
С.Жапаров электр ку-
батына тарифти үч башка 
нарк менен кароону сунуш-
таган. Президенттин айты-
мында учурда социалдык 
камсыздоо мекемелери 110 
миң аз камсыз болгон үй-
бүлө жөнүндө маалымат бе-
ришкен. Бирок жергилик-
түү бийлик жана энергети-
калык компаниялар менен 
биргеликте кошумча так-
тоо иштерин жүргүзсө, бул 
тизме кеңейиши мүмкүн.

Президент аз камсыз 
болгон үй-бүлөлөр үчүн 
төлөмдү 74 тыйынга чейин 
төмөндөтүп, жашоо-шарты 
оор алыскы жана тоолуу ай-
мактардын жашоочуларына 
электр энергиясын 1 сом 04 
тыйындан, жашоо-шарты 
жакшы үй-бүлөлөргө чек-
төөлөрдү алып салуу менен 
1 сом 48 тыйындан сатууну, 

суунун тартыштыгына бай-
ланыштуу колунда бар үй-
бүлөлөргө кышкы мезгилде 
электр энергиясын пайдала-
нуу 1000 кВт сааттан ашса 2 
сом 29 тыйындан эсептөөнү 
сунуштаган. 

Андан сырткары "Кудай 
буюрса, сууну толтуруп ал-
сак, кийин чектөөнү алып са-
лабыз. Бүгүн суунун көлөмү 
жогорулай баштады. Ушун-
дай кылганыбызда гана биз 
2025-жылга барып энерге-
тикалык кризистен чыгат 
экенбиз" деген.

Ал эми президенттин 
сунушунан кийин 22-ап-
релде энергетика тармагын 
реформалоо маселелери 
жана электр энергиясына 
сунушталган жаңы тариф 
боюнча энергетика жана 
өнөр жай министри Куба-
нычбек Турдубаев маа-

лымат жыйын өткөрүп: 
"Бул тарифтердин баасы 
август айына чейин коом-
дук талкууга коюлат. Ар 
бир жарандын сунушу, көз 
карашы эске алынат. 1 сом 
48 тыйын кайдан келип чык-
ты? Буга 2020-жылдын энер-
гетикалык компаниялар-
дын чыгашасы, импорттун, 
ЖЭБде жагылган отундун 
чыгымдары, карыздын не-
гизги көлөмү кирген жок. 
Бул азыркы социалдык абал-
ды эске алып эсептелинди. 
Эгерде кышта электр энер-
гиясын колдонуу 1000 КВт 
сааттан ашса, анда экинчи 
тепкич менен төлөө башта-
лат. Бул убактылуу суунун 
тартыштыгына байла-
ныштуу тарифтин баасы 
2 сом 29 тыйын болмокчу. 
Буга 2020-жылдын энерге-
тикалык компаниялардын 

чыгашасы, импорттун чы-
гымдары, ЖЭБде жагылган 
отундун чыгымдары, карыз-
дын негизги көлөмү кирди”. 

Ал ортодо айрым жаран-
дар "Садыр Жапаров электр 
энергиясына болгон бааны 
жогорулатам деп араң тур-
ган элдин ачуусун келтир-
гени, бааны көтөргөндүн 
ордуна энергетика систе-
миндеги чоң көйгөйлөрдү, 
коррупцияны жок кылганга 
аракет кылса жакшы боло 
турганын айтышууда.  

Эске салсак, С.Жапаров 
президенттин милдетин ат-
карып турган ноябрь айын-
да эл менен жолугуп жатып 
электр кубатына болгон 
чектөөнү 2021-жылдын май 
айынан тарта алып салууга 
убада берген.

“Аймак”
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МАЙ АЙЫНДАГЫ
  эс Алуу КүНДөр

Май айында кыргызстандыктар үч күн эс 
алат. Бул тууралуу өкмөттүн токтомунда 
белгиленген.

Жыл сайын үч майрам 
белгиленип келет, бирок 
быйыл өзгөртүү бар.

• 1-май – Эмгек майрамы;
• 5-май – КРдин Консти-

туция күнү;
• 9-май – Жеңиш күнү.
Эгерде эс алуу менен 

майрам күндөрү дал кел-
се дем алыш күн май-
рамдан кийинки жумуш 
күнүнө которулат. Эреже 
боюнча 1-май ишембиге 
туш келгендиктен 3-май 
дагы эс алуу күнү болмок. 
Бирок өкмөт күндөрдү са-
рамжалдуу пайдалануу 

үчүн 3-майдагы эс алуу-
ну 8-январга жылдырган.

