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ЭКИ ЭЛ КУШТУН ЭКИ 
КАНАТЫНДАЙ ЭРИШ-АРКАК

Жаратылыштын 
жазылбаган 
мыйзамдары

7-БЕТТЕ

Сабырбек Тїгєлбай уулу:

3-БЕТТЕ

“Керемет кез кєз 
алдыман єттї...”

Шайыр КАСЫМАЛИЕВА:

16-БЕТТЕ

Казакстан Республикасынын Президенти Касым-
Жомарт Токаев 26-майда Кыргыз Республикасына 
расмий иш сапары менен келет.
Иш сапардын алкагында Президент Садыр 
Жапаров менен эки тараптуу сїйлєшїїлєр болуп, 
кызматташтыктын актуалдуу маселелери 
талкууланат. 

САЛАМАТТЫКТА 
САК БОЛОЛУ

Саламаттык сактоо министрлиги та-
рабынан атайын комиссия тїзїлїп, єл-
кє боюнча жеке менчик медициналык 
мекемелердин, дарыканалардын ли-
цензия талаптарына шайкеш келиши-
не текшерїї жїргїзїлдї. Текшерїїнїн 
жыйынтыгында лицензиясы жок, урук-
сатсыз ишмердїїлїк жїргїзгєн, дарек-
тери лицензия менен дал келбеген бир 
топ  фактылар аныкталган. Анын неги-
зинде 111 менчик медициналык мекеме-
лердин ишмердїїлїгїн токтотуу боюнча 
актылар тїзїлгєн. Андан тышкары ин-
фекциялык кєзємєл стандарттары сак-
талбаган 148 менчик медициналык ка-
бинеттер менен клиникалар аныкталып, 
84 дарыкана уруксат документтери жок 
иштеп жатканы аныкталган. Буга чейин 
аталган комиссия єлкєдєгї медициналык 
жогорку окуу жайлардын материалдык-
техникалык жана клиникалык базасын 
текшерип, алардын айрымдарынын ли-
цензиясын жокко чыгаруу боюнча Билим 
берїї жана илим министрлигине сунуш-
тама жиберген. Жогоруда мыйзам буз-
ган медициналык мекемелердин жетек-
чилерине билдирмелер берилген. Андан 
кийин мыйзамдык чараларды колдонуп, 
айып пул салуу їчїн мамлекеттик эпи-
демиологиялык кєзємєл борборуна маа-
лыматтар берилет.

“Атамдын керээзи 
аткарылбай 

калды”

ЫСЫК-КЄЛДЇН 
УКМУШТУУДАЙ КООЗДУГУ
Орусиялык космонавт Олег Артемьев 
єзїнїн телеграм-каналына Ысык-
Кєлдїн космостон тартылган 
видеосун жайгаштырды. Анда  ал 
Ысык-Кєлдїн укмуштуудай кооздугун 
белгилеген.  
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Автотранспорт 
каражаттарынын алдыўкы 
каптал айнектерин кїўїрттєє 
їчїн акы тєлєє жана уруксатты 
каттоо тартиби бекитилди. Бул 
чечимге Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров кол 
койду.

Ошондой эле, КРнын ИИМинин 
“Унаа” мамлекеттик мекемеси ав-
тотранспорт каражаттарынын ал-
дыўкы эшиктеринин каптал ай-
нектерин караўгылатууга урук-
сатты тариздєє боюнча ыйгарым 
укуктуу орган болуп дайындалды. 

Автотранспорт каражаттары-
нын алдыўкы каптал айнектерин 
караўгылатуу їчїн акы тєлєєнїн 
жана уруксатты тариздєєнїн тар-
тибине ылайык, транспорт кара-
жаттарынын алдыўкы каптал ай-
нектерин караўгылатууга уруксат 
їчїн жыйым тємєнкїдєй єлчєм-
дєрдє алынат:
– резидент-жеке адамдар їчїн 

800 эсептик кєрсєткїч;
– юридикалык жактар їчїн 1000 

эсептелген кєрсєткїч;
– резидент эместер їчїн 1200 

эсептешїї кєрсєткїчї.
Автотранспорт каражаттарынын 

алдыўкы каптал айнектерин ка-
раўгылатууга уруксат їчїн тєлєм 
накталай акча каражаттарын са-
луу же республикалык бюджетке 
которуу жолу менен жїргїзїлєт. 
Уруксат 1 жылдык мєєнєткє бе-
рилет, эгерде менчик ээси урук-
саттын мєєнєтї аяктаганга чейин 
колдонуудан баш тартса, тєлєнгєн 
жыйым уруксатты пайдалануу 
мєєнєтїнє карабастан кайтарыл-
байт. Жїргїнчїлєрдї ташыган же-
ўил унаалардан (таксиден) баш-
ка М-1 категориясындагы транс-
порт каражаттарын караўгыла-
тууга уруксат берилет. Ошондой 
эле, транспорт каражаттарынын 
алдыўкы эшиктеринин каптал 
айнектерин караўгылатууда арыз 
ээсинин каалоосу боюнча жарык 
єткєрїї коэффицентине чектєє-
сїз жол берилет.

Даярдаган 
Жазгїл КАРБОСОВА

Болгария Республикасынын Президенти Румен Радев Мамлекет 
башчысы Садыр Жапаровду Болгария Республикасы менен Кыргыз 
Республикасынын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин 
тїзїлгєндїгїнїн 30 жылдыгына байланыштуу куттуктады. 

Анда “Ушул салтанаттуу кїнї мен кыргыз элине гїлдєп-єнїгїїнї 
жана элдерибиздин, мамлекеттерибиздин ортосундагы байланыш-
тардын єз ара пайдалуу єнїгїшїн кааларымды билдиргениме куба-
нычтамын. Сизге чыў ден соолук жана жогорку жоопкерчиликтїї 
ишмердїїлїгїўїздє ийгиликтерди каалап, менин эў жогорку урмат-
сыйымды кабыл алыўыз”, - деп айтылат.

КРнын Президентинин, Жогорку Евразиялык 
экономикалык кеўештин тєрагасы (ЖЕЭК) 
Садыр Жапаровдун тєрагалыгы астында 
27-майда ЕАЭБге мїчє мамлекеттердин 
лидерлеринин катышуусунда 
видеоконференция форматында ЖЕЭКтин 
кезектеги жыйыны єтєт. 

Кїн тартибинде 14 маселени талкуулоо план-
даштырылган. Ага Беларустун, Казакстан-
дын, Россиянын Президенттери, Армениянын 
Премьер-министри жана Байкоочу єлкєлєрдїн 
лидерлери катары Єзбекстандын, Кубанын пре-
зиденттери катышат.

КУТТУКТОО

ЄКМЄТ БАШЧЫЛАРДЫН ЖЫЙЫНЫ

ЖЕЭК ЖЫЙЫНЫ ЄТЄТ

МАКУЛДАШУУЛАР

REST POINT ЭС АЛУУ ЖАЙЛАРЫ КУРУЛАТ ЭДИЛ БАЙСАЛОВ ОШТО

АКЫ ТЄЛЄЄ ЖАНА УРУКСАТТЫ 
КАТТОО ТАРТИБИ БЕКИТИЛДИ

“АЙЫЛ ЧАРБАСЫН КАРЖЫЛОО – 10” ДОЛБООРУ

КЫРДААЛ КЄЗЄМЄЛДЄ
ЖМКда кеўири тараган Кыргыз Республикасынын 
жашы жете элек жаранынын тууганы тарабынан 
сабалышы боюнча факты КРнын Балдар укугу 
боюнча ыйгарым укуктуу єкїлї Асел Чынбаеванын 
кєзємєлїндє. 

КРнын Россиядагы Элчилигинин кызматкерлери, 
КРнын ИИМинин Россиядагы єкїлдєрї кыргыз диас-
порасынын активисттери менен бирге 2022-жылдын 
22-апрелинде жашы жете элек єспїрїмдїн жашаган 
жерине барышкан. Учурда ата-энеси менен макулда-
шып, жашы жете элек кызды Кыргызстанга жєнє-
тїїгє документтер даярдалууда. Бул факты боюнча 
тиешелїї мамлекеттик органдар менен иш жїрїїдє.

Министрлер Кабинети-
нин Тєрагасы Акылбек Жа-
паров менен Єзбекстандын 
Премьер-министри Абдулла 
Арипов телефон аркылуу сїй-
лєшїп, гуманитардык, соода-
экономикалык тармактар-
да эки тараптуу кызматташуу 

маселелери талкууланды. Тарап-
тар єлкєлєр ортосундагы соода-
экономикалык кызматташтык-
ты єнїктїрїї, товар жїгїртїїнї 
жогорулатуу максатында жогор-
ку деўгээлде жетишилген макул-
дашууларды ишке ашырууга даяр 
экенин белгилешти.

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 
Кєз карандысыз Мамлекеттер 
Шериктештигинин Єкмєт 
башчылар кеўешинин жыйынына 
катышты. 

Ал КМШ єлкєлєрїнїн энер-
гетикалык коопсуздугуна бай-
ланыштуу жана башка бир топ 
маселелерге токтолду. Жыйын-
тыгында кїн тартибине кирги-
зилген бардык маселелер кара-
лып, 10 документ кабыл алынды. 
Ошондой эле 2026-жылга чейин-
ки мезгилде айыл чарба багы-
тындагы жаныбарларды кєбєй-
тїїдє генетикалык материалдын 
биологиялык коопсуздугун кам-
сыз кылуу боюнча биргелешкен 
иш-чаралардын комплексин, 
2030-жылга чейинки мезгилге 

Маалыматтык коопсуздук стра-
тегиясын ишке ашыруу боюнча 

биринчи кезектеги чаралардын 
планын бекитишти.

Министрлер Кабинетинин 
жыйынында Акылбек Жапаров 
туристтик маршруттарда 
эс алуу жайларын (rest point) 
куруу їчїн жер бєлїп берїїнї 
тапшырды. 

Мындай эс алуу пункту ту-
ристтер жана саякатчылар їчїн 
эс алуу, маалымат алуу жана 
гаджеттерин кубаттоо мїм-
кїнчїлїгї болуп саналат. Бул 
жерде террасадан кофе ичип же 
душка тїшсє болот. Ар бир rest 
point туристтерге керектїї бар-
дык маалыматты, маршруттар, 
кооз аймактар, эс алуу зонала-
ры жана жакын жердеги кызык-
туу жерлерди камтыган турист-
тик интерактивдїї дисплей бо-
лот. Бардык эс алуучу жайлар-
да душ жана ажаткана, анын 
ичинде ден соолугунун мїм-
кїнчїлїгї чектелген адамдар 

їчїн да шарттар каралган. Ата-
йын жабдылган намазкана, ча-
кан кофе ичїїчї жай, кїркє жа-
на кубаттоо пункттары бар. Rest 
point жыл бою иштейт. Аларды 
жылытуу жана ысык суу їчїн 
кїн коллекторлору орнотулат, 

канализациясы жок жерлерде 
автономдуу тазалоочу курулуш-
тар курулат. А.Жапаров 1-этапта 
22 эс алуу жайын курууга жер 
бєлїп берїїнї тапшырып, бул 
маселе акыркы 30 жылдан бери 
чечилбей келгенин белгиледи.

“Айыл чарбасын 
каржылоо – 10” долбоорун 
ишке ашыруунун 
алкагында бїгїнкї кїндє 
жалпысынан 3 млрд 
396,5 млн сомго 6 миў 746 
насыя таратылды. 

Анын ичинен 5557 насыя 
кїрєєсї менен жалпы 3 млрд 
155,1 млн сомго, ал эми 241,4 
млн сомдук 1189 насыя кї-
рєєсїз берилген. Айыл чарба 
єсїмдїктєрїн єстїрїї багы-
тында кїрєє коюлган шарт-
та 868,8 млн сом суммасын-
да 1840 насыя, 128,7 млн сом-
го кїрєєсїз 640 насыя бе-
рилди. Мал чарбасын єнїк-
тїрїїгє кїрєє менен 1 млрд 
881,6 млн сомдук 3572, кї-
рєєсїз 112,6 млн сомго 549 

насыя берилген. Айыл чар-
басынын кайра иштетїї чєй-
рєсїн єнїктїрїї жана кызмат 

кєрсєтїї їчїн кїрєєлїк не-
гизде 404,6 млн сом сумма-
сында 145 насыя таратылган.

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасынын орун басары Эдил 
Байсалов иш сапары менен Ош 
шаарында болду. 

Ал мектептердин бїтїрїїчї-
лєрї менен жолугушуп, єлкє же-
текчилиги тарабынан билим бе-
рїї тармагында жїргїзїлїп жат-
кан иштер, жогорку окуу жайдан 
кїтїлїп жаткан натыйжа жана 
атаандаштыктын артыкчылыкта-
ры тууралуу айтып, студенттер-
дин суроолоруна жооп берди. Ан-
дан сырткары Ош мамлекеттик 
педагогикалык университетинде, 

Кыргыз-Єзбек университетин-
де, №16 кесиптик лицейде жолу-
гушууларды єткєрїп, Ош шаар-
дык клиникалык ооруканасын-
да да болду. Ош шаарында бирин-
чи жолу єтїп жаткан бел боо кї-
рєшї боюнча эркектер жана кыз-
келиндер арасындагы «Алыш» 
Азия чемпионатынын ачылышы-
на катышты. Турнирге дїйнєнїн 
11 єлкєсїнєн 300гє жакын спорт-
чу катышууда. Бул мелдештер кї-
зїндє Тїркиянын Изник шаарын-
да єтє турган IV Дїйнєлїк оюнда-
рына тандоонун экинчи этабы бо-
луп саналат.



ТЇГЄЛБАЙ СЫДЫКБЕКОВГО 110 ЖЫЛ

“АТАМДЫН БОЮ 178 СМ, 
САЛМАГЫ ЖЇЗДЄН АШЧУ”

- Мен 1947-жылы туулгам. Биз 
їч уул, бир кыз, тєрт бир тууган-
быз. Мен уулдардын кичїїсї, кєкї-
рєк кїчїгї болгондуктанбы атама 
жакын элем. Табиятымдан жоош 
болуп, атамдын какыс-кукусуна 
кабылган жокмун. Бирок, эки-їч 
жолу чектен чыкканымда атам-
дын кулагымды толгоп жазала-
ганы эсимде. Бизден єзгєчє Арс-
танбек байкем тентек болчу. Ал 
эми тентек баланы тартипке са-
луу їчїн таяктагандан башка жол 
жок да. Ошондуктан, айрым учур-
ларда байкелерим атамдын таягын 
жешчї. Кєп адамдар менен жолук-
канда кєпчїлїгї мени атама ок-
шоштурушат. Бирок, мен атамдан 
сєєк жагынан кичинемин. Атам-
дын бою 178 см, салмагы жїздєн 
ашчу. Ал эми менин боюм 174 см, 
салмагым жїзгє жетпейт. Турмуш-
та ак-кара бирге жїрєт экен. Учур-
да ата-энемдин, бир туугандарым-
дын кєздєрї єтїп кетип жалгыз 
калдым. Ата-энемден кийин алгач 
карындашым, анан Аскар байкем, 
андан соў Арстанбек байкем каза 
болду. Ошентсе да ємїр єтїп жа-
тат. Менин эки уулум бар. Улуусу 
– Чоро, кесиби архитектор, Гол-
ландияда иштейт. Кичїї уулум Эр-
жан да Канада мамлекетине иш-
теп кеткен. 

“ДИАЛОГДОРУН ЇНЇН 
КАТУУ-КАТУУ ЧЫГАРЫП 
ОКУП АЛЧУ”

- Атам калпты жек кєрчї. Айт-
канын аткарбаган адамды жак-
тырчу эмес. Кєрє албастык, кєз 

артуу деген атамда жок эле. Ушул 
биз олтурган кабинет атамдыкы 
болчу. Атам кїндє эртеў менен эр-
те туруп тїшкє чейин бул кресло-
го олтуруп алып тиги машинка-
сын тарсылдатып иштей эле бер-
чї. Тїштє тамактанып алып текст-
терин редакциялап, эртеў менен 
баскан текстин, єзгєчє диалог-
дорун їнїн катуу-катуу чыгарып 
окуп алчу. Андан соў короого чы-
гып, бак-дарактарды кыйышты-
рып, бак олтургузуп жїрє берчї. 
Антип иш жасап жїргєндє албет-
те биз да жардам берчїбїз. Ал эми 
атам биздин сабактарыбызга кара-
лашып, жардам берчї эмес. Себе-
би, атам жалаў эле чыгармалары 
менен алышчу. Тынчтыкты каа-
лачу. Кайда жїрбєсїн чыгармасын 
гана ойлочу. Мен да кээде ыр жа-
за калгандыктан, чыгарма жарат-
кан адамга тынчтык керек экенин 
билем. Чыгарма жазып жатканда 
бирєє алаксытса чыгарма жаза ал-
байсыў. Атам ошондуктан майда-
чїйдє нерселерге аралашчу эмес 
окшойт. Атам бизге сабактарыбыз-
га жардам бербегени менен башка 
жагынан єзї бизге їлгї болду. Ал 
кишинин жанында жїрїп эле са-
бак алчубуз. Кыргыз уулу кандай 
болуш керектигин атамдын элесин 
эстегенде тїшїнєм.

“СЮЖЕТТЕРДИ 
КАРАПАЙЫМ ЭЛДЕН 
АЛСАМ ДЕЧЇ”

- Атамды ээрчип айылдарга кєп 
бардым. Айыл эли атамды кадыр-
барктап, сыймыктанып тосуп алчу. 
Кєбїнчє атам чыгармаларындагы 
сюжеттерди карапайым элден ал-
сам, маалымат топтосом деп барчу. 

Ал эми биз балабыз да. Тоо-таш, 
суунун боюнда чуркап ойногон-
го эле куштар элек. Азыр мен 75 
жаштамын. Кичинемден шаарда 
єссєм дагы учурда айылдагы ка-
рыяларга жїрєгїм тартып, атам-
дай болгон карыяларды кадимки-
дей сагынам. Ошол убакта атамда 
да ушундай сезимдер болсо керек 
деп калам. 

“ЧЫГАРМАЧЫЛЫККА 
ЖАКЫНДАСАМ КУБАНДЫ”

- Кичинемден чийїї жагына 
жакын болгондуктан ЖОЖду Ле-
нинградда окуп, архитектор бол-
дум. 1990-жылы атам ооруй баш-
таганда  48 жашымда  орусча ыр-
ларды жаза баштадым. Їч жыл ыр 
жаздым. Ырларымдан атама окуп 
берсем “ыр жазганды мурдараак 
баштасаў, азыр бир нече ырлар 
жыйнагыўды чыгармаксыў” деп 
калчу. Анткен менен чыгармачы-
лыкка жакындап жатканыма ку-
банды. Бир жолу Ч.Айтматов їй-
гє келди. Атам “Чыке, менин кичїї 
уулум ыр жаза баштады. Угуп кєр-
чї. Сабыр, кана бир ырыўды окуп 
берчи” деди. Ал глобалист экенин 
билип, єтє узун эмес ырымды окуп 
берсем, Чыкем “Отврашение, отв-
рашение” дегени жакты деп мактап 
алды. Ошондо да атамдын кубан-
ганына кїбє болгом. Атам акын-
дарга жолукканда “силер жазган 
ырларды мен эс алып олтурганда 
эле жазып коём” деп тамашалап 
калчу. Баса, атам кєргєн тїшїн 
да жазып койчу. Атамдын дагы да 
планы кєп эле...

“АТАМ АПАМДЫ АБДАН 
ЖАКШЫ КЄРЧЇ ЭКЕН...”

- Апам Асылгїл, атамдан 9 жаш 
кичїї эле. Ал ак сєєк кыргыздар-
дын тукумунан солто уруусунан 
болгон. Байтикке кетип бараткан-
да оў капталда Єзбек байдын кїм-
бєзї бар. Ошол Єзбек бай апамдын 
чоў аталары болгон экен. Илгери 
єкмєт байларды кулакка тартып, 
алардын балдары башка ысым 
менен жєнєкєй элге жазылып, 
ошентип апам да карапайым эл-
дин кызы болуп калган. Бирок, єў-
келбетинен ак сєєктїн кызы эке-
ни билинип турчу. Єзї ак сєєктїн 
тукумунан  болсо да жоош, адам-
герчиликтїї, сулуу жан эле. Апам 
финансы техникумунда окуп, би-
рок атама турмушка чыккандан 
кийин окуусун аяктабай калса 

керек. Атам анда кургак учук ме-
нен ооруп, согушка да барбай 
калган. Апам атамды, андан ки-
йин балдарын багып, турмушта-
ры улана берген. Кийин апам 63 
жашында каза болду. Єтїндє таш 
бар экен. Корксо керек, убагында 
операция жасатпай жїрє берген. 
Аягында кыйналып операцияга бе-
рип, операциядан жакшы чыккан. 
Атамдын “апаўардын єтїнєн мын-
ча таш чыкты. Буюрса эми жакшы 
болот” деп таштарды кєтєрїп кел-
гени эсимде. 2-кїнї апамды жак-
шы деп жатсак эле ооруканадан 
кєз жумду. Атам апамдан 72 жа-
шында калды. Экинчи никелїї 
да болгон жок. Бул маселени биз 
да, сырттагылар да кєтєрїп “кары 
адамды караганга бирєє керек” де-
дик. Бир жолу уктаар алдында ата, 
элдин баары эле ушул маселени сєз 
кылып жатат. Чындап эле єзїўїз-
гє бир кемпир таппайсызбы? де-
дим. “Болбойт!” деди. Эмнеге бол-
бойт? десем.  “Болбойт. Єзїў ойло-
чу. Кантип биз їчєєбїз бул жер-
де жатабыз” деп жатпайбы? Кєр-
сє мени эмес, Асыл апамдын эле-
син айтып жатыптыр.  “Мен, апаў, 
анан алган кемпир їчєєбїз кантип 
жашайбыз” дегенде гана тїшїнїп 
бул сєздї экинчи ирет кайталаган 
эмесмин. Кєрсє атам апамды аб-
дан жакшы кєрчї экен. 

“АПАМДЫН ЖАНЫНА 
ЖАТСАМ ДЕГЕН...”

- Атам ооруп жатканда єзїнє 
жакын, єзї ишенген аттуу-баштуу 
адамдарды чакырып “силерди ата-
йын чакырдым. Мен келбес коман-
дировкага кеткенде мени кемпи-
римдин жанына койгула. Балда-
рымды єкмєт укпайт. Силерди 
угат” деген керээзин айткан. Ал 
белгилїї адамдардын бири К.Ак-
матов эле. Атам єлгєндє ушул 
адамдардын бирєєсї да анын ке-
рээзи боюнча эч нерсе айтышпай 
коюшту. Бир туугандарымдын баа-
рынын кєзї тирїї эле. Атам айт-
кандай бизди уккан жок. Зар как-
шап тїшїндїрє албадык. Єкмєт 
“Мындай даражалуу адамды Ала-
Арча кєрїстєнїнє коюш керек” 
деп салды. Атам кыргыздын сал-
тын ыйык тутуп атактуу адамдарга 
керээзин калтырган соў, алар єк-
мєткє тїшїндїрїш керек эле. Эч 
кимиси атамдын керээзин колдо-
гон жок. Ушуга ушул кїнгє чейин 
нааразымын. Апамдын сєєгї Бай-
тикке баратканда Єзбек байдын 

кїмбєзїнїн жанына коюлган. 
Атам апамдын жанына жатсам 
деген. Тилекке каршы, бизди эч 
ким колдобой, керээзи аткарыл-
бай калды. Мына кыргыздардын 
сыйлуу адамына кылган мамилеси. 

“ЇЙДЇН ДОЛБООРУ 
ЖАЗУУЧУЛУКТАН 
ТЫШКАРЫ 
ЧЫГАРМАЛАРЫНЫН 
БИРИ БОЛУП КАЛДЫ”

- 1949-жылы Сталин сыйлыгын 
алганда атамдын бул жер тилке-
син сатып алганга мїмкїнчїлї-
гї болуп калган. Анда бул жерде 
бир кабат эски їй бар болчу. То-
талитардык режим болуп, ал кез-
де менчик їй курууга уруксат бе-
рилчї эмес. Ал эми атама уруксат 
берилип, бирок, “єтє чоў їй кур-
баўыз!” дешкен. Атам архитек-
тор болбосо да чатыраш дептер-
дин клеткасын метр кылып эсеп-
теп, чатырашка 2 кабат їйдїн дол-
боорун чийип алып шаардын архи-
тектурасына кєтєрїп барган экен. 
Ал кездеги архитектор Алибанс-
кий Павель Петрович карап алып 
кїлїп “бул долбооруўуз болот. Би-
рок муну адистер кайрадан чийип 
чыксын” деп эски долбоорду жа-
ўылап чийдирип бериптир. Атам-
дын ал долбоору ушул кїнгє чейин 
архивде сакталуу. Негизинен атам-
да чоў їй курам деген ой болгон 
эмес. Бирок, кура келгенде башка 
їйлєргє салыштырмалуу заўкайып 
чыга келген. 1953-жылы куруп бї-
тїшкєн. Їйдїн долбоору єзїнїкї 
болгондуктан, атамдын жазуучу-
луктан тышкары бул їй да єз чы-
гармаларынын бири болуп калган. 

