1 

4. Ïðî÷èå äîõîäû îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 0 0 

5. Ïðî÷èå ðàñõîäû îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 0 0 

6. Ïðèáûëü (+) óáûòîê (-) 0 0 

7. Íå îïåðàöèîííûå äîõîäû (+) ðàñõîäû (-) 0 0 

8. Áàëàíñîâàÿ ïðèáûëü (+) è óáûòîê (-) - 10480,7 10683,1 
Ñ/Î-086
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ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà 

ïðàâî ïîëüçîâàíèå çåì. 
äîëåé ñåðèÿ 4-Ê ¹746 íà 

èìÿ Êóòàíîâà Óðìàòà 
Àëûáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-182

Íóðàëèåâ Àéáàø 
Àéòûìáåòîâè÷êå òèåøåë¿¿ 

æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí 
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 

ìàìëåêåòòèê àêòûñû ñåðèÿ 
× ¹000478 (10.07.2000-æ.á.) 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-003

Êóðáàíàëèåâ Ìàìàäóìàð 
Ìàìàñîëèåâè÷êå òààíäûê 

æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿ 
¹068657, èäåí. 

êîä 5-06-02-0012-0221 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-952

Ìàðóïîâ Êàðèì Òàøìàòîâè÷êå 
òèåøåë¿¿ æåð 

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

VI ¹62311 (01.10.1995-æûëû 
áåðèëãåí) Áàòêåí 

êîîãàëà¢ûíäà ê¿é¿ï 
êåòêåíäèãèíå áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-234

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé äîëåé 
¹0711 (îò 23.02.1999 ã.) íà èìÿ 
Ìóñàêååâà Ìàíñóðà ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-198

Àáäóêàäûðîâ Áàõòè¸ð 
Áàêûáèëëàåâè÷êå òààíäûê 

ìàìëåêåòòèê àêò × ¹1101416 
(19.04.2022-æ.á.) èäåí. êîä 5-06-
02-1003-0802 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-259

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

× ¹839818 íà èìÿ Ýðêåáàåâà Àáäèêàëûêà 
Ãàïàðîâè÷à ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-199

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà ¹560211 íà èìÿ 
Àêìàòîâîé Íàäèðû 

Àéäàðáåêîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-197

Êîøìóðàòîâ Àáäûêàëûê 
Àáäðàõìàíîâè÷êå 

òèåøåë¿¿ ìàìëåêåòòèê 
àêò ñåðèÿ Á ¹016580, 

òåõ. ïàñïîðòó æàíà áàøêà 
òèåøåë¿¿ äîêóìåíòòåðè 

Áàòêåí êîîãàëà¢ûíäà 
ê¿é¿ï êåòêåíäèãèíå 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-054

Äàäàíáàåâà Ã¿ëíàç 
Ýøåíêóëîâíàãà òèåøåë¿¿ æåð 
¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà óêóê 
áåð¿¿÷¿ ¹1-61 (15.09.1998-æ.)

 æîãîëãîíäóãóíà
 áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Í-187

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
äèïëîìà ÎÊ ¹04247 íà 
èìÿ Àëååâîé Íàòàëüèè 
Âàëåðüåâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-188

Íóðìàíáåò óóëó Æå¢èøáåêêå 
òèåøåë¿¿ ìàì. àêò 

× ¹1039395 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-193

Æåêå èøêåð Ìàìàòàåâ 
Ñàëìîîðáåê 

Àáäûëàøûìîâè÷êå òààíäûê 
ÈÑÍ 22010196400248 

ÌÑÊíûí Æóìãàë ðàéîíó 
áîþí÷à áàøêàðìàëûãû 

òàðàáûíàí (20.02.2008-æûëû 
áåðèëãåí) èäåíòèôèêàöèÿëûê 

ñàëûê êàðòî÷êàñû 
æàíà Æóìãàë ðàéîíäóê 

ìàìëåêåòòèê 
ñòàòèñòèêàëûê áºë¿ì¿ 
òàðàáûíàí áåðèëãåí êîä 

ÎÊÏÎ 24419790 æåêå 
èøêåðëèê ê¿áºë¿ã¿ 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-031

Êàäàìæàé ðàéîíóíóí Áèðëèê 
àéûë ºêìºò¿í¿í Ìîëî 

àéûëûíûí òóðãóíó Áåãáàåâ 
Øåðãàçû Ýðãåøîâè÷êå 
òèåøåë¿¿ Áèðëèê àéûë 

ºêìºò¿í¿í Ìîëî àéûëûíäà 
æàéãàøêàí 8-02-08-1006-0168 

èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 
ìåíåí êàòòàëãàí 

òóðàê ¿é-æàéûíà áåðèëãåí 
òåõíèêàëûê ïàñïîðòó 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-173