5-май шаршембиге 
туура келет. Ал эми 9-май 
жекшембиге туура кел-
гендиктен кийинки дүй-
шөмбү күнү, башкача 
айтканда 10-майда кыр-
гызстандыктар эс алат. 
Мындан сырткары орозо 
айт бар. Бирок азырынча 
анын так датасы билине 
элек. Ошондо жалпысынан 
кыргызстандыктар ишем-
би менен жекшембилерди 
эсепке албаганда кошум-
ча үч күн эс алат.

өлКөДө КОрОНАВИрус 
ШТАММЫНЫН ТөрТ Түрү 
АНЫКТАлДЫ

Кыргызстанда коронавирустун 
"британиялык", "индиялык", "түштүк 
африкалык" жана "россиялык" штаммдары 
жүрөт. Бул тууралуу Саламаттык сактоо 
жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин 
маалымат кызматы кабарлады.

Анализдер 26-мартта 
Новосибирскидеги лабо-
раторияга жөнөтүлгөн. 
Буга чейин өлкөдө "брита-
ниялык" штаммы бар эке-
нин министр Алымкадыр 
Бейшеналиев билдирген.

Маалыматка ылайык, 
26-мартта министрлик-
тин оорулардын алдын 
алуу жана мамлекеттик 
санитардык-эпидемиоло-
гиялык көзөмөл департа-
ментинин улуттук вирусо-

логиялык лабораториясы 
Новосибирскидеги лабо-
раторияга анализдерди 
жөнөткөн эле. Натыйжада 
өлкөдө коронавирустун 
төрт штаммы бар экени 
аныкталган.

Буга байланышту у 
министрлик санитар-
дык-эпидемиологиялык 
эрежелерди так сактоого 
чакырды.

"Аймак"

ОКууЧулАр МАМлЕКЕТТИК 
эКЗАМЕН ТАПШЫрБАЙТ 

Бул тууралуу КР Билим берүү жана илим ми-
нистрлигинин мектеп жана мектептен тышка-
ры билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү 
адиси Кылым Сыдыкназарова билдирди.

Маалыматына ылайык, 
бул жылы 9 жана 11-класс-
тардын бүтүрүүчүлөрү 
пандемияга байланыштуу 
мамлекеттик экзамен тап-
шырышпайт. Баалар жыл-
дын жыйынтыгы боюнча 
коюлат. К. Сыдыкназаро-
ванын айтымында атайын 
предметтик комиссия тү-
зүлөт, ал окуучулардын 
бир жыл аралыгындагы 
жетишкендиктерин карап 
чыгат жана чейректердеги 

баалардын негизинде эк-
замендик баалар коюлат.

“Мындай чечим корона-
вирус инфекциясына байла-
ныштуу өлкөдөгү эпидемио-
логиялык кырдаалды эске 
алуу жана окуучулардын 
коопсуздугун камсыздоо 
максатында кабыл алынды. 
Эгер окуучу же анын ата-
энеси баалар менен макул 
болбосо, алар апелляциялык 
комиссияга кайрыла алат”, 
- деди К.сыдыкназарова.

Президент садыр Жапаров калк үчүн электр 
энергияга 700 кВт/с лимитти алып салуу 

маселесин карап чыгууну сунуштады. Бул тууралуу 
мамлекет башчы 21-апрелде энергетика тармагынын 
ардагерлери жана энергетикалык компаниялардын 
жетекчилери менен болгон жолугушуу учурунда 
айтканын маалымат кызматы кабарлады.

БААНЫН
КЄТЄРЇЛЇШЇНЄ
ЭЛ
ДАЯРБЫ?
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Билбедим, укпадым дебе

ДуБАНДАрДАН Дуу-Дуу КЕП

 zЖалал-аБад
Жалал-абад 

шаарындагы токтоп 
турган ири өндүрүш 
ишканаларын 
жандандыруу 
керек экендигин 
Өкмөттүн Жалал-абад 
облусундагы ыйгарым 
укуктуу өкүлү 
абсаттар Сыргабаев 
шаардагы өндүрүштүк 
мекемелердин 
жетекчилери менен 
болгон жолугушууда 
билдирди.