“АТАМДЫН КЕРЭЭЗИ МЕН 
ЇЧЇН КОНСТИТУЦИЯ”

- Бул їйгє кєптєгєн белгилїї 
адамдар келчї. Азыр деле атам-
дын музейи катарында турат. Эл 
музейде эч ким жашабаш керек деп 
тїшїнєт. Їй боюнча сїйлєшкєнїм-
дє атам “бул їйдї єзїм кургам. Ка-
бинетимди, архивимди, китепка-
намдын баарын ушул бойдон сак-
тап, калган бєлмєлєрїндє каала-
гандай жаша” деген. Бул атамдын 
керээзи. Атамдын чыгармачылы-
гын баалаган адамдар їчїн эшик 
ачык. Мына атамдан калган стол, 
стул, кресло, машинка, китептерин 
кєрїп кетсе болот. Каршы эмесмин. 
Бул ой атамдыкы. Атамдын керээзи 
деп тїшїндїрєм. Атамдын керээзин 
буза албайм. Ал мен їчїн Конститу-
ция. Бул Конституция мага эле эмес, 
балдарым, неберелериме чейин 
Конституция боюнча калат. Атам-
дын кєзї тирїї кезинде эшиктери 
кандай ачык болсо, азыр деле ошон-
дой. Мына бул їйїбїздїн тїштїк 
жагынан беш метр эле нары 18 ка-
бат, бийиктиги 50 метрден ашык чоў 
имарат курулду. Атамдын кабинети-
нин айнектерин калкалап, кїн тий-
бей калды. Анан да “биз аксакалды 
сыйлайбыз” дешет. Кана сыйлашка-
ны, сыйлашса мындай болбойт эле. 
Бул болгону эки жїздїїлїк.

“МЕН КЫРГЫЗМЫН” 
ДЕГЕН СЄЗДЇ КЄП 
КОЛДОНЧУ”

- Кээде жаш жигиттер келип 
алып “аксакал, сиз баланча уруу-
дан болосуз да?” дешчї. Атам “жок, 
мен кыргызмын” деп жооп бер-
чї. “Ооба, баарыбыз эле кыргыз-
быз, бирок, биз бир урууданбыз 
да” дешсе, “жок! Мен кыргызмын” 
деп ачууланып, аларды “бєлїнгє-
нїўєрдї койбойсуўарбы?!” деп уят-
карып салчу. Бєлїнгєндї жактыр-
чу эмес. Ушул “мен кыргызмын” 
деген сєзї атамдын туу катары кєп 
колдонгон сєзї болчу.

Жазгїл КАРБОСОВА

Сабырбек ТЇГЄЛБАЙ уулу:

“БИЗДИ ЭЧ КИМ КОЛДОБОЙ, АТАМДЫН 
КЕРЭЭЗИ АТКАРЫЛБАЙ КАЛДЫ”
Быйыл Кыргыз эл жазуучусу, академик Тїгєлбай Сыдыкбековдун 
110 жылдыгы белгиленїїдє. Улуу жазуучу менен кимдер гана 
сыймыктанбайт. Кыргыздын алп жазуучусу Тїгєлбай атабыз єз 
чыгармалары менен тїбєлїккє коомчулуктун жїрєгїндє жашай 
берет. Анткен менен бул инсандын жашоодо кандай адам болгону 
баарыбыз їчїн кызык. Андыктан Тїгєлбай атанын їйїнїн босогосун 
аттап, кичїї уулу Сабырбек агай менен баарлашып кайттык. 
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– Гїлнара Базаракуновна, 
апрелдин аягында колдоруна 
тийген айлык акы мугалим-
дердин єздєрїн эле кубант-
пастан, эл арасында да жак-
шы маанайды жаратты. Би-
рок, мугалимдердин сааттары 
азайып, айлыктын кєбєйгєнї 
деле билинбей калат деген да 
сєздєр бар. 

– КР Министрлер Кабинети-
нин 2022-жылдын 30-мартын-
дагы №181 токтомунун неги-
зинде жалпы билим берїї сис-
темасындагы мугалимдердин 
айлык акысы 80%га, админист-
рациялык кызматкерлердики 
50%, техникалык жана кенже 
кызматкерлердин маяналары 
80%га жогорулады. Буларга ве-
домстволук бала бакчалар да ки-
рет. 1-апрелден баштап кєтєрїл-
гєн айлык акыларын билим бе-
рїї тармагында эмгектенгендер 
апрель айынын аягында  колдо-
руна алып, кубанычтарында чек 
жок. Бул реалдуу чындык. Азыр 
жеке менчик мектептерде муга-
лимдер ушундай эле айлык алы-
шат. Мына ушундан улам жалпы 
мугалимдердин эмгекке болгон 
кєз карашы бир топ єзгєрдї.

Мугалимдин айлык акысы бу-
га чейин саатына жараша болчу.

– Кээ бир предметтер боюн-
ча жетишсиз мугалимдердин 
айлыгына 80%дан сырткары 
дагы 20% кошулдубу? 

– Мектептерде 5 предметтен 
берген жана башталгыч класс-
тардын мугалимдери жетишсиз 
болуп келген.  2019-жылы ай-
лык акыны кєтєргєндє  баш-
талгыч класстардын мугалимде-
рине 20% кошумча акы кошул-
ган. Ошондо мугалим болуп иш-
тейм дегендер кєбїрєк келе баш-
таган. Ошол эле система менен 
азыр дагы математика, инфор-
матика, биология, химия пред-
меттери боюнча мугалимдерди 
тарталы деп жатабыз. Физика, 
математика предметтери боюн-
ча мугалимдерге караганда та-
рыхтан, географиядан берген му-
галимдер жетиштїї. Балдардын 
так илимдер боюнча да нормал-
дуу билим алуусу, келечектеги 

кесибин туура тандоодо бардык 
предметтер боюнча мугалимдер-
дин жетишээрлик санда болушу 
шарт.  Муктаждыктар толукта-
лып, бир топ маселелер чечил-
се, кийинки этапта жалпы муга-
лимдердин айлык акылары бир-
дей кєтєрїлєт. 

– Бир жарым ставка менен 
мугалимдер жумасына канча 
сааттан сабак беришет? Ошон-
дой эле эселєє коэффициент-
тери тууралуу да айтып бер-
сеўиз.

– Азыр мектептерде жоголуп 
бараткан ставка системасына 
кайрадан єтїп жатабыз. 1-клас-
стан 4-класска чейин сабак бер-
ген мугалимдердин ставкасы 16, 
5-11-класстын мугалимдеринин 
ставкасы 18 саат болот. Аталган 
токтомдо жалпы билим берїї 
уюмдарынын (мектептер жана 
бардык типтеги жана аталышта-
гы мектеп-интернаттар), баштап-
кы кесиптик билим берїї уюмда-
рынын жалпы билим берїї дис-
циплиналарынын мугалимде-
ринин, маданият жана искусст-
во жаатындагы балдар мектеп-
теринин окутуучуларынын став-
каларына эселєє коэффициенти 

берилген. Анда бардыгы тїшї-
нїктїї жана жєнєкєйлєтїлїп 
кєргєзїлгєн. 7040 сом деген сум-
маны эселєє коэффициентине 
кєбєйтїї менен ар бир мугалим 
єзїнїн айлык акысын эсептеп 
алса болот. Анда 1-4-класстар-
дын мугалимдеринин алган би-
лимине карата, эгерде орто ке-
сиптик билими болсо, анын эсе-
лєє коффициенти 2,177. Бул сум-
маны 7040ка кєбєйткєндє айлык 
акысы чыгат. Эгерде бакалаврды 
бїтсє – 2,451,  магистр квалифи-
кациясы болсо – 2, 722. 

1-4-класстардын жана инфор-
матика, математика, физика, 
химия жана биология боюнча 
5-11-класстардын жана баштап-
кы кесиптик билим берїї уюмда-
рынын жалпы билим берїї дис-
циплиналарынын мугалимде-
ринин, окутуучуларынын эсе-
лєє коэффициенттери бирдей. 
Буларга 80%дан сырткары 20% 
дагы кошулган. Ага кошумча 
дептер текшерїї, класс жетек-
чилик, педстаж кошулат. Мын-
дан сырткары бийик тоолуу 
райондордогу мугалимдердин 
бардык эселєє коэффициент-
тери сакталган. Кєбєйтїлгєн 

айлык менен кєп жылдык ста-
жысы бар мугалимдер 40 миў 
сомдой алышат.

– Техникалык кызматкер-
лердин айлыгы канча пайыз-
га кєтєрїлдї?  

– Мектеп мугалимдерден га-
на турбайт. Бизде мугалимдер-
ден сырткары кенже, техникалык 
кызматкерлер да бар. Билинбеге-
ни менен алардын аткарган кыз-
маты чоў. Пандемия мезгилин-
де жууп-тазалоо, 1 – 2-сменанын 
тазалыгын кармап туруу абдан 
маанилїї иш экендигин кєр-
дїк.  Жууп-тазалоочунун (тех-
ничканын) айлыгы буга чейин 
3750 сом болсо, азыр 7040 сом 
болуп, 100%га кєтєрїлдї. Азыр 
бизде 7040 сомдон тємєн айлык 
жок. Директорлордун, бала бак-
чалардын жетекчилеринин ай-
лык акылары 50%га жогорулады. 
Алардын сабак єтїїсїнє уруксат 
берилгендиктен, сабак берип кє-
бїрєк маяна алганга мїмкїнчї-
лїктєрї бар. 

Билим берїї тармагындагы-
лардын айлыктарынын кєбєй-
гєнїнє биз да абдан кубаныч-
табыз. Биринчи муктаждыктар-
ды чечип берген Президентибиз                      
С.Жапаровго тереў ыраазыбыз. 

– Мугалимдин статусун кє-
тєрє турган квалификация-
лык категорияларга канча 
сомдон кошулат?  

– Мугалимдик кесип чынды-
гында абдан оор кесип. Алар-
дын кєпчїлїгї татыктуу кесип-
тин ээлери. Айлык акынын аз-
дыгына карабай, эч жакка кет-
пей, чын дили менен иштеген 
мугалимдер бар. 181-токтомго 
квалификациялык категория-
лар жєнїндє да киргизгенбиз. 
Эгерде мугалимдин квалифика-
циясы аныкталып категория ал-
са, айлык акысына дагы кошулат. 
Жогорку билими менен 1-катего-
рияга – 3 миў, 2-категорияга – 2 
миў сом кошумча акы тєлєнєт. 
Мунун арты менен мугалимдин 
статусу кєтєрїлєт жана бул ке-
сипке жаш мугалимдер тартыла 
баштайт. Азыр эў жогорку кате-
горияга 5 миў сом кошулат, мур-
да 3 миў сом болгон.

– Окуу жайын жаўы эле бї-
тїрїп келген жаш мугалим-
дин айлык акысы азыр кан-
ча болуп калды?

– Бул алган билимине кара-
та аныкталат. 1-4-класстардын 
мугалими болсо, эгерде ал кол-
леджди же техникумду аяктап 
келсе, айлыгы 15 326 сом. Эгер-
де ал класс жетекчиси болсо 
1400 сом, дептер текшергени-
не 2700 сом кошулат. Жогорку 
билими болуп, бакалаврды аяк-
тап келсе анын баштапкы айлы-
гы  17 255 сом. Ага жогорудагы 
суммалар кошулат. Жумасына 
16 саат болуп, 5 кїндїк жумуш 
кїнї болсо, кїнїгє 3 сааттан иш-
тешет. Бир жарым ставка болсо, 
кїнїнє тєрт жарым сааттан са-
бак беришет.

Жаш мугалимдер їчїн да-
гы бир жакшы жаўылык айт-
сам, мурда 5 жылдан 10 жылга 
чейин иштеген мугалимдердин 
айлык акысына 10%, 10 жылдан 
15 жылга чейин 20%, 15 жылдан 
ашык иштегендерге 30% кошул-
чу. Азыр 3 жылдан 8 жылга че-
йин 10%, 8 жылдан 13 жылга че-
йин 20%, 13 жылдан єйдє 30% 
кошулат. Мисалы, айлыгы 15 
миў 326 сом болсо, 30% менен 
4597 сом кошулат.

– Кесиби мугалим, бирок 
15-20 жылдан бери башка 
тармакта жїргєндєр кайры-
лып келип, мугалим болуп 
иштей алышабы? 

– Кайрылып келишсе болот. 
Алар їчїн эшик ачык. Бирок, єз 
кесибин унутуп калгандыктан, 
базаны жаўыртыш їчїн 2 жума-
лык (72 саат) квалификацияны 
жогорулатуу курстарынан єтї-
шї керек. Андан кийин гана окуу 
пландарынын сааттарынын неги-
зинде келип иштей алышат. 

– Пенсияга чыгып иштеген 
мугалимдер барбы?

– Ооба бар. Алардын кєп жыл-
дык тажрыйбасын жана кадыр 
баркын сыйлайбыз. Пенсионер-
лерди эч ким кет дебейт, бирок 
жаш мугалимдерди тартуу учур-
дун талабы.

Маектешкен
Бактыгїл КУЛАТАЕВА

АР БИР ЭМГЕК БААЛАНАТ

КР Билим берїї жана илим министрлигинин бюджеттик саясат жана финансылык 
анализ башкармалыгынын башкы адиси Гїлнара ТОКТАКУНОВА:

“Мугалимдердин кадыр-баркы 
кєтєрїлїп, жаш кадрлар тартылат”

“Убакыт учкан куш” демекчи, 
бир жыл мурда эле мектеп бо-
согосун аттаган мотурайган бє-
бєктєр, учурда Алиппе майра-
мынын кїбєсї болушууда. “А” 
деген арипти їйрєткєн Алиппе 
майрамы ар бир мектепте сал-
танаттуу тїрдє єтїїдє. Мындан 
улам, келечекке кадам таштап, 
1-классты аяктап жаткан окуучу-
лардын кубанычын теў бєлїшїї 
максатында Т.Сатылганов атын-
дагы №69 окуу-тарбия комплекс-
гимназиясына баш бактык. “Би-
лимдїїгє дїйнє жарык” демекчи, 
1-класстын окуучулары Алип-
пе майрамында  кыргыз-орус 
тилдеринен сырткары кытай 

тилде сїйлєп, ырдап жатса сук-
танбай коё албайт экенсиў. Се-
беби, Т.Сатылганов атында-
гы №69 окуу-тарбия комплекс-
гимназиясы Кыргыз Республи-
касындагы мекемелерден сырт-
кары эл аралык билим берїї ме-
кемелери менен да байланыш-
ты бекемдеп, кызматташып, ак-
тивдїї иш алып барат. Мындай 
кызматташтык єз жемишин бе-
рип, гимназия башталгыч класс-
тардын окуучуларына да немец, 
кытай, корей тилдерин тереўде-
тип окутат. 

Аталган окуу-тарбия комп-
лексинде 21-майда єткєн Алип-
пе майрамынын жыйынтыгында 

1-классты аяктап жаткан 9 класс-
тын ичинен Кєчєрбаева Лариса 
Нургазиевна жетектеген 1- “Ж” 
классынын сценарийи мекеме-
нин директору Сайрагїл Атае-
ванын, мугалимдердин жана 

ата-энелердин мактоосуна ар-
зыды. “Акыл — деўизден тереў, 
билим — тоодон бийик” демек-
чи, єлкєбїздє тынчтык болуп, 
билимге умтулган акылдуу уул-
кыздарыбыз аман болсун! Келечек 

муундун таалим-тарбиясы їчїн 
кїрєшїїгє жан їрєгєн мектеп же-
текчилигине, мугалимдерге, ата-
энелерге алкыш. 

Жазгїл КАРБОСОВА

Кош, Алиппе!Кош, Алиппе!

БИЛИМДЇЇГЄ ДЇЙНЄ ЖАРЫК



АТЫН АТАСА КУТУ СЇЙЇНЄТ

Талас районундагы Д.Молдоярова
атындагы бала бакчанын жетекчиси 
Гїлмира ЧЕГЕБАЕВА:

“Талап, тартип болбогон 
жерде єнїгїї болбойт”

-“Атын атаса куту сїйї-
нєт” демекчи, ажобуздун 
“Мугалимдердин айлыгы-
на акчабызды мындан ары 
да аябайбыз. Мїмкїнчїлїк 
болор замат, дагы да жо-
горулатып беребиз. Бирок 
аларга талапты катуу кое-
буз” деген сєзї мугалим-
дердин, тарбиячылардын 
жїрєгїнєн орун алды. Та-
лап, тартип болбогон жер-
де єнїгїї болбойт. Андык-
тан, мурда эле биздин бала 

бакчага кызматкерлерди конкурс менен алып келгенбиз. 
Мындан ары да аттестациялоо иштерин жїргїзїп, бал-
дарга мыкты тарбия, сапаттуу билим бере турган кесип-
кєй кызматкерлерди алабыз. Президенттин чечими ме-
нен эмгек акылардын кєбєйгєнї єзгєчє элеттеги билим, 
тарбия берїїчїлєрдї шыктандырды. Канча жылдан бери 
берекелїї эмгек акыга ээ боло албай келген билим берїї 
тармагынын єкїлдєрї мамлекет жетекчилигине ыраазы-
чылык билдиребиз. Мурда биздин кызматкерлер 14 миў-
дин тегерегинде эмгек акы алып келген болсо, учурда 
23-24 миў сом айлык алышууда. Буйруса, ушул дем-кїч 
менен келечек муунду татыктуу тарбиялоого жан їрєп, 
билим берїї жаатында талыкпастан эмгектене беребиз. 

Жазгїл КАРБОСОВА

ЭМГЕКТЕН БАКЫТ ЖАРАЛАТ
Мамлекет башчысынын чечкиндїї кадамдары менен социалдык тармактын кызматкерлеринин, анын ичинде мугалимдердин 
эмгек акыларынын кєтєрїлїшї, келечек муунду билимге, тарбияга сугарган кесип ээлерине дем берди. Мындан улам, билим берїї 
тармагында эмгектенген айрым жетекчилерди кепке тартып, пикирлерин уктук.

Б.Мурзубраимов атындагы 
Єзгєн технологиялык жана билим 
берїї институтунун директору, 
доцент Асанбек АКМАТАЛИЕВ: 

“Ишибизге жоопкерчиликтїї 
карап, сапаттуу билим 
берїїбїз керек”

- Президент Садыр 
Жапаров 2022-жылдын 
4-апрелиндеги социал-
дык тармактын кызмат-
керлеринин Республика-
лык жыйынында бир не-
че министрликтерде эм-
гек акыны жогорулатуу 
боюнча кабыл алынган 
чечимдер тууралуу бил-
дирген. Анда быйыл Би-
лим берїї министрлигине 
кошумча 16 млрд сомдон 
ашык каражат бєлгєнїн, 

аталган министрлик — эў кєп каржыланган министр-
лик болуп калганын айткан. Бул бардык мугалимдер їчїн 
кубанычтуу жаўылык болгон. Кєз ачып жумгуча бир ай 
єтїп, чындап эле мугалимдер кєтєрїлгєн эмгек акыны, 
жакшы айлыкты алдык. Эми эмгек акыны кєтєргєнгє 
жооп иретинде баарыбыз ишибизге жоопкерчиликтїї 
мамиле жасап, сапаттуу билим берїїбїз керек. Учурда-
гы оор кырдаалда Президент менен Министрлер Каби-
нетинин соцтармактардын иши орчундуу экендигин 
эске алып, эмгек акыны кєтєрїп жаткандыгы єтє чеч-
киндїї кадам жана чоў жумуш болду. Биз ыраазыбыз!

Сокулук районундагы “Материнская школа” бала 
бакчасынын жетекчиси Жибек ТАКЕНБАЕВА:

“Єлкєбїз тынч, балдарыбыздын 
келечеги кеў болсун!”

- Мамлекет башчыбыздын 
чечими менен мектепке чейин-
ки билим берїї мекемелери-
нин, бала бакчалардын тар-
биячыларынын эмгек акы-
сы дагы 80%га єскєнї апрель 
айынын башында айтылган. 
Мындан улам биздин эмгек да 
адилеттїї бааланганына сїйї-
нїп кїтїп жатканбыз. Биздин 
бала бакчада бир группада эки 
тарбиячы жана бир тарбиячы-
нын жардамчысы болуп їчєє 
иштейт. Тарбиячылардын би-
рєєсї тїшкє чейин, экинчиси 

тїштєн кийин келип иштейт. Бул аракет балдарга сапат-
туу билим берїїгє багытталган. Себеби, эки тарбиячы эки 
нєємєттє чарчабай иш алып барышат. Ошондуктан, мурда 
беш-алты миў сом айлык алган тарбиячыларыбыз, апрель 
айында 14-15 миў сом айлык алышып, кубанычтарында 
чек жок. “Ар бир кесип ардактуу” демекчи, кесибин сї-
йїп, балдар менен иштєєгє жан дилинен берилген кыз-
маткерлерибиз мурда айлыгынын азына деле карабай 
иштеп келишкен. Мына эми мамлекеттин бул колдоосу 
кызматкерлерибизге дем-кїч берип, иштин сапатын арт-
тырууга єбєлгє болууда. Буйруса, мындай ишеничтерди 
актап, эл-жерге кызмат кыла турган чыгаан, таланттуу 
уул-кыздарды бала бакчалардан тарбиялап чыгууга бол-
гон аракетти жасайбыз. Башкысы єлкєбїз тынч, балдары-
быздын келечеги кеў болсун!

«Ассанабил» кайрымдуулук 
фонду 2004-жылы уюштурулуп, 
азыркы мезгилге чейин 
ийгиликтїї иш жїргїзїп келет. 
Кайрымдуулук фондунун негизги 
максаты єлкєбїздєгї социалдык 
жактан начар їй-бїлєлєрдїн 
турмуш шартын жакшыртууга, 
жакыр жашаган мїмкїнчїлїгї 
чектелген адамдарга, ошондой 
эле єлкєнїн билим берїї, 
саламаттыкты сактоо жана 
башка социалдык катмарларына 
гуманитардык жактан жардам 
берїїгє багытталган.

БИЛИМ БЕРЇЇ 
ТАРМАГЫНДА 

Кайрымдуулук фонду тарабы-
нан бїгїнкї кїнгє чейин єлкє-
бїздїн билим берїї тармагын-
да 55 мектеп курулуп, пайдала-
нууга берилген. Жаўы мектеп-
тер заманбап типте салынган. 
Класстардын ичинде окуучулар 
їчїн интерактивдїї доска, стол-
стулдары, компьютерлер жана 
башка керектїї инвентарлар ме-
нен жабдылган. Кайрымдуулук 
фонду тарабынан курулган мек-
тептердин бардыгы билим берїї 
жана илим министрлигинин ка-
рамагына єткєрїлгєн. Араб ти-
лин окутуу боюнча єлкєбїздє-
гї 5 жогорку окуу жайларында 
макулдашуунун негизинде сту-
денттер жогорку билимге ээ бо-
луп жатышат.

КАЛКТЫ 
МЕДИЦИНАЛЫК 
ТЕЙЛЄЄ ЖААТЫНДА

“Ассанабил” кайрымдуулук 
фонду тарабынан єлкєбїздїн ме-
дицина тармагына да ири инвес-
тициялар тартылган. Алсак, кай-
рымдуулук фонду тїптєлгєндєн 
бери республикабыздын бїткїл 
аймактарына 120дан ашуун бей-
тапканалар курулуп, заманбап 
медициналык жабдуулар менен 
толук камсыз болгон. Ал бей-
тапканакалар Саламаттык сак-
тоо министрлигинин жана жер-
гиликтїї бийликтин карамагына 
єткєрїлгєн. Ар жыл сайын бор-
бордон алыс катаал шартта жа-
шаган райондорго жана айыл-
дарга медициналык кербендер 

уюштурулуп, борбордогу эў 
кїчтїї деп саналган дарыгер-
лер кайрымдуулук фондунун 
эсебинен айылдарга барып, эл-
дин саламаттыгын бекер текше-
рїїдєн єткєрїп турушат. Фонд 
тарабынан мїмкїнчїлїгї чек-
телген 1500дєн ашуун адамдарга 
ар тїрдїї жардамдар кєрсєтїл-
гєн. Айрыкча 2020-жылы COVID 
19 пандемия учурунда бул фонд 
тарабынан азык-тїлїккє муктаж 
їй-бїлєлєргє 400 тоннадан ашык 
азык-тїлїктєр таркатылган. 

КЕЛЕЧЕК ЭЭЛЕРИНЕ 
КАМКОРДУК 

“Ассанабил” кайрымдуулук 
фонду тїзїлгєндєн бери 4200 

жетим балдарды єз камкорду-
гуна алып келет. Ай сайын жа-
рым жетим жана жетим бал-
дарга жєлєк пул берилип, жай-
кы жана кышкы жылуу кийим-
дери, анын ичинде окуу курал-
дары менен камсыздалып турат. 
Ошондой эле жетим балдар їчїн 
мезгил-мезгили менен даталуу 
кїндєргє карата фонд тарабынан 
ар кандай иш-чаралар уюштуру-
луп келїїдє.

Келечек ээлери болгон балдар 
їчїн атайын “Элистан” балдар 
борбору тїзїлїп, єз ишмердїїлї-
гїн жїргїзїїдє. Бул борбордо ата-
энесинен ажыраган 40 єспїрїм 
балдар жашайт. Алар їчїн 3 маал 
ысык тамак берилип, кийим-кече 
менен бирге эле алардын билим 
алуусуна толук шарттар тїзїлгєн. 
Кайрымдуулук фонду тарабынан 
турак жайы жок їй-бїлєлєргє 55 
турак жай курулуп пайдаланууга 
берилген.

АЙЫЛДАРДЫ 
ТАЗА СУУ МЕНЕН 
КАМСЫЗДОО

Айыл жерлериндеги калкты 
таза суу менен камсыздоо ма-
селесин чечїїдє кайрымдуулук 
фонддун кошкон салымы чоў 
десек болот. Республикабыздын 
бїткїл аймагы боюнча эў татаал, 
суу чыкпаган айылдарга жер ал-
дынан 400дєн ашык скважина-
лар орнотулуп суу чыгарылды. 

Бїгїнкї кїндє кєптєгєн айыл-
дар таза суу менен камсыздалды. 
Ошондой эле айылдарга 880ден 
ашык чоў жана кичине мечиттер 
курулуп, муфтияттын карамагы-
на єткєрїлїп берилген. 150 жаш 
жубайлардын їйлєнїї їлпєтїн 
єткєрїп, толук чыгымын “Асса-
набил” кайрымдуулук фондусу 
єз мойнуна алган.

