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Урматтуу окурмандар жана жарнама 
берїїчїлєр, мындан ары «Кыргыз Туусу» 

гезитине жарыяланчу жарнамаларды 
gezit-tuu@mail.ru электрондук дарегине 

жєнєтїїўїздєрдї суранабыз. 
Урматыбыз менен гезиттин 

жалпы жамааты.

«
»

Учурда «КЫРГЫЗ  ТУУСУ»  гезитине 2021-жылдын II жарым 
жылдыгына жазылуу «Кыргызпочтасы» мамлекеттик ишканасынын 

бардык почта тїйїндєрїндє жїргїзїлїп жатат. 

Жазылуунун 
баасы почта кызматын 

кошкондо 5 айга: 
– которуу жолу менен 
   859,84 сом; 
– накталай тєлєє жолу менен   
   875,18 сом. 

Индекс: 68416

гезитине 
жазылдыўызбы?..

13-БЕТТЕ2-БЕТТЕ 4-БЕТТЕ

Кечээ Токтогул суу 
сактагычындагы су-

унун кєлємї 11 млрд. 712 
млн. куб метрге кєбєйгєнїн 
“Электр станциялары” ишка-
насынын басма сєз кызматы 
билдирди.

*    *    *

2021-жылдын би-
ринчи жа-

рым жылдыгында курулуш-
тун жалпы дїў продукциясы-
нын кєлємї 37 млрд. 615,3 
млн. сом болуп, єткєн жыл-
дын ушул мегзилине салыш-
тырмалуу 85%ды тїзгєнїн 
Статком маалымдады. 

*    *    *

Улуттук статистика ко-
митетинин маалыма-

ты боюнча базарларда кар-
тошканын баасы 34 сомдон 
11 сомго тїшїптїр. 

*    *    *

Ушул жылдын жарым 
жылдыгында ЕАЭБге 

мїчє єлкєлєрдїн бардыгын-
да айыл чарба продукциясын 
єндїрїї кєбєйїп, єткєн жылга 
салыштырмалуу Арменияда 
– 6,4%, Казакстанда – 3,2%, 
Кыргызстанда – 1,3% жана 
Россияда 0,2 %га єскєн. 

*    *    *

Ош шаардык кеўештеги 
кєпчїлїк коалиция-

га «Ата Журт Кыргызстан», 
«Биздин Кыргызстан», «Улут-
тар биримдиги» партиялары 
кирип, «Бир бол» партиясы 
оппозицияда калды. 

*    *    *

Жарым жылдык-
та ЕАЭБке кир-

ген єлкєлєрдїн єнєр жай 
єндїрїшї Белоруссияда – 
10,4%, Россия – 4.4%, Ар-
мения – 2,1%, Казакстан – 
1,5%га єткєн жылга караган-
да єсїш берсе, Кыргызстан-
да бул кєрсєткїч 10,6%га 
тємєн тїшїп кеткенин ЕАЭБ-
дин маа лыматынан белгилїї 
болду. 

*    *    *

Статистикалык бир-
диктердин Бирдиктїї 

мамлекеттик регистринин 
(СББМР) маалыматтары бо-
юнча, 2020-жылдын аягына 
карата Кыргызстандын ай-
мактарында 22 миўге жакын 
коомдук уюм катталган, бул 
2016-жылга салыштырмалуу 
дээрлик 15%га кєп. 

ТАМЧЫ 
КАБАРЛАРАкжол Махмудов финалда

«Учурда дїйнє элинин 
кєўїлїнїн борбору 
Токио олимпиадасында. 
Бул дїйнєлїк таймашка 
Кыргызстандын 16 
спортчусу жолдомо 
алган. Бизди кубантканы 
Мээрим Жуманазарова 
менен Їзїр Жусупбеков 
дагы коло байге їчїн ат 
салышууга мїмкїнчїлїк 
алышты. Ал эми 
Акжол Махмудов 
атаандаштарын толук 
жеўип, финалга чыкты»

5-БЕТТЕ

«Єрттєдїм дебе, 
жаз менен келип 

жалынга...»

Аскар Акаев Бишкекке 
алынып келди

Акимдерге кол 
тийбестик керекпи?
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Президенттин иш кїндєлїгї

МАЙДА,
МААНИЛЇЇ

БИРОК

Чєп 50-100 сомго 
арзандады, бирок…

Токмок шаарынын мал базарында чєптїн 
баасы тїштї. Буга чейин беденин бир тїгї 400 
сомго чейин чыкса, учурда бир тїк беде 290-300 
сом болуп калганын жергиликтїї соодагерлер 
билдиришкен. 

Ушу тапта тоо 
чєбїнїн бир тїгї 230 
сом, беде 290-300 
сом, эспарцет 260-
270 сом, арпа саман 
150 сом болсо, буу-
дай саман 120 сом-
дон сатылып жатат. 
Биринчи чабыкта чєп 
аз деген маалымат тарап, бир тїк беде 330-340 сом-
дон сатылган. Жем, чєптїн кымбаттыгынан улам 
быйыл эт єндїрїїчїлєрдїн иши солгундап, эт баа-
сы да базарда тємєндєбєй турат. 

61 жаштагы аял агып кетти
Ош-Бишкек жолунда 

Чычкан суусуна аял ки-
ши агып кеткенин Єзгєчє 
кырдаалдар министрли-
гинин басма сєз кызма-
ты билдирди. 

Маалыматка ылайык, 
Бишкек-Ош унаа жолунун 

255-чакырымында 1-августта болжол менен саат 
18:00дєр чамасында 1960-жылы туулган В.Д.аттуу 

Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев 
Бишкекке алып келингенин Улуттук коопсуздук 
мамлекеттик комитетинин басма сєз кызматы билдирди.

А.Акаев башка мур-
дагы жогорку кызмат 
адамдары менен бирге 
1992-жылы «Кумтєр» 
долбоору  боюнча 
Башкы келишим-
ди тїзїїдє, 1994-жы-
лы ага єзгєртїїлєрдї 
киргизїї учурунда, 
ошондой эле 2003 -жы-
лы «Камеко» компа-
ниясы менен тїзїлгєн 
Башкы келишимди 
реструктуризациялоо 
учурундагы коррупция 
боюнча кылмыш жооп-
керчилигине тартылып 
издєє жарыяланган. 

УКМК тарабынан 
кєрїлгєн чаралардын 
натыйжасында экс-президент Аскар Акаев Бишкекке жет-
кирилип, андан кийин дароо Ведомстволор аралык тергєє 
тобуна которулганы маалым болду.

УКМК коомчулукка иликтєє аракеттеринин жыйынтыкта-
ры жана ал боюнча кабыл алынган процессуалдык чечим-
дер, анын ичинде А.Акаевге карата коомчулукка кошумча 
маалымат берип турарын билдирди.

тар негизги социалдык-экономикалык 
кєйгєйлєрдї чечїї аркылуу анын кесе-
петтерин жоюу маселелеринде Кыргыз-
станга кємєк кєрсєтїїдє ЕККУнун ролу 
жогору экенин белгиледи.

Президент Садыр Жапаров Програм-
малык кеўсенин ЕККУнун долбоордук 
ишмердигинин алкагында мамлекеттик 

органдар менен узак жылдардан берки 
кызматташуусунун, атап айтканда, эт-
ностор аралык чыр-чатактарды эрте-
леп эскертїї жана алдын алуу система-
сын тїзїї боюнча оў натыйжаларын ба-
са белгиледи.

ЕККУнун Бишкектеги Программалык 
кеўсесинин башчысы Алексей Рогов бул 

Президент ЕККУнун Бишкектеги 
кеўсесинин башчысы Роговду кабыл алды

Президент Садыр Жапаров 
кечээ Европа коопсуздук жана 
кызматташтык уюмунун (ЕККУ) 
Бишкектеги Программалык 
кеўсесинин башчысы Алексей 
Роговду кабыл алганын  
Президенттин басма сєз кызматы 
билдирди.

Мамлекет башчы ушул жылдын 
1-майында азыркы иш-милдеттерин 
аткарууга киришкен Алексей Роговду 
ЕККУнун Бишкектеги Программалык 
кеўсесинин башчысы болуп дайында-
лышы менен куттуктады.

Президент Кыргызстан ЕККУ менен 
маселелердин кеўири чєйрєсїндє кыз-
матташууга артыкчылыктуу маани бере-
рин айтып, ар кыл долбоорлорду ишке 
ашырууга кєрсєткєн кємєгї їчїн ыраа-
зычылыгын айтты.

Эгемендїїлїк жылдарында Кыргыз-
стан коомду демократиялаштырууда жа-
на саясий реформаларды жїргїзїїдє 
олуттуу ийгиликтерге жетишкенин ба-
са белгилеп, ЕККУ менен тыгыз кыз-
матташууну улантууга даяр экенин ко-
шумчалады.

Мамлекет башчы ошондой эле ЕККУ-
нун Программалык кеўсесине терроризм, 
экстремизм жана радикалдашуу менен 
кїрєшїї сыяктуу чєйрєлєрдє укук коргоо 
органдары менен кызматташуусу, ошон-
дой эле укук коргоо органдарынын жа-
рандык коом институттары менен єз ара 
байланышын бекемдєєгє, анын ичинде 
баўгизаттарды мыйзамсыз жїгїртїїгє 
жана уюшкан кылмыштуулукка каршы 
кїрєшїїгє кошкон салымы їчїн ыраа-
зычылык билдирди.

Садыр Жапаров коронавирус панде-
миясына каршы кїрєшїї жана бир ка-

жолугушуу Кыргызстандагы Уюмдун про-
граммалык ишмердигинин актуалдуу-
лугунун далили болуп саналарына ток-
толду.

Ал мамлекеттик органдар жана жа-
рандык сектор менен єз ара байланыш-
ты жїргїзїїчї консультативдик механизм 
аркылуу кыргыз коомунун єтє зарыл мук-
таждыктарын толук чагылдыруу їчїн 
мындан аркы программалык иштерди 
активдештирїїгє даярдыгын билдирди.

Алексей Рогов Президенттин 
«2021-2026-жылдарга карата инсандын 
руханий — адеп-ахлактык єнїгїїсї жана 
дене тарбиясы жєнїндє» алгачкы Жар-
лыгын, ошондой эле 2021-2026-жылдар-
га карата «Кыргыз жараны» жарандар-
дын єзїн-єзї таануусун єнїктїрїї кон-
цепциясын жогору баалады.

Ал ошондой эле Уюмдун дин тарма-
гындагы мамлекеттик саясатты тїзїїнїн 
эў маанилїї багыты болгон диний 
чєйрєдєгї мамлекеттик концепциянын 
кабыл алынышын кїтїп жатканын кошум-
чалап, бул документти кабыл алуунун 
жана ишке ашыруунун бардык баскыч-
тарында колдоого даярдыгын билдирди.

Ошону менен бирге ал Афганистан-
дагы кырдаалга байланыштуу аскердик 
чєйрєдєгї кызматташууну улантуу ние-
тин белгиледи.

Тараптар биргелешкен пландарды 
белгилеп, натыйжалуу кызматташууга 
даяр экендиктерин айтышты.

Кыргыз Республикасынын Президен-
ти Садыр Жапаров кол койгон Жарлык-
ка ылайык, Кудайбергенов Бактыбек 
Жапарович Кыргыз Республикасынын 
Президентинин иш башкаруучусу болуп 
дайындалды.

Кудайбергенов 
Президенттин 

иш башкаруучусу 
болуп дайындалды

Президент кєўїл айтты

«Тїркиянын бир нече провинция-
сында чыккан єрттїн себебинен каза 
болгондор тууралуу кабарды тереў кай-

гыруу менен кабыл алдым. Ушул оор 
мезгилде Тїркия элине табигый кыр-
сыктын кесепеттерин жеўип чыгуу да 

Президент Садыр Жапаров Тїркия Республикасынын президенти Режеп Тайип 
Эрдоганга Тїркиянын бир нече провинциясындагы адам ємїрїн алган жана 
оор кесепеттерге алып келген єрт кырсыгына байланыштуу кєўїл айтты. Бул 
тууралуу Президенттин басма сєз кызматы билдирди.

кайраттуулукту жана туруктуулукту ка-
алайм.

Кыргыз Республикасынын элинин жа-
на жеке єзїмдїн атымдан каза болгон-
дордун їй-бїлєлєрїнє жана жакында-
рына кєўїл айтам, ошондой эле бар-
дык жабыр тарткандардын тез сакайып 
кетишин тилейм», - деп айтылат кєўїл 
айтуу телеграммасында.

Аскар Акаев 
Бишкекке 

алынып келди

аял Чычкан суусуна агып кеткен.
Ал кїнї караўгы болуп калгандыгына 

байланыштуу издєє иштери убактылуу ток-
тотулган. 2-август кїнї издєє иштерине 

10 куткаруучу, Жаўы-Жол айыл аймагынан 
10 адам жана туугандарынан 20 адам, жалпы 50 
адам тартылды.

Акпай кєлї кооптуу
Сокулук районунун Белогорка капчыгайындагы 

Акпай кєлї жырылып Сокулук дарыясына кошул-
ганын Єзгєчє кырдаалдар министрлиги(ЄКМ) бил-
дирди. “Сокулук дарыясындагы суунун кєлємї се-
кундасына 20 метр куб болуп жатат. Куткаруучу-
лар элге кооптуу жагдай боюнча эскертип, дарыя-
нын жээгинде жашагандар коопсуз жайга кєчїрїлїп 
жатат”,- делет ЄКМдин билдирїїсїндє. Кєлдїн жы-

рылышы селди пайда кылып, Сокулук – Тєш Булак 
автожолунун 400 метрин бууп салган. Жайлоодон 
сегиз адам эвакуацияланып, Чїй облусунун жаран-
дык коргонуу кїчтєрї менен ЄКМдин куткаруучула-
ры кїчєтїлгєн тартипте иштеп жатышат. 

Мелис СОВЕТ уулу, 
“Кыргыз Туусу”
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Министрлер кабинетинде

Алмаз Мамбетов Ош шаарынын 
жаўы мэри шайланганга 
чейин Ош шаарынын мэринин 
милдетин аткаруучу болуп 
дайындалды. 

Тийиштїї буйрукка Министрлер 

Тажиктер Россияга кандай кетишет?
 Кыргызстан Тажикстан 

менен чек арасын жапкан-
дан кийин тажик жаранда-
ры Россияга Єз    бекстан ар-
кылуу кете башташты. 

Тажикстан менен Єз бек -
стандын чек арасындагы «Фо-
техобод» кєзємєл єткєрмє бе-
кетинде Орусияга кетїїнї кєздєгєн жїздєгєн киши чогулду. Та-
жик бийлиги бул боюнча комментарий берген жок. Чогулган-
дар каражаттын тартыштыгынан Єзбекстанга учак менен бара 
албай жатышканын айтышууда. Ушул тапта жїк ташуучу унаа-
лар Єзбекстан аймагынан тоскоолдуксуз єтїп жатат. Мындан 
тышкары эки єлкє отосундагы каттамдар да белгиленген тар-
типте аткарылып жатканы маалым.

Буудай 40 пайызга кымбаттады
Єткєн жылдын июнь ай-

ына салыштырмалуу буу-
дай 8,2 сомго же 39,3 пай-
ызга єскєнїн Улуттук стати-
стикалык комитет билдирди.

Алардын маалыматында, 
буудайдын чекене баалары 
Бишкекте 31,46 сом, Токто-
гулда 30,96 сом, Исфана 30,73 
сом жана Єзгєндє 30 сом болсо, Чаек айылында 18, Каракол-
до 20,87 сом жана Кара-Сууда 23,59 сом болгон. Быйыл июль 
айында мурунку айга салыштырмалуу республикадагы буу-
дайдын чекене баасы 3,4 сомго же 13,1 пайызга жогорулады. 
Июль айында буудай Токтогул шаарларында 47,1 пайызга жа-
на Нарын шаарында 43 пайызга кымбаттаган.

Коронавирустан 6 бала кєз жумду
2020-жылдын март айынан баштап 2 миў 94 бала 

COVID-19 менен ооруп, республиканын стационарларын-
да дарыланып чыкты. 

Бул тууралуу Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун 
башкы дарыгери Айна Джетыбаева билдирди.

Анын маалыматында, Бишкек шаарында - 807, Ош шаа-
рында - 124, Чїй облусунда – 351, Ош облусунда – 342, Та-
лас облусу - 20, Нарын облусу - 98, Ысык-Кєл облусу – 145, 
Жалал-Абад облусу – 134 жана Баткенде – 73 бала ооруган. 

Алардын 311и 1 жашка чейин, 624ї 1 жаштан 4 жашка чей-
ин, 759у 5 жаштан 15 жашка чейинки, 400ї - 16-18 курактагы 
балдар. Бейтаптардын 35 пайызынын оорусу кїчєп, алты ба-
ла каза тапты. 

Ак-Сайда їйлєр курула баштады
Баткен районунун Ак-

Сай, Достук айылынын тур-
гундары 22-июлда курал-
дуу жаўжалда єрттєлгєн 
їйлєрїн калыбына келтирїї 
иштери кечеўдеп жатканы-
нан нааразылыкка чыгыш-
кан. 

Алар суук тїшкєнгє чейин 
куруу иштерин тездетїї талабы менен облустук администра-
цияга чогулушкан. Нааразы болгондор їйлєрдїн пайдубалда-
ры тургузулганы менен курулуш жай жїрїп жатканын айтып, 
Министрлер кабинетинин Тєрагасына да даттанышкан.

Жакында Ак-Сай айылында єрттєлгєн тогуз їйдїн курулу-
шу башталганын облустук бийлик кабарлады. Жергиликтїї 
бийликтин маалыматына караганда, Баткен районунун айма-
гындагы тєрт айылда єрттєлгєн їйлєрдїн курулушу 31-август-
ка чейин аяктайт. Учурда куралма їйлєрдї Тїркиядан ташып 
келїї уланып жатыптыр.

3 млн. сомдук айтыш
30-31-август кїндєрї 

Бишкекте XIV Эл аралык 
айтыш - 2021 иш-чарасы 
єткєрїлєрїн уюштуруу то-
бу маалымдады. 

Кыргызстандын эгемендїї-
лїгїнїн 30 жылдыгына арнал-
ган акындар сынагын Мада-
ният, маалымат, спорт жана 
жаштар саясаты министрли-
ги Республикалык «Айтыш» коомдук фонду менен биргелик-
те єткєрєт. Мындан тышкары бул иш-чара аталган фонддун 
20 жылдыгына, Кєкє уулу Єтє (Жеўижок) акындын 160 жыл-
дыгына жана казак акыны Жамбыл Жабаевдин 175 жылды-
гына арналат.

Уюштуруучулардын айтымында, тандоо туру 20-август-
та «Манас» кинотеатрында єткєрїлєт. Казак тараптан сегиз, 
кыргыз тараптан сегиз акын катышат. Аталган айтыштын бай-
ге фонду 3 миллион сом.

Мелис СОВЕТ уулу, 
“Кыргыз Туусу”

Министрлер кабинетинин Тєрагасы Улукбек Марипов єткєн 
жума аягында Талас облусуна иш сапары менен барды.

«Чыўгыз Ордого» акча бєлїнєт

Иш сапардын жїрї шїн дє 
ал Бишкек-Ош унаа жолунда-
гы реконструкциялоо ишин, 
Єтмєк ашуусундагы Суусамыр-
Талас-Тараз жолунун абалын 
текшерип, Жерїй кениндеги 
Талас алтын комбинатынын 
иши менен таанышты. Ошон-
дой эле жарандардын арызда-
ры боюнча Кєк-Кашат айылын-
дагы Атай Огонбаев атында-

гы мектептин абалын текшер-
ди. Мындан тышкары Шекер 
айылындагы «Чыўгыз-Ордо» 
тарыхый-маданий комплекси-
нин курулушунун жїрїшї менен 
таанышып, жакында сел жїргєн 
Кара-Буура районуна да барды.

Сапардын жїрїшїндє жа  -
мап-тїзєє иштеринен баш тар-
тып, Тєє-Ашуунун тїштїк та-
рабындагы 6 км унаа жолу-

на эки катмар асфальт тєшєє 
менен капиталдык ремонттон 
єткєрїї, Кара-Буура – Чаткал 
жол тилкесин грейдер менен 
тазалап, жолду ачуу тапшы-
рылды. Кара-Буура районун-
дагы селдин кесепетинен жа-
быркаган кєпїрєнї эки жума-
нын ичинде калыбына келтирїї 
милдети коюлду. Министрлер 
кабинети келерки жылы Шекер 
айылындагы «Чыўгыз-Ордо» 
тары  хый-маданий комплекси-
нин курулушунун биринчи эта-
бын жыйынтыктоо їчїн калган 
сумманы бєлїп бермей болду.