Æåêå èøêåð Òóðñóíàëèåâ 
Êå¢åøáåê Ìîêóøîâè÷êå 

òààíäûê ÈÑÍ 21301196600492 
ÌÑÊíûí Æóìãàë ðàéîíó 
áîþí÷à áàøêàðìàëûãû 

òàðàáûíàí (14.02.2007-æûëû 
áåðèëãåí) 

èäåíòèôèêàöèÿëûê 
ñàëûê êàðòî÷êàñû 

æàíà Æóìãàë ðàéîíäóê 
ìàìëåêåòòèê 

ñòàòèñòèêàëûê áºë¿ì¿ 
òàðàáûíàí áåðèëãåí êîä 

ÎÊÏÎ 24402358 æåêå 
èøêåðëèê ê¿áºë¿ã¿ 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-069

«АКЖОЛТОЙ» ААК 
2023-жылдын 6-мартында саат 11.00дє Бишкек 

шаары, 7-Апрель кєчєсї, 155-а дарегинде 
акционерлердин жылдык жалпы чогулушу боло 

тургандыгы жєнїндє кабарлайт.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. 2022-æûëäàãû ôèíàíñûëûê-÷àðáàëûê èøòåð 

æºí¿íäºã¿ áàøêû äèðåêòîðäóí îò÷¸òóí áåêè-
ò¿¿.

3. Òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí êîðóòóíäóñóí áåêè-
ò¿¿.

4. Êºç êàðàíäûñûç àóäèòîðäóí êîðóòóíäóñóí  áå-
êèò¿¿.

5. Êèðåøåëåð æàíà ÷ûãàøàëàð æºí¿íäºã¿ îò÷¸ò-
òó, áàëàíñòû áåêèò¿¿.

6. Äèâèäåíääåðäè òºëººí¿í æàíà êèðåøåëåðäè 
áºë¿øò¿ð¿¿í¿í  òàðòèáèí áåêèò¿¿.

7. Êºç êàðàíäûñûç àóäèòîðäóí ñûéàêûñû æºí¿í-
äº. 2023-æûëãà êàðàòà êºç êàðàíäûñûç àóäè-
òîðäó áåêèò¿¿.

8. Òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûí øàéëîî. Òåêøåð¿¿ êî-
ìèññèÿñûíûí ñàíäûê êóðàìûí àíûêòîî.

9. 2023-æûëãà êàðàòà Êîîìäóí áþäæåòèí áåêè-
ò¿¿.

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî: ñààò 10.00äºí 11.00ãº 
÷åéèí.

×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí 
òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 2023-æûëäûí 21-ôåâðàëû. 

Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíäîðó:
(0312) 53-26-73, 53-01-78, 53-26-62.

×îãóëóøòó äàÿðäàï ºòêºð¿¿ áîþí÷à àêöèîíåð-
ëåðãå ñóíóøòàëãàí ìàòåðèàëäàð ìåíåí êîîìäîí 
òààíûøóóãà áîëîò. 

Ýñêåðò¿¿: àêöèîíåðëåðäèí ºç¿ëºð¿íäº ïàñïîðòó, 
àë ýìè àêöèîíåðëåðäèí  ºê¿ëäºð¿íäº æàíà þðèäè-
êàëûê æàêòàðäà òàñòûêòàëãàí èøåíèì êàò æà-
íà ïàñïîðòó áîëóóãà òèéèø.

ОАО «АКЖОЛТОЙ» 
извещает, что 6 марта 2023 года 

в 11.00 часов по адресу: г. Бишкек, ул.7 Апреля, 
155-а состоится годовое общее собрание 

акционеров.   

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷¸òíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 

î ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çà 
2022 ãîä.

3. Óòâåðæäåíèå çàêëþ÷åíèÿ ðåâèçèîííîé êîìèñ-
ñèè.

4. Óòâåðæäåíèå çàêëþ÷åíèÿ íåçàâèñèìîãî àóäè-
òîðà.

5. Óòâåðæäåíèå áàëàíñà, îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è 
óáûòêàõ.

6. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáû-
ëè è âûïëàòû äèâèäåíäîâ.

7. Óòâåðæäåíèå íåçàâèñèìîãî àóäèòîðà íà 2023 
ãîä. Î âîçíàãðàæäåíèè íåçàâèñèìîãî àóäèòî-
ðà.

8. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ðåâè-
çèîííîé êîìèññèè. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êî-
ìèññèè.

9. Óòâåðæäåíèå áþäæåòà Îáùåñòâà íà 2023 ãîä.

Ðåãèñòðàöèÿ àêöèîíåðîâ: c 10.00 äî 11.00 ÷àñîâ. 
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ 
ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè: 21 ôåâðàëÿ 2023 
ãîäà. 

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 
(0312) 53-26-73, 53-01-78, 53-26-62.

Ñ ìàòåðèàëàìè, ïîäëåæàùèìè ïðåäñòàâëåíèþ 
àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îáùåñòâå.

Ïðèìå÷àíèå: àêöèîíåðàì íåîáõîäèìî èìåòü 
ïðè ñåáå ïàñïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíå-
ðîâ è þðèäè÷åñêèõ ëèö – îôîðìëåííóþ äîâåðåí-
íîñòü è ïàñïîðò. 

ОАО «ГРУППА К51»
сообщает о начале размещения именных процентных 

облигаций первого выпуска

- Êîëè÷åñòâî îáëèãàöèé âûïóñêà: 20 000 (äâàäöàòü òûñÿ÷) ýê-
çåìïëÿðîâ;

- Öåíà ðàçìåùåíèÿ îäíîé îáëèãàöèè: 1 000 (îäíà òûñÿ÷à) ñîì;
- Îáúåì ýìèññèè: 20 000 000 (äâàäöàòü ìèëëèîíîâ) ñîìîâ;
- Äîõîäíîñòü: 20% ãîäîâûõ;
- Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà: 3 ôåâðàëÿ 2023 

ãîäà;
- Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà: KG0201218912
- Äàòà íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ: 15 ôåâðàëÿ 2023 ãîäà;
- Äàòà îêîí÷àíèÿ ðàçìåùåíèÿ: 15 ôåâðàëÿ 2026 ãîäà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîãî ðàçìåùåíèÿ 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 ã., ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê,                
ïð. ×óé, 219 (9-é ýòàæ).

Òåëåôîíû: 61-00-25, 61-45-89, (0559) 61-00-25.
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ: www.senti.kg

ЗАО «МФК «ЭЛЕТ-КАПИТАЛ»
Сообщает о начале размещения именных процентных 

облигаций первого выпуска

- Êîëè÷åñòâî îáëèãàöèé: 90 000 ýêç.
- Öåíà ðàçìåùåíèÿ: 1 000 ñîì
- Äîõîäíîñòü: 18% ãîäîâûõ
- Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà: 3 ôåâðàëÿ 2023 

ãîäà KG 0201218417
- Äàòà íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ: 14 ôåâðàëÿ 2023 ãîäà
- Äàòà ïîãàøåíèÿ: 14 ôåâðàëÿ 2026 ãîäà

Îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ è ïðîñ-
ïåêòîì ýìèññèè, à òàêæå ïðèîáðåñòè îáëèãàöèè ìîæíî ÷åðåç àí-
äåððàéòåðà âûïóñêà - ÎñÎÎ ÔÊ «Ñåíòè», ëèöåíçèÿ ÃîñÔèííàäçîð 
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÊÐ ¹172, 173 îò 18.05.2018 ãîäà, ïî àäðåñó:                           
ïð. ×óé, 219 (9-é ýòàæ).

Òåë.: 61-00-25, (0559) 61-00-25, (0700) 61-00-25 www.senti.kg

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
«Проект Улучшение Теплоснабжения» (ПУТС)

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР ПО:
Отбору типографской компании на размножения и поставку 

учебных пособий для местных сообществ. 

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

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

Âû ìîæåòå ïðåäîñòàâèòü Âàøè êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðè-
ëàãàåìîé ôîðìå ëè÷íî, ïî÷òîé èëè â ýëåêòðîííîé ôîðìå â íèæå-
óêàçàííûé îôèñ íå ïîçäíåå 21 ôåâðàëÿ 2023 ã. â 10.00 ÷àñîâ ìåñò-
íîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:

ã.Áèøêåê, óë.Áîêîíáàåâà, 102
Òåëåôîí: +996 (312) 62-07-52; +996 (312) 30-18-05
Ôàêñ: +996 (312) 62-47-48
Ýëåêòðîííûé àäðåñ: zakupki@aris.kg

Открытое акционерное общество 
«ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ 

КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ»
ИНФОРМИРУЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ, 

ЗАТРАГИВАЮЩЕМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

3 ôåâðàëÿ 2023 ãîäà ó Ôèíàíñîâîãî êîîïåðàòèâà «Êðåäèò-
íûé ñîþç Þëäàø-Àòà» (Êîä ÎÊÏÎ 22783528, ìåñòîíàõîæäåíèå:                  
Îøñêàÿ îáëàñòü, Àðàâàíñêèé ðàéîí, ñ. Àðàâàí, óë. Ì.Ñóëòà-
íîâà, 1, êâ. 2-3) èçìåíèëàñü äîëÿ âëàäåíèÿ (5 è áîëåå ïðîöåíòîâ) 
öåííûìè áóìàãàìè.