МУКТАЖДАРГА КЄП 
КЄЎЇЛ БУРУЛАТ

Коомдо жашаган начар кам-
сыздалган їй-бїлєлєрдїн акы-
балын жакшыртуу максатында 
жардамга муктаж їй-бїлєлєргє 
300 тигїїчї машиналар алынып 
берилип, бирден саан уй, 10дон 
кой таркатылган. Ошондой эле 
муктаж їй-бїлєлєргє жууркан-
тєшєк, жылыткыч, электрдик 
меш, кышкысын кємїр, кир 
жуугуч машиналар ал эми окуп 
жаткан студенттерге стипендия, 
ноутбуктар берилген.

“Ассанабил” кайрымдуулук 
фондунун мїдїрї Мохамед Али 
Абделькарим мырзанын айтуусу-
на караганда мына ушундай иш-
чаралар ар жыл сайын уюштуру-
луп, гуманитардык жардамдар 
мындан ары да улантыла бер-
мекчи.

Орункул САТЫКУЛОВ

КАЙРЫМДУУ БОЛОЛУ

«АССАНАБИЛ» КАЙРЫМДУУЛУК 
ФОНДУНУН АЛГЫЛЫКТУУ ИШТЕРИ
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Æåð æ¿ç¿íäºã¿ àð áèð óëóòòóê íàðê àäàìçàòòûí 
æàí ä¿éíº êàçûíàñûíûí êàéòàëàíãûñ òàáûëãàñû 
áîëóï ñàíàëàò. Æàëïû àäàìçàòòûê íàðê óëóòòóê-
ýòíèêàëûê ìàäàíèÿòòàðäûí êºï ò¿ðä¿¿ áèðèìäè-
ãèíåí ò¿ç¿ëºò. Æàðàòûëûøòàãû áèîàðò¿ðä¿¿ë¿ê 
ñûÿêòóó ýëå àäàìçàò êîîìóíäàãû ñîöèîìàäàíèé 
àð ò¿ðä¿¿ë¿ê äà ìûéçàì ÷åíåìä¿¿ êºð¿í¿ø. Óëóò-
òóê íàðê áàøêà ýëäåðãå äà æàêûí æàíà ò¿ø¿í¿êò¿¿ 
áîëóï, æàëïû àäàìçàòòûê áààëóóëóêòàðäûí êàòà-
ðûíà êèðåò. Îøîíäóêòàí àë êàëêòàðäûí, ýòíîñòîð-
äóí îðòîñóíäàãû ûíòûìàê-äîñòóêêà, ºç àðà ìàìè-
ëåãå øàéêåøèï, áèðèêòèð¿¿÷¿ êûçìàòòû àòêàðãàí.

Ìè¢äåãåí æûëäàð ìóðóí ºç àëäûí÷à ýýëèê ò¿-
ç¿ï, àãà êºç êàðàíäûñûç áàøêàðóó òàðòèáèí îð-
íîòóï, ÷î¢ æàíà êè÷èíå ýëäåð ìåíåí òå¢ àòà ìà-
ìèëå æ¿ðã¿ç¿¿äº íàòûéæàëóó èéãèëèêòåðãå àëûï 
êåëãåí êûðãûç ýëèíèí ý¢ íåãèçãè òàÿíû÷û æàíà 
èøåíè÷è ýðåæå-òàðòèïòåðäåí, æ¿ð¿ì-òóðóì àäå-
áèíåí, êààäà-ñàëòûíûí æûéûíäûñûíàí êóðàëûï, 
óëóòòóê ä¿éíº òààíûìäàðûíà øàéêåëèøêåí óëóò-
òóê íàðê ìûéçàìû èøòåëèï ÷ûêêàí. Óëóòòóê íàðê 
êûëûìäàð áîþ ìåçãèëäèí ñûíûíàí ºò¿ï, àéðûì 
æåðëåðèíäå òîëóêòàëûï, áåêåìäåëèï æ¿ð¿ï îòóð-
ãàí. Íàðêòûí òààñèðè ý¢ æîãîðêó äå¢ãýýëãå ºñ¿ï 
÷ûêêàí, àëñàê ýë àðàñûíäà "Õàí áèéëèãèíåí íàðê 
ê¿÷ò¿¿", "Ýðäåí ºòìºê áàð, ýëäåí ºòìºê æîê" äå-
ãåí íàêûë ñºçäºð Àéêºë Ìàíàñ àòàáûçäûí äîî-
ðóíäà æàðàëûï, àçûðêû ìåçãèëãå ÷åéèí ºç¿í¿í 
ê¿÷¿í æîãîòïîé êåëå æàòàò.

Îøîë ýëå ó÷óðäà ìàìëåêåòòèê áàøêàðóó èøòå-
ðèíå áàøêà äèíèé èøåíèìäåð æàíà êûçûê÷ûëûê-
òàð òà¢óóëàíãàí ó÷óðäà ýë àðàñûíäà æèêòåð ïàé-
äà áîëóï, ûíòûìàêòûí ûäûðàøûíà êàéñûë áèð 
äå¢ãýýëäå òààñèð áåðå áàøòàãàí. Òàðûõ áàðàê-
òàðû ìûíäàé îêóÿëàðäûí áèð íå÷åñèí òàñòûêòàï 
áåðå àëàò. Ìàìëåêåòòèê áàøêàðóó ñèñòåìàñûíäà 
íàðêòóóëóêòóí áóçóëóøó èðè äººëºòòºðä¿í, ºëêº-
ëºðä¿í óðàøûíà àëûï êåëãåí.

Ñîâåòòèê äîîðäî ìàìëåêåòèáèçäå ìûé-
çàìäóóëóêòóí ¿ñòºìä¿ã¿ ñàëûøòûðìàëóó ò¿ðäº 
áåêåì îðíîï òóðãàí ìåçãèëäå äàãû êûðãûç ýëè-
íèí "æàçûëáàãàí" êààäà-ñàëò, íàðê ìûéçàìäàðû 
êûçóó èøòåï, àäàìäàðäûí, óðóê-óðóóëàðäûí îð-
òîñóíäàãû ìàìèëåëåðäè òåñêå ñàëóóäà àëàðäûí 
êåíåí ïàéäàëàíûëûï êåëãåíäèãè áààðûáûçãà ìàà-
ëûì. Äåìåê, æàëïû àäàìçàòêà òààíäûê ýñåïòåë-
ãåí ìûéçàìäàðãà ñàëûøòûðìàëóó ýëäèí ºç¿ èø-
òåï ÷ûêêàí íàðê ñèñòåìàñû ìààíèë¿¿ æàíà èéãè-
ëèêò¿¿ æûéûíòûêòàðäû æàðàòûï êåëãåí.

Àçûðêû ìåçãèëäå ýëèáèçãå æà¢û êºç êàðàø-
òàðäû, îéëîðäó ñóíóøòàï, ýêñïåðèìåíò æ¿ðã¿çº 
áåð¿¿ ýìåñ ìåçãèë ñûíûíàí ºò¿ï, ýëäèí êºê¿ðº-
ã¿íº óþãàí óëóòòóê íàðêòóóëóêòó êàéðà êàëûáû-
íà êåëòèð¿¿ çàðûë÷ûëûãû ÷ûãûï æàòêàíäûãûí 
áåëãèëåéáèç.

Áóë ñóíóøòàëûï æàòêàí óëóòòóê íàðê äººëº-
ò¿á¿ç Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 
2021-æûëäûí 29-ÿíâàðûíäàãû ¹1 "Èíñàíäûí 
ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê ºí¿ã¿¿ñ¿ æàíà äåíå òàð-
áèÿñû æºí¿íäº" Æàðëûãûíûí ûðààòòóó óëàíäû-
ñû êàòàðû ñóíóøòàëûï æàòàò.

Æà¢û òåõíîëîãèÿëàðäûí àéäû¢û ìåíåí 
ààëàìäàøóóíóí ÷å¢ãýýëèíå êèðèï, ºçºã¿á¿çä¿ 
æàíà òàìûðûáûçäû æîãîòóï àëáàøûáûç ¿÷¿í 
àäèëåòò¿¿ë¿êêº æàíà àêûéêàòòóóëóêêà íåãèçäåë-
ãåí íàðêòóó êîîìäó êóðóó ¿÷¿í òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê êàò-
÷ûñû:

- êîîì÷óëóêòóí, áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì, ìàäà-
íèÿò ÷ºéðºñ¿í¿í ºê¿ëäºð¿í, áàðäûê êûçûêäàð òà-
ðàïòàðäû òàðòóó ìåíåí 2022-æûëäûí 1-ñåíòÿáðû-
íà ÷åéèí Óëóòòóê íàðêòû ñàêòîî æºí¿íäº óëóòòóê 
ïðîãðàììàíû (ìûíäàí àðû - Óëóòòóê ïðîãðàììà) 
èøòåï ÷ûêñûí æàíà êèðãèçñèí;

- Óëóòòóê ïðîãðàììàíû èøòåï ÷ûãóóäà òºìºí-
ê¿ ïðèíöèïòåð ýñêå àëûíñûí:

íàðê ìàñåëåñèíäå äèíèé èøåíèìäåðäèí æàíà 
êààäà-ñàëòòûí áààëóóëóêòàðûí áèðè-áèðèíå êà-
ðàìà-êàðøû êîéáîî;

êîîìãî, ºëêºãº æàí äèëè ìåíåí áåðèëãåí ºð-
íºêò¿¿, íàðêòóó æàðàíäû êàëûïòàíäûðóóäà ÷ºë-
êºìä¿ê, ýòíèêàëûê æàíà ìàòåðèàëäûê êûçûê÷û-
ëûêòàðäàí óëóòòóê à¢-ñåçèìäèí àðòûê÷ûëûãû;

íàðêòóóëóê áàëà áàê÷àäàí, ìåêòåïòåí, æî-
ãîðêó îêóó æàéäàí æàíà áàøêà êîîìäóê èíñòè-
òóòòàðäàí ýìåñ ¿é-á¿ëºäºí áàøòàëàðûí ýñêå 
àëûï, ºëêºí¿í ý¢ íåãèçãè ðåñóðñó êàòàðû ñàëò-
òóó ¿é-á¿ëºë¿ê áààëóóëóêòàðäû æàéûëòóóíóí 
àðòûê÷ûëûãû;

êîîìäóí íàðêòóó ºê¿ë¿í æàíà íàðêòóó ìàìëå-
êåòòèê êûçìàò÷ûñûí êàëûïòàíäûðóóäà ìàìëå-
êåòòèê òèëãå æàíà òàðûõûé áààëóóëóêòàðãà ºç-
ãº÷º êº¢¿ë áóðóó;

óëóòòóê íàðêòóóëóêòó æàéûëòóóäà èéãèëèêòåðãå 
æåò¿¿ ¿÷¿í àð áèð ìóóíäóí ôèçèîëîãèÿëûê æàíà 
ïñèõîëîãèÿëûê ºçãº÷ºë¿êòºð¿íº æàðàøà ìåòîä-
äîðäó, òàëàïòàðäû èøòåï ÷ûãóó.

2. Êûðãûçñòàí ìóñóëìàíäàð äèí áàøêàðìàëû-
ãûíà òºìºíê¿ëºð ñóíóøòàëñûí:

- ñàëòòóó èñëàì áààëóóëóêòàðûí æàíà êûðãûç 
ýëèíèí óëóòòóê íàðêûí ñàêòîîäî êåëèï ÷ûãóó÷ó 
ò¿ø¿íáºñò¿êòºðä¿ æîþó ìàêñàòûíäà òèåøåë¿¿ 
÷å÷èìäåðäè ÷ûãàðóó;

- êàáûë àëûíãàí ÷å÷èìäåð áîþí÷à êàëê àðà-
ñûíäà ìààëûìàòòûê-ò¿ø¿íä¿ð¿¿ èøòåðèí æ¿ð-
ã¿ç¿¿.

3. Êûðãûçñòàí êàëêû àññàìáëåÿñûíà, êîîìäóê 
óþìäàðãà, æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðûíà, 
àíûí è÷èíäå òåëåðàäèîáåð¿¿ óþìäàðûíà íàðê-
òóóëóêòó æàéûëòóó, íàðêòóó æàðàíäû æàíà íàðê-
òóó êîîìäó êóðóó æºí¿íäº êàëê àðàñûíäà ìàà-
ëûìàòòûê-ò¿ø¿íä¿ð¿¿ èøòåðèí æ¿ðã¿ç¿¿ ñóíóø-
òàëñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøè-
íèí äåïóòàòòàðûíà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ì¿÷ºëºð¿íº, ìàìëåêåòòèê 
æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò÷ûëàðãà óëóòòóê íàðê-
êà áàéëàíûøêàí ò¿ðä¿¿ áàãûòòàãû äåìèëãåëåðäè 
ñóíóøòîî ìåíåí áèðãå äèíèé èøåíèìäåðãå æàíà 
óëóòòóê íàðêêà ºòº ñûé-óðìàò ìåíåí ìàìèëå êû-
ëóóãà, îøîíäîé ýëå íàðêòóó êîîìäó êóðóóäà Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðûíà ¿ëã¿ êºðñº-
ò¿¿ñ¿ ñóíóøòàëñûí.

5. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê êàò÷û-
ñûíà æ¿êòºëñ¿í.

6. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí 
òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 20-ìàéû, ÏÆ ¹157

УЛУТТУК НАРК ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

УЛУТТУК КИНОИНДУСТРИЯНЫ ЄНЇКТЇРЇЇ ЖАНА 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КИНЕМАТОГРАФИЯСЫН 

МАМЛЕКЕТТИК КОЛДОО СИСТЕМАСЫН МЫНДАН 
АРЫ ЄРКЇНДЄТЇЇ БОЮНЧА ЧАРАЛАР ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

Óëóòòóê êèíîèñêóññòâîíó ìûíäàí àðû ºí¿êò¿ð¿¿ æàíà óëóòòóê êèíåìà-
òîãðàôèÿíû æà¢û ñàïàòòóó äå¢ãýýëãå êºòºð¿¿, áóë òàðìàêòû ìàìëåêåòòèê 
êîëäîî ñèñòåìàñûí ºðê¿íäºò¿¿, ä¿éíºë¿ê òàæðûéáàíûí íåãèçèíäå ºëêº-
äº êèíîºíä¿ð¿ø¿í¿í íàòûéæàëóó ìåõàíèçìäåðèí êèðãèç¿¿, îøîíäîé ýëå 
êèíîèíäóñòðèÿíûí çàìàíáàï èíôðàò¿ç¿ì¿í ò¿ç¿¿ ìàêñàòûíäà, ºñ¿ï êåëå 
æàòêàí ìóóíäó ðóõàíèé æàíà àäåï-àõëàêòûê òàðáèÿëîîäî êèíîèñêóññòâî-
íóí ìààíèñèí ýñêå àëûï, òîêòîì êûëàì:

1. Óëóòòóê êèíåìàòîãðàôèÿíû êîëäîî ìàäàíèÿò ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìàìëåêåò-
òèê ñàÿñàòòûí ìààíèë¿¿ ìèëäåòòåðèíèí áèðè äåï òààíûëñûí.

2. Óëóòòóê êèíåìàòîãðàôèÿíû ºí¿êò¿ð¿¿í¿í àðòûê÷ûëûêòóó áàãûòòàðû 
áîëóï òºìºíê¿ëºð àíûêòàëñûí:

- óëóòòóê êèíîôèëüìäåðäè, ñåðèàëäàðäû, àíèìàöèÿëûê ôèëüìäåðäè 
ºíä¿ð¿¿í¿ ôèíàíñûëûê êàìñûç êûëóó;

- ðûíîêòóê ïðèíöèïòåðäèí íåãèçèíäå óëóòòóê êèíåìàòîãðàôèÿíû ìàì-
ëåêåòòèê êîëäîî ñèñòåìàñûí ºðê¿íäºò¿¿, ºëêºãº ÷åò ºëêºë¿ê êèíîêîìïà-
íèÿëàðäû òàðòóó æàíà áèðãåëåøêåí êèíîôèëüìäåðäè, ñåðèàëäàðäû æà-
íà àíèìàöèÿëûê ôèëüìäåðäè ºíä¿ð¿¿í¿ ºí¿êò¿ð¿¿;

- ýêîíîìèêàíûí ºç¿í÷º òàðìàãû êàòàðû êèíîèíäóñòðèÿíû ºí¿êò¿ð¿¿, 
çàìàíáàï æàíà æîãîðêó òåõíîëîãèÿëûê ìàòåðèàëäûê-òåõíèêàëûê áàçàñû 
áàð èíôðàò¿ç¿ìä¿ ò¿ç¿¿;

- òºìºíê¿ëºðä¿ ò¿ç¿¿:
êèíåìàòîãðàôèÿ ÷ºéðºñ¿í¿í êàäðëàðûí äàÿðäîîíóí, ÷ûãàðìà÷ûë èø-

ìåðëåðäèí æàíà òåõíèêàëûê êûçìàòêåðëåðäèí êâàëèôèêàöèÿñûí æîãîðó-
ëàòóóíóí íàòûéæàëóó ñèñòåìàñûí;

óëóòòóê êèíåìàòîãðàôèÿíû ä¿éíºë¿ê êèíîïðîöåññòåðãå èíòåãðàöèÿëîî, 
êèíîïðîêàò ñèñòåìàñûí ºí¿êò¿ð¿¿ æàíà óëóòòóê ôèëüìäåðäè, ñåðèàëäàð-
äû æàíà àíèìàöèÿëûê ôèëüìäåðäè ä¿éíºë¿ê êèíîðûíîêòî èëãåðèëåò¿¿ 
¿÷¿í øàðòòàðäû.

3. Êèíåìàòîãðàôèÿ ÷ºéðºñ¿í¿í ºê¿ëäºð¿í¿í òºìºíê¿ëºð áîþí÷à ñóíóø-
òàðû êîëäîîãî àëûíñûí:

- 2023-æûëäàí áàøòàï àð æûëäûê íåãèçäå Áèøêåê ýë àðàëûê êèíîôåñ-
òèâàëûí óþøòóðóó æàíà ºòêºð¿¿;

- æîãîðêó áèëèì áåð¿¿ ìåêåìåëåðèíäå "Êèíåìàòîãðàôèÿ" áàãûòû áîþí-
÷à îêóï æàòêàí ñòóäåíòòåðäè êîëäîî ìàêñàòûíäà ìàìëåêåòòèê ñòèïåíäèÿ-
íû óþøòóðóó;

- ºëêºí¿í èíâåñòèöèÿëûê æàãûìäóóëóãóí êºòºð¿¿ ¿÷¿í Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòð-
ëèãèíå êàðàøòóó Êèíåìàòîãðàôèÿ äåïàðòàìåíòèíèí ò¿ç¿ì¿íäº êèíîêî-
ìèññèÿíûí èøòººñ¿;

- ºí¿êêºí êèíîèíäóñòðèÿñû áàð ºëêºëºðä¿í êèíåìàòîãðàôèñòòåðè ìå-
íåí òàæðûéáà àëìàøóó æàíà êàäðëàðäûí êâàëèôèêàöèÿñûí æîãîðóëà-
òóó, äàÿðäîî, îêóòóó;

- êèíåìàòîãðàôèÿ ÷ºéðºñ¿í äèíàìèêàëóó ºí¿êò¿ð¿¿ ¿÷¿í æàãûìäóó ýêî-
íîìèêàëûê øàðòòàðäû ò¿ç¿¿.

4. Òºìºíê¿ëºðä¿ ò¿ç¿¿ ìàêñàòêà ûëàéûêòóó äåï ýñåïòåëñèí:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò æàíà æàøòàð 

ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Êèíåìàòîãðàôèÿ äåïàðòàìåíòèíèí àë-
äûíäàãû "Êûðãûçñåðèàë" ÷ûãàðìà÷ûëûê-ºíä¿ð¿øò¿ê áèðèêìåñè" ìàìëå-
êåòòèê ìåêåìåñèí (ìûíäàí àðû -"Êûðãûçñåðèàë" ÷ûãàðìà÷ûëûê-ºíä¿ð¿ø-
ò¿ê áèðèêìåñè" ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè);

- Êèíî ôîíäóí.
5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò æàíà æàøòàð 

ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãè òºìºíê¿ëºðä¿ äàÿðäàñûí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êèðãèçñèí:

- áèð àéëûê ìººíºòòº:
Êèíî ôîíäó æºí¿íäº, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, 

ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Êèíåìàòîãðàôèÿ 
äåïàðòàìåíòèíèí àëäûíäàãû "Êûðãûçñåðèàë" ÷ûãàðìà÷ûëûê-ºíä¿ð¿øò¿ê 
áèðèêìåñè" ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè æºí¿íäº æîáîëîðäóí äîëáîîðëîðóí;

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè ìåíåí ìàêóëäàøûëãàí 
"Êûðãûçñåðèàë" ÷ûãàðìà÷ûëûê-ºíä¿ð¿øò¿ê áèðèêìåñè" ìàìëåêåòòèê ìå-
êåìåñèíèí æàíà Êèíî ôîíäóíóí ò¿ç¿ì¿í¿í, øòàòòûê ñàíûíûí æàíà êûç-
ìàòêåðëåðèíå ýìãåê àêû òºëºº øàðòòàðûíûí äîëáîîðëîðóí;

- ýêè àéëûê ìººíºòòº ýë àðàëûê ñòàíäàðòòàðãà ûëàéûê ìàìëåêåòòèê êè-
íåìàòîãðàôèÿ ìåêåìåëåðèíèí ìàòåðèàëäûê-òåõíèêàëûê áàçàñûí ìîäåð-
íèçàöèÿëîî æàíà èíôðàò¿ç¿ì¿í æàêøûðòóó áîþí÷à ñóíóøòàðäû;

- ¿÷ àéëûê ìººíºòòº:
êàðæûëîîíóí êîøóì÷à áóëàêòàðûí àíûêòîî ìåíåí óëóòòóê êèíîôèëüì-

äåðäè, ñåðèàëäàðäû æàíà àíèìàöèÿëûê ôèëüìäåðäè ºíä¿ð¿¿í¿ ìûíäàí 
àðû ºí¿êò¿ð¿¿í¿í ìàìëåêåòòèê ïðîãðàììàñûíûí äîëáîîðóí;

"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êèíåìàòîãðàôèÿñûí ìàìëåêåòòèê êîëäîî æº-
í¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà ûëàéûê óëóòòóê êèíîôèëüì-
äåðäè, ñåðèàëäàðäû æàíà àíèìàöèÿëûê ôèëüìäåðäè ºíä¿ð¿¿ òàðòèáèí;

óëóòòóê êèíåìàòîãðàôèÿíû ä¿éíºë¿ê êèíîïðîöåññòåðãå èíòåãðàöèÿ-
ëîîíó ýñêå àëóó ìåíåí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðäû àêòóàëäàøòûðóó 
áîþí÷à ñóíóøòàðäû.

6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè:
- "Êûðãûçñåðèàë" ÷ûãàðìà÷ûëûê-ºíä¿ð¿øò¿ê áèðèêìåñè" ìàìëåêåòòèê 

ìåêåìåñèí êàðæûëîîíó 2023-æûëãà æàíà êèéèíêè æûëäàðãà ðåñïóáëèêà-
ëûê áþäæåòòåí êàðàñûí;

- "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êèíåìàòîãðàôèÿñûí ìàìëåêåòòèê êîëäîî 
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûí êàðæûëîî áºë¿ã¿íäº òî-
ëóê êºëºìäº àòêàðóóíó êàìñûç êûëñûí.

7. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè áåëãèëåíãåí òàðòèï-
òå ýêè àéëûê ìººíºòòº:

- óøóë Æàðëûêòàí êåëèï ÷ûãóó÷ó óþøòóðóó÷óëóê, ôèíàíñûëûê æàíà 
áàøêà ìàñåëåëåðäè ÷å÷ñèí;

- ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí óøóë Æàðëûêêà ûëàéûê êåëòèðñèí.
8. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñû óøóë Æàð-

ëûêòàí êåëèï ÷ûãóó÷ó óëóòòóê êèíåìàòîãðàôèÿíûí, àíûí è÷èíäå "Êûðãûç-
ñåðèàë" ÷ûãàðìà÷ûëûê-ºíä¿ð¿øò¿ê áèðèêìåñè" ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñèíèí 
æàíà Êèíî ôîíäóíóí óþøòóðóó÷óëóê, ìàòåðèàëäûê-òåõíèêàëûê æàíà áàøêà 
êàìñûçäîî ìàñåëåëåðèí áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ýêè àéëûê ìººíºòòº ÷å÷ñèí.

9. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

10. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 20-ìàéû, ÏÆ ¹159

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЄЗГЄЧЄ 
ТАПШЫРМАЛАР БОЮНЧА АТАЙЫН ЄКЇЛЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí ºçãº-
÷º òàïøûðìàëàð áîþí÷à àòàéûí ºê¿ë¿í¿í èøèí 
êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 70, 71-áåðåíåëåðèí 
æåòåê÷èëèêêå àëûï, òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí ºç-
ãº÷º òàïøûðìàëàð áîþí÷à àòàéûí ºê¿ë¿ æºí¿í-
äº æîáî òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-

òè æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 
Èø áàøêàðìàñû óøóë Æàðëûêòàí êåëèï ÷ûãóó÷ó 
òèåøåë¿¿ ÷àðàëàðäû áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êºðñ¿í.

3. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí 
òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 20-ìàéû, ÏÆ ¹160

Кыргызстанда Мамлекеттик 
пенсиялык топтоо фондундагы 
каражатты ипотекалык тєлєм 

їчїн колдонууга уруксат 
берилди. Мындай чечим 
жакында Министрлер Ка-
бинетинин жалпы жыйы-
нында кабыл алынып, ан-
да Социалдык фонд тара-
бынан Мамлекеттик пен-
сиялык топтоо фондунун 
пенсиялык каражаттарын 
тєлєє эрежелери жєнїндє 
чечимдин долбоору жак-

тырылды. Учурда ипотекалык 
насыясы бар жарандар, ошон-
дой эле алардын жубайлары 

карыздын негизги суммасын 
же насыя боюнча пайыздар-
ды тєлєє їчїн пенсиялык топ-
томун пайдалана алышат. Ал 
їчїн алардын жеке камсыздан-
дыруу эсебинде 50 миў сомдон 
кем эмес єлчємдє акча кара-
жаты болууга тийиш. Ошон-
дой эле бул токтом пенсиялык 
топтомдору бар жумушсуз жа-
рандарды да социалдык жактан 
колдоого багытталган. 

