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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!

10-БЕТТЕ

“Быйылкы 
жылды мыкты 
ийгиликтер 
коштойт”

Мирлан ЖЕКШЕНОВ:

8-9-БЕТТЕРДЕ

“Словения 
Кыргызстан 
сыяктуу кичинекей 
тоолуу єлкє”

Жээнбек КУЛУБАЕВ: Болдукан МАМБЕТАЛИЕВА:

11-БЕТТЕ

“Сїйїї їчїн 
єзїмдї садага 
чаптым...”

"Монополияга каршы агенттик 
курулуш материалдарынын 
бааларына кийлигише албайт"

Керек кезде генерал 
Дїйшєнбиевдин кїчї 
пайдаланылабы?

Єлкєбїздїн коргонуу, коопсуздук, єзгєчє чек ара жаа-
тыбыздын коён жатагына чейин билген генерал-майор            
Райымберди Дїйшєнбиевди билесиўер да. Кїчкє толуп, 
тулпар сымал туйлап турган каарманыбыз ушул кїндєрї 
єткєн-кеткенге ой калчап, ЖМК аркылуу коргонуу, кооп-
суздук темасында єзгєчє сунуштарын мезгил-мезгили ме-
нен билдирип келет. Аскердик карьерасында эў жогорку 
постторго чейин багындырган каарманыбызда тереў би-
лими менен бийик тажрыйбасы айкалышып, кїчкє толуп 
турган маалы. А мындай дасыккан кадрдын кїчїн эмнеге 
пайдалана албай келебиз? Єлкєбїздїн бїтїндїгїн кїзє-
тїїдє кирпик ирмебеген генералдын тажрыйбасын эми да 
пайдалансак, сергек ой жїгїрткєн, мамлекетчил кадр ката-
ры камчы салдырбай, єлкє жетекчилигине арка-бел болот 
беле? Биз бул жагынан ой калчап, алдыўкы сандарыбызда 
каарманыбыздын саясий, жетекчилик портретин ачып бер-
генге аракет кылмакчыбыз.  

Облустук МАИ 
башчылары алмашты

Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкарма-
лыгы (ЖКККББ) ИИМ жетекчисинин буйругунун негизин-
де аймактык ички иштер бєлїмдєрїнїн жетекчилерин рота-
циялады. Ысык-Кєл облустук жол кыймылы коопсуздугун 
камсыздоо бєлїмїнїн (ЖКККБ) жетекчиси Бактыбек Жан-
габылов Нарын облусуна которулду. Баш калаанын патрул-
дук милициянын жетекчиси эми Талас облустук ЖКККБны 
жетектейт. Таластагы бєлїмдї башкарган Максат Барпиев 
Ысык-Кєлгє которулса, патрулдук милиция башкармалы-
гынын жетекчисинин орун басары Узакбек Шергазиев Ош 
облустук ЖКККБнын жетекчилигине секирик жасады. Ал 
эми ордолуу Оштогу ордун бошотуп берген Авазбек Досов 
Бишкек шаарынын патрулдук милиция башкармалыгынын 
жетекчисинин милдетин аркалоого бел байлады. Нарын об-
лустук жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо бєлїмїнїн 
жетекчиси Жакыпбек Жумаев кызматынан тємєндєтїї ме-
нен иштен бошотулуп, учурда ЖКККББнын кадр резервинде 
турат. Жаўы жетекчилер кызматтык милдеттерин 13-фев-
ралдан тарта аткара башташты. Эми ушулардын орун кото-
руштуруусу менен оўолуп кетсек жыргадык го?

Кеўешбай ТАЙЛАКОВ:

АСКАР БЕШИМОВ 
ИНДИЯДАГЫ ЭЛЧИЛИККЕ 
АТТАНДЫ

Узаган жуманын урунттуу жаўылыгы Аскар 
Бешимовдун эски жайытына кайтып келиши 
кадрдык жїрїштєрдїн жанданганынан кабар 
берїїдє. Дээрлик 7 жылга жакын Тышкы иш-
тер министринин орун басары, тармактагы 
бир катар кызматтарды ырааты менен басып, 
Малайзия, Тїштїк Корея баштаган єлкєлєр-
дє элчиликти аркалап келген каарманыбыз 
мындан ары Индиядагы элчиликти аркалайт. 
Дасыккан дипломат, билими менен иши айка-
лышкан белгилїї саясатчы бул кызматынан да 
тармактан чыккан кїчтїї кадр катары єлкє-
бїзгє пайда келтирерине бєркїўєрдєй ишен-
сеўер болот. Элчилик кызматтарга сырттан 
келген же “критке чабылган” саясатчылар-
ды эмес, тармактан чыккан дал ушундай так-
шалган дипломаттар келсе, єлкєбїз їчїн ал-
ды утуш гана болот да, туурабы? 

?-БЕТТЕ

КАНЫБЕК ИМАНАЛИЕВ ИЛИМДЕГИ 
УСТАТТЫК ИШТИ АРКАЛООДО

Жогорку Кеўештин тєрт жолку чакырылышынын депутаты, 
белгилїї коомдук-саясий ишмер, чыгаан калемгер Каныбек 
Иманалиев ушул кїндєрї Улуттук илимдер академиясынын 
саясат таануу бєлїмїнїн диссертациялык кеўешине мїчє бо-
луу менен жаш илимпоздорго устаттык кыла баштады. Сая-
сат таануунун практикалык жактан гана эмес, илимий жак-
тан да чеберчилигин далилдеп, бир канча жыл мурун док-
торлугун жактап алган. Кандай сїйлєп, кай теманы жазса да 
кєркїнє чыгарган Каныбек Капашович илимий жолунан де-
ле изги иштерди аркалап, бул жагынан укмуш ачылыш жа-
сабаса дагы жаш илимпоздорго устаттык улуу жїрїштї та-
тыктуу аркаласа керек. Академияга ара-тородо барган сайын 
агалары Алтай Бєрїбаев, Темирбек Акматалиев, Кубанычбек                                   
Жумалиев, Токон Мамытов баштаган аксакалдар менен єткєн-
кеткенден кобурашып, учур кырдаалынан кеп сала божура-
шып турушса жаманбы? Аныгында кыргыздын Каныбек Ка-
пашовичтей уулун бош жаткырбай, коом їчїн пайдалана би-
лишибиз керек. Андыктан, академиядан кол-жолун бошотпой, 
кїчїн алып калуу баарыбыз їчїн олжо болоттур. 
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Президент Садыр Жапаров 
10-февралда єлкєгє расмий 
сапар менен келген Словения 
Республикасынын Єкмєтїнїн 
тєрагасынын орун басары, тышкы 
иштер министри Таня Файонду 
кабыл алды.

Мамлекет башчысы Словения-
нын тышкы иштер министринин 
Борбор Азия жана Кыргызстан ме-
нен кызматташууну мындан ары 
єнїктїрїї демилгесин кыргыз та-
рап жогору бааларын жана слове-
ниялык єнєктєштєр менен ар да-
йым кызматташууга ачык жана 
даяр экендигин баса белгиледи. 
Бишкекте єткєн биринчи кыргыз-
словен бизнес-форумун белгилеп, 
мындай иш-чаралар эки єлкєнїн 
ортосундагы соода жїгїртїїнїн 

кєлємїн жогорулатууга жана иш-
кер чєйрєлєрдїн ортосундагы бай-
ланыштарды тїзїїгє салым ко-
шоорун кошумчалады. Єлкєлєр 
ортосунда кызматташтык їчїн то-
лук ачыла элек жакшы мїмкїнчї-
лїктєрдї ачуу керектигин да айт-
ты.

Кыргызстандагы жагымдуу ин-
вестициялык климатка да кєўїл 
буруп, эў артыкчылыктуу багыт-
тары катары гидроэнергетика, 
тоо-кен єндїрїшї, айыл чарбасы,                                         
IT-индустриясы жана туризмди 
атады.

Жолугушуунун жыйынтыгын-
да тараптар Борбордук Азия ме-
нен бїтїндєй Европа Биримдиги-
нин ортосундагы єз ара аракетте-
нїїнї биргелешип чыўдоого ма-
кулдашты.

ИШ ЖУМА

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасынын орун басары 
Бакыт Тєрєбаев Санариптик 
єнїктїрїї министрлигинин 
коллегиясында айлык маяна-
сы жогору турган кызматкер-
лердин катарына IT адистери 
кирерин жана аларга болгон 
талап дагы жогору болуп жат-
кандыгын белгиледи. Ошондук-
тан, кыска мєєнєттїї IT адисте-
рин даярдап чыгаруучу атайын 

курстарды уюштуруу сунушун 
айтты.  

Учурда кєпчїлїк эл Сана-
риптик єнїктїрїї министр-
лигине кайрылаарын, жер-
жерлерде ачылып жаткан калк-
ты тейлєє борборлорунда єзгє-
чє жєнєкєй жарандарга шарт 
тїзїїнї тапшырды. 

Даярдаган 
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 
Финансы министрлигинин 
кеўейтилген коллегиясынын 
жїрїшїндє: ”Єлкєнїн фи-
нансы боюнча санариптик 
"тїгєйїн" иштеп чыгып, иш-
те жаўы ыкмаларды колдо-
нуу зарыл. Єткєн жыл жак-
шы жыйынтыкталды. Ички 
дїў продукциянын єсїї тем-
пи 919,4 млрд сомду тїзїп,                    
1 трлн сомго жакындап, єсїї 
107%ды тїздї. Бул кєрсєт-
кїчтєр макроэкономикалык 
туруктуулукту сактоого гана 
эмес, алдыга жылууга да шарт 
тїзєт”,-деди.

Ошону менен бирге бирге-
лешкен кїч-аракеттердин на-
тыйжасында финансылык ре-
зерв алынганын жана бул 
кєптєгєн чечимдердин, анын 
ичинде 117 млрд сом єлчємїн-
дє рекорддук каражат бєлїн-
гєн антикризистик чаралардын 

аркасында мїмкїн болгонун 
белгиледи. 

Акылбек Жапаров белги-
легендей, мамлекеттик сатып 
алуулар системасын кайра карап 
чыгуу жана єркїндєтїї зарыл.

Мектептердин курулушу, 

жолдорду оўдоо, пенсия жана 
жєлєкпулдарды тєлєє сыяк-
туу бардык чыгымдар тууралуу 
маалыматтар райондук финан-
сылык башкармалыктар аркы-
луу єтїшї керектигин да бел-
гиледи.

Президент Садыр Жапаров 
12-февралда расмий сапар менен 
Будапешт шаарына (Венгрия) 
барды.

Мамлекет башчысынын учагы 
Ференц Лист атындагы эл ара-
лык аэропортко конуп,  Венгрия-
нын Президенттик Админист-
рациясынын башчысы Геркели           
Эклер тосуп алды.

Кечээ Будапешт шаарында 
Президент Садыр Жапаровдун 
Венгриянын Президенти Ката-
лин Новак менен расмий жолу-
гушуу аземи болуп єттї.

Атчан гусарлардын кош-
тоосунда Мамлекет башчысынын 
кортежи Лайош Кошут аянтына 
келип, ал жактан аны Венгрия-
нын Президенти Каталин Новак 
тосуп алды.

Ардак кароолдун саламда-
шуусунан кийин, аскердик ор-
кестрдин аткаруусундагы «Ра-
коци маршынын» жаўыруусу 
менен президенттер Будапешт 
шаарынын гарнизонунун туу-
сунун жанына токтошту. Ор-
кестр эки єлкєнїн мамлекеттик 

гимндерин аткарды. Садыр 
Жапаров жана Каталин Новак 
Венгриянын туусу менен гер-
бине таазим этип, єздєрїнїн 
расмий делегация мїчєлєрїн 

тааныштырып єттї. Азем гарни-
зондун єздїк курамынын, атчан 
гусарлардын, аскердик оркестр-
дин салтанаттуу маршы менен 
аяктады.

Мамлекет башчысы Садыр 
Жапаров Эркин Европа/Азаттык 
радиосу медиакорпорациясынын 
президенти Джейми Флайды анын 
єтїнїчї менен кабыл алды.

Садыр Жапаров Кыргызстанда 
эркин жана демократиялык єлкє 
катары кєз карандысыз маалы-
мат каражаттарынын толук кандуу 
иштеши їчїн бардык шарттар бар 
экенин, сєз эркиндиги болсо коом-
дун турмушунун ажырагыс бєлї-
гї экенин белгиледи. Ошону менен 
катар бардыгы їчїн бирден-бир 
талап – бул улуттук мыйзамдарды 
сактоо экенин, ага ылайык жалган 
маалыматтарды таратууга тыюу 
салынганын баса белгиледи.

Єз кезегинде Джейми Флай 
Мамлекет башчысына жолугу-
шуу їчїн ыраазычылык билдирип, 
Кыргызстандагы сєз эркиндиги-
нин жогорку деўгээлин ырастады.

Кечээ Жогорку Кеўештин 
Тєрагасы Нурланбек Шакиев 
Конституциялык соттун 
Тєрагасы Эмил Осконбаевди 
кабыл алды.

Жолугушууда Конституция-
лык соттун судьяларын шайлоо 
жана алгачкы баш мыйзамдын 
кабыл алынгандыгынын 30 
жылдыгына байланыштуу єт-
кєрїлїїчї иш-чаралардын пла-
ны талкууланды.

Тєрага Нурланбек Шакиев 
эгемендїїлїк алган жыл-
дардан бери Кыргызстандын 

Конституциясы бир нече ирет 
єзгєртїлїп, жаўыланганын 
белгилеп: “Бирок, ага карабай 
алгачкы баш мыйзам кабыл 
алынган кїн тарых бетинде ка-
ла берет. Кєз карандысыз Кыр-
гызстан їчїн 5-майдын маани-
си чоў”, - деди.

Конституция талаптарынын 
аткарылышын кєзємєлдєєдє 
жана укук їстємдїгїн орно-
тууда Конституциялык сот-
тун салымы зор экенине ток-
толуп, соттун курамы иш бил-
ги, калыс адистерден куралы-
шы керектигин кошумчалады.

Президент Садыр Жапаров 
Будапешт шаарында

Акылбек Жапаров єлкєнїн финансы 
боюнча санариптик "тїгєйїн" 
иштеп чыгууну тапшырды

Кєз карандысыз 
Кыргызстан їчїн 
5-майдын мааниси чоў

УЛУТТУК МЫЙЗАМДАРДЫ 
САКТОО – НЕГИЗГИ ТАЛАП

КЫРГЫЗСТАН КЫЗМАТТАШУУГА 
АЧЫК ЖАНА ДАЯР

IT АДИСТЕРИНЕ ТАЛАП ЖОГОРУ
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- Кеўеш мырза, Кудайдын 
кулагы сїйїнсїн, кїйїїчї 
майга болгон баа 6-7 сомго 
дейре арзандап, сырттагы-
дай кїн сайын кїчєгєн кым-
батчылыкта Жараткандын 
элибизге боору ооруду ок-
шойт. Буга дейре кїйїїчї 
майдын кымбатчылыгын 
бетке кармап, башка про-
дукцияны негизсиз кым-
баттаткандардын баалары 
мындай шартта тїшїшї кї-
тїлєбї?..

- Биздин кїйїїчї май база-
рыбызда 10дон ашык чарбакер 
субъекттер иш алып барат. Бу-
лар кїйїїчї майдын дээрлик 
90 пайызын сырттан, тагы-
раагы, Россия Федерациясы-
нан алып келишет. Єлкєбїз-
дїн майга болгон жылдык ке-
ректєєсї 1 млн 300 миў тон-
надан 1 млн 500 миў тоннага 
чейин жетет. Январь айынын 
башынан бери Россияда кї-
йїїчї майлардын дїў экспорт-
тук баалары ылдыйлаганына 
байланыштуу бизге да тааси-
ри тийип, жыл башынан тарта 
бензин 5 сомго чейин ылдый-
лады. Ал эми дизелдик отун-
дун дїў баалары жогору бой-
дон сакталгандыктан, 1 сом, 
1-20 тыйынга чейин гана ыл-
дыйлады. Биздин ишкерлер-
дин кїйїїчї майды Россиядан 
алган баасынан сырткары жол 
чыгымдары литрине 3-4 сом-
го чейин, акциз салыгы ар лит-
рине 4 сом, НДС салыгы лит-
рине 6-7 сом, андан сырткары 
єздєрїнїн сатууга кеткен чы-
гымдары да бар. Баалар ушу-
лардын баары эске алынып 
анан тїзїлєт. Ал эми азык-
тїлїк баалары Кыргызстан-
да КМШ, бажы биримдигин-
деги єлкєлєргє салыштырма-
луу тємєн. Маселен, кумше-
кердин бизде орточо баасы 85 
сом болсо, башка мамлекеттер-
де, ошол эле коўшу Казакстан-
да 100 сомдон жогору. Єсїмдїк 
майынын орточо литри бизде 
150 сом болсо, ошол эле жа-
кынкы коўшуларыбызда 200 
сомдон жогору. Ундун базар-
дык баасы да туруктуу. Бул 
жаатта Министрлер Кабинети-
нин чечими менен НДС салы-
гы боюнча убактылуу нєлдїк 
пайызга тїшїїсї менен кум-
шекер, єсїмдїк майы, буудай 
азыгы ж.б. таасир бере алды 

жана биз тараптан кумшекер, 
ун базарында макулдашуулар-
ды тїзїп, иш алып барганыбыз 
да натыйжа берїїдє.

- Башка мамлекеттер-
ге салыштырмалуу баалар 
бизде арзан дейсиз. Бизде ай-
лык акылар да алардыкы-
нан кыйла тємєн экенин эс-
ке аласыўарбы? Же бул жа-
гы оюўуздарга келбейби?

- Соўку убакта мамлекет 
башчыбыз жана Министрлер 
Кабинетинин Тєрагасы тарап-
тан айлык акылардын, пенсия, 
пособиелердин жогорулашына 
єзїўєр деле кїбє болуп жатса-
ўар керек. Акыркы 2-3 жылда-
гы дїйнє жїзїндєгї экономи-
калык абалдын тез-тез єзгє-
рїшї менен азык-тїлїк кооп-
суздугу боюнча ар бир мамле-
кетке тамак-аш жагынан ирет-
тїї иштерди жїргїзїп, єзїн-
єзї камсыз кылуу боюнча єз-
гєчє иштер белгиленип жатат. 
Баса белгилєєчї жагдай, биз 
азык-тїлїк жагынан импортко 
да кєз каранды экенибизди эс-
тен чыгарбашыбыз керек. Бир 
эле мисал, жолго кеткен логис-
тикалык чыгымдар азыр кє-
бєйгєн чак. Ушулардын барды-
гы баалардын жогорулоосуна 
таасир этип жатканын да эс-
ке алуубуз зарыл. Бїгїн ба-
зардагы баа саясатын, негиз-
дїї жана негизсиз кєтєрїїлєр 
деп экиге бєлїп алсак болот. 
Базардагы бїгїнкї кєтєрїїлєр 
дээрлик негиздїї. Анткени, 
баалардын єздїк наркы жо-
гору болууда. Ушул жагын да 
эске алсак жакшы болот эле. 
Айрым учурда гана баа саяса-
тында сезондук жагдайда кє-
тєрїлїї же тїшїї болуп турат.    

- Кїндїн жылышы менен 
курулуш материалдарына 
суроо-талап кїчєєрї турган 
иш. Жазга карай бул жаат-
тагы кымбатчылык быйыл 
да элибизди кокодон албай-
бы?

- Курулуш материалдары-
нын баасы боюнча бизде маа-
лымат жок. Бул жааттагы баа-
лар суроо-талапка жараша же-
ке жактар тараптан аныкта-
лып, иш жїргїзїлєт. Анан кал-
са бул чєйрєдє монополисттер 
да жок, миўдеген ишкерлер иш 
алып барышууда. Аныгын-
да курулуш каражаттары со-
циалдык маанилїї товарларга 

кирбейт. Социалдык маанилїї 
товарлар тизмегине негизинен 
14 тїрлїї тизмек кирген. Булар 
албетте, азык-тїлїк, кїйїїчї 
май баштаган кїнїмдїк ке-
ректелїїчї товарлардын тиз-
мегин атасак болот. Курулуш 
материалдары боюнча биз та-
раптан мониторинг єткєрї-
лїп же сурамжылоо жїргї-
зїлбєйт. Сатуучулар суроо-
талапка, атаандаштыкка, ба-
зар коньюктурасына жара-
ша бааларын єздєрї аныктап, 
мыйзамдарга ылайык иштерин 
жїргїзє беришет. Монополия-
га каршы агенттиктин курулуш 
материалдарынын бааларына 
карата мыйзамга ылайык кий-
лигишїїсїнє жол берилбейт.      

- Деги эле єлкєдєгї кым-
батчылыкты тизгиндєєгє 
эмнеге тыўгылыктуу чама-
чаркыўар келбейт? Же си-
лердин ишиўерге байла-
ныштуу мыйзамдардын кї-
чї алсызбы?

- 2016-жылдын аягында 
мыйзамдарга єзгєртїїлєр ки-
рип, бир топ жєнгє салынуучу 
чєйрєлєр алынып салынган. 
Бїгїнкїдєй шартта, сырттагы 
кырдаалды эске алып, биз та-
раптан Экономика министрли-
гине айрым мыйзамга толук-
тоолор сунушталып, баа тїзї-
мї боюнча мыйзам долбоору 
иштелип чыккан. Буюрса, бул 
сунуш парламенттин биринчи 
окуусунан єттї. Ал жерге азык-
тїлїк товарларынын баала-
рын турукташтыруу, жєнгє са-
луу боюнча механизмдер кам-
тылды. Азыркыдай баа кес-
кин тїрдє 20 пайызга жогору-
ласа гана кийлигишпестен, єз-
гєчє кырдаалдар убагында же 
азык-тїлїк коопсуздугу боюн-
ча ар кандай жагдайлар жарал-
са ошол убакта же биздин тал-
доолордун жыйынтыгы менен 
баалар кескин кєтєрїлїп кетип 
жатса, анда жєнгє салууну кир-
гизїїгє Экономика министрли-
ги тарабынан мїмкїнчїлїк бе-
рилет. Бул сапар дал ушундай 
жагдайлар эске алынат. Мын-
дан сырткары, биз ишкерчи-
ликке терс таасирин тийгиз-
бесин деген максатта бир топ 
жаўы ыкмалар менен макулда-
шууларды тїзїп, иш алып ба-
рып жатабыз. 

Калыгул БЕЙШЕКЕЕВ

ИШЕНГЕН КОЖО КЕП КЕЛГЕНДЕ

Монополияга каршы жєнгє салуу кызматынын 
тєрагасы Кеўешбай ТАЙЛАКОВ:

“Биз азык-тїлїк жагынан 
импортко кєз карандыбыз”

Улут болсок тилибиз 
менен улутпуз

Жазга карай ансыз да 
араў турган базардагы баа 
саясаты кїч алаары турган 
иш. Калктын жонунан 
кайыш тилген атыў єчкїр 
кымбатчылыктын алдын 
алууга карата кандай 
чаралар кєрїлїп жатат? 
Мындай “илдетке” каршы 
кїрєшкєн єлкєдєгї орган 
эмне иштерди аркалоодо? 
Деги булардын баа саясатын 
ооздуктоого кїчї келеби? 
Мындай соболдорго тармак 
жетекчиси єзї жооп узатсын. 

Мамлекеттик тилге болгон 
мамилебизди кєчєлєрдєгї 
кєрнєк-жарнактардан эле 

кєрїїгє болот. Борбор шаарыбызда-
гы ишкана-мекемелердин имаратта-
рында жазылган сєздєргє кєўїл бє-
лїп окуй турган болсоў даана башыў 
маў болот. Кыргыз, орус, англис тилин-
деги мекеме-ишканалардын жазылы-
шы бизде кадыресе эле кєрїнїш бо-
луп калды. Єзгєчє жеке менчик фирма-
компаниялар орус, а тїгїл англис, ке-
рек болсо кытай же тїрк тилинде деле 
жазып, илип коё беришет. Деги борбор 
шаарыбыздын баш-ээси барбы? Шаар 
башчысы эмнеге буга кєўїл бурбайт? 
Мекениў босогодон башталат дегендей 
бизге келген чет элдиктер деле ар баш-
ка тилдеги жазууларды кєрїп кай жерде 
жїргєнїн тїшїнбєй деле калышы мїм-
кїн. Эмне їчїн Кыргыз мамлекетинде 
кыргыз тили мамлекеттик тил болгон-
дон кийин кєрнєк-жарнактардын баа-
ры сєзсїз кыргыз тилинде жазылбайт? 
Чынында бул майда-барат иш эмес. 
Мунун идеологиялык да мааниси чоў. 
Улуу муундун єз эне тилине ушундай 
кош кєўїл мамилесин кєрїп жетилген 
кийинки муун кантет? Аларга сєз ай-
тып убара болбой эле ар бирибиз тил-
ге мамилени иш менен кєрсєткєнїбїз 
жакшы го. Мисалы, ошол эле кєчєдєгї 
кєрнєк-жарнактар мамлекеттик тилде 
жазылышы керек деген талаптын бекем 
сакталышы аларга эне тилибиз жєнїн-
дє миў ирет айтканга караганда алда 
канча жугумдуу болот эле деп ойлойм. 