Кыргызстанга республикалык бюджеттин эсебинен 
сатылып алынган 1 млн. 250 миў доза Sinopharm кытай 
вакцинасынын жаўы партиясы келди.

1,25 млн. доза Sinopharm  
  вакцинасы келди

AstraZeneca 
вакцинасы алдыбызда

Ош шаарынын мэри дайындалды

Министрлер кабинети Кы-
тай Эл Республикасына 
COVID-19 пандемиясына кар-
шы кїрєшїїдє, ошондой эле 
вакцина сатып алуу маселесин-
де кєрсєтїлїп жаткан колдоосу 
їчїн ыраазычылык билдирет. 

Министрлер кабинети 
жарандарды єзїн жана 
жакын адамдарын сактоо їчїн 
вакцина алууга чакырат.

Белгилей кетсек, ушул жыл-
дын июль айынын башында рес-
публиканын жетекчилигинин 

тапшырмасы боюнча 1 млн. 
100 миў доза кытай вакцина-
сы сатылып алынган. Жалпы-
сынан 2 млн. 350 миў доза са-
тылып алынды.

Єлкєгє COVAX механизми алкагында коронавирус 
инфекциясына каршы 226 миў 560 доза AstraZeneca 
вакцинасынын биринчи партиясы келди.

Министрлер кабинетинин 
Тєрагасынын орун басары 
Жылдыз Бакашова жїктї ка-
был алуу учурунда єнїктїрїї 
боюнча єнєктєштєргє жана 
COVAX механизмине катыш-
кан єлкєлєрдїн Кыргызстанда-
гы дип ломатиялык єкїл чї лїк -
тєрїнє кємєгї їчїн ыраазычы-

лык билдирди.
Анын айтымында, Кыргыз 

Республикасы бардык проце-
дуралардан єткєндєн кийин, 
2020-жылдын сентябрь  айында 
190 єлкє мїчєсї катары кам-
тылган COVAX платформа-
сынын мїчєсї болду. Евро-
па биримдигиндеги єлкєлєрдє 

AstraZeneca вакцинасын бол-
жол менен 49 млн. адам алган, 
ал эми Кыргызстанда бїгїнкї 
кїндє AstraZeneca вакцинасын 
1285 адам алган. 

Европа биримдигинин Єкїл-
чїлїгїнїн башчысы Эдуард  Ауэр 
белгилегендей, COVAX меха-
низми аркылуу берилген вакци-
налар єлкєдє жїрїп жаткан вак-
цинация кампаниясына олуттуу 
кємєк кєрсєтєт. 

«Бул биринчи гана этап. 
Биз жалпы 2,6 млн. дозаны 
жеткирїїнї кєздєп жатабыз, бул 
кыргызстандыктардын 20%ын 
вирустан коргоого жардам бе-
рет.», – деди Эдуард Ауэр.

Мамат АЛИК 

кабинетинин Тєрагасы Улукбек Мари-
пов кол койду. Алмаз Мамбетов буга 
чейин мамлекеттик каттоо кызматын 
жетектеп, 2021-жылдын май айынан 
тарта Президенттин аппаратында иш-
теген. Ал Балыкчы шаарынын мэри 
болуп турганда укук коргоочуну сєгїп 
салганы менен элдин эсинде калган.

МАЙДА,
МААНИЛЇЇ

БИРОК
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Наргиза КОЗУБАЕВА, “Кыргыз Туусу”

Акимдердин ыйгарым укугун кеўейтїї 
жана кол тийбестик берїї боюнча мыйзам 
долбоору Жогорку Кеўеште каралды.  
Эл арасында чоў талкуу жарткан бул 
мыйзам долбоору боюнча бир катар 
инсандардын оюн уктук. 

Руслан БЕКНАЗАРОВ,  
“Нур” саясий партиясынын тºрагасы: 

«Аким жєн гана  
ортомчу болуп калган»

– “Акимдердин ыйга-
рым укугун ке¢ейтїї керек” 
деп, мен айыл ºкмºтїнїн 
башчысы болуп турган 
учурда эле айткам. Антке-
ни айыл ºкмºтї бир масе-
лени чечїї боюнча аким-
ге кайрылат. Акимде ый-
гарым укук жок болгон-
дуктан губернаторго чы-
гат, анысы министрге кай-
рылып, анан бир маселе 
чечилет эле. Райондор-
догу ишти алдыга жыл-
дыруу їчїн, кºйгºйлºрдї 

бат чечїї їчїн акимдерге ыйгарым укукту бериш керек. 
Жер-жерлердеги кºйгºйдї чечїїдº аким менен губерна-
тор жºн гана ортомчу болуп калган. Андыктан бул мый-
зам абдан туура демилгеленип жатат. Ал эми кол тий-
бестик эч кимде болбошу керек. Мыйзам алдында бар-
дык жаран бирдей болуусу шарт. Кылмыш кылган адам 
сºзсїз жооп берїїгº тийиш. Кол тийбестикти берїї ме-
нен биз, “бул кылмыш кылса дагы жооп бербейт” деп 
алдын ала коргоп жатабыз. Кылмыш кылбаса, таза иш-
тесе, мыйзамдын чегинде иш алып барса, акимге ансыз 
деле эч ким тийбейт. Сенин тазалыгы¢- сенин кол тий-
бестиги¢. Кылмыш кылдыбы жооп берсин.  

Азамат КЫЯЗОВ, журналист:

Таза акимге  
«кол тийбестиктин» 

эмне кереги бар?
– Аймактардын ºзºгїн 

дээрлик жеке менчик чар-
балар, ишканалар тїзºт. 
Акимдин иш аткаруу функ-
циясы мамлекеттик ме-
кеме ишканаларга тике-
лей байланыштуу болгон-
дуктан, балким, саясий 
ºўїттºн ºлчºнїп жаткан-
дыр. Балким, тїпкїрїндº 
чек ара тилкеси бар же 
кен казуучу жайлары жай-
гашкан аймактардын аким-
дерине багытталгандыр. 
Кандай болгон кїндº да 

Акимге кол тийбестик укуктук макам 
берїїнїн зарылдыгы канчалык?  

Эл эмне дейт?

«кол тийбестик» – билими, тажрыйбасы, инсандык са-
паты бїдºмїк болгон жогору жактан бекитилген акимди 
ºзїм билемдикке тїртºт. Биздин аткаминерлер ал ма-
камды чо¢ жоопкерчилик катары кабыл албай, «каала-
ган боткомду чалам» деген тїшїнїктº карашы мїмкїн. 
Казакстан акимдерди эркин шайлоо формасына ык-
тай баштаганы айтылууда. Бизде акимдер аттестация-
дан ºтїштї (саясий кызмат болсо да), ротацияланыш-
ты. Азырынча мунун натыйжасы анча сезиле элек. Ай-
мактын жашоочуларынын жашоо де¢гээлин кºтºрїїгº, 
андагы социалдык, экономикалык кºйгºйлºрдї жарат-
поого жан їрºп иштеген таза акимге «кол тийбестиктин» 
эмне кереги бар? Ал эми  акимдердин ыйгарым укугун 
ке¢ейтсе болчудай. Балким, жергиликтїї маселелерди 
чечїї иштери тезирээк ишке ашмак. 

Адиль ТУРДУКУЛОВ,  
иликтººчї журналист:

«Эми тїздєн-тїз  
президентке  

байланыштуу болот»
– Акимдердин ыйга-

рым укугун ке¢ейтїї мый-
замы алардын кºз каран-
дысыз болуусуна ºбºлгº 
болот. Акимдер буга чей-
ин райондук ке¢ештин 
астында дагы отчет бе-
рип, алардын талабын 
аткарганга мажбур бол-
чу. Эми болсо тїздºн-тїз 
президентке байланыш-
туу болот. Эгер президент-
тин саясаты туура бол-
со, алардын да жїргїзгºн 
иши туура болот. Ал 

эми кол тийбестик кепилдигин берїї ашыкча деп ой-
лойм. Эгер коррупцияга аралашса, кылмыш иште-

ри чыкса сºзсїз тїрдº жоопкерчиликке тартылышы 
керек.

Айбек ШАМШЫКЕЕВ,  
«Чагылган КЖ» маалымат агенттигинин 

редактору:

«Акимдердин  
жоопкерчиликтерин да 

жогорулатуу  зарыл»
– Акимдердин ыйгарым 

укугун кєбєйтсє болот. Би-
рок анын баары районду 
єнїктїрїї багытында, ми-
салы инвестиция тартуу, 
де¢гээлине жараша кадр-
ларды дайындоо сыяктуу 
жагдайда кєбєйтїлїшї ке-
рек. Ошону менен бирге 
акимдердин жоопкерчи-
ликтерин да жогорулатуу  
зарыл. Негизи ашыкча ый-
гарым берїї – бул тогот-
постукка жана єзїм билем-
дикке алып келет. Ал эми 

кол тийбестик берїї – бул абдан эле ашыкча маселе. 
Деги эле Кыргызстанга мындай мыйзамдын кереги жок. 
Бул нерседен мамлекет пайда эмес, бир гана зыян та-
бат.  Эгер акимдерге кол тийбестик берилсе, анда кыз-
мат абалынан кыянаттык абал менен пайдалануу, ар 
кандай коррупциялык єўїттєгї иштер, жеў ичинен соо- 
далашуу сыяктуу кєрїнїштєр кескин кєбєйїп кетиши 
мїмкїн. Себеби, бизде жалпы жонунан алганда мый-
замдар жакшы иштебейт. Ушундан улам жетекчилер-
дин кєбї мамлекеттик кызыкчылыктан жеке кызыкчылык-
ты жогору коюп жатышканын баарыбыз кєрїп келебиз. 
Андыктан акимдерге ж.б. мамлекеттик жооптуу кызмат-
керлерге кол тийбестик берїї – ушундай кєрїнїштєрдї 
кїчєтїп жиберет.

Кыяз МОЛДОКАСЫМОВ,  
окумуштуу:

«Бул мыйзамды  
сунуштагандар – 

«акылмандар»
– Депутаттар аябай 

“акылман”, жакшы мый-
замды кºтºрїп жатышат. 
Анын ичинде сунуш кылган-
дар ºзгºчº “акылман”. Бирок 
мыйзамдын дагы жетиш-
сиз жактары бар экен. Аким-
дер келе жатканда район-
дун эли ийилип салам бе-
рип, “улуу урматтуу таксыр” 
деп кайрылыш керек деген-
ди мыйзамдын беренеси-
не кошуп койсо куп жара-
шып калчудай. Ошондой 
эле алар суусар тебетей 

кийип, баалуу «джип» авто унаалары менен камсыз болу-
шу керек. Башында эч нерсе жок болсо дагы, ошондой зор 
аброю менен сїрдїї болот. Андыктан бул мыйзамды сунуш-
тап жаткан “акылмандар” ушуларды дагы карап кºрїшсїн.   

«Жергиликтїї єзїн-єзї 
башкаруу»  мыйзам  

долбоорунан:
Аким кызматка президент тарабы-

нан бекитилип, иштен алынат;
Акимдин орду саясий кызмат бо-

луп эсептелет. Аким тийиштїї ай-
мактагы башкы мамлекеттик кыз-
маткер болуп саналат;

Акимдин кол тийбестиги болот. 
Буга байланыштуу кармалбайт, ка-
малбайт, тинтїїгє алынбайт же 
текшерилбейт. Бирок кылмыш жасап 
жаткан жеринен кармалышы мїмкїн. 
Аким президенттин уруксаты менен 
жана башкы прокурордун сунуштама-
сы менен гана кылмыш жоопкерчили-
гине тартылат;

Акимдин ыйгарым укуктары аяк-
тап, кызматынан кеткенден кийин 
кызматта турган кезде кылмыш жа-
саган болсо дагы кылмыш жоопкер-
чилигине тартылбайт.

Башка адамдардын коопсуздугун 
камсыздоо їчїн каралган мыйзам-
дарды эске албаганда акимди жеке 
текшерїїгє алууга болбойт.
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Экономиканы монетизациялоо – 
бул экономиканын акча менен 

камсыз болуусун мїнєздєгєн кєрсєткїч. 
Эл аралык тажрыйба кєрсєткєндєй єз 
ара эсептешїїлєрдї жїргїзїї  їчїн 40% 
деўгээлинде монетизация керек экенди-
гин кєрсєттї. Негизги капиталга нормал-
дуу салымдарды жїзєгє ашыруу їчїн, 
экономиканын акча монетизация лоо 
деўгээли 80%дан тємєн болбошу керек.

2020-жылдын жыйынтыгы боюн-
ча Россиянын экономикасын монетиза- 
циялоо 55,02%ды , Кыргызстанда 47,7% 
ды тїзгєн. Бул кєрсєткїч 2019-жылга  са-
лыштырмалуу 10,5% жогорулады. Ошол 
эле учурда єнїккєн экономикаларда бул 
кєрсєткїч  80-100% деўгээлинде  єзгєрїп 
турат. Ал эми экономикасы єсїп турган 
Кытайда болжол менен 200% тїзєт.

100% тємєн монетизация коэффици-
енти менен бир дагы єлкє экономикалык 
секирикти кєрсєткєн жок. Демек, эгер-
де бул багытта белгилїї бир чаралар-
ды кєрбєсє, республикада оў жылыштар 
болбой тургандыгын дїйнєлїк практика 
кєрсєтїїдє. Ал їчїн накталай эмес элек-
трондук акчалардын їлїшїн кєбєйтїї бо-
юнча натыйжалуу чараларды кєрїї зарыл. 

Мисалы, Францияда акчалай жї-
гїртїїнїн 90%дан ашыгы накталай эмес 
тєлємдєргє туура келет жана калктын 
70%дан кєбї банктык карталарды кол-
донот. Кыргызстанда накталай акча-

Экономика

Турмушка жєндємдїї  
моделди тїзїї керек

Азыркы учурда экономиканы кєтєрїш їчїн  акча-кредит саясаты банк системасындагы єтїмдїїлїк абалын, 
ички акчалай жана валюталык рыноктордун єнїгїї келечегин эске алуу менен, ошондой эле негизги 
макроэкономикалык кєрсєткїчтєрдїн динамикасына жараша болушу керек. Акча массасы экономикада 
маанилїї ролду ойнойт. Эгерде, анын кєлємї жетишсиз болсо, бул экономикалык кризисти пайда кылат.

Андан ары накталай эмес тєлємдєрдїн 
жана эсептешїїлєрдїн їлїшїн кєбєйтїї,   
банк жана тєлєм системаларын  єр-
кїндєтїї, ошондой эле  санариптик фи-
нансылык технологияларды банктык кыз-
мат кєрсєтїїлєр рыногунда єнїктїрїї  ке-
рек. Анткени, акча-кредит саясатын  на-
тыйжалуу жїргїзїїгє кємєк кєрсєтєт .

Белгилей кетїї керек, кредит жа-
на банк депозитинин пайыздык чеги  
єндїрїштїн рентабелдїїлїгїнєн жого-
ру болгону бул  тємєн салымдардын, 
капиталдын агылып жана монетизация 
коэффициентинин тємєнкї деўгээлине 
алып келет. 

Бюджеттик жана акча-кредиттик 
чєйрєнї єнїктїрїїнїн бирдиктїї монетар-
дык жана финансылык болжолдоолору за-
рыл. Ошондо экономиканы акча-кредиттик 
жана финансылык жєнгє салууну коор-
динациялоого жетишїїгє мїмкїн болот.

Глобалдык дїйнєнїн бардык єл-
кєлєрїндєй эле Кыргызстанда дагы, пан-
демия жана заманбап чакырыктардын 
учурунда жакынкы эки жыл кризистен чы-
гуу, келечекте экономиканын жаўы, тур-
мушка жєндємдїї моделин тїзїї їчїн 
єзгєчє башталгыч мезгили болушу  керек.  

Роза АКНАЗАРОВА,  
КРнын эмгек сиўирген экономисти, 

экономика илимдеринин доктору, 
профессор

лардын їлїшїнє 75-80% туура келет. 
Бул кємїскє экономиканын єнїгїшїнїн 
чоў деўгээлин билдирет. 2019-жылдын 
1-апрелине карата жїгїртїїдєгї 259 150 
банктык пластик карталары болгон, ал 
эми  пластикалык карталарды пайдала-
нуу менен жасалган операциялардын 

саны 38 млн.196,2 млрд. сомду тїзгєн. 
Бул накталай эмес тєлємдєрдїн їлїшї 
аз экенин тїшїндїрєт. Ал їчїн накталай 
эмес тєлємдєрдїн жана эсептешїїлєрдїн 
їлїшїн арттыруу боюнча 2018-2020-жыл-
дарга атайын мамлекеттик программа ка-
был алынган.

Темирбек АЛЫМБЕКОВ, 
“Кыргыз Туусу”

Учурда дїйнєнїн элинин кєўїлї 
Токио Олимпиадасына бурулган. 
Кыргыз эли бул дїйнєлїк таймашка 
16 спортчусун аткарган. Ар бир элдин 
табиятынан шыктуу спорттун тїрлєрї 
бар. Кыргыздар кыз-эркеги дебей, 
спорттун башка тїрлєрїнє караганда 
кїрєшкє маш экендигин соўку 
мезгилде аалам  таанып деле калды.

Бул жолу да ошондой болду. 
Кїрєшкє келгенде улам бири 

жеўишке жакындап, мына-мына медалды 
эўип кетчїдєй болуп, жаш-карыбыз дебей 
баарыбызды толкундатып турган чактары. 
Спорт деген спорт. Єзгєчє, дїйнєнїн мен 
деген спортчулары кїч сынашкан мел-
деште ийгиликке жетишїї оўой эмес. Ай-
талы, Жоламан Шаршенбеков буга чейин  
алдынан чыкканын эле талпактай чаап ке-
латты эле, кїтїїсїздєн молдовалык Вик-
тор Чобануга алдырып койду. Ал эми Чо-
бануну кубалык Луис Альберто  деген бал-
бан, так кєтєрїп туруп, башынан ашыра 
чапты. Мына спорт деген ушу! Кээде агы-
нан эмес, багынан боло калган жагдай-
лар бар. Болбосо, бу Виктор Чобану де-
генди Жоламан буга чейин бир нече жо-
лу далысын жер жыттаткан экен. 

Ал эми жаш балбаныбыз  Жоламан-
дын спорттогу жолу белгилїї. Кыргыз-
стан олимпиадачыларынын ассоциация-
сынын президенти Шаршен Касенов Жо-
ламандын кїрєшї тууралуу мындай пики-
рин айтты: “– Олимпиадада начар атаан-
даш деген болбойт. Ким болбосун баш-

Аалам дїўгїрєткєн Олимпиада

Махмудов финалда!

касына утулуп калышы мїмкїн. Ушуну 
эстен чыгарбоо керек. Балдар баарына 
даяр болчу жана муну биринчи таймаш-
тарда эле кєрсєтє алышты. Жоламан 
Шаршенбеков экинчи таймаштын бирин-
чи минуталарында атаандашынын аба-
лын билип алып, анан чабуулга єтсє бол-
мок. Ал болсо чынжырдан жаўы бошон-
гондой кїрєшпєдїбї. Ушуну гана кїткєн  
атаандашы, улам кайра чабуулдан балл 
алып жатты”, – деп билдирди. Не дейбиз, 
бул Токио Олимпиадасы келечектїї бал-
баныбыз Жоламан їчїн чоў сабак болуп 
калды деп туралы.

Баарыбыздын ичибизди тызылдатка-
ны Айпери Медет кызынын жарым финал-
дык беттешїїдє дїйнєнїн 5 жолку чем- 
пиону Мария Грейге уттуруп койгону бол-
ду. Айперинин бул таймашы боюнча їч 
жолку Олимпиаданын (Пекин, Лондон, 
Рио) рефериси болгон Кочкор Кулматов 
мындай пикирин билдирди: “– Бул жерде 
эки жаўылыштык кетти. Биринчиси, судья 
таймашты эрте токтотуп койду. Экинчи-
си, тренер Нурбек Изабеков кереги жок 
челлендж алгандыгы болду...Испания-
лык бул судья буга чейин судьялык де-
ле кылган эмес, анан кайдан жїрїп олим-

пиадага, болгондо да финалдык оюн-
дарга судья болуп калган?..Эгерде чел-
лендж албай койгондо 2:2 эсебинде фи-
налга чыкмакпыз”.

Ошондой эле Мээрим Жуманазаро-
ванын жарым финалдык таймашта 2:3 
эсебинде атаандашына уттуруп койго-
ну єкїнїчтїї. Эми атаандашы финал-
га чыгып, М.Жуманазарова да коло 
байге їчїн ат салышууга мїмкїнчїлїк 
алды. 