Разия ЖООШБАЕВА

Ар бир жаран мамлекеттик колдоого муктаж

ПЕНСИЯЛЫК ТОПТОМДОРДУ КОЛДОНУУГА БОЛОТ
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САКТЫКТА КОРДУК ЖОК

Эске салсак, май айында Ош, 
Жалал-Абад, Нарын жана Талас, 
Баткен облустарынын айрым ай-
мактарын сел каптап, жолдор бу-
зулуп, кєпїрєлєр жараксыз абалга 
келди. Учурда Єзгєчє кырдаалдар 
министрлиги селдин кесепетинен 
келтирилген чыгымдарды эсептєє 
менен алек.

ЄКМдин мындай билдирїїсї-
нєн кийин эле Улуттук илимдер 
академиясынын «Бийик тоолуу 
Тянь-Шань» илимий борборунун 
жетекчиси Рысбек Сатылканов                                                 
ММКлардын бирине маек бер-
ди. Анын айтымында, єлкєнїн 
Ысык-Кєл облусунда жайгашкан 
«Кызыл-Суу» метеостанциянын 
жана «Тянь-Шань-Кумтєр» метеос-
танциянын маалыматы боюнча 
кєп жылдан бери жаан-чачын єз-
гєрїїсїз уланып келе жатат. Бол-
гону жылдык гана єзгєрїїлєр бар. 

Бир жыл жамгыр аз болсо, кийин-
ки жылы кєп болот. Ал эми аба-
нын температурасы болсо кєтє-
рїлїп жатат. Ысык-Кєл облусун-
да 1950-жылдан бери абанын та-
бы 1,4 градуска чейин кєтєрїлгєн. 
Ал эми 1930-жылдан бери «Кум-
тєрдїн» айланасында 1,6 градус-
ка чейин кєтєрїлдї. Абанын табы 
ар бир региондо ар тїрдїї кєтє-
рїлгєн. Адистин айтымында жаан-
чачындын кєп болушу 100 жыл-
дан бери кайталанып келе жаткан 
кєрїнїш. Болгону селди алдын 
алуу иштери Єзгєчє кырдаалдар 
министрлиги тарабынан жакшы 
кєзємєлгє алынбай жатат.

Ата-баба салты боюнча аба ыра-
йынын кандай болорун жылдыз-
дарга, жаратылыштын белгилери-
не карап божомолдогон “Санжыра” 

борборунун 
директору, 
кар т ог раф, 
п р о ф е с с о р 

Асыкбек Омо-
ров болсо, жа-

ратылышта жа-
зылбаган мый-

замдар бар экен-
дигин айтат. Ал эгер 

жазында сел кєп болсо, 
кыштын жеўил болоорун 

белгилейт. 
Бирок, мындай табияттын кыр-

сыктары адамдарга кайгы алып 
келет. 2021-жылы жаз айларында 
Кыргызстанда нєшєрлєгєн жаан 
жааган. Мындан улам айрым 
айылдарда катуу сел жїрїп, ту-
рак жайларга чыгымдар келтири-
лип, Аксы районунда сегиз адамды 
сел агызып кеткен. Алардын ал-
тоо бир їй-бїлє мїчєлєрї болгон. 
Андан тышкары Сузак районунан 
бир наристенин жана Лейлек райо-
нундагы Ак-Терек айылынан бир 
уландын ємїрїн алган. 

Пайыздык кєрсєткїчтєргє тая-
нып айта турган болсок, Кыргыз-
станда кырсыктардын 31%ы сел 
жана суу ташкыны. Андан ки-
йинки орунда кар кєчкї, жер кєч-
кї, жер титирєє, жер алдындагы 
суулардын кєтєрїлїшї, метео-
рологиялык жана техногендик 

процесстер турат. Айрыкча акыр-
кы он жылдыкта сел жана суу таш-
кыны кєп катталып жатат. Элет 
эли да акыркы эки жылда сел бо-
луп кєрбєгєндєй катуу келип жат-
кандыгын айтышууда. Адистер му-
нун баары температуранын жо-
горулашы жана жаан-чачындын 
кєптїгїнєн болууда деп ишенди-
ришїїдє.

Єзгєчє кырдаалдар министрли-
гинин эсептєєлєрї боюнча жыл 
єткєн сайын єлкєдє жаратылыш 
кырсыктарынын саны кєбєйїп, 
чыгымы да жогорулап жатат. Эгер 
акыркы жылдарды ала турган бол-
сок, 2017-жылы табигый кырсык-
тар 464,7 млн сом материалдык 
зыян алып келген. Ири чыгымдар 
сел, жер титирєє, суу ташкыны жа-
на жер кєчкї жїргєн аймактарга 
туура келет.

2018-жылы єлкє аймагындагы 
табигый кырсыктардан 236,6 млн 
сомдук зыян келтирилген. Бул жы-
лы жаан-чачын кєп жаап, сел бир 
кыйла тїйшїк жараткан.

2020-жылы табигый кырсыктар 
келтирген материалдык чыгаша-
нын кєлємї 264,4 млн сомду тїз-
гєн. Бул жылы єлкє сел, катуу ша-
мал жана тоо-таштын кулаганынан 
зыян тарткан.

2021-жылдын тогуз айында-
гы маалыматтар боюнча табигый 

ЖАРАТЫЛЫШТЫН 
ЖАЗЫЛБАГАН 
МЫЙЗАМДАРЫ
Єткєн аптада Дїйнєлїк метеорологиялык уюм 
2021-жылдын жыйынтыгы боюнча доклад 
жасады. Анда жер шарына климаттык 
катастрофа жакындап калганы 
тууралуу айтылып, БУУнун Башкы 
катчысы Антониу Гутерриш 
да дїйнє элин бул маселеге 
кєўїл бурууга чакырган. Ал 
дїйнєлїк энергетикалык 
система бузулганын 
белгилеп, деўиз деўгээлинин 
кєтєрїлїшї, океандардагы 
температуранын жана 
кычкылдуулуктун 
жогорулашы боюнча 
2021-жылы катталган 
рекорддук кєрсєткїчтєр 
тууралуу айтып берди. 
Ал ортодо Кыргыз 
Республикасынын Єзгєчє 
кырдаалдар министрлиги да 
єлкєдє жаан-чачын нормадан ашып, 
сел болуп, климаттык єзгєрїїлєр 
таасир этип жатканын айтып 
чыкты.

кырсыктардын материалдык зыя-
ны 491 млн сомдон ашкан. 

Дїйнєлїк уюм 2021-жылдын 
сентябрында климаттын єзгєрї-
шї боюнча докладын жарыялап, 
анда 2050-жылга карата дїйнєнїн 
алты аймагында 216 млн киши їй-
жайын таштап, коопсуз жай издеп 
кетїїгє аргасыз болушарын белги-
леген. Былтыр Лейлек районундагы 
Ак-Терек айылынын тургундары да 
селдин келиши катуулагандыктан 
ал жерден кєчїп кетїї керек деген 
маселени кєтєрїп чыккан. 

 Єзгєчє кырдаалдар министрли-
ги дайыма жаратылыш кырсык-
тарын алдын алуу чараларын кє-
рїп жатканын айтып келет. Дамба-
ларды бекемдєє, кооптуу аймактан 
элди кєчїрїп кетїї иштерин жїр-
гїзїїдєбїз деген менен кырсык-
тарды алдын алуу чаралары тие-
шелїї деўгээлде эмес.

Ушул жылдын 12-майында Тїш-
тїк Корея Кыргызстанга климат-
тык єзгєрїїлєрдї жана жараты-
лыш кырсыктарын алдын алууга 
5 миллион АКШ долларын грант 
тїрїндє бере тургандыгын Тыш-
кы иштер министрлиги билдирди.

Бул маалымат Кыргызстандын 
тышкы иштер министринин орун 
басары Динара Кемелова менен 
Тїштїк Кореянын климат жана 
айлана-чєйрє боюнча эл аралык 
комитетинин президенти Вон Тэ 
Юндун 12-майдагы жолугушуусун-
да айтылган.

Долбоор ишке ашкандан кийин 
метеорологиялык жана экология-
лык анализ їчїн алгачкы маалы-
маттарды алуу, климаттык чєй-
рєнї баалоо ыкмаларын аныктоо 
мїмкїнчїлїгї тїзїлєт. Анын ар-
ты менен климаттын єзгєрїї ну-
гун басаўдатууга, табигый кыр-
сыктар менен кїрєшїї саясатын 
аныктоого шарт жаралмакчы. 

Кыргызстанда табигый кыр-
сыктардын алдын алуу, климат-
тык кризиске чара кєрїї жаатында 
аракеттер, тиешелїї жабдыктар 
жетишсиз экени чындык. Эми ми-
нистрлик бул жаатта эки эселеп 
иштєєгє мажбур. Айрыкча бы-
йылкы жаан-чачындын кєп бо-
луп жаткандыгынан улам калк-
туу конуштарга селдин катуу ке-
лишин алдын алууга кєўїл буруу 
зарылчылык болуп турат. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

ЧЇМКЄНГЄН 
ТЕЛЕЖЫЛДЫЗДАР

“Талибандын” (Кыргызстанда тыюу са-
лынган) буйругуна ылайык Ооганстан-
дын Шамшад ТВсында эмгектенген аял-
дар эфирге жїзїн жаап чыга башташты. 
Кєптєгєн каршылыктарга карабай талиб-
дердин лидери Хайбулла Ахунзаденин аял-
дарды коомдук жайларда жїзїн жана дене-
син толук  жаап жїрїїгє милдеттендирген 
буйругу кїчїнє кирди. 

“Талибан” кыймылы былтыркы жайда 
Ооган бийлигин басып алгандан бери аял-
дардын укуктарын бир топ чектеген буй-
руктарды кабыл алган. Мисалы, єлкєнїн 
кєпчїлїк аймактарында кыздар 6-класс-
тан кийин орто мектепке бара алышпайт. 

Ошондой эле ооган аялдарына жанында эр-
кек тууганы жок саякаттоого тыюу салы-
нат. Эрежеге баш ийбеген аялдардын ата-
лары, жакын эркек туугандары иштен алы-
нып, же тїрмєгє камалып жазаланышат.

БАШ АЛАМАНДЫКТА 
КАЗА БОЛГОНДОР БАР

Тажикстандын Рушан районундагы кар-
шылык акциясында 8 адам каза болуп, 27 
адам жаракат алган. Ал эми 114 жергилик-
тїї тургун баш аламандыкты уюштурду де-
ген кїнєє менен камакка алынган.

Хорог шаарынын жїздєгєн тургундары 
Тоолуу Бадахшан автоном облусунун баш-
чысы Алишер Мирзонаботанын жана шаар-
дын мэри Ризо Назарзоданын отставкасын 

жана акыркы кырдаалдардан улам айрым 
жергиликтїї тургундарды куугунтуктоону 
токтотууну талап кылышкан. Жыйынты-
гында тажик бийлиги жана укук коргоо ор-
гандары баш аламандыкты  уюштуруучу-
ларды "террордук топтордун активдїї мї-
чєлєрї" деп атап, аларга каршы туруу кї-
рєшїн кїчєтєрїн эскертишкен. 

“МАЙМЫЛ ЧЕЧЕГИ” 
ВИРУСУ КЇЧ АЛДЫ

Бїткїл дїйнєлїк саламаттык сактоо ую-
мунун лидерлери “маймыл чечеги” оорусу-
на каршы кїрєшїї їчїн чукул жыйынга чо-
гулмай болушту. 1958-жылдан бери Афри-
када гана кездешїїчї бул вирус дїйнєнїн 
14 єлкєсїндє катталып, 92ден ашык адам-
да аныкталган. Оорунун негизги белгиле-
рине дене табынын кєтєрїлїшї, чыйры-
гуу, чарчоо, баш оору кирет. Ошондой эле 
териде исиркектер пайда болуп, бїт денеге 
тарайт. Єлїм кєрсєткїчї 1ден 10 пайызды 
тїзгєн бул вирустун инкубациялык мезги-
ли 5 кїндєн 21 кїнгє чейин созулат. 

МУШКЕРЛЕРДИН 
БЕТТЕШЇЇСЇ ТАКТАЛДЫ

Антонина Шевченконун Абсолюттук 
мушкерлер уюмунун (UFC) алкагында ке-
зектеги беттешїїчї кїнї белгилїї бол-
ду. Ал 10-июлда UFC Fight Night 209 тур-
нирине катышат. Атаандашы - америка-
лык Кортни Кейси. Андан тышкары бул 

турнирде кыргызстандык Рафаель Физиев 
менен бразилиялык Рафаель дос Анжостун 
беттеши негизги катары белгиленген. Ан-
тонина Шевченко UFCде 6 беттештин ичи-
нен 2 жолу жеўишке жетип, 4 жолу жеўи-
лїї ызасын тарткан. Ал эми Кортни Кейс 
15 беттештин алтоосун гана жеўген.

СУЛУУЛУК САЛОНДОР 
ИШСИЗ КАЛДЫ

Тїркмєнстандын жаўы президенти аял-
дардын кийимине жана жїрїм-турумуна 
карата катаал тыюуларды дагы деле кир-
гизип жатат. Буга чейин аялдар коомдук 
транспорттордо алдыўкы орунга отурууга 
болбой тургандыгы айтылган. Эми єлкєдє 
аялдарга кирпик узартууга, ботокс сайды-
рууга, кашка татуаж жасатууга, тырмак- 
чачты боётууга, денесине чапташкан шым, 
кєйнєктєрдї кийїїгє  жана кош бойлуулук 
5 жумадан ашса аборт жасатууга тыюу са-
лынды. Тыюулар кїчїнє кирген кїндєн 
баштап ар кандай авиакомпанияларда эм-
гектенген 20га жакын стюардесса жумуш-
тан бошотулган. Алардын дээрлик барды-
гы эриндерин чоўойтуп жана каштарына 
татуаж жасаткандар. Ал эми борбор ка-
лаадагы сулуулук салондорунун ээлерине 
да тыюу салынган кызмат кєрсєткєндєрї 
їчїн ири суммадагы айып пул салынып, 
15 суткага камакка алынаары эскертилген. 

Даярдаган 
Разия ЖООШБАЕВА

ДЇЙНЄ 
ДЇБЇРТЇ
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Весной уезд Баграш, расположенный у южного подножия гор Тянь-
Шань, необычайно красив: множество лужаек с красочными цвета-
ми, голубое небо, изумрудная чистая вода реки Кайду. Чтобы прив-
лечь как можно больше туристов, в уезде Баграш соединили эколо-
гическую и культурную зону реки Кайду с туристической живопис-
ной зоной озера Баграшкель 5А. В итоге созданы шесть таких функ-
циональных зон, как ландшафтный пояс, зоны отдыха и развлечений 
на берегу реки, развлечений на цветочном поле, комплексного обс-
луживания, которые превратили Баграш в большой экологический 
парк, подходящий для жизни, экскурсий и работы.

(CNS, Нянь Лэй)

НОВОСТИ СИНЬЦЗЯНА

КАШГАРСКИЙ РАЙОН КАК ОБРАЗЕЦ 
ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДЕРЕВЕНЬ

СПСК ИССЛЕДУЕТ НОВЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РЫБОЛОВСТВАВОЕННЫЕ ПРИХОДЯТ НА 
ПОМОЩЬ И В МИРНЫЕ ДНИ

БАГРАШ – БОЛЬШОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК

КАШГАР ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ 
ТОРГОВЫЕ МАРШРУТЫ

В Управлении возрождения 
сельской местности Кашгарс-
кого района Синьцзяна сообщи-
ли, что 201 уездная деревня для 
возрождения сельской местнос-
ти в регионе имеет четкие це-
ли и идеи планирования. Уезд 
и волость инвестируют около 
200 миллионов юаней, чтобы 

помочь перестроить их в краси-
вые деревни, в которых прият-
но жить и работать.

Одной из демонстрацион-
ных деревень по возрождению 
сельской местности является 
деревня Юклибман в поселке 
Серяк, уезд Юэпуху, Кашгарс-
кий район. Репортер, приехав 

туда, увидел, что одна из трех 
промышленных баз, которые 
должны быть построены в де-
ревне для обогащения населе-
ния, - база по разведению лес-
ных кур построена. Сун Вэй-
чэн, руководитель оперативной 
группы Синьцзянского департа-
мента торговли в деревне, расс-
казал, что база предназначена 
для выведения и разведения              
10 000 цыплят, которые имеют 
высокую питательную ценность 
и могут увеличить доход ферме-
ров. Рядом с племенной базой 
находится детская площадка, 
которая пользуется популяр-
ностью. База будет развивать и 
сельский туризм, чтобы решить 
проблему занятости.

Деревня Юклибман поощряет 
развитие семейных фермерских 
хозяйств. Например, Бахаргуль 
Шадер разводит 2500 голубей и 
25 коров. В прошлом году она за-
работала 100 000 юаней на про-
даже только голубей. Оба её сы-
на нашли работу в округе, и за-
рабатывают более 3000 юаней в 

месяц. Сун Вэйчэн сказал, что 
занятость играет большую роль 
для достижения возрождения 
сельской местности. В этом го-
ду 925 рабочих в деревне гаран-
тированно получат стабильную 
работу и стабильный доход.

В соответствии с планом по 
возрождению сельской мест-
ности в округе Юэпуху в этом 
году начнется строительство 
очистительных станций, об-
щественных туалетов и куль-
турных объектов в деревне Юк-
либман. Ожидается, что 201 на-
селенный пункт инвестирует 
около 200 миллионов юаней в 
фонды поддержки, которые бу-
дут использованы для развития 
промышленности, занятости, ст-
роительства сельской инфраст-
руктуры, для дальнейшего улуч-
шения условий жизни и закреп-
ления достижений по борьбе с 
бедностью. Этот метод может 
быть использован в качестве 
образца для других деревень.

(CNS, Чжу Цзинчао)

Как рассказали в Кашгарской комплексной 
бондовой зоне, в первом квартале этого года 
объем её импорта достиг более трех млрд юа-
ней, увеличившись на 571,4%. Ма Хайтао, ди-
ректор Комитета по комплексному управле-
нию бондовой зоной Кашгара, сообщил, что 
за первый квартал объем импорта и экспорта 
Кашгара составил 7,07 млрд юаней.

Кашгарская комплексная бондовая зона яв-
ляется единственной специальной зоной та-
моженного контроля на юге Синьцзяна. Ма 
Хайтао объяснил, что таможенные логисти-
ка и обработка способствуют скоординиро-
ванному развитию и быстрому росту внеш-
неторгового бизнеса. В этом году Кашгарс-
кий район открыл ряд логистических каналов 
в западном направлении. Благодаря своему 
географическому положению он осуществ-
ляет торговлю с Центральной Азией и Евро-
пой по суше, а также открыл грузовые чартер-
ные маршруты из Кашгара в Пакистан, Бель-
гию и Венгрию. Что содействует развитию 
внешней торговли.

Кашгарская таможня заявила, что внеш-
няя торговля Кашгара имеет внушительную 
внутреннюю развивающуюся силу. Товары из 
района Большого залива Гуандун-Гонконг-
Макао также собираются в Кашгаре для отп-
равки в Европу. Кашгар постепенно стано-
вится новой площадкой для открытия внеш-
него мира.

(CNS, ЧжуЦзинчао)

Ван Чжэнгуй, отставной 
военный из Кашгара, посе-
тил Нур Курбана, фермера 
в уезде Файзабад, что в 100 
километрах от него. Они поз-
накомились три года назад 
и с тех пор стали большими 
друзьями.

В 2019 году старшая дочь 
Нур Курбана Айхумал пос-
тупила в Кашгарский уни-
верситет. На тот момент Нур 
перенес операцию по пово-
ду опухоли головного моз-
га, ему требовались реаби-
литация и хороший уход. 
Младшая дочь еще училась 
в школе, и семья столкну-
лась с финансовыми труд-
ностями. Айхумал решила 
бросить учебу и начать ра-
ботать. Ван Чжэнгуй, кото-
рый узнал о ситуации, отп-
равил ей 7000 юаней и ска-
зал, что она должна закон-
чить учебу, что он поможет 
ей финансово. Сейчас Айху-
мал учится на третьем кур-
се, а ее сестра в прошлом го-
ду поступила в Синьцзянс-
кий колледж Чанцзи.

«Мы каждую неделю раз-
говариваем с дядей Ван по 
WeChat, он спрашивает о 
моей учебе и говорит, что 
знания помогут мне в бу-
дущем. Я ему очень благо-
дарна», - сказала Айхумал. 
По ее словам, здоровье от-
ца улучшилось, и в февра-
ле этого года Ван Чжэнгуй 

пригласил семью приехать 
в Кашгар в гости, а также 
выделил сестрам пособие 
на жизнь в размере 6 000 
юаней.

Ван Чжэнгуй родился в 
Динси, провинции Ганьсу в 
бедной семье, поэтому для 
получения образования он 
чаще полагался на случай-
ные подработки и помощь 
доброжелателей. Когда вы-
рос, пошел в армию, служил 
многие годы, вышел в отс-
тавку в 1997 году и сейчас 
работает в одной из компа-
ний в Кашгаре.

Известно, что он и его 
команда «Зеркало люб-
ви» оказали различную по-
мощь тысяче с лишним де-
тей. Ван Чжэнгуй признал-
ся, что у его жены нет ста-
бильной работы, а две его 
дочери еще учатся в школе, 
поэтому семья бывает фи-
нансово стеснена. Поначалу 
члены семья возражали про-
тив его благотворительнос-
ти. «Я всегда рассказывал им 
о своем воспитании, о том, 
в какие сложные ситуации 
попадают люди, и они пос-
тепенно поняли меня», - ска-
зал он. Его дочь теперь при-
соединилась к его команде 
и завела много друзей среди 
сверстников из разных этни-
ческих групп.

(CNS, Чжу Цзинчао)

Год назад СПСК запустил проект по 
развитию экологического рыбоводства 
в Синьцзяне, который является клю-
чевым научно-исследовательским 
проектом, осуществляемым Таримс-
ким университетом при Националь-
ном министерстве науки и техноло-
гий. В первых экспериментах по вы-
ращиванию рыбы в соленой воде был 
достигнут очень большой успех, что 
позволило создать новую модель ры-
боводства в южном Синьцзяне.

Площадь водно-болотных угодий 
парка «Лебединое озеро» составляет 
520 му, разделенных на две части - 
северную и южную. Они образова-
лись из щелочного дренажного ка-
нала на южном берегу реки Тарим 

и имеют соленые воды. Каждый год 
сюда прилетают лебеди, бакланы, 
цапли, белоголовые желтые утки 
и другие птицы. В последние годы 
город Алар привлекает все больше 

туристов своими флорой и фауной. 
Что помогает одновременно увели-
чить доход жителей. 

(CNS, Ян Чжэнсюй, Чжан Цзянь)

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ХЛОПКА 
ЭКОНОМИТ РЕСУРСЫ

Абду Айшан, работник города Тумшук, высо-
ко оценил новую технологию посева хлопчат-
ника, которая в этом году получила широкое 
распространение в южной части Синьцзянского 
производственно-строительного корпуса. 

По этой технологии было засеяно 845 000 му 
(1 га = 15 му) хлопчатника. Если раньше семена 
хлопка прорастали от 7 до 10 дней, то в этом го-
ду с использованием новых методов посева они 
прорастают за 4 дня. А это - экономия времени, 
энергии и воды.

Новые технологии могут сэкономить в сред-
нем 120 кубометров воды на му, а общая эконо-
мия воды на 845 000 му хлопковых полей превы-
шает 100 миллионов кубометров, что эквивалент-
но емкости водохранилища из 7 западных озер 
в Ханчжоу. Большинство мелиоративных тер-
риторий СПСК расположены на краю пустыни, 
и водных ресурсов не хватает. Для достижения 
устойчивого развития сельского хозяйства нес-
колько поколений СПСК неустанно исследовали 
и практиковали разные методы полива, начиная 
с дождевального, самонапорного, родникового 
орошения и заканчивая капельным орошением.

СПСК даже организовал такие научно-
исследовательские институты и университеты, 
как Шихэцзы, Таримский университет, Синьц-
зянская академия сельскохозяйственной мелио-
рации, НИИ сельскохозяйственных наук Санши 
и направил большое количество специалистов 
по посадке хлопка на юг СПСК для изучения и 
решения проблем продвижения и применения 
новых технологий. И усилия не прошли даром!

(CNS, Чжан Мэйлин, Цзян Мэн)



16-майда борбор шаа-
рыбызда “Достук – 
2022” хор боюнча 

фестиваль єттї. Жолдун алыс-
тыгына карабай Ош облусунан, 
Каракол шаарынан хор фести-
валына катышуучулар келиш-
ти. Каржы маселесинин чечил-
бегендигинен келбей калгандар 
да болду. К.Молдобасанов атын-
дагы улуттук консерваториясы-
нын концерттик залында фести-
валь башталды. Композитор, му-
зыка таануучу Тимур Саламатов 
баш болгон жюри мїчєлєрї ка-
лыстык кылышты. 

Хор искусствосу татаал ис-
кусство экендиги талашсыз. Бир 
нече їндє чыгармаларды аткаруу, 
ажарын ачууда ар бир аткаруучу-
нун, айрыкча дирижёрдун салы-
мы чоў, коштогон концертмейс-
тердин эмгеги зор.

Кабарчы катары эле эмес, жа-
рым кылымга тете, 49 жыл мур-
да Ош мамлекеттик педагогика-
лык институтунун музыкалык-
педагогикалык факультетинин 
бїтїрїїчїсї катары Ош мамле-
кеттик университетинин, Ош 
мамлекеттик педагогикалык 
университетинин хор коллек-
тивдерин сїрєє, кїйєрмандык 
кылуу їчїн бардым.