Жогорку Кеўештин Тєрагасы           
Нурланбек Шакиев парламенттин би-
йик трибунасынан кїйїп-бышып мам-
лекеттик тил маселесин кєтєрїп, ат-
каминерлерди жакшы эле жарга такап 
жатат. Мамлекеттик тилибиз туруп 
ал тилде мыйзам жазылбаса, кыргыз 
кыргызга башка тилде сїйлєп жатса 
анда биз кимбиз? Тили жок, дили жок 
маўкуртпузбу? Єз эне тилибизге жа-
рым жан, єгєй мамилебизди ойлогон-
до мындан башка ой да келбейт экен. 
Бїгїн мамлекеттик тилибиздин маани-
син кєтєрїп, толук кандуу мамлекеттик 
тил болбосо качан болот? Мамлекет-
тик тил жєнїндєгї мыйзамдын кабыл 
алынганынан бери 30 жылдан ашты. 
Бирок ушул кезге чейин кыргыз тили-
биз коомдон єз ордун таба албай келет. 
Ал єзїбїзгє гана байланыштуу жана 
єзїбїз гана кїнєєлїїбїз. Спикер Нур-
ланбек Шакиевдин кїйїп-бышып айт-
канындай эле бар. Анын бул позиция-
сын колдоого болот. Эгерде биз єзїбїз-
дї улут сезсек анда биринчи кезекте ти-
либиз менен улутпуз. Башка бардык ок-
шоштуктар, їндєштїктєр болушу мїм-
кїн, бирок кыргыз тили кыргыз улутуна 
гана таандык, єз эне тилибиз болбосо ан-
да биз улут болот белек? Кыргыз улуту-
нун да, мамлекетинин да єзєгї эне тили-
биз. Биз ошо єз єзєгїбїзгє кайдыгер бол-
сок анда улут, мамлекет катары келече-
гибиз кїмєн. Технологиянын єнїккєн 
заманында биз канчалык алыс барбай-
лы, єнїгїп-єспєйлї єзєгїбїз жок бар-
сак анда биз жарым жан, єздїгїн жо-
готкон байкуш эл болобуз. Англис ти-
линде канча сайрасаў да сени эч ким 
англичан же америкалык дебейт. Баш-
калар їчїн “кимдир бирєє” боюнча ка-
ласыў. Ар-намыс, мекенчилдик сези-
ми бар адам башка канча тилди билсе 
да єз эне тилин биринчи коюшу керек. 
Бул чындыгында ар бирибиз їчїн на-
мыстын иши. 

Азыр чоў мамлекеттик деўгээлде-
ги жыйын-чогулуштар толук кыргыз 
тилинде єтїп жатат. Бул жакшы. Би-
рок кєбїнчє иш-кагаздар расмий тилде 

даярдалып жатканы чын. Демек, бий-
ликтин ортоўку катмарында кыргыз 
тилин жакшы билбеген адамдар оту-
рат. Билгени деле кыргыз тилинде до-
кумент даярдагандын ордуна орус ти-
линде даярдоого ыктайт. Себеби, орус 
тилиндеги башка материалдардан кєчї-
рїп алуу мїмкїнчїлїгї бар. Эми качан-
кыга чейин ушинте беребиз? Кыргыз 
тилинде мыйзам, доклад, отчёт жаз-
сак эмнеге болбойт? Кыргыз тили иш-
кагаздар тилине єсїп жетиле элек деп 
карап отура беришибиз керекпи? Кыр-
гыз тилин иш-кагаздардын, илимдин 
жана технологиянын тилине айланды-
руу єзїбїздїн колдогу иш. 

Акыркы убактарда орус тилинде оку-
тулган мектептерге балдарын берген-
дер кєбєйїп жатат. Таластагы тїрк ли-
цейине кыргыз класска баласын бере-
йин десе каалоочулар бирин-экин гана 
чыгып, кыргыз класс ачылбай калат. 
Андан мурдагы жылы да ошондой бол-
гон экен. Мектеп директору “биз кыр-
гыз класска бергиле десек да ата-энелер 
орус тилинде окутууга берип жатышат” 
деп айтканын кеп кылып бир эне капа 
болгон эле. Бул албетте, кєўїлгє ала 
турган жагдай. Эл ичинде дагы деле ба-
ласынын келечегин орус тилинен ажы-
рагыс кєргєндєр кєп. Ага бїгїнкї кыр-
гыз тилинин коомдогу ээлеген орду се-
беп. Башкасын кой, кєчєлєрдє кєрнєк-
жарнактар чет тилде жазылып же кыр-
гыз тилинде болсо ката жазылып жатса 
кєргєн кєзгє мамлекеттик тилдин маа-
ниси кетип жатпайбы. 

Жакында Жогорку Кеўеште депу-
тат Карим Ханджеза єсїп келе жаткан 
муунду идеологиялык, руханий жак-
тан тарбиялоо, ошондой эле кыргыз ти-
линин макамын жогорулатуу жєнїндє 
айтты. “Идеологиялык, патриоттук, ру-
ханий тарбиялоо багытына кєўїл бу-
руп, бул жаатта мамлекеттик саясат-
ты єркїндєтїїнї сунуштайм”, - деди 
депутат. Баракелде, улуту дунган де-
путат кыргыз тилинин макамын жо-
горулатуу жєнїндє айтып жатат. А биз 
балдарыбызды орус мектептерге качы-
рып жатабыз. 

Мамлекеттик тилдин толук кандуу 
мамлекеттик тил болушу їчїн кєп нер-
сенин деле кереги жок. Болгону ар би-
рибиздин жїрєгїбїз Мекенге, улуту-
бузга болгон сїйїїгє толуп, намыс кє-
кїрєктї тээп турса эле эне тилибизди 
єгєйлєбєй “эркелетип” аларыбыз анык. 

Бегим ТУРДАЛИЕВА
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

К
ыргыз Республикасын-
да он тєрт структура-
лык бєлїмдєрдєн тур-
ган Айыл чарба ми-

нистрлиги бар. Кыргыз Респуб-
ликасынын элинин алдында ми-
нистрликтин аткара турган макса-
ты – азык-тїлїк коопсуздугун кам-
сыздоо, айыл чарба єндїрїшїнїн, 
тамак-аш єндїрїшїнїн атаанда-
шууга жєндємдїїлїгїн, класс-
тердик єндїрїштїн негизинде 
кошумча нарктын чынжырчасын 
єнїктїрїї, ветеринардык, фито-
санитардык коопсуздукту кам-
сыздоо, айыл чарба, жер, суу, то-
кой чарбасын єнїктїрїї, ошон-
дой эле жер мыйзамдарынын, суу 
пайдалануунун, суу объектилерин 
жана суу чарба инфратїзїмдєрїн 
кїтїїнїн, суу ресурстарын пайда-
лануу эрежелеринин талаптары-
нын сакталышына мамлекеттик 
кєзємєлдї жїзєгє ашыруу болуп 
саналат.

Он тєрт структуралык бєлїктєр-
дєн турган бул эбегейсиз чоў ми-
нистрликти Жаныбеков Аскарбек 
Сапарбекович жетектеп келїїдє. 
КР Министрлер Кабинетинин ток-
томунда кєрсєтїлгєн бу министр-
ликтин максаты кандай шартта иш-
ке ашып жатканы азырынча коом-
чулукка беймаалым. Азык-тїлїк 
коопсуздугун камсыздоо маселе-
синде алакан жайып отургандай 
таризде элес калтырат. Кыргыз-
станда кылкандуу дан эгиндер 
акыркы 15-20 жылдын аралы-
гында дээрлик єстїрїлбєйт. Ка-
закстан, Россия, КЭРден келген 
импорттук дан азыктары калкты 
100% камсыздап келїїдє. “Эл-
нур” сыяктуу жеке менчик їлкєн 
ун комбинаттары ишмердїїлїгїн 
токтотуп, кошуна мамлекеттерге 
кєчїп кеткенинин єзї эле эмнеден 
кабар берет?! СССР мезгилинде 
курулган республиканын айма-
гындагы бир нече ун комбинатта-
ры жумушун токтотуп, бош турга-
ны маалым. Мамлекеттик алкак-
тагы канаттуулар фабрикалары 
толугу менен жоюлган. Калктын 
негизги катмары импорттук не-
гизде келген жумуртка менен ка-
наттуулардын этин колдонушат. 
Єсїмдїк майлары, жер-жемиштер, 
сїт азыктары, деги эле бїгїнкї 
калктын калыў катмары азыкта-
нып жаткан азык-тїлїктїн дээр-
лик негизги бєлїгї сырттан та-
шылып келинїїдє. Анан кантип 
бул министрлик айыл чарба єн-
дїрїшїнїн, тамак-аш єндїрїшї-
нїн атаандашууга жєндємдїїлї-
гїн камсыздай алат?! Коомчулук 
министр Жаныбеков Аскарбек 
Сапарбековичти аткарган иши-
нен эмес, Жогорку Кеўеште депу-
таттар менен кайым айтышып, эч 
кимге моюн бербей, “иштеп жата-
быз!..” деп ары сїрдїї, ары олут-
туу тиктеп отурганынан гана таа-
нып калганын айтып келїїдє. Ка-
рапайым дыйкандар быякта ка-
лып, КР ЖК депутаты Жеўиш 
Токторбаев КР Айыл чарба ми-
нистрлигин жоюп салуу маселе-
син кєтєрїп чыкканынын єзї бу 
министрликке аброй алып келбей 
калганын кантип айтпай коёбуз?!

Мынча болду бу министрликтин 
14 структуралык бєлїмдєрїнє кыс-
кача токтолуп єтєлї:

1. МАМЛЕКЕТТИК ЖЕР 
РЕСУРСТАР АГЕНТТИГИ 

Агенттиктин милдети:
- Кыргыз Республикасы-

нын Айыл чарба министр-
лигинин кароосуна жер ре-
сурстарын башкаруу жана 
жер укук мамилелери боюн-
ча мамлекеттик саясат ма-
селелери;

- Жерге жайгаштыруу, 
кыймылсыз мїлккє укук-
тарды каттоо, жер кадаст-
ры, топография, геодезия 
жана картография боюнча 
натыйжалуу кызматтарды 
кєрсєтїї; 

- Жер жана кыймылсыз 
мїлк рыногун єнїктїрїїгє 
кємєк кєрсєтїї;

- Жоготуулардын ордун 
толтуруунун ченемдерин, 
мамлекеттик жерлерди пай-
далануунун жана жерлер-
ди бир категориядан баш-
касына которуунун (транс-
формациялоонун) тарти-
бин єркїндєтїї боюнча че-
немдик укуктук актылардын 
долбоорлорун иштеп чыгуу 
їчїн сунуштарды киргизїї.

Бул жогоруда аты аталган 
агенттик “мамлекеттик жер-
лерди пайдалануунун жана жер-
лерди бир категориядан башка-
сына которуунун (трансформа-
циялоонун) тартибин єркїндє-
тїїнї” гана мыкты єздєштїр-
бєсє, башка алгылыктуу ишин 
карапайым калк байкай электи-
гин айтып отурушат. Ошондук-
тан, жерди эмес, министрликтин 
єзїн трансформациялоону кол-
го алуу зарыл экенин дыйкан-
дар арасында бекеринен айты-
лып жатпаса керек.

2. МАМЛЕКЕТТИК ТОКОЙ 
ЧАРБА АГЕНТТИГИ Кыргыз 
Республикасынын Жер кодексине 
ылайык республиканын жер фон-
ду 8 категориядан турат. Токойлор-
дун улуттук инвентаризациясынын 
маалыматы боюнча (2008-2010) 
ушул бардык категориялардагы 
аймактарда токойлор єсєт. Токой-
лордун улуттук инвентаризациясы 
боюнча (2008-2010-жылдар) Кыр-
гыз Республикасынын токойлорунун 
аянты 1116,56 миў га, же єлкєнїн 
жалпы аянтынын 5,6%ын тїзєт.

Ооба, кыштан араў чыгып, тї-
лєгєн тїлкї кейптенген токой 
чарбабыз да бїгїн оор абал-
да экенин караламан эл канча 
айтканы менен ага кєўїл бур-
ган жетекчи жокко эсе. Кээ бир 
аймактарда токойлорду токой-
чулар єзїлєрї сакал алгандай 
кырып-жоюп сатып жибергени-
не коомчулук кїбє болуп келди. 
Єлкєнїн жалпы аянтынын бол-
гону 5,6%ын тїзгєн, кєсєнїн са-
калындай сербейген токой чар-
басын отуз жылдан бери олуттуу 
єсїї жолуна алып чыккан бир 
да жетекчинин ысымын кыргыз 
эли уга албаганы єкїнїчтїї.

3. МАМЛЕКЕТТИК ЖЕР ЖА-
НА СУУ ИНСПЕКЦИЯСЫ жер жа-
на суу укук мамилелери чєйрєсїн-
дє Кыргыз Республикасынын че-
немдик укуктук актыларынын ат-
карылышына кєзємєл жїргїзєт;

- жерди жакшыртуу, топурак-
тын эрозиясын, шор басышын, 
сазга айлануусун, суу басышын, 
чєлгє айланышын, кургакчылык-
ка учурашын, катып калышын, 
булганышын жана жердин дег-
редация болушуна алып келїїчї 
башка процесстердин кесепетте-
рин болтурбоо жана жоюу боюнча 
иш-чаралардын єз убагында жана 
сапаттуу аткарылышына кєзємєл 
жїргїзєт;

- жер жана суу укук мамилеле-
ринин мыйзамдарынын талапта-
рына шайкеш келїїсї боюнча объ-
екттерди курууга жана эксплуата-
циялоого, ошондой эле аларды 
реконструкциялоого, кеўейтїїгє, 
техникалык кайра жабдууга, ка-
питалдык оўдоого жана башка иш-
терге кєзємєл жїргїзєт.

Мамлекеттик жер жана суу 
инспекциясы тарабынан кай-
сы дыйкан чарбасынын жери 
апаатка учурабасын деп топу-
рактын эрозиясын, шор басы-
шын, сазга айлануусун, суу ба-
сышын, чєлгє айланышын, кур-
гакчылыкка учурашын, катып 
калышын, булганышын жана 
жердин дегредация болушу кє-
зємєлгє алынып, иш жїргїзгє-
нїн эч ким билбейт. Же суу укук 
мамилелеринин мыйзамдары-
нын талаптарына шайкеш ке-
лїїсї боюнча объекттерди ку-
рууга жана эксплуатациялоого, 
ошондой эле аларды реконст-
рукциялоого, кеўейтїїгє, тех-
никалык кайра жабдууга, капи-
талдык оўдоого жана башка иш-
терге кєзємєл жїргїзїп, калк-
тын калыў катмарына кызмат 
кєрсєткєнїн дыйкандар уга да 
элек.

4. ХИМИЯЛАШТЫРУУ ЖА-
НА ЄСЇМДЇКТЄРДЇ КОРГОО 
ДЕПАРТАМЕНТИ карантиндик 
жана жєнгє салынуучу (єзгєчє 
коркунучтуу) карантиндик эмес 
зыяндуу организмдердин пайда 
болушунун жана таралышынын 
алдын алуу жана аларга каршы 

кїрєшїї боюнча, ошондой эле 
кыртыштардын кїрдїїлїгїн жана 
айыл чарба єсїмдїктєрїнїн тї-
шїмдїїлїгїн жогорулатуу боюн-
ча мамлекеттик программалар-
ды жана иш-чараларды турмуш-
ка ашыруу.

Мамлекеттик пландоо бол-
босо, ким эмне кааласа ошону 
айдап жатса, бул департамент 
кайсы дыйкандын айыл чарба 
єсїмдїктєрїнїн тїшїмдїїлї-
гїн жогорулатуу боюнча мам-
лекеттик программаларды тур-
мушка ашырып жаткандыгын 
ким билет?!

5. ОРГАНИКАЛЫК АЙЫЛ 
ЧАРБА ДЕПАРТАМЕНТИ илимий 
мекемелер менен чогуу органика-
лык айыл чарба жана айыл чарба 
биотехнологиялары тармагындагы 
илимий изилдєєлєрдїн приоритет-
тїї багыттарын аныктайт;

- органикалык айыл чарбасын 
єнїктїрїї їчїн инновациялык 
биотехнологияларды иштеп чыгат;

- органикалык айыл чарба про-
дукциясына улуттук стандарттар-
ды иштеп чыгат.

Бул департамент карапайым 
катардагы дыйкан їчїн алгы-
лыктуу эмне иш аткарды? Орга-
никалык айыл чарбасын єнїк-
тїрїї їчїн кандай инновация-
лык биотехнологияларды иштеп 
чыкты? Кайсы дыйкан ушундай 
департамент бар экенин билет? 
- деп дыйкандарга кайрылып 
жооп ала албадык.

6. ЖАЙЫТ ЖАНА МАЛ ЄС-
ТЇРЇЇ ДЕПАРТАМЕНТИ асыл 
тукум мал чарба єндїрїшїн кє-
бєйтїї, андан алынган азыктар-
ды тышкы жана ички рыноктор-
до сатуу;

- мал чарба азыктарынын сапа-
тын жогорулатуу, єндїрїї жана са-
туу ассортиментин кеўейтїї;

- жайыттарды жана асыл тукум 
мал чарбачылыгын жакшыртуу 
жаатындагы єндїрїш практика-
сына илимдин жана техниканын 
жетишкендиктерин киргизїї мил-
детин аткарат.

Бул департамент мал чарба 
азыктарынын сапатын жогору-
латуу, єндїрїї жана сатуу ас-
сортиментин кеўейтїїдє кандай 
алгылыктуу иштерди жасага-
нын коомчулук билеби? Эт жана 
сїт азыктарынын сапатын жо-
горулатууда фермерлер єз ал-
дынча аракеттенишип, ушун-
дай департамент бар экенинен 
кабары жок экенин айтышууда.

7. ВЕТЕРИНАРДЫК ДАРЫ-
ДАРМЕК КАРАЖАТТАРЫН, 
ТОЮТТАРДЫ ЖАНА ТОЮТ КО-
ШУЛМАЛАРЫН КАТТОО ЖАНА 

СЕРТИФИКАТТОО БОРБОРУнун 
объектилери:

- жаныбарлар - ар кандай сїт 
эмїїчїлєр, канаттуулар, аарылар, 
ошондой эле суу фаунасынын єкїл-
дєрї;

- тоют кошулмалары - жаны-
барлардын рационундагы жетиш-
пеген аш болумдуу, минералдык 
заттар менен витаминдердин бу-
лактары катары пайдаланылуучу 
органикалык, минералдык, мик-
робиологиялык жана синтетика-
лык заттар;

- жаныбардан алынган про-
дуктулар - ветеринардык кє-
зємєлдїн жана ветеринардык-
санитардык экспертизанын пред-
меттери болуп саналган жаныбар-
лардан, канаттуулардан, балыктар-
дан, аарылардан алынган ар кандай 
азыктар жана чийки заттар.

Бул борбор кайсы балык єс-
тїргєн, бал челек кармаган, мал 
баккан же жеке менчик канат-
туулар фермасына барып, же-
ке ишкерлер менен иш алып 
барып, ветеринариялык дары-
дармек каражаттарын, тоют-
тарды жана тоют кошулмала-
рын каттап жана сертификат-
тап бергени кимдин эсинде 
бар? - деген сурообузга да эл-
ден жооп ала албадык. (Видео 
версиясы бар)

8. КЫРГЫЗ ЖЕР ИЗИЛДЄЄ 
ИНСТИТУТУнун милдеттери 
прогрессивдїї инновациялык тех-
нологияларды тїзїї жана илим сы-
йымдуу єндїрїштї, заманбап тех-
никалык каражаттарды, автомат-
таштыруу системасын жана тар-
мактык маанидеги программалык 
продуктуну колдоо;

- агроєнєр жай комплексин мын-
дан ары єнїктїрїїнїн кеўири 
программасын жїзєгє ашырууга, 
айылдык товар єндїрїїчїлєргє 
илимий-консультациялык жар-
дам кєрсєтїїгє, илимдин жетиш-
кендиктерин жана алдыўкы таж-
рыйбаларды пропагандалоого ба-
гытталган, ирригация, мелиорация, 
сугат дыйканчылыгы жана гидро-
геология маселелери боюнча или-
мий изилдєєлєрдї жїргїзїї.

Бул институттун биз билген-
ден ички интригалардан ба-
шы чыкпай келет. Милдетинде 
кєрсєтїлгєн кайсыл илимий 
иши жїзєгє ашканын дыйкан-
дар эмес, институттун илимий 
кызматкерлери єзїлєрї да то-
лук кєрсєтїп берерине ишенїї 
оорго турат.

9. КЫРГЫЗ МАЛ ЧАРБА 
ЖАНА ЖАЙЫТ ИЛИМИЙ-
ИЗИЛДЄЄ ИНСТИТУТУнун 
милдеттери чыгарылган порода-
ларды сактоонун, єркїндєтїїнїн, 

ЖАНЫБЕКОВ АСКАРБЕК 
САПАРБЕКОВИЧ
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

генетикалык ресурстарын сарамжал-
дуу пайдалануунун илимий негизде-
рин иштеп чыгуу жана айыл чарба жа-
ныбарларынын жаўы породаларын жа-
на типтерин тїзїї;

- табигый жайыттарды жакшыр-
туунун ыкмалары менен технология-
ларын иштеп чыгуу, тоют єсїмдїктє-
рїнїн жаўы жогорку тїшїмдїї сорт-
торун чыгаруу, алгачкы їрєєнчїлїк-
тї уюштуруу;

- мамлекеттик асыл тукум заводдо-
рунун селекциялык асыл-тукум иши 
жаатындагы илимий-єндїрїштїк иш-
терин координациялоо;

- илимий изилдєєлєрдїн темати-
касын, методикасын, жумушчу прог-
раммаларын жана аларды аткаруу 
боюнча календардык пландарды иш-
теп чыгуу.

Кагаз жїзїндє катыра жазыл-
ган иштери эле болбосо, фермер-
лер бул институт бар экенин толук 
биле бербейт. “Милдети мол, сы-
йы кїмєн” демекчи, милдетинде ук-
муш нерселер камтылган бул инс-
титуттардын аткарып жаткан иш-
теринин натыйжасын эл кєрє элек.

10. СУУ РЕСУРСТАР АГЕНТТИ-
ГИнин милдеттери болуп суу ресурс-
тары чєйрєсїндєгї мамилелерди жана 
суу ресурстарын пайдаланууну жєнгє 
салуу; ирригациялык инфраструкту-
ранын объектилерин єнїктїрїї прог-
раммаларын иштеп чыгуу жана жїзєгє 
ашыруу, ошондой эле, ичїїчї суу ме-
нен камсыз кылуу жана суу єткєрїїнї 
жїзєгє ашыруу жана Кыргыз Респуб-
ликасынын суу ресурстарынын чєй-
рєсїндє эл аралык кызматташтыгын 
єнїктїрїї болуп саналат.

Агенттик тємєнкї милдеттерди 
аткарат:

- мамлекеттик суу саясатын жїзє-
гє ашыруу;

- суу ресурстарын интеграциялуу 
башкарууну координациялоо жана 
жєнгє салуу;

- суу ресурстарына мониторинг жїр-
гїзїї.

Бул агенттик суу ресурстары-
на мониторинг жїргїзїїсї толук 
ыктымал. Ал эми ирригациялык 
инфраструктуранын объектилерин 
єнїктїрїї программаларын иштеп 
чыгуу жана жїзєгє ашыруу масе-
лесинде алгылыктуу иш алып бар-
ганын дыйкандар уга элек. Суу 
пайдалануучулар ассоциациясы-
на (СПАга) агенттиктин облустук, 
райондук бєлїмдєрї каналдар-
дан сууну бєлїштїрїп саткан соў, 
андан ары дыйкандар менен СПА 
кызматкерлери эмне кїндї кєрїп 
жатканын бир Кудай эле билбесе, 
бу агенттик толук биле бербейт.

11. ВЕТЕРИНАРДЫК ЖАНА ФИ-
ТОСАНИТАРДЫК КООПСУЗДУК 
МАМЛЕКЕТТИК ИНСПЕКЦИЯСЫ 
жеке жана юридикалык жактар тара-
бынан Кыргыз Республикасынын ве-
теринария тармагындагы мыйзамда-
рын, техникалык регламенттер менен 
бекитилген продукциянын, ошондой 
эле ветеринардык жана карантиндик 
фитосанитардык контролдоого алы-
нууга тийиш болгон продукциянын 
жана Кыргыз Республикасынын ай-
магында жїгїртїїдє турган ветери-
нардык препараттардын коопсуздугуна 
карата талаптардын бузулушун алдын 
алуу, аныктоо жана бєгєт коюу милде-
тин аткарат.