Äî èçìåíåíèÿ êîëè÷åñòâî ïðèíàäëåæàùèõ öåííûõ áóìàã Ôèíàí-
ñîâîìó êîîïåðàòèâó «Êðåäèòíûé ñîþç Þëäàø-Àòà» ñîñòàâëÿëî             
27 522 341 ïðîñòûõ èìåííûõ àêöèé èëè 9,99% (â äåíåæíîì âûðà-
æåíèè ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè 27 522 341 ñîì).

Ïîñëå èçìåíåíèÿ Ôèíàíñîâûé êîîïåðàòèâ «Êðåäèòíûé ñîþç 
Þëäàø-Àòà» âëàäååò 33 522 341 ïðîñòûìè èìåííûìè àêöèÿìè 
èëè 12,18% (â äåíåæíîì âûðàæåíèè ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè                       
33 522 341 ñîì).

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñ. àêòîâ ñåðèÿ 

× ¹511686 è × ¹864017 
íà èìÿ Èñêàêîâà Ýðíåñòà 
Øàðøåíáàåâè÷à ñ÷èòàòü

 íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-196

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà ñåðèÿ × ¹135640 íà 
èìÿ Îìóðîâà Òààëàéáåêà 
Êàñûìáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-200

Ñ/Î-085

Ñ/Î-087

ЖАК «ОКСУС МФКнын» ОБЛИГАЦИЯЛАРЫ
03.02.2023-ж. ААК «Майлуу-Суу электр лампа 

заводу», Кыргыз Республикасы, Майлуу-Суу ш., 
Ленин кєч. №210, 720001, OKПO 20891165,

ÆÀÊ «ÎÊÑÓÑ Ìèêðîôèíàíñûëûê êîìïàíèÿñû-
íûí» íîìèíàëäûê ïàéûçäûê îáëèãàöèÿëàðûíûí 
14%íûí ýýñè áîëäó.

ОБЛИГАЦИИ ЗАО «МФК ОКСУС»
03.02.2023 г. ОАО "Майлуу-Сууйский 

электроламповый завод", Кыргызская 
Республика, г. Майлуу-Суу, ул. Ленина, дом 210, 

720001, ОКПО 20891165,
ñòàë âëàäåëüöåì 14% èìåííûõ ïðîöåíòíûõ îáëè-

ãàöèé ÇÀÎ «Ìèêðîôèíàíñîâîé Êîìïàíèè ÎÊÑÓÑ».
Ñ/Î-083

Ñ/Î-089
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

erkintoo@mail.gov.kg

Èíäåêñè: 68451
Áèçäèí äàðåãèáèç:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

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

Башкы редактор
АСАНБАЕВ

Наралы
Камбаралиевич

Êàáûëäàìà
62-38-75

Башкы редактордун милдетин аткаруучу
КАЛЫКОВ Шекербек – 62-38-77

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

Коммерциялык директор

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

 (0773) 11-75-87

Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгїл - 62-38-71

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

Маданият, адабият жана 
спорт 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 ¹101. Íóñêàñû 4904

Áàñóóãà 06.02.2023-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы вируска каршы 
«Symantec» корпоративдик коргоо лицензияларынын 

техникалык колдоосун сатып алуу боюнча 
республикалык ачык сынак єткєрєт.

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 24-фев-
ралында саат 17.30га чейин сынак боюнча документ-
терди кабыл алуу-єткєрїп берїї актысынын негизинде                  
tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет.

Сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 16-фев-
ралында саат 14.00дє Бишкек шаары, Чїй проспекти, 
168 дареги боюнча єтєт. Конференцияга катышуу масе-
леси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чїй проспек-
ти, 168 дареги боюнча 2023-жылдын 28-февралында 
саат 14.00гє чейин кабыл алынат.

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар 
каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-єткєрїп 
берїї актысынын негизинде сынак документтерин алган 
катышуучулардын сунуштары кабыл алынат.

Сынак боюнча сунуштар сынактын катышуучулары-
нын катышуусунда 2023-жылдын 28-февралында саат 
14.00дє Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 дареги 
боюнча каралат.