Курсташым, аталган педаго-
гикалык университетинин оку-
туучусу Жамила Усубалиева 
алгач єздєрї жєнїндє тємєн-
дєгїлєргє токтолду. Хор жа-
маатын ректор Зулуев Бекмурза 

Бекболович єзї баш болуп кош-
топ келген. Каржы жагын ириде 
чечип, хор катышуучуларынын 
маанайын кєтєрїп, шарт жагда-
йын шай кылууга жетишкен. Ал-
тымышка чукул катышуучулар-
ды даярдоо албетте, оўой бол-
богон. Аталган педагогикалык 
университеттин музыкалык фа-
культетинин деканы, педагогика 
илимдеринин кандидаты Кундуз-
кан Миўбаева бир айдан ашык 
даярдык кєргєндєрїнє токтол-
ду. Айтканында калет жок. Ре-
пертуарлары бай. Дїйнєлїк кє-
рїнїктїї композиторлор менен 
бирге кыргыз композиторлору-
нун чыгармалары орун алган. 

Кыргыз хор искусствосун 
єнїктїрїїгє єзгєчє салым кош-
кон Султан Юсуповдун эмгегин 
айтып болбос. Айталык, тєкмє-
лєрдїн тєрєсї Алымкул Їсєн-
баевдин сєзїнє чыгарылган Сул-
тан Юсуповдун “Кыз бала экен 
жылкычы” хору не деген кере-
мет?! Кашкєй акын Байдылда 
Сарногоевдин сєзїнє чыгарыл-
ган композитор Насыр Давлесов-
дун “Селкинчеги» не деген би-
йиктик. «Селкинчекти калтыр-
ган айдай Чїрєк эжебиз» деген 
саптары сансыз кылымды карыт-
кан оюн-зоогубуздун зоболосун 
кєтєрїп турду.

Концертти К.Молдобаса-
нов атындагы Кыргыз улуттук 
консерваториясынын студент-
тик аралаш хору баштады. Хор-
дун жетекчиси Юлия Остапенко. 

Албетте, жогорку деўгээлде хор 
чыгармаларын аткарышып, нак-
та музыкалык таалим чєйрєсї-
нїн артыкчылыгын, музыкалык 
билимдин тереўдигин бышыктап 
коюшту. Ушундай эле пикирди 
М.Кїрєўкеев атындагы Кыргыз 
мамлекеттик музыкалык окуу 
жайынын Аралаш хор коллек-
тивине айтсак жарашат. Хор же-
текчиси, хормейстери – Олеся 
Кукес. Б.Бейшеналиева атында-
гы Кыргыз мамлекеттик мада-
ният жана искусство универси-
тетинин “Музыка жана ырдоо” 
кафедрасынын хору да алдына 
камчы салдырбады. Хормейсте-
ри – Айша Алымбаева. Гїлбар-
чын Жакшылыкова жетектеген 
«Барчын» капелласынын аткар-
ган хорлору, Толкун Чомоева же-
тектеген Каракол шаарындагы 
согуштун жана эмгектин арда-
герлеринин «Арча» элдик хор 
коллективинин аткарган хорло-
ру эсте калды. 

Айрыкча басымды алыстан 
келген хор коллективдерине айт-
пасак болбос. Чыгаан музыкант-
тарды туурунан учурган жагынан 
аталган жогорку окуу жайлардын 
орду опол тоодой. Ырдын пири 
Рыспай Абдыкадыров, Кыргыз 
Республикасынын эл артистте-
ри Жолболду Алыбаев, Токон 
Эшпаев жана башка таланттар-
ды таптаган жогорку окуу жай-
лардын учурда да уучу куру эмес. 
Ош мамлекеттик университети-
нин искусство факультетинин 

хор коллективи аткарган чыгар-
малары менен чырайына чыкты. 
Мында Канышайым Сагынбаева 
эжебиздин эмгеги теўдешсиз. Да-
лай музыканттарды аккордио-
нист кылган мыкты музыкант 
Маматов жакшы обондорду да 
чыгарган, алардын бири «Кара-
Шоро». Бул ырды хорго айлан-
туу, бир нече їндє аткаруу мак-
сатына жеткен.

Ош мамлекеттик педагогика-
лык университетинин музыка-
лык билим берїї жана аны оку-
туунун усулу кафедрасынын 
аралаш хору аткарган чыгар-
малардын чырагына май таамп 
турду. Хор жетекчиси Баяман 
Сагынбаевдин эмгектери текке 
кетпеди. Ийгиликтери бийикте-
ди. Бир сєз менен айтканда чер 
жазылат.

Ушул жерде хор искусствосу-
нун зор маанисине токтоло ке-
телик. Хор искусствосу айрыкча 
Балтика боюндагы єнїккєн єл-
кєлєрдє єзгєчє єнїккєн. Миў-
деген катышуучулардан турган 
хорлор жїз миўдеген кєрїїчї-
лєрдї сыйдырган стадиондордо 
тамшандырып турган. Биримдик, 
ырашкерлик, тынчтыкты даўа-
залашкан.

Фестивалдын байге фонду         
1 млн сом. 10 хор коллективи ат 

салышты. 1-орунга К.Молдоба-
санов атындагы Кыргыз улут-
тук консерваториясынын сту-
денттик аралаш хор коллекти-
ви менен М.Кїрєўкеев атында-
гы Кыргыз мамлекеттик музы-
калык окуу жайынын Аралаш 
хор коллективи жетип, ар бири 
80000 сомдон алышты. 2-орун-
га Ош мамлекеттик университе-
тинин искусство факультетинин 
хор коллективи менен М.Кїрєў-
кеев атындагы Кыргыз мамле-
кеттик музыкалык окуу жа-
йынын студенттик кыздар хор 
коллективи, Б.Бейшеналиева 
атындагы Кыргыз мамлекет-
тик маданият жана искусство 
университетинин «Музыка жа-
на ырдоо» кафедрасынын хор 
коллективи чыкты. Ар бирине 
75000 сомдон берилди. 3-орун-
га Ош мамлекеттик педагогика-
лык университетинин хор кол-
лективи, «Барчын» каппеласы, 
Б.Бейшеналиева атындагы Кыр-
гыз мамлекеттик маданият жа-
на искусство университетинин 
«Хор дирижёрлугу» кафедрасы-
нын хор коллективи, И.Арабаев 
атындагы Кыргыз мамлекеттик 
университетинин студенттик-
академиялык хор коллективи, 
Каракол шаарынан келген «Ар-
ча» элдик хор коллективи татык-
туу болушту. Ар бирине 70000 
сомдон берилди. Ошондой эле 
кызыктыруучу сыйлыктар ээле-
рин тапты.

КР Маданият, маалымат, спорт 
жана жаштар саясаты министр-
лиги менен КР Билим жана илим 
министрлиги мындай хор ис-
кусствосун єнїктїрїїгє мындан 
ары єзгєчє кєўїл бурары бышык 
болуп калды.

 Улуттук тарых музейинин ал-
дындагы тандалган хорлордон 
турган гала концерт генерал-
дык репитиция болуп калды де-
сек ак сєз. Т.Сатылганов атын-
дагы Улуттук филармониянын 
камералык хору жана А.Малды-
баев атындагы Кыргыз улуттук 
академиялык опера жана балет 
театрынын хору катышып, 12 хор 
коллективи биргеликте С.Юсу-
повдун «Кыз бала экен жылкы-
чы», Н.Давлесовдун «Селкинчек» 
жана башка хорлорун баш кылып 
аткарышты.

Айчїрєк МАКЕШОВА

“ДОСТУК – 2022”

ХОР МАЙРАМЫ ДАЎАЗАЛАНДЫ
Эгемендїї єлкєгє айланганыбызга 30 жылдан ашып баратат. Жетишкен ийгиликтер менен катар 
кемчиликтерди салыштырсак айырмасы асман менен жердей. Айрыкча маданият тармагы жапа 
чекти. Кайсы бирин айтып тїгєтєбїз? Мисалы, жер иштетип, мал баккан дыйкан-фермерлердин, 
ишкерлердин же тоо-кен тармагында эмгектенгендердин турмушунда бурулуштар байкалууда. 
Аз пайыз менен насыяларды алгандар каражаттарына сапаттуу їрєн, жер семирткичтерди, 
жабдууларды жана башка муктаждыктарын алышып, аракеттенип жатышат. Буюрса, кїздє 
кїркїрєтїп кылган мээнеттерине жараша тїшїмдєрїн алышат. Акыбеттери кайтат. Ал эми 
маданият, искусство, чыгармачылык єнєр дїйнєсїн заматта чыўдап тїшїмїн алуу мїмкїн эмес, 
єў тургай тїшкє кирбес. «Маданияттын сапаттуу їрєнїн сээп, баланча кїї, тїкїнчє симфония, 
операларды єстїрїп, мол тїшїм алабыз» дей албайбыз. Анткени, маданияттын їрєнїн єстїрїї 
бир жылдык эмгек, мээнетти эмес, нечен жылдык эмгек, мээнетти талап кылат турбайбы. Ыр-
кїїлєрдїн їрєндєрїн сатып алуу мїмкїн эмес, искусство курмандыкты талап кылары ыраспы? 
Маданият їрєндєрї таланттуу єнєр адамдарынын жїрєгїндє пайда болуп, нечен кїндїк мээнеттен 
жаралып келет белем? Ошол таланттуу чыгармаларды жараткан єнєр адамдарына болгон 
камкордук бєксєрїп келгендиктен 30 жыл ичинде мактанарлык єнєр тїшїмїн алалбадык. Кеткен 
кемчиликтерден четтєє мына эми гана жандана баштады. 
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КООПСУЗДУК 
КЕЎЕШИ ЖЄНЇНДЄ» КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

МЫЙЗАМЫНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2022-æûëäûí 20-àïðåëèíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîîïñóçäóê êå¢åøè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Ìûéçàìûíà (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Æàð÷ûñû, 2017-æ., ¹6, 510-
ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) 4-áåðåíåíèí 7-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«7) êîðãîíóóíó æàíà êîîïñóçäóêòó êàìñûç êûëóó ìàñåëåëåðè áîþí÷à ìàìëåêåòòèê 

îðãàíäàðäûí èøèí ºðê¿íäºò¿¿ æºí¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå ñó-
íóøòàðäû êèðãèç¿¿;»;

2) 5-áåðåíå òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«5-áåðåíå. Êîîïñóçäóê êå¢åøèíèí êóðàìû æàíà àíû ò¿ç¿¿ òàðòèáè 
Êîîïñóçäóê êå¢åøèíèí êóðàìûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè ò¿çºò.»;
3) 6-áåðåíåíèí 3-áºë¿ã¿íäº «Ïðåìüåð-ìèíèñòðè», «Ïðåìüåð-ìèíèñòðèíèí» äåãåí 

ñºçäºð òèåøåë¿¿ ò¿ðäº «Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû», «Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíèí Òºðàãàñûíûí» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

4) 8-áåðåíåíèí 2-áºë¿ã¿ òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«2. Êîîïñóçäóê êå¢åøèíèí Êàò÷ûëûãû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àä-

ìèíèñòðàöèÿñûíûí ºç àëäûí÷à ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿ì¿ áîëóï ñàíàëàò.»;
5) 9-áåðåíåäå:
à) 1-áºë¿êò¿í áèðèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«1. Êîîïñóçäóê êå¢åøèíèí èøèíèí íåãèçãè óþøòóðóó÷óëóê ôîðìàñû áîëóï àíûí æûé-

íàëûøû ñàíàëàò. Êîîïñóçäóê êå¢åøèíèí æûéíàëûøòàðû çàðûë÷ûëûêêà æàðàøà ºòêº-
ð¿ëºò.»;

á) 6-áºë¿êòº «, àëàð Êîîïñóçäóê êå¢åøèíèí êàò÷ûñûíûí æåòåê÷èëèãèíäå ºòêºð¿ëºò» 
äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;

â) 8-áºë¿êòº «ªêìºò¿í¿í» äåãåí ñºç «Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí» äåãåí ñºçäºð ìå-
íåí àëìàøòûðûëñûí;

6) 4-ãëàâà òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 91-áåðåíå ìåíåí òîëóêòàëñûí: 
«91-áåðåíå. Êîîïñóçäóê êå¢åøèíèí ûê÷àì æàíà æóìóø÷ó êå¢åøìåëåðè
1. Óëóòòóê êîîïñóçäóêòó êàìñûç êûëóóíóí áàøêàðóó ÷å÷èìäåðèí, àíûí è÷èíäå ûê÷àì 

æå êå÷èêòèðèëãèñ ì¿íºçäºã¿ áàøêà ÷å÷èìäåðäè êàáûë àëóóíó òàëàï êûëãàí ìàñåëåëåð-
äè òàëêóóëîî ¿÷¿í Êîîïñóçäóê êå¢åøèíèí àéðûì ì¿÷ºëºð¿í¿í êàòûøóóñó ìåíåí àíûí 
ûê÷àì æàíà æóìóø÷ó êå¢åøìåëåðè ºòêºð¿ë¿ø¿ ì¿ìê¿í.

2. Êîîïñóçäóê êå¢åøèíèí ûê÷àì æàíà æóìóø÷ó êå¢åøìåëåðèí Êîîïñóçäóê êå¢åøè-
íèí Òºðàãàñû àëûï áàðàò.

Êîîïñóçäóê êå¢åøèíèí Òºðàãàñûíûí òàïøûðìàñû áîþí÷à ûê÷àì æàíà æóìóø÷ó êå-
¢åøìåëåð Êîîïñóçäóê êå¢åøèíèí êàò÷ûñûíûí æåòåê÷èëèãè àñòûíäà ºòêºð¿ë¿ø¿ ì¿ìê¿í.

3. Êîîïñóçäóê êå¢åøèíèí ûê÷àì æàíà æóìóø÷ó êå¢åøìåëåðè, ýãåðäå àëàðãà àíûí ì¿-
÷ºëºð¿í¿í æàëïû ñàíûíûí æàðûìûíàí êåì ýìåñè êàòûøñà, ÷å÷èì êàáûë àëóóãà óêóê-
òóó áîëóï ñàíàëàò.

4. Êîîïñóçäóê êå¢åøèíèí ûê÷àì æàíà æóìóø÷ó êå¢åøìåëåðèíäå ÷å÷èìäåð Êîîïñóç-
äóê êå¢åøèíèí êàòûøûï æàòêàí ì¿÷ºëºð¿í¿í êºï÷¿ë¿ê äîáóøó ìåíåí êàáûë àëûíàò æà-
íà ïðîòîêîëäîð ìåíåí òàðèçäåëåò.

5. Êîîïñóçäóê êå¢åøèíèí ûê÷àì æàíà æóìóø÷ó êå¢åøìåëåðèíå ìàìëåêåòòèê îðãàí-
äàðäûí æåòåê÷èëåðè æàíà áàøêà àäàìäàð ÷àêûðûëûøû ì¿ìê¿í.»;

7) 10-áåðåíåäå:
à) 6-ïóíêòòà «êåçåêòåãè æàíà êåçåêñèç» äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
á) 10-ïóíêòòà «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåìüåð-ìèíèñòðè ìåíåí ìàêóëäàøóó áîþí-

÷à» äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
8) 12-áåðåíåäå:
à) 10-ïóíêòòà «÷å÷èìè» äåãåí ñºç «Òºðàãàñûíûí òàïøûðìàñû» äåãåí ñºçäºð ìåíåí 

àëìàøòûðûëñûí;
á) áåðåíå òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 13-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«13) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíäà êàðàëãàí áàøêà ûéãàðûì óêóêòàðäû 

æ¿çºãº àøûðàò.».
2-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 20-ìàéû, ¹34

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «О СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
20 àïðåëÿ 2022 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î Ñîâåòå áåçîïàñíîñòè Êûðãûçñêîé Ðåñïóá-

ëèêè» (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 2017 ã., ¹6, ñò. 510) ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïóíêò 7 ñòàòüè 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«7) âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé Ïðåçèäåíòó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè î ñîâåðøåíñòâîâà-

íèè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ ïî âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíû è áå-
çîïàñíîñòè;»;

2) ñòàòüþ 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ñòàòüÿ 5. Ñîñòàâ Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè è ïîðÿäîê åãî ôîðìèðîâàíèÿ
Ñîñòàâ Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè ôîðìèðóåòñÿ Ïðåçèäåíòîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.»;
3) â ÷àñòè 3 ñòàòüè 6 ñëîâà «Ïðåìüåð-ìèíèñòð» è «Ïðåìüåð-ìèíèñòðà» çàìåíèòü 

ñîîòâåòñòâåííî ñëîâàìè «Ïðåäñåäàòåëü Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ» è «Ïðåäñåäàòåëÿ Êà-
áèíåòà Ìèíèñòðîâ»;

4) ÷àñòü 2 ñòàòüè 8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2. Ñåêðåòàðèàò Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè ÿâëÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûì ñòðóêòóðíûì ïîä-

ðàçäåëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.»;
5) â ñòàòüå 9:
à) àáçàö ïåðâûé ÷àñòè 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1. Îñíîâíîé îðãàíèçàöèîííîé ôîðìîé äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè ÿâ-

ëÿåòñÿ çàñåäàíèå. Çàñåäàíèÿ Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõî-
äèìîñòè.»;

á) â ÷àñòè 6 ñëîâà «, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì ñåêðåòàðÿ Ñîâåòà áåçî-
ïàñíîñòè» èñêëþ÷èòü;

â) â ÷àñòè 8 ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâà» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ»;
6) ãëàâó 4 äîïîëíèòü ñòàòüåé 91 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: 
«Ñòàòüÿ 91. Îïåðàòèâíûå è ðàáî÷èå ñîâåùàíèÿ Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè
1. Äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ îáåñïå÷åíèÿ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè, òðåáóþùèõ 

ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, â òîì ÷èñëå îïåðàòèâíûõ èëè äðóãèõ ðåøåíèé íåîò-
ëîæíîãî õàðàêòåðà, ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ îïåðàòèâíûå è ðàáî÷èå ñîâåùàíèÿ Ñîâåòà áå-
çîïàñíîñòè ñ ó÷àñòèåì îòäåëüíûõ åãî ÷ëåíîâ.

2. Îïåðàòèâíûå è ðàáî÷èå ñîâåùàíèÿ Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè âåäåò Ïðåäñåäàòåëü Ñî-
âåòà áåçîïàñíîñòè.

Ïî ïîðó÷åíèþ Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè îïåðàòèâíûå è ðàáî÷èå ñîâåùà-
íèÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì ñåêðåòàðÿ Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè.

3. Îïåðàòèâíûå è ðàáî÷èå ñîâåùàíèÿ Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè ïðàâîìî÷íû, åñëè íà íèõ 
ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû îò îáùåãî ÷èñëà åãî ÷ëåíîâ.

4. Ðåøåíèÿ íà îïåðàòèâíûõ è ðàáî÷èõ ñîâåùàíèÿõ Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè è îôîðìëÿþò-
ñÿ ïðîòîêîëàìè.

5. Íà îïåðàòèâíûå è ðàáî÷èå ñîâåùàíèÿ Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè ìîãóò áûòü ïðèãëàøå-
íû ðóêîâîäèòåëè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è èíûå ëèöà.»;

7) â ñòàòüå 10:
à) â ïóíêòå 6 ñëîâà «î÷åðåäíûå è âíåî÷åðåäíûå» èñêëþ÷èòü;
á) â ïóíêòå 10 ñëîâà «ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóá-

ëèêè» èñêëþ÷èòü;
8) â ñòàòüå 12:
à) â ïóíêòå 10 ñëîâî «ðåøåíèþ» çàìåíèòü ñëîâàìè «ïîðó÷åíèþ Ïðåäñåäàòåëÿ»;
á) ñòàòüþ äîïîëíèòü ïóíêòîì 13 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«13) îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Êûð-

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

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 20 ìàÿ 2022 ãîäà, ¹34

Кыргыз телекєрсєтїїсїнїн 
легендасы, чыгаан диктор, Кыр-
гыз Республикасынын эл артисти 
Бактыбек Мамытов дїйнє салды.

Бактыбек Мамытов 1950-жы-
лы азыркы Ысык-Ата районуна 
караштуу Алмалуу айылында 

тєрєлгєн. 1967-жылы Чїй райо-
нунун Октябрь айылындагы ор-
то мектепти аяктап, совхоздо эм-
гек жолун баштаган. 1971-жылы 
Кыргыз мамлекеттик универси-
тетине тапшырып аны ийгилик-
тїї аяктаган.

1975-жылдын мартында Кыр-
гыз ССРинин Телерадио коми-
тетине диктор болуп  жумуш-
ка алынган. Дээрлик 40 жылдан 
ашуун аталган мекемеде эмгек 
єтєгєн. 

Бактыбек Мамытов диктор ка-
тары балдарга, жаштарга, улуу-
ларга арналган кєрсєтїїлєрдї, 
жаўылыктарды, саясий-коомдук 
берїїлєрдї, айыл чарба, укук-
тук, тармактык кєрсєтїїлєрдї 
алып барды. Єзгєчє “Кыргыз-
стан” саясий-аналитикалык кєр-
сєтїїсї, “Арноо концерти” сыяк-
туу берїїлєр элдин эсинде.

Мамлекеттик деўгээлдеги 

расмий иш-чараларды, май-
рамдык ири салтанаттарды би-
йик чеберчиликте алып барган. 
Анын кайталгангыс їнї, мукам 
тембри, алып баруу манерасы, 
кєрїїчї, угуучуну арбап алар эле.

Ар бир кыргыз їй-бїлєсїнїн 
бир мїчєсї катары Бактыбек Ма-
мытов эл сыймыгы, эл адамына 
айланды.

Єлкє алдындагы єзгєчє эмгеги 
їчїн “Даўк” медалы менен сый-
ланып, ага Кыргыз Республика-
сынын эмгек сиўирген артисти, 
2018-жылы Кыргыз Республика-
сынын эл артисти наамдары ый-
гарылган.

Кыргыз телеберїїсїнє чоў са-
лымын кошкон Бактыбек Мамы-
товдун элеси биздин жїрєгїбїз-
дє тїбєлїккє сакталат.

Маркумдун туугандарына жа-
на жакындарына тереў кайгыруу 
менен кєўїл айтабыз.

С.Н.Жапаров, Т.Т.Мамытов, А.Ї.Жапаров, З.К.Базарбеков, С.С.Касмамбетов, А.О.Кожошев, 
Э.Ж.Байсалов, Д.А.Ашимова, А.К.Эргешов, А.К.Жаманкулов, К.О.Иманалиев, М.Шеримкулов, 

К.Сартбаева, С.Токтакунова, С.Садыкова, Т.К.Джаманбаева, Т.Т.Казаков, М.А.Бегалиев, М.Абакиров, 
А.Омурканов, Г.С.Базаров, Ш.Т.Алсеитова, А.А.Алдашева, Г.А.Молдоева, М.Мамбетакунов, 

М.Мамазаирова, Б.Жайчиева ж.б.

Бактыбек МАМЫТОВ

Мындан ары медициналык 
окуу жайларда TOEFL, TOEIC, 
IELTS сыяктуу сынактардан 
сертификаты бар мугалимдер 
гана сабак бере алат. Бул туу-
ралуу Билим берїї жана илим 
министри Алмазбек Бейшена-
лиев билдирди. Анын айтка-
нына караганда медициналык 
окуу жайда сабак берип жат-
кан мугалимдин тил жєндєм-
дїїлїгї боюнча мындай жаўы 
критерийлердин киргизили-
ши – азыркы учурдун талабы. 
Бул талаптар билим сапатын 

кєтєрїїгє багытталган. Ант-
кени, бїгїнкї кїндє В1 деў-
гээлиндеги англис тилин бил-
ген мугалимдер сабак берсин 
деген талап болгон менен аны 
тастыктаган эч бир документ-
тери жок эле жїздєгєн, миўде-
ген мугалимдер сабак берип ке-
лишет. Албетте тааныш-билиш 
жагдайлар аркылуу жумушка 
орношкондор дагы арбын. Мын-
дай мыйзамсыз иш-аракеттерге 
бєгєт коюу максатында министр-
лик кескин чараларга барып жат-
кандыгын баса белгилейт.

МУГАЛИМДЕРГЕ 
ТАЛАП ЄЗГЄРЄТ

ДЫЙКАНДАРДЫН ЭМГЕГИ
ЮСАИДдин колдоосу менен 

Кыргызстандын он айыл чарба 
ишканасы Ташкент шаарында 
єткєн “UzFood-2022” кєргєзмє-
сїнє катышты. Єлкєбїздїн иш-
каналары мємє-жемиштерди, эт 
жана сїт азыктарын экспорттоо 

боюнча жыйырмадан ашуун кели-
шимге кол коюшту. Эў ири кели-
шимдер 1,7 миў тонна алма жана 
100 тонна жаўгак менен мисте-
ни экспорттоо боюнча тїзїлгєн.

Разия ЖООШБАЕВА
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Ыр эмне, поэзия деген дегеле кандай тї-
шїнїк, не касиет? Тээ алмустактан не бир 
керемет акын єттї. Адам єтєт экен, єлбєс-
тїк жок экен, бирок, ошол акындын ыры 
калды, эй! Миўби, жїзбї жылдар бою жа-
шап келаткан ырлар бар. Окуйсуў, жат-
ка билгениўди кайталайсыў. Бул не кїч, 
керемет сыйкыр, кутпу, ыйыктыкпы, жан 
жолдошпу... Ошондой окшойт. Жалпы пен-
денин эле жан-дїйнєсїнє ыроолоно, коо-
шо да бербеген ошол ыр деген, дегеле чы-
гарма, кєркєм сєз деген кєкїрєгїўдє уялап 
алганын караў. Кайда барба, айрыкча жал-
гызда, жекелик жашоо жолдорунда мын-
дай ишенимдїї, ырахаттуу, кусалык, муўу 
коштогон же єзїўдї, кыялыўды, їмїтїў-
дї куштай кайкып учурган кїч-кубатты, 
эсеби маселен мен кембагал али таба элек-
мин. А балким жолуктура да албайм го?..