- Кыргыз Республикасынын айма-
гын жаныбарлардын жугуштуу ылаў-
дарынын кирїїсїнєн жана жайылуусу-
нан коргоо.

“Медицина адамды дарыласа, ве-
теринария адамзатты дарылайт” 
деп бекер айтпаса керек. Кыр-
гызстан сыяктуу тєрт тїлїк ма-
лы тєрїндє жайылган мамлекетте 
мындай инспекция аба менен суу-
дай эле керек экени баарыга маа-
лым. Колунда ветеринардык жана 

фитосанитардык коопсуздук кє-
зємєл пункттары сыяктуу рыча-
гы бар бул инспекциянын канча-
лык деўгээлде коррупциялашка-
нын коомчулук улам жетекчиле-
ринин кайырмакка тїшкєн балык-
тай укук коргоо органдарына кар-
малып жатканынан билип калыш-
ты. А бирок, аткарган алгылыктуу 
иштери анчейин элдин назарына 
илинбей келїїдє.

12. АЙЫЛ ЧАРБА ЄСЇМДЇКТЄ-
РЇН ЭКСПЕРТИЗАЛОО ДЕПАРТА-
МЕНТИ айыл чарба жана башка єсїм-
дїктєрїнїн їрєнїнїн жана кєчєт ма-
териалынын сорттук жана себїї сапат-
тарын контролдоо;

- эгин кабыл алуучу ишканаларга 
жана менчигинин тїрїнє карабастан 
башка чарба субъекттерине келип тїш-
кєн айыл чарба дан єсїмдїктєрїнїн 
жана аны иштетїї продуктуларынын 
(ун, улпак, калдыктар) сапатын экс-
пертизалоо жана мониторингдєє мил-
деттерин аткарат.

Дыйкандардан сурамжылап, ми-
нистрликтин алдындагы структу-
ралык бєлїктєр боюнча сєз коз-
госок, ушундай да департамент-
тер бар бекен деп таў калган дый-
кандар єтє кєп болду. Милдетинде 
кєрсєтїлгєн айыл чарба жана баш-
ка єсїмдїктєрїнїн їрєнїнїн жана 
кєчєт материалынын сорттук жа-
на себїї сапаттарын кантип, каяк-
тан контролдоп жїргєнїн бир да 
дыйкан-фермерлер билбейт экен.

13. АЙЫЛ ЧАРБАНЫ МЕХАНИ-
ЗАЦИЯЛАШТЫРУУ ЖАНА ЭНЕР-
ГЕТИКАЛЫК ЖАКТАН КАМСЫЗ-
ДОО ДЕПАРТАМЕНТИ айыл чарба-
ны механизациялаштырууну мындай 
коюп, айдап-себїї мезгилинде дый-
кандарды трактор менен камсыздоо 
маселеси колго алынбай келет. Там-
чылатып сугарууну дыйкандар єзїлє-
рї колго алып, насос менен суу сорду-
руп, желим челектерге толтуруп, су-
гаруунун їнємдїї жолуна єтїп жат-
каны департаменттин калкка кєрсєт-
кєн кызматы эмес. Ал дыйкандардын 
жеке иш-аракети.

14. БАЛЫК ЧАРБА ДЕПАРТА-
МЕНТинин максаты жана милдетте-
ри Кыргыз Республикасында балык за-
пастарын сактоо жана кєбєйтїї, балык 
уулоону жана аквакультураны єнїктї-
рїї болуп саналат;

- кєлмєлєрдїн балыктуулугун жо-
горулатуу жана товардык жана баш-
ка балык продукцияларын єндїрїїнї 
кєбєйтїї;

- єндїрїлгєн жана сатылуучу балык 
азыктарынын сапатын жакшыртуу жа-
на ассортиментин кеўейтїї;

- балык чарбасын єнїктїрїї жана 
жїргїзїї жаатындагы эл аралык дол-
боорлорду жана программаларды иштеп 
чыгууга жана ишке ашырууга катышуу.

Кыргызстанда соўку мезгилдерде 
балык чарбачылыгы жакшы жол-
го коюлуп баратканы байкалат. Би-
рок Балык чарба департаменти эм-
не милдеттерди аткарып жатканын 
айтуу кыйын. 

Негизинен Айыл чарба министр-
лигинин 14 структуралык бєлїмдє-
рї менен Кыргызстандын дыйкан-
фермерлеринин ортосунда байла-
ныш жокко эсе. Ал эми министр ка-
рапайым калк менен жолугушуп, 
кєйгєйлїї маселелерин угуп, чеч-
кенди мындай кой, структуралык 
бєлїмдєрїнїн ишмердїїлїгїн то-
лук кєзємєлдєгєнгє толук мїм-
кїнчїлїгї жетпей жатканын ме-
кеме, ишканалардын кызматкер-
лери бекеринен айтып жаткан жок. 
Сєз кезеги министр мырзада, аргу-
менттїї фактылар менен айтчу сє-
зї болсо биздин редакция кызмат-
ташууга даяр.

Бахпурбек АЛЕНОВ

Єлкєнїн экспорттук 
мїмкїнчїлїгїн 
жана ата мекендик 
продукциянын дїйнєлїк 
рынокто атаандаштыкка 
жєндємдїїлїгїн жогорулатуу 
максатында Экономика жана 
коммерция министрлиги 
2023-2026-жылдарга 
«Кыргызстанда жасалган» 
(Made in Kyrgyzstan) улуттук 
экспорттук программасынын 
долбоорун иштеп чыгып, 
коомдук талкууга койду. 

Программада  текстиль жа-
на тигїї, анын ичинде салт-
туу кол єнєрчїлїк, бут ки-
йим; жемиштерден жана жа-
шылчалардан даяр азыктар; 
жаўгактан жана буурчактан 
даяр продукция; даяр кур-
гатылган азыктар; бал жана 
бал азыктары; сїт азыктары; 
эт азыктары; балык азыкта-
ры; зергер буюмдары; алко-
голсуз, анын ичинде улуттук 
суусундуктарга артыкчылык 
берилген. Ошону менен бир-
ге экспортту стимулдашты-
руу жана жылдыруу; соода 
жол-жоболорун жєнєкєйлє-
тїї; сапаттуу инфраструкту-
раны колдоо жана єнїктїрїї; 
финансылык ресурстарга же-
тїї каралыптыр. Аракеттер 
жакшы. 

Кыргыз бизнеси буга чейин 
“єзїнїн киндигин єзї кесип” 
келгенин эске ала турган 
болсок, кийим тигїї тарма-
гы, “Шоро” компаниясы баш 
болуп чыгарган суусундук 
продукциялары  эл аралык 
рыноктон ордун таап, єзїнчє 
бренд катары таанылып кал-
ган. Андан башка бал жана 
бал азыктары дїйнєлїк ба-
зарларда баалана баштады. 
Ал тургай кечээ жакында 
эле Россиянын Тышкы иш-
тер министри Сергей Лав-
ров мырза “Россия 24” теле-
каналына берген маегинде, 
«...Бирок мен їчїн биринчи 
орунда «Кыргыз вискиси» 
турат» деп шардана кылга-
нын эстейли. Бул дагы зор 
жетишкендик. Бирок, мын-
дай жетишкендиктерге му-
рунку жана азыркы бийлик-
тин тїздєн-тїз катыштыгы 
бар деп айтууга али эрте. 
Эгерде, “Шоро” компания-
сынын негиздєєчїсї Та-
былды Эгембердиевдин эс-
керїїсїнє назар сала турган 
болсок, ийгилик єзїнєн-єзї 
келе калбаптыр. Ишкерликке 
бут тоскон бюрократия, ык-
сыз текшерїїлєр тїзїк эле 
кыйнаган экен. Демек, ошол 
учурдагы бийлик бизнестин 
єнїгїшїн їзїлє тїшїп кол-
догон эмес. 

Арийне, Экономика жа-
на коммерция министрлиги 
сунуш кылган программа-
да артыкчылык берген тар-
мактын продукциялары 

“Кыргызстанда жасалган” 
бренд менен эл аралык ры-
нокто таанылганы менен 
канчалык деўгээлде кире-
ше берери кїмєн. Себеби, 
єндїрїш процесси жакшы 
жолго коюлган эмес. А бал-
ким программанын негизги 
багыты єндїрїштї жандан-
дырууга жол ачууну кєздєп 
жаткандыр. Азырынча ал жа-
гы табышмак. 

Менин пикиримде єлкєдє 
ири єнєр жай болгон  маши-
на куруу тармагына їстїртєн 
мамиле жасалып жаткандай. 
Ишкерлер инвесторлорду 
таап, автобус, автоунаа жа-
на башка зарыл болгон тех-
никаларды чыгарууга ара-
кет кылып жатышканы ме-
нен алардын продукциясына 
кызыккан жан жоктой. Масе-
лен, «Белес.KG» компаниясы-
нын башкы директору Мир-
бек Аскалиев Economist.kg 
сайтына берген маегинде, 
алгачкы топтоштурган ав-
тобустары сертификациядан 
єтїп, уруксат берїїчї кагаз-
дары бар экен. Эгерде Биш-
кек шаардык мэрия тендер-
ге катыштырса баасын де-
ле сїйлєшмєкпїз дейт. Би-
рок, шаардык мэрия Кытай 
мамлекетинин єндїрїшїнєн 
чыккан автобустарды алуу 
чечимине келишти. Канткен 
менен автобустарды чыга-
ра турган атамекендик єн-
дїрїштї угуп коюш шарт 
беле дейм. Оштогу “Кага-
нат Инвест” холдинг ком-
паниясынын “Кыргыз Унаа 
Курулуш” ишканасынын ба-
засында чакан автоунаалар 
чыгарыла баштаганын жар-
нама кылышкан. Ал компа-
ниянын дагы ындыны єч-
тїбї, билинбей калды. Ке-
чээ эле “Ками моторс” ата-
лышындагы кыргыздын ав-
тоєндїрїшчїсї ЕАЭБге мїчє 
єлкєлєргє жїк ташуучу ав-
тоунаасын сатууга уруксат 
алган сертификатка ээ бол-
гонун билдирди. Жылына 
1000 автоунаа чыгара алы-
шат экен. Бул ишкана деле 
ата мекендик єндїрїшчї ка-
тары колдоого ээ боло алар 
бекен? Же болбосо Кыргыз-
станда алгачкылардан бо-
луп лифт єндїрїшїн жолго 

салган ишкер Рахат Жунуш-
баеванын продукциясы деле 
ата мекендик єнєр жай ката-
ры кєп деле маани берилбе-
гендей элес калтырат. Єткєн 
жылы Кыргыз-Єзбек єнїк-
тїрїї фондунун эсебинен Ош 
шаарына Єзбекстандын єн-
дїрїшїнєн чыккан 50 авто-
бус сатып алынды. Єзгєнїн 
акчасына єзгєнїн єндїрїшїн 
колдогон фонддун канчалык 
зарылчылыгы бар? 

Туура, єнєр жай єндїрїшї-
нє талап катуу болушу керек. 
Ошону менен бирге ата ме-
кендик єндїрїштї колдоо 
зарыл го. Кытайда социа-
листтик режим экономика-
лык кыйынчылыкты башы-
нан кечирип жатканына ка-
рабастан жеке ишкерликке 
уруксат берген эмес. Мын-
дай шартта аймактарда нан-
га жетпеген эл “Адидас” жа-
на башка бренд компания-
лардын їлгїсїн алып, єзїн-
чє ишкердїїлїк кылып товар 
чыгара  баштаганын кєрїп, 
алардын иштешине  шарт тї-
зїп, мына ошонун шарапаты 
менен бир єлкєдє социалист-
тик жана капиталисттик сис-
теманы жаратышкан. Кыр-
гызстанда социалдык ади-
леттїїлїккє артыкчылык бе-
рип, ємїр бою казынага бир 
тыйын тєлєбєгєн адам, “Ме-
нин пенсиям аз!” деп доола-
са ага кєўїл буруп, “иш ме-
нен камсыз кылайын, ири 
салык тєлєйїн” деген иш-
керлерге кєўїл бурбайбыз. 
“Кетсин!..” деп жїрїп капи-
тализмди тандап алганыбыз-
ды билер учур келди. 

Экономика жана ком-
мерция министрлигинин 
2023-2026-жылдарга «Кыр-
гызстанда жасалган» улуттук 
экспорттук программасынын 
долбоору албетте алкоого ар-
зыйт. Бул долбоор насилин-
де ата мекендик єндїрїштї 
колдоочу, калкалоочу мам-
лекеттик деўгээлдеги кїч бо-
луп кала бериши кажет. Ант-
кени, єлкєнїн жїзї болгон эл 
аралык рынокту багындырар 
"Made in Kyrgyzstan" бренди 
ушул долбоор аркылуу жан-
данышы талашсыз. 

Шекербек КАЛЫКОВ

"MADE IN KYRGYZSTAN" –
 ЄЛКЄНЇН ЖЇЗЇ
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

- Ак-Башат айыл аймагы Но-
вониколаевка, Ак-Башат, 
Арал, Айдарбек айылдары-
нан турат.

- Жалпысынан калктын саны 
– 10 029 адам, анын ичинен 
Новониколаевка айылында 
– 8319, Ак-Башат айылын-
да – 857, Айдарбек айылында 
– 542, Арал айылында – 311 
адам жашайт.

- Кожолуктун саны – 2 680.
- Ак-Башат айыл єкмєтїндє 2 

мектеп, 3 бала бакча, 2 ма-
даният їйї, №8 ЇДТ, ФАП 
бар. Ак-Башат айылында 1 
Спорт комплекс, 1 кичи фут-
бол аянтча, Новониколаевка 

айылында 1 кичи футбол 
аянтча сергек жашоонун кї-
йєрмандарына кызмат кы-
лып келет.

БЮДЖЕТТИН 
КИРЕШЕ БЄЛЇГЇНЇН 
АТКАРЫЛЫШЫ 

- Ак-Башат айыл єкмєтїнїн 
бюджетинин киреше бєлїгїндє 
28162,2 млн сом каралган бол-
со, иш жїзїндє 29927,6 млн сом-
го, же план 106,5%га аткарылды.

Кыргыз Республикалык Коом-
чулукту єнїктїрїї жана инвес-
тициялоо агентствосу (АРИС) 
тарабынан Чїй облусунун Жа-
йыл районунун Ак-Башат айыл 
аймагынын Новониколаев-
ка айылында 100 орундуу бала 
бакча курулуп ишке киргизил-
ди. Долбоордун жалпы бюдже-
ти 32027617,3 сом. Ислам єнїктї-
рїї банкы 23213059,2 сом, жер-
гиликтїї бюджеттин эсебинен 

8814558,1 сом каржыланды. Бул 
бала бакчанын ачылышы менен 
20 жумуш оруну менен камсыз 
болду.

 Чїй єнїктїрїї фонду тара-
бынан 10166,3 млн сом кошум-
ча каржылоосу жана Ак-Башат 
айыл єкмєтїнєн 3175,3 млн сом 
бєлїнїп, Ак-Башат жана Айдар-
бек айылдарында узундугу 7 км. 
аралыгындагы таза суу тїтїктє-
рї толугу менен которулуп, пай-
даланууга берилди.

Жайыл райондук мамлекеттик 
администрациясынын єнїктї-
рїї фондунан жана жергиликтїї 
бюджеттен акча бєлїнїп, Арал 
айылына балдар ойной турган 
150,0 кв.м. аянтча курулду. Айыл 
єкмєтїнїн бюджетинин эсеби-
нен 602 миў сом акча каражаты 
каралып, айдоо аянттарындагы 
17 км. келген ирригациялык сис-
темалар тазаланды жана лоток-
тор алмаштырылды.

Ошондой эле Ак-Башат айы-
лында кичи футбол аянтчасы 

курулуп, ага Чїй облусунун 
єнїктїрїї фондусу тарабынан 
5928,8 млн сом, жергиликтїї 
бюджет эсебинен 480,7 миў сом, 
жалпы суммасы 6409,5 млн сом 
жумшалды. 

Айылдын аймагын тазалоо 
жана таштандыларды чыгаруу 
максатында «Тазалык» муници-
палдык ишканасы тїзїлїп, анда 
5 жумуш оруну тїзїлдї.

Новониколаевка маданият 
їйїнїн аймагы дубал менен кур-
чалды.

«Жашыл мурас» программасы-
нын негизинде жашылдандыруу 
жана кєрктєндїрїї максатында 
жергиликтїї бюджеттен 92500 
миў сом жумшалып, муниципал-
дык мекемелеринин аймактарына 
«Ак-Тилек» жана «Балалык» бала 
бакчаларында жашылдандыруу 
иштери жїргїзїлдї.

"Тазалык" муниципалдык иш-
канасынын акча каражаттары-
нын эсебинен Новониколаевка 
айылынын кире беришинде сте-
ла орнотулду.

Ички жолдорду оўдоо боюнча 
15 км. жолду грейдерлєє иште-
ри жасалды.

АЙЫЛ ЧАРБА 
ТАРМАГЫ

Ак-Башат айыл аймагы боюн-
ча жалпы 6195 га жер каттал-
ган, анын ичинен 4566 га дыйкан 
чарбалардын їлїш жерлери, 1264 
га. мамлекеттик кайра бєлїштї-
рїї Фондунун (ГФСУ) жерлери, 
365 калк жашаган жерлер (при- 
усадебные участки). 4566 га дый-
кан чарбалардын жерлеринин 
3145 га сугат жер жана 1421 га 
кайрак жер деп катталган. Мам-
лекеттик кайра бєлїштїрїї Фон-
дунун (ГФСУ) жерлерин иште-
тїї боюнча 181 дыйкан чарба ме-
нен келишимдер тїзїлгєн. Анын 
ичинен жалпысынан 47 га жер 
тилкеси аз камсыз болгон 11 їй-
бїлєєгє бєлїнїп берилген. Ор-
точо ижара акысы ушул кїнгє 
чейин 1914 сомду тїзгєн болсо, 
азыркы учурда ижара акылары 
кєтєрїлїїдє. Анын ичинен 632 
га райондук айыл чарба єнїктї-
рїї башкармалыгына єткєрїлдї. 

Айыл аймагындагы 30 га жер-
ге 2022-жылы тамчылатып суга-
руу системасы менен сабиз эгил-
ген. Андан тышкары 2052 гектар-
га кїздїк дан эгиндери жана 302 

АЙМАК ЄНЇКСЄ – МАМЛЕКЕТ ЄНЇГЄТ

Єнїгїї жолундагы 
Ак-Башат

Єткєн жумада Жайыл 
районундагы Ак-Башат 
айыл єкмєтїнїн башчысы 
Улан Карымбаев 2022-жылы 
айыл аймактын социалдык-
экономикалык єнїгїїсїнїн 
иш-мерчемдериндеги 
жасалган иштери 
боюнча эл алдында 
маалымат берди. Жылдын 
жыйынтыгын чыгаргандан 
кийинки маалымат 
берїї жыйынына Жайыл 
райондук мамлекеттик 
администрациясынын 
башчысы-акими Тєрєгелди 
Тїркбаев єзї катышты. 
Жыйынга андан тышкары 
жергиликтїї кеўештин 
депутаттары, айыл єкмєткє 
караштуу айылдардын 
тургундары жана райондук 
мекеме-уюмдардын 
башчылары катышты.
Жыйындын жїрїшїндє 
сєз алган райондун акими 
Тєрєгелди Тїркбаев алгач 
Ак-Башат айыл єкмєтїнїн 
жашоочуларын жыл ичинде 
жашоо-шартты жакшыртуу 
їчїн жасаган алгылыктуу, 
ийгиликтїї иштери їчїн 
ыраазычылык билдирип, 
жемиштїї натыйжалары 
менен куттуктап єттї. 
Андан соў айыл єкмєттїн 
башчысы Карымбаев 
Уланбек Темирбекович 
жыл жыйынтыгын 
чыгарган маалыматтарын 
баарына кєрїнїп турган 
интертактайга чагылдырып, 
залдагы элге кеўири 
маалымат берди. 
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га арпа айдалган. Жаздык буу-
дай 300 га жана жаздык арпа 
1581 гектарды тїзєт. Кант кы-
зылчасы 260 гектарга айдал-
са, аш сабизи 176 га айдалган. 
Бахча єсїмдїктєрї 120 гектар-
ды тїзїп, 9 гектар жерге кїнєс-
кана куруу каралып иш жїзїнє 
ашырылууда. 

Айыл аймагыбызда жайыттар 
тууралуу маалымат бере кетсек, 
жалпысынан 10800 гектарды тїз-
сє, анын ичинен жарактуусу 4773 
га деп эсептелинет. 4773 га жа-
йыт жерибиздин 3632 гектары 
Суусамыр єрєєнїндєгї алыскы 
жайыттарга кирип, 1141 гекта-
ры жакынкы жайыттарга кирет. 

СОЦИАЛДЫК 
КОЛДООЛОР

Айыл аймагында Ооган согу-
шунун 22 ардагери бар. Советтик 
Куралдуу кїчтєрїнїн чектелген 
контингентинин Ооганстандан 
чыгарылуусунун 30 жылдыгы-
на карата жергиликтїї бюджет-
тен 62 000 сом бєлїнїп, атайын 
иш-чаралар єткєрїлдї. Ошон-
дой эле Эл аралык аялдар кї-
нїнє карата жергиликтїї бюд-
жеттин эсебинен 90 000 сом бє-
лїнїп, 225 аялга сый дасторкон 
уюштуруп бердик. Апрель окуя-
сына карата жергиликтїї бюд-
жеттен 10 000 сом, Чернобыль 
кырсыгына катышкан адам-
дарга жергиликтїї бюджеттен                                    
12 000 сом, 9-май Улуу жеўиш 
кїнїнє карата 36 000 сом, Энелер 
кїнїнє карата 16 000 сом, Балдар 
кїнїнє карта 15 000 сом, кїзгї-
кышкы жылытуу мезгилине ка-
рата 80 адамга 320 000 сом кара-
лып, атайын майрамдык маанай 
тартуулап келебиз. 

Карылар кїнїнє - 51 000 сом, 

майыптар кїнїнє карата 63 500 
сом, 90 жаштан жогорку кары-
ларга баштыкча 25 000 сом, 
“Нурлуу балдар” їйїнє 5000 сом, 
Балдарга жаўы жылдык белекке 
45 000 сомдук жардам берилди. 
Айыл амагындагы материалдык 
жактан колдоого муктаж болгон 
32 адамга жалпы жонунан 109 
000 сом жумшалды. Жыл сайын 
уюштуруп келген мындай иш-
чаралар айыл єкмєтїнїн адми-
нистрациясынын кїн тартибин-
де турган маанилїї маселе болуп 
эсептелет. 

2023-ЖЫЛГА 
СОЦИАЛДЫК- 
ЭКОНОМИКАЛЫК 
ЄНЇГЇЇ ПЛАНЫ

Быйылкы жылы Ак-Башат 
айыл аймагында жасала турган 
иштер кєп. Атап айтсам, Чїй об-
лустук єнїктїрїї фонду тарабы-
нан 29 млн сом суммасында су-
гат тармактарына керектелїїчї 
лотокторду алмаштыруунун дол-
боор келишими тїзїлгєн. Андан 
башка Ак-Башат айылындагы 
«Ак-Тилек» бала бакчасын ка-
питалдык оўдоо иштерин колго 
алабыз. «Балалык» бала бакча-
сынын айланасын кєрктєндїрїї 
жана кошумча балдар аянтчасын 
куруу каралууда. Бала бакчасы-
нын кошумча курулуштарын жа-
на кєрктєндїрїї иштерин АРИС-
тин колдоосу менен жїзєгє ашы-
рабыз. Новониколаевка айылын-
дагы сейил багын кєрктєндїрїп 
калыбына келтирїї Чїй облус-
тук єнїктїрїї фондуна долбоор 
даярдалууда.

Ошондой эле жерлерди бир ка-
тегориядан экинчи категория-
га єткєрїї (трансформациялоо) 

иштери жїргїзїлєт. «Ас-Салам» 
коомдук фонду менен бирдикте 
аймактагы таза суу тїтїкчєлєрїн 
толук алмаштыруу боюнча иш-
тер жїрїп жатат. Новониколаев-
ка айылындагы спорт зал куруу 
иштерин аяктап, ишке киргизїї 
алдында турат. 

Ички жолдорду оўдоо жана кє-
чєлєргє жарыктандыруу иштери 
жергиликтїї бюджет эсебинен 
жїргїзїлєт. Бир чакырым жол-
го асфальт тєшєлєт. 

