
2020-жылдын  4-февралы 5
мамлекеттик расмий гезити

Аймактар єнїксє єлкє єнїгєт

Єнєр жай єнїгєт

РЕГИОНДОРДУ 
ЄНЇКТЇРЇЇ ЇЧЇН 
БЕРИЛГЕН КРЕДИТТЕР

Экономикалык жигердїїлїк-
тї колдоо їчїн Улуттук банк 
коммерциялык банктарды ан-
дан ары кредиттєє їчїн 54,5 
млрд сом єлчємїндє каражат-
тар сунушталган (анын ичин-
де «Айыл чарбасын каржы-
лоо-7» программасы жана ре-
гиондорду єнїктїрїїнї кол-
доо їчїн), бул каражаттардын 
ичинен коммерциялык банк-
тар 2,02 млрд сом кєлємїндє 
каражаттарды алышкан. Улут-
тук банк коммерциялык банк-
тар менен биргеликте 2019-жы-
лы экономикага 4,04 млрд сом 
кєлємїндє, 12 пайыздан ашпа-
ган чен боюнча 2,46 млрд сом 
кєлємїндє региондорду єнїктї-
рїї максатына, 10 пайыздан аш-
паган чен боюнча «Айыл чарба-
сын каржылоо-7» программасы-
нын алкагында 1,58 млрд сом єл-
чємїндє кредит жумшаган.

САНАРИПТЕШТИРЇЇ 
КЄЎЇЛ БОРБОРУНДА 

Улуттук банк, банк системасын 
єнїктїрїї саясатын аныктаган 
орган катары,  Кыргыз Республи-
касынын банктык кызмат кєрсє-
тїїлєрїн санариптик трансфор-
мациялоонун 2020-2021-жылдар-
га каралган негизги багыттарын 
кабыл алып, санариптик банк-
тык технологияларды єнїктїрїї 

жагында негизги багыттарды 
белгилеген. Региондорду єнїк-
тїрїї жана экономиканы сана-
риптештирїї демилгесинин ал-
кагында финансы-кредит уюмда-
рынын калкты аралыктан тейлєє 
мїмкїнчїлїгїн кеўейтїї боюн-
ча электрондук кол тамганы кол-
донуу жагында єзгєртїїлєр кир-
гизилген. 

Нак эмес тєлємдєрдї єнїктї-
рїї боюнча демилгелерди кол-
доо жана мобилдик тиркеме-
лерди электрондук мамлекет-
тик кызмат кєрсєтїїлєр менен 
интеграциялоону камсыз кы-
луу максатында, Улуттук банк 
Финансылык чалгындоо мам-
лекеттик кызматы жана уюлдук 
байланыш операторлору менен 
биргеликте 2019-жылы “Ком-
мерциялык банктар жана тє-
лєм уюмдары менен кызматта-
шууда мобилдик кызмат кєрсє-
тїїлєрдї єнїктїрїїгє уюлдук 
байланыш операторлорунун ка-
тышуусу тууралуу” макулда-
шууга кол койгон. Бул макул-
дашуунун алкагында мобилдик 
тиркемелердин пайдалануучу-
лары 2020-жылдын 1-октябрына 

чейин идентификация єтїїгє ти-
йиш. Бул мезгил ичинде мобил-
дик тиркемелердин идентифика-
циядан єтпєгєн пайдалануучула-
ры бир ай ичинде 30 миў сомдон 
ашпаган суммада, тобокелдик 
деўгээли тємєн операцияларды 
гана жїзєгє ашыра алат (Миса-
лы, коммуналдык кызмат кєрсє-
тїїлєрдї, салыктарды, жыйым-
дарды, мамлекеттик алымдар-
ды, айыптарды жана бюджетке 
башка тєлємдєрдї тєлєє, банк-
тык эсептерди толуктоо сыяктуу 
операциялар).

РЕГИОНАЛДЫК 
ДОЛБООРЛОРДУ 
КЇРЄЄСЇЗ КАРЖЫЛОО 
КОЛГО АЛЫНДЫ

Кредиттик аукциондордун ал-
кагында коммерциялык банктар-
га акыркы карыз алуучулар їчїн 
12,0 пайыздан ашпаган макси-
малдуу пайыздык чен менен 2 
млрд сомдон жогору каражат су-
нушталган.