Алакандай аз кыргызда акын кєп, та-
ланты, тубаса, нукура єнєрпоздор аз эмес. 
Ошондон байыркылыгыўды, сєз баккан, 
кадырлаган, баа-баркын кєкєлєткєн эл-
дин урпагы экениўе сыймыктанасыў, ка-
димкидей дем байлап, эргийсиў. Улуу сєз 
океаны “Манас” тарыхый дастанын эле 
айтчы? Чылк эле поэзия го, мазмун, сю-
жет, драма, насаат, жол-жобо, эскерткич—
маяк го... Анан биз кантип ыр, чыгарма 
жазбай кое алабыз? Бери жакта дїйнє-
нї жоокердик тил менен айтканда калем 
менен тамшанта чапкан, не бир менмен-
сиген мамлекеттик басмаларда кайра-
кайра нускаланган Чыўгыз байкебиз ту-
рат. Анан эле кыргыз китеп окубай калат 
деген не, ага єчєшкєнсїп єтє майдалан-
ган, дабдыр, сырты жалтырак а ичинде 
бїдїр кєркємдїк, ойчулдук жок, итиркей-
ди келтирген китеп сєрєйлєрдїн жайнап 

чыгып атканын айт, кашайгыр... Э, 
кокуй, мен да маўызданып, муўка-
нып баратканымды караў...

Улуу жаратканга шїгїр жана кай-
риет, кечээ эле жакында колума 
акын Ємїрбек Тиллебаевдин “Адам-
дын Кїн жїрїшї” деген аталышта-
гы кыйла эле кєлємдїї ыр жыйнагы 
тийип, окуп чыккандан кийин, “аа 
бар экен го кыргыз, бар экен го улуу 
сєз, кайран кыргыздын акындык 
єнєрї али єр жолдо экен” деп ку-
бандым. Куду єзїм жазгандай тол-
кудум, кєзїмє жаш келди, каруума 
кїч келди, кадамыма кубат келди. 
Муну уккусу келгендерге жар сал-

дым, сїйїнчїлєдїм. Акындын ыр сапта-
рына назар салалы:

***
Космостун кеў мейкини, тээ жердеги
Шыбакка байланышкан дирилдеген.

***
Чаў баскан терезелер,
Кайда барсаў эргежээл эрежелер:
“Муну кылба, аны кылба
ары баспа, бери баспа”
А мага аныгында
бир эркиндик керек эле,
шамалдай талаадагы
асмандай чек арасыз
баскандай Айдын бетин
учкандай метеориттер
ааламдын кыйырында.
...Тажатты жердеги жер талаш...
Так талаш, таасир талаш
Бак талаш, байлык талаш.

Кала берсе ар бир їйдїн,
Ишкана, имараттын
коргону бар,
коргонго камалган ойлоруўар.
Мїрзєлєр да тосулган коргон менен.
...Мен єскєн Миялыда
Айылда кичинекей,
Короолор ачык мїлдє,
Кулпу да салынчу эмес
Кайдасыў ачык дїйнє?..

Адамсыз учмак эмес учактар да,
Сагыныч толмок эмес кучактарга...

КААКЫМ-КУКУМ
...Кїнсїўєрбї жерге тїшкєн,
сарылыгыў окшош алоо жалынына
жашоонун жолун ула.

Жердин сары жылдыздары
менин жаным-сенин жаныў
кыргыз жаны.

КОЗГОЛОЎ ДУХТУН 
ДЕМЄЄРЇ

Эй, жымжырттык, кєшїп жаткан тїн менен,
Куш учпаган, ит да чыгып їрбєгєн.
Бейдаректик, сени менен кїрєшєм,
Дїйнєўєргє салгым келет дїрбєлєў.

Ойгонгула кєзїўєрдї сїргїлєп,
Жатпагыла уйку-соодо їргїлєп.
Ээндиктер аўгырабай, шаўгыра,
Жашагыла чагылгандай дїўгїрєп.

Жиги чыкпай житкен доорлор капкачан,
Издеп сенин дарегиўди таппасам.
Тєгїлгєнїн кайра куюп идишке,
Тємєнїнєн єйдє карай акпасам. 

Анан да кайран орустун калемгери Ан-
тон Чеховдун: “Чыныгы талант ар дайым 
далдоодо, караламан калк арасында, кєр-
гєзмєлєрдєн алыс олтурат” деп жазып 
кеткени эс дартымда, даргєйїмдє кайра-
дан жаўырды.

Мен эми кара сєз менен эле безилдей 
бербейин. Айтылып жаткан Ємїрбек жан 
їкємдїн ырларынан дагы да мисал тар-
тайын. Эсил кайталангыс талант, Санчы 
сынчылыктын соўку їлгїсї Салижан аке-
биз “тєрт тарабы шай келген бїтїн ыр бо-
луш кыйын, айрым жакшы ырларды жалт-
жулт эткен локомотивдей саптар сїйрєп 
жїрєт” деген учкул сєзїндєй Ємїкенин 
бїтїн ырлары менен катар кээ бир мени 
толкуткан керемет ыр саптарын да бєлїп 
чыгып ыр сїйєр окурманга устакан тар-
тайын.

***
Ылдамдыктын жебесинде октолуп,
Акыр тїбї таштандыга топтолуп,
Жаўы ачылыш жасайсыўбы адамзат,
Же закымдап кетесиўби жок болуп?.. 

***
“Ич!”-дедиў азабыўды, ичем дедим,
Турмуш, сен, чидер салып кишендедиў.
Чыры жок жашабадым, ошентсе да,
Ыры жок тагдырыма ишенбедим.

Бетиўе миў бир ирет тїкїрмєкмїн,
Турмуш, сен, байды жалап, битирди єпкїн.

Илинер илинчегим ырлар гана
болбосо небак баарын бїтїрмєкмїн.

***
Кїнгє кїйгєн кара бала,
Кїн дагы таў калат 
карап ага,
сербейип келатабы?
Бїт аалам кошо келет,
Чєп жыттуу,
Шыбак жыттуу,
Гїл жыттуу арабада.

...Азыр эми шаарда,
кара тїтїн чыгат кєздєн
жашка айланып
таза аба куруп калды.
Кечээ эле учурашкан адамдар
ташка айланып
эстелик болуп туруп калды.
Коштошконго калат окшойм їлгїрбєй...
Кашка Тору сени менен бир жїрбєй
суудай таза, чєптєй жашыл, кїлгїндєй,
Аалам-бала жолдон тосот кїлмїўдєй.
...Мен бул шаарда кєз жумганда,
Аттиў, келип кєрбєй калаар!..
Жок, жок мен єлсєм да
Ошол бала єлбєй калаар.
Адамдардын арасынан карап турар,
Балдар-куш, балдар єлбєйт,
канаттуулар...

***
Алыс калган жаштыктын їнїсїўбї,
Унут калган сїйїїнїн гїлїсїўбї?..
Уяў мїнєз, бир сырдуу махабатым,
Сагындым мен жарк этип кїлїшїўдї.

Сїйлєбєсє озунуп сїйлєбєйсїў
Жылмаясыў, тек гана їндєбєйсїў.
Башка эч кимге окшобос мїнєзїў бар,
Башта эч кимди мен сендей сїйбєгєнсїйм.

Кичинекей боюўда жалын, кїч бар,
Жабалактап сен жакка жаным куштар.
Андай болсо тїндї кеч, жолго чыккын,
Андай болсо арзууўа жеткин, уч, бар!

Акындын ырларын четинен мисал кел-
тирсем болор эле. Ємїрбек Тиллебаев-
дин чыгармачылыгына келечекте кенен-
кесири токтолсом деген ниетим бар. 
Узун сєздїн кыскасы, калганын кызык-
дар окурман китепти єзї таап окуп алаар, 
єздєрїнє аманат дейли...

Дїйшєн КЕРИМОВ

МЕН КЇТКЄН ЫРЛАР
(Ємїрбек Тиллебаевдин “Адамдын 

Кїн жїрїшї” китеби жєнїндє)
чыгып атканын айт, кашайгыр... Э, 
кокуй, мен да маўызданып, муўка-
нып баратканымды караў...

риет, кечээ эле жакында колума 
акын Ємїрбек Тиллебаевдин “Адам-
дын Кїн жїрїшї” деген аталышта-
гы кыйла эле кєлємдїї ыр жыйнагы 
тийип, окуп чыккандан кийин, “аа 
бар экен го кыргыз, бар экен го улуу 
сєз, кайран кыргыздын акындык 
єнєрї али єр жолдо экен” деп ку-
бандым. Куду єзїм жазгандай тол-

Муну уккусу келгендерге жар сал-

кокуй, мен да маўызданып, муўка-

дын Кїн жїрїшї” деген аталышта-

тийип, окуп чыккандан кийин, “аа 

Жаўы китеп, жаўы табылга
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Акын Курбаналы Сабыровдун 80 жыл-
дыгына карата акындын туулуп єскєн 
жери  Лейлек районунда поэзия майрамы 
болуп єттї. Жыл сайын єтїїчї бул иш-
чарага Кыргыз эл акыны Акбар Рыску-
лов, акын Ємїрбек Тиллебаев, жазуучу 
Ризван Савай, Ахун Жоро Сайтахунов, 
Єзбекстандык акындар Хабиб Сыддык, 
Орифжон Мелиев, Сардор Сирожиддин 
жана Лейлектик акын-жазуучулар, ра-
йондун эли катышты. Алгачкы кїнї Кор-
гон айылындагы акын Курбаналы Сабы-
ровдун бейитинде куран окулуп, акын-
ды эскеришти. Андан соў Курбаналы Са-
быров бир кезде мугалим болуп иштеген 
мектепке барышып, акындын музейи ме-
нен таанышышты. Баарынан да Тогуз-
Булак айылындагы акындын ысымын 
алып жїргєн Курбаналы Сабыров атын-
дагы орто мектептин  окуучулары менен 
болгон кызыктуу жолугушуу эсте калды. 
Аталган мектептин 1-классынан тартып 

11-классына чейинки окуучулары акын-
дын ырларын жатка айтышты. Бирєє-
сї да бир жеринен такалган же адашкан 
жок. Окуучулардын жердеши, кыргыз-
дын кыраан акыны Курбаналы Сабыров-
дун поэзиясын єтє урматтай турганды-
гы, алардын акынга болгон балалык ту-
нук сїйїїсї ар бир окулган ырдан сези-
лип турду.

Эртеси райондук маданият їйїндє не-
гизги иш-чара болуп єттї. Ыр майрамды 
31 жылдан бери єз демилгеси, аракети 
менен уюштуруп келе жаткан лейлек-
тик акын Абдилат Дооров ачып, алгач-
кы куттуктоо сєздї Кыргыз эл акыны 
Акбар Рыскуловго берди. Акбар Рыску-
лов Курбаналы Сабыровдун чыгармачы-
лыгы, экєєнїн бир кезде Дїйшємбї шаа-
рында єткєн жаш акындардын фести-
валына чогуу баргандыгы тууралуу кы-
зыктуу баян курду. Кечеде сєз сїйлєгєн 
акын Ємїрбек Тиллебаев  Курбаналы 

Сабыровдун ысымын Бишкектеги кє-
чєлєрдїн бирине ыйгаруу сунушу ме-
нен Президент Садыр Жапаровго жа-
на маданият министри Азамат Жаман-
гуловго кайрылуу жасады. Ошондой 
эле жергиликтїї бийлик єкїлдєрїнєн 

мындан он жыл мурда Курбаналы Са-
быровдун аты ыйгарылган Бозогїл 
айылын тезирээк расмийлештирип 
берїїнї єтїндї. 

Єзбекстандан келген акындар ырла-
рын окушту. Айрыкча Курбаналы Са-
быров атындагы орто мектептин 2-клас-
сынын окуучулары тарабынан даярдал-
ган  акындын ємїр жолу тууралуу  ча-
кан инсценировкасы залда отурган кары-
жаштын кєзїнє жаш алдырды. Лейлек-
тик обончу Мархамат Кыдырова акын-
дын сєзїнє жазылган обондуу ырларын 
аткарды.

Кеченин соўунда Курбаналы Сабы-
ров атындагы республикалык сыйлык-
тын жаўы лауреаттары аталып, аларга 
акындын элеси тїшїрїлгєн тєш белги 
жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. 
Курбаналы Сабыров атындагы сыйлык-
ка акын Ємїрбек Тиллебаев,  жазуучу 
Ризван Савай, акын Ахун Жоро Сайта-
хунов жана Махамаджан Ибрагимовдор 
ээ болушту. 

(Ыр майрам тууралуу кеўири материал 
менен гезиттин кийинки санынан таа-
нышсаўыздар болот). 

Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ

Єрїкзарда жаўырган ырлар

ЛЕЙЛЕКТЕГИ ЫР МАЙРАМ
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На основании заявлении граждан, 
Государственный природный парк «Чон-Кемин» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
для передачи в аренду из земель, Нижне-Кеминского, 

Быстровского лесничества в кварталах №3, 16, 31, 32 для 
озеленения, рекреационных целей и для развития туризма. 

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 25.06.2022 ã. ïî àäðåñó: ñåëî Òîðò-Êóëü, 
óë.×.Àéòìàòîâà ¹17 â àäìèíèñòðàöèè ÃÏÏ «×îí-Êåìèí». 

 Ïî âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (0701) 55-51-94. 

На основании заявлении граждан, 
Государственный природный парк «Чон-Кемин» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
 для передачи в аренду из земель, Нижне-Кеминского, 

Быстровского лесничества в кварталах №17, 19, 20, 21-30, 
31, 32 для озеленения, рекреационных целей и для развития 

туризма.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 30.06:2022 ã. ïî àäðåñó: ñåëî Òîðò-Êóëü, 
óë.×.Àéòìàòîâà ¹17 â àäìèíèñòðàöèè ÃÏÏ «×îí-Êåìèí». 

 Ïî âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåë.:
 (0701) 55-51-94, (0701) 55-51-83. 

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Øàëàåâà 
Åëåíà ßêîâëåâíà 

êîä ÎÊÏÎ 29719290, 
ÈÍÍ 11109195900047 

ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-961

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà 
î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

(äîëè) ¹0084732 
âûäàííîå Ïàíôèëîâñêèì 
ðàéîííûì óïðàâëåíèåì 

ïî çåìëåóñòðîéñòâó 
è ðåãèñòðàöèè ïðàâ 

íåäâèæèìîå èìóùåñòâî 
íà èìÿ Áåêìóõàìåòîâîé 

Ãóëñèíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-972

Áàòêåí øààðûíûí Íóðãàçèåâ 
êº÷ºñ¿í¿í òóðãóíó Øåðìàòîâ 
Ìóõàìåäàëè Àáäóõàëèõîâè÷êå 

(24-èþëü 2013-æûëû ìàì. 
êàòòîî òàðàáûíàí) 

áåðèëãåí ñåðèÿ ×¹456093 
ñàíäóó ìàìëåêåòòèê 

êèòåáè æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-212

Êóëáàøòûêîâà 
Ñàëàìàò Àñêàðáåêîâíàãà 
òèåøåë¿¿ ìàìëåêåòòèê 

àêò ¹0052323 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Í-967

Ìàðàò óóëó 
Àñêàòêà òèåøåë¿¿ 
ìàìëåêåòòèê àêò 

× ¹109103 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-969

Êàíûáåê êûçû Íóðæàíãà 
òààíäûê ñåðèÿ ¹550086 

(15.09.2014-æûëû áåðèëãåí) 
ìàìëåêåòòèê àêòûñû 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-906

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ñåðèÿ ÍÑ, 
íîìåð 107175 ÈÏ Óñåíîâ 

Ñàëàìàò-àðàôàò Àëìàçîâè÷ 
êîä ÎÊÏÎ 30857063, 

ÈÍÍ 23004199201085 ðåã. 
íîìåð 01647023 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-974

Í-968

Í-973

Судебный исполнитель подразделения службы судебных 
исполнителей Аламудунского района Николаева С.В.

ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН

на жилой дом, кирпичный, общей площадью - 66,01 кв.м., 
жилой площадью - 55,77 кв.м., на земельном участке мерою 
- 770,0 кв.м., расположенный по адресу: с.Лебединовка, 
пр.Ленина, 206, принадлежащий Грибинюкову Владимиру 
Яковлевичу.

Ïóáëè÷íûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 10.00 ÷àñîâ 30.06.2022 ãîäà â ïîä-
ðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà.

Óñòàíîâèâ åãî íà÷àëüíóþ (ñòàðòîâóþ) ïðîäàæíóþ 
öåíó â ðàçìåðå 3 099 227, 95 (òðè ìèëëèîíà äåâÿíîñòî 
äåâÿòü òûñÿ÷ äâåñòè äâàäöàòü ñåìü) ñîì 95 òûéûí.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% - 154 961 (ñòî ïÿòüäå-
ñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò îäèí) ñîì, ãàðàíòèéíîãî 
âçíîñà çà÷èñëèâ äàííóþ ñóììó ×óéñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "ÐÑÊ Áàíê", ÁÈÊ 
440001, êîä ïëàòåæà 14511900, ëèöåâîé ñ÷åò ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû 
ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà 4403012100000388, 
(àäðåñ ×Ô ÎÀÎ "ÐÑÊ Áàíê", ã.Áèøêåê, ïð.×óé, 43).

Ïðèåì çàÿâîê è êâèòàíöèé î çà÷èñëåíèè ãàðàíòèéíîãî âçíîñà íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü äî íà÷àëà àóêöèîíà.

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè îáÿçàí â òå÷åíèå ñåìè äíåé 
âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîë-
íèòåëåé Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãà-
ðàíòèéíîãî âçíîñà.

Çà èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû 
ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: 

ãîð.Áèøêåê, óë.Àõóíáàåâà, 119 À, òåë.: (0312) 56-58-67. Í-975

ПССИ по экономическим делам г. Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ВТОРИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ 
в форме открытого аукциона, на имущество:

- На домостроение, расположенное по адресу: г.Бишкек, 
ул.Чодронова, д. 50, идентификационный номер 1-01-
14-0060-0732, принадлежащий Кочкоровой Гульзине 
Тайтокуровне, на праве собственности, путем продажи с 
публичных торгов, установив при ее реализации начальную 
(стартовую) продажную цену согласно договор о залоге в 
размере 3 744 000 сом.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 28 èþíÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæ-
äåíèÿ èìóùåñòâà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ íà òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàð-
òîâîé) ïðîäàæíîé öåíû íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ïî ýêîíîìè÷åñêèì 
äåëàì ã. Áèøêåê. Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî, ð/ñ 4402032100001014, 
ÁÈÊ 440001, ïîëó÷àòåëü Ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîë-
íèòåëåé ïî ýêîíîìè÷åñêèìè äåëàì ãîðîäà Áèøêåê äåïîçèòíûé ñ÷åò 
4402032100001014, êîä ïëàòåæà 14511200, ÈÍÍ 00405199510158, 
íàçíà÷åíèå 5% ãàðàíòèéíûé âçíîñ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷íîì òîðãå.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ 
ïî ýêîíîìè÷åñêèì äåëàì ã. Áèøêåê Òîëîåâ Í.Æ.,                                                                      

ñïðàâêè ïî òåë.: (0312) 88-69-05. Ñ/Î-200

Фонд гос. мат. резервов при МЧС КР 
îñóùåñòâëÿåò ðåàëèçàöèþ áåç ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà (â òîì ÷èñëå â ðàññðî÷êó), à òàêæå 

ïðåäîñòàâëåíèå âî âðåìåííîå ïîëüçîâàíèå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïîñòóïèâøåãî 
â ñ÷åò ïîãàøåíèÿ äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïóòåì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, êîòîðûé 

ñîñòîèòñÿ 10.06.2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 190. 
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî âíåñòè äåïîçèò íà äåïîçèòíûé ñ÷åò Ôîíäà 

â ðàçìåðå 10% îò ñòàðòîâîãî ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû, äî 08.06.2022 ãîäà. 

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (0312) 45-64-15.

¹ Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ Ïðîäàæà Àðåíäà 

1 Æèëîé äîì 244,3 ì2 ñ ç/ó 990,0 ì2 ã.Áèøêåê, óë.Êåëå÷åê, 10, ä. 34 6 510 000 29 561 

2 Æèëîé äîì 44,64 ì2 ñ ç/ó 728,0 ì2 ñ.Àëàìóäóí, óë. Çàâîäñêàÿ, 32 6 260 000  

3 Æèëîé äîì 73,3 ì2 ñ ç/ó 695,0 ì2 ã.Áèøêåê, óë. Ïàðêîâàÿ, 65 7 620 000 8 870 

4 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìåðîþ  1000 ì2 Ûññûê-Êóëüñêàÿ îáë., ñåëî 
×îê-Òàë 

932 000 - 

5 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìåðîþ  2000 ì2 Èññûê-Êóëüñêàÿ îáë., 
Æåòè-Îãóçñêèé ð-í, ñ. Êûòàé 

332 000 - 

6 Æèëîé äîì íåñäàí. â ýêñïë-öèþ íà
ç/ó 305 ì2 

ã.Áèøêåê, óë. Êóðåíêååâà, 319 3 125 000 34 509 

7 Êâ. áàðà÷íîãî òèïà 63,5 ì2 ñ ç/ó     
833,3 ì2 

ã.Áàëûê÷û, óë. Ëåñíàÿ, 8, êâ.1 966 000 5 550 

8 Æèëîé äîì 119,3 ì2 ñ çåì/ó÷ 432 ì2 ã.Áèøêåê, óë.Ìàëèêîâà, 44 8 088 000 13 123 

9 Æèëîé äîì 159,9 ì2 ñ çåì/ó÷ 423 ì2 ã.Áèøêåê, óë. Êîðîòêàÿ, 3 4 900 000 19 348 

10 Æèëîé  2-õ ýòàæ.äîì 187 ì2 ñ ç/ó 
1900,0 ì2 

×óéñêàÿ îáë., Àëàìóäóíñêèé 
ð-í, ñ.Êîê-Æàð, óë.Òûí÷òûê, 24 

9 650 000 18 124 

11 Æèëîé 2-õ ýòàæ.äîì 516 ì2 ñ ç/ó 
600 ì2 

ã.Áèøêåê, óë. Ôèðñîâà, äîì 59 8 115 000 56 760 

Ñ/Î-200

Баткен облустук проку-
ратурасы тарабынан жїргї-
зїлгєн текшерїїдє, Сїлїктї                             
ШИИБинин каржы бєлїмїнїн 
башчысы М.Р. 2019-2021-жыл-
дарда єзїнє тийиштїї айлык 
акысынан сырткары негиз-
сиз 2 млн 482 миў 586 сом-
ду жана ШИИБинин башка 

кызматкерлерине 138 миў 77 
сомду которуп, єз кызыкчы-
лыктарына пайдаланып кел-
гендиги аныкталды. Мындан 
сырткары, жалданма жана жа-
рандык персоналдарга жалпы 
520 миў 393 сом мыйзамсыз 
тєлєнїп берилип, мамлекетке 
келтирилген зыяндын жалпы 

суммасы  3 млн 141 миў сом-
ду тїзгєн. Бул фактылар боюн-
ча Баткен облустук прокурату-
расы тарабынан Кылмыш-жаза 
кодексинин 337-беренеси (Кыз-
мат абалынан кыянаттык ме-
нен пайдалануу) менен кылмыш 
иши козголуп, тергєє амалдары 
жїргїзїлїїдє.

Укуктун укуругу узун

КРнын салык органдары-
нын кызматкерлеринин 10 
кїндїк республика боюнча 
рейддик иш-чараларынын 
жїрїшїндє акциздик мар-
касы жок же жасалма мар-
калуу 20 миў 745 бєтєлкє 
алкоголдук продукция са-
туудан алынды.

Ишкерлерге мыйзамдар-
га ылайык тиешелїї ча-
ралар кєрїлдї. Белгилей 
кетсек, акциздик маркасы 
жок же жасалма маркалуу 
спирт ичимдиктерин сатуу 
фактыларынын кєпчїлїгї 
"АЮ", "СВВЗ", "Бишкек Алко 
пром" жергиликтїї єндїрїїчї-
лєрїнїн продукцияларына тие-
шелїї болгон. Салык кызматы 
соода тїйїндєрїнєн товарларды 
кабыл алууда жеткирїїчїлєрдєн 
алкоголдук продукцияга бар-
дык уруксат берїїчї документ-
терди талап кылууга чакырат. 

Ошондой эле, жарандарды ак-
циздик маркасы жок же жасал-
ма акциздик маркалар менен 
алкоголдук продукция сатыл-
ган фактыларды кєргєндє жер-
гиликтїї салык органына, 116 
жана (0779) 61-31-89 (whatsapp) 
номерине кайрылууну суранат.

Бишкек шаардык прокурату-
расы тарабынан КР ИИМинин 
ички иликтєє кызматы жана 
УКМК менен биргеликте Бишкек 
шаарынын Октябрь РИИБинин                                               
ШМБ-3 (ГОМ-3) аймактык тес-
кєєчїлєрї; милициянын ага лей-
тенанты А.У.Э., милициянын 
лейтенанты А.уулу И. 5000 сом 
пара алып жаткан жеринен кар-
малышты. Тергєєдє аталган ми-
лиция кызматкерлери узак уба-
кыттан бери туруктуу негизде 

О.Г. аттуу жаранды “кылмыш 
жообуна тартабыз” деп коркутуп, 
анын ар-намысына жана кадыр-
баркына шек келтирген маалы-
маттарды таратуу аракети менен 
опузалап, андан акча алып жї-
рїшкєндїгї аныкталды. Аталган 
милиция кызматкерлери Бишкек 
ШИИБинин убактылуу кармоочу 
жайына киргизилди. 

Даярдаган 
Жазгїл КАРБОСОВА

ЖАСАЛМА МАРКАЛУУ 
АЛКОГОЛДУК ИЧИМДИКТЕР

ЭКИ МЛН СОМДОН АШЫК ЗЫЯН

МИЛИЦИЯ КЫЗМАТКЕРЛЕРИ 
ПАРА МЕНЕН КАРМАЛДЫ
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- Алгач єзїўїз жетекчи-
ликке алган “Лотос” їй-
бїлєлїк балдар їйї туура-
луу маалымат бере кетсе-
ўиз...