Аталган жолугушууга 
калаа мэри Эрнисбек Ор-
моков, Кыргыз-орус өнүк-
түрүү фондунун облустагы 
өкүлү Нурбек Сапарбаев да 
катышты. Облус жетекчи-
си азыркы учурда ишмер-
дүүлүгү солгундап, убакты-
луу токтоп турган ишкана-
лардын көйгөйлөрүн сура-
ды. Шаардагы көпчүлүк ири 
мекемелер жер аянттарын 
ээлеп, элге жана мамлекет-
ке пайда алып келе албай 
жатканын айтты. Ишкер-
лер менен жолугушуунун 
максаты да маселелерди 

талкуулап, чечүүгө көмөк-
төшүү жана жөнгө салуу 
экенин белгиледи. 

Өкүл өндүрүштүн жан-
дануусу менен гана эконо-
микалык абалды жакшыр-
тууга болорун баса белги-
леди. Калкты жумуш менен 
камсыздоо, жергиликтүү 

өндүрүштү колдоо, экспорт-
ко чыгуу да башкы маселе 
болуп жатканына токтол-
ду. Жыйындын алкагында 
ишкерлерге натыйжалуу 
бизнес пландарды түзүп, 
Кыргыз-орус өнүктүрүү 
фонду менен биргеликте 
иш алып барууга чакырды.

Бул оору тамак-аштарды ботулизм 
таякчасынын уусу менен булганып калган 

учурда пайдаланганда пайда болуучу өтө курч 
өткүр мүнөздөгү оору.

Оорунун козгогучу-аба-
сы жок жерде өсүүчү бакте-
рия таякчасы Клостридий 
ботулинум түрүнөн болуп 
эсептелинет. Бул козгогуч-
тар негизинен ыссык кан-
дуу, ал эми кээде муздак 
кандуу жаныбарлардын 
ичектеринде жашап, сырт-
ка чыгып айлана-чөйрөнү 
булгайт. Жашаган жери то-
пурак, спора болуп айлана-
чөйрөгө өтө туруктуу келет. 
Алардын уулары (токсин) 
адамды уулайт.

Токсин консервалан-
ган эт, жашылчалар, козу 
карындар жана колбоса-
ларды даярдоодо туура 
эмес технологиялык про-
цесстерде кетирилген кем-
чилдиктердин кесепети-
нен келип чыгат. Жугуу  
фекально-оральный жолу 
менен жугат.

Оорунун классификация-
сы: ботулинотоксин менен 
булганып калган тамак-аш-
ты пайдаланганда; эгерде 
дененин бир жеринде жарат 

болуп жер кыртышында 
контакта болуп калса; бал-
дар арасында (почва, үйдөн  
чыккан чаң) ичеги карын 
органдарына түшүп калган 
учурларда оору алгач нерв 
системасын жабырлантуу 
менен прогрессивдик түр-
дө адамдын алын кетирип 
(пареза жана паралич) по-
перечно-полосатой жана 
гладкой мускулатуралар-
ды жабырлантат. Оорунун 
инкубациялык мезгили 

2 сааттан 14 күнгө чейин 
болушу мүмкүн.

Оорунун биринчи бел-
гилери: температура-37, 
2-37,3 градус, ичи ооруйт, 
өтөт кусат. Кийинчерээк 
бул белгилер жоголуп кө-
рүү начарлайт, оозу кургап 
жана үнү өзгөрүлөт. Бул-
чуңдары чарчап, айрыкча 
(жутунуу, кекиртек, көрүү, 
дем алуу жана ичеги карын 
булчуңдары) кабактары 
салаңдап, башын кармай 

албай жутунуу кыйындап, 
дем алуу оорлошот.

Ботулизм оорусу менен 
2020-жылы 9 учур катта-
лып, 18 адам жабырланыш-
кан, анын ичинен Сузак 
районунан 1 адам кайтыш 
болгон. Ал эми 2021-жыл-
дын биринчи чейрегинде 
эле 4 учур катталып, 15 
адам жабырланып, Базар-
Коргон районунан 1 адам 
өлүмгө дуушар болгон. Би-
рок бул оору медициналык 
жардам менен айыгып кети-
шине 100 пайыз кепилдик 
жок, анткени күтүүсүздөн 
медицина мекемесине жет-
пей өлүмгө дуушар  болгон 

учурлар көп. Жогорудагы 
бардык учурларда үй шар-
тында даярдалган консер-
валанган жашылча мөмө- 
жемиш азыктары оорунун 
чыгышына себепкер бол-
ду. Бирок бүгүнкү күндө 
үй шартында даярдалган 
консерваланган азыктар 
базарларда да сатылууда. 
Ошондуктан сатып аларда 
жакшылап ойлонуңуздар. 
Ар бир адамдын ден соолу-
гу өзүнүн колунда!