Коммерциялык банктар та-
рабынан 500,0 млн сомго жа-
кын жалпы суммада 75 ири 

регионалдык долбоор каржы-
ланган. Мындан тышкары, ре-
гионалдык долбоорлорду кїрєє-
сїз каржылоо боюнча долбоор-
лор ишке ашырылып, алардын 
алкагында єлкєнїн региондо-
рунда 359,4 млн сом суммасына 
84 долбоор каржыланган. 

Регионалдык долбоорлор-
ду каржылоону колдоого алуу 
їчїн Улуттук банк “Кепилдик 
фонд” ачык акционердик коо-
муна 550 млн сом инвестиция-
лаган (1 132 млн сомго чейин ка-
питалдаштырган), бул айрыкча, 
кїрєєлїк камсыздоону сунуш-
тоого мїмкїнчїлїгї жок єлкє-
нїн региондорунда иштеген иш-
керлерге каржылоодон пайдала-
нуусун камсыз кылат. 

СТАРТАП-ДОЛБООРЛОРДУ 
КАРЖЫЛОО 
МЕХАНИЗМДЕРИ 
ИШКЕ КИРГИЗИЛДИ

Улуттук банк, Россия-Кыргыз 
єнїктїрїї фонду жана “Кепил-
дик фонд” ААК тарабынан ре-
гиондордо (Баткен, Талас, Нарын 

областтарында) негизги эки 
долбоор боюнча чакан бизнес 
стартап-долбоорлорду каржылоо 
механизмдери иштелип чыккан. 
Стартап-долбоорлор їчїн бирин-
чи механизм пилоттук режимде 
Фонддун тике каржылоо линия-
сы боюнча ишке ашырылууда, ал 
1 миллион АКШ долларын, баш-
кача айтканда 350 миў доллар-
дан жергиликтїї єндїрїїчїлєр-
дїн айыл чарба продукциясын 
иштеп чыгаруу тармагын кар-
жылоо їчїн бєлїнїп берилген. 
Бул долбоордун єзгєчєлїгї ка-
тары 3 жыл чыгымсыз иш жїр-
гїзїї боюнча талаптардын жок-
тугу, кїрєє боюнча минимал-
дуу талаптардын белгилениши, 
тємєн пайыздык чен – 4%, кар-
жылоо мєєнєтї – 7 жылга чейин, 
жеўилдик берилген мєєнєт – 24 
айга чейин, долбоордун сумма-
сынан єздїк салым – 15 пайыз-
дан кем эмес болуусу зарыл. 

Региондордо чакан бизнес чєй-
рєсїндєгї стартап-долбоорлорун 
каржылоо боюнча экинчи меха-
низм єлкєнїн бардык областта-
рында экономиканын приоритет-
тїї секторлорунда (айыл чарба 
продукциясын иштеп чыгаруу, 
тигїї жана текстиль єнєр жайы, 
єндїрїштїк жана иштетїї єнєр 
жайы, туризм, IT-технологиялар) 
жаўы єндїрїш жана технология-
лар їчїн шарттарды тїзїї макса-
тында иштелип чыккан жана ал 
бизнес ишин баштоону пландаш-
тыргандар їчїн каралган. Кар-
жылоо суммасы бир долбоорго 
300 миў сомдон 1 млн сомго че-
йин сумманы тїзєт жана жыл-
дык 10%дык чен менен 5 жыл-
дык мєєнєткє берилет. Негизги 
сумма боюнча тєлєєнї 12 айга 
чейин, ал эми пайыздар боюнча 
тєлєєнї 6 айга чейин кийинки-
ге жылдыруу каралган.  

Улуттук банк 2020-жы-
лы Кыргыз Республикасын 
2018-2040-жылдарга єнїктї-
рїїнїн улуттук стратегиясын-
да жана Кыргыз Республикасы-
нын Президентинин «2020-жыл-
ды Региондорду єнїктїрїї, єл-
кєнї санариптештирїї жана 
балдарды колдоо жылы деп жа-
рыялоо жєнїндє» жарлыгында 
аныкталган милдеттерди атка-
руунун алкагында єз ишин улан-
та бермекчи.