Коло медалы їчїн кїрєшїїгє дагы 
бир балбаныбыз Їзїр Жусупбековдун 
да мїмкїнчїлїгї бар. Бул беттештердин  
баары бїгїн болгону турат. Ушул эле кїнї 
баарыбыз чыдамсыздык менен кїткєн 
Айсулуу Тыныбекованын кїрєшїнє кїбє 
болобуз. 

Кандай болгондо да бул жолку олим-
пиададан кур кайтчудай кєрїнбєйбїз. 
Анткени, Акжол Махмудов атаандаш-
тарын толук жеўип, финалга чыкпа- 
дыбы. 

Ошентип, Кыргызстан дїйнєлїк спорт-
то ишенимдїїлїк менен єз ордун табуу-
га кадам таштады. Бардыгы балбанда-
рыбыздын ийгилигине байланыштуу. 
Алардын спорттогу жетишкендиктери 
кыргыз элинин намысы, сыймыгы, ийги-
лиги болуп саналат...Балбандарыбыз-
дын Ала-Тоого жеўиш менен кайтышын  
кїтєбїз!  
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Мээрим Жуманазарованын 
алгачкы Олимпиадасы 

Балбан кызыбыз Мээрим Жуманазарова чей-
рек финалга чыгып, нигериялык Блессинг Обо-
рудуду менен беттеште 3:2 эсебинде жеўилип 
калды. Эми ал атаандашы финалга чыгып коло 
їчїн таймашууга мїмкїнчїлїк алды. 

 Ага чейин болгариялык Мими Николова Христова-
ны 7:5 эсебинде утуп алган. Айта кетїїчї нерсе Мээ-
рим Жуманазарова бул балбан кызга 5:4 эсебинде уту-
луп жатып, акыркы 9 секунддун ичинде ийгиликке же-
тишип, жеўишке жетишти. 

Айпери медаль 
албай калды

Айпери Медет кызы жарым финалда америка-
лык Аделина Мария Грейге татыктуу таймаш 
кєрсєтїп, 2:3 эсебинде жеўишти алдырган.

Токио - 2021

Олимпиадаоттору

Учурда Олимпиада оюндары 
Токио шаарында уланып 
жатат. Кыргызстандык 
спортчулардын акыркы 
мелдештери жана башка 
кызыктар тууралуу сєз 
кылабыз

 Айпери Медет кызы коло медаль їчїн таймашта 
тїркиялык Ясемин Адарга утулуп калды. Я. Адар буга 
чейин Тунис єлкєсїнїн атлети Зейнеп Схайерди 2:0 
эсебинде уткан. 

 А. Медет кызы чейрек финалда россиялык олим-
пиада чемпиону Наталья Воробьеваны 12:0 эсебинде 
таза техникалык артыкчылык менен утуп жарым фи-
налга чыккан. Ал эми баштапкы этапта казакстандык 
Элмира Сыздыкованы 8:1 эсебинде жеўген.

 Балбан кызыбыз 76 кг. салмак категориясында ат 
салышып жатат. Бул анын да алгачкы Олимпиада мел-
деши болуп саналат.

Жоламандын  
келечеги кеў

Жаш балбан Жоламан Шаршенбеков їчїн бул 
жолку Олимпиада оюндары аяктады. Жоламан 
Шаршенбеков чейрек финалда молдовалык Вик-
тор Чобануга утулуп калган. Бирок атаандашы 
жарым финалда утса, Шаршенбековдо да коло 
медалга ат салышууга мїмкїнчїлїк жаралмак.

 Тилекке каршы, Чобану жарым финалдагы атаан-
дашы кубалык Луис Альберто Орта Санчезге 11:0 эсе-
бинде утулуп калды. Ошентип кыргызстандык спортчу 
єзїнїн карьерасындагы алгачкы Олимпиада оюндарын 
медалсыз аяктады. Жоламандын жаштыгын, спортто-
гу жєндємїн эске алганда, анын келечеги алды-
да. Андыктан Жоламандын бул жолку 
утулуп калышына єкїнбєй 
туралы.

Акжол Махмудов  
финалга чыкты

Акжол Махмудов 77 килограмм салмак кате-
гориясында чыгып, атаандашын 9:1 эсебинде 
жеўип алды.

 Дагы бир балбаныбыз Акжол Махмудов Олимпиа-
да оюндарында грек-рим кїрєшїнєн чейрек финалдык 
мелдеште азербайжандык Рафиг Гусейиновду утуп ал-
ды. Акжол Махмудов атаандашын таза артыкчылык ме-
нен утту. Биринчи эле бєлїктє эки жолу тєрт упайлык 
ыкма жасап, мєєнєтїнєн мурда жеўишти камсыздады.

Финалга чыгуу їчїн беттеште ал Армениянын бал-
баны Карапет Чалянды утуп, финалга жолдомо алды. 
Финалда Акжол венгриялык Томас Лоринц менен кїч 
сынашат.

Балбандардын  
атаандаштары кимдер?

Бїгїн дїйнє чемпиону Айсулуу Тыныбекова 
Олимпиадада эркин кїрєш боюнча 62 кг салмакка 
чейинки категорияда кїч сынашат. 

 Кыргыз эли А.Тыныбековадан медаль алып келет 
деген ишеничте турат. Ал 1/8 финалда латвиялык Анас-
тасия Григорьева менен беттешет. Ошондой эле бал-
бан Атабек Азисбековдун дагы биринчи атаандашы 
белгилїї болду. Ал грек-рим кїрєшї боюнча 87 кг сал-
макка чейинки категорияда кїч сынашат. Азисбеков 1/8 
финалда венгриялык Виктор Лоринц менен кїрєшєт.

Жогорудагы эки спортчу бїгїн, 3-августта килем 
їстїнє чыгышат.

Токиону багындырган  
єзбек палоосу

Єзбекстандын спортчулары Токиодогу Олим-
пиада оюндарына палоо жана май нан ала барыш-
кан. Бул тууралуу Россиянын басылмалары жа-
зып чыгышты.

«Биз самарканд жана салттуу палоодон 500 банка, 
ошондой эле 200дєй май нан жана уй этин ала келген-
биз. Аларды башка спортчулар менен дагы бєлїшїп 
жатабыз. Мисалы, жакында эле россиялык спортчу-
ларга бир нече май нан бердик», — деп билдирген 
єзбекстандык спортчу.

Єзбекстан Олимпиада оюндарына 71 спортчу 
жєнєткєн. Учурда алардын экєє медаль 
алып, жеўишке ээ болушту.

Дїйнє эли кїтїп, толкунданып, байкоо салып 

турган ири спорттук иш-чарада кїлкїлїї жана 

кызыктуу учурлар болбой койбойт.

Токиодогу мелдешти ондогон мамлекеттен бар-

ган оператор жана фотографтар чагылдырууда. Ко-

ронавируска байланыштуу кїйєрмандардын азды-

гынан да ЖМКнын кєўїлї спортчуларга кєп бурулуп 

жатканы анык.

Тємєндєгї сїрєт тїрмєктєрїнєн атлеттердин ма-

шыгууда жана мелдеш маалындагы эмоцияларын, 

ошондой эле кїлкїлїї жана кызыктуу жагдайларын 

да кєрїїгє болот. Асел СЇЙЄРКУЛ кызы,  

“Кыргыз Туусу”

Олимпиада учурунан кызыктуу сїрєттєр
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Кытайдын компаниялары єз 
продукцияларын єлкєбїзгє 
жана биз аркылуу тыш дїйнєгє 
чыгарып сатууга, инвестиция салып 
капиталын арттырууга кызыкдар. 
Башкы максаттары ушул деп 
ойлойм. Биз алардан экономикалык 
кыйынчылыктан чыга билїїнї, 
єжєрлїктї, иштермандыкты, 
єндїрїшкє жаўы технологияларды 
ыкчам киргизїїнї їйрєнсєк дейм. 
Экономиканы кризистен чыгаруу 
їчїн элибиз єлкє жетекчилеринин 
программаларын, жїйєєлїї 
сунуштарын угуп, бир муштумга 
бирикпесек болбой калды... 
Бирибиздин сєзїбїздї бирибиз 
угуп, казынага киреше алып 
келїїчї мїмкїнчїлїктєрдї колдон 
чыгарбасак. 

Кыргыз-кытай ортосундагы соода-
экономикалык жагдайы тууралуу 

бир эле мисалды келтирейин. 30 жыл-
дан бери “Дордой” базары Орто Азия-
дагы ири соода борбору болуп калды. 
Кытайдан ташылган товарлар Кыргыз-
стан аркылуу КМШ мамлекеттерине 
жєнєтїлїп келе жатат. Миўдеген мекен-
дештерибиз Кытайдын шаарларынан то-
варларды ташып, турмуш-тиричилигин 
єткєрїп, бутуна турду. Мамлекетке салык-
тын тїрлєрї їлгїлтїксїз тєлєнїїдє. Ми-
салы, 2019-жылга чейин Кытайдан Кыр-
гызстан аркылуу орточо алганда жылына 
4 млрд. доллар кєлємїндє жїк єткєрїлїп 
келиптир. 28 жылда бардыгы болуп, 112,0 
млрд. долларга Кытайдын товарлары 
ташылып, анын экономикага тийгизген 
пайдасын мамлекет да, жеке ишкерлер 
да кєрїп келе жатышат. Тилекке каршы, 
эки жылдан бери коронавирус пандемия-
сынын кесепети тийип, ал жактан ишкер-
лердин автоунаалары єткєрїлбєй кал-
ды. Кыргыз экономикасынын очорулуп 
калышына ушул жагдай дагы чоў себеп 
болгонун ким танат? Ал эми бажыдагы 
чиелешкен коррупциялык схемаларды кыс - 
карта алсак, республикалык бюджетке 
эселеген каражат тїшмєк... Бул єзїнчє 
кеп кыла турган маселе.    

Эми Ат-Башыга курула турган логисти-
калык борборго келели. Кытай инвесто-
ру 2020-жылы кура баштоосу керек бол-
гон логистикалык борбордун Кыргызстан-
га, анын ичинде жергиликтїї бюджетке, 
жалпы элге тийчї пайдасын ал учурда-
гы Єкмєт жеткиликтїї тїшїндїрє алган 
эмес. Ал эми ачыкталбаган тїпєйїлдїї 
иш ар дайыма кооптонууну туудуруп, эл-
ди дїрбєлєўгє тїшїрєт. Кооптонуунун 
бирден-бир себеби – негизги инвестор кы-
тайлык жеке ишкер болгондугунда. Логис-
тикалык борборду куруу їчїн 400 гектар 
жерди Кытай жаранына 49 жылга ижа-
рага берїї маселеси элди кїмєн ойлор-
го салган. Инвестор логистикалык бор-
борго ишканаларын, инфратїзїмдєрдї 

Окурман ой айтат

Ат-Башыдан ааламга кетчї жол бар...

курат. Ошондон кийин ал капиталын иш-
тетип чыгашасын кайтарып алуусу, андан 
киреше табуусу керек эмеспи. Бул прин-
цип баарыга тїшїнїктїї дечи. Бирок, ал 
жердеги капиталдык курулуштарды, за-
манбап инфратїзїмдєрдї чет элдик ин-
вестор єзї менен кошо кєтєрїп кетпейт. 
Анын баары убактысы келгенде Нарын 
СЭЗинин балансына биротоло єткєрїлїп 
берилет. Кыргызстандын тєрагалыгы ал-
дында 2019-жылы Бишкекте ШКУнун сам-
мити болгон. Саммитке келген КЭРдин 
тєрагасы Си Цзиньпин эки єлкєнїн иш-
керлеринин бизнес форумуна катышкан. 
Ошондо ал кыргыз-кытай мамлекетинин 
ортосунда Ат-Башы логистикалык бор-
борун куруу келишими тїзїлгєнїн айт-
кан. Бул мега долбоор кыргыз-кытай же-
текчилеринин кєз жаздымынан чыгарыл-
баган Кыргыз Республикасынын мыйзам-
дарына баш ийген олуттуу долбоор эке-
ни турган иш. 

Албетте, дээрлик мал чарбасы ме-
нен оокат кылган элдин 400 гектар жай-
ыт жеринин кыскарып калышы ич ачыш-
тырбай койбойт. Бирок, логистикалык 
борбор кандай мыйзамдар менен иш-
тейт, жергиликтїї бюджетке канча киреше 
тїшєт?  Кандай тобокелчиликтери бар? 
ж.б. суроолорго мурдагы Єкмєт їстїрт, 
чалагайым жоопторду айтуу менен чек-
телген. Бир тарабынан элибиздин кызык-
чылыгын, экинчи тарабынан инвесторду 
коргоого мамлекет кандай кепилдиктерди 
бере турганы так кєрсєтїлбєгєн. Бїгїнкї 
кїндє Кыргызстандын аймагында ондон 
ашык логистикалык борбор бар. Алар-
дын айрымдары чала-чарпыт иштесе, 
кээ бири иштебей турат. Ушундан улам 
жалпы элде логистикалык борбор туура-
луу тереў тїшїнїк жокко эсе. 

Эгерде кептин баары инвестор-
дун кытайлыктар экени кооптонду-
руп жаткан болсо башка варианттар-
ды деле карасак болот. Азыркы кїндє 
бул долбоорго кытайлыктардан башка 
тїркиялык, єзбекстандык, пакистандык 
жана жергиликтїї ишкерлер кызыкдар 
болуп жатканын Президент С.Жапаров 

Нарын эли менен болгон жолугушууда 
айтты. Эгерде биз логистикалык борбор-
ду эл аралык стандартка ылайыкташты-
рууну кєздєсєк, бул жерге капитал са-
лууга кызыккан инвесторлордун катары 
калыўдайт. Ошондуктан Садыр Жапа-
ров бул маселени быйыл да кайрадан 
кєтєрїп жатат.

Аталган логистикалык борбор Прези-
дентке эле керек эмес. Ал Кыргызстандын 
экономикасын єнїктїрїїгє ири салым ко-
шуу їчїн керек. Казакстандын ишкерле-
ри жыйырма жылдан ашык убактан бе-
ри кытай товарларын “Дордойдогу” кыр-
гыз ишкерлеринен сатып алышчу. Азыр-
кы кїндє Алматыдан 300 чакырым ара-
лыктагы казак-кытай чек аралык “Хор-
гос” логистикалык борборунан алып жа-
тышат. Ал жерден кытай товарлары Ка-
закстанга эле эмес, Россиянын шаарла-
рына, Европа єлкєлєрїнє ташылууда. 
“Хоргоско” дїйнєнїн туш тарабынан то-
варлар агылып келип, агылып чыгып жа-
тат. Ал жерде 5 миўден ашык ишкана жай-
гашкан. Туристтердин бир кїндїк орточо 
агымы  20  миўден ашып тїштї.  “Хоргос-
тун” ичинде дїйнєнїн бардык бурчунан 
келген бизнесмендердин тїрдїї тилде 
сїйлєшїп, тил табышып иштеп жатканда-
рын жолуктурасыў. Мисалы, ал жердеги 
бир эле россиялык ишкердин кесме чыга-
руучу ишканасы бир жылда 36  миў тон-
надан ашык продукция чыгарат. Айталы, 
2019-жылдын беш айындагы “Хоргосто-
гу” товар айлануу кєлємї 45  млрд. 744  
млн. юанды тїзїптїр. Ошол эле мезгилде 
“Хоргос” жалпысынан 2 млн. 435 миў 500 
туристти кабыл алып, андан 
тїшкєн киреше 3 млрд. 292 
млн. юанга жеткен. Панде-
миянын кесепетине карабай 
“Хоргостогу”  бул кєрсєткїч 
2-3 эсеге єстї деген маалы-
мат бар. Казакстан єз чек 
арасына “Хоргос-Казакстан” 
борборун куруудан ири ки-
решеге ээ боло баштады. 
Бїгїнкї кїндє темир жолун 
Кытайдан улап, Россия, Ев-

ропа єлкєлєрїнє чыгаруунун їстїндє иш-
теп жатат. Кыргыздарга да дал ушундай 
мїмкїнчїлїк келип жатат...

Учурда Кытай-Кыргызстан-Єзбекстан 
темир жолун куруу маселеси курч турат. 
Єлкє їчїн эў маанилїї болгон бул мега 
долбоордон кыйкым издеп, бєйрєктєн 
шыйрак чыгаргандар дагы аз эмес. Ар бир 
жаўы келген бийликтин куру убадасынан 
кєптєгєн долбоорлор ишке ашырыла элек. 
Ат-Башыга салынуучу логистикалык бор-
бордун келечеги дагы Кытай-Кыргызстан-
Єзбекстан темир жолунун Ат-Башы-Ак-
Талаа-Казарман-Жалал-Абад аймактары 
менен єтїшїнє байланыштуу. Темир жол 
аркылуу Кыргызстан дагы дїйнє єлкєлєрї 
менен кеўири соода-сатык кылууга чоў 
мїмкїнчїлїк тїзїлєт. 

Азыркы учурда турмуш-тиричилик бу-
юмдар, кийим-кечелер, электрондук то-
варлар, єндїрїшкє керектїї татаал тех-
нологиялык жабдууларга чейин негизи-
нен Кытайдан импорттолот. Ошондук-
тан экспорттоо багытын колго алуу їчїн 
кїнїмдїк керектелїїчї товарлардан баш-
тап, автоунааларга чейин Ат-Башы логис-
тикалык борборунан чыгаруу пландашты-
рылып жатат. Анын натыйжасында биз-
деги товарлар кыйла арзандайт. Темир 
жол курулуп калса кыргыз ишкерлери-
нин товарлары Казакстанга кєз каранды 
болбой, чет жакка чыгарылып калат. На-
рын облусу, анын ичинде атбашылыктар 
мал киндиктїї эл болгондуктан, экспорт 
багытындагы продукцияларды чыгаруу 
жолуна тїшєт деп ойлойм. Анткени, мал-
дын этин, сїтїн, жїнїн аталган логисти-
калык борбор аркылуу алыскы єлкєлєргє 
чейин жеткирїїгє шарт тїзїлєт. Азыркы 
кїндє Нарындын аймагында картошка, са-
биз, чеснок ж.б. жашылча-жемиштер кєп 
єстїрїлїп калды. Ал эми Ат-Башынын ба-
лы дїйнє рыногунда єз баасын таап кал-
ды десем жаўылышпайм. 

Алдыдагы жылдары аталган мега дол-
боорлор ишке ашырылып калса чет элдик 
инвестордун 400 гектар аянттан башка 
жерге ээлик кылууга укугу болбойт. Ачы-
гын айтканда, жергиликтїї элдин кооптон-
гону, “кытай жарандары келишип, Арпа, 
Ак-Сай жайлоолорун кошо ээлеп алуула-
ры ыктымал”, – деген коркунуч бар. Ушу-
га байланыштуу Ат-Башы логистикалык 
борборунун юридикалык документтери, 
жер аянтынын картасы ачык, так жазы-
лып коомчулукка чыгарылышы кажет. 
Ал жактагы логистикалык борбордун ич-

ки да, сырткы да аянттары-
нын бїтїндїгїнє мамлекет 
жоопкерчилик алат жана эл-
дик кєзємєл уюму тїзїлїп ке-
лишимдин так аткарылышын 
карап турат. Эч бир ортом-
чу аткаминерлердин їлїшкє 
олтуруусуна орун берилбе-
ши керек.

Шаршенбай АЖЫБЕКОВ, 
публицист

Байланыш кєпїрє

Сурагыла, жооп беребиз
Асел СЇЙЄРКУЛ кызы, “Кыргыз Туусу”

“Кыргыз Туусу” гезити єлкєбїздїн 7 дубанына 
таркатылат.  Ага жараша аймактардагы 
окурмандарыбыз кат аркылуу єздєрїн 
тїйшєлткєн суроолорго жооп алгысы келишет. 
Азыр интернет технологиясынын заманы. 
Окурмандарыбыз мындан ары 0703 70-86-72 
номеринин вотсабына жазып, суроолоруна тез 
жооп алса болот. Жооптор, дароо  “Кыргыз 
Туусунун” сайтына жана кезектеги номерине 
жарыяланат. Байланыш окурман!

– Ат-Башы ГЭСинин курулушу туу-
ралуу гезиттерге жазышты эле. Кы-
шында электр энергиясы менен кам-
сыз кылууга кубаты жетеби?

Курманбек ЖАЎЫБАЕВ,  
Нарын районунун тургуну

– Энергетика жана єнєр жай минис три Доскул Бекмур-
заевдин айтканына караганда, азыр ГЭСте тєрт агрегат-
тын  экєє иштеп жатыптыр. Август айына чейин їчїнчїсї, 
ал эми тєртїнчїсї кийинки жылы ишке берилип,  ГЭСти 
реконструкциялоо иштери толук аяктаса, кубаттуулугу 5,8 
МВт болуп кєбєйєт экен. Энергетикалык объектини ре-

конструкциялоо иштери 2022-жылы толук аяк-
тай тургандыгын билдиришти. 