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-10-50 
телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы 
аркылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

Подразделение службы судебных исполнителей 
Октябрьского района г. Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА НЕДВИЖИМОСТЬ

- многолетние насаждения, расположенная по адресу: 
Иссык-Кульская область, Иссык-Кульский район, 
Бостеринский а/а, контур №б/н, код ЕНИ 2030600010948 
принадлежащая на праве собственности Раяпову Н.А. путем 
проведения публичных торгов.

Определить начальную (стартовую) продажную цену в размере 
1 578 000 (один миллион пятьсот семьдесят восемь тысяч) сом.

Äëÿ ó÷àñòèÿ íà òîðãàõ æåëàþùèì íåîáõîäèìî çà äåíü äî íà÷àëà òîð-
ãîâ âíåñòè 5% ãàðàíòèéíûé âçíîñ îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè äâèæèìîãî 
èìóùåñòâà íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê.

Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü âíåñåíà íå ïîçäíåå 7 (ñåìè) äíåâíîãî 
ñðîêà ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñ-
êîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 17 ìàðòà 2023 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæ-
äåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, à èìåííî ïî àäðåñó: ñ. Áîñòåðè, Èñ-
ñûê-Êóëüñêèé ðàéîí Èññûê-Êóëüñêîé îáëàñòè. 

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ 
Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê -Àáäèêàðèìîâ Ý.À. 

ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0505) 11-99-96.

Ðåêâèçèòû: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ïðè ÌÔ ÊÐ, ð/ñ: 4402032100000408 
(äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê, êîä ïëàòå-
æà: 14511900 â íàçíà÷åíèè óêàçàòü Ô.È.Î. ó÷àñòíèêà òîðãîâ è íîìåð 
èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà çà ¹01-3/628/23/4.

Í-179

Подразделение службы судебных исполнителей 
Свердловского района г.Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на недвижимое имущество

- квартиру с полезной площадью - 74,3 кв.м., жилой 
площадью - 55,6 кв.м. с причитающейся долей в общем 
имуществе многоквартирного жилого дома расположенную 
по адресу г.Бишкек, пр.Шабдан Баатыра, д.97, кв. 116 
идентификационный код 1-03-06-0046-0010-01-006 
принадлежащую Тентимишевой Бурулкан на основании 
договора купли-продажи №202054968 от 13.03.2020 года, 
путем продажи с публичных торгов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 24 ìàðòà 2023 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ñòàðòîâîé 
öåíå â ðàçìåðå 5 900 000 (ïÿòü ìèëëèîíîâ äåâÿòüñîò òûñÿ÷) ñî-
ìîâ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Èáðàèìîâà, 64, 1 ýòàæ, 10 êàáèíåò.

Ëèöàì, ó÷àñòâóþùèì â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò ñòîèìîñòè 
èìóùåñòâà äî íà÷àëà òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñ-
êîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê, ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå è ïîäïèñêó î òîì, ÷òî 
íå èìååòñÿ ïðåïÿòñòâèé ê èõ ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.

Äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê ÁÈÊ 440204, 
ð/ñ÷åò 4402042100000489 Áàíê Öåíòðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ÌÔ ÊÐ, 
êîä ïëàòåæå 14511900.

Îáðàùàòüñÿ ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ ÏÑÑÈ 
Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê Ñàòûëãàí óóëó Æ.

 ïî òåëåôîíó: (0999) 25-00-26. Ñ/Î-077

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåðèÿ × 

¹831250 (îò 03.09.2019 ã.) 
íà èìÿ Ñàòûáàëäûåâîé 

Áàð÷ûíàé Àäàìîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Ï/Ï-144

Â ñâÿçè ñ óòåðåé  
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ó÷êåìïèðîâà 
Ðîçà Ìàâëåòîâíà 
êîä ÎÊÏÎ 23006117 
(îò 23.07.2002 ã.), 

ÈÍÍ 11508194300011 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-177

Àõìåäîâ Êàáûëæàí, Àõìåäîâà 
Øàõèäàõàí, Àõìåäîâ Ôà¸çáåê, 
Àõìåäîâ Ãè¸ñáåêêå òààíäûê  

Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíóíóí 
Ñàéäûêóì àéûë ºêìºò¿íº 