Абдимухтар АБИЛОВ

РЕГИОНДОРДУ ЄНЇКТЇРЇЇ 
– МЕЗГИЛДИН ТАЛАБЫ

Кыргыз Республикасынын Президентинин «2019-жылды 
Региондорду єнїктїрїї жана єлкєнї санариптештирїї 
жылы деп жарыялоо жєнїндє» жарлыгынын талаптарын 
аткаруу боюнча мамлекеттик органдар былтыр кызуу 
иш жїргїзїштї. Айрыкча єлкєнїн кїрєє тамыры 
болгон финансы-экономикалык багытта бир катар 
маўдай жылый турган  жаўылыктар болду. Буга чейин 
эле аймактардын єнїгїшїнє басым жасап келген 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2019-жылы 
элет элинин экономикалык кєз карандысыздыгы 
їчїн аткарган иштеринин жыйынтыгын басма сєз 
жыйынында маалымдады. 

Ош шаарынын  Тїштїк  кичи 
районундагы єнєр жай аймагына  
курулуп жаткан машина куруучу 
заводду  єнєр жай аймагына же-
ке ишкер Нурбек Осмонов негиз-
деп жатканын Ош шаардык мэ-
риясынын экономика, каржы жа-
на инвестиция бєлїмїнїн баш-
чысы Талантбек Каимов ЖМК-
лардын бирине берген маегин-
де билдирди. Маалыматка таян-
сак, заводду жеке ишкер єз кара-
жатына куруп жатат. Анын ачы-
лыш аземи ушул жылдын март 
айына белгиленген. Аталган за-
воддон баштапкы этаптарда ав-
тоунаа тетиктери, суу насосто-
ру, гидро-электро станцияларга 
керектїї жабдыктар, дизелдик 
жана бензин системаларындагы 
генераторлор жана станоктор 

чыгарылса, келечекте электро-
мобилдерди чыгаруу пландал-
ганын Талантбек Каимов билди-
рїїдє. Долбоордун жалпы сум-
масы 150 млн долларды тїзєт. 
Бїгїнкї кїндє ишкананын ку-
рулушуна 10 млн доллар сарп-
талган. Завод толук ишке кир-
генден тартып 300 киши жумуш 
менен камсыз кылынмакчы.

АВТОУНААЛАР ГАЗГА 
ЄТЇШЇ КЕРЕК!

Мындай пикирин “Газпром 
Кыргызстан" ЖЧКсынын автоу-
наа газын пайдалануу тобунун 
жетекчиси Русланбек Кадыра-
лиев айтып чыкты. 

Анын айтымында, ушун-
дай жол менен гана шаар 

экологиясын сактап калууга 
мїмкїн. “Автоунааларды газга 
єткєрсєк, шаардын абасы таза-
рат. Анткени бензин менен ди-
зелге салыштырмалуу газдын аба-
га тийгизген зыяны бир кыйла аз.  
Кыргызстанда автоунаа газынын 
суюлтулган (пропан) жана таби-
гый (метан) деген эки тїрї бар. 
Суюлтулган газ бул нефть азык-
тары болуп саналат. Учурда таби-
гый газ куйган бекеттерди кєбєй-
тїїнїн їстїндє иштеп жатабыз. 

Анткени метан сарамжалдуу жа-
на экологияга тийгизген терс таа-
сири абдан аз болот”, – деди Рус-
ланбек Кадыралиев.

КЫРГЫЗСТАНДАН 
ГРУЗИЯГА МАЗУТ 
ЭКСПОРТТОЛО  
БАШТАДЫ

Тактап айтсак, Кыргызстан 
Грузияга мазутту темир жол 

аркылуу экспорттой баштаган-
дыгын “Кыргыз темир жолу” иш-
канасынын басма сєз кызматы 
билдирди. 

Маалыматка караганда би-
ринчи жїк ташуучу поезд Кыр-
гызстандын Карасуу темир жол 
бекетинен Грузиянын Батуми 
темир жол бекетине 2020-жыл-
дын 21-январында жєнєп кет-
ти. Жїктїн кєлємї 49 цис-
терна мазутту тїзгєн. Ал эми 
2020-жылдын 22-январын-
да экинчи поезд кеткен. Жїк-
тїн кєлємї 48 цистернага ба-
рабар. Аталган курам транзит 
аркылуу Єзбекстан, Тїркмєнс-
тан жана Азербайжандын ай-
магы менен 33 сааттын ичин-
де ийгиликтїї жеткирилген. 
2020-жылдын 28-январында 
Карасуу темир жол бекети да-
гы 24 цистернаны кабыл алган. 
Бул иш-аракеттер эки єлкєнїн 
єз ара келишимдерине ылайык 
жїргїзїлїп жатат.

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Єнєр жай єнїгєт

ОШ ШААРЫНДА МАШИНА 
КУРУУЧУ ЗАВОД КУРУЛУП ЖАТАТ