– Малды башка жакка чыгарганга болбойт 
деп коюшту эле, эми чыгарганга уруксат 
берилдиби?

Ташболот БАТЫРБЕКОВ,  
Чїй облусу

– Негизи 8-июлдан тартып малды Єзбекстанга жана 
башка єлкєлєргє сатуу-га уруксат берилген. Бул тууралуу 
Айыл чарба жана аймактарды єнїктїрїї министрлигинин 
єкїлї Рахатбек Ибраев «Азаттыкка» билдирген. «Тоют 
таўкыстыгынан улам малды сыртка экспорттоого уруксат 
бердик. Ошол эле учурда тоюттун баасы кєтєрїлїп барат-
кандыгына байланыштуу чєп, байытылган тоют, жїгєрї 
жана арпаны єлкєдєн чыгарууга толук тыюу салынды», – 
деп билдирген. Ибраевдин маалыматына караганда, Кыр-
гызстандан тоют негизинен Казакстанга сатылат. Ал эми 
бодо малга жана майда жандыкты экспорттоого салынган 
тыюу алынарын Министрлер кабинетинин тєрагасы Улук-
бек Марипов да 24-июнда маалымдаган.

Казакстандагы "Хоргос» базары



2021-жылдын   3-августу 
№56 (24540)           www.kyrgyztuusu.kg                                       E-mail: tuusu@mail.ru8

Мындан 18 жыл мурун ИСИТО 
єўдїї айкын максаттары, кадам-

дары  менен коомго чагылгандай тара-
ган окуу жайдын аракеттерине мыйзам-
дар эле жолтоо болбостон, билим берїї 
тармагынын чиновниктери тарабынан да-
гы бєтєнчє кызыгып, бут тосуулар да бол-
ду. Бирок жашообузда ырайымдуу, кай-
рымдуу адамдар кєп эмеспи.   Кєз каран-
дысыз мамлекетибиздин келечегин кєрє 
билген адамдар жаўы типтеги, єзгєчє ык-
малары, принциптери менен алга умту-
луу алдында турган жогорку окуу жайга 
жардам беришти. Ошол мезгилдеги илим 
жана билим берїї министри Болжурова 
Ишенгїл айымдын колдоосу менен ИСИ-
ТО жамааты тоодой ийгиликтердин ачкы-
чы болгон лицензияга ээ болушат. 

Мамлекетибиздеги  билим берїї тар-
магынын эў бир кадыр-барктуу, таанымал 
инсандарынын бири, экономика илимде-
ринин доктору, профессор, КРнын билим 
берїїсїнїн эмгек сиўирген кызматкери, 
ИСИТОнун ректору Кубаев Борис Хами-
тович аталган окуу жайды Кыргызстанга 
эле эмес, бїтїндєй ааламга  таанылтып, 
учурда жаўы баскычтагы ийгиликтерди 
жаратуунун аракетинде. 

Жогоруда айтып кеткенибиздей, ИСИ-
ТОнун жетекчилиги окуу жайдын ийгилик-
терин жаратууда кєптєгєн кыйынчылык-
тарга туш болушуп, акылга сыйбаган жаг-
дайлардагы жасалма барьерлерге кепте-
лип калган учурларды акыл калчап, са-
бырдуулукту туу тутуп жеўип келишти. 
Жамааттын тыным албаган аракеттери 
їзїрїн берип, жогорку кесипкєй окутуу-
чулардын курамы тїзїлєт. ИСИТОнун 
иштеп тапкан каражаттарын жана банк-
тык насыя тармактарын колдонуу менен 
шаар ичинен анчалык чоў эмес жер тил-
кесин сатып алышып, кєрїнїктїї окуу 
имаратын курушат. Ушуну менен ИСИ-
ТОнун єнїгїїсїнїн экинчи этабы башта-
лат. Окуу жайдын абалы стабилдешти-
рилип, єнїгїїнїн даўгыр жолу ачылат. 
Иран, Казакстан, Тїркмєнстан мамле-
кеттеринен студенттер келип окуй баш-
ташат. Мамлекетибиздин алыскы аймак-
тарында дагы ИСИТОнун тармактары ку-
лач жайып, Кыргызстандагы бирден-бир 
кадыр-барктуу окуу  жайга айланат. 

Билим берїїдє заманбап маалымат-
тык технологияларды тїзїї институтунун 
студенттери Жапон мамлекетинен стажи-
ровкадан єтїп келишти. ИСИТОнун сту-
денттери ал мамлекетте жогорку билим-
дери менен тажырыйбаларын айкалыш-
тырып учурдун зарыл кадрларынан экен-
дигин далилдеп, жогорку бааларга татып 
келишти. Учурда Жапония мамлекетинен 
ИСИТОнун бїтїрїїчїлєрїнє кызмат су-
нуштап чакырып жатышы, алардын чы-
ныгы ийгиликке єбєлгє болгондорун ай-

2003-жылдын ноябрь айында 
Кыргыз Республикасынын жо-
горку окуу жайлары-
нын тизмеси дагы 
бир кубаттуу окуу 
жай менен толукта-
лып, Билим берїїдє 
заманбап маалымат-
тык технологиялар-
ды тїзїї институ-
ту негизделген. Би-
рок, бул окуу жайды 
бїгїнкїдєй жаркыра-
ган заманбап, кубат-
туу материалдык-
базасы бар окуу жайга 
айландырууда кєп- 
тєгєн кыйынчылык-
тар жаралды. Билим 
берїї тармагында-
гы бюрократиялык 
адаттар, салкын 
кєз караштар ИСИТОнун 
ишин илгерилетїїдє тос-
коолдуктарды жаратты. 

ИСИТО – ийгиликтердин 
ачкычы

Экономика илимдеринин доктору, профессор, 
КРнын билим берїїсїнїн эмгек сиўирген  

кызматкери, ИСИТОнун ректору Борис КУБАЕВ:

«Студенттер Жапониядан 
тажрыйба алмашып турушат»

Жетекчи тууралуу  
маалымат:

Кубаев Борис Хамитович 
1967-жылы СССРдин 50 жылды-
гы атындагы Кыргыз Мамле-
кеттик Университетинин эко-
номика факультетин аяктаган-
дан кийин ушул университетте-
ги чет тилдер факультетинде 
16 жыл окутуучу, улуу окутуу-
чу, кафедра башчысы, факуль-
теттин деканы болуп эмгек-
тенет. 1962-жылы Жусуп Бала-
сагын атындагы Кыргыз Улут-
тук Университеттин атайын 
факультетине декан болуп бе-
китилет. Бир аз убакыттар 
єткєндєн кийин ушул факуль-
тетти кадрларды кайра даяр-
доо жана квалификациясын жо-

горулатуу институтуна айландырып, кайра-
дан негиздеп чыгат. 

2003-жылы Борис Кубаев билим берїї тар-
магында новатордук из калтырар дагы бир 
окуу жайды – БИЛИМ БЕРЇЇДЄГЇ ЗАМАНБАП 
МААЛЫМАТТЫК технологияларды тїзїї ин-
ститутун (ИСИТОну) негиздеп, ушул кїнгє 
чейин ушул окуу жайды жетектеп келе жа-
тат. 2009-2011-жылдары КРнын илим жана 
билим берїї министринин илим жана жогор-
ку окуу жайлар маселелери боюнча орун ба-
сары болуп їзїрлїї эмгектенген.  Ардактуу 
инсан 29 монографиянын жана окутуу китеп-
теринин автору, 150дєн ашуун илимий мака-
лалары басма сєз беттеринде жарык кєргєн. 
АКШ, Франция, Япония, Италия, Испания, Че-
хия, Польша, Иран, Германия, Таиланд мамле-
кеттериндеги ири университеттер менен 
кызматташып, илимий конференцияларда 
лекцияларды окуп турат. 19987-жылы Борис 
Кубаевдин ысымы Дїйнєлїк энциклопедиянын 
“Єтє белгилїї жетекчилер” бєлїмїнє кирги-
зилген. Ушул эле жылы ал АКШда “Жылдын 
адамы” деп жарыяланган. 2001-жылы Америка 
инс титуту окумуштуунун ысымын “20-кы-
лымдын ийгиликтїї инсаны” биографиялык 
справочнигине киргизген. Ошол жылы Борис 
Кубаев Нобель сыйлыгынын ээси В. Леонтьев 
атындагы Алтын медалга ээ болот. 

Кадырлуу Борис агабыз публицистикалык 
жанрдагы бир топ макалалардын, повесттер-
ден жана ыр жыйнактарынан турган бир не-
че китептердин автору. 

гинелеп турат. Андан тышкары окуу жай-
дын бїтїрїїчїлєрїн Россия, Тїркия, Гер-
мания мамлекеттерине окууларын улан-
туу їчїн чакыруулар учурда келип жатат. 

2017-жылдын декабрь айында ИСИТО 
менен “Джапан Стайл тренинг центр” ком-
паниясынын ортосунда келишим тїзїлїп, 
анын негизинде студенттер Жапон мам-
лекетиндеги медициналык жана социал-
дык мекемелерде иштеп, стажировкадан 
єтїп келишти. ИСИТОнун медколледжи-
нин 8 бїтїрїїчїсї Токио, Киото, Нагасаки 
шаарларындагы медицина мекемелерин-
де 3 ай жїрїшїп, тажрыйбаларды топтоп 
кайтышты. Студенттерди башка мамле-
кетке жєнєтїїдє документтерди даярдоо 
жана кез келген кыйынчылыктарды жоюу 
оўойго турган жок. 

Экономика  илимдеринин доктору, 
профессор, КРнын билим берїїсїнїн 
эмгек сиўирген кызматкери, ИСИТОнун 
ректору Кубаев Борис Хамитович  биз 
менен болгон маегинде мына буларга  
токтолду:

– Албетте, адал эмгек эрезеге жет-
кирет, коомдо кадыр-баркка бєлєйт. Би-
лим берїїдє заманбап маалыматтык 
технологияларды тїзїї институтун не-
гиздеп, ушул бїгїнкї абалга жеткирге-
ним, менин жеўишим деп билем. ИСИТО-
менин боор этим, жан дїйнєм, байлыгым, 
кенчим. ИСИТО элге кызмат кылып, ар 
жылы нечендеген уул-кыздарыбыз са-
паттуу илим-билимге ээ болушуп, тур-
муштун узак сапарларына бет алышуу - 
да. Бизден алган билимин, турмуштук бай 
тажрыйбаларын элибиздин социалдык-
экономикалык абалдарынын оўдолуусуна 
жумшап жатышат. 

Биздин институт 2017-жылдын жыйын-
тыгында “Жылдын социалдык долбоору” 
номинациясынын жеўїїчїсї болуп, алыс-
кы аралыктан окутуу сис темасы ИСИТО-

до їзїрлїї жемишин берип жатканды-
гы тастыкталган. Бул долбоор ар кан-
дай турмуштук себептерден улам, жо-
горку билимге ээ боло албай жїргєн, 
тээ алыстагы улан-кыздарыбыздын 
асыл максаттарынын аткарылуусуна 
багытталган. Россия мамлекетинде 6 
миўден ашуун мекендештерибиз жа-
шайт. Учурда алардын миўге чукулу 
биздин окуу жайдын студенттери. Алар 
ушул долбоор алкагында билим алып 
жатышат. ИСИТОдо аралыктан туруп 
билим алуу алыстагы атуулдарыбыз-
га эле арналбастан, єз мекенибизде 
жашап атып эле мїмкїнчїлїгї чектел-
ген, убактысы окутуу мезгилине туу-

ра келбеген, ар кандай 
жїйєєлїї себептери 
бар жаштарыбызга да 
ыўгайлуу шарттарды 
тїзїп берет. Ушул дол-
боорду ишке ашыруу 
менен коомубуздагы 
социалдык абалдар-
ды жакшыртуу жєнгє 
салынууда. Биздин 
максаттарыбыздын 
эў орчундуусу адам-
дарга, коомго жакшы-
лык кылуу. Ошондук-
тан биздин окуу жай-
ыбызга киргенде эле 
окутуу корпусунун 
бийик жерине “Жак-
шылык жасагандан 
чарчабагыла!”-деген 
цитатаны чоў тамга-
лар менен айлана-
га даана кєрїнє тур-
гандай кылып жа-
зып койгонбуз. Бул 
фраза биздин ИСИ-
ТОнун лозунгу бо-
луп калды. Албет-
те, окуу жайдын 
кире беришине 
илим-билимге бай-
ланышкан фраза-
лардан жазып кой-
дук. Бирок, бїгїнкї 
кїнї жакшылык жа-
соо, кайрымдуулук 
кылуу-таўсык ма-
селелерге айлан-
ды. Ошондуктан ушул 
сєз тїрмєгїн тандап алдым.  Жаштары-
бызды жакшылык жасаганга,  улуулар-
ды урматтап, ар качан адам кєўїлї ме-
нен эсептешип, айланага мамиле жасоо-

го чакырып турабыз.   Ар намысы, абий-
ири толук адамдар жакшылыкка жанаша 
жашап, жакшылыктарды жасайт. Бирєєгє 
жакшылык жасасаў – ал жакшылыгыў эч 
качан жерде калбайт! Ошондуктан жак-
шылык жасагандан чарчабайлы, заман-
даштар!

 Экономика  илимдеринин доктору, 
профессор, КРнын билим берїїсїнїн 
эмгек сиўирген кызматкери, ИСИТОнун 
ректору Кубаев Борис Хамитович ме-
нен маектешип отуруп жашообуздагы 
жаркын инсандар бар болгону їчїн аа-
ламыбыз ажайып экендигине ынандым. 
Коомубузга, ар кандай социалдык кат-
марлардагы адамдарга да жакшылык-

тарды ушул адамдар жасап, жаштар-
га, замандаштарга їлгї кєрсєтїшєт ту-
ра. Жакшылыктар жакшылыктарга жол 
ачып, ийгиликтер бирге болсун, Борис  
Хамитович! 

Раиса ДЇЙШЄНБЕКОВА,  
«Кыргыз Туусу»
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– Марат Тєлєгєнович, бїгїнкї 
кїндє кємїр казып алуу кандай 
жїрїп жатат? Кїзїндє элибиз 
кємїрї жок карайлап калбайбы?

– Калкты, мекеме-уюмдарды кємїр 
менен камсыз кылуу милдети биз-
ге жїктєлгєн соў, ишканабыз болгон 
мїмкїнчїлїгїн пайдаланып, кємїр ка-
зуу менен алек болууда. Бизге негизи-
нен “Кара-Кеченин” борбордук участо-
гунан кємїр казып алууга уруксат бе-
рилген. Учурда “Кара-Кече” филиалын-
да 221 кызматкер эмгектенип жатат. 
Бїгїнкї кїндє ишканабызда кємїр ка-
зып алып жаткан жана ташыган 15 экска-
ватор, 34 самосвал, 3 жїктєгїч техника, 
2 бульдозер калкка кызмат кєрсєтїїдє. 
2021-жылдын 6 айында 140,7 миў тон-
на кємїр казып алынып, учурда кам-
пада 35 миў тонна кємїр сакталып ту-
рат. Дагы кїзгє чейин єндїрїмдїїлїктї 
кєбєйтїп, кїз-кыш айларында кємїр ме-
нен камсыз кылууну їзгїлтїккє учурат-
пайбыз деген бийик максатты иштеп  
жатабыз. 

– Сиздер кємїр казып алып  жат-
кан участоктун запасы канча 
жылга жетет?

– “Кара-Кече” филиалы борбордук 
участкасынан кємїр казып алууга лицен-
зия алган.  Кємїрдїн єнєр жайлык запа-
сы 42 млн. тоннаны тїзїп, лицензиябыз-
дын мєєнєтї 2030-жылга чейин тїзїлгєн. 
Биздин башкы максатыбыз кємїр кен-
ди натыйжалуу пайдаланып, сапаттуу 
тейлєєнї камсыз кылуу. Ошону менен 
бирге жылдан-жылга кємїр казып алуу-
нун кєлємї кєбєйїп жатат. Маселен, “Бор-
бордук” участогун єндїрїштїк єздєштїрїї 
программасына ылайык, 2018-жылы 450 
000 тонна, 2019-жылы 550 000 тонна, 
2020-жылы 650 000 тонна кїрєў кємїрдї 
казып алуу каралса, 2021-жылдан баш-
тап 750 000 тонна, андан ары дагы 
єндїрїштїн кєлїмїн кєбєйтїї талапта-

“Жылдын мыкты мекемеси” сынагына

“Кыштын камын жазда кєр” демекчи, калкты кємїр менен камсыз 
кылуу ар дайым орчундуу маселелердин бири болуп келет. Андан калса, 
кємїр казып алууда флагман катары таанылып калган “Кыргызкємїр” 
мамлекеттик ишканасынын “Кара-Кече” филиалына єтє жооптуу 
милдеттер жїктєлгєн. Себеби, филиалдын негизги тапшырмаларынын 
бири – кїз-кыш айларында  єлкєбїздїн тїндїк аймагындагы калкты, 

мекеме-уюмдарды жана Бишкек шаарындагы жылуулук борборун 
Кара-Кеченин кїрєў кємїрї менен камсыз кылуу болуп эсептелет. 

Албетте,  ушундай масштабдуу чарбаны кємїр менен убагында 
камсыз кылып туруу тынымсыз мээнетти талап кылат. 

Ушундан улам, “Кара-Кече” ишканасынын жетекчиси 
Марат Орозбаевди сєзгє тартып, тармактагы абал боюнча 

маек уюштурганбыз. 

“Кыргызкємїр”  
мамлекеттик ишканасынын 
“Кара-Кече” филиалынын  

директору Марат ОРОЗБАЕВ:

«Кємїр казып алуу жылдан-
жылга кєбєйїп баратат»

ры коюлган. Бїгїнкї кїндє мына ушул 
тапшырмаларды аткаруунун їстїндє иш-
теп жатабыз.

– Ишкананын материалдык-
техникалык базасына токтоло 
кетсеўиз?

– Материалдык-техникалык база-
быз канааттандырарлык десем болот. 
2015-жылдары биздин ишкананын ба-
лансында   эптеп-септеп иштеген Бе-
лАЗ, эки экскаватор болгон экен. Ан-

дан кийин Єкмєттїн колдоосу менен 
50 млн. сом єлчємїндє пайызсыз ссу-
да бєлїнїп берилип, “Кара-Кече” иш-
канасы эки  HyundaiR520LC-9S экска-
ватору, бир  ДЭТ-250   бульдозеру, їч  
LW500FN  жїк жїктєгїч техникаларына ээ  
болгон. 

Кара-Кече кенине жана Балыкчы ша-
арына сїрєткє тарта ала турган, виде-
окамерасы менен заманбап эки даана 
салмак єлчєєчї жабдууну орнотконбуз. 

Тараза электрондук форматта иштейт. 
Кємїр казуу жана тазалоочу унаалар-
га GPS орнотулган. Ошол эле учурда 
коррупциянын алдын алуу максатында 
кємїр шахталарында, анын ичинде кємїр 
таразага тартылган жерлерде 24 бай-
коочу камералар коюлган. Андан баш-
ка биздин ишкананын ишмердїїлїгїнїн 
жыйынтыгы боюнча Кореядан чыккан 
«DOOSAN 480DXL» їлгїсїндєгї эки экс-
каватор, 10 кємїр ташуучу унааларды 
алууга тендер єткєрїлїп, иштер жїрїп 
жатат. Акырындык менен материал-
дык-техникалык базабызды чыўдап  
жатабыз.

– Марат Тєлєгєнович, кємїр ка-
зып алуудагы єндїрїштїн жан-
данышы социалдык тєлємдєрдїн 
кєбєйїшїн шарттайт болуш 
керек. Ушул багытта коюл-
ган милдеттер кандай аткары- 
лууда? 

– Туура айтасыз. Єндїрїмдїїлїк арт-
кан жерде, киреше кєбєйєт. Анан албет-
те, ар бир мекеме-уюм же жаран бо-
лобу, мыйзамдын чегинде социалдык 

тєлємдєрдї убагында тєлєп турууга 
милдеттїї.  

“Кара-Кече” ишканасы акыркы жыл-
дары єзїнїн материалдык-техникалык 
базасын чыўдап, єндїрїштїн кєлємїн 
арттыруунун їстїндє иштеп жатат. 
Калк ты кємїр менен камсыз кылуу, 
ошону менен бирге мамлекетке  салык 
тєлємдєрїн тєлєєдє жылдан-жылга жак-
шы кєрсєткїчтєргє жетишип келе жа-
табыз. Маселен 2015-жылдары 229,4 
миў тонна кємїр казып алынган бол-
со, єткєн жылы бул кєрсєткїч 583 миў 
тоннага жетти. Бишкек жылуулук бор-
бору  2016-2017-жылдагы кїз-кыш мез-
гилинде 77 493 тонна кємїр менен кам-
сыз болсо, былтыр 313 712 тонна кємїр 
алышты. 