Ошентип Ак-Башат айыл єк-
мєтїнїн башчысы Улан Карым-
баев жыл жыйынтыгы менен жы-
йын катышуучуларын тааныш-
тырып бергенден кийин, эл тара-
бынан айтылчу сын-пикирлерге, 
суроо-талаптарга кєўїлїн бур-
ду. Негизинен Ак-Башат айыл єк-
мєтїнїн калкы тарабынан адам-
дардын, єзгєчє окуучулардын, 
жаштардын ємїрїнє коркунуч 
келтирген жайларды тїнкїсїн 
жарыктандырып, коркунучтар-
ды жоюу, коомдук жайларда баш 
аламандыкты жаратып, бекер-
чилик менен алек болгон инсан-
дарды тактап, алар менен иш-
тєє керектигин, алардын арак-
кечтик, баўгилик менен алекте-
нїїсїнє жол бербєє керектиги ба-
са белгиленип, ар кандай жїйєє-
лїї сунуштар айтылды. 

Айыл аймагынан турак жай 
куруу їчїн жер тилкесин бєлїп 
берїї їчїн кайрылган арыз ээлери 
дагы ушул маселени тездетїїнїн 
кандай жол-жоболору бар экенди-
гине жана бул багытта кандай 
чечкиндїї иш-аракеттердин бо-
луп жаткандыгына кызыгышты.

Райондун акими Тїркбаев 
Тєрєгелди мырзанын аймак-
ка тиешелїї болгон ар бир 
маселеде кеўири маалыматы 
бар экендиги жыйын каты-
шуучуларын тереў ыраазы 
кылды. Ой-пикири, суроо-
талабы менен кайрылган ар 
бир жаранга єзї дагы жооп 
берип, кеўири маалыматты 
берип жатты. Айылдыктар 
їчїн маанилїї болгон масе-
лелердин ар бири анын кєўїл 
чордонунда болуп, талапка 
ылайык чечїїнїн жолдо-
рунун айланасында иштеп 
жатканын Тєрєгелди мырза 
ынанымдуу далилдеп, айтып 

берип, аймак элин ыраазы 
кылды. 

Єзгєчє турак жай куруу їчїн 
жер тилкесин бєлїп берїї туу-
ралуу суроолор узатылганда 
ал: “Урматтуу Ак-Башат айы-
лынын тургундары, Президент                    
Садыр Жапаров ушул маселеде 
атайын мыйзамдардын айлана-
сында иштєєнї талап кылууда. 
Жер бєлїп берїї маселесин карап 
жатабыз. Буюрса, чечилет. Биз-
дин мамлекетте їй-жайларды 
куруу їчїн жерлерди бєлїштїрїї 
жаатында кєп айтылууда. Элет-
те ар бир инсанды турак жай, ба-
кубат жашоо менен камсыз кылуу 
їчїн канчалаган зор аракеттер кє-
рїлїп жаткандыгына єзїўїздєр 
кїбєсїздєр. Сиздерден дагы кол-
доолорду, жарандык позицияўыз-
дардын так, жарык болуусун каа-
лайбыз” деди єз кезегинде.

Жергиликтїї кеўештин депу-
таттары кандай иштеп жатыш-
кандыктары туурасындагы тал-
кууда эл тарабынан айрым де-
путаттар сынга кабылды. Депу-
таттык мандатка ээ болушкандан 
кийин, эл алдында берген убада-
ларын аткарбаган эл єкїлдєрї-
нїн мандатын эл їчїн иштеп бе-
ре турган жаштарга алып берїї 
маселесин карап, депутаттарга 
эскертїї берилди. 

Жыл жыйынтыгын чыгар-
ган жыйындын соўунда Ак-
Башат айыл єкмєтїнїн баш-
чысы Карымбаев Улан мырза: 
“Ушул бїгїнкї мага берилген 
мїмкїнчїлїктєн пайдаланып, 
элиме, айылдаштарыма, за-
мандаштарыма чоў ырахма-
тымды айтып, ыраазычылык 
билдирем. Улуу-кичїї агала-
рыма, инилериме, апалары-
ма, эже-карындаштарыма 
бекем ден соолук, бактылуу 
ємїр, бакубат жашоо каа-
лайм. “Туулган жердин топу-
рагы алтын” демекчи, айма-
гыбыздын гїлдєп-єнїгїїсї 
їчїн жасап жаткан изги ниет-
териўиздерди жакшылыктар 
коштоп, болочокто тєрт тара-
бы келишкен, єнїгїп-єскєн, 
гїл жыттуу аймактардын 
бири бололу деген ниетимди 
билдирем” деп коштошту.

Аймактын элинин максат-
тилектери орундалып, їс-
тїбїздєгї жылда жаўы 
ийгилик-жетишкендиктер ак-
башаттык замандаштарыбыз-
ды коштоп жїрсїн.

Раиса ДЇЙШЄНБЕКОВА
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КУТ ДААРЫГАН САРЫ-ЄЗЄН

Жайыл районундагы Кара-Балта 
шаарынын мэри Мирлан ЖЕКШЕНОВ:

“Быйылкы жылды мыкты 
ийгиликтер коштойт”

- Мирлан Ратынбекович, 
єткєн кїндєр жасалган жа-
гымдуу иштер менен эсте ка-
лат. «Аз жашасаў да саз жа-
ша» деп бекеринен айтыл-
байт. Шаар жашоочулары-
нын їмїтїн актоо їчїн ка-
рууўузду казык кылып жа-
тасыз. Єткєн жылдын айтар-
лык жыйынтыктарынан ай-
тып берсеўиз?

- Єткєн 2022-жылдын 
24-майында шаар башчылы-
гына бекидим. Аталган жооп-
туу кызматка келгенге чейин 
айыл аймагынын єкмєт баш-
чылыгын аркалап, жергиликтїї 
жетекчиликтин мектебинен єт-
тїм. Албетте, такшалдым, таж-
рыйба топтодум. Эл мїдєєсїн 
аткаруу жеўил-желпи иштер-
ден эмес. «Кааласаў кар кїйєт» 
дегендей демилге кєтєрїї, жарк 
эткен жаўылыктарга умтулуу 
акыбетин берерине кєзїм жет-
ти. Демек, ар бир жетекчиге та-
лыкпас мээнет, уюштуруучулук 
жєндєм абадай керек. Заманбап 
жашоонун агымынан артта кал-
саў, эч качан ийгиликтер эрчи-
бейт. Изденїї жана изденїї ий-
гиликтерге себеп.

Мен келгенде шаардын бюд-
жети бекитилип, бардык жа-
салуучу иштерге жумшалуучу 
каражаттар каралып калган. 
Жаўы жетекчиликтин алдын-
да маанилїї максаттар тур-
ган. Шаарды тїп тамырынан 
єзгєртїї їчїн бир нече жылга 
багытталган єнїктїрїї стра-
тегиясын тїзїї зарыл эле. Мэ-
риянын кызматкерлерин жана 
анын структуралык тїзїмдє-
рїн, ошондой эле муниципал-
дык ишкана, мекемелердин 
ишин карап чыгуу боюнча баа-
рыбыз салым кошуп, белгилен-
ген милдеттерди аткарууга ки-
риштик. Аракеттерибиз акыбе-
тин берди. Жыл аягында нечен 
жылдан бери сїрсїп, топтолуп 

калган кєйгєйлєрдїн бир ката-
рын чечїїгє їлгїрдїк.

Айталык, шаар кєчєлєрїн жа-
рыктандыруу, жол жана тра-
туарларды оўдоо, мектеп, бала 
бакчалардын, шаардын сани-
тардык абалын жакшыртуу, жа-
шылдандыруу їчїн сугат масе-
лесин чечїї айтканга оўой бол-
гону менен аткарарга келгенде 
оор эмеспи. Алгачкы кадамды 
шаардык муниципалдык кыз-
маттын иштерин оптимизация-
лоодон баштадык. Демек, из-
денїї гана натыйжасын берет 
демекчи, шаардык кеўештин 

депутаттары менен биргеле-
шип, бюджеттик каражаттын 
максаттуу жана сарамжалдуу 
жумшалышына жетиштик. На-
тыйжада айтарлык кєрсєткїч-
тєрдї кєкєлєттїк. Шаар калкы 
айткандай кечкисин кєчєдє эр-
кин жїрїї болбой калган. Тїн-
кї шаардын кєркїн бузган ка-
раўгы кєчєлєрдїн катары сую-
луп, учурда шаар кєчєлєрїнїн 
70 пайызы заманбап жарык-
тандыруучу жабдуулар менен 
жабдылып, тїнкї шам чырак-
тар орнотулду. Шаарыбыз жар-
кырап, караўгылык капардан 

чыкты. 1,3 чакырым жол 
капиталдык оўдоодон єт-
кєрїлдї.

- Акылга дыйкан кыр-
гыз элибиз: “Эшигин кє-
рїп тєрїнє єт” деп таза-
лык маселесине зор маа-
ни берген. Мурдагыга ка-
раганда шаарда тазалык 
єкїм сїрє баштаптыр. 
Таштанды жана тазалык 
маселесин чечїї аракет-
териўиздер акыбетин бе-
риптир. Мына ушул ба-
гытта айтып берсеўиз?

- Шаарыбыздагы кєп-
тєн бери чечилбей келген 
оор маселе мына ушул таш-
тандылардан арылуу бол-
гон. Бул багытта иш жїр-
гїзгєн “Универсал” ишка-
насынын иштерин илик-
теп, жакындан таанышып, 
ак жана карасын талдоого 
алдык. Айталык, алардын 
материалдык-техникалык 
шарты начарлап кеткен. 
Аларга тийиштїї 12 ата-
йын техникаларын колдо-
нууга мїмкїн болбой кал-
ган. Трактор, экскаватор 
баш болгон техникаларын 
оўдоо тїйшїгї жумушчу-
лардын кєкєйлєрїнє кєк 
таштай тийип турган. Мы-
на ушул курч маселени мэ-

риянын жана шаардык кеўеш-
тин биргелешкен аракеттери 
менен жыл аягында чечїїгє 
жетиштик. 6 даана заманбап 
таштандыларды чыгаруучу жа-
ўы техникаларды алып бердик. 
Техникаларды сатып алууга                                                         
23 895 000 сом жумшалды. 
“Универсал” муниципалдык 
ишканасынын атына заты жа-
рашты. Таштандыларды чыга-
руу жагынан колубуз узарды. 
Шаар калкы ыраазычылыкта-
рын билдирип жатканы – нечен 
жылдан берки курч маселе че-
чилди. Былтыркы жылдын ий-
гиликтеринин сап башы мына 
ушул тазалык маселеси болуп 
калды. Чечкиндїї кадамдарды 
жасадык.

Баарыбызга беш манжа-
дай белгилїї милдеттердин 
туу башы айлананы жашыл-
дандыруу, экологиялык жана 
климаттык коопсуздукту сак-
тоо менен турукташтыруу эке-
ни талашсыз. Бул багытта Пре-
зидентибиз Садыр Жапаровдун 
Жарлыгы жарыяланган. Мына 
ушул Жарлыктын алкагында 
былтыр бир катар жашылдан-
дыруу иштерин илгерилеттик. 
Жалпы 7811 даана жаш кєчєт-
тєрдї олтургуздук. Турак жай, 
мекеме-ишканалардын, парк, 

сейил бактардын, бала бакча, 
мектептердин айланасы жа-
шылдандырылды. Ишембилик-
тер уюшкандыкта жїргїзїлдї. 
Мисалы, «Дельфин» бала бак-
часынын кєрктєндїрїї иште-
ри кєўїлгє толду. Анда 600 туя 
кєчєтї олтургузулду. Шаардык 
маданият їйїнїн жаўы аллея-
сы курулууда. Мында да 325 ак 
кайыўдын кєчєттєрї єстїрї-
лїїдє.

Шаар калкын сулуулукка сук-
тандыруу, айлананы кооздоо, 
жакшыртуу жана жашылдан-
дыруу, архитектуралык саама-
лыктарды сактоо максатын-
да конкурс єткєргєнбїз. Кон-
курстун жыйынтыгы менен 
жеўїїчїлєр сыйланып, жалпы 
шаарлыктардын шаарга болгон 
сїйїїлєрї бекемделди.

- Мирлан Ратынбекович, 
социалдык объекттерди ку-
руу жаатында жарк эткен 
жаўылыктарыўыздар бар. 
Ушул багытта баарлашсак...

- Албетте, жаўы курулуш-
тарды курсак деген тилекте-
рибиз арбын. Андыктан би-
ринчи кезекте каржы масе-
лесин чыўдоого кєўїл бурба-
сак болбойт. Социалдык жа-
на экономикалык программа 
жана пландарды аткаруу ма-
селесин чечїїгє келгенде ал-
бетте, каржыга карап калары-
быз бышык. Андыктан бирин-
чи кезекте шаардык кеўеш ме-
нен биргеликте шаардык бюд-
жетти чыўдоого артыкчылык 
берїїгє ашыктык. Биримдик 
бар жерде береке да болору 
чындык. Былтыр жергилик-
тїї бюджеттин киреше бєлї-
мї биринчи ирет 318 млн сом 
менен толукталып, кєрсєткї-
чїбїз 133 пайызды тїздї.

Жаўы курулган жана оўдол-
гон объекттер боюнча ток-
толсок: 330 орундуу «Дель-
фин» бала бакчасы курулду. 
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Каржылоо негизинен Чїй об-
лустук єнїктїрїї фондусунан 
болду. Ал эми каржылоонун 
30 пайызын жергиликтїї бюд-
жет бєлдї. Ошондой эле №7 
мектептин чатыры алмашты-
рылды. Жасалган иштерге 3 
606 442 сом керектелди. Жа-
йыл райондук борборлошту-
рулган оорукананын инфек-
циялык бєлїмїнїн имараты 
капиталдык оўдоолордон єт-
тї. Европа єнїктїрїї банкы 
тарабынан жана жергилик-
тїї бюджеттин салымы ме-
нен бїттї. Мындан тышкары 
№2 ЇДТнын имараты да оў-
долду. Каржылоонун 70 па-
йызы Чїй облустук єнїктї-
рїї фондунан, калган 30 па-
йызы жергиликтїї бюджеттен 
берилди. Курууга кеткен жал-
пы сумма 9 753 845 сом. Чїй 
облустук єнїктїрїї фондунун 
жана жергиликтїї бюджеттин 

эсебинен дагы №9 мектептин 
кичи футбол залы салынды. 
Былтыр 28-декабрда футбол 
талаабыз пайдаланууга берил-
ди. Салтанаттуу ачылышын бы-
йыл жасайбыз.

Коомдук тартипти сактоо да 
учурдун бирден-бир талабы. 
Тємєнкї парк тарапка мили-
ция пункту салынды. Жерги-
ликтїї бюджеттен 850 миў сом 
жумшалды.

Келечегибиз балдар їчїн 
эс алуучу жана ойноочу ком-
плекстерди салуу да колго алы-
нууда. Шаардын 16 кичи участ-
каларында балдар їчїн жагым-
дуу жаўылыктар жанданды. 

Кезектеги шаардык кеўеш-
тин сессиясында депутаттар-
дын колдоосу менен Кара-Балта 
шаардык мэриясынын жаўы 
тїзїмїн бекиттик. Мэриянын 
бардык ишмердигин, аппара-
тын, тїзїмдєрїн тыкандык ме-
нен карап чыктык. Эў башкы-
сы, оптимизациялоонун алка-
гында 11 млн сомду бюджеттен 
їнємдєєгє жетиштик. Бул кар-
жыны шаардын инфраструкту-
расы жана єнїгїїсї їчїн жум-
шамакпыз. Учурда юридика-
лык суроолору такталып, иш-
кагаздары даярдалууда.

- Шаардын кєркїн бузган 
мыйзамсыз курулуштардан 
арылуу аракеттериўиздер 
текке кетпеди. Шаардыктар-
дын каалоосундай жашоого 
дагы кандай аракеттерди 
жасап жатасыздар?

- Аракеттер эч качан токтоп 
калбашы керек. Шаардын му-
ниципалдык жерлеринде, ай-
рыкча базарлардын айланасын-
да баш аламандык менен курул-
ган соода, коммерциялык ба-
гыттагы жайлардан арылуу, 
алардын мыйзамдуулугун тес-
ке салуу багытында баштаган 
иштерибиз ийине жетти. Єт-
кєн жылдын аягында аталган 
объекттерди инвентаризация-
лоо натыйжасын берди. Мый-
замсыздык менен курулган          
97 курулуш аныкталды.

Шаардын жогорку жагын-
да орун алган соода борборло-
ру теске салынууда. Архитек-
туралык кєрктєрїнє кєўїл бу-
рулууда. Мындай ырааттуулук 
шаардын тємєнкї жактарында 

да кулач жаюуда. Баш аламан-
дык менен жїргїзїлїп келген 
соода тармактарындагы кемчи-
ликтер четтетилїїдє. Тийиш-
тїї чаралар кєрїлїїдє. Демек, 
мындан сабак алууга тийишпиз. 
Мындан ары мыйзамсыздыкка 
жол берилбейт.

Мыйзамсыздык менен курул-
ган жайлардан тышкары уба-
гында мыйзамдуу эле курулган 
объекттер суук колдордун ко-
луна тїшїп кеткен. Мына ошо-
лорду кайрып алып, калыбына 
келтирїї иштери илгерилєєдє. 
Мисалы, мурдагы “Солнышко” 
бала бакчасы мэриянын балан-
сына кайтарылды. Алынган ба-
ла бакчанын имаратына дагы 
бир заманбап бала бакча ку-
рууну кєздєп жатабыз.

- Быйылкы жылдын иш-
пландарынан да айта кетсе-
ўиз?

- Быйыл буюрса 5 чакырым 
жолдун саатын толук чыгара-
быз. Чынында шаарыбыздын 
жолдору оўдоого муктаж. Бул 
айтылгандар чек эмес, жол ма-
селесинен четтебейбиз. Шаар-
дагы айтарлык кемчилик жа-
шылдандыруу жаатында орун 
алууда. Сугат суусу толук кан-
дуу чечилбей келгендиктен, жа-
шылдандыруу ойдогудай бол-
бой жатат. Андыктан, шаардын 
ички суу системасын жєнгє са-
луубуз зарыл. Бул багытта там-
чылатып сугаруу маселесин че-
чїїгє кириштик. Айта берсек 
максаттарыбыз кєп. Социал-
дык маанидеги объекттерди ку-
руу жана оўдоо иштери колго 
алынмакчы. Келечек пландары-
бызды айтып олтурсак сєз узак.

Айчїрєк МАКЕШОВА

Спорт – ден соолуктун булагы Балдарга шарт жарашты

Жаўы техникалар їзїрїн берїїдє

"Менин милициям – мени коргойт"
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- Словения єлкєсї менен 
дипломатиялык мамилелер-
дин тїзїлгєнїнє жакында 30 
жыл толот. Бирок, бул жыл-
дар аралыгында бир да жолу 
аталган єлкє менен тїз байла-
ныш тїзїлбєптїр. Эмне їчїн?

- Словения менен байланыш-
тар буга чейин эл аралык уюм-
дардын деўгээлинде жакшы эле 
жїрїп келген. Бул жылы Слове-
ния Борбордук Азиядагы мам-
лекеттер менен кызматташууну, 
анын ичинен Кыргызстан менен 
да дипломатиялык мамилелерин 
чыўдоону каалап, биздин єлкєгє 

Словения Республикасынын Єк-
мєтїнїн тєрагасынын орун ба-
сары, Тышкы иштер минист-
ри Таня Файон келди. Биз Таня 
Файон менен тар жана кеўейтил-
ген курамда сїйлєшїїлєрдї єт-
кєрдїк. Кеўейтилген курамда-
гы сїйлєшїїлєрдїн жїрїшїндє 
Кыргызстан менен Словениянын 
ортосундагы эки тарапты кызык-
тырган маселелер талкууланды. 
Биринчи кезекте жогорку деў-
гээлдеги иш сапарларды уюш-
туруу, эки тараптуу саясий ке-
ўешмелерди єткєрїї жана эл 
аралык уюмдардын алкагында 

єз ара аракеттенїї аркылуу сая-
сий кызматташтыкты кеўей-
тїї зарылчылыгы белгиленди. 
Соода-экономикалык кызмат-
таштык маселелерине єзгєчє 
кєўїл бурулду. Маалыматтык-
коммуникациялык технология-
лар, жашыл экономикага єтїї, 
энергиянын кайра жаралуучу 
булактары, анын ичинде гид-
роэнергетика, ошондой эле ту-
ризм жана кайра иштетїї єнєр 
жайы тармактары артыкчы-
лыктуу багыт болуп саналат. 
Маданий-гуманитардык чєйрє-
дє студенттердин єз ара алмашуу 
программаларын кеўейтїїгє ба-
сым жасалды. Мындан тышкары 
айыл чарба тармагында да кыз-
матташуу боюнча сєз болду.

- Айыл чарба багытында 
кандай кызматташуулар бо-
лушу мїмкїн?

- Словения Кыргызстан сыяк-
туу кичинекей тоолуу єлкє. Жа-
рандарынын саны 2,5 миллион. 
Бирок, Словения экономикалык 
жактан єнїккєн єлкє. Туризм, 
технологиялар, айыл чарбасы 

менен мактана алат. Айрыкча бул 
єлкєдє ветеринардык кызмат-
тын иши жолго коюлган. Евро-
па боюнча эў кїчтїї ветеринар-
дык кызмат словениялыктарда 
деп так айта алабыз. Ошондук-
тан биз бул тармакта кызматта-
шууну макулдаштык. Таня Фа-
йон гидроэнергетика, жашыл 
экономика боюнча долбоорлор-
го кызыгуусун билдирди. Мын-
дан тышкары Словения фарма-
цевтика тармагы менен макта-
на алат. Европанын аймагында 
Словения фармацевтика тарма-
гын жолго койгон єлкє катары 

белгилїї. Бул тармактар боюн-
ча Кыргызстан менен Словения-
нын Тышкы иштер министрлик-
теринин ортосундагы кызматта-
шуу боюнча меморандумга кол 
коюлду. Андан тышкары Бишкек 
шаарында Словениядан 15 иш-
кер катышкан биринчи кыргыз-
словен бизнес форуму єткєрїлдї. 
Форумдун жїрїшїндє кыргыз 
жана словениялык ишкерлер тїз 
байланыштарды тїзїшїп, кыз-
матташуу боюнча їч меморан-
думга кол коюлду.

 Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

ИШЕНИМ АРТТЫРГАН ИШ САПАР

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер 
министри Жээнбек КУЛУБАЕВ:

“Словения Кыргызстан сыяктуу 
кичинекей тоолуу єлкє”
Єткєн аптанын аягында єлкєбїзгє Словения Республикасынын 
Єкмєтїнїн тєрагасынын орун басары, Тышкы иштер министри Таня 
Файон алгачкы иш сапары менен келди. Кыргыз Республикасы менен 
Словения єлкєсїнїн дипломатиялык мамилелерине келерки жылы 
30 жыл толгону турганына карабай, бул узак жылдар аралыгындагы 
биринчи иш сапар болгонун белгилегибиз келет. Таня Файондун 
Кыргызстанга келиши, дипломатиялык мамилелерди жаўы тепкичке 
кєтєрїї менен эки тараптуу кызматташтык мындан ары бекемделе 
тургандыгын Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри 
Жээнбек Кулубаев баса белгиледи. Биз Тышкы иштер министри 
Жээнбек Кулубаевге кайрылып, иш сапар боюнча суроо узаттык. 

ЭСИМДЕ…

Ооган согушунун ардагери Жолдошбай КОЗУКЕЕВ:

“Ооган согушу жїрєккє 
кеткис так калтырды”
Быйыл Советтик аскерлердин 
Ооганстандан чыгарылгандыгына 
34 жыл болот. Ооган согушу 
он жылга созулуп, СССРдин 
куралдуу кїчтєрї он тєрт жарым 
миўден  ашуун жоокерлеринен 
ажыраган. 66 жоокер Советтер 
Союзунун Баатыры деген наамга 
ээ болушкан. Кыргызстандан 
7330 аскер кызмат єтєп,  259у 
баатырларча курман болсо, тєрт 
жоокер дайынсыз жок болгон. 
Орусиянын Москва облусунун 
Балашиха шаарында жашап 
жана эмгектенип жаткан, “Ооган 
элин коргогондугу їчїн” деген 
медалдын ээси  Жолдошбай 
Жансариев менен ошол от кїйгєн 
учур тууралуу маектештик.