- Рахмат, жогоруда аталган 
балдар їйїнє жетекчи болго-
нума бир жыл болуп калды. 
Учурда карамагыбызда  он ба-
ла тарбияланат. 

Негизи бул їй-бїлєлїк бал-
дар їйї  1998-жылы ар кан-
дай  турмуштук шартка байла-
ныштуу кароого муктаж бол-
гон балдарды їй шартында 
багып, тарбиялоо максатын-
да уюштурулган. Їй-бїлєлїк 
балдар їйїнїн балдар їйї-
нєн, интернаттардан айыр-
масы бар. Бизде балдар  то-
лук кандуу їй-бїлє шартында 
тарбияланат. Кароосуз калган 
балдар їчїн гумандуу саясат-
ты колдоо максатында СССР-
де 1980-жылдары жетим бал-
дарды  їй-бїлє шартында ба-
гуу идеясы келип чыгып, їй-
бїлєлїк балдар їйлєрї тїзїл-
гєн болчу. Ош шаарында бул 
1998-жылы шаардык кеўеш-
тин жана мэриянын колдоосу 
менен уюшулган. Шаардык 
бюджеттин эсебинен каржы-
ланат. Биздин карамагыбызда 
бала багууга чама-чаркы жет-
пей калган, моралдык же мате-
риалдык жактан жабыркаган 
ата-энелердин кароосуз калган 
балдары, б.а. жарым жетим же 
ата-энесиз калган тоголок же-
тимдер.

- Имараттын ички ремон-
ту, оўдоо-тїзєє иштери-
не каражат табуу маселеси 
кандай болду?

- Тиешелїї жерлерге бал-
дар їйї капиталдык ремонт-
ко муктаж экендигин айтып, 
арыз менен кайрылган болчу-
мун. Жергиликтїї админис-
трация жетекчилери капи-
талдык ремонтко 2022-жыл-
га бюджеттен акча каражатын 
карап беребиз деп кат жїзїн-
дє жооп беришкен. Бирок ага 
чейин демєєрчї боло турган 
адамдар табылып калып, ич-
ки ремонтун капиталдык ре-
монттон єткєрїп бїттїк. Эр-
терек ремонт жасатканыбыз 
жакшы болду, 1953-жылы ку-
рулган эски фин имараты кєп 
жылдан бери капиталдык ре-
монттон єтпєй, абалы ушун-
чалык начарлап кеткен экен. 

Ош шаардык билим берїї 
башкармалыгы да жардамын 

аяган жок. Анткени, бюджет-
тен бизге ремонтко бир жылга 
элїї миў сом эле каралат. Би-
лим берїї башкармалыгы эс-
кирип бїткєн жылыткыч ба-
тареяларды жана электр тї-
йїндєрїн толугу менен мон-
таждап, ремонт жасап берди. 
Имаратыбыздын ички капи-
талдык ремонту аяктаган соў, 
Ош шаардык билим берїї баш-
кармалыгынын жана  шаар-
дык тургундардын демєєрчї-
лїгї менен эмерек, тєшєнчї, 
идиш-аяктарына чейин жа-
ўырттык. Учурда имараттын 
сыртын колдон келишинче 
аз-аздап ремонттоп жатабыз. 
Азыр кудайга шїгїр, балдары-
быз жакшы шартта жашап жа-
тышат. Элден айланса болот...

- Чыгармачыл адамсыз... 
Ата-энеден алыс єсїп жат-
кан, ичинде єксїгї бар ая-
луу балдар менен иш алып 
баруу, аларга тарбия берїї 
иштери сизди канчалык 
деўгээлде тїйшїккє салды 
экен? Оор болгон жокпу, ая-
луу балдардын дїйнєсїнєн 
эмнелерди сезип, эмнени 
туя алдыўыз деп сурагым 
келди?

- Ишенесиўби, кээде чы-
гармачыл адамга да шарт-
жагдайга жараша катуурак 
мїнєз кїтїїгє туура келет 
экен, антпесеў айрым иштер-
ди жєнгє салуу оор. Жогоруда 
имарат менен жашоо шарттын 
жакшырганы тууралуу айтып 
єтсєм, эми балдар тууралуу да 
билгиў келди окшойт. Биздин 
карамагыбызда бой жетип келе 
жаткан балдар-кыздар бар, мен 
жетекчи болуп келген тушта 
алар єзїм билемдик мїнєз ме-
нен  бир топ чектен чыга баш-
таган учуру экен, балким бу-
га алардын “єткєєл куракта” 
экени да себеп болгон чыгар. 

Айрымдары менен жекече сы-
рын тартып сїйлєшїп, айрым-
дарын кадимкидей катуу кє-
зємєлїмє алып, айтор бир топ 
машакатка салган оор учур єт-
тї... 

Азыр бир їй-бїлєнїн мїчє-
лєрїндєй эле балдарыбыздын 
бизге, биздин балдарыбызга ка-
рата ишенимибиз менен жылуу 
мамилебиз калыптанып калды. 
Балким, жасалма їй-бїлє тїзїї 
деп бирєєлєр айтышы мїмкїн. 
Бирок учурда ата-энесиз же ка-
роосуз калган балдарды тар-
биялоонун эў гумандуу фор-
маты ушул їй-бїлєлїк балдар 
їйї экенине ынандым. Анткени, 
биздин балдар эч кайда кеткиси 
келбейт. Алардын арасында ин-
тернатта дагы, баштапкы тип-
теги балдар їйїндє дагы, фос-
тердик їй-бїлєлєрдє дагы тар-
бияланып келген балдар бар. 
Балдарыбыздын кєпчїлїгї ор-
то жана бойго жетип калган єс-
пїрїм курактагы улан-кыздар 
болгондуктан бардыгын ачык 
айтышат. Алардын айтымында 
єздєрїнїн бир боор уясындай 
сезген їйї ушул їй-бїлєлїк бал-
дар їйї. Мына ушул балдардын 
уясына айланган їйїбїздєн эч 
кайда кеткиси келбейт. Балда-
рыбыз бизге эркелешет, сырын 
айтышат, кээде бук болгондо 
ыйлашат...

- Коомдук иш-чараларга 
колдон келишинче салымы-
ўызды кошуп келесиз. Ма-
даний, адабий турмуштан 
да четте калбай КМБ адабий 
сайтындагы ишмердїїлї-
гїўїздї жїргїзїп, ар кан-
дай иш-чараларга тээ Ош-
тон бери келип катышып, 
кээде уюштуруп турасыз. 
Адабият сиз їчїн... 

- Адабият мен їчїн  улуу 
илим. Адамды таанып-билїїдє 
адабияттан ашкан илим 

барбы? Адам – Жараткандын 
улуу табышмагы. Ал эми ада-
бият – адамды изилдеп, жа-
зып, окуп, таанып-билїїдєгї 
илимдердин атасы. Адам єзїн 
таанып-билип їйрєнїї їчїн, 
єзїн агартып туруу їчїн, 
адамдык касиетин туу тутуп 
жашашы їчїн адабият керек.

Акын-жазуучулар ушул улуу 
миссияны татыктуу аркала-
ганга милдеттїї экенин би-
лет. Ошон їчїн кандай заман 
болбосун, алтургай, азыр биз-
де китеп анча окулбай калган 
заманда деле акын-жазуучулар 
чыгарма жаратып, бар-жок де-
бей миссиясын татыктуу єтєп 
келатат. Анан ушундай улуу 
агымдан четте калууга мїм-
кїнбї? Жок, мїмкїн эмес. Ка-
ныўда чыгармачылык ойноп 
турган адам мындай процесс-
тен четте калбайт. Андыктан, 
азыркы заманда адабият їчїн 
кымындай пайда келтирсем 
экен дейм. Тээ четте сынап 
карап олтурбай, чыгармачыл 
журт менен болгум келет. 

- Кээде айрым чыгар-
мачыл инсандардын чы-
гармачылыгына карата 
жазылган єтє курч сын-
пикирлериўизди, макала-
ларыўызды окуп турабыз. 
Єз оюўузду жымсалдабай 
тїз айтуу сизге оор эмеспи? 

- Негизи адам калыстык-
тан тайбаш керек, єзгєчє ада-
биятта жымсалдабай тїз сїй-
лєє бїгїнкї кїндїн талабы. 
Себеби, кайсы учурда болбо-
сун адабияттагы єсїїнї, ал-
дыга карай жылууну тїз ай-
тылган сын-пикирлер жєнгє 
салат. Тїз айтылган сынды да 
ар ким ар кандай кабылдайт, 
бирєє туура кабыл алып, кай-
ра башка чыгармаларына пи-
кир айтууўду суранат. Айрым 
авторлор тескерисинче жаман 
кєрїп, жактырбай калышат. 
Бирок бир байкаган нерсем – 
чыныгы чыгармачылыкка дил 
тєшєгєн, адабиятта жашайын, 
єсєйїн деген авторлордун кєбї 
сын-пикириўди астейдил ка-
был алып, кайра сага болгон 
кызыгуусу артып, улам-улам 
чыгармаларын жиберип пикир 
угуп турушат. Алар їчїн єз 
чыгармаларына карата айтыл-
ган сын-пикир ачуу-таттуусу 
менен кошо кызык... 

- Ушул бїгїнкї ту-
рушуўуздагы акыл-
тажрыйбаўыз, билимиўиз, 
жашоого карата калыптан-
ган кєз карашыўыз менен 
кошо кайра баштан жаралуу 
мїмкїнчїлїгї берилсе та-
кыр башка бийиктиктен та-
былчудай сезилет экенсиз?

- Сєз жок... Эгер ошондой 
мїмкїнчїлїк бериле тур-
ган болсо, мен башынан баш-
тап эле адабиятта жашамак-
мын. Анан кыргыз бойдон ка-
лууну каалайт элем, азыркы 
турушумда мага эў бир жак-
кан нерсем – єзїмдїн кыргыз 
экендигим.

Махабат АЛЫМБЕК кызы

ЖАКШЫНЫН ШАРАПАТЫ...

Ош шаардык “Лотос” їй-бїлєлїк балдар 
їйїнїн жетекчиси Рахат АМАНОВА:

“БАЛДАРЫБЫЗ БИЗГЕ ЭРКЕЛЕШЕТ, 
КЭЭДЕ БУК БОЛГОНДО ЫЙЛАШАТ”

СПОРТ – 
ЗАМАНБАП ШАРТТА 
ЄНЇГЇЇГЄ МУКТАЖ
Жакында Ташкент шаарында Шанхай 
Кызматташтык Уюмуна мїчє 
мамлекеттердин дене тарбия жана 
спорт боюнча министрликтеринин жана 
ведомстволорунун жетекчилеринин 
катышуусунда жыйын болуп єттї. Ага 
Кыргыз Республикасынын маданият, 
маалымат, спорт жана жаштар 
саясаты министри Азамат Жаманкулов 
катышты. 

Жыйындын катышуучулары достук 
жана єз ара тїшїнїшїї менен заманбап 
шарттарда спортту єнїктїрїї жаатын-
дагы кызматташууну єнїктїрїї маселе-
лерин, спорттук инвентарларды, кийим-
кечелерди жана керектїї шаймандарды 
биргелешип чыгаруу боюнча долбоор-
лорду ишке ашыруунун келечегин тал-
куулашты. Ошондой эле жыйындын жї-
рїшїндє ШКУ алкагында улуттук жана 
этникалык спорттун тїрлєрїн жайыл-
туу менен эл аралык спорттук туризм-
ди колдоо, калк арасында сергек жашоо 
образын жайылтуу боюнча тажрыйба 
алмашуу, єсїп келе жаткан жаш муун-
ду спортко тартуудагы ири долбоорлор-
ду ишке ашыруу маселелери жана мил-
деттери жєнїндє сєз болду. 

Жолугушуунун жїрїшїндє ШКУнун 
алкагында  спорт жаатындагы жарыш-
тар, оюндар їзгїлтїксїз, жогорку деў-
гээлде уюштурулуп, єтїп жаткандыгы 
айтылды. Ага мисал катары Кытайдын 
Куньмин, Кыргызстандын Чолпон-Ата 
шаарында єткєн иш-чаралар айтылды. 
Жыйындын соўунда ШКУга мїчє мам-
лекеттердин спорт боюнча министрле-
ринин, жетекчилеринин кезектеги жы-
йынын 2023-жылы Индияда єткєрїї 
боюнча чечим кабыл алышты. Ошон-
дой эле Азамат Жаманкулов аталган жы-
йындан сырткары Єзбекстандын спорт-
ту єнїктїрїї министри Адхам Икрамов 
менен жолугуп, эки єлкєнїн спортту 
єнїктїрїї боюнча мындан аркы бир-
гелешкен иш-аракеттерин талкуулашты.

Дени сак улут

ЄНЇГЇЇГЄ 
САЛЫМ КОШКОН 
“МАТКАСЫМ”

Борборубузда їй тиричилигине ке-
ректелїїчї буюмдарды чыгара турган 
"Маткасым" заводу ишке кирди. Россия-
Кыргызстан єнїктїрїї фонду тарабынан 
каржыланган бул ишкана бїгїнкї кїн-
дє їй тиричилигине керектїї буюмдар-
ды чыгарган Борбор Азиядагы эў ири 
завод болуп саналат. Анда телевизор 
антеннасы, кир жайгыч, їтїк такта-
лары, темир корпустар жана ар кандай 
жеўил єнєр жай товарлары єндїрїлїп 
чыгат. Аянты 2,5 гектарды ээлеген за-
воддо 150гє жакын жаран жумуш менен 
камсыз болду.

Разия ЖООШБАЕВА

Єндїрїшї жок єлкє єнїкпєйт

Рахат Аманованы 
адабий сайттын 
ээси, бир катар 
чыгармаларга карата 
сын-пикирлерин 
соцтармактарга 
байма-бай жарыялап 
турган адабият 
сїйїїчї, тажрыйбалуу 
тарыхчы мугалим 
катары билсек, ошол 
эле учурда балдар 
їйїнїн жетекчиси 
катары тааныйбыз. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ ТЄМЄНКЇ 
БАГЫТТАР БОЮНЧА АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

- Мамлекеттик тилди єнїктїрїї жана документ менен иш 
алып баруу бєлїмїнїн китепканачысы бош турган кыз-
мат ордуна талапкерди тандоо їчїн – 1 бирдик;

- Улуттук банктын Ош областтык башкармалыгынын эсеп 
боюнча адистиги бош турган кызмат ордуна талапкерлер-
ди тандоо їчїн – 1 бирдик.

Документтер 2022-жылдын 6-июнунда саат 17.00гє 
чейин кабыл алынат.

Сынакка катышуу їчїн талапкерлерге карата талаптар, 
алардын функционалдык милдеттери жана тиешелїї до-
кументтердин тизмеси Улуттук банктын www.nbkr.kg да-
реги боюнча сайтында («Ишке кабыл алуу»/ «Бош турган 
кызмат орундары») жайгаштырылган.

Бардык суроолор боюнча тємєнкї дарек боюнча кайры-
лууга болот:

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

- Ош шаары, Ош областтык башкармалыгына кай-
рылсаўыздар болот. Дареги: Курманжан Датка кєчєсї, 
119, телефону: (03222) 4-81-93, (0552) 02-14-10 теле-
фондору аркылуу кайрылууга болот.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Æàëàë-Àáàä îáëàñòûíûí 
Íîîêåí ðàéîíóíà êàðàøòóó 
«Ìàíçèíè Èíâåñò Êðåäèò» 

êðåäèòòèê ñîþçóíà òèåøåë¿¿ 
¹3-04-03-0007-0030 ñûð 

áåëãèñè ìåíåí êàòòàëãàí 
æåð ó÷àñòîãóíóí (¿ë¿ø¿í¿í) 
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Í-960

Æàëàë-Àáàä îáëàñòûíûí 
Íîîêåí ðàéîíóíà êàðàøòóó 
«Ìàíçèíè Èíâåñò Êðåäèò» 

êðåäèòòèê ñîþçóíà òèåøåë¿¿ 
¹3-04-07-0011-0035 ñûð 

áåëãèñè ìåíåí êàòòàëãàí 
æåð ó÷àñòîãóíóí (¿ë¿ø¿í¿í) 
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Í-960

Àøèìîâ Òîêòîðáàéãà òààíäûê 
Ñóçàê ðàéîíóíóí Êºê-Àðò 
àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó  

Æåðãå-Òàë àéûëûíäàãû òóðàê 
æàéûíûí æåð ó÷àñòîãóíà 
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 

æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê 
àêò (ñåðèÿñû × ¹505857, 

èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 3-05-
05-1003-0379) æîãîëãîíäóãóíà

 áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ä-17

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Êåðèìîâà 
Àéïåðè Êåðèìîâíà 
êîä ÎÊÏÎ 29594517, 

ÈÍÍ 12309199201159 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-966

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
èíâåíòàðèçàöèîííîå äåëî 
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 

êîä 7-03-08-1001-0723 
óë.Ëåíèíà, 67 íà èìÿ 

Øàìáåòîâîé 
Áàòûø ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-964

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Èâàíîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 29719172, ÈÍÍ 22008195500657 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-962

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà 

çåìåëüíóþ äîëþ ¹358 íà èìÿ 
Ìàäæèäîâà Àáäóëìàäæèäà 
Àáäóëãàìèäîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-965

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè 
ÈÏ Äàíèëåíêî 

Âàëåíòèíà Èâàíîâíà 
êîä ÎÊÏÎ 24632294, 

ÈÍÍ 11507194100463 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-963

ОАО «ГРУППА К51» 
сообщает об изменении доли в уставном капитале 

дочерней компании ОАО “Ками Моторс”. 
ÎÀÎ “Ãðóïïà Ê51” èçìåíèëàñü äîëÿ â óñòàâíîì 

êàïèòàëå ÎÀÎ «Êàìè Ìîòîðñ».
Äîëÿ äî èçìåíåíèÿ ñîñòàâëÿëà 89,395% îò óñòàâíîãî 

êàïèòàëà (91183 ïðîñòûõ èìåííûõ àêöèé).
Äîëÿ ïîñëå èçìåíåíèé ñîñòàâëÿåò 89,396% îò 

óñòàâíîãî êàïèòàëà (91184 ïðîñòûõ èìåííûõ àêöèé).
Äàòà, ñ êîòîðîé ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ – 20 ìàÿ 2022 ã. 

Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü 1 àêöèè – 1 ñîì.

ОАО «КАМИ МОТОРС» 
сообщает об изменении доли владельцев 5 и более 

процентов.
ÎÀÎ “Ãðóïïà Ê51” èçìåíèëàñü äîëÿ â óñòàâíîì 

êàïèòàëå ÎÀÎ «Êàìè Ìîòîðñ».
Äîëÿ äî èçìåíåíèÿ ñîñòàâëÿëà 89,395% îò óñòàâíîãî 

êàïèòàëà (91183 ïðîñòûõ èìåííûõ àêöèé).
Äîëÿ ïîñëå èçìåíåíèé ñîñòàâëÿåò 89,396% îò 

óñòàâíîãî êàïèòàëà (91184 ïðîñòûõ èìåííûõ àêöèé).
Äàòà, ñ êîòîðîé ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ – 20 ìàÿ 2022 ã. 

Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü 1 àêöèè – 1 ñîì.

ПССИ АКСЫЙСКОГО РАЙОНА
ОБЪЯВЛЯЕТ ВТОРИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

по реализации недвижимого имущества

Жил. дом с земельным участком расположенный по адресу: 
Аксыйский район, г. Кербен, уч. Ак-Добо по ул. Камбарова 
№3/3 идентификационный код №3-03-01-1003-0768 
принадлежащий Ташбаева Омуралы Ашыровича. 

Начальная стартовая цена - 1 080 000 сомов. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 14.30 ÷àñîâ 24 èþíÿ 2022 ãîäà ïî ìåñòó íàõîæ-
äåíèÿ èìóùåñòâà. Æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå íà òîðãàõ äî íà÷àëà 
òîðãîâ îáÿçàíû âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ 5% îò ñòàðòîâîé öåíû íà 
äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Àêñûéñêîãî ðàéîíà â "ÐÑÊ Áàíê". Ó÷àñòíèê 
âûèãðàâøèé òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ïîñëå òîðãîâ âíåñòè 
ñóììó (ïîêóïíóþ öåíó) çà âû÷åòîì ñóììû ðàíåå âíåñåííîãî ãàðàí-
òèéíîãî âçíîñà. Ãàðàíòèéíûé âçíîñ ó÷àñòíèêà, âûèãðàâøåãî òîðãè, 
íî íå îïëàòèâøåãî ïîêóïíóþ ñóììó, ïîñòóïàåò â äîõîä ãîñóäàðñòâà. 

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Àêñûéñêîãî ðàéîíà 
èëè ïî òåë.:  (03742) 5-06-43, (0771) 77-12-07. Ä-17

ОАО «АВТОУСЛУГИ»
юридический адрес: Чуйская обл., Сокулукский р-н, г.Шопоков, 

ул.Футбольная, 1,  KG 0101043824,

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ: 

23 мая 2022 г. Джумабаев Н.Д. получил согласно 
свидетельству о наследовании от Джумабаева Д.Э.  8219 

простых акций, общей номинальной стоимостью 40243 сом, 
доля в УК  6,63%.

«АВТОУСЛУГИ» ААК 
2022-жылдын 14-июнунда саат 13.00дє Чїй 

облусу, Сокулук району, Шопоков шаарындагы 
Футболная кєчєсї 1,  дарегинде акционерлердин 

жылдык жалпы кезексиз чогулушу боло 
тургандыгын маалымдайт.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. ×¿é îáëóñóíóí Ñîêóëóê ðàéîíóíäàãû Ðîìàíîâ-

êà àéûëûíûí Òîéáàåâ êº÷ºñ¿, 1 äàðåãèíäå æàé-
ãàøêàí æåð ó÷àñòêàñûí ñàòóóäàí ò¿øêºí àê÷à 
êàðàæàòòàðûí áºë¿øò¿ð¿¿ æºí¿íäºã¿ ÷å÷èìäè 
êàáûë àëóó.

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî ñààò 12.00äºí 13.00ãº 
÷åéèí.

×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåð-
äèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 2022-æûëäûí 1-èþíó. 

Òåëåôîí: (0553) 54-85-03.

×îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí àêöèîíåðäèê 
êîîìäîí òààíûøóóãà áîëîò.

Àêöèîíåðëåðäèí ºç¿ëºð¿íäº ïàñïîðòó, àë ýìè 
àêöèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº æàíà þðèäèêàëûê 
æàêòàðäà òàñòûêòàëãàí èøåíèì êàò æàíà ïàñ-
ïîðòó áîëóóãà òèéèø.

ОАО «АВТОУСЛУГИ» 
извещает, что 14 июня  2022 года в 
13.00 часов по адресу: Чуйская обл., 

Сокулукский р-н, г.Шопоков, 
ул.Футбольная, 1 состоится внеочередное  

общее собрание акционеров.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷¸òíîé êîìèññèè.
2. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ðàñïðåäåëåíèè äåíåæ-

íûõ ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ  îò ïðîäàæè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà  ïî àäðåñó: ×óéñêàÿ îáëàñòü, Ñî-
êóëóêñêèé ðàéîí, ñåëî Ðîìàíîâêà, óëèöà Òîé-
áàåâà, 1À. 

Ðåãèñòðàöèÿ àêöèîíåðîâ c 12.00 äî 13.00 ÷à-
ñîâ. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè 1 èþíÿ 2022 
ãîäà. 

Òåëåôîí: (0553) 54-85-03.  

Ñ ìàòåðèàëàìè  ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 
â àêöèîíåðíîì îáùåñòâå. Àêöèîíåðàì íåîáõîäè-
ìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì 
àêöèîíåðîâ è þðèäè÷åñêèõ ëèö – îôîðìëåííóþ äî-
âåðåííîñòü è ïàñïîðò. 

ООС «ПРИБОРИСТ»
12 июня 2022 года в 13.00 ч. возле здания Правления 
состоится Общее собрание членов ООС «Приборист».

ÍÀ ÏÎÂÅÑÒÊÅ ÄÍß:

1. Îò÷åò Ïðàâëåíèÿ çà ïåðèîäû: 4-é êâàðòàë 2020 ãîäà, 1-4 êâàð-
òàëû 2021 ãîäà, 1-2 êâàðòàëû 2022 ãîäà.

2. Áþäæåò íà 2022 ãîä.
3. Âûáîð ÷ëåíîâ ïðàâëåíèÿ.
4. Âûáîð ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
5. Ðàçíîå.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ñ 12.00 äî 13.00 ÷àñîâ. Ïðè ñåáå èìåòü ïàñ-
ïîðò, êíèæêó ÷ëåíà ÎÎÑ «Ïðèáîðèñò», ïðè ó÷àñòèè ïî äîâåðåííîñ-
òè - èìåòü íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ äîâåðåííîñòü ñ àêòóàëüíûìè 
ñðîêàìè äåéñòâèÿ.

Ïðàâëåíèå ÎÎÑ «Ïðèáîðèñò»
Í-970 

Приглашение для участия в конкурсе по отбору 
организации для поставки медицинского оборудования 

для Национального госпиталя при Министерстве 
здравоохранения Кыргызской Республики

Общественный фонд «Фонд 
социального партнерства по 

развитию регионов» (далее - Фонд) 
ПРОВОДИТ КОНКУРС

 по отбору организации поставки медицинского оборудования 
Национальному госпиталю при Министерстве здравоохранения 

Кыргызской Республики:

- Лот №1: Лапароскопическое оборудование;
- Лот №2: Эндоскопическое оборудование;
- Лот №3: Оборудование для до-комплектации аппарата ESG 400;
- Лот №4: Стерилизатор;
- Лот №5: Мобильная рентген дуга;
- Лот №6: Операционные хирургические столы.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ðóññêîì ÿçûêå ìîæåò áûòü ïðèîá-
ðåòåíà çàèíòåðåñîâàííûìè ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ïîñëå îïëàòû â 
êàññó Ôîíäà èëè îïëàòû íà ðàñ÷¸òíûé ñ÷åò Ôîíäà (íîìåð ñ÷åòà áó-
äåò íàïðàâëåí íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó ïî çàïðîñó).