Иш жїргєн жерде єндїрїш жанда-
нып, тиешелїї салык тєлємдєрїн тєлєєгє 
мїмкїнчїлїктєр тїзїлєт эмеспи. Салыш-
тырып айта турган болсом, 2015-жылы 
49 738,0 сом салык, 11 626 сом социал-
дык фондго тєлємдєр тєлєнсє, 2020-жы-
лы 83 981 сом салык, 31 323 сом социал-
дык фондго тєлємдєр чегерилди. Єзїўєр 
кєрїп тургандай биздин ишканабыз жыл 
сайын салык тєлємдєрїн кєбєйтїїгє 
жетишїїдє. 

Кємїр казып алуу єлкєбїздєгї стра-
тегиялык жактан маанилїї тармак болуп 
эсептелет. Ошондуктан, Президентибиз, 
Министрлер кабинети жана тармактык 
министрликтер койгон тапшырмаларды 
убагында аткарууга болгон аракетибиз-
ди жумшай бермекчибиз. 
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дїбїртї

дїйнєТїркияны каптаган 
тилсиз жоо

28-июлдан бери Тїркиянын 21 
облусунда 71 токойдо єрт чыкты. 
Єрт кыска мєєнєттє 600 гектарга 
жакын жерге жайылган. Шамалдан 
жана кїндїн ысыгынан улам єрт 
эки кїндє башка туристтик аймактарга да жеткен. 
Тилсиз жоо тєрт адамдын ємїрїн алып, миўдеген 
тургун коопсуз жайга кєчїрїлгєнї кабарланды.

Асель РАМАНКУЛ кызы,  
“Кыргыз Туусу”

Єлкєнїн айыл чарба министри Бекир Пакдемир-
ли  абалды согуш менен салыштырып: «Бул со-

гушта токойчулар, мамлекеттик кызматкерлер жана 
калкыбыз менен болгон кїчїбїздї колдонуп, єрт ме-
нен согушуп жатабыз», – деп билдирген. Ал ошондой 
эле, тилсиз жоо менен їч учак, 38 тик учак жана 4000 
кызматкер алышып жатканын айтты.

Єрт Мармарис жана Бодрумдагы калктуу конуш-
тарга чейин жетип, айрым айылдардан жана мейман-
каналардан миўдей киши эвакуацияланган. Муну ме-
нен катар єрттєн токой жаныбарлары жана сейрек 
кездешїїчї бак-дарактар кїйїп кеткени айтылуу- 
да. Мармарис шаарынын башкы прокурору Мех-
мет Надир Ягжы єрткє байланыштуу иликтєє баш-
талганын билдирди. Анткени жергиликтїїлєр ара-
сында, токойлордо чыккан єрт «саботаж болу-
шу мїмкїн» же «террордук чабуул» деген пикирлер  
айтылууда.

Бєлїшкєн адам эркинен 
ажыратылат

Беларусь соту польшалык “Белсат” телеканалын 
экстремисттик деп тапты. Ички иштер министрлиги 
єлкєдєгї эў популярдуу маалымат булагы «Белсат» 
телеканалынын кабарларын соцтармактарда 
бєлїшкєн адам айып пул тєлєйт же эркинен 
ажыратылат деген чечим чыгарды. 

Єлкєнї чейрек кылымдан бери башкарып кел-
ген Александр Лукашенко ушул айда талаш-

туу президенттик шайлоонун бир жылдыгын утурлай 
єлкєнї активисттерден, маалымат каражаттарынан 
жана жарандык коомдон «тазалайм» деп эскерткен. 
Буга чейин беларусь бийлиги кєз карандысыз маа-
лымат каражаттарына жана жарандык коомго кар-
шы кысымды кїчєткєн. Ушул айда эле активисттер 
менен журналисттердин кеўселери жана батирлери 
200дєй жолу тинтїїгє алынганын «Весна» укук кор-
гоо уюму билдирген. Учурда темир тор артында 27 
журналист отурат. Арасында «Белсаттын» эки жур-
налисти Катерина Андреева жана Дарья Чулцова 
бар. Алар “коомдук тартипти бузууга багытталган ка-
лайман иш-чараларды уюштуруу” беренеси боюнча  
айыпталууда.

Тергєєнїн маалыматы боюнча, журналисттер 
нааразылык акциясын уюштуруп, ага кєп адамдар-
дын катышуусуна шарт тїзгєн. Ал Минскидеги коом-

дук транспорттун кыймылына тоскоолдук жараткан. 
Андреева менен Чульцова кїнєєнї моюнуна алган  
эмес.

«Белсат» 2007-жылы Польшанын Тышкы иштер ми-
нистрлиги менен мамлекеттик Telewizja Polska теле-
радиокомпаниясынын ортосунда тїзїлгєн келишимдин 
негизинде ачылган телеканал. Негизинен беларусь ти-
линде берїїлєрдї чыгарат. Ошондой эле, айрым те-
лепрограммалары орус тилинде да даярдалат. Теле-
канал Беларустагы нааразылык акцияларын жигердїї 
чагылдырып келет. 

Вакцина алууну каалабаса 
жумуштан бошотулбайт

АКШда бардык федералдык кызматкерлер 
коронавируска каршы эмдєєдєн єтїшї керек. 
Мындай талапты президент Жо Байден 29-июлда 
жарыялады. 

Федералдык кызматкерлер муну милдеттїї 
эмдєє катары кабыл алышкан жок.  Антке-

ни, кызматкер вакцина алууну каалабаса жумуш-
тан бошотулбайт. Ошентсе да, эмдетїїнї  каала-
баган мамлекеттик кызматкерлер маал-маалы ме-
нен коронавирус жуктурбаганын далилдеген тесттин  
жыйынтыгын кєрсєтїп турушу керек. Бирок, эмдєєдєн 
єтпєгєндєрдїн иш сапарларына чыгууларына  чектєє  
киргизилет. 

Тажикстанда «дельта» штаммы 
катталды

Єлкєнїн Саламаттык сактоо министрлиги 
коронавирустун «дельта» штаммы катталганын 
ырастады.

Мекеме башчысынын орун басары Гафур Мух-
синзода «дельта» штаммын аныктаган тест-

тин жыйынтыктары Лондондогу атайын референс-
лабораторияга жєнєтїлгєнїн билдирди. Анын айты-
мында, бийлик абалды туруктуу деп эсептейт, мын-
дан улам жалпы улуттук карантин киргизїї зарылдыгы  
жок.

«Дельта» вирусу былтыркы вируска салыштыр-
малуу кыйла тез жайылат. Ошондуктан биз бар-
дык жарандарды санитардык-эпидемиологиялык 
нормаларды сактоого чакырабыз», – деп  
кошумчалады. 

Єспїрїмдєрдї Moderna 
менен эмдєєгє уруксат 

Европанын дары-дармекти тескєєчї 
агенттиги коронавируска каршы 
Moderna препараты менен 12-17 
жаштагыларды эмдєєгє уруксат 
берди. Єспїрїмдєргє деле чоў 
кишилер сыяктуу тєрт жума аралык 
менен эки доза сайылат.

Европа Биримдигинде калктын жарымынан кєбї 
коронавируска каршы вакцина алды. 2-июнда 

Дїйнєлїк Саламаттык сактоо уюму Кытайдын Sinovac 
компаниясынын коронавируска каршы вакцинасын кол-
донууга уруксат берген.

Жер кєчкї 31 адамдын ємїрїн 
алды

Индиянын Мумбай шаарында жекшемби кїнї 
нєшєрлєгєн жаандан улам болгон жер кєчкїдєн 
кеминде 31 адам кєз жумду. 

Мумбай Чембур жергесинде 21, Вихроли айма-
гында дагы 10 адам каза тапты. Издєє, кутка-

руу иштери тїнї менен жїрїїдє.
Мумбай аэропортунда бир кїндє 250 миллиметр-

ди тїзгєн жаан жааган. Нєшєрлєп жааган жамгырдан 
улам жер кєчкї жїрїп, їй, унааларга, бїтїндєй район-
го зыян келтирген.

Казакстанда «кызыл» аймактар 
пайда болду

Казакстандын башкы санитардык дарыгери Ерлан 
Киясов коронавирустун жайылышы єтє кооптуу 
болуп жаткан аймактарды “кызыл” катары белгилєє 
жєнїндє токтомго кол койду.

Мурда вирустун таралышы кызыл, сары жана жа-
шыл аймак деп бєлїнгєн. Азыр Тїркстан облу-

сунан башка аймактар “кызыл” зонада. Нур-Султанда 
инфекциялык ооруканаларда орундардын 70 пайыз-
дан ашууну толуп калды.

Алматы, Атырау, Чымкент жана Караганды шаарла-
рында 2-августтан баштап Ashyq тиркемесин колдон-
богон бардык мекемелер кызмат кєрсєтїїнї токтотот. 
29-июлдагы маалыматка ылайык, Казакстанда бир сут-
када 7500 кишиден вирус аныкталып, 97 адам єлгєн.
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Н.Ишекеев окумуштуу катары ага 
татыктуу, б. а. илимге аралаша баш-
таган алгачкы мезгилден тарта эле ал 
илимий-методикалык макалаларын-
да орто мектептерде тїзїлє башта-
ган проблемаларды мезгилдїї бас-
ма сєз каражаттарында байма-бай 
алып чыгып, жаштарга адабий би-
лим берїїнїн актуалдуу маселелерин 
кєтєргєн болсо, азыркы учурда мез-
гил талабына ылайык тїрдїї талкуу-
ларды єткєрїїгє катышып, педагоги-
ка илимде кыргыз адабиятын окутуу-
нун методикасы деген илимдин толук 
калыптануусуна єз їлїшїн кошту. Со-
вет дооруна чейин кыргыздын жай тур-
муш менен бирге єнїккєн адабий чы-
гармалар аркылуу билим жана тарбия 
берїї жумуштарын кадимки илимий-
теориялык мазмунга алып чыгууда єз 
їлїшїн кошкон Н.Ишекеев ар кыл пи-
кирлеринде адабий билим берїїнїн 
маселелерин коомчулукка жарыялоо 
менен бирге республикада жаўыдан 
тїптєлє баштаган эгемендїїлїктєн 
кийинки кыргыз адабиятын окутуу 
проблемасын жакшыртууга жумшап, 
кыргыз адабиятын орто жана жогор-
ку окуу жайларына окутуу саясатын 
иштеп чыгууда маанилїї роль ойно-
ду. Ал соўку жылдарда адабий чы-
гармалардагы кєркєм-эстетикалык 
баалуулуктарды таанып-билїї багы-
тына тиешелїї бир нече критерий-
ден турган ойлорун айтып, келечек 
муундардын жан дїйнєсїндє ада-
бий дєєлєттєрдї таанып-билїї че-
берчилигин калыптандыруу жолдо-
рун сунуштап келет. Окумуштуунун 
Ч.Айтматовдун «Бетме-бет» повести-
нин мисалында окуучуларга кантип 
адабий билим берїї мїмкїн экенди-
ги жєнїндє айткан методикалык су-
нуштары бїгїн толук маанисин сак-
тоо менен бирге педагогика илимин-
де далай кылымдап калыптанган оку-
туунун дидактикалык ишмердїїлїктї 
жетектєє жагын жаш мугалимдерге 
їйрєтє алат. 

Азыр Кыргыз Республикасынын орто жана 
жогорку кесиптик билим берїїсїндє бир катар 
татаал маселелер бар. Алардын бири улуттук 
адабиятты кийинки муунга їйрєтїї болуп 
саналат. Кєчмєн турмуштун єзгєчєлїгїнє 
жараша   руханий байлыгын адабий чыгарма-
ларга сактап келген кыргыз элинин  асыл  му-
растарын ар бир жаш муунга їйрєтїї азыркы 
орто жана жогорку окуу жайларынын эў башкы 
милдеттеринин бири экенине карабас тан, соўку 
жылдарда аны окутуу маселелери кескин на-
чарлады. Бул кыргыз адабияты окутулбай 
жатат дегендик эмес, анын мазмуну 
азыркы замандын талаптарына 
ылайык аўдаштырылбай, ке-
лечек муунга окутуп-билдирїї 
концепциясынын талаптагы-
дай иштелип чыга электиги 
менен тїшїндїрїлєт. Пробле-
маны ааламдашуу процесси 
менен бирге караганда єнїккєн 
єлкєлєр сунуш кылган кєз ка-
раштарды дал єзїндєй кабыл-
дап, орто жана жогорку окуу 
жайларынын окуу стандарттары 
жана окуу пландарына ойлонбой 
жайгаштырууга киришкен шарт-
та социалдык чєйрє менен илимий 
коомчулукка туура тїшїндїрбєсє 
бир нече жыл єткєн соў кыргыз-
дын улуттук кєркєм-адабий дїйнє кабылдо-
осу жоголчудай болуп турат. Аны чечїї би-
ринчи кезекте илимий чєйрєдє туруктуу кон-
цепция иштеп чыгуу менен бирге анын реал-
дуу турмуштук шартта аткарылыш жолдо-
рун тїзїї маселеси аркылуу аныкталат. Муну 
мамлекеттик деўгээлде кайсы проблемалар менен бай-
ланыштыруу жагын бир гана илимий чєйрє, окумуш- 
туулардын башын бириктирген уюмдар гана иш-
ке ашыра алат. Ошондуктан биз Улуттук илимдер 
академиясында педагогика илимдери боюнча жары-
яланып жаткан мїчє-корреспонденттик орунга пе-
дагогика илимдеринин доктору, профессор Н.Ишекеевди сунуш  
кылабыз.

Татыктуу окумуштуу

Кыргыз адабиятын окутуу 
саясатын иштеп чыгууда 

Ишекеевдин ролу зор
Ал єз мезгилинде Кыргызстанда-

гы жалпы орто мектептерде кыргыз 
жазуучуларынын прозалык чыгарма-
ларын окутуунун методикасы боюнча 
жаўыча усулдук жол-жобо таап, чыгар-
манын мазмунунан баланын жеке тур-
мушуна керектелїїчї адамдык мїнєз-
касиеттерди аўдап тїшїнїїгє мїмкїн 
болгон деталдарды табууга жетише 
алган. Анын мындай ойлору акырын-
дап тїптєлїп, улуттук педагогикада 
концептуалдуу ойлорго айланган бол-
со, турмуштук керектєєгє ылайык ба-
ланы адамдык сапаттарга тарбиялоо-
нун маселеси катары азыр окуу про-
цессинде колдонулуп жатат. Єзгєчє 
жаш мугалимдер Н.Ишекеевдин 
илимий-методикалык ойлорун мурда 
иштелген салттуу методдорду колдо-
нуу шартында сабактын ыгына карата 
тандап алышып, аны сабактын билим 
берїїчїлїк мїмкїнчїлїгїн жакшыр-
туу максатында кєп пайдаланганын 
кєрїп жїрєбїз. Мындай кєрїнїштїн 
єзї сабакта колдонууга зарыл бол-
гон окутуу усулдарын Н.Ишекеев ре-
алдуу турмуштук кырдаалдар менен 
байланыштырып, жеке табылгала-
ры аркылуу толуктап бергенин ачык-
тайт. Доор алмашып, адабий чыгар-
маларды окутуу жолдору бир кыйла 
єзгєрсє да окумуштуунун окуучуларга 
адабий чыгармаларды їйрєтїї фор-
маларынын эскирбегендиги окуу про-
цессинин соўку маселелерин чечїї 
ыкмаларында Н.Ишекеевдин педа-
гогикалык ойлору маанилїї орунда 
экенин кєрсєтїп, элдин єткєн тары-
хы менен бїгїнкї реалдуу турмуш 
чындыгын байланыштырууда, мын-
дай катышты образдуулуктун чегин-
де кабылдап, єзгєчє мектеп окуучу-
ларынын эстетикалык дїйнє кабыл-
доосун калыптандырууда маанилїї 
роль ойноп келет. Ал окумуштуунун 
мезгилдїї басма сєздє жарыялан-
ган алгачкы макалаларынан тарта 
єзєктїї бир маселе байланыштыры-
лып, балдарга этнопедагогикалык би-

лим жана тарбия берїї їчїн адабий 
чыгармачылыктын тїрдїї касиетте-
ри аныкталган болсо, кыргыз жаш-
тарынын адеп-ахлактык, моралдык-
нравалык сапаттары толук сакталуу 
менен ар тараптуу билимге ээ бо-
лушуна тиешелїї компетенциялар-
ды калыптандырууда кєркєм элестїї 
ой жїгїртїїнїн маани-маўызы ошол 
деўгээлинде камтылып жатат. 

Анын негизинде мурдатан салт-
туу аткарылып келген жумуштар де-
мократиянын талаптарына ылайык 

єзгєрїлїп, адабий билим берїїнїн 
мазмунуна бир катар толук-

тоолор кириши керек 
болсо, ал замандын 
жаўылануусуна жара-
ша социалдык талап-
тарга ылайык ар тарап-
туу камтылып, кантип 

ишке ашырууга зарыл болгон окутуу-
нун ык-усулдарын практикада пайда-
лануу «даяр» тїрїндє кабыл алын-
ды. Анткени Н.Ишекеев єзїнїн или-
мий изилдєє жумуштары менен чек-
телип калбастан, Кыргызстандын мек-
тептери менен жогорку окуу жайла-
рында кыргыз адабиятын окутуунун 
социалдашуусуна кєўїл буруп, ага 
алгач окутуучу болуп кирген азыркы 
Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улут-
тук университетинде кыргыз филоло-
гия факультетинин деканы, кыргыз ти-
лин жана адабиятын окутуунун мето-
дикасы кафедрасынын башчысы, пе-
дагогикалык ишмердїїлїк жана Мам-
лекеттик тил боюнча проректору, Кыр-
гыз Республикасынын Билим берїї 
жана илим министринин орун баса-
ры, Кыргыз Республикасынын Пре-
зидентине караштуу Мамлекеттик тил  
боюнча улуттук комиссиянын тєрагасы 
сыяктуу кызматтарды алган тажрый-
баларын пайдаланган. 

Анын мисалы катары Ч.Айтматов 
атындагы эл аралык коомдук ака-
демиянын академиги, Абай атында-
гы Казак улуттук педагогикалык уни-
верситетинин Ардактуу профессору, 
К.Тыныстанов атындагы Ысык-Кєл 
мамлекеттик университетинин Ар-
дактуу профессору сыяктуу ардак-
туу наамдарга ээ болушун кєрсєтїїгє 
болот. Коомчулуктун сый-урматын 
аныктаган мындай наамдар профес-
сор Н.Ишекеевге кокусунан берил-
ген эмес, ал Кыргызстанда адабият-
ты окутуунун тїрдїї этаптагы актуал-
дуу маселелерине байкоо салып тур-
бастан, тектеш элдердин педагоги-
ка илимдеринде болуп жаткан тары-
хый єзгєрїїлєрїнє жана азыркы мез-
гилдеги абалына тикелей катышып, 
1996-2012-жылдар аралыгында Кыр-
гызстандын Улуттук аттестациялык ко-
миссиянын педагогика илимдери бо-
юнча эксперттик комиссиянын мїчєсї 
жана Казакстандын докторлук (канди-
дат) диссертацияларды жактоо боюн-
ча кеўештердин мїчєсї катары илим-
ге єз салымын кошконунун натыйжа-
сы болуп саналат. Ага маалымат ка-
ражаттарында жарыяланган 200дєн 

ашык илимий эмгектери мисал болуп 
берсе, ЖОЖдор їчїн окуу китептери 
жана окуу-методикалык куралдарын, 
орто мектептин кыргыз адабияты бо-
юнча VI жана XI класстарынын окуу 
китептерин, монографияларын бєлїп 
кєрсєтїїгє болот. Єзгєчє анын кєркєм 
чыгармаларды орто мектептерде оку-
туунун мазмуну жана формаларын, 
мектептерде адабиятты окутуунун та-
рыхы жана азыркы учурдагы актуал-
дуу проблемаларын, окуу пландарын, 
окуу программаларын жана окуу ки-
тептерин мазмундук табиятына кара-
та айткан илимий кєз караштары азыр 
да маанисин жогото элек. Профессор 
Н.Ишекеев илимдин алты докторун, он 
бештей кандидатын даярдаган болсо, 
соўку жылдар їчїн маанилїї окутуу-
нун жана тарбиялоонун теориясы ме-
нен инновациялык технологиялары 

боюнча илимий-теориялык сунушта-
ры алар жазган илимий изилдєєлєрдє 
белгилїї єлчємдє чагылдырылган. 