- Мен 1981-жылы окууну ийги-
ликтїї аяктаган соў, 1982-жылы 
Советтик Армиянын катарына 
чакырылдым.  Алгач Тїркмєнс-
тандын Кызыл-Арбат деген шаа-
рындагы мотоаткычтар полкун-
да  снайпер болуп кызмат кыл-
дым. 1984-жылы  Оогастанда со-
гуш абдан кїчєп турган мезгилде 
мени ошол жакка кызмат кыл-
ганы жєнєтїштї. Анткени Оо-
ганстан мусулман єлкєсї болгон-
дуктан, ал согушка кєбїнчє му-
сулмандардын балдарын жєнє-
тїшчї. Алгач Ашхабад шаарынан 
Ооганстандын борбору Кабулга, 

андан соў  Шиндант деген шаар-
га учтук. Ал жерден бизди полк-
торго бєлїп жиберди. Шиндант 
шаары Герат деген атактуу шаар-
дын жанында экен. Мен 40-ар-
миянын 101 мотоаткычтар пол-
кунда 1985-жылга чейин кызмат 
єтєдїм. Биз кєбїнчє Советтик 
аскерлердин ташыган жїктєрїн 
бир шаардан экинчи бир шаар-
га коштоп барчубуз. Эми ойло-
сом жаш, курч экенбиз, єлїм эм-
не экенин ошондо сездик. Кїн са-
йын, саат сайын жаныўдагы бир-
ге кызмат кылган жоокерлер жок 
болуп турат. Бомбалардын ал-
дында калышат. Колу-буттары 
їзїлїп кеткендери бар. Кээ бир-
леринин єлїктєрїн тааныбай ка-
лабыз. Ошондуктан бизге дайы-
ма куру патрондун ичине аты 
жєнїбїздї, жашаган жерибизди 
жазып, эки жерге тигип коюш-
чу. Кокусунан єлїп калсаў  ошол 
патрондун ичиндеги жазуу аркы-
луу таап алышчу. Мен да їч жо-
лу курчоодо калып, жарадар бол-
дум. Бизди башка полктон ке-
лип куткарып кетишкен. Ооган-
дык жоокерлер да ошол мезгил-
де мыкты куралданышкан экен.

Бизге бир жолу тоолордун эў 
бийик чокусунда жайгашкан 
душмандарды жок кылуу буй-
ругу берилди. Тоонун чокусун 
алуу єтє кєп кыйынчылыктар-
га турду, тынымсыз согушуп 

жатып, авиациянын кїчї ме-
нен  алардын дзотун алдык. 
Чындыгында алар согушка ка-
туу даярданышкан экен. Душ-
мандар тоонун чокусун  бе-
тондоп ок єтпєс кылып бекем-
дешиптир. Ошол оор согуш-
та  Кыргызстандан барган биз 
курактуу жаш балдардын  кєбї 
мерт болуп кетишти. Менин ичер 
суум, кєрєр кїнїм бар экен мин-
тип жашап жатам. Бирок, Оо-
ганстанда кызмат кылган бал-
дардын кєбї ар кандай оорулар 
менен ооруп, кєбї эрте эле бул 
дїйнєдєн єтїп кетишти. Берген 
пенсиясынын єлчємї деле кєп 
эмес. Кєптєгєн балдар стресске 
чалдыккан. Кєбї жарадар болуп, 
майып болуп калышкан. Мен де-
ле ооруга чалдыктым, ошол со-
гуштан тапкан пайдам ушул бол-
ду. Уктай албайм, дагы эле болсо  
канча жыл єтсє да чоочуп ойго-
ном. Кєздєрїм жакшы кєрбєйт. 
Согуштан кийин ушундай болуп 
калдым. Кєп нерсени кєтєрє ал-
байбыз. Ооган согушунда кыр-
чындай жаш балдар єлїп кетти, 
бул согуш бизге кайгы-капаны 
алып келди. 

- Жолдошбай, азыр сен 
Москва облусунун Балаши-
хова шаарында жашайт экен-
сиў, ал жакка кандайча кетип 
калдыў? 

- Мен аскерден кызмат єтєп 

келгенден кийин билим алуу 
їчїн 1985-жылы Москва шаа-
рына (анда биздин борбор 
эмес беле) окууга барып, МЛ-
ТИ (Москва токой-техникалык 
институтун) ийгиликтїї аяк-
тап инженер-экономист деген 
кесипке ээ болуп, айылга келип 
токой чарбаларынан єзїмє ыла-
йыктуу иш таппай калдым. Баа-
ры тааныш-билиш менен ишке 
орношот экен. Бул жерде  сага 
ылайыктуу иш жок дешти. Эки 
жылдай Жалал-Абад облусунун 
Шамалды-Сай шаарчасында, 
Таш-Кємїр шаарында ар кайсы 
жумуштарда иштеп жїрїп, акы-
ры 2002-жылы єзїм билим ал-
ган Москва шаарына кетип, ушул 
кїнгє дейре ошол жерде иштеп 
жатам. Азыркы кїндє Москва 
облусунун Балашиха шаарын-
да бак-чарбачылык компания-
сында электрик болуп иштеп жа-
там. Эки уулум, їч неберем бар. 
Мекениме, туулган жериме ба-
рып турам.

Орункул САТЫКУЛОВ

Ыш маселесин 
чечїї їчїн 
чечкиндїї иш 
алпаруу керек
Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасынын орун басары Бакыт 
Тєрєбаев Бишкектеги ыштын 
келип чыгуу себептерин жана 
алардын алдын алуу жолдорун 
чечїї максатында тиешелїї 
мамлекеттик органдардын 
єкїлдєрїнїн катышуусунда 
жыйын єткєрдї. 

Жыйында борбордогу ыш кєй-
гєйїн чечїї боюнча жол карта 
талкууланды.  “Жылытуу мез-
гилин ийгиликтїї єтїї макса-
тында экономика тармактарын 
жана калкты жеткиликтїї деў-
гээлде кємїр менен камсыздоо 
маселеси каралып келет. Ошол 
эле учурда, ден соолукка терс 
таасирин тийгизген ыш маселе-
си экинчи планда калууда. Ушу-
га байланыштуу ыш маселеси-
нин алдын алуу иштерин кїчє-
тїїбїз зарыл. Ыштын пайда бо-
луу себептерин чечїї жєнїндє 
тїзїлгєн “жол картанын” неги-
зинде тиешелїї жетекчилер иш 
алып барып, ай сайын иштин жї-
рїшї тууралуу так маалымат бе-
рїїўїздєр керек”, - деди Бакыт 
Тєрєбаев.
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КАРААНЫН ЇЗГЄН АК ШУМКАР ЖАН ДЇЙНЄ

Кыргыз киносунун корифе-
йи, легендасы, кыргыз ке-
реметинин жаратуучула-

рынын бири, айтылуу Геннадий Ба-
заров ушул жылдын 6-февралын-
да 81 жашында жарыкчылык менен 
кош айтышты. Ал 1942-жылы На-
рын облусуна караштуу Ат-Башы 
районунда туулган. Кино дїйнєсї 
бала чагында эле жан дїйнєсїн де-
лєєрїтїп, єзїнє магниттей тартып 
турган. Ошондонбу, бала чагында 
дембе-дем сїрєт чиймелегенди жана 
фото сїрєтчїлєрдїн эмгегине баам 
салганды жактырган. Орто мектеп-
ти аяктаган соў кыргыз кино сту-
диясына алгач жумушчу болуп ор-
ношуп, бир аз убакыттан соў опе-
раторго ассистенттик кызматты ат-
карып, кино дїйнєсїнє баш баккан. 
Жыл єткєн соў кесипкєй оператор 
болууну кєздєп, Москвадагы Бїткїл 
союздук мамлекеттик кинематогра-
фия институтуна тапшырган. Сынак 
убактысы єтїп кеткендигине байла-
ныштуу Геннадийге режиссёрлукка 
тапшырып кєрїїнї сунушташкан. 

“САМАНЧЫНЫН ЖОЛУ” 
ДЕБЮТТУК КИНО 
ТАСМАСЫ БОЛГОН

Кыргыз элинин маўдайына бїт-
кєн асыл уулу Чыўгыз Айтматов 
“Саманчынын жолу” тасмасын тар-
тууну Геннадийге сунуштаганда, 
дїйнєгє белгилїї жазуучунун чы-
гармасына тиш салуудан айбыгып, 
бир чети толкунданып, “кїчїм же-
тер бекен дегендей” жїрєксїнгєн 
боз улан сїрдєє менен кабыл алат. 
Жаўы гана институтту аяктаган 23 
жаштагы жигит “Чыўгыз Тєрєкуло-
вич, менин колумдан келбейт. Мен 
кечээги студентмин, мындай чоў 
фильмдерди тартып кєрє элекмин” 
дегенде “Кабатырланба, сенин “Мо-
литва”, “Пауза” аттуу курстук эмгек-
териўди кєрдїм. Фильмди тартууда 
жаныўда болуп, кеп-кеўешимди ай-
тып турам. Бир гана єтїнїчїм бар, 
Толгонайдын ролуна Бакен Кыды-
кееваны тарт” дейт улуу жазуучу. 

Бирок, ошол жылдары Айтма-
товдун бир катар чыгармала-
ры экрандаштырылып жатка-
нына байланыштуу, “Саман-
чынын жолу” тартылып жат-
кан учурда жазуучунун Ген-
надий Базаровго жолукканга 
убактысы болгон эмес. 

БАРДЫК ЭМГЕКТЕРИ 
КЫРГЫЗ 
КИНОСУНУН АЛТЫН 
ФОНДУСУНА КИРГЕН

Социалдык темалар             
Геннадий Базаровдун “жї-
рєк оорусуна” айланып, жа-
нын жай алдырчу эмес. Анын 
фильминин каармандары бей-
бечаралар, ичимдикке жакын-
дар, “тїнкї кєпєлєктєр”, жана 
коомдон четте калган жалгыз-
жарым адамдар эле. Аны ке-
сиптештери, тааныштары та-
машалап “подвальный режис-
сёр” деп келишкен. Анткени, 

анын фильмдериндеги айрым каар-
мандардын жер тєлєдє кїн кечирип, 
баш калкалаганын кєрїїгє болот. 
Геннадий Базаров тарткан бардык 
тасмалар кыргыз киносунун алтын 
фондусуна кирген.

"ЖЕР БЕТИНДЕ АДАМ 
БОЛУП ЖАШАГАНДЫ 
ЇЙРЄНСЄ ЭКЕН"

Ал єзїн “тагдырдын эрке уулу-
мун” деп айтып,  басып єткєн ємїр 
жолуна чексиз ыраазы болуп жа-
шаган, Жараткандын улуу кереме-
тин кєз жаздымда калтырбаган ин-
сан эле. Миў санат турмуштан адам 
тагдырын, єлїм-ємїр маселесин, 
адамдын адам болуу вазийпасына 
умтулуу чен-єлчємдєрїн кєрє бил-
ген чыгаан режиссёр болгон. Ген-
надий Базаров улуу искусствонун 
башкы миссиясы адамзатты тарбия-
лоо парзын кєўїл кєйїндє сактап,  
“Адамдар куштай болуп кєктє уч-
канды, балык болуп сууда сїзгєн-
дї їйрєндї. Эми жер бетинде адам 
болуп жашаганды їйрєнсє экен” де-
ген фразаны кайталаганды жакшы 
кєргєн. 

АКЫРКЫ САПАР

Геннадий Базаровду акыркы са-
парга узатуу зыйнатында мамлекет-
тик катчы Сїйїнбек Касмамбетов 
анын кєз жумарынан 20 кїндєй га-
на мурдараак їйїнє барып жолу-
гуп, чай ичип, сырдашып отуруп 
келгенин айтып “Жарыктык киши 
єлбєчїдєй болуп, ой-максаттарын, 
жасай турган иштерин айтып 
отурду эле” деп эскерди. Ал эми 
УТРКнын башкы директору Кай-
рат Иманалиев: “Ал кинорежис-
сёр болбой калганда мыкты жа-
зуучу болмок. Кино тармагы менен 
кетсе дагы калемин колдон тїшїр-
бєй, проза жазып жїрдї. Чыгарма-
ларын тасма кылып тартты. Генна-
дий аба, режиссуранын туу чокусу-
на чыгып, кылымга атын калтырып 
кетти” деди.

- Болдукан эже, сиз менен 
Рыспай Абдыкадыров туу-
ралуу маектешсек жагым-
дуу эле болобу же...?

- А-а, эмне їчїн болбосун, 
албетте болот. Рыспай агай 
тууралуу айтканда эч ток-
тоно албайм, айта берем. Ал 
тууралуу сєзїм бїтпєгєнї-
нє єзїм да таў калган учур-
ларым бар. Мен їчїн Рыспай 
агай дал ушундай, бїтпєгєн 
бир тема...

- Анда абдан кубанычта-
мын, сєздї башынан баш-
тайлы. Турмуштун, єз таг-
дырыбыздын биз моюн-
га алганга, танып койгон-
го мїмкїн болбогон айрым 
чындыктары болот экен. 
Сиз гїлкайырдай кулпунуп 
турган кезиўизде КР эл ар-
тисти, залкар обончу, ыр-
чы Рыспай Абдыкадыров-
дун сезиминин ойгонушуна 
таасир эткен экенсиз. Бул 
унутулгус окуя кайдан, кан-
дайча башталып кетти эле? 

- Ошол кїздє, 1993-жылды 
айтам...  Мен єзїмє, ал тур-
гай бул дїйнєгє батпай, бир 
башкача буулугуп, ички дїй-
нємдє толкун, сел жїрїп, 
мына-мына атыла турган ок-
той болуп калгам. Кєрсє, биз 
їчїн (агай экєєбїз дегеним) 
тагдырдын єзгєчє бир кїнї 
даярдалып жаткан экен. Агай 
да, мен да жолугуп, бири-
бирибизге мээримибиз тї-
шїп калат деп ойлогон эмес-
тирбиз... Бизди жолуктурган 
эў негизги себеп, бул – Муза 
жана Поэзия ааламы. Эгерде, 
биз музыканы, поэзияны жї-
рєгїбїз менен сїйбєгєндє эч 
качан жолукмак эмеспиз. Му-
зыка жана Поэзия – бизди би-
риктирген ыйык кєпїрє. 

... 1993-жылы кїздє Т.Са-
тылганов атындагы филар-
монияда 30-октябрдан 1-но-
ябрга чейин Рыспай агайдын 
чыгармачылыгынын 30 жыл-
дык отчёттук концерти бол-
гон. Биз ошол концерттен ке-
зиккенбиз. Агайдын концер-
тине катышып, анын А.Током-
баевдин сєзїнє жазган алгач-
кы обону “Кыздын ыры” ат-
туу ырын ырдоо мага буюр-
ган экен. Албетте, мен ке-
сипкєй ырчы эмесмин, бирок 

бутум жер баспай, булут ме-
нен баскандай ырдап жїрчї-
мїн. Агайдын кечесинде ыр-
даганым, менин алгачкы жа-
на акыркы жолу чоў сахнага 
чыкканым болуп калды... 

- Кыргыз элинин обон та-
рыхында єчпєй турган ор-
ду бар, атактуу адамдын 
сезими сизди таў калтыр-
дыбы? Тагыраак айтканда 
сизге кандай таасир этти?

- Рыспай агай менен жолу-
гушуу менин жашоомду га-
на эмес, кєз карашымды, ой-
лорумду тїп-тамырынан єз-
гєрттї десем болот. Агайдын 
сезими тууралуу эч нерсе ай-
талбайм, бирок анын ошон-
догу оттуу, мээримдїї, ый 
жана ой тунган каректерин 
эч качан унутпадым. Ошол 
каректер жылдар бою мени 
коштоп жїрдї, жїрєгїмдїн 
отун кїчєттї, айтып бере ал-
бас таттуу сезимдерге бєлє-
дї, бешикте терметкен бала-
дай дїйнємдї терметти. Би-
лесиўби, мен жанар тоодой 
атылдым, токтободум, жана 
бердим, кїйє бердим... Шуру-
дай чачылдым, жылдар бою 
жыйналбадым... Аалам кез-
ген дубанадай баарынан ке-
чип, єз дїйнємє сїўгїп ки-
рип кеттим... Жашоого кайт-
каныма аз гана жылдар бол-
ду. Таттуу уйкудан ойгонгон-
доймун. Ойгонбой эле койго-
нумда кана!.. Жердин їстїн-
дєгї жашоо кандай гана тїй-
шїк, ал эми сїйїїсїз жашоо 
тозоктун нак єзї... 

- Їйлєнїї оюнуздарда 
болгонбу?

- Ооба, болгон. 1994-жылы 
январь айында Б.Боркеевдин 
“Шерине” аттуу автордук бе-
рїїсїнє тартылганы келген-
де їйлєнїїнї сунуш кылган, 
буюрбаптыр, агай тез эле 
ємїрдєн єтїп кетти. Ошент-
се да, кандай кырдаал бол-
босун, мен єзїмдї бир эле 
учурда чексиз бактылуу да, 
бактысыз да адам деп эсеп-
тедим. Бактылуу болгонум – 
мен сїйє аламын, менде сїйє 
турган жїрєк бар, анан калса 
жєн эле сїйбєйм, жок болуп 
калганымча, эстен танганчак-
ты сїйєм, кадыр-барктан ке-
чип, коркпой сїйєм. 

Муктар Шаханов: “... Ма-
хабатты їйлєнїї деп ойло-
шот, Кудуретин, кїчїн билбес 
шордуулар...” десе, Мукагали 

Макатаев “Бакытты алыстан 
издебе, жїрєктєн тап бакыт-
ты” деген экен. Мен махабат 
менен жїзмє-жїз беттештим, 
махабаттын кудурет-кїчїн 
сездим, махабатты тааны-
дым, махабаттын жыргалын, 
бакыттын туу чокусун жїрєк-
тєн таптым. Сїйїї їчїн жа-
шадым, сїйїї їчїн ыйладым, 
сїйїї їчїн кубандым. Шан-
дор Петефи “Сїйїї жана эр-
киндик” деген ырында “Сї-
йїї їчїн керек болсо, єлїмгє 
да барамын. А сїйїїнї эркин-
дикке курмандыкка чаламын” 
дептир, а мен болсо сїйїї жа-
на эркиндик їчїн єзїмдї са-
дага чаптым...

Ал эми бактысыздыгым, ка-
димки пенде катары жасап-
тїзєбєй тїз айтайын, ал – 
менин  жалгыздыгым... Жал-
гыздык менин азабым жана 
жазамдай туюлат, бул азап ар 
кандай пенделик жашоо мук-
таждыгы пайда болгондо га-
на сезилет... 

- Бул ажайып сезимдин 
сыры элге кандайча жа-
рыя болуп кетти эле?

- Ырдап жїрїп Рыспайга, жа-
зып жїрїп Жанызакка жолук-
тум дегендей... Аспирантурада 
окуп жїргєн чагымда “Їркєр” 
деген менчик газетада дагы 
иштечїмїн. Агай тууралуу 
ыр-эсселеримди ушул гезитке 
жарыялап турдум, агай єзї да 
билчї. Бул гезитти алып окуй 
турган. Кийин Рыспай агай 
каза болгондо “Асаба” менен 
“Аалам” гезитине коштошуу 
зыйнатын кылып ыр-эссе жа-
рыялагам. Тобоо, азыр ойло-
сом, жїрєгїм тоодой тура, эр-
теўки натыйжа кандай бо-
лот, эл-журт, ата-эне, тууган-
урук эмне дейт деп таптакыр 
ойлобоптурмун, ошол учур 
кїчтїї сезимдин агымы ме-
нен гана агып кете берип, бир 
дагы акыл менен иш кылбап-
тырмын. 

Мына ушул коштошуу эс-
семден улам эркин журналист 
Жаныбек Жанызак билип ка-
лып, мен иштеген жерге издеп 
келиптир. Сєздї кабыргасы-
нан коюп эле “сени жазам” 
деди. Адегенде макул болгон 
эмесмин, анан кантип эле бар-
дыгын айтып салдым десеў... 

(Уландысы бар)
Бетти даярдаган

Афина БАКИРОВА

КЫРГЫЗ КИНО 
ЄНЄРЇНЇН КОРИФЕЙИ

“Жалгыз жатсам сиз деп жатам, сырдашам,
Жазсам жалаў сиз жєнїндє ыр жазам” деген сап теле-радиодон 
ырчынын мукам обону менен кубулжуй чыкканда, эрксизден ал 
саптарды жараткан кыздын элеси кєз алдыга тартылчу. Кара каш, 
кара кєз, баёо, тунук, али балалыгы жїзїнєн кете элек селкинин 
кєкїрєктєн єйдє тїшкєн сїрєтї... Андан бери далай суулар агып, 
далай жолу тєрт мезгил жергебизге учуп-конуп, элге эмгеги 
сиўген эчен адамдар ала-тоодон караан їзє кєк бетине жылдыз 
болуп тагылды... Каарманыбыз кийинки жылдары удаа-удаа ыр 
жыйнактарын чыгарып, поэзия дїйнєсїнє тереў сїўгїй, жїрєктї 
єрттєгєн лирикаларды жаратты. Арасындагы айрым ырларды 
окуган соў, эженин ыр казынасынын тїпкї башаты болгон 
жаштык ууз сезими, тагдыры, чыгармачылыгы тууралуу дил маек 
жасоону эп кєрдїк...

Акын, Болдукан МАМБЕТАЛИЕВА:

“Сїйїї їчїн єзїмдї 
садага чаптым...”
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2022-æûëäûí 29-äåêàáðûíäà Êûðãûç 

Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøè êàáûë àëãàí

1-áåðåíå
Ñàëûêòûê ýìåñ êèðåøåëåð æºí¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

êîäåêñèíå (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Æàð÷û-
ñû, 2018-æ., ¹7-8, 490-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) 87-áåðåíåíèí 3-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
2) 88-áåðåíå òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
«88-áåðåíå. Òºëººí¿í ºë÷ºì¿, òàðòèáè æàíà ìººíºòòºð¿
1. Ñóó ðåñóðñòàðûí æàíà ñóó îáúåêòòåðèí ïàéäàëàíóó ¿÷¿í æû-

éûìäûí ºë÷ºì¿, òºëºº òàðòèáè æàíà ìººíºòòºð¿ Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òàðàáûíàí áåëãèëåíåò.

2. Ñóó îáúåêòòåðè æàíà ñóó ÷àðáà êóðóëìàëàðû ºðò º÷¿ð¿¿ æàíà 
ºçãº÷º êûðäààëäàðäû æîþó ¿÷¿í àêûñûç áåðèëåò.

Ìàìëåêåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê ìåí÷èêòåãè æàðàòûëûø êî-
ðóêòàðû, áîòàíèêàëûê áàêòàð, çàêàçíèêòåð, æàðàòûëûø ýñòåëèê-
òåðè, äåíäðîëîãèÿëûê ïàðêòàð æàíà çîîëîãèÿëûê ïàðêòàð, ìàäà-
íèÿò, èëèì, áèëèì áåð¿¿, ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìåêåìåëåðè æàíà 
ìàìëåêåòòèê áþäæåòòèí ýñåáèíåí êàðæûëàíóó÷ó áàøêà ìåêåìå-
ëåð ìåíåí óþìäàð ñóó ðåñóðñòàðûí ïàéäàëàíãàíäûãû ¿÷¿í æû-
éûìäàí áîøîòóëàò.

Ñóó ïàéäàëàíóó÷óëàð æàðàòûëûø ðåñóðñó êàòàðû æåð ¿ñò¿íäº-
ã¿ ñóóëàðäû ïàéäàëàíãàíäûãû ¿÷¿í æûéûìäû òºëººäºí òºìºíê¿-
äºé ó÷óðëàðäà áîøîòóëàò:

- êàéðà æàðàëóó÷ó ýíåðãèÿíû êîøóï àëãàíäà, ñóóíó ýëåêòð ýíåð-
ãèÿñûí èøòåï ÷ûãàðóó ìàêñàòûíäà ïàéäàëàíóóäà;

- ñóóíó àéûë ÷àðáà ºíä¿ð¿ø¿í, òîêîé ÷àðáàñûí, áàê-äàðàêòàðäû 
ñóãàðóó, áàëûêòàðäû êºáºéò¿¿ æàíà ºñò¿ð¿¿ ìàêñàòûíäà áåëãèëåí-
ãåí ëèìèòòèí ÷åêòåðèíäå ïàéäàëàíóóäà; 

- ñóóíó ¿é æàíûáàðëàðûí æàíà êîðîî-æàé ó÷àñòîãóí ñóãàðóó ¿÷¿í 
ïàéäàëàíóóäà;

- ñóóíó è÷¿¿ æàíà ÷àðáàëûê-òèðè÷èëèêòèê ìóêòàæäûêòàð ¿÷¿í 
ïàéäàëàíóóäà;

- êàëêòûí è÷¿¿ ìóêòàæäûêòàðû ¿÷¿í ñóó àëóóíó æ¿çºãº àøûðóóäà;
- ñóóíó ñàíèòàðäûê æàíà ýêîëîãèÿëûê êî¸ áåð¿¿ëºðäº;
- ñóóíó ñïîðòòóê æàíà äåí ñîîëóêòó ÷û¢äîî ìàêñàòòàðû, ýñ àëóó 

æàíà ûøêûáîçäóê áàëûê óóëîî ¿÷¿í ïàéäàëàíóóäà;
- ñóó îáúåêòòåðèíå æàíà áàøêà æàðàòûëûø ðåñóðñòàðûíà ìàì-

ëåêåòòèê ìîíèòîðèíã æ¿ðã¿ç¿¿äº, îøîíäîé ýëå ãåîäåçèÿëûê, òîïî-
ãðàôèÿëûê, ãèäðîãðàôèêàëûê æàíà èçäºº-òàðòóó æóìóøòàðûíäà;

- ãèäðîýíåðãåòèêàëûê, ìåëèîðàöèÿëûê, áàëûê ÷àðáàëûê, ñóó 
òðàíñïîðòòóê æàíà êàíàëèçàöèÿ áàãûòûíäàãû ãèäðîòåõíèêàëûê 
êóðóëìàëàðäû æàéãàøòûðóóäà æàíà êóðóóäà;

- ìàìëåêåòòèí êîðãîíóó æàíà êîîïñóçäóê ìóêòàæäûêòàðûí êàì-
ñûç êûëóóäà.». 