êàðàøòóó  Õàäæèð-Àáàä 
àéûëûíäàãû  æåð ¿ë¿ø¿í¿í 

æåð ó÷àñòîãóíà æåêå 
ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 

ê¿áºë¿ã¿  æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ä-5

Àêìàòîâ Àðàïáàé Áåêèåâè÷êå 
òààíäûê  Ñóçàê ðàéîíóíóí 
Êàðà-Àëìà àéûë ºêìºò¿íº 

êàðàøòóó  Êàðà-Àëìà 
àéûëûíäàãû  òóðàê 

æàéûíûí æåð ó÷àñòîãóíà 
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 

æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê 
àêò (ñåðèÿñû ×¹401516, 
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 

3-05-03-1004-0129) 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. Ä-5

Êàðàãóëîâ Áàøèðãå 
òààíäûê  Ñóçàê ðàéîíóíóí 

Áàãûø àéûë ºêìºò¿íº 
êàðàøòóó  Êûçûë-Òóó 
àéûëûíäàãû  òóðàê 

æàéûíûí æåð ó÷àñòîãóíà 
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 

æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê 
àêò (ñåðèÿñû ×¹548545, 

áåðèëãåí ê¿í¿ 11.11.2014-æ., 
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 

3-05-09-1006-0115) 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ä-5

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòû î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

× ¹982382 (îò 26.04.2021 ã.) è 
× ¹1153831 (îò 7.10.2022 ã.) 

íà èìÿ Øàðøåáàåâîé 
Íàðãèçû Áàêûòáåêîâíû 

ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûìè.

Ð.Æ.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà 
¹ÑD 140037223 íà èìÿ 

Äæàèëîâà Äàìèðà
 Ðàñèìîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-181

Êàëûáàåâà Çàìèðà 
Îðîçáàåâíàãà òààíäûê 
æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿ 
¹21011 (15.01.1996-æ.á.) 

èäåí. êîä 5-06-05-0011-1017 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-898

ПССИ СУЗАКСКОГО РАЙОНА
ОБЪЯВЛЯЕТ ВТОРИЧНЫЙ АУКЦИОН

по реализацию заложенного имущество: 

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

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

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

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

ПССИ г. ЖАЛАЛ-АБАД
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

по реализации нежилое помещение (кафе «Ай-Тамга») 
находящиеся по адресу: г. Жалал-Абад, ул. Курманбек, 
9а/2, за идентификационным кодом 3-10-01-0017-1910  
принадлежащему Орунбаеву  Мурат Калдаровичу. 

Начальное стартовая цена составляет: 6 900 000 
(шесть миллионов девятьсот тысяч) сомов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 9 ìàðòà 2023 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæ-
äåíèÿ èìóùåñòâà. Æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå íà òîðãàõ âíîñÿò â äå-
ïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ã. Æàëàë-Àáàä 5% ãàðàíòèéíûé âçíîñ îò ñòàðòî-
âîé öåíû ïåðåä íà÷àëîì òîðãà. Ãàðàíòèéíûé âçíîñ ó÷àñòíèêà, âûèã-
ðàâøåãî òîðãè çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò ïîêóïíîé öåíû. Ó÷àñòíèê âûèã-
ðàâøèé òîðãè â 7-ìè äíåâíîé ñðîê äîëæåí âíåñòè ñóììó çà âû÷åòîì 
ðàíåå âíåñåííîãî ãàðàíòèéíîãî âçíîñà. Äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ã.Æà-
ëàë-Àáàä  ÁÈÊ 440001, ð/ñ÷åò 4408012100000241 «ÐÑÊ Áàíê» Æàëàë-
Àáàäñêèé ôèëèàë. 

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ ã.Æàëàë-Àáàä 
èëè ïî òåë.: (0770) 07-07-99. Ä-5

ОсОО «АНАНЬЕВО ГЭС» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР 

по выбору генерального подрядчика для строительства МГЭС, 
в селе Боз Учук, Ак-сууйский район, Иссык-Кульской области. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Íàëè÷èå êâàëèôèöèðîâàííîãî ïåðñîíàëà è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ âû-

ïîëíåíèÿ ðàáîò: ñâàðêà òðóáîïðîâîäà âûñîêîãî äàâëåíèÿ, æå-
ëåçîáåòîííûå ðàáîòû, îòäåëî÷íûå ðàáîòû, çåìëÿíûå ðàáîòû.