Илимий ишмердигинен тышкары 
профессор Н.Ишекеев тїрдїї коом-
дук жумуштарга катышып, «Кыргыз 
тили жана адабияты» республикалык 
илимий-усулдук журналдын башкы ре-
дактору, “Эл Агартуу”, “Мектеп-Школа” 
журналдарынын редакциялык тобу-
нун мїчєсї, Кыргыз Республикасы-
нын Президентине караштуу Мам-
лекеттик тил боюнча улуттук комис-
сиянын мїчєсї, Билим берїї жана 
илим министрлигиндеги Республи-
калык илимий-методикалык совет-
тин кыргыз тили жана адабияты сек-
циясынын башчысы, КРнын Жогорку 
Кеўешинин сессиясынын чечими аркы-
луу КРнын Президентинин Указы ме-
нен Улуттук телекєрсєтїї жана радио-
уктуруу корпорациясын кєзємєлдєєчї 
кеўештин мїчєсї, Кыргыз Республи-
касынын Президентинин 2013-жылда-
гы № 155-Жарлыгына ылайык Кыргыз 
Республикасында 2014-2020-жылдары 
мамлекеттик тилди єнїктїрїїнїн жа-
на тил саясатын єркїндєтїїнїн улут-
тук программасын иштеп чыгуу боюн-
ча жумушчу топтун мїчєсї катары бир 
катар маўыздуу иштерди аткара алган.

Жогорку кесиптик билим берїїгє 
дайыма єз їлїшїн кошуп турган 
Н.Ишекеевдин єлкєнїн жоопкер атуу- 
лу катары бардык жерде єзїнє тап-
шырылган жумуштун “майын чыга-
ра” иштєєгє аракеттенип, жаран-
дык коомчулукта тїзїлгєн пробле-
маларды туура чечїїгє кам кєрїшї, 
иштеген бардык жеринде дайыма 
кадыр-баркка ээ болушу жана про-
фессор Н.Ишекеевдин педагогика 
илиминде жетишкен мындай ийги-
ликтери Кыргыз Республикасынын 
Улуттук илимдер академиясынын 
мїчє-корреспонденттигине татыктуу 
талапкер экендигин айкындайт.

К.Д.КЕНЖЕШЕВ,  
К.Карасаев атындагы БМУнун 

кыргыз филологиясы 
факультетинин деканы, п.и.к., 

профессор                                                                                
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Баткен

Баткенде жергиликтїї кеўештердин аял 
депутаттарынын деўгээлин жогорулатуу 
максатында «Элеттик аялдардын чечим кабыл 
алууга катышуусун кїчєтїї» аттуу эки кїндїк 
тренинг болуп єттї. 

Тренингди “Аялдарды колдоо борбору” коом-
дук бирикмесинин директору, жергиликтїї єз 

алдынча башкаруу жана муниципалдык башкаруу, 
укуктук маселелер боюнча белгилїї адис, тренер-
эксперт Бакен Досалиева єткєрдї. Ал Кыргызстан-
да соўку шайлоолордон кийин айылдык кеўешке же-
текчи болгон аялдар кыйла кєбєйгєнїн билдирди. 

Анын айтымында айылдык кеўештерде аялдарга 
30% квота каралган мыйзам 2019-жылы кабыл алын-
ган. Мындай эреже быйыл 11-апрелде жергиликтїї 
шайлоодо алгачкы ирет колдонулду. Натыйжада 30 
эмес 38% квотаны айым депутаттар камсыз кылы-
шып, аялдар єздєрїнїн активдїїлїгїн кєрсєтїштї. 
Ошого карабастан айрым аймактарда кыз-келиндер 
жергиликтїї кеўешке квота менен шайланып келге-
нине байланыштуу нааразылык чыккан жана мын-
дан улам Боршайком аял депутаттарга бут тос- 
поого чакырган.

Белгилеп кетїїчї жагдай, ушундай эле окутуу-
семинарлары Кадамжай жана Лейлек районунда 
дагы єткєрїлдї.

Алгылыктуу  кєрсєткїчтєр

Кызыл-Кыя шаардык мэриясынын 2021-жылдын 
биринчи жарым жылдыгын жыйынтыктаган 
коллегиялык жыйыны болуп єттї. Ага 
Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым 
укуктуу єкїлїнїн орун басары Жаныбек Исаков, 
шаар мэри Асилбек Маткалыков баш болгон 

шаардын коллегия мїчєлєрї катышты.  
Бул тууралуу шаардык мэриядан  
билдиришти.

Баяндамачылардын маалыматтарына та-
янсак, Кызыл-Кыя шаарында 2021-жыл-

дын 6 айында єнєр жайынын кєлємї 262,4 млн.

сомго, рыноктук тейлєєлєрдїн кєлємї 102,3 пай-
ызга,  калкка кызмат кєрсєтїїнїн єсїї темпи 
108,7%, салык топтоонун планы 102,2% аткары-
лып, єсїї темпи 121,0% аткарылган. Макроэконо-
микалык кєрсєткїчтєрдї жогорулатуу боюнча иш-
чаралар аткарылып алгылыктуу кєрсєткїчтєргє 
жетишкен. 

3 ишкана ачылды
Кызыл-Кыя шаарында Министрлер кабинетинин 
тапшырмасына ылайык жаўы ишканаларды ачуу боюнча 
8 ишкана пландаштырылган. Алардын 4сї єндїрїш 
тармагында, ал эми 3сї тейлєє, кызмат кєрсєтїї тармагында. 
Аталган ишканалардын капиталдык салымы 695,7 млн.
сомду тїзїїдє. Анын негизинде 672 жаўы жумуш орундары 
тїзїлєрї кїтїлїїдє. 2021-жылдын 1-жарым жылдыгына 
карата 3 ишкана ачылып, пайдаланууга берилди.

2020-жылы Кызыл-Кыя шаарында єндїрїш тармагын 
єнїктїрїї максатында мурдагы бут кийим тигїї 

фабрикасынын имаратында їч тараптуу келишимдин негизинде, 
3,0 млн. доллар инвестиция тартуу аркылуу ЖЧК “Глобал Гар-
мент” тигїї фабрикасы ачылды. Аталган тигїї фабрикасында 500 
жаўы жумуш оруну тїзїлєт. Быйылкы жылга дагы кошумча 500 
орун тїзїлїп, кошумча тигїї машиналары  орнотулду.   

Эмдєє пункттары  
иштеп жатат

Кызыл-Кыя шаарында коронавирус оорусуна каршы  5 эмдєє пункттары ачылып, эмдєє 
кїнї-тїнї иштеп жатат. Ошондой эле 2 мобилдик топ тїзїлгєн.  Бїгїнкї кїндє 1660 
адам эмдєєдєн єттї. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти.

Шаардык ЖДПБнда оорулуулар провизордук бєлїмгє жайгаштырылган. Бїгїнкї 
кїндє терапия бєлїмїндє 50 кошумча койка даярдалган, керектїї учурда 150 

орун камсыздоого мїмкїнчїлїк бар. Андан сырткары 10 орун балдар бєлїмїндє, 10 
орун тєрєт їйїндє даярдалган. Оорулуулар менен бїгїнкї кїндє 26 медициналык 
кызматкерлер иштеп жатат. Коронавируска каршы кїрєшїїгє 60 дарыгер даярдык  
кєргєн.

Гїлчехра ТАЖИБАЕВА,   
«Кыргыз Туусу»

Баткенде айым депутаттар окутулду

Баш мыйзамыбыз болгон 
Кыргыз Республикасынын 

Конституциясында ар кимдин же-
ке менчикке болгон укугу кол тий-
гис экендиги жєнїндє так жазыл-
ган. Бирок ошол кол тийгис деген 
жеке менчикке ээлик кыла албай 
канча адамдар зарлап жїргєнїнє 
єзїм кїбє болгондо гана аргасыз 
ишендим. Юридикалык жогорку 
билимдїї, ємїр бою укук коргоо 
жаатында иштеп келген, учурда 
адвокат болуп иштеп жїргєн ма-
га ушундай мамиле болсо, анда 
башка карапайым адамдардын 
кайрылган арыз-муўу жылдап 
каралбай жатканына таў калбай 
деле койсок болчудай.

   Сєз менин 2020-жылдын 
23-октябрындагы сатуу-алуу ке-
лишими менен сатып алган айыл 

Кыргыз Республикасынын Президенти С.Н.ЖАПАРОВго
Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору К. ЗУЛУШЕВге

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министри У. НИЯЗБЕКОВго

Єзїн-єзї билип,  
єтїгїн тєргє илип...

чарба багытындагы аянты 3,47 
га жер тилкеси тууралуу бол-
мокчу. Жаз келери менен айдап, 
себїї иштерине киришели десек 
эле мага таандык жерди “Ветка” 
айыл чарба кооперативинин же-
текчилиги, Арслан аттуу Мыкан 
айылынын тургуну єзїм билем-
дик менен айдап-сээп алышып-
тыр. Маселени єз алдынча чеч-
кенге мїмкїн болбоду. Арга жок 
Аламїдїн райондук ички иштер 
бєлїмїнє арыз менен кайрылуу-
га туура келди. Анда аталган жа-
рандарга Кыргыз Республикасы-
нын Жазык кодексинин 207-бере-
несинде каралган кылмышты жа-
сагандыгы, бєтєн жер тилкесин 
єзїм билемдик менен ээлеп ал-
гандыгы їчїн чара кєрїп, єзїмє 
таандык жер аянтын мага, мен-

чик ээсине кайтарып берїїнї су-
рангамын.

   Менин жазган арызым 
2021-жылдын 11-мартында Кыл-
мыштардын жана жоруктардын 
бирдиктїї реестрине катталган. 
Ошондон бери жыйынтык жок. 
Кєрсє, КЖБРге белгисиз адам-
дар жерди ээлеп алышкан, кыл-
мыш кїмєндїї деп жазышыптыр. 
Бул ишти иликтєєнї чексиз соз-
дуктурганга жакшы шылтоо экен. 
Мына сага, мен конкреттїї адам-
дарга чара кєргїлє деп арыз жаз-
сам, алар белгисиз бирєєлєрдї 
издеп жїрїшєт. Т. Жыргалбеков 
деген тергєєчї таламандын чак 
тїшїндє таппай, карайлап из-
демиш болуп жїрє берди. Ай-
ла жок Чїй облустук ички иш-
тер башкармалыгына даттануу 

жаздым. Чїй облустук ИИБнын 
тергєєчїсї Р. Иманалиев болсо 
белгилїї макалдагыдай кылып, 
жумшап коюп жатып алды.  Жыр-
гатпаган Жыргалбеков ошондо 
гана бир аз козголумуш болуп, 
“Ветка” кооперативинин жетек-
чиси С. Мустаковду, бригадири 
А.Осмонкуловду суракка алы-
мыш болду. Болду, иш андан 
ары жылган жок. Оозуна талкан 
салып алган баладай унчугуш-
пайт. Же тїшїмдї жыйнап, ки-
решени бєлїшїп алгандан кий-
ин сїйлєшєлї деп кїтїп жаты-
шабы, айтор белгисиз.

Мурда да ички иштер орган-
дарынан иштен кетип, кайсы 
бир жолдор менен кайра кыз-
матка келип калган жыргатпа-
ган Жыргалбековдун суу кечпе-
ген шылтоосу да даяр. Сиз са-
тып алган жериўизди айыл чар-
ба кооперативинен ажыратып 
алышыўыз керек экен дейт. Кы-
зыгы, єзїмдїн жеке менчик же-
римди кайсы бир кооператив ээ-
леп алса, кайра мен барып же-
римди бєлїп бергиле деп су-
ранышым керекпи. Анда жеке 
менчикти тастыктаган мыйзам-
дуу документтин, жер тилкеси-
не болгон жеке менчик туура-
луу кїбєлїктїн эмне кереги бар. 

Эртеў дагы бирєє келип ээлеп 
алса, ага да жалдырап барышым 
керек болобу. Логика болбосоў 
коё кал. 

Айла кеткенде КР Ички иш-
тер министри У. Ниязбеков-
го кайрылдым. Алар ИИМдин 
тергєєчїсї Чолпонбай уулу Нур-
ланга тапшырышты. Ал болсо 
ишти кароо мєєнєтї бїтє элек, 
ошондон кийин келиўиз деп оо-
зун кургак чєп менен аарчып ко-
юп беймарал отурган кези. 

Мына ушундай, урматтуу 
Президент!

Мен айтпасам ким айтат эле 
дегендей, айла кеткенде Кон-
ституциянын кепили катары 
Сизге кайрылууга мажбур бо-
луп отурам. Ушундай кайды-
герликти кєргєндє, мен го мен, 
ал эми юридикалык сабаты жок 
жєнєкєй карапайым жарандар-
дын арыз муўу таптакыр эле кєз 
жаздымда калып кетеби деген 
бїдємїк ойго аргасыз кептелет  
экенсиў. 

Сиздерди тереў урматтоо 
менен, 

   Кубат ШАТМАНОВ, 
Кыргыз Республикасынын 

ички иштер органдарынын 
ардагери, адвокат                       
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Кºл т¿ст¿¿ кºйнºк кийип 
б¿г¿н т¿н¿

Кºл т¿ст¿¿ кºйнºк кийип б¿г¿н т¿н¿,
Б¿г¿н т¿н¿ т¿ш¿¢º кирсем экен.
Качанкы кайрылбаган жаштыгы¢дын,
Бир ¿з¿м жалынына к¿йсºм экен.

Ал т¿ндº чертер сенин терезе¢ди,
Сыдырым желге ийилип жаш бутактар.
Алыстан сапар тарткан каркыралар,
Сагынып кºл ¿ст¿нºн жаз кучактар.

Анда сен эстей албай тааныш ¿нд¿,
Шарпылдак толкундарды сапырарсы¢.
Кºздºр¿¢ толуп кетип кусалыкка,
Обонун улуу жаздын чакырарсы¢.

Ал – ¿м¿т бийиктикте жанып турган,
Сагыныч сени кºздºй шашып турган.
Єк¿н¿ч кº¢¿лдºг¿ аяр сезип,
Сезимге бир му¢айым жашынышкан.

Аны сен изде, ташып кайра толуп,
Шатырап кызыл кечте жамгыр болуп.
Издегин ж¿рºктºг¿ арзуу болуп,
Жазында та¢ды тосчу жа¢ы ыр болуп.

Кºл т¿ст¿¿ кºйнºк кийип б¿г¿н т¿н¿,
Б¿г¿н т¿н¿ т¿ш¿¢º кирсем экен.
Эси¢е т¿шº калган жаштыгы¢дын,
Бир ¿з¿м жалынына к¿йсºм экен,
Чын эле мен т¿ш¿¢º кирсем экен...

Ушул ырды улам кайталап окуган 
сайын, “Биз Айг¿л Узакованы ºз уба-
гында адам катары, акын катары канча-
лык т¿ш¿нд¿к болдук экен?» деген ой ке-
тет. Башкалар кандай кабыл алат, ким 
билет «КªЛ Т¯СТ¯¯ КªЙНªК КИЙИП 
Б¯Г¯Н Т¯НЇ» деген саптарды жазыш 
¿ч¿н акын ºл¿п, кайра тирилгендей се-
зимди баштан кечирбесе, мындай акыл 
менен эстин, сезим менен туюмдун 
ортосунан келип чыккан ырды жаратуу  
кыйын. Мындай ырлар к¿н сайын эле жа-
рала бербейт. Бул ыр – адамдын, акындын 
жан д¿йнºс¿н¿н гимни. Аруулуктун гимни. 

Акын Айг¿л Узакованын кºп ырлары 
мына ушундай к¿чт¿¿ дем, ысык илеп 
менен жазылган. Анын ар бир ырын-
да акындын тагдыры эле эмес, адам-
дын, махабатка куса болгон, махабатка  
суусаган, ча¢каган аял  затынын тагдыры  
жатат. 

Баарыбызга тааныш Рыспай Абды-
кадыров обон чыгарган «Сагынган жан-
мын сага окшоп» деген ырын эле кайра 
бир окуп кºрºл¿ч¿:

ªрттºд¿м дебе, жаз менен 
келип жалынга,

Жаны¢да турсам жайдары 
м¿нºз кºр¿н¿п.

Сен ала келген кº¢¿лд¿н 
ысык демидир,

Сан ойго б¿г¿н ээ бербей 
турсам тºг¿л¿п.

Акын Айг¿л УЗАКОВА:

«ªрттºд¿м дебе, жаз менен келип жалынга,
Мен дагы кºлд¿ сагынган жанмын сага окшош...»

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ, “Кыргыз Туусу”

Кыздар поэзиясына сыр жашырбаган ачыктыкты, кир кол менен 
кармагыс аруулукту жана кєпкєк асмандай тунуктукту, бейкїнєє 
уяўдыкты, куулугу жок назиктикти акын Айгїл Узакова алып келип, 
«Айгїл Узакованын мектеби» деген мектепти тїзїп кеткени белгилїї. 
Анын єзї ойдон чыгарылган жасалма нерсе эмес, мыйзам ченемдїї 
кєрїнїш. А.Узакованын сїйїї лирикаларында бышактаган кєз 
жашка, єксїгєн арманга, кейип-кепчиген алсыздыкка караганда, єз 
сїйїїсї їчїн єрттї кечїїгє даяр сезим эрки, кєз ирмемдик болсо да, 
махабаттын єкїттїї бактысы, ага болгон пенделик каниет кєбїрєєк. Ал 
акын катары турмушка, асыресе махабат темасына келди-кетти эмес, 
тереў ойлуу мамиле жасаган жана жазган. Анын ырлары мына ошонусу 
менен окурманды єзїнє тартат, ойго салат, акындын ойлору менен кошо 
махабат дїйнєсїнє ой чабыттатат, канат байлатат. Жашоого болгон 
кумарды ого бетер арттыртат.

Мезгилди к¿ткºм маанайы 
к¿здºй кыялкеч,

Му¢айым жанган ¿м¿ттºн т¿з¿п 
бир элес.

Убайым жеген к¿ндºрд¿ тансам 
бир паска,

Мендеги шоктук анчейин 
жаштык деле эмес.

Жа¢ылбасам, акын Айг¿л Узакова тун 
жыйнагы чыккандан кийин бекен же ан-
дан бир топ кийинирээкпи, кºп жылдар 
адабий чºйрºдºн алыстап кеткендей бол-

ду. Алыстап дегеним, ырлары мезгилд¿¿ 
басма сºзгº жарыяланбай, китеби чык-
пай калды. Анын ºз¿ адабий чºйрºдº ар 
кандай талкуу жаратып, Айг¿л Узакова-
нын акындык калемин сыйлаган калем-
дештерин тынчсыздандырганы эсимде. 
Анын акындык тагдырына болгон тынч-
сызданууну – А.Узаковага болгон адабий 
чºйрºдºг¿ урмат-сый жана акын катары 
адабиятта ээлеген татыктуу орду менен 
т¿ш¿нд¿рсºк болот. 

Калемгер Кален Сыдыкова А.Узакова 
тууралуу: «Ж¿рºкт¿ уялаган турмуштук 
сыр тºг¿¿, т¿пк¿л¿г¿ чынчыл жана на-
зик поэзия, мен кастарлаган, урматтап 
с¿йгºн С.Акматбекова, Ш.Келдибекова, 
Р.Карагулова, Y.Маматова, А.Узакова, 
К.Сариева, Г.Шакирова, Ф.Абдалова, 
А.Темировалардын ж. б. ырларында уюп 
жатат. «Ыйманы тазага ырыс жугат» де-
мекчи, алар ыйманына камчы чаппай, 
чынчылдыгы менен таасирд¿¿, баалуу, 
барктуу. «Сºз¿¢д¿ айт укканга, жан ди-
лине жукканга» дейт эл. Аларды окуган 
сайын моокуму¢ кана ойго термелеси¢, 
кºш¿лºс¿¢, кээде ¿шк¿рºс¿¢. Мындай 
тамшандырган касиет орус поэзиясын-
да Анна Ахматова менен Сергей Есе-
нин да бар».

Айгїл Узакованын лирикалык каар-
маны чеккен азаптарын му¢айым ыр-
гак менен кынаптап берет. Салыштыруу- 
лары жашоонун ºз¿ндºй ми¢ катмар-
луу жана ºтº жºнºкºй. Сезим кытыгы-
лаган, ич д¿йнº¢д¿ б¿л¿нт¿п, санаага 
чºкт¿ргºн, ойго маарыткан, му¢канган 

Келгиндер ºтсº кºк ирим жээкке 
та¢ менен,

Сагынчы¢ тºг¿п, толкунга бол 
дейм жан жолдош.