2-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí ê¿í ºòêºí-

äºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2023-æûëäûí 10-ôåâðàëû, ¹23

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
О НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДАХ

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
29 äåêàáðÿ 2022 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â Êîäåêñ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè î íåíàëîãîâûõ äîõî-

äàõ (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 2018 ã.,              
¹7-8, ñò. 490) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïóíêò 3 ñòàòüè 87 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
2) ñòàòüþ 88 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 
«Ñòàòüÿ 88. Ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè óïëàòû
1. Ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè óïëàòû ñáîðà çà ïîëüçîâàíèå âîäíû-

ìè ðåñóðñàìè è âîäíûìè îáúåêòàìè óñòàíàâëèâàþòñÿ Êàáèíåòîì 
Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.

2. Âîäíûå îáúåêòû è âîäîõîçÿéñòâåííûå ñîîðóæåíèÿ ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ áåçâîçìåçäíî äëÿ òóøåíèÿ ïîæàðîâ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé.

Îò ñáîðà çà ïîëüçîâàíèå âîäíûìè ðåñóðñàìè îñâîáîæäàþòñÿ 
ïðèðîäíûå çàïîâåäíèêè, áîòàíè÷åñêèå ñàäû, çàêàçíèêè, ïàìÿòíè-
êè ïðèðîäû, äåíäðîëîãè÷åñêèå ïàðêè è çîîëîãè÷åñêèå ïàðêè, íàõî-
äÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ó÷-
ðåæäåíèÿ êóëüòóðû, íàóêè, îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ è äðó-
ãèå ó÷ðåæäåíèÿ è îðãàíèçàöèè, ôèíàíñèðóåìûå çà ñ÷åò ãîñóäàðñò-
âåííîãî áþäæåòà.

Îò óïëàòû ñáîðà çà ïîëüçîâàíèå ïîâåðõíîñòíûìè âîäàìè êàê çà 
ïðèðîäíûé ðåñóðñ îñâîáîæäàþòñÿ âîäîïîëüçîâàòåëè:

- ïðè èñïîëüçîâàíèè âîäû äëÿ öåëåé âûðàáîòêè ýëåêòðîýíåðãèè, 
âêëþ÷àÿ âîçîáíîâëÿåìóþ ýíåðãèþ;

- ïðè èñïîëüçîâàíèè âîäû â öåëÿõ îðîøåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ëåñíîãî õîçÿéñòâà, çåëåíûõ íàñàæäåíèé, ðàç-
âåäåíèÿ è âûðàùèâàíèÿ ðûáû â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî ëèìèòà;

- ïðè èñïîëüçîâàíèè âîäû äëÿ âîäîïîÿ äîìàøíåãî ñêîòà è ïîëè-
âà ïðèóñàäåáíîãî ó÷àñòêà;

- ïðè èñïîëüçîâàíèè âîäû äëÿ ïèòüåâûõ è õîçÿéñòâåííî-áûòî-
âûõ íóæä;

- ïðè îñóùåñòâëåíèè çàáîðà âîäû äëÿ ïèòüåâûõ íóæä íàñåëåíèÿ;
- ïðè ñàíèòàðíûõ è ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîïóñêàõ âîäû;
- ïðè èñïîëüçîâàíèè âîäû äëÿ ñïîðòèâíûõ è îçäîðîâèòåëüíûõ 

öåëåé, îòäûõà è ëþáèòåëüñêîãî ðûáîëîâñòâà;
- ïðè ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ìîíèòîðèíãà âîäíûõ îáúåê-

òîâ è äðóãèõ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, à òàêæå ãåîäåçè÷åñêèõ, òîïîãðà-
ôè÷åñêèõ, ãèäðîãðàôè÷åñêèõ è ïîèñêîâî-ñúåìî÷íûõ ðàáîò;

- ïðè ðàçìåùåíèè è ñòðîèòåëüñòâå ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæå-
íèé ãèäðîýíåðãåòè÷åñêîãî, ìåëèîðàòèâíîãî, ðûáîõîçÿéñòâåííîãî, 
âîäíîòðàíñïîðòíîãî è êàíàëèçàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ;

- ïðè îáåñïå÷åíèè íóæä îáîðîíû è áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà.». 
Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè äíåé ñî 

äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 10 ôåâðàëÿ 2023 ãîäà, ¹23

Кыргыз Республикасынын 
Журналисттер Союзунун 

Жалпыга маалымдоо 
каражаттарынын єкїлдєрїнє жана 
мамлекеттик бийлик органдарына

Кайрылуусу

Кыргыз Республикасында сєз эркинди-
ги, ар бир жарандын єз ой-пикирин, кєз 
карашын билдирїї жана айтуу мїмкїн-
чїлїгї мыйзам менен кепилденген. Де-
мократиялык єлкєлєргє таандык бул баа-
луулуктар менен принциптерди бекем сак-
тоо, ыйык тутуу жана єнїктїрїї баары-
быздын милдетибиз.

Эгемендїїлїк жылдарында биздин рес-
публикада мамлекеттик жана кєз каран-
дысыз жалпыга маалымдоо каражаттары-
нын таасирдїї, кїчтїї институту тїзїлдї. 
Журналисттик сєздїн, алардын жазганда-
рынын, кєрсєтїїлєрїнїн жана уктуруула-
рынын коомдук процесстерге тийгизген 
таасири улам артып бара жатат. Мамле-
кеттик органдардын кабыл алуу чечимде-
ринде журналисттердин пикири, сунушта-
ры эске алына баштады.

Коомдук пикирди жаратууга таасир 
этїїдє, республикада болуп жаткан окуя-
ларды туура чагылдырууда, маалыматты 
так, ыкчам жеткирїїдє, жарандар менен 
мамлекеттик бийликтин ортосунда диа-
лог тїзїїдє жалпыга маалымдоо каражат-
тарына зор ишеним артылууда. Ушул же-
тишкендиктерди баалай жана сактай би-
лели, ага доо кетирип албайлы.

Бїгїнкї кїндє дїйнє жїзїндє глобалда-
шуу маселелери менен катар маалыматтык 
технология абдан ыкчам єнїгїїдє. Салт-
туу жалпыга маалымдоо каражаттары ме-
нен катар интернет айдыўында социалдык 
тармактын тїрлєрї, алар аркылуу блогер-
лер жана башкалар пайда болду. Жаран-
дар їчїн маалымат алуунун жаўы булак-
тарынын кєбїрєєк болушу, бїгїнкї кїн-
дїн жакшы кєрїнїшї. 

Ушундай шартта биз жалпыга маалым-
доо каражаттарынын єкїлдєрїнєн про-
фессионалдуулукту кєрсєтїїнї, кесиптик 
этиканы сактоону, маалыматты так, туу-
ра берїїнї жана чагылдырууну єтїнєбїз. 
Айрыкча сєз эркиндиги, ар кандай кєз ка-
рашты, ой-пикирди билдирїї мїмкїнчї-
лїгї сєзгє болгон жоопкерчиликти да та-
лап кылат.

Эзелтен элибиз сєзгє абдан этият ма-
миле жасаган, анын кїчтїїлїгїн баалай, 
барктай билген. Таамай, так, туура ай-
тылган сєз катуу таасир берген. Калпыс, 
туура эмес айтылган, жалаа жана ушактар 
сєз эркиндигине, сєз касиетине доо кети-
рет. Биз, урматтуу кесиптештер, элге таа-
сир кєрсєтїїнїн эў кїчтїї, кубаттуу ка-
ражатынын, сєздїн ээлери экендигибизди 
унутпайлы, аны калыс жана адилет кол-
доно билели. Такталбаган, инсандын жеке 
намысына шек келтирген жалаа, ушактар-
дан алыс бололу. Бардык иште кесипкєй-
лїктїн жогорку їлгїсїн кєрсєтєлї. 

Мамлекетти бийлик органдарын жал-
пыга маалымдоо каражаттарына бай-
ланыштуу мыйзамдарды так сактоого, 
маалыматтын жеткиликтїїлїгїн кам-
сыз кылууга, єз ара тїшїнїїчїлїк ма-
милени тїзїїгє жана журналисттерге, 
ЖМК органдарына кысым кєрсєтпєєгє, 
сєз эркиндигин сыйлоого, талаш-тартыш 
маселелерди мыйзам чегинде чечїїгє ча-
кырабыз!

Сєз, басма сєз эркиндиги баарыбыздын 
жетишкендигибиз, аны ыйык туталы жа-
на сактайлы. 2023-жыл сєз жана маалы-
мат айдыўында чыр-чатаксыз жыл болу-
шун каалайбыз. 

«Жалпыга маалымдоо 
каражаттары: кечээ, бїгїн жана 

эртеў» конференциясынын 
катышуучулары

31-январь 2023-жыл,
Бишкек шаары

"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû îþí-çîîê 
èøè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñ-
òèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëå-
ðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà îþí-çîîê 

èøèí ìàìëåêåòòèê æºíãº ñàëóó æºí¿íäº 
æîáî 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà îþí-çîîê 
èøèí ëèöåíçèÿëîî æºí¿íäº æîáî 2-òèðêå-
ìåãå ûëàéûê;

3) Îþí-çîîê èøèíèí ñóáúåêòòåðè òàðà-
áûíàí îò÷åò áåð¿¿í¿í æàíà ìààëûìàòòû 
à÷ûêêà ÷ûãàðóóíóí òàðòèáè æºí¿íäº æîáî 
3-òèðêåìåãå ûëàéûê.

2. Òºìºíê¿ëºð àíûêòàëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà 

æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó 
Ôèíàíñû ðûíîãóí æºíãº ñàëóó æàíà êºçº-
ìºëäºº êûçìàòû îíëàéí-êàçèíîäîí, ýëåê-
òðîíäóê (âèðòóàëäûê) êàçèíîäîí òûøêàðû 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà îþí-çîîê èøèí 
æºíãº ñàëóó áîþí÷à ûéãàðûì óêóêòóó ìàì-
ëåêåòòèê îðãàí áîëóï;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê 
ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Áàéëà-
íûø òàðìàãûíäà æºíãº ñàëóó æàíà êºçº-
ìºëäºº áîþí÷à êûçìàòû îíëàéí-êàçèíî, 
ýëåêòðîíäóê (âèðòóàëäûê) êàçèíî áºë¿ã¿í-
äº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà îþí-çîîê èøèí 
æºíãº ñàëóó áîþí÷à ûéãàðûì óêóêòóó ìàì-
ëåêåòòèê îðãàí áîëóï.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 10-äåêàáðûíäà-
ãû ¹300 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíî-
ìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí âå-
äîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿í¿í æàíà óþìäàðû-
íûí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºí-
ê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèë-
ãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà 
æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó 
Ôèíàíñû ðûíîãóí æºíãº ñàëóó æàíà êºçº-
ìºëäºº êûçìàòû æºí¿íäº æîáîäî:

- 3-ïóíêò òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è 
àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"Áàíêòûê ýìåñ ôèíàíñûëûê ðûíîê äåï 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà 
ûëàéûê ºç¿íº áààëóó êàãàçäàð ðûíîãóí; 
êàìñûçäàíäûðóó èøèí; àóäèòîðäóê èøòè; 
ìàìëåêåòòèê ýìåñ ïåíñèÿëûê ôîíääîð-
äóí èøèí; ïåíñèÿëûê àêòèâäåðäè áàøêàð-
ãàí êîìïàíèÿëàðäûí èøèí; òîâàðäûê æàíà 
ôîíäóëóê áèðæàëàðäûí èøèí, áèðæàëûê 
ñîîäàíû; ëîòåðåÿ æàíà ê¿ðººêàíà èøèí; 
îþí-çîîê èøèí êàìòûãàí Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí ôèíàíñû ðûíîãóíóí áºë¿ã¿ ò¿-
ø¿í¿ëºò.";

- 13-ïóíêòòóí 2-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé 
ìàçìóíäàãû îí ¿÷¿í÷¿ àáçàö ìåíåí òîëóê-
òàëñûí:

"- îþí-çîîê áèçíåñèíèí ñóáúåêòòåðè ¿÷¿í 
îþíäóí ýðåæåëåðèíå êàðàòà ìèíèìàëäóó 
òàëàïòàðäû áåëãèëåéò, îøîíäîé ýëå êóìàð 
îþíäàðûí óþøòóðóó æàíà ºòêºð¿¿ ýðåæåëå-
ðèí ìàêóëäàøàò;".

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 15-íîÿáðûíäàãû 
¹257 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèï-
òèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí àéðûì ìàñå-
ëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºç-
ãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèë-
ãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê 
ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Áàé-
ëàíûø òàðìàãûíäà æºíãº ñàëóó æàíà êºçº-
ìºëäºº áîþí÷à êûçìàòû æºí¿íäº æîáîäî:

- 1-ïóíêò "áàéëàíûø" äåãåí ñºçäºí êèéèí 
"æàíà îíëàéí-êàçèíî, ýëåêòðîíäóê (âèðòóàë-
äûê) êàçèíî áºë¿ã¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíäà îþí-çîîê èøèí æºíãº ñàëóó" äåãåí 
ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 10-ïóíêòòà:
1-ïóíêò÷à òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû æûéûð-

ìàí÷û àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"- îíëàéí-êàçèíî, ýëåêòðîíäóê (âèðòóàë-

äûê) êàçèíî áºë¿ã¿íäº îþí-çîîê áèçíåñè-
íèí áàðäûê ñóáúåêòòåðè ¿÷¿í îþíäóí ýðå-
æåëåðèíå ìèíèìàëäóó òàëàïòàðäû áåëãè-
ëåéò, îøîíäîé ýëå îíëàéí êóìàð îþíäà-
ðûí óþøòóðóó æàíà ºòêºð¿¿ ýðåæåëåðèí 
ìàêóëäàøàò.";

2-ïóíêò÷àíûí àëòûí÷û àáçàöû "áàéëà-
íûø" äåãåí ñºçäºí êèéèí "æàíà îíëàéí-
êàçèíî, ýëåêòðîíäóê (âèðòóàëäûê) êàçèíî 
áºë¿ã¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà îþí-
çîîê èøèí æºíãº ñàëóó" äåãåí ñºçäºð ìå-
íåí òîëóêòàëñûí;

- 12-ïóíêòòóí 15-ïóíêò÷àñû "áàéëàíûø," 
äåãåí ñºçäºí êèéèí "îíëàéí-êàçèíî, ýëåê-
òðîíäóê (âèðòóàëäûê) êàçèíî áºë¿ã¿íäº Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà îþí-çîîê èøè æàíà" 
äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê 
ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãè îíëàéí-êàçèíîíóí 
æàíà ýëåêòðîíäóê (âèðòóàëäûê) êàçèíîíóí 
èøèí à÷ûê-àéêûí æ¿ðã¿ç¿¿ áºë¿ã¿íäº óøóë 
òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó ìàñåëåëåðäè èø-
òåï ÷ûêñûí.

6. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîë-
äîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåí-
òèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí 
æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäå-
ðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãû-
íà æ¿êòºëñ¿í.

7. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òè-
éèø æàíà "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû îþí-
çîîê èøè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìûéçàìû ê¿÷¿íº êèðãåí ê¿íäºí òàðòûï 
ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ 

Áèøêåê øààðû, 
2022-æûëäûí 1-àâãóñòó, ¹440
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

«КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК» ААК  
2023-жылдын 15-мартында Кыргыз 

Республикасы, Бишкек шаары, Шопоков кєчєсї, 
101 дарегинде (банктын офисинде) 

боло турган, акционерлердин жылдык жалпы 
чогулушун єткєрє тургандыгы жєнїндє 

кабарлайт.

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. 2022-ôèíàíñûëûê æûëûíäàãû “Êûðãûçêîì-

ìåðöáàíê” ÀÀÊíûí èøìåðäèãèíèí æûéûíòûê-
òàðû  æºí¿íäºã¿ Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí, áàø-
êàðìàëûêòûí îò÷¸òóí áåêèò¿¿.

3. 2022-æûëäàãû ôèíàíñûëûê ïëàíäûí àòêàðû-
ëûøû òóóðàñûíäàãû îò÷¸òòó æàíà 2023-æûëãà 
êàðàòà æûëäûê ôèíàíñûëûê ïëàíäû áåêèò¿¿.

4. 2022-æûëäàãû òåêøåðèëãåí ôèíàíñûëûê îò÷¸ò-
òó, êèðåøåëåðäèí æàíà ÷ûãàøàëàðäûí ýñåáèí, 
æûëäûê áàëàíñòû áåêèò¿¿.

5. “Êûðãûçêîììåðöáàíê” ÀÀÊíûí êèðåøåëåðèí 
áºë¿øò¿ð¿¿í¿í òàðòèáè æºí¿íäºã¿ ÷å÷èìäè 
êàáûë àëóó.

6. “Êûðãûçêîììåðöáàíê”ÀÀÊíûí Äèðåêòîðëîð êå-
¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í øàéëîî.

i. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ñàíäûê êóðàìûí àíûê-
òîî;

ii. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í øàéëîî;
iii. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿íº êîìïåíñà-

öèÿëàðäû æàíà ñûéàêûëàðäûí ºë÷ºì¿í àíûê-
òîî, Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí áþäæåòèí áåêè-
ò¿¿.

7. 2022-æûëäàãû áàøêàðìàëûêòûí æàíà Äèðåê-
òîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿íº êîìïåíñàöèÿ-
ëàðäû æàíà ñûéàêûëàðäûí êóðàìû æàíà ºë-
÷ºì¿ æºí¿íäº àêöèîíåðëåðãå ìààëûìäîî.

8. Òûøêû àóäèòîðäóí ñûéàêûëàðûíûí ºë÷ºì¿í 
àíûêòîî æàíà “Êûðãûçêîììåðöáàíê” ÀÀÊíûí 
òûøêû àóäèòîðóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ñó-
íóøòàìàñû áîþí÷à øàéëîî.

9. “Êûðãûçêîììåðöáàíê ÀÀÊíûí Óñòàâûíà êîøóì-
÷àëàðäû æàíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿, Óñòàâ-
äûí æà¢û ðåäàêöèÿñûí áåêèò¿¿ æàíà Óñòàâ-
äûí ºçãºðò¿ëãºíä¿ã¿íº áàéëàíûøòóó êàéðà êàò-
òîîäîí ºòêºð¿¿.

10. “Êûðãûçêîììåðöáàíê” ÀÀÊñûíûí àôôèëèðëåí-
ãåí æàêòàðû ìåíåí àê÷à êàðàæàòòàðûí òàðòóó 
áîþí÷à á¿ò¿ìäºðä¿ ò¿ç¿¿ æºí¿íäº áèðäèêò¿¿ 
(áàøêû) ÷å÷èìäè êàáûë àëóó.

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî áàøòàëûøû 2023-æûë-
äûí 15-ìàðòûíäà ñààò 10.00äº.

Æàëïû ÷îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí àêöèî-
íåðëåð òºìºíäºã¿ äàðåêòåí: Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñû, Øîïîêîâ êº÷ºñ¿, 101 êîðïîðàòèâäèê êàò÷ûñû 
òåë.: 33-30-00 êîøóì÷à. 1-71-51 òààíûøñà áîëîò.

×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí 
òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 2023-æûëäûí 25-ôåâðàëû.

Ýñêåðò¿¿: Àêöèîíåðëåðäèí ºç¿ëºð¿íäº ïàñïîð-
òó, àêöèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº ïàñïîðòó ÊÐíûí 
ìûéçàì òàëàïòàðûíà ûëàéûê òàñòûêòàëãàí æà-
íà èøåíèì êàòû áîëóóãà òèéèø.   

ОАО «КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК» 
сообщает о проведении годового 

общего собрания акционеров, которое 
состоится 15 марта 2023 года в 11.00 часов 

по адресу: Кыргызская Республика, 
г. Бишкек, ул. Шопокова, 101 

(офис банка).

1. Óòâåðæäåíèå Ñîñòàâà Ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå îò÷åòîâ Ïðàâëåíèÿ, Ñîâåòà äè-

ðåêòîðîâ î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ 
«Êûðãûçêîììåðöáàíê» çà 2022 ôèíàíñîâûé 
ãîä.

3. Óòâåðæäåíèå åæåãîäíîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà 
íà 2023 ãîä è îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ôèíàíñî-
âîãî ïëàíà çà 2022 ãîä.

4. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áàëàíñà, ñ÷åòà ïðèáû-
ëåé è óáûòêîâ, àóäèðîâàííîé ôèíàíñîâîé îò-
÷åòíîñòè çà 2022 ã.

5. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå ðàñïðåäåëåíèÿ 
ïðèáûëè ÎÀÎ «Êûðãûçêîììåðöáàíê».

6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ 
«Êûðãûçêîììåðöáàíê»:

i. îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâå-
òà äèðåêòîðîâ;

ii. èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ;
iii. óòâåðæäåíèå áþäæåòà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ, 

îïðåäåëåíèå óñëîâèé è ðàçìåðà âîçíàãðàæ-
äåíèÿ è êîìïåíñàöèé ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåê-
òîðîâ.

7. Èíôîðìèðîâàíèå àêöèîíåðîâ î ðàçìåðå 
è ñîñòàâå âîçíàãðàæäåíèÿ è êîìïåíñàöèé  
÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ è Ïðàâëåíèÿ çà                
2022 ã.

8. Èçáðàíèå ïî ïðåäñòàâëåíèþ Ñîâåòà äèðåêòî-
ðîâ âíåøíåãî àóäèòîðà ÎÀÎ «Êûðãûçêîììåðö-
áàíê» è îïðåäåëåíèå ðàçìåðà âîçíàãðàæäåíèÿ 
âíåøíåìó àóäèòîðó.

9. Âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé  â Óñòàâ 
ÎÀÎ «Êûðãûçêîììåðöáàíê», Óòâåðæäåíèå 
Óñòàâà â íîâîé ðåäàêöèè è ïðîâåäåíèå ïå-
ðåðåãèñòðàöèè â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â Óñ-
òàâ.

10. Óòâåðæäåíèå  Åäèíîãî (ãåíåðàëüíîãî) ðåøå-
íèÿ ïî çàêëþ÷åíèþ ñäåëîê ïî ïðèâëå÷åíèþ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñ àôôèëèðîâàííûìè ëè-
öàìè ÎÀÎ «Êûðãûçêîììåðöáàíê».

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ â 10.00 ÷àñîâ 
15 ìàðòà 2023 ãîäà.

Ñ ìàòåðèàëàìè ê îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ 
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñ-
ïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Øîïîêîâà, 101 ó êîðïî-
ðàòèâíîãî ñåêðåòàðÿ. Òåë. 333-000 äîï. 1-71-51.

Äåíü ñïèñêà àêöèîíåðîâ èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå â ñîáðàíèè – 25 ôåâðàëÿ 2023 ã.

Ïðèìå÷àíèå: Àêöèîíåðàì èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-
ïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ èìåòü ïàñ-
ïîðò è äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñò-
âèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì  ÊÐ.