2. Ðàçðåøåíèÿ íà ââåäåíèÿ ñëåäóþùèõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè è 
óðîâíÿ îòâåòñòâåííîñòè:

a. Çåìëÿíûå ðàáîòû - 2 óðîâåíü îòâåòñòâåííîñòè;
b. Âîçâåäåíèå íåñóùèõ è îãðàæäàþùèõ êîíñòðóêöèé - 2 óðîâåíü 

îòâåòñòâåííîñòè (ìîíòàæ ìåòàëëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé, 
óñòðîéñòâî è ìîíòàæ æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé);

c. Ãèäðîòåõíè÷åñêèå ñòðîèòåëüñòâà (ìàëûå ãèäðîòåõíè÷åñ-
êèå ñîîðóæåíèÿ) - 4 óðîâåíü îòâåòñòâåííîñòè;

d. Òðàíñïîðòíîå ñòðîèòåëüñòâî (äîðîãè, ñîîðóæåíèÿ) - 3 óðî-
âåíü îòâåòñòâåííîñòè;

e. Îñóùåñòâëåíèÿ ôóíêöèé ãåíåðàëüíîãî ïîäðÿä÷èêà - 3 óðî-
âåíü îòâåòñòâåííîñòè.

Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé è òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì îá-
ðàùàòüñÿ ïî email: ananyevoges@gmail.com

Êðàéíèé ñðîê ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé: 1 ìàðòà 2023 ã.
Àäðåñ îôèñà: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, óë.Óñåíáàåâà, 138 à.

Í-189



Сагыныч

Дирилдек кєўїлдєрдїн кунары суз. 
Кєргєн кїндєр – тирилик кєзї талган.
Кїн чыгышка тигилип кусалуу-їнсїз, 
Таў тособуз экєєбїз эки шаардан.

Сагынчыўды басар деп їмїт менен,
Сагынчымды билдирем жаўы ырлардан.
Саламымды жиберип булут менен,
Саламыўды тосоюн жамгырлардан...

***

Кээде ооба, сен жєнїндє ойлоном,
Кєрєм тїштєн кєздєрїўдї муўайым.
Ал ансайын абийириме соттолом,
Аяп сени сєз баштаса жубайым.

Айып этпе жооп болбосо катыўа,
Жооптун кєп пайдасынан зыяны.
Кектеп адеп азап їйбє башыўа,
Керек эмес єксїк-ыйдын убалы.

Їмїт берип, кайра їмїттї кїйдїрїп,
Їзїк салган кечир мени суранам.

Себеби ошол, сїйбєй туруп сїйдїрїп,
Сени алам деп ишендирген убадам.

Кїйїт-ыйыў сезем дайым жамгырдан,
Кїн желесин кєрсєм жїрєк "зырп" этет.
Айып менде, калп сїйїїгє азгырган,
Анан башка сїйїї тапкан тагдырдан...
Абийир кыйнайт, єз уятым жїдєтєт,
Арыла албас болдум ушул кайгымдан...

Апама
Эсиўдеби,
Алгач мектеп босогосун жан балам
Аттаганы жатат, эх, деп сїйїнїп,
Апапакай азем кєйнєк кийинип,
Тынч албаган мени колдон жетелеп
баратканда 
сєз айтканмын эркелеп:

Апа, апоов, 
барбай эле койсоў кантет мен менен?!
- Ии, эмнеге?
- Тээтигинин апакеси чардайган,
Курсактуу экен десе элдер,
Уят эле болом го апа, мындайга

кїлєт достор,
Жакпай калам кыздарга...

Ошол кїндїн эртеси эле кечинде,
Карындашым тєрєлгєнї эсимде.

А бир жолу,
Таўдан кечке ойноп келсем кїйїгїп,
– Ме, кїчїгїм, азык кыл деп кардыўа, 
Сары май, чай, нанды койсоў алдыма.
- Коўшу жеўем ак нан жабат экен деп,
Кара нанды жебей койгом кекеўдеп.

А сен кїлїп:
- Эне сїтї дале оозуўдан кете элек,
Сенин кєпкє тїшїнїгїў жете элек.
Жаратканым ырыскыўдан кем кылбай,
Уулум, сага кеў келечек берсе деп,
Башым сылап, єєп койгонсуў чекемден! 

Ал учурда жокчулуктун заманы, 
Жокту-барды тїшїнє элек баламын.

Студентмин,
Сессия бїтїп келсем їйгє калаадан... 
Каармандардын арзуусуна тїйшєлїп,
Бир кїн кечке сериал кєрсєў їч бєлїп.

- Балаўдын да сїйїїсїнє тынч алып
тїйшєлбєсєў керек апа мынчалык...
Деген элем колуўдагы пультту алып.

Анда сїйїї эс тандырган кез эле,
Єз ордуна тїштї ал да тез эле... 