Т¿йш¿кт¿¿ ºм¿р, т¿нд¿г¿м алыс 
болбосо,

Мен дагы кºлд¿ сагынган жанмын 
сага окшош.

Акын бул ырын да калеминин учу ме-
нен эле жазып койбостон, аны “кºлд¿ 
сагынган” каармандын тагдыры менен 
жашап жазган. Акын ºз ырынын каар-
манынын тагдырына айланып, каар-
манынын тагдыры менен жашап жаз-
ган. Бул ыр махабат темасында жазыл-
ган кºп ырлардын бири эмес. Бул ыр-
да арзышкан эки жаштын бири-бирине 
болгон кусалыгы, махабатка болгон 
кусалык бар жана ал кусалык сезим-
дин картинасы э¢ чебер с¿рºттºлгºн. 
Мындай бир турмуштук картинаны 
элестети¢изчи: тоолор, тоолордон бе-
риде айыл жатат, айылдын четинде 
жайдак талаа, андан бериде кºпкºк ас-
мандай чалкайып кºл, к¿н кыярып ба-
тып баратат, жээкте ырдын каарманы 
кºлд¿ тиктеп, арзышкан адамын, анын 
ысык кучагын, аны сыга кучактап жыт-
таган сайын, анын кулак т¿б¿нº дем 
алган ысык илебин эстеп, кусалуу ту-
рат. Ырдын каарманынын кулагынын 
т¿б¿нº урунган ошол ысык илеп ºз ке-
зегинде ырды окуган окурманга да ка-
димкидей сезилип, адамды толкундатат  
ыраспы. 

ырлар анын негизги ºзгºчºл¿г¿ сыякта-
нат. Кандайдыр ºткºн ºм¿ргº ºк¿н¿п, ºз¿н 
жубатуу э¢сºº саптардан сызылып чы-
гып, ж¿рºккº агылып киргенсийт. Анын 
арзуу, ашыктык лирикасын окуганы¢да 
жашоосу жала¢ махабаттан тургансыйт. 
Адамдагы аруу сезимди жан д¿йнºс¿нºн 
кылдат ºткºр¿п, ºз¿н¿н тагдырындай 
к¿й¿п-жанып акындык табият менен ну-
кура чагылдырат. Ар бир сабында за-
мандаштарынын ишенчээк ички д¿йнºс¿, 
оош-кыйыш, оомалуу-тºкмºл¿¿ тагды-
ры, сырлуу турмуш кºрº¢гºлºр¿ каты-
лып жаткансыйт» – деп сыр тºг¿п жазган  
экен.

Таланттуу обончу жана адабиятчы 
Т¿мºнбай Колдошов: «Айгїл Узакова-
нын ырларынан назиктикти, пакизалык-
ты, с¿й¿¿гº болгон ыйык мамилени, ба-
ёолукту кºрºб¿з. Ырларга баштан аяк 
кºз ж¿г¿рткºн окурман с¿й¿¿гº кабыл-
ган адамдын тагдырын, анын сезимин-
деги толгонууларына ортоктош болот. 
Акындын ырларында ºпкº-ж¿рºг¿н чап-
кан оолуккан сезимдер жокко эсе, бой 
салып, акыл токтоткон токтоолук бар. 
Сезимге бийлетип, бейжай кыйкырып, 
обу жок чалча¢доонун ордуна турмушту 
олуттуу карап, ак-карасын калчап жаз-
ган. Бир кºр¿п с¿й¿п калган, келди-кетти 
сезимдерге азгырылбай, ºз тагдырына 
кирип, жашоосунун ма¢ызына айлан-
ган адамына арналган арзуу ырын ыр-
дайт. Жетпей калган с¿й¿¿ ушундай эле-
гияларды жазууга себеп болуп, унутууга 
таптакыр м¿мк¿н эмес экенин ырастап  
отурат. С¿й¿¿ лаззатын татып кºрбºгºн 
адам махабатты т¿ш¿нбºйт, ал жºн эле 
кº¢¿л сыртындагы сезим деп кабыл-
дашы м¿мк¿н, а чынында с¿й¿¿ деген 
т¿бºл¿к таркабас сагынычка ороп, иде-
алдуу с¿й¿¿ султанына айландыруусу  
м¿мк¿н.

Акындын “Жылдыздуу к¿з” аттуу ыр-
лар жыйнагындагы “Э¢сºº”, “Сен жана 
жаз”, “Сиз жана к¿з” деген циклдарын-
дагы элегиялар баш-аяктуу бир б¿т¿н 
чыгарма экени кºр¿н¿п турат. Ошондук-
тан биз чакан китептеги ырларга жал-
пы обзор жасабай, конкретт¿¿ эки ыры 
жºн¿ндº сºз кылууну туура кºрд¿к. Ушул 
сºз болгон эки ыр менен Айг¿л Узакова-
нын акындык дараметин, талантынын 
к¿ч¿н кºр¿¿гº аракеттендик. В.Белинский 
“Поэзияны т¿ш¿нд¿р¿¿гº болбос, аны 
окуп гана ырахаттануу керек!” деген, аны 
сы¢ары, акындын с¿й¿¿ ырлары окур-
мандарына ырахат тартуулап, ºз тагды-
рына эгедер болуп жашай берет» – деп 
жазгандай, акын Айг¿л Узакованын ыр-
ларынын тагдыры – бул акындын ар-
тында калган тагдыры, акындын экинчи  
ºм¿р¿.

Поэзиядагы їч курбу Айгїл Узакова, Їрїниса Маматова  жана  
Калбїбї Сариевалардын жаш кези

Айгїл Узакова менен Тїмєнбай  Колдошев 

Акын, акын жєнїндє
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Специальный администратор ОсОО «Кара-Балтинский водочный завод»  проводит открытый 

аукцион по продаже имущества должника.
На аукцион выставляется: 

№ 
п/п

Наименование имущества Стартовая 
цена (сом)

1 Лот №1 – Закруточный станок – 1 шт. 502652
2 Лот №2 – Термотоннель – 1 шт. 149120
3 Лот №3 – Этикеровочный станок – 1 шт. 489301
4 Лот №4 – Крышка для бутылки – 2000 шт. 5362
5 Лот №5 – Гуала – 200 шт. 519
6 Лот №6 – Этикетка – 3200 шт. 1064
7 Лот №7 – Фольга – 200 шт. 266
8 Лот №8 – Гофра – 230 шт. 1420
9 Лот №9 – Пленка – 0.2 рулона 495

Итого: 1 150 199 

Аукцион состоится 17 
августа 2021 года  в 10-
00 часов по адресу: город 
Кара-Балта, ул. Мира д.9

К участию в аукционе до-
пускаются юридические и 
физические лица, внесшие 
в кассу должника гарантий-
ный взнос,  в размере 10% от 
стартовой цены лота.

Справки по телефону: 
0772 54-04-88, 0555 68-
25-25.  

С/О329

ИЗВЕЩЕНИЕ
Специальный администратор КХ «Алмаз» созывает собрание кредиторов, который состоится 14 

августа 2021 года в 10-00 часов по адресу: г. Бишкек, улица Льва Толстого 100.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Заключительный отчет специального администратора. 
Справка по телефону: 0772 66-15-05.                                                                 С/О340

ОсОО «АИМ Партнерс»
объявляет о проведении публичных торгов  

на предмет залога в 
 ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» 

(«Kyrgyz Investment and Credit Bank»):
– земельный участок мерою 400,0 кв.м, под строительство ин-

дивидуального жилого дома, находящийся по адресу: Кыргызская 
Республика, г.Бишкек, ул.Озерное – 14 (Октябрьский а/о 120 
га), участок 851, д.39.

Принадлежит на праве собственности Иманалиевой Нуржамал 
Каналбековне.

Публичные торги состоятся 6 сентября 2021 года в 10:00 ча-
сов по месту расположения имущества.

Начальная (стартовая) продажная цена – 234 000 (двести трид-
цать четыре тысячи) сом.

Желающим принять участие на торгах, не позднее чем за один 
день до торгов необходимо подать заявку в ОсОО «АИМ Партнерс» и 
внести гарантийный взнос в размере 5 (пять) % от начальной (стар-
товой) продажной цены на банковский счет организатора торгов в 
Филиал ОАО “Оптима Банк”: №1 г. Бишкек: №1090820029690291. 
Участник выигравший публичные торги, должен в течение 5 (пяти) 
дней внести на расчетный счет организатора торгов сумму (покуп-
ную цену) за вычетом суммы ранее внесенного гарантийного взно-
са.

Организатор торгов ОсОО «АИМ Партнерс», адрес: г. Бишкек, 
ул. Московская, 163, офис 6.  Тел.: 0312 88 88 86.

С/О332

Итоги внеочередного  
общего собрания акционеров

ОАО «Коммерческий банк 
КЫРГЫЗСТАН»

Дата проведения: 30 июля 2021 года.
Место проведение: Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Того-

лок Молдо, 52, «Plaza Hotel Bishkek»
Форма проведения – очная.
Кворум собрания – 98,0739%.

По результатам голосования внеочередное общее собрание ак-
ционеров приняло следующие решения:

1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек.
2. Избрать членов Шариатского совета ОАО «Коммерческий банк 

КЫРГЫЗСТАН».
3. Избрать Председателя Шариатского совета ОАО «Коммерческий 

банк КЫРГЫЗСТАН».
4. Утвердить размеров вознаграждения членам Шариатского Сове-

та ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН».
5. Вопрос об утверждении Устава ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗ-

СТАН» в новой редакции и проведение государственной перерегистрации 
в органах юстиции Кыргызской Республики оставить без рассмотрения.

Справки по тел.: 0312 61-53-81.                                                          С/О-331

«Кепилдик фонд» ААК 
2021-жылдын 27-августунда "Кепилдик фонд" ААКтын 

Акционерлеринин Кезексиз жалпы чогулушун ºткºрїї жºнїндº 
билдирет.

Чогулуш ºтїїчї жай: Бишкек ш., Чїй проспектиси, 114, 4-ка-
бат, 413-кабинет, «Кепилдик фонд» ААКтын ке¢сеси

Башталышы: 10:00
Акционерлердин каттоо мезгилинин башталышы: 9:00
Акционерлердин кезексиз жалпы жыйынына катышууга уку-

гу бар акционерлердин тизмесин тїзїїнїн датасы: 2021-жыл-
дын 13-августу

Акционерлердин кезексиз жалпы жыйынынын КЇН ТАР-
ТИБИ

1. "Кепилдик фонд" ААКтын эсептºº комиссиясын шайлоо 
жºнїндº.

2. Сунуштарды эске алуу менен "Кепилдик фонд" ААКтын 
Уставынын долбоорун жа¢ы редакцияда бекитїї жºнїндº.

3. 2021-жылга "Кепилдик фонд" ААКтын кºз карандысыз тыш-
кы аудиторун бекитїї жºнїндº.

4. «Кепилдик фонд» ААКтын 2021-жылга бекитилген бюдже-
тине киргизилїїчї тїзºтїїлºрдї бекитїї жºнїндº.

Чогулушка катышууга укугу бар жактарга тапшырыла турган 
маалыматтар (материалдар) менен тºмºнкї дарек боюнча таа-
нышууга болот: Бишкек ш., Чїй проспектиси, 114, 413-каби-
нет, «Кепилдик фонд» ААКтын кеўсеси, саат 9.00дєн 18.00гє 
чейин. Кºрсºтїлгºн маалымат жана материалдар Акционерлер-
дин жылдык жалпы чогулушун ºткºрїї учурунда ага катышкан 
адамдарга жеткиликтїї болот.

Чогулуштун катышуучусу катары каттоодон ºтїї їчїн коом-
дун акционерлеринин паспорту же башка инсандыгын ырас- 
тоочу документи болушу керек, ал эми акционерлердин ºкїлдºрї 
їчїн Кыргыз Республикасы "Акционердик коомдор жºнїндº" 
Мыйзамдын 47-статьясынын талаптарына ылайык тїзїлгºн ко-
шумча добуш берїї укугу бар. 

Чогулушту ºткºрїїгº байланыштуу бардык суроолор боюн-
ча Корпоративдик катчыга кайрылы¢ыз, тел.: 0555 19-63-74, 
0701 78-78-47.

ОАО «Гарантийный фонд» 
извещает о проведении 27 августа 2021 года Внеочередно-
го общего собрания акционеров ОАО «Гарантийный фонд».

Место проведение: г. Бишкек, проспект Чуй 114, кабинет 
413, офис ОАО «Гарантийный фонд».

Начало проведения: 10:00
Время начала регистрации акционеров: 9:00
Дата составления списка акционеров, имеющих право на 

участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО 
«Гарантийный фонд»: 13 августа 2021 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ внеочередного общего собрания акци-
онеров:

1. Об избрании счетной комиссии ОАО «Гарантийный фонд».
2. Об утверждении проекта Устава ОАО «Гарантийный фонд», 

с учетом предложений, в новой редакции.
3. Об утверждении независимого внешнего аудитора ОАО 

«Гарантийный фонд» на 2021 год.
4. Об утверждении вносимых корректировок в утвержденный 

бюджет ОАО «Гарантийный фонд» на 2021 год.
С информацией (материалами), подлежащими предостав-

лению лицам, имеющим право на участие в общем собра-
нии акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 
г.Бишкек, проспект Чуй 114, кабинет 413, офис ОАО «Гаран-
тийный фонд», с 9-00 до 18-00 часов. Указанная информация 
и материалы будут доступны лицам, принявшим участие на Го-
довом Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Для регистрации в качестве участника собрания акцио-
нерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а для предста-
вителей акционеров – дополнительно доверенность на го-
лосование, оформленную в соответствии с требованиями 
статьи 47 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных  
обществах».

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, об-
ращаться к Корпоративному секретарю, тел.: 0555 19-63-74, 
0701 78-78-47. 

С/О 334

Бердике Баатыр айыл ºкмºтї Арашан айылында жайгашкан 
ФАПты капиталдык ремонттон ºткºрї боюнча тендер жарыялайт.

Тендер 2021-жылдын 17-августунда саат 14:00 до ºтºт. 
Тендерге тиешелїї документтер Бердике Баатыр айыл ºкмºтїнºн 
берилет.

Дареги: Талас облусу, Талас району, Кум-Арык айылы, 
Т.Казаков кºчºсї, №73. Тендерге катышуу боюнча Тендерге 
тиешелїї маалыматты Тендердик комиссиянын мїчºсї Кенжебе-
кова Айдаанадан алса¢ыздар болот. Тел: 0500 13-53-73 e-mail: 
t.u.berdikebatur@mail.ru

КИ

Сообщаем членам КОПТБ: 29.08.21 г. в 10.00 часов 
состоится общее собрание членов кооператива Караколь-
ской оптово-розничной торговой базы по адресу: г.Каракол, 
ул.Гебзе №200.  Явка обязательно. 

Организационная комиссия. 
ЖТ

Жараксыз деп  
табылсын

Мамажанов  Азим  Улмос-
баевичке таандык Кара-Суу  
районуна караштуу  Мады  
айыл ºкмºтїнїн  Ачы участка-
сындагы  жер тилкенин  (иден. 
коду: 5-04-11-1018-1280)   
райондук шаар курулушу жа-
на архитектура башкармалы-
гы тарабынан берилген же-
ке менчик турак жай куруу-
нун инженердик-техникалык   
кїбºлїгї жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп та-
былсын.

ТА

Считать  
недействительным 
Утерянный государ-

ственный акт №081953 от 
29.08.2006 о праве частной 
собственности на земельный 
участок  ( идент.код: 5-11-01-
0006-0313) на имя Бердиева 
Тайирбека Тагаевича счи-
тать недействительным.

ТА

Жараксыз деп  
табылсын

Жумабаев Анарбек 
Майрамбековичке таан-
дык сериясы Ч №635230 
13.04.2016-жылы берилген 
мамлекеттик акты їйдїн до-
кументи жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп та-
былсын. 

П-615

Жараксыз деп  
табылсын

Сокулук районунун Ново-
Павловка айылындагы Семе-
тей жаўы конушунан Омура-
лиев Джаныбай Джеембе-
ковичке берилген №349246 
сандуу мамлекеттик акты, ко-
ду 7-08-03-1018-0089 жогол-
гондугуна байланыштуу жа-
раксыз деп табылсын.

П-614

Жараксыз деп  
табылсын

Муратбаева Бурма-
га таандык 14.05.2008-жы-
лы берилген НСК КР ИНН 
1054196800042, код ОКПО 
25838537 жер тилкесине же-
ке менчик укугу жєнїндє до-
кументи жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп та-
былсын.                         П-613

Жараксыз деп  
табылсын

Чоў-Алай районуна ка-
раштуу Ачык-Суу айылынын 
тургуну Шералиев Нуркаа-
мил Кеўешбаевичке таан-
дык 20.09.1999-жылы №253 
сандуу кєк китеби жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.         П-611

Считать  
недействительным
 Утерянный госакт серии 

Ч, №430106 от 20 мая 2004 
года на имя Батырбековой 
Садиды считать недействи-
тельным.                         П-612

Считать  
недействительным
Утерянную трудовую книж-

ку №НТ-1 №0788164 на имя 
Клочко Натальи Ивановны 
считать недействительным.

П-610

Считать недействительным
Утерянные документы гос. акт Ч№1000646 и технический па-

спорт, с иден. номером 5-05-11-1004-0434  на имя Маматова 
Маккамбай считать недействительным.

Жарыя

Кербен шаарынын Ныязалы кєчєсїндєгї 100 м2 жер тил-
кесине жеке менчикке алуу їчїн аукцион єткєрїлєт. 

Ошондой эле Кербен шаарынын Жаўы-Конуш участкасын-
дагы балык єстїрїї їчїн 0,20га жер тилкесине жер аянтта-
рына аукцион єткєрїлєт. 

Аукцион Кербен шаарынын мэриясынын имаратында єтєт. 
Аукцион жарыя чыккандан 15 кїндєн кийин єткєрїлєт. 

Тел:  0773 03-17-36. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Согласно Распоряжения мэрии города Бишкек №163-р от 

30 июня 2021 года функции по вывозу твердых бытовых от-
ходов по Октябрьскому административному району пере- 
даются  в введение с 1 августа 2021 года МП “Тазалык”.
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Башкы редактордун  
милдетин аткаруучу  
КАЛЫКОВ Шекербек –  
62-20-17
Кабылдама – 62-20-18
Директор – башкы редактор  
ТЫНАЛИЕВ Мырзакат
АКУНОВА Жыпара –  
Башкы  редактордун Тїштїк  
аймагы боюнча орун басары –
0555 35-95-92
Жооптуу катчы 
Мелис СОВЕТ уулу – 62-20-25
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Жооптуу катчынын орун басары 
Асел РАМАНКУЛ кызы – 62-20-19

Жарнама бєлїмїнїн башчысы 
ДЇЙШЄНБЕКОВА Раиса – 62-20-54
Экономика  бєлїмїнїн башчысы 
НАзАРАЛИЕВА Нарынкїл – 62-20-66
Социалдык саясат бєлїмїнїн башчысы
АЛЫМБЕКОВ Темирбек – 62-20-31
Баяндамачы:
ТАШТАНАЛИЕВ Болотбек –  62-20-26
Кабарчылар:
Вера БЕДЕЛБЕК кызы –  62-20-27
БАЙЖИГИТОВ Назарбек – 0707 40-01-53

Жарнама бєлїмї:  0550 24-09-14 
Тел/факс:  62-20-29.  gezit-tuu@mail.ru

НАСИРДИНОВ Аскарбек – 62-20-32 
КАзАКБАЕВА Наргиза – 0707 17-57-85
БОЛОТБЕК кызы Аида – 0778  24-39-55
Бухгалтерия – 62-20-51,  62-20-52
Єз кабарчылар:
Ош – АБДЫРАзАКОВ Тєлєнбай –  (0773) 79-21-17
Жалал-Абад –  СОПУБЕКОВ Баатырбек  – 
0778 44-48-61 
Баткен – ТАЖИБАЕВА  Гїлчехра –
0773 12-40-13
Ысык-Кєл – ТЇРК  Жээнбай – 0555  32-07-69
Чїй – ЖУМАГУЛОВ  Болот – 0550 28-06-51
Талас – ИМАНКУЛОВ Козубек – 0772 65-59-05
Нарын – УСУП тегин Кїмєндєр – 0552 43-56-77

«Кыргыз Туусу» басма сєз борбору:  
62-20-28

«R» белгиси бар материалдар жарнама  
иретинде жарыяланган.
Кол жазмалар жана сїрєттєр кайтарылбайт. 
Жарнамалардын мазмунуна редакция жооп бербейт. 
Гезиттин индекси: 68416
Жарнамалар жарнама берїїчїнїн каалоосу  
боюнча кыргыз, орус тилдеринде жарыяланат.
Гезит шейшемби, жума кїндєрї чыгат.