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
Второй Проект Регионального Экономического Развития 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ВАКАНТНУЮ ПОЗИЦИЮ:
Регионального специалиста по социальным вопросам 

для работы в Баткенской области

ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:

- Âûñøåå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè ñîöèàëüíûõ íàóê èëè ñîöèàëü-
íîãî/îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ, ïëàíèðîâàíèå çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ èëè â äðóãîé ñîîòâåòñòâóþùåé îáëàñòè;

- Îòëè÷íûå íàâûêè ñîñòàâëåíèÿ è ïîäãîòîâêè îò÷åòîâ íà ïðà-
âèëüíî èçëîæåííîì è ïîíÿòíîì ÿçûêå;

- Ñâîáîäíîå âëàäåíèå êûðãûçñêèì è ðóññêèì ÿçûêàìè; çíàíèå 
àíãëèéñêîãî ÿçûêà áóäåò ïðåèìóùåñòâîì;

- Ñèëüíûå íàâûêè ôàñèëèòàöèè, óìåíèå âåñòè äèñêóññèè è ñîîò-
âåòñòâóþùèì îáðàçîì îòâå÷àòü íà êîììåíòàðèè è âîïðîñû æè-
òåëåé ðàçëè÷íîãî õàðàêòåðà;

- Êîìïüþòåðíûå íàâûêè: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
- Íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíîãî îïûòà â îáëàñòè ñîöèàëüíîé îöåí-

êè;
- Çíàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÊÐ â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè;
- Çíàíèå ñòàíäàðòîâ è ïðîöåäóð ÂÁ (èëè äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ 

äîíîðîâ) ïî ñîöèàëüíûì ìåðàì çàùèòû;
- Îïûò ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ ïî ïåðåñåëåíèþ, à òàêæå ðåàëè-

çàöèÿ è êîíòðîëü çà ïðîöåññîì ïåðåñåëåíèÿ;
- Èìåòü îïûò ðàáîòû â ïðîåêòàõ, ôèíàíñèðóåìûõ ìåæäóíàðîä-

íûìè äîíîðñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, à òàêæå îïûò ðàáîòû ñ ÌÑÓ;
- Ïîäòâåðæäåííûé îïûò è çíàíèÿ ïðèìåíåíèÿ ñîöèàëüíûõ ïîëè-

òèê è ïðîöåäóð Âñåìèðíîãî áàíêà â ìåñòíûõ ñîîáùåñòâàõ.

Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâòî-
ðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ (ðåçþìå íà ðóññêîì 
è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû), íà ñàéòå ÀÐÈÑ è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì 
îòáîðå äî 18.00 ÷àñîâ 28 ôåâðàëÿ 2023 ã.

Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè 720040, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êàáèíåò ¹11 
òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05 (äîï. 116), ôàêñ: + 996 (312)                                                                 
62-47-48, e-mail: zakupki@aris.kg

Запрос на выражение 
заинтересованности

(Консультационные услуги – Отбор компаний)

- Страна: Кыргызская Республика
- Проект: Второй Проект "Региональное Экономическое 

Развитие" (ПРЭР-2).
- Задание: Отбор консультационной компании на 

разработку пакета проектно-сметной документации 
и ведение авторского надзора на объектах: 

 Парк «Жениш» в г. Баткен
 Парк «Жаштык» в г. Баткен и 
 Сквер «Аллейка» в г. Кадамжай
Ссылка № (согласно Плану закупок): ARIS-IDA-RED2-CS-CQS-5

 
Ïðàâèòåëüñòâî Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â ëèöå Ìèíèñòåðñòâà ôè-

íàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïîëó÷èëî ôèíàíñèðîâàíèå îò Âñå-
ìèðíîãî áàíêà íà ðåàëèçàöèþ Âòîðîãî Ïðîåêòà Ðåãèîíàëüíîãî Ýêî-
íîìè÷åñêîãî Ðàçâèòèÿ è íàìåðåíî èñïîëüçîâàòü ÷àñòü ñðåäñòâ íà 
êîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè.

Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ) ÿâ-
ëÿåòñÿ àãåíòñòâîì, ðåàëèçóþùèì äàííûé Ïðîåêò. Àãåíòñòâî íàñ-
òîÿùèì ïðèãëàøàåò ïðàâîìî÷íûå êîíñóëüòàöèîííûå êîìïàíèè 
(“Êîíñóëüòàíòîâ”) äëÿ âûðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîñòè â ïðå-
äîñòàâëåíèè äàííîãî âèäà óñëóã. Çàèíòåðåñîâàííûå Êîíñóëüòàí-
òû äîëæíû ïðåäñòàâèòü èíôîðìàöèþ, äåìîíñòðèðóþùóþ íàëè÷èå 
òðåáóåìîé êâàëèôèêàöèè è ñîîòâåòñòâóþùåãî îïûòà äëÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ äàííûõ Óñëóã.

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

Ìèíèìàëüíûå êðèòåðèè îòáîðà:

a. Èìåòü êàê ìèíèìóì 5 ëåò îïûòà â ïðîåêòèðîâàíèè îáùåñòâåí-
íûõ ïàðêîâ è çîí îòäûõà;

b. Êàê ìèíèìóì 2 âûïîëíåííîãî ïðîåêòà ðàçðàáîòêè ïðîåêòíî-
ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè (ÏÑÄ) íà áîëüøèå (ñâûøå 0,5 ãà) îá-
ùåñòâåííûå ïàðêè è çîí îòäûõà; 

c. Âåäåíèå àâòîðñêîãî íàäçîðà êàê ìèíèìóì â 2 çàâåðøåííûõ 
ïðîåêòàõ 

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

Êîíñóëüòàíò áóäåò îòîáðàí â ðàìêàõ ìåòîäà CQS - Îòáîð ïî êâà-
ëèôèêàöèè êîíñóëüòàíòîâ.

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà ïî àä-
ðåñó, óêàçàííîìó íèæå â òå÷åíèå ðàáî÷èõ ÷àñîâ (9.00-18.00) ñ ïî-
íåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó. 

Âûðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîñòè ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â 
ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó, óêàçàííîìó íèæå (ëè÷íî, ïîñðåäñò-
âîì ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ, ïî ôàêñó, ïî ïî÷òå) äî 18.00 ÷àñîâ 
1 ìàðòà 2023 ã.

Àãåíòñòâî Ðàçâèòèÿ è Èíâåñòèðîâàíèÿ Ñîîáùåñòâ Êûðãûçñ-
êîé Ðåñïóáëèêè (ÀÐÈÑ)

11 êàáèíåò, Îòäåë Çàêóïîê;
óë.Áîêîíáàåâà, 102, ã.Áèøêåê, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 720040;
Òåë.: +996 (312) 30-18-05 (äîá. 153)
Ôàêñ: +996 (312) 62-47-48
Ýë. ïî÷òà: Zakupki@aris.kg; NTalantbekov@aris.kg.
 
Ïî âñåì æàëîáàì îòíîñèòåëüíî äàííîãî òåíäåðíîãî ïðîöåññà 

ïðîñèì îáðàùàòüñÿ:
WhatsApp: + 996 (770) 70-05-22
Ìîá.: + 996 (550) 70-05-22
e-mail: bfm@aris.kg 
×òîáû ïîäàòü çàÿâêó, ïîæàëóéñòà çàðåãèñòðèðóéòåñü. Åñëè âû çà-

ðåãèñòðèðîâàíû, çàéäèòå â ñâîé ëè÷íûé êàáèíåò.

ЖОГОЛДУ

УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

ñåðèÿ × ¹219439 
(îò 28.09.2009 ã.) íà 

èìÿ Äæîðîåâà 
Àðñëàíáåêà 

Êàìáàðàëèåâè÷à 
ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-249

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà 

î ãîñóäàðñâåííîé 
ðåãèñòðàöèè ÈÏ  

Êóäàãåëäèåâ Àçàò 
Áåêåíîâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 23853679,  
ÈÍÍ  21906198400718 

(27.01.2014 ã.) ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-840

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà 

î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè 
ñåðèè Á ¹004439 
(îò 02.10.2002 ã.) 

âûäàííûé ÖÀÇÐ ïî 
Òàëàññêîé îáëàñòè íà 

èìÿ Êî÷îðáàåâà Ìèðëàíà 
Êî÷îðáàåâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-042

Ñàòûêóëîâ Îðóíêóëãà òèåøåë¿¿ äèïëîì 
ñåðèÿ ÈÂ ¹351087 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 
Ñ.Î. 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Специальный администратор 
ОсОО «Туюк-Жар» Мамбетов Чубак 

Жекшенбекович

Ïðîâîäèòü çàêëþ÷èòåëüíîå ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ, êîòîðîå ñîñ-
òîèòñÿ 24.02.2023 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Òàëàññêàÿ îáë. 
Êàðà-Áóóðèíñêèé ðàéîí ñåëî Êûçûë-Àäûð óë. Ì.Àéòìàòî-
âà ¹24 (íà çäàíèè Êàðà-Áóóðèíñêîãî ðàéîííîãî óïðàâëåíèÿ Ñî-
öèàëüíîãî ôîíäà).

Ïðåäñòàâèòåëÿì êðåäèòîðîâ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëå-
æàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0701) 97-00-91. Í-243

Ñ/Î-108

Ñ/Î-109

Жеке ишкер Жорокулов Исмаил 
ОКПО 24093584, ИНН 22703194900129

ºç¿í¿í èøêåðä¿¿ë¿ã¿í òîêòîòêîíäóãóí æàðûÿëàéò. 
Äîîìàòòàð ýêè àéäûí è÷èíäå êàáûë àëûíàò. Äàðåãè: 
Îø îáë., ªçãºí ðàéîíó, Àê-Æàð à/î, Áîëüøåâèê 

àéûëû. Ï/Ï-723
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ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В 
КОНКУРСНЫХ ТОРГАХ

Дата:    14 февраля 2023 года
Номер и наименование
Кредита/Гранта:   Кредит №3854-KGZ(COL) / Грант №0676-KGZ(SF) - Программа 
    «Развития сельского водоснабжения и санитарии в 
    Нарынской области»
Номер и название Контракта: ARIS-ADB-NRWSSDP-CW-NCB-DLI-1-04 – «Строительство системы 
    водоснабжения для подпроекта «Жерге-Тал»
Крайний срок представления: 16 марта 2023 года, 11.00 часов (местное время)

1. Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà ïîëó÷èëî ôèíàíñèðîâàíèå îò Àçèàòñêîãî áàíêà ðàçâèòèÿ (ÀÁÐ) íà ïîêðû-
òèå ðàñõîäîâ Ïðîãðàììû «Ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî âîäîñíàáæåíèÿ è ñàíèòàðèè â Íàðûíñêîé îáëàñòè» 
(ÏÐÑÂÑÍÎ)». ×àñòü ýòîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ áóäåò èñïîëüçîâàíà äëÿ ïëàòåæåé ïî êîíòðàêòó óêàçàí-
íîãî âûøå. Êîíêóðñíûå òîðãè îòêðûòû äëÿ âñåõ ïðàâîìî÷íûõ ó÷àñòíèêîâ ñòðàí-÷ëåíîâ ÀÁÐ.

2. Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè (ÀÐÈÑ) îò ëèöà Æåð-
ãå-Òàëüñêîãî àéûëíîãî àéìàêà Àê-Òàëèíñêîãî ðàéîíà Íàðûíñêîé îáëàñòè («Çàêàç÷èê») ïðèãëàøàåò 
ïðåäñòàâèòü çàïå÷àòàííûå êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ îò âñåõ ïðàâîìî÷íûõ ó÷àñòíèêîâ äëÿ âûïîë-
íåíèÿ ñëåäóþùèõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò («Ðàáîòû»):

- «Ñòðîèòåëüñòâî ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ äëÿ ïîäïðîåêòà «Æåðãå-Òàë»

3. Îòêðûòûå êîíêóðñíûå òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Îäíîýòàïíûìè - Îäíî êîíâåðòíûìè 
ïðîöåäóðàìè ÀÁÐ è îòêðûòû äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ èç ïðàâîìî÷íûõ ñòðàí, êàê îïèñàíî â Òåí-
äåðíîé äîêóìåíòàöèè.

4. Â äàííûõ òîðãàõ ìîãóò ó÷àñòâîâàòü òîëüêî ïðàâîìî÷íûå ó÷àñòíèêè ñ êëþ÷åâûìè êâàëèôèêàöèÿìè, 
îïðåäåëåííûìè â Ðàçäåëàõ 3 è 4 Òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèè.

5. Ó÷àñòíèêè òîðãîâ ìîãóò ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ â îôèñå èëè íà ñàéòå ÀÐÈÑ ïî àä-
ðåñó:

 Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, îòäåë çàêóïîê, 
 òåë.: +996 (312) 62-07-52, ôàêñ: +996 (312) 62-47-48, 
 ý-ïî÷òà: zakupki@aris.kg  
 âåáñàéò: www.aris.kg

6. Ïîëíûé êîìïëåêò òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèè íà ðóññêîì (àíãëèéñêîì) ÿçûêå â ýëåêòðîííîì âèäå áåç 
îïëàòû ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü çàèíòåðåñîâàííûìè ó÷àñòíèêàìè òîëüêî ïîñëå ðåãèñòðàöèè íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ÀÐÈÑ www.aris.kg âêëàäêà «Òåíäåðû».

7. Ïðåäòåíäåðíàÿ âñòðå÷à ñ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ ñîñòîèòñÿ â 11.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè 3 ìàðòà 
2023 ãîäà ïî óêàçàííîìó âûøå àäðåñó.

8. Ó÷àñòíèêè äîëæíû ïðåäñòàâèòü ñâîè êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ:
• ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó (ñì. ïóíêò 5 âûøå);
• íå ïîçäíåå ñðîêà: 16 ìàðòà 2023 ãîäà, âðåìÿ: 11.00 ÷. (ìåñòíîå âðåìÿ);
• âìåñòå ñ Äåêëàðàöèåé îáåñïå÷åíèÿ êîíêóðñíîé çàÿâêè, êàê îïèñàíî â Òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèè.

9. Ïðåäëîæåíèÿ áóäóò âñêðûòû ñðàçó ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé â ïðèñóòñòâèè ïðåäñ-
òàâèòåëåé ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ, êîòîðûå ïîæåëàþò ïðèñóòñòâîâàòü.

Ñ/Î-105

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìåëüíîé äîëåé 

×Ê-12 (îò 09.12.1981 ã.) íà 
èìÿ Êîðîñåíêî Åêàòåðèíû 

Äàâûäîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-236

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ìàêååâà 
Ðóøàíà Êàìèëüåâíà
 êîä ÎÊÏÎ 30104263, 

ÈÍÍ 11602197900601 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-244

Íàðìàìàòîâ Àáäûìàíàïêà 
òààíäûê æåð ¿ë¿ø¿í¿í 

ê¿áºë¿ã¿ ¹408 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-044

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñ. àêòà × ¹423652 
(13.12.2012 ã.) íà èìÿ 
Òàéëàêîâà Ìèðáåêà 

Øåðáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-247
Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê ñåðèÿ × ¹465042 

(îò 14.06.2013 ã.) íà 
èìÿ Âîëêîâîé Ëþáîâè 

Âëàäèìèðîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-246

Õàäæèìàòîâà Íàçèðà 
Òóðñóíáàåâíàãà òààíäûê  

Ñóçàê ðàéîíóíóí Àòàáåêîâ 
àéûë ºêìºò¿íº  êàðàøòóó 

Áåê-Àáàä àéûëûíäàãû  òóðàê 
æàéûíûí æåð ó÷àñòîãóíà 
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 

æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê 
àêò (ñåðèÿñû × ¹073072, 

áåðèëãåí ê¿í¿ 07.08.2006-æ. 
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 3-05-
10-1005-1959) æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ä-5

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà × ¹007112 íà èìÿ 
Áàëûêîâà Êóáàíû÷áåêà 

Êº÷êºíáàåâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-239

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
äèïëîìà ÀÂ ¹10895 íà 

èìÿ Áàáàêóëîâîé Ã¿ëçàò 
Àêáàðàëèåâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-241

Отчет ОАО «МФК «АБН» 
î âûïëàòå äîõîäà ïî îáëèãàöèÿì òðåòüåãî âûïóñêà 

(ðåã.¹ KG 0203211519 îò 25.10.2021 ã.) çà ïÿòûé 
ïðîöåíòíûé ïåðèîä, äàòà âûïëàòû ñ 5 ôåâðàëÿ 2023 ã.

Îáùåå êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé (ôèç. 
è þð. ëèöà) 

56 

Îáùàÿ ñóììà íà÷èñëåííûõ äîõîäîâ (ñîì) 1 145 080,00 

Îáùåå êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïîëó-
÷èâøèõ äîõîäû (ôèç. è þð. ëèöà) 51 

Ñóììà âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ, â ñîìàõ 1 121 720,00 

Ñóììà íå âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ, â ñîìàõ 23 360,00 

Êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå 
âûïëà÷åíû äîõîäû (ôèç. ëèöà) 5 

Êîëè÷åñòâî îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå âûïëà÷å-
íû äîõîäû (ýêç.) 

584 

Ïðè÷èíà íåâûïëàòû 
íå âîñòðåáîâàíû 

èíâåñòîðîì* 

* Ïðè÷èíà íåâûïëàòû è ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà âûïëàòû: Íà äàòó 
ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòà ïðîöåíòû íå âîñòðåáîâàíû èíâåñòîðàìè. 
Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïî ìåðå èõ ÿâêè â ÎÀÎ 
“ÌÔÊ “ÀÁÍ”, ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà âûïëàòû: ñ äàòû âîñòðåáîâàíèÿ.

Í-240

ПССИ Первомайского района г. Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

на заложенное недвижимое имущество

- квартиру по адресу: г. Бишкек, мкр. Юг-2, дом 8, кв. 42, 
путем продажи с публичных торгов, установив его 
начальную (стартовую) продажную цену в размере 4 833 
600 сомов.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàðòî-
âîé) ïðîäàæíîé ñòîèìîñòè, â ðàçìåðå 241 680 ñîì, äî íà÷àëà òîðãîâ 
íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê. Ïîêóï-
íàÿ öåíà äîëæíà áûòü âíåñåíà íå ïîçäíåå 7 äíåé ïîñëå òîðãîâ íà äå-
ïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê ïî ñëåäóþùèì 
ðåêâèçèòàì: «ÖÊ ïðè ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ 440001, ð/ñ÷. 4402012100000440, 
ÈÍÍ 00405199510158, êîä ïëàòåæà 14238900.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 21 àïðåëÿ 2023 ã. â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæ-
äåíèÿ èìóùåñòâà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Ñóëàéìàíîâà Í.Á.

Ïî âñåì èíòåðåñóþùèìñÿ âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ 
ïî òåë.: (0312) 30-31-80 èëè (0703) 62-82-02 èëè ïî 
àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Àáäðàõìàíîâà, 132, êàá. 2. Ñ/Î-106

ПССИ Первомайского района г.Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

на недвижимое имущество по адресу: город Бишкек, ж/м 
Колмо, улица Илим, д.№90 ЕНИ: 1-02-14-0079-0309, 
принадлежащее на праве собственности Салибаеву 
Турсунбай Аматовичу, на сумму 3 000 000 (три миллиона) 
сом, с начальной (стартовой) продажной ценой в размере 
4 365 700 (четыре миллиона триста шестьдесят пять тысяч 
семьсот) сом.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ, íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàð-
òîâîé) ïðîäàæíîé öåíû äî íà÷àëà òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ 
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê. Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü âíåñå-
íà íå ïîçäíåå 7 (ñåìè) äíåâíîãî ñðîêà ïîñëå òîðãîâ íà äåïîçèòíûé 
ñ÷åò ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 22 ìàðòà 2023 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ãî-
ðîä Áèøêåê, æ/ì Êîëìî, óëèöà Èëèì ä.90.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ 
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê Êàëûáåê óóëó À.,                                                             

ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0707) 10-60-00.

Ðåêâèçèòû: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ïðè ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ: 440001,              
ð/ñ: 4402012100000440, ÈÍÍ 00405199510158, (äåïîçèòíûé ñ÷åò) ÏÑ-
ÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê, êîä ïëàòåæà: 14238900, â íàçíà-
÷åíèè óêàçàòü ó÷àñòíèêà òîðãîâ è íîìåð äåëà.

Í-248

«КЫРГЫЗАЛТЫН» ААК 
ОЛУТТУУ ФАКТЫНЫ 

ЖАРЫЯЛАЙТ:

2023-жылдын 
23-февралына 

чакырылган «Кыргызалтын» 
ААКнын акционерлеринин 
кезексиз жалпы чогулушу 

кворумдун жоктугуна 
байланыштуу 

болгон жок.

ОАО «КЫРГЫЗАЛТЫН»
СООБЩАЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ 

ФАКТЕ:

Запланированное 
внеочередное Общее 

собрание акционеров ОАО 
«Кыргызалтын», созванное 
на 13 февраля 2023 года 

не состоялось в связи с 
отсутствием кворума 

собрания.

Жеке ишкер 
Алимджанов Умиджон 

Обиджонович 
ОКПО 28894054, 

ИНН 22606199401125
ºç èøêåðä¿¿ë¿ã¿í 
òîêòîòêîíäóãóí 

æàðûÿëàéò. 
Äîîìàòòàð ýêè àéäûí è÷èí-

äå êàáûë àëûíàò.  Äàðåãè: Îø 
îáë., ªçãºí øààðû, Ôàðõîä 
êº÷ºñ¿, 11. Ï/Ï-891

ОсОО 
“Галант трейдинг”
îáúÿâëÿåò î ñâîåì 

çàêðûòèè.
Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â 

òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ ïî àäðå-
ñó: ã.Áèøêåê, æ/ì Àð÷à-Áå-
øèê, óë.Äîñòóê, äîì 2. Í-201

ОсОО 
“Нортон Групп”

îáúÿâëÿåò î ñâîåì 
çàêðûòèè.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â 
òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ ïî àäðå-
ñó: ã.Áèøêåê, æ/ì Àð÷à-Áå-
øèê, óë.Äîñòóê, äîì 2. Í-245

Ñ/Î-107

БИШКЕКСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

ФИЛИАЛ ОАО «НЭСК»
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

аренды столовой на территории Бишкекского предприятия 
электрических сетей по адресу: г.Бишкек, ул.Кийизбаева, 204, 

общей площадью 156, кв. м. 

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÄËß Ó×ÀÑÒÈß Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ:

1. Ó÷àñòíèê äîëæåí èìåòü - êîïèþ ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè (ïåðåðåãèñòðàöèè) ôèçè÷åñêîãî ëèöà, çàíèìàþ-
ùåãîñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. À òàê æå èìåòü 
áàíêîâñêèé ñ÷åò ñ ðåêâèçèòàìè â áàíêå íà òåððèòîðèè Ê.Ð.

2. Þðèäè÷åñêèå ëèöà ïðåäîñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ 
êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè (ïåðåðå-
ãèñòðàöèè) þðèäè÷åñêîãî ëèöà, äîâåðåííîñòü íà èìÿ ïðåäñòà-
âèòåëÿ, êîòîðàÿ óïîëíîìî÷èâàåò åãî âûñòóïàòü îò èìåíè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà è ñîâåðøàòü ñîîòâåòñòâóþùèå ñäåëêè.

3. Ïðåäîñòàâèòü óäîñòîâåðÿþùèå äîêóìåíòû î íàëè÷èè îïûòà ðà-
áîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè â ñôåðå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ íå ìåíåå 
5-òè ëåò (ïðèëîæèòü êîïèè äîãîâîðîâ).

4. Ïðåäîñòàâèòü Êîììåð÷åñêîå ïðåäëîæåíèå. Ñòàðòîâàÿ öåíà           
36 931 (òðèäöàòü øåñòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò òðèäöàòü îäíà) ñîìîâ 
â ìåñÿö çà àðåíäíóþ ïëàòó ñ îáùåé ïëîùàäüþ 156, êâ. ì.

5. Ïðåäîñòàâèòü ìåíþ ïðåäëîæèòü øèðîêèé è ðàçíîîáðàçíûé àñ-
ñîðòèìåíò áëþä (Çàâòðàêè íå ìåíåå 7, ñàëàòû - 12, ïåðâûå áëþ-
äà - 22, âòîðûå áëþäà - 44 âèäîâ).

6. Ïðåäîñòàâèòü ðåöåíçèþ (õàðàêòåðèñòèêó) îò ïðåäûäóùåãî ðà-
áîòîäàòåëÿ, íå ìåíåå çà ïîñëåäíèå 2 (äâà) ãîäà.

7. Ïðè îöåíêå áóäåò ïðîâåäåíà ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ìåíþ ó÷àñò-
íèêîâ.

Ñòîëîâàÿ îáîðóäîâàíà îñíîâíûìè ñðåäñòâàìè äëÿ ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ, ñî âëî-
æåííûìè äîêóìåíòàìè äî 10.00 ÷. 20 ôåâðàëÿ 2023 ã. ïî àäðåñó: 
ã.Áèøêåê, óë.Êèéèçáàåâà, 204, êàáèíåò 41. 

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ ïî óêàçàííîìó àäðåñó 20 ôåâðàëÿ 2023 ã. â 
10.30 ÷. 3 ýòàæ, â àêòîâîì çàëå.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: (0312) 53-15-21 
ëèáî ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Êèéèçáàåâà, 204, êàáèíåò 41 
(0705) 38-33-77 ïî âîïðîñó ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñòîëîâîé.
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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 1-орун басары
КАЛЫКОВ Шекербек – 62-38-77

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

Коммерциялык директор

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

 (0773) 11-75-87

Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгїл - 62-38-71

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

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

Веб-сайт – 62-18-64

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

"Нормативдик актылар"
журналы – 62-38-71

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик
борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис 
тилдеринде берилет.