II
Менин тїптїз кыялыма чыдаган,
Мени ушул турмуш жолго чыўаган.
Тїйшїгїмдї тїйшїк эмес парз кєрїп,
Тїндїгїмдїн тїз болушун сураган,
апа, сенин мээримиўе курчалып,
апа, сенин тилегиўден кїч алып,
жїрємїн мен, 
бїт ємїрї бакыт кїткєн
їмїтїўє їмїт болуп уланып.

ЫР КУРЖУН

ЖАЎЫ ТАСМАНЫН БЕТ АЧАРЫ

Акжол Дооронбек уулу 1994-жылы 14-апрелде Бишкек шаарында тєрєлгєн. 2015-жылы КРнын Президентине караштуу 
мамлекеттик башкаруу академиясын бїтїргєн. Ал 2017-жылы Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинен 
"экономика жана башкаруу" адистиги боюнча магистрдик даражасын алган. Эл аралык "Нурборбор" чыгармачылык 
академиясынын вице-президенти, Ч. Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты (2019).
Азыркы учурда КРнын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинде эмгектенет. Їй-бїлєлїї. Бир уул, 
бир кызы бар.

Кышта келген 
“Жылкычы 
чымчык”

Белгилїї журналист, 
Жогорку Кеўештин 
мурдагы депутаты Бе-

галы Наргозуевдин “Жыл-
кычы чымчык” аттуу кєркєм 

тасмасынын бет ачар аземи бо-
луп єттї. Бул тасма анын кино-
режиссер катары алгачкы жо-
лу тарткан тушоо кесер тасма-
сы. “Ат айланып келип казыгын 

табат” дегендей Бегалы акыры 
жїрїп бала кездеги, студент 
кездеги кыялына кайтып кел-
ген экен. Ал университетте окуп 
жїргєн кезинде эле киного 
кызыкчу. Университетти бї-
тєр замат гезит-журналдарга, 
радио-телевидениелерге бар-
бай тїз эле “Кыргызфильм” 
киностудиясына ишке кирген. 
Он жылга жакын режиссердун 
жардамчысы, картиналардын 
директору болуп иштеп жїр-
дї. Анын кино тартсам деген 
баёо тилегин капитализмдин 
катаал шарты чорт їзгєндєй 
болду. Жаш Бегалы турсун да-
сыккан, таанымал киночулар 
табакта ашын таппай, туш та-
рапка тарап кетишти. Бегалы 
замандын кїрєє тамырын ил-
гиртпей кармап, бизнеске ара-
лашты. Ал бутуна туруп, рес-
публикага белгилїї ишкер, ан-
дан соў Жогорку Кеўештин де-
путаты болду. Ошондо да жаш 
кездеги кино тартсам деген аруу 

тилеги жанына тынчтык бербей 
жїрдї. Бегалы акыры жїрїп ба-
ла кыялын ишке ашырды. Анын 
алгачкы жолу тарткан “Жыл-
кычы чымчык” аттуу кино тас-
масынын сценарийин Кубатбек 
Жусубалиев, Актан Арым Кубат, 
Марат Сарулу жана Жамбы Жу-
субалиевалар менен биргелик-
те жазган. Тасманын режиссеру 
да, продюсери да єзї. Операто-
ру Хасан Кыдыралиев, компо-
зитору Баласагын Мусаев. Бул 
тасма айылда жашаган тоолук 
адамдардын жан-дїйнєсїнїн 
тазалыгы, аруулугу жєнїндє 
баяндайт. Кышы-жайын аска-
ларын ак кар баскан улуу тоо-
лордун арасында топоз баккан 
Баялы абышка менен кемпири 
Шекер жашайт. Ушул акактай 
таза табияттын арасында тє-
рєлгєн алардын небереси Ал-
тын жыл сайын кїз айында 

айылдагы мектепке окуганы 
келет. Тоонун бир калыптагы, 
жайбаракат турмушу айылга 
келгенде бир аз ыкчамыраак 
єткєндєй сезилет. Алтын мек-
тепти бїтїп чоў шаарга окуу-
га келет. Шаардын бир тыным 
албаган, учкан куштай зымы-
раган жашоосу айылдык кыз-
ды таў калтырат. Тасманын 
єзєгїн адам кандай кырдаалга 
туш келбесин, айылда, же шаар-
да жашабасын єзїнїн адеп-
ахлагын, ыйманын сактап ка-
лыш керек деген улуу чакырык 
тїзєт. “Миў уккандан бир кєр-
гєн артык” дегендей, жакшысы 
тасманы барып кєрїш керек. Эл 
аралык эрежелерге ылайык тас-
ма адегенде кароо-сынактарга 
катышат. Ошондон кийин гана 
жергиликтїї кинотеатрларда 
кєрсєтїлє баштайт. 
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