«Учкун»  АКнын  
басмаканасында  басылды. 

Бишкек ш., С.Ибраимов кєчєсї, 24
Буйрутма  № 749   Нускасы 4549
Басууга  02.08.2021-ж. саат 18.30да
Сатык келишим баада. 
Автордун кєз карашы редакциянын пикирин  
билдирбейт. 

Реквизиттер:  
ИНН 01012199310063
р/с 1030220000109089         
Банк: 
Первомайский ФОАО 
“Коммерческий Банк  
Кыргызстан”
БИК 103002
Код ГНИ: 004 УГНС   
Первомайского района
Биздин дарек:  720040. 
Бишкек шаары,  
Т.Абдумомунов кєчєсї, 193.
факс: 62-20-52.
Электрондук дарек:
e-mail:  tuusu@mail.ru
www.kyrgyztuusu.kg

“Кайыўды – Кант” ААКтын 
2021-жылдын 2-кварталына карата кыскача отчёту

1. Эмитент жєнїндє маалымат:
– эмитенттин толук жана кыскартылган аталышы: “Кайыўды-Кант” ачык акционердик 

коому – ААК “Кайыўды-Кант” 
– уюштуруу-укуктук формасы:  Жеке менчик
– эмитенттин юридикалык жана почта дареги, телефон жана факс номуру: Чїй облусу, 

Панфилов  р-ну, Кайыўды ш., Мир кєчєсї, їй 1. Телефон: (03137) 51-5-02,  факс – 
51-3-03.                                                                          

– эмитенттин ишмердїїлїгїнїн негизги тїрї: кант кызылчасын жана кант сырьёсун кайра 
иштетїї, кумшекер єндїрїї жана анын кїнжара, патокаларын сатуу.

2. Баалуу кагаздарга ээлик кылуучулардын саны  – 876, эмитентте иштегендердин са-
ны – 355.

3. Уставдык капиталда 5 жана андан ашык пайызга ээлик кылган юридикалык жактардын 
тизмеси – жок.

4. Отчеттук мезгилдин аралыгында эмитенттин ишмердигине таасир берген баалуу кагаз-
дардын маўыздуу фактылары (мындан ары – факты) тууралуу маалымат – жок.

№ Фактынын  
аталышы

Факты 
катталган кїн 

Ачкан кїндїн датасы  
жана формасы 

1. Акционерлердин 
жылдык жалпы 

чогулушу 

22.04.2021-ж. чыг.№261  24.04.2021 г. – ЖАК "КФБ";   
Чыг.№260 от 26.04.2021-ж.  
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5. Эмитенттин отчеттук кварталдагы каржылык отчету 

Бухгалтердик баланс: 

Отчеттук 
жылдын 

башына карата 
(сом) 

Отчеттук 
кварталдын 

аягына карата 
(сом)

Активдер
100 Жїгїртїїдєгї активдер 628 984 496,69 529 642 502,98 
200 Жїгїртїїдєн сырткары активдер 345 312 596,48 628 321 000,02

Узак мєєнєттїї дебитордук карыздар 
Кыска мєєнєттїї дебитордук карыздар 

299 Бардык активдер 981 173 215,52 1 164 445 124,81
Милдеттенме жана капитал

300 Кыска мєєнєттїї милдеттенме 742 774 312,91 174 187 217,02
400 Узак мєєнєттїї милдеттенме 409 006 925,61 384 243 201,27
499 Бардык милдеттенме 1 151 781 238,52 558 430 418,29 

Єздїк капитал
510 Уставдык капитал 46 797 600 46 797 600
520 Кошумча капитал 57 026 260,11 57 026 260,11
530 Бєлїштїрїлбєгєн киреше – 105 513 794,94 709 476 956,45

Резервдик капитал
599 Бардык милдеттенме жана єздїк капитал 1 150 091 303,69 1 371 731 234,85

Кирешелер жана чыгашалар тууралуу отчет
Мурдагы 

жылга карата 
Отчеттук 

жылга карата 
030 Дїў киреше 66 116 469,90 526 137 858,23
060 Башка операциялык ишмердїїлїктїн 

кирешелери жана чыгашалары 
      

090 Операциялык чыгымдар 97 997 985,05 46 715 571,78
100 Операциялык ишмердїїлїктїн кирешеси, 

чыгашасы 
– 7 674 172,24 586 274 130,99

150 Операциялык эмес ишмердїїлїктїн 
кирешелери жана чыгашалары 

– 192 513 881,41 – 36 159 629,45 

160 Салыкты эсептегенге чейинки киреше 
(чыгаша) 

– 200 188 053,65 550 087 501,54

170 Киреше салыгы боюнча чыгашалар 55 008 750,15
180 Кадимки ишмердїїлїктєн тїшкєн кирешелер 

(чыгашалар) 
– 200 188 053,65 495 078 751,39

190 Киреше салгынан кемиткенден кийинки 
єзгєчє статья

200 Отчеттук мезгилдеги таза киреше (чыгаша) – 200 188 053,65 495 078 751,39
Капиталдагы єзгєрїїлєр тууралуу отчет

Бєлїш-
тїрїлбєгєн 

киреше

Бардыгы 

010 Башталышындагы  сальдо – 105 513 794,94 – 1 689 934,83
020 Эсептик саясаттагы єзгєрїїлєр
030 Кайра эсептелген сальдо – 105 513 794,94 – 1 689 934,83
040 Отчетто таанылбаган таза киреше (чыгаша) 
080 Отчеттук мезгилдеги таза киреше (чыгаша) 495 078 751,39 495 078 751,39
090 Дивиденддер
100 Акциялардын эмиссиясы
110 Бєлїштїрїїгє карата кирешени чектєє (жер) 319 912 000,00 319 912 000,00

Уставдык капиталдагы єзгєрїїлєр
120 Кварталдын соўундагы  сальдо 709 476 956,45 813 300 816,56

6. Эмиссиялык баалуу кагаздарды жайгаштыруунун натыйжасында эмитенттерди тартуу менен 
анын ичинде: тартылган каражаттын жалпы кєлємї, тартылган каражаттардын ар биринин багыты 
боюнча  пайдалангандыгы, ошондой эле тартылган каражаттардын багыты тууралуу маалымат  - 
пайдаланылган эмес.  

7. Бул пункутта отчеттук кварталда эмитент жана ага тиешелїї коомдор тарабынан алынган на-
сыя каражаттары чагылдырылды. Отчеттук кварталда ага тиешелїї коомдор тарабынан алынган на-
сыялар – жок.  

8. Отчеттук кварталда эмитент тарабынан узак мєєнєттїї жана кыска мєєнєттїї финансылык са-
лымдары жєнїндє маалымат – салымдар болгон эмес.

9. Эмитенттин баалуу кагаздар боюнча кирешеси – жок.
10. Коом тарабынан келишим тїзгєн кызыкдар тараптардын ишинин шарттары жана мїнєздємєсї 

тууралуу маалыматтар – жок.

Башкы   директор                   А.В. ШАЛЮТА

Башкы бухгалтер               Н.П.СИЗИНЦЕВА    

ОАО «Каинды – Кант» 
1. Данные об эмитенте:
– полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 

«Каинды – Кант» – ОАО «Каинды – Кант»
– организационно-правовая форма:  Частная
– юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Чуйская об-

ласть, Панфиловский  р-н, г. Каинда, ул. Мира, дом 1.  Телефон: (03137) 51-5-02,  
факс – 51-3-03.                                                                          

– основной вид деятельности эмитента: переработка сахарной свеклы и сахара-сырца с 
получением и реализацией сахара-песка и производных от него – патоки, жома.

2. Количество владельцев ценных бумаг – 876, количество  работников эмитента – 
355.

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более 
уставного капитала – нет.

4. Информация о существенных фактах (далее – факт), затрагивающих деятельность эми-
тента ценных бумаг в отчетном периоде.

Краткий отчёт  за 2 квартал 2021 года

№ Наименование  
факта

Дата появления 
факта 

Дата и форма раскрытия

1. Годовое общее 
собрание акционеров

22.04.2021 г. исх. №261 от 24.04.2021 г. - ЗАО "КФБ" 
;   Исх.№260 от 26.04.2021 г. Газета 

"Кыргыз Туусу" №30 (24514)

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный год 

Бухгалтерский баланс: 

На  начало
отчетного

 года 
(сом)

На конец
отчетного
квартала 

(сом)
Активы

100 Оборотные активы 628 984 496,69 529 642 502,98 
200 Внеоборотные активы 345 312 596,48 628 321 000,02

Долгосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность

299 Итого активы 981 173 215,52 1 164 445 124,81
Обязательства и капитал

300 Краткосрочные обязательства 742 774 312,91 174 187 217,02
400 Долгосрочные обязательства 409 006 925,61 384 243 201,27
499 Итого обязательства 1 151 781 238,52 558 430 418,29 

Собственный капитал
510 Уставный капитал 46 797 600 46 797 600
520 Дополнительный капитал 57 026 260,11 57 026 260,11
530 Нераспределенная прибыль – 105 513 794,94 709 476 956,45

Резервный капитал
599 Итого обязательства и собственный капитал 1 150 091 303,69 1 371 731 234,85

Отчет о  прибылях и убытках
За преды-
дущий год 

За отчетный 
год 

030 Валовая прибыль 66 116 469,90 526 137 858,23
060 Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности
      

090 Операционные расходы 97 997 985,05 46 715 571,78
100 Прибыль, убыток от операционной 

деятельности
– 7 674 172,24 586 274 130,99

150 Доходы и расходы от не операционной 
деятельности

– 192 513 881,41 – 36 159 629,45 

160 Прибыль (убыток) до вычета  
налогов

– 200 188 053,65 550 087 501,54

170 Расходы по налогу на прибыль 55 008 750,15
180 Прибыль (убыток) от обычной  

деятельности
– 200 188 053,65 495 078 751,39

190 Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль

200 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода – 200 188 053,65 495 078 751,39
Отчет об изменениях в капитале

Нераспре-
деленная 
прибыль

Итого  

010 Сальдо на начало – 105 513 794,94 – 1 689 934,83
020 Изменения в учетной политике
030 Пересчитанное сальдо – 105 513 794,94 – 1 689 934,83
040 Чистая прибыль (убытки) не признанные в отчете
080 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 495 078 751,39 495 078 751,39
090 Дивиденды
100 Эмиссия акций
110 Ограничение прибыли к распределению (земля) 319 912 000,00 319 912 000,00

Изменения уставного капитала
120 Сальдо на конец квартала 709 476 956,45 813 300 816,56

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмис-
сионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о 
привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использо-
вания привлеченных средств – не использовались. 

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале 
Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные 
средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале – нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный 
квартал – вложения не осуществлялись.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента – нет.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в 

совершении обществом сделки – нет.

Генеральный  директор      А.В. ШАЛЮТА

Главный бухгалтер                                                            Н.П. СИЗИНЦЕВА                                                 
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Жай мезгилинде мємє 
жана жер-жемиштерден 
єткєн пайдалуу азык жок 
экени талашсыз. Аларда 
организмге керектїї 
витаминдер єтє кєп. Бїгїн 
биз Кыргызстанда эў кєп 
єстїрїлгєн жемиштердин 
бири дарбыз боюнча сєз 
кылмакчыбыз. 

Азыр Кыргызстанда дар-
быздын сезону кызып тур-

ган чак. Дарбыз сатып алуу, тан-
доо чо¢ тажрыйбаны талап кы-
лат.  Андыктан дарбыздан уу-
ланып калбаш їчїн тандоодо 
бир нече эрежелерди сактоо  
керек: 

– жер-жемиш сатылуучу жер-
лер кїндºн жана жамгырдан кор-
голгон болуу керек;

– жол жээктен сатып албай 
эле койгону¢уз о¢, анткени ав-
томашиналардан чыккан газ-
дан оор металлдар чогулат жа-
на санитардык нормага жооп  
бербейт;

– дарбызды сатып алуу учу-
рунда анын жарака кетпегени-
не, эч бир жерге урунбаганы-
на кº¢¿л буруу керек. Себеби, 
урунган жери бузулуп кет¿¿сї  
м¿мк¿н;

Кесилген дарбыз жана коон-
дорду муздаткычта гана сактоо 
сунушталат.

3-август – Дїйнєлїк дарбыз кїнї

Темирбек АЛЫМБЕКОВ, 
“Кыргыз Туусу”

Каракол – 1868-жылы негиздел-
ген, кыргыздын эски шаарлары-

нын бири. 1879-жылы орус саякатчысы 
Н.М.Пржевальскийдин ысмы берилет. 
Ошол жылдарда Караколдо 8 миўден 
ашуун калк жашап турганы айтылат та-
рыхый булактарда. 1914-жылы шаарда 
60тан ашык ар кандай чакан єнєр-жай 
ишканалары иштеген. Бул шаар Улуу 
Їркїндїн кїбєсї. Кыргызстан эгемендик 
алгандан кийин, тагыраагы 1992-жылы 
кайрадан Каракол деген тарыхый аты 
берилген. Бїгїнкї кїндє Каракол шаа-
ры Ысык-Кєл облусунун администра-
тивдик жана маданий борбору. Эл ара-
лык, респуб ликалык деўгээлдеги бир не-
че ЖОЖдор, медицина мекемелери, му-
зейлер, театр, єнєр-жай ишканалары, 
порттор иштейт. Кыргызстандагы жапа-
дан жалгыз ажайыпкана да ушул жерде. 

Каракол шаары кєчєлєрїнїн кеўдиги, 
бак-шагы жагынан Бишкектен кем кал-
байт. Бирок, башка жагы кандай болуп 
жатат ким билет, борбордук кєчєлєрїнїн 
тамтыгы чыккан. 

Ал эми Караколдун ашлямфусу бїт 
дїйнєгє таанымал десем аша чаппай-
мын. Анткени, шаар кышы-жайы турист-
терден єксї болбойт. Ашлямфунун ата-
гын ааламга жайып жаткан да ушул ту-
ристтер. Ошондой эле ашлямфу шаар-
дын тургундарынын сыймыгы. Келген 
меймандарын сєзсїз ашлямфу менен 
сыйлап узатышат...

Кєлдїн башы – Каракол,
Кєркємїн айтып бїтпєйсїў. 
Кайкалап жаткан кєчєдєн,
Касымдын изин издейсиў.
Журттун болгон атасы,
Жусуп жїргєн жол дейсиў.
Оозуў ачып баратып,
Оўкоўон барып тїшкєндє,
Оолукпайын кой дейсиў.

Жол дептерден

Асфальт жана ашлямфу
(азил-чыны аралаш)

Чаў болгон киймиў кїбїнїп,
Чачылып оюў бїлїнїп,
Эсиўди жыйып карасаў.
Танка жїрїп кеткенсип,
Тамтыгы чыккан жол жатат.
Асмандан бомба тїшкєнбї?
Акылыў жетпей шор катат.
Баса албайсыў титиреп,
Байдылда акын айткандай:
«Жирафтын мойну кєрїнгїс»,
Жыгылсаў чыккыс ор жатат.

Анан, машинага отуруп,
Асфальт жолго тїшкєндє,
Аў-чуўкурдан качам деп,
Айнекти барып сїзгєндє,
Каяктан келе калдым деп,
Кїйїттїї боло баштайсыў.
Тамтыгы калбай чекеўдин,
Мїйїздїї боло баштайсыў.

Калыў элден кеп уктум,
Караколдо чоўдордун,
Кайкып учкан бир укмуш,
Канаты бар деп уктум.
Ушул сєздєр чын окшойт,
Асманда учуп жїрбєсє,
Аларыў муну кєрбєйбї?

Оўбой калган жолдорду,
Оўдотуп элге бербейби?!

Асфальтын айттым азыраак, 
Ашлямфусуна келейин.
Кєбїртїп деле жибербейм,
Кєргєнїм айтып берейин.
Караколдун ортосу,
Ашлямфу борбор болуптур,
Аябай элге толуптур.
“Фариданын” ашлямфу,
“Саиданын” ашлямфу,
“Айымкандын” ашлямфу,
“Кїлїмкандын” ашлямфу,
“Сїйїмкандын” ашлямфу,
...Карап турсаў жарнама,
Кашкарга чейин жеткендей,
Аял калбай бул жерде,
Ашлямфу жасап кеткендей.
Баса,
Эмнеден жасайт билбеймин,
 “Дїўк” ашлямфу дейт экен,
Дїрбєшїп баары жейт экен.
Жарым табак ичкенде,
Жазыла тїшєт кабагын,
Жайнай тїшєт жамалыў. 
Жактырып жейсиў аябай,
Жалачудай табагын.

Єрттєнгїрдїн ачуусу,
Єлгєн тєєнїн куйрукка,
Куйсаў тура каччудай.
Канча кырды бир ашып,
Кайрадан єлїп жатчудай.
Куурагырдын кїчїн айт,
Кулагымдан чуу чыкты,
Кєтєрїлїп бурк этип,
Кєк желкеден буу чыкты.
Алка-шалка тїшїрїп,
Тердеткенин жактырдым.
Жакшы ашлямфу калганча,
Жарылып кетсем мейли деп
Жана бирди бастырдым.

Караколдун ашлямфу,
Калк айткандай бар экен.
Бєтєлкєлєш досторго,
Бєтєнчє жакчу дары экен.

Айланайын Каракол,
Ашлямфуўардын атагы,
АКШга чейин жетсе экен.
Асфальтыўар оўолуп,
Атан тєє тїшсє чыкпаган,
Аў-чуўкурлар кетсе экен.
Асмандап учпай чоўдорун,
Жер менен басып жїрсє экен.
Мизилдетип шаарды,
Милдеттерин билсе экен...

...Кєлдїн башы Каракол,
Кєркємїў кєрїп кубандым.
Бир кєргєнїм бир майрам,
Кєўїлдєн кайдан чыгардым!

Дарбыз – диетанын тºрºсї
Дарбыз тууралуу 

кызыктуу  
фактылар

– Байыркы Египетте эле дар-
быз бар экендигине фараондор-
дун м¿рзºлºр¿ндºг¿ с¿рºттºрдºн 
кºрсº болот;

– д¿йнº ж¿-
з¿ндº дарбыз-
дын 1200 
ашуун т¿р¿ 
белгил¿¿;

чыгарган. Анын сырты ка-
димки дарбыздай болсо, ичи 

ачык к¿рº¢ т¿стº ;
– Японияда квадрат дар-

быздарды ойлоп табыш- 
кан;

– эў чо¢ дарбыз 120 кило-
граммга чейин жеткен;

– дарбыздын сабагы 4 метр-
ге чейин жетет;

– дарбыз э¢ кºп ºст¿р¿лгºн 
ºлкºлºр Кытай, Турция жана 
Иран;

– окумуштуулар дарбыздын 

мекени Т¿шт¿к Аф-
рика деп айтып ке-
лишет;

Дарбыз  
жасалгалары

Дарбыздан жасалган ко-
оз декоративдик жасал-

галарды карвинг деп аташат. 
Бул искусствонун тїрїн кытай-
лар 2000 жыл мурда эле пады-
ша майрамдарында гана колдо-
нушкан. Азыр да бул жасалгалуу 

дарбыздарды ар бир майрамдык 
дасторкондордон кºр¿¿ м¿мк¿н.

Дарбыз диетасы

Дарбыз диетасы башка ди-
еталарга салыштырмалуу 

натыйжалуу дие- 
танын тїрї. Эгер 
сиз 60 кг салмак-
та болсо¢уз, анда 

к¿н¿нº 6 кг дар-
быз жеши¢из 
керек. Мындай 
диета учурун-
да дарбыздан 
башка эч нер-

се жебегени¢из 
о¢. Ал тургай, аз 

ºлчºмдº жесе¢из 
каалаган салмак-

ты таштай албай каласыз. Бул  
диета – кїчтїї диета болгондук-
тан арыкташ їчїн беш кїндºн 
ашык кармоого болбойт. Жак-
шысы диетаны кармоо о¢ой жа-
на тез жыйынтык берет. Мын-
дан тышкары, дарбыз дээрлик 
баарына жагат, эч кандай зыян 
келтирбейт. 

Кызгалдак КАМЧЫБЕК кызы

– курамында суунун пайызы 
бадыра¢га караганда 5% азы-
раак;

– д¿йнºдº «карлик”  деп атал-
ган э¢ кичине дарбыздардын 
диаметри 3-5 см;

– д¿йнºл¿к дарбыз кїнї 3-ав-
густта белгиленет;

– селекционерлер дарбыз жа-
на ашкабактын уруктарын кый-
ыштыруудан кавбуз аттуу тїрїн 