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

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

"Учкун" ААКнын 
басмаканасында басылды.

Áóéðóòìà ¹125. Íóñêàñû 4904

Áàñóóãà 13.02.2023-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

Открытое акционерное общество 
«РСК БАНК»

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

УВЕДОМЛЯЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ:

Согласно Решению Совета директоров Банка от 09.02.2023 года:
1. Ïðåêðàùåíû ïîëíîìî÷èÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ Áóêóåâà 

Êàäûðáåêà Äæóìàáåêîâè÷à  ñ 09.02.2023 ãîäà;
2. Íà äîëæíîñòü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ íàçíà÷åí Íîãàåâ Óëàí-

áåê Ìåëèñîâè÷ ñ 10.02.2023 ãîäà íà 3 ãîäà.
 1. Ïðåêðàùåíû ïîëíîìî÷èÿ Çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâ-

ëåíèÿ Íîãàåâà Óëàíáåêà Ìåëèñîâè÷à ñ 09.02.2023 ãîäà, â ñâÿ-
çè ñ íàçíà÷åíèåì íà äîëæíîñòü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ.

 ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÒÅÍÄÅÐÀ

ОсОО «МЕТАЛЛ ТОРГ СЕРВИС» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА  ЗАКУПКУ КОМПЛЕКТНОЙ ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ ИЗ 

УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МЕТОДОМ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ СВАРКИ. 

Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû è õàðàêòåðèñòèêè îáîðóäîâàíèÿ:
1. Ïðîèçâîäñòâåííûé äèàïàçîí

Òèï ïðîèçâîäñòâà òðóá Êðóãëàÿ, êâàäðàòíàÿ, ïðÿìîóãîëüíàÿ

Íàðóæíûé äèàìåòð òðóá Ìèí. 21,3 ìì Ìàêñ. 76 ìì

Äèàïàçîí êâàäðàòíûõ ïðîôèëåé Ìèí. 20õ20 ìì Ìàêñ. 60õ60 ìì

Äèàïàçîí ïðÿìîóãîëüíûõ ïðîôèëåé Ìèí. 20õ30 ìì Ìàêñ. 40õ80 ìì

Òî ëùèíà êðóãëîé òðóáû Ìèí. 1,00 ìì Ìàêñ. 4,00 ìì

Òîëùèíà ïðîôèëåé Ìèí. 1,00 ìì Ìàêñ. 3,80 ìì

Äëèíà ãîòîâîé òðóáû Ìèí. 2,0 ì Ìàêñ. 12,0 ì

Ìàêñèìàëüíàÿ ðàñ÷åòíàÿ ñêîðîñòü ìåëüíèöû Ìèí. 60 ì/ìèí.
Ìàêñ. 100 ì/ìèí. (äëÿ îïòèìàëüíîãî ðàçìåðà)

2. Äëÿ ïðîèçâîäñòâà èñïîëüçóþòñÿ ãîðÿ÷åêàòàíûé è õîëîäíîêàòàíûé øòðèïñ.
3. Ðåæèì ðàáîòû ïðè òåìïåðàòóðå îò  «-10 îC» äî «+ 45 îC».
4. Ñèñòåìà êîíòðîëÿ è ýëåêòðîííàÿ íà÷èíêà îò: «Schneider Electric», «Mitsubishi Electric», «Siemens», 

«ÀÂÂ».
5. Â×Ñ ñâàðêà Åâðîïåéñêîãî ïðîèçâîäñòâà.
6. Ãàðàíòèéíûé ñðîê íå ìåíåå îäíîãî ãîäà.
7. Óïàêîâî÷íàÿ ãðóïïà ïîëóàâòîìàòè÷åñêàÿ èëè ìàíóàëüíàÿ.
8. Ñòàíäàðò ñûðüÿ - ÃÎÑÒ 3262-75, 10705-80, 10704-91, 8639-82, 13663-86.

Ïðîèçâîäñòâåííîå îáîðóäîâàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîä êëþ÷ ñ çàïóñêîì.
Óñëîâèÿ ïîñòàâêè: FCA.
Àäðåñ è ìåñòî ïîñòàâêè: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Èíòåðãåëüïî, 1, ñò. 10. 
Ñðîê ïîñòàâêè: â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà.
Óñëîâèÿ îïëàòû: ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà â äîëëàðàõ ÑØÀ: ïðåäîïëàòà ñîñòàâëÿåò - 30%; ïî èñòå÷å-

íèå 5 ìåñÿöåâ - 40%; ïåðåä îòãðóçêîé îáîðóäîâàíèÿ - 10%; ïîñëå çàïóñêà îáîðóäîâàíèÿ â Áèøêåêå - 20%.   

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì: 1) þðèäè÷åñêîå ëèöî; 2) èìååò çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà 
îïûò ïî îñóùåñòâëåíèþ ïîñòàâêè ïðîèçâîäñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ ïî àíàëîãè÷íûì ïîñòàâêàì. 

Ñïèñîê íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ îò ïîñòàâùèêà: ñâåäåíèÿ î þðèäè÷åñêîì ëèöå, êîïèè ó÷ðåäèòåëü-
íûõ äîêóìåíòîâ, è êîììåð÷åñêîå ïðåäëîæåíèå, âêëþ÷àþùàÿ íàèìåíîâàíèå, îïèñàíèå, ñòîèìîñòü ïîä-
ëåæàùåãî çàêóïêå òîâàðà.

Âàøå òåíäåðíîå ïðåäëîæåíèå äîëæíî áûòü ïîäãîòîâëåíî â ýëåêòðîííîì âàðèàíòå è íàïðàâëåíî ïî 
ýëåêòðîííîé ïî÷òå: à_ryskulova@metalltorg.kg è eamanturov@rkdf.org. Áóìàæíûé âàðèàíò òåíäåðíîé 
çàÿâêè íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Ëüâà Òîëñòîãî, 210. 

Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â òåíäåðå äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû íå ïîçäíåå 17.00 ÷àñîâ 10 ìàðòà 2023 
ãîäà.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ è òðåáîâàíèÿ ê òåõíè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêå îáîðóäîâàíèÿ ìîæíî ïîëó-
÷èòü ïî òåë.: +996 (550) 15-09-75 èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: a_ryskulova@metalltorg.kg, îáðàòèâøèñü 
íå ïîçäíåå, ÷åì çà 2 ðàáî÷èõ äíÿ äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîäà÷è òåíäåðíûõ ïðåäëîæåíèé íà ó÷àñòèå â îòê-
ðûòîì òåíäåðå. 

Í-231

Чїй облусунун, 
Кемин районунун 
Чоў-Кемин айыл 

аймагынын Чоў-Кемин 
жайыт комитети тємєндєгї 

контурлар боюнча: 
1932/1,1ден 0,2 га жана 

1155/3,2ден 0,35 га жайыт 
жерди ижарага берїїгє 

конкурс жарыялайт.

ПССИ Первомайского района г. Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

на недвижимое имущество

- жилой дом, общая площадь - 74,1 кв.м., жилой площадью 
- 34,7 кв.м., - расположенный на земельном участке мерою  
- 315,0 кв.м., находящегося по адресу: г. Бишкек, переулок 
Боровской, дом 44, идентификационный код 1-02-11-
0044-0478, путем продажи с публичных торгов, установив 
его начальную (стартовую) продажную цену в размере 2 
837 975 (два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч 
девятьсот семьдесят пять) сомов.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ, íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàð-
òîâîé) ïðîäàæíîé öåíû äî íà÷àëà òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ 
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê. Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü âíåñå-
íà íå ïîçäíåå 7 (ñåìè) äíåâíîãî ñðîêà ïîñëå òîðãîâ íà äåïîçèòíûé 
ñ÷åò ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 24 ìàðòà 2023 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèø-
êåê, ïåð. Áîðîâñêîé, äîì 44.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ 
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê Äæàíàëèåâ A.M., 

ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0312) 30-31-89.

Ðåêâèçèòû: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ïðè ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ: 440001, ð/ñ: 
4402012100000440, ÈÍÍ 00405199510158, (äåïîçèòíûé ñ÷åò) ÏÑÑÈ 
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê, êîä ïëàòåæà: 14238900, â íàçíà÷å-
íèè óêàçàòü ó÷àñòíèêà òîðãîâ è íîìåð äåëà. 

Ñ/Î-104

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Äçîòöîåâà 
Èðèíà Ðàäæàáîâíà 
êîä ÎÊÏÎ 22906540, 

ÈÍÍ 12607196700412 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-235

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Áåéøåêååâà 
Ñàèäà Îñìîíàëèåâíà 
êîä ÎÊÏÎ 25819020, 

ÈÍÍ 10402197200632 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-233

Ýñåíîâ Ýìèëáåêêå 
òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø¿íºí 

ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿ 
ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿñû ×Ê 
¹123 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Í-230

Äóéøåíîâ Ìîëäîãàçûãà 
òààíäûê æåð ¿ë¿ø¿íºí 

ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿ 
ê¿áºë¿ã¿ ¹0742 (25.04.2000-æ.) 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-229

ªçãºí ðàéîíóíóí 
Àíà-Êûçûë àéûëûíûí 

òóðãóíó Áåðèêáàåâ 
×àðãàíãà òààíäûê æåð 

¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà 
óêóê áåð¿¿ ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿ 
¹14379 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-481

Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí 
Òîêòîãóë ðàéîíóíóí 

×îëïîí-Àòà àéûë ºêìºò¿í¿í 
òóðãóíó Ìàìûðîâ Àëáåðò 

Òîêòîðîâè÷òèí æåð 
ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå 

ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ìàìëåêåòòèê àêòûñû 

ñåðèÿñû × ¹371247 
(22.02.2012-æûëû áåðèëãåí), 

êîä: 3-07-08-1006-0124 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-718

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè ÈÏ 

Àáäûêàëûêîâà Àëìàáóáó 
êîä ÎÊÏÎ 31362139, 

ÈÍÍ 12308194900241 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-238

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ êðåäèòîðîâ ÎñÎÎ 
«Àâòîòðàíññòðîé» îò 8 ôåâðàëÿ 2023 ãîäà 

ОсОО «Автотрансстрой»
îáúÿâëåíî áàíêðîòîì (íåïëàòåæåñïîñîáíûì) âî âíåñóäåáíîì ïî-

ðÿäêå ñ ïðèìåíåíèåì ïðîöåäóðû ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ 
ìåòîäîì ëèêâèäàöèè è ñïåöèàëüíûì àäìèíèñòðàòîðîì ÎñÎÎ «Àâ-
òîòðàíññòðîé» íàçíà÷åí Ìàéëûáàåâ Ñóþìáàé Ñóåðêóëîâè÷ (ëè-
öåíçèÿ ¹0124 îò 28.11.2000 ã.) Ïåðâîå ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ÎñÎÎ 
«Àâòîòðàíññòðîé» ñîñòîèòñÿ â 11.00 ÷àñîâ 3 ìàðòà 2023 ãîäà ïî àä-
ðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Ë. Òîëñòîãî ¹100. Ïðåòåíçèè êðåäèòîðîâ ïðè-
íèìàþòñÿ åæåäíåâíî ñ 9.00 ÷àñîâ äî 17.00 ÷àñîâ ïî âûøåóêàçàí-
íîìó àäðåñó. Ïðåäñòàâèòåëÿì êðåäèòîðîâ äëÿ ó÷àñòèÿ íà ñîáðàíèè 
íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äî-
âåðåííîñòü ñ ïðàâîì ãîëîñîâàíèÿ. 

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0558) 11-00-83. Í-237
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ ТЄМЄНКЇ 
БАГЫТ БОЮНЧА АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

- «Башкарманын катчылыгы» бєлїмїнє мєєнєттїї эмгек 
келишими боюнча иштєєгє талапкерлерди тандоо їчїн 
ачык сынак жарыялансын (катчы-референттин милдетин 
аткаруу їчїн) - 1 бирдик.

Документтер 2023-жылдын 27-февралында саат 
17.00гє чейин кабыл алынат.

Сынакка катышуу їчїн талапкерлерге карата талаптар, 
алардын функционалдык милдеттери жана тиешелїї доку-
менттердин тизмеси Улуттук банктын www.nbkr.kg дареги 
боюнча сайтында («Ишке кабыл алуу»/ «Бош турган кыз-
мат орундары») жайгаштырылган.

Бардык суроолор боюнча тємєнкї дарек боюнча кайры-
лууга болот:

Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 дареги боюнча жай-
гашкан Улуттук банктын Персонал менен иш алып баруу 
бєлїмїнїн №117/1 бєлмєсїнє же (0312) 61-10-21, (0312) 
66-90-18 телефондору аркылуу.

ИП Примбердиев 
Акимбек 

Арпидинович 

(код ОКПО 20830123, 
ИНН 2120719670394)

îáúÿâëÿåò î ñâîåì 
çàêðûòèè.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â 
òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ ïî àäðå-
ñó: ã.Áèøêåê, æ/ã.Ñîâìèíà, 10, 
êâ. 7. Í-232



ГЕЗИТ ОКУБАГАН КАЙСЫ ГЇБЇРНАТЫР?

Кыргыз эл акыны Абдыжапар ЭГЕМБЕРДИЕВ:

- Абдыжапар Бекбосуно-
вич, адегенде чыгармачылы-
гыўыз тууралуу сурайын деп 
жатам.  Борбордон алыстагы 
акын-жазуучулардын абалы 
кандай болууда?

- Мен Кыргыз улуттук жа-
зуучулар союзунун Ысык-Кєл 
облустук бєлїмїн жетектейм. 
Биз элеттеги акын-жазуучулар 
борбордогу адабий чєйрєдєн 
алыс калдык. Жаўылыктардын 
баарын сайттардан, гезиттер-
ден окуп, радио-теледен кєрїп, 
угуп калабыз. Кээде Жазуучулар 
союзуна, Маданият министрли-
гине кайрылабыз. Союз кезин-
де абал таптакыр башка эле. 
Облус, райондордо жашаган ка-
лемгерлер менен тыгыз байла-
нышып турчу. Борбордон акын-
жазуучулар барып, эл менен жо-
лугушууларды єткєрїп, элетте 
жашаган акын-жазуучулардын 
китептери да такай чыгып турчу. 
Эми ошол байланыштын баары 
їзїлдї. Биз чындыгын айткан-
да талаада калгандай эле болуп 
калдык. Эгемендик алгандан ки-
йин Жазуучулар союзу коомдук 
уюм катары катталып калды да, 
мамлекеттик каржылоодон четте  
калды. Анын кээри бизге да тий-
ди. Бирок, биз кол куушуруп ол-
туруп калган жокпуз. Колдон ке-
лишинче аракет кылып жатабыз.

- Сиз жетектеген “Ысык-
Кєл кабарлары” аттуу облус-
тук гезиттин ал-абалы туура-
луу да айта кетсеўиз. Азыркы 
интернет  заманында кантип 
чыгып атасыздыр? 

- Сиз айткандай элдин баары 
азыр интернетте олтурат.  Ки-
теп, гезит окуган адамдар єтє 
азайып кетти.  Маалымат алма-
шуу ыкчам болуп жатканы ме-
нен бул интернет деген неме эл-
дин аў-сезимине тескери таасир 
тийгизип жатат. Биз бала кезде 
китептеги каармандарга сукта-
нып, ошолорду туураганга ара-
кет кылчу элек. Азыр мектеп-
теги баладан тартып министрге 
чейин баары сотка чукулап ол-
турат. Жолдо да, їйдє да, кала 
берсе тамак ичкенде да жанта-
лашып ошону карайбыз. Єткєн-
дє мен биздин гезиттин бирин-
чи бетине “Маалымат каражат-
тарына маани берели” деген чоў 
макала жаздым. Бир жыл баш-
та мурдагы губернаторго кирип, 
гезитке жазылуу маселеси менен 
кайрылдым. Ал киши мени ка-
рап туруп: 

- Мен сиздин гезитти эле эмес, 
дегеле гезит окубайм,-деди.

- “Облусттун башчысы сиз ге-
зит окубасаўыз, анда акимдер, 

айыл єкмєт башчылары дегеле 
окубайт. Мейли сиз окубасаўыз 
да, жок дегенде акимдерге жазы-
луу тууралуу милдеттендирип 
жазып коюўузчу” дедим. Жаз-
ган жок. Губернатордун айтка-
ны  ушул болсо, анда иш бїткєн 
экен дедим да кеўсесинен чыга 
бердим.  Губернатор, акимдер єз-
дєрї гезит окубаса, райондо эмне 
болуп атканын билбесе, кантип 
башчы болуп, кантип элдин кєй-
гєйїн чечет? Азыр Иляс Иманбе-
тов деген жакшы жигит келди. 
Ысык-Кєлдїн кулуну. Ал жакшы 
эле жардам берип жатат.

- Єткєн жумада облустук га-
зеталардын редакторлору Ма-
даният, маалымат, спорт жа-
на жаштар саясаты министр-
лигине келип кеткенден ки-
йин эле сиздерге министрлик 
жумуштан алуу тууралуу кат 
жєнєтїптїр деген маалымат 
интернет-сайттарга чыгып 
кетти. Мунун канчалык чын-
тєгїнї бар? Чоо-жайын тї-
шїндїрїп бере аласызбы?

- Мындан їч жыл мурда ми-
нистрлик медиафорум тїзмєк бо-
луп облустук гезиттерди облуст-
тук телевидениеге кошуп салган. 
Бизге  айткан да эмес, кеўешкен 
да эмес. Медиафорумга кошул-
ган їч жылдын ичинде азаптын 
баарын кєрдїк. Ар бир облус-
тук гезитте он беш штат бар эле.  
Анын онун кыскартып, беш эле 
штат калтырды. Ошол беш штат-
тын башкы редакторуна да, ка-
барчысына да, корректоруна да  
бирдей кылып беш жарым миў 
сомдон айлык чегерип салды. 
Бир литр май бербейт, коман-
дировкалык чыгымдарга  бир 
тыйын тєлєбєйт. Барбаган же-
рибиз, какпаган эшигибиз кал-
ган жок. Канча министр, канча 
депутатка бардык. Эч кимден, 
эч бир майнап чыкпады. Акы-
ры тажаганда Президент Садыр 
Нургожоевичке 7 облустук гезит-
тин башкы редакторлору кирдик. 
Президент бизди кабыл алды. 
Мен баяндама жасадым. Садыр                         
Нургожоевич биздин ой-пикирди 
уккандан кийин: “Маалымат ка-
ражаттары болгону менен теле-
видение башка, гезит деген баш-
ка. Мындай болбойт” деди. Жа-
нында Эдил Байсалов отурган. 
“Бул маселени чечип, мурда кан-
дай болсо дал ошондой абалына 
келтиресиўер” деди. Ошол жо-
лугушуудан 25 кїн єткєндєн ки-
йин бизди Президент єзї чакыр-
тып, он беш мїнєт кабыл алды 
да, жети облусттун башкы редак-
торлорунун баарына теў бирден 
жапжаўы кызматтык унаа берди. 

Андан кийин Министрлер Ка-
бинетинин Тєрагасынын токто-
му чыкты. Бирок, бул токтомдор-
дун баарын Маданият, маалымат, 
спорт жана жаштар саясаты ми-
нистри аткарбай келе жатат. Пре-
зидент “їч кїндє чечкиле” деген 
маселе їч жылдан бери чечил-
бей ушул кїнгє келди. Кайра-
кайра келип убара болобуз. Ге-
зиттин эсебин ачып, мєєрїбїз-
дї алалы, Юстиция министрли-
гинен каттоодон єтєлї деп айта 
берип чарчадык. “Комиссия ба-
рып силердин ишиўерди текше-
рет” деп бир айтат. Комиссиясы 
баргыча эки ай єттї. Анан ми-
нистрлик биз менен бир кели-
шим тїзє койду. Ал келишимди 

электрондук почтадан салып 
жибериптир. “Дагы бир їч ай-
лык мєєнєткє чейин иштеп тур-
гула, калганын чечебиз” де-
ген келишим экен. Биз оюбуз-
да эч нерсе жок ал келишимге 
кол коюп кайра министрликке  
жєнєтїп жибердик. Їч айлык 
мєєнєт бїтєргє бир жума кал-
ганда “бир жумадан кийин жу-
муштан бошойсуўар” деп кат са-
лып жибериптир. Анын катын 
окугандан кийин, жети облуст-
тун башкы редакторлору кайра-
дан кеўешип, министрликке да-
гы келдик. Биз ушунча жылдар-
дан  бери гезиттин ысыгына кї-
йїп, суугуна тоўуп иштеп кел-
дик. Эми бизге жок дегенде бир 

жыл убакыт бериўиздер. Азыр 
эле иштен бошоп кеткиле деге-
ниўер туура эмес. Бир жылдан 
кийин деле  иштей албай жат-
сак, анда бизди алмаштырсаўар 
болот – деген оюбузду айттык. 
Чыўгыз Эсенгулов: “Мен сиз-
дердин ойду министр Максу-
товго айтып, кеўешейин” деди. 
Биз, жети облустун редакторло-
ру  Президентке кириш їчїн да-
гы борборго келдик. Президент 
Венгриядан иш сапарынан кел-
се эле киребиз. Башкы прокура-
турага  арыз даярдадык. Кели-
шим тїзгєндє, бизди жумуштан 
бошотуп салган учурларда мый-
зам бузуулар бар. Аны юристтер 
да айтышты. 

- Президенттин админис-
тративдик-аймактык рефор-
масы Кєл аймагынан башта-
лып жатат. Бул  боюнча ою-
ўуз кандай?

- Президент Жарлыгын чыгар-
ды. Ысык-Кєл облусунун Тїп ра-
йону  пилоттук долбоор катары  
алгачкылардан болуп иш башта-
ды. Райондогу 13 айыл єкмєттї 
беш айыл єкмєткє бириктирип 
кайрадан тїзїп атышат. Мен бул 
абдан туура кадам болду деп ой-
лойм. Райондордо, айылдарда ат-
ка минерлердин санын кєбєйтє 
бергенден пайда жок. Жасаган 
ишинин дайыны жок миўдеген 
чиновниктер казынадан айлык 
алып, басып жїрїшєт. Меним-
че, райондук акимчиликтер ме-
нен облустук губернаторлордун 
да бирєєсїн калтырып, бирєє-
сїн жоюп жиберсе деле болот. 
Бири-бирин кайталаган, ашык-
ча  структуралардын баарына 
акча тєлєй бергидей, мамлекет-
тин казынасы ашып-ташып жат-
кан жок. 

Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ

Меўдибаев Кочкор Тєлєнович
Нейрохирург, медицина илимдеринин 
кандидаты, Кыргыз Республикасынын 

илим жана техника жаатында 
мамлекеттик сыйлыктын лауреаты.

ДОКТОР К.МЕЎДИБАЕВДИН КЛИНИКАСЫ
НЕВРОЛОГИЯ – ИНСУЛЬТТУ ДАРЫЛОО. НЕЙРОХИРУРГИЯ

НЕЙРОХИРУРГИЯЛЫК 
ОПЕРАЦИЯЛАРДЫН БАРДЫК 

ТЇРЛЄРЇН ЖАСАЙТ:

Бишкек ш., 

 Мээнин тамырларынын аневризмасын 
эмболизациялайт, стент коёт

 Ишемикалык инсульт учурунда пайда болгон уюган 
канды эндоваскулярдык жол менен алат

 Мээнин жана моюндун кан тамырларынын стенозуна 
эндоваскулярдык жол менен стент коёт

 Мээде жана жїлїндє пайда болгон шишиктерди 
микрохирургиялык жол менен алат

 Мээдеги кан тамыр артерияларын аневризмин клиптейт
 Гидроцефалия болгон учурда шунт коёт
 Омурткалар аралыгындагы грыжаны 

микрохирургиялык жол менен алат
 Киши инсульт болгон учурда колунун, бутунун 

кыймылы начарлайт, сїйлєєсї бузулат, 
эс-учун жоготушу да мїмкїн. Биз инсультту 
даарылайбыз жана алдын алабыз.

Курултай кєч., 25

“Губернатор, акимдер гезит окубайт, 
аймактагы маселеге кызыкпайт”
Кыргыз эл акыны, белгилїї журналист Абдыжапар Эгембердиев 
ондогон китептердин автору. Ал эки тизгин, бир чылбырды теў 
кармап кырк жылга жакын убакыттан  бери республиканын 
маалымат айдыўында талыкпай иштеп келе жатат. Бир катар жылдар 
республикалык “Мугалимдер газетасы” жана “Учитель Кыргызстана” 
гезиттеринин  башкы редактору болуп иштеген. Учурда Ысык-Кєл 
облустук “Ысык-Кєл кабарлары” гезитинин башкы редактору болуп 
эмгектенет. 
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити