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ áóäåò âûäàíà ïî íèæåóêàçàííîìó àä-
ðåñó.  

Ñòîèìîñòü êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè – 5000 ñîì.   

Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû ïî óêàçàííî-
ìó íèæå àäðåñó íå ïîçäíåå 15.00 ÷. 7 èþíÿ 2022 ãîäà. 

Ñòîèìîñòü óêàçàííàÿ â êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèÿõ äîëæíà âêëþ-
÷àòü â ñåáÿ óïëàòó âñåõ ðàñõîäîâ (óïëàòà íàëîãîâûõ ïëàòåæåé, òà-
ìîæåííûõ ïîøëèí, äîñòàâêà äî ñêëàäà â ×óéñêîé îáëàñòè è äð.).

Âñå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ñîïðîâîæäàòüñÿ Áàíêîâñêîé ãàðàí-
òèåé íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ðàçìåðå 2% îò ñóììû ïðåäëîæåíèÿ 
èëè îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ çàÿâêó ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ óêàçàí-
íîé ñóììû íà ðàñ÷¸òíûé ñ÷åò Ôîíäà.

Ýëåêòðîííûå çàÿâêè íå äîïóñêàþòñÿ. Çàÿâêè ñ îïîçäàíèåì áó-
äóò îòêëîíåíû.

Çàèíòåðåñîâàííûå ó÷àñòíèêè êîíêóðñíîãî îòáîðà ìîãóò ïîëó÷èòü 
äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ â Ôîíäå ïî àäðåñó óêàçàííîìó íèæå 
ñ 9.00 äî 18.00 ÷. â ðàáî÷èå äíè.

Àäðåñ: Îáùåñòâåííûé ôîíä «Ôîíä ñîöèàëüíîãî 
ïàðòíåðñòâà ïî ðàçâèòèþ ðåãèîíîâ»

ã. Áèøêåê, óë. Òîêòîãóëà, 125/1, Áàøíÿ Á, êàáèíåò 1103
Òåëåôîí: +996 (507) 83-71-30

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: fond.sprr@gmail.com
Í-971 



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
АЛЕНОВ
Бахпурбек

Абдыкарович

Êàáûëäàìà
62-38-75

Башкы редактордун милдетин аткаруучу
КАРБОСОВА Жазгїл – 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 ¹453. Íóñêàñû 5936

Áàñóóãà 23.05.2022-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

2022-жылдын  24-майы 15
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Quantum Scalar 
i500 тасма китепканасынын техникалык колдоосун сатып 

алуу боюнча ачык республикалык сынак єткєрєт.
Сынак боюнча документтер Бишкек ш., Т.Їмєталиев 

кєчєсї, 101, дареги боюнча 2022-жылдын 9-июнунда - 
саат 17.00гє чейин берилет.

Сынакка чейинки конференцияга катышуучулар їчїн 
2022-жылдын 3-июнунда саат 15.00дє видеоконферен-
ция байланышы режиминде єтєт. Конференцияга каты-
шуу маселелери боюнча техникалык координаторго кай-
рылуу зарыл.

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чїй пр., 168 
дареги боюнча 2022-жылдын 14-июнунда саат 15.00гє 
чейин кабыл алынат.

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар 
кабыл алынбайт жана кароого алынбайт.

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2022-жыл-
дын 14-июнунда саат 15.00дє каралат.

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 те-
лефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы ар-
кылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
банктык текчелерди сатып алуу боюнча 

ачык республикалык сынак єткєрєт.
Сынак боюнча документтер Бишкек ш., Т.Їмєталиев 

кєчєсї, 101 дареги боюнча 2022-жылдын 8-июнунда 
саат 17.00гє чейин берилет.

Сынакка чейинки конференция катышуучулар їчїн 
2022-жылдын 2-июнунда саат 15.00дє видеоконферен-
ция байланышы режиминде єтєт. Конференцияга каты-
шуу маселелери боюнча техникалык координаторго кай-
рылуу зарыл.

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чїй пр., 168 
дареги боюнча 2022-жылдын 13-июнунда саат 15.00гє 
чейин кабыл алынат.

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар 
кабыл алынбайт жана кароого алынбайт.

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2022-жыл-
дын 13-июнунда саат 15.00дє каралат.

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 те-
лефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы ар-
кылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

На основании заявлении граждан, 
Государственный природный парк «Чон-Кемин» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
для передачи в аренду из земель, Нижне-Кеминского, 

Быстровского лесничества в кварталах №17, 19, 20, 30, 31, 32 
для озеленения, рекреационных целей и для развития туризма. 

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 24.06.2022 ã. ïî àäðåñó: ñåëî Òîðò-Êóëü, 
óë.×.Àéòìàòîâà ¹17 â àäìèíèñòðàöèè ÃÏÏ «×îí-Êåìèí». 

Ïî âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 
(0701) 55-51-94, (0701) 55-51-83.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

(äîëè) ¹073256 è ¹073239 
(îò 03.09.2003 ã.) íà èìÿ 
Ñóëàéìàíîâà Ýðíàçàðà 

Äæåêøåíîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-941

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äîãîâîð 
àðåíäû ¹4-2120 

îò 01.11.2006 ãîäà, 
óäîñòîâåðåíèå ïðàâî 

âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ (îò 
31.10.2006 ãîäà) ¹029389 ÎñÎÎ 

"Òì-Îðëàí Ãðóïï" ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-956

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Òþëüêèåâà 
Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà 

êîä ÎÊÏÎ 30331838, 
ÈÍÍ 12911197900410 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-957

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà 
íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé 

äîëåé ñåðèÿ ÀÁ¹02448 (îò 
05.01.1999 ã.), êîä 4-2-17-48 íà èìÿ 
Êåíæåòàåâà Æàíûáåêà ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-958

Êàäàìæàé ðàéîíóíóí Õàëìèîí àéûë ºêìºò¿í¿í Êºêòàë 
àéûëûíäà æàéãàøêàí Ýðìàòîâ Íóðñåéèò Àëèåâè÷êå 

òèåøåë¿¿ 8-02-15-1005-0258 èäåíòèôèêàöèÿëûê 
êîäó ìåíåí êàòòàëãàí æåð ó÷àñòîãóíà áåðèëãåí ñåð. 

× ¹528662 ìàìëåêåòòèê àêòûñû æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. Ï/Ï-069

Í-959

Специальный администратор ОсОО «Авиньен»
Îáúÿâëÿåò ïîâòîðíûé îòêðûòûé àóêöèîí ïî ïðîäàæå èìóùåñòâåííûõ 
àêòèâîâ äîëæíèêà ñî ñíèæåíèåì ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè ëîòîâ íà 10%. 

Íà àóêöèîí âûñòàâëÿåòñÿ ñëåäóþùåå èìóùåñòâî ÎñÎÎ «Àâèíüåí»-áàíêðîò:

¹ 
ëîòà Íàèìåíîâàíèå Ìåñòîíàõîæäåíèå Òåõíè÷åñêîå

ñîñòîÿíèå
Ñòàðòîâàÿ 
öåíà (ñîì)

1 Íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâî (ïîíè-
çèòåëüíàÿ ïîäñòàíöèÿ ÏÑ 220/35/10 
êâò ÄÑ «ÊÔÇ»), 
â òîì ÷èñëå:
-Óñòàíîâëåííûé òðàíñôîðìàòîð òè-
ïà SFSZ11-125000-220/35/10 ìîù-
íîñòüþ 125 ÌÂÀ;
-Îáîðóäîâàíèå ÇÐÓ 35/10êÂ (ÎÏÓ);
-Îáîðóäîâàíèå ÎÐÓ – 220 êÂ. (÷àñ-
òè÷íî ñìîíòèðîâàííîå, ÷àñòè÷íî ïîä-
ãîòîâëåííîå ê ìîíòàæó).

Êûðãûçñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà, 

Äæàëàë-Àáàäñêàÿ 
îáëàñòü, 

ã.Òàø-Êóìûð, 
Ïðîìçîíà 2, íà 
ñòðîé ïëîùàäêå 

ÊÔÇ.

õîðîøåå 177 138 338,00

2 Íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâî (çäà-
íèå ïëàâèëüíîãî öåõà èç ìåòàëëî-
êîíñòðóêöèé è íåçàâåðøåííûé êîð-
ïóñ ïëàâèëüíîé ïå÷è SiAIFe -12,6 
ÌÂÀ ñ îáîðóäîâàíèåì) â òîì ÷èñëå:
- Êîìïëåêò îáîðóäîâàíèÿ ìåòàë-
ëîïëàâèëüíîé ïå÷è SiAlFe 12 ÌÂÀ 
ñ îáóñòðîéñòâîì îñíîâàíèÿ ïå÷è, 
ìîíòàæîì ìåòàëëîêîíñòðóêöèé, ôó-
òèðîâêîé ïå÷è;
- Òðàíñôîðìàòîð ìàðêè 
HKSSPZ-12600/35

Êûðãûçñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà, 

Äæàëàë-Àáàäñêàÿ 
îáëàñòü, 

ã.Òàø-Êóìûð, 
Ïðîìçîíà 2, íà 

ñòðîé ïëîùàäêå ÊÔÇ

Óäîâëåòâîðèòåëüíîå 76 731 187,00

3 ÒÌÖ «ÊÔÇ»:
- ÒÌÖ ïî èíâåíòàðèçàöèîííîé îïèñè 
¹1 âñåãî 91 (äåâÿíîñòî îäíî) íàè-
ìåíîâàíèå;
-  ÒÌÖ ïî èíâåíòàðèçàöèîííîé îïè-
ñè ¹2 âñåãî 34 (òðèäöàòü ÷åòûðå) 
íàèìåíîâàíèÿ.

Êûðãûçñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà, 

Äæàëàë-Àáàäñêàÿ 
îáëàñòü, 

ã.Òàø-Êóìûð, 
Ïðîìçîíà 2, â îôèñå 
ÄÑ ÊÔÇ è íà ñòðîé 

ïëîùàäêå ÊÔÇ

íîðìàëüíîå 2 414 475,00

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ â 14.00 ÷àñîâ 7 èþíÿ 2022 ãîäà ïî àäðåñó: Äæàëàë-Àáàäñêàÿ îáëàñòü, ã. Òàø-Êó-
ìûð, Ïðîìçîíà 2, îôèñ ÄÑ «ÊÔÇ». Ñ õàðàêòåðèñòèêàìè è òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì èìóùåñòâà ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ âî âðåìÿ èõ îñìîòðà. Îñìîòð èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà 
åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü çàÿâêó è âíåñòè ãàðàíòèéíûé 
âçíîñ â ðàçìåðå 10% îò ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè ëîòà íà ð/ñ 1030120000162306 ÎÀÎ ÊÁ «Êûðãûçñòàí», ÁÈÊ 
103001 èëè â êàññó ÎñÎÎ «Àâèíüåí»-áàíêðîò. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 14.00 ÷àñîâ 6 èþíÿ 2022 ãîäà ïî 
àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë.Êèåâñêàÿ, 96À, êàáèíåò 708. 

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0552) 06-80-69, (0501) 06-80-69.

ОАО «Бишкекский мелькомбинат» 
адрес: г.Бишкек, ул.Кулиева, 2 

СООБЩАЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ: 

18.05.2022 года Чыныбай уулу Эржан 
получил в дар 0,01% акций Общества, в результате чего у него 

стало 67,2301%.

Í-950



АСЫЛЫМ АПАМ
Апам ємїрїмдєгї эў кымбат 

асыл адамым эле. Балдарына эч 
убакта їн кєтєрїп урушкан эмес. 
Кээ бир учурда гана туура эмес 
кылган ишим їчїн “Ай Шакин!” 
деп каруумдан оорута бекем 
кармап, ыйласам їнїўдї чыгар-
ба деп олтургузуп койчу. Бурчка 
олтуруп ыйлап алганымдан ки-
йин эс алып калчумун. Айрым 
энелер ачууга алдырып балда-
рын каргап-шилеп ийишет эмес-
пи. А менин апам андай сєздєр-
дї эч убакта айтчу эмес. Кыз-
дар менен эки-жакка чыгып ке-
лейин десем, “Ал жакта кандай 
балдар-кыздар болот, адегенде 
ойлонуп кєрчї” деп айтчу. Мен 
да ага ынанып барбай койгонум 
туура го деп олтуруп калчумун. 
Кээде курбуларым келип, мени 
менен кошо уруксат сурашчу. 
Андай учурда кеч калба деп бир 
убакытты белгилеп койчу. 

МАМИЛЕБИЗ 
КУРБУЛАРДАЙ 
ЭЛЕ

Атамдан эрте ажырап калдык. 
Апама жалгыз бой эки баланы 
чоўойтуш кыйын болгон. Кара-
лашаар ата-энеси, бир тууганда-
ры жок. Мен сегиз жашка чыкка-
нымда тайенем каза болуп кал-
ды. Ал кезде да искусство жаа-
тындагылардын айлык акыла-
ры аз эле. Ошондуктан, бизди 
элдин балдарынан кем болбосун 
деп тыным албай эки-їч жумуш-
та иштеди. Кєўїлїбїздї кєтєрїп, 
кинотеатрларга кєп алпарчу. Ин-
диянын кинолорун абдан жакшы 
кєрчї. Эне-баладай эмес, курбу-
лардай мамиледе жїрчїбїз. Кечки 
тамакта кєпкє чер жазышып сїй-
лєшїп олтурчубуз. Иним куудул 
болсо, мыкты артист болмок. Би-
рєєлєрдї туурап, кїлкїлїї окуя-
ларды айтып керелден-кечке їйдє 
кїлкїбїз жаўырып турчу. Алыс-
тан келген курбулары менен таў 
атканча сырдашып олтурушчу. 
Кээде ойгонуп кетип, апамдын ба-
шынан єткєргєн кыйынчылыкта-
рын угуп жууркандын ичинде кєз 

жашымды тєккєн учурлар болду. 
Эртеси кєзїм шишип калчу. Биз-
ге кыйналган учурларын эч убак-
та билдирген жок. Єзїнїн жїрєгї 
ооруп турса да бирєєнїн кєўїлїн 
оорутчу эмес. 

Апама караганда менде чап-
чаў кыял бар эле. Атамды тар-
тып калсам керек. Азыр жашым 
єйдєлєп калганга оор басырык-
туу болуп калдым. 

Апам адегенде актриса бол-
чу, бизге карап гостролго чыга 
албай гримдєєчї болуп иштеп 
калды. Гримдєєчї цехке жетек-
чи болду. Кєз жумаар кїнї окуу 
жайга барып сабак берип келген 
экен. Инимдин їй-бїлєсї менен 
тамактангандан кийин аз убакыт 
єтпєй кете бериптир. Кїтїлбєгєн 
жерден ажырап калдык...

КЕРЕМЕТ КЕЗ...
Кээде залкарлар менен кино 

тартып жїргєн тээ жаштык ке-
зим эске тїшєт. Кечинде кеч кел-
генибизге карабай, кайрадан кїн 
чыга электе тасма тарткан та-
лааны кєздєй жєнєчїбїз. Ошол 
нерсенин баары мен їчїн кызык 
болчу. Чарчадым-чаалыктым 
деп айтчу эмесмин. Кесибим-
ди абдан сїйгєндїктєн, чар-
чоону билген эмес чыгаармын. 
Жакында эле “Куш ємїр”, “Ко-
шокчу” кино тасмаларын кє-
рїп, ошол керемет мезгилди 
бир сыйра кєз алдыман єткє-
рїп койдум. Союз тарап кетип, 
кино тартылбай калды. Кай-
ра кино жанданган учурда мен 
апалардын ролун аткарып кал-
дым. Жаштык кезимдин аз гана 
бєлїгї экранда калды. Ошол га-
на болбосо, ал учурду эў жакшы 
сезим менен гана эстейм. 

ТЇЙШЇГЇН 
АРТЫП, 
СЫЙМЫГЫН 
КЄТЄРГЄН 
ЄНЄР ДЇЙНЄ

Театр менен кинонун тїйшї-
гї бирдей эле. Театрда бир спек-
таклдин їстїнєн 4-5 ай иштей-
биз. Ошончо текстти кантип 

жаттайсыўар деп таў калышат. 
Бир жерди жїз басасыў, бир айт-
каныўды миў айтасыў. Кыймыл-
аракеттер менен текст эсте калат. 
Театрдын жакшы жагы - бїгїн 
ойногон ролуўа канааттанбай 
калсаў, кийинки жолу ал кем-
чилигиўди оўдоп аласыў. Кай-
ра канааттанып, єзїўчє маашы-
раланасыў. Ал эми кинодо бир 
ойнодуў, ошол боюнча калат. 
Оўдоп кетїїгє кайра мїмкїнчї-
лїк берилбейт.  Негизинен ки-
но менен театрдын тїйшїгї бир-
дей эле. Кино жаратууну кээ бир 
адамдар оўой ойлойт. Бирок, бир 
канча секундалык эпизодду тар-
тыш їчїн бир нече убакыт, бир 
топ энергия кетет. Сырттан кара-
гандар анын тїйшїгїн биле бе-
ришпейт. Єзїбїз сїйгєн кесип-
тин тїйшїгїн кєтєрїп, ыраха-
тын сезип, бардыгына кайыл бо-
луп иштеп келе жатабыз. 

МЄМЄЛЇЇ 
ДАРАК

Мен бирєєнїн акыл айтып 
їйрєткєнїн эмес, єзїм баарына 
баам салып єз алдымча їйрєн-
гєндї жактырам. Актерлор кан-
дай ойнойт, режиссёр кандай та-
лап коюп жаткандыгын кєрїп са-
бак алчумун.  

Єзїмдї жылдыз сезип асман-
да учуп калган учур болгон жок. 
Анткени апам: “Алдыўкы актри-
са болсоў, ошого жараша жєнє-
кєй болушуў керек. Дарактын 
мємєсї канчалык кєп болсо, 
ошончолук жерге жакын бо-
лот. Канчалык элдин арзуусу-
на татысаў, ошончо жєнєкєй 
бол. Бой кєтєрїп менменсин-
бе” деп айтаар эле. Дайыма жє-
нєкєй болууга аракет кылдым. 
Ал калыптанып калган мїнєзїм 
азыркыга чейин калды. Ошент-
се да кээ бир учурда демиўде 
болгон нерсе байкабай чыгып 
кеткен чыгаар. Атактуулук эр-
киндигиўди чектеп коёт экен. За-
лакасы тийбей койбойт.  Єзїў-
дїн жашооўду каалагандай жа-
шай албай калат экенсиў. Кєп 
учурда єзїўдї тизгиндеп турууга 
туура келет. 

Ошол эле учурда жаныўа ке-
лип учурашкан ар бир адам жа-
кыныўдай туюлат. Анткени, ал 
сени экрандан, сахнадан кєрїп 
жїрїп жакын адамындай санап 
калышат. Андыктан мен алар-
га эч качан муздак мамиле кыла 

албайм. Алардын мени баалаган-
дыгын кастарлап, жылуу мамиле 
кылып келе жатам.

Элдин сїйїїсїнє арзуу эч нер-
се менен салыштыргыс чоў ба-
кыт. Анткени, ар бир адам эле 
элдин батасын алып, сїйїїсї-
нє татый бербейт. Элдин кєзї-
нє илинип келе жатып аркасы-
нан кеткендер жок эмес. Болбосо 
ошол элдин колдоосу менен кан-
дайдыр бир даражага жетип ал-
ган соў, єзї жылдыз болуп жара-
лып калгандай, элди теўине ал-
бай чамгарактап калгандар бар. 
Эл менен элсиў, алар жок кайдан 
артист болот элеў.    

ОКУУЧУЛАРЫМ 
МЕНЕН 
СЫЙМЫКТАНАМ

Бала кезимде мугалим бо-
лууну самачумун. Беш жылдан 
бери “Шайыр” актёрдук чебер-
чилик мектебин ачып, талант-
туу балдарды тарбиялап келе жа-
там. Алардын ийгиликтеринен 
улам жаман эмес мугалим бол-
дум окшойт. Акырындык менен 
жетишкендиктерге ээ болуп ке-
ле жатабыз. Кээ бир иш жїзїнє 
ашырам деген кыялдарым орун-
далбай келе жатат. 

Окуучуларымдын кєбї эл 
оозуна алынып калышты. “Жал-
быз” деген кино сериалда тєрт 
окуучум тартылды. Кайрадан 
тартылган “Жамийла” кино тас-
масында Жибек деген окуучум 
роль жаратты. Учурда популяр-
дуу болуп жаткан “Акыркы са-
бак” киносунда Жоомарт Азим-
канов деген окуучум башкы 
каармандардын биринин обра-
зын мыкты ачып берди. Андан 
сырткары Айбийке Жанышбе-
кова пандемия учурун чагыл-
дырган кинодо башкы каарман-
ды ойноп, “мыкты актёрлук че-
берчилик” боюнча сыйлыкка 
ээ болду. Ошондой эле кыздар-
балдарым СТВ каналында “Ба-
лакай” деген кєрсєтїї ачып, иш-
теп жатышат.  Тарткан тасмала-
рыбызды ошол жактан чыгарып 
жатабыз. Балдарга арналган се-
риал тартсак деген эки жылдан 
берки тилегим бар. Колдоочулар 
чыгып калса, таланттуу балдар-
кыздарым эл оозуна тез эле алы-
нат эле. Анткени алар чоў ар-
тисттерден кем калбайт. Чогуу 

АСЫЛЗАТ

Кыргыз Республикасынын 
эмгек сиўирген артисти 
Шайыр КАСЫМАЛИЕВА:

“КЕРЕМЕТ КЕЗ 
КЄЗ АЛДЫМАН 
ЄТТЇ...”

Шайыр Касымалиева кичинесинен теле 
жаатында иштеп, театр жана кино 
тармагында таанылып, элдин сїймєнчїлїгїнє ээ 
болгон кєрїнїктїї актрисалардын бири. Анын 
сулуу жїзї, келишкен келбети кєрєрмандарды 
далай суктандырган. “Сыр аяктын сыры кетсе 
да сыны кетпейт” дегендей дале ажарлуу, дале 
так секирип бийлеп элдин назарында. 

тасма жараткан профессионал 
артисттерден жакшы сєздєрдї 
угуп жатам. Бул мен їчїн чоў 
сыймык. 

КЄРЄРМАНДАРДЫН 
ТАБИТИ 

Акыркы жылдарда жаралган 
тасмаларга сын айтыш мен їчїн 
туура эмес деп билем. Анткени, 
алардын їстїндє да жаратман-
дар, эмгекчилдер иштеп жатат. 
Тасмалардын тартылып жатка-
нына кубанып жїрєм. Жаўыдан 
кино тартуу жанданып башта-
ган учурда бекер тартылып бер-
дик. Анткени, канча жылдан бе-
ри токтоп калган кинонун кайра-
дан чыгып башташы биз їчїн сї-
йїнїчтїї окуя болгон. “Апамдын 
махабаты”, “Чиркин ємїр”, “Из-
дейм сени”, “У любви свои небе-
са”, “Любовь как испытание”   се-
риалдары бїгїнкї кїндє класси-
кага айланып калды десем болот. 
Азыр да жакшы сериалдар бар. 
Арасында аксагандары да бар. 
Бара-бара кєч тїзєлєт дегендей, 
убакыт єткєн сайын такшалы-
шат. Адам дароо шедевр жарат-
пайт. Он беш, жыйырма жылдап 
даярдык кєрїп, тажрыйба алган 
соў гана шедевр жаралат. Жеке 
ишкерлердин демєєрчїлїгї ал-
дында  жаралган коммерция-
лык тасмалар бар. Алардын жа-
ралыш шарты ар башка. Азыр эл 
жеўил-желпи тасмаларды кєбї-
рєєк кєрїшїп олуттуу кєйгєй-
лєрдї, окуяларды чагылдырган 
форматка тарбиялана элек. Учур-
да тартылып жаткан тасмалар 
кєрїїчїлєр эмнени талап кыл-
са, ошону берип жатышат. Бул 
кєрїїчїлєрдїн табитине жараша. 

Президент Садыр Жапаров 
“Улуттук киноиндустрияны 
єнїктїрїї жана Кыргыз Респуб-
ликасынын кинематографиясын 
мамлекеттик колдоо системасын 
мындан ары єркїндєтїї боюнча 
чаралар жєнїндє” Жарлыкка кол 
койду. Мен абдан кубанычтамын. 
Буюрса бул тармакты мамлекет-
тик деўгээлде каржылоо менен 
мыкты тасмалар тартылат деген 
їмїттємїн. Бир убактагы  “кыр-
гыз керемети” аталган кинонун 
доору кайрадан жанданат деген 
ишенимдемин. Окуучуларымдын 
єнєрїн колдой турган учур эми 
келди окшойт. Жаш муунга тар-
биялык мааниси зор балдар се-
риалын тартканга мїмкїнчїлїк 
болот деп кубанып турам.

ЭЛ-ЖУРТКА 
ЫНТЫМАК БЕРСИН

Мени тынчсыздандырган нер-
селер азыркы замандагы мый-
зам ченемдїї кєрїнїштєр го 
дейм. Элден пейил качты. Ил-
герки убак менен азыркы учур-
ду салыштырып болбойт. Мур-
да адамдар єзгєчє жєнєкєй, жа-
рык эле, бири-бирине эт-бетинен 
кетип жардам беришчї. Кайсыл 
улут болбосун айырмасы жок 
болчу. Азыр улутка бєлїнмєк 
тїгїл ич ара келишпей кетебиз. 
А тїгїл бай-кедей болуп бєлїнє-
бїз. Адамдын адамдык касиети 
азайып, дїнїйєкорлук, єзїмчїл-
дїк басым алды. “Бєдєнєнї сой-
со да касапчы сойсун дегендей” 
саясатчыларды сындабайм. Бол-
гону элибизге ыйман, ынтымак, 
жетекчилерибизге нысап бер деп 
Кудайдан тилейм. 

Жылдыз ДЫЙКАНОВА
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