улпат НАЗИрБЕКОВА,
Жалал-Абад ОАА жана 

МсэКБнун
бөлүм башчысы

БОТулИЗМДЕН
сАК БОлуҢуЗДАр!

сАНИТАрДЫК ТАлАПТАрДЫН 
сАКТАлЫШЫНА
КөЗөМөл КүЧөТүлөТ

Бул тууралуу коронавирус боюнча областтык 
штабдын отурумунда айтылып, район-шаар 
башчыларына тийиштүү тапшырмалар берилди. 
Маалым болгондой үстүбүздөгү жылдын 
11-апрелинен тарта облуста COVID-19га 
кабылгандардын саны өсүүдө.

Отурумда облус башчы-
сынын орун басары Ырыс-
бек Ызабеков аймактарда 
санитардык эрежелерге 
болгон көзөмөл солгун 
экендигин сынга алды. Бе-
рилген тапшырмага ыла-
йык алдыда калк арасын-
да түшүндүрүү иштерин 
күчөтүү банк, коомдук 
транспорт жана бардык 
социалдык обьекттерде 

рейддерди уюштуруу кү-
чөтүлөт. Билим берүүчү 
мекемелерде санитардык 
талаптардын сакталуу за-
рылдыгы эскертилди. 

Белгилей кетсек, учур-
да областта илдетке ка-
былган жалпы 47 адам 
дарыланууда. Оорунун 
катталуусу Жалал-Абад 
шаарында жана Сузак ра-
йонунда басымдуу.

КООПТуу ЖЕрлЕрДЕ
АлДЫН Алуу ИШТЕрИ 
ЖүрүүДө

КР ӨКМдин 2021-жылдагы “атайын 
превентивдүү жана кесепеттерин жоюу” 
иш-чаралар мерчемине Жалал-абад облусунун 
аймагында 82 кооптуу обьектиде жумуш аткаруу 
мерчемделген. Кошумча 3 объект кирип, жалпы 85 
объектини түздү.

Бүгүнкү күндө облус 
аймагында 19 обьектиде 
сел арык, каналдарды та-
залоо, жээк бекемдөө иш-
чаралары жүргүзүлүп, 15 
обьектиде жумуш аякта-
ды. 3 обьектиде жумуш 
убактылуу токтоп турат, 
ал эми 1 обьектиде жумуш 
аткарылууда.

Сузак  районунун Су-
зак айыл аймагынын Ка-
мыш-Башы айылынын 
Кой пункт тилкесиндеги 
400 метр аралыгында сел 
каналын казып тазалоо 
иштери жүрүүдө. Натый-
жада 252 турак жай жана 
51га айыл чарба жерлери 
корголот.

сЫЙлЫГЫ 
ТАШКАН 
КАлЕМГЕр

Калемдешибиз, дра-
матург катары кыргыз 
элине аттын кашкасын-
дай таанылган улам-
дан-улам көркөм өнөр-
дүн көөнөргүс жана тү-
гөнгүс кенчин океандай 
ташыткан Оооганбек 
Станбековдун уй жылы-
нын башталышында эле 
ыргыткан ташы жого-
ру кулап жаткандыгына 
барыбыз күбөбүз.

Жыл башталышында 
«Аксы районунун ардак-
туу атуулу» наамын алса, 
эми мынтип кыргыз ада-
биятынын баштоочулары-
нын көч башында турган 
Социалисттик Эмгектин 
Баатыры Аалы Током-
баев атындагы сыйлык-
ка татыктуу болуп олту-
рат. Эмне дейбиз? Колун 
бекем кысып, ак дилден, 
чын пейилден чыккан каа-
лообузду айтабыз, ак жол 
каалайбыз. Мындан ары да 
оригиналдуу окурмандар-
дын талабына топ келген 
чыгармаларды үстөккө 
босток чыгарып, жарат-
мандыгы өөрчүй берсин. 
«Курманбек баатыр» жана 
театр өнөрү боюнча алган 
сыйлыгынын куругу да 
бар экенин кулак кагыш 
кылып коёлу. Ошентип 
сыйлык артынан сыйлык 
боло беришин тилейбиз!

«Аймак» гезитинин 
жамааты

Сузак районундагы 
Улуу ата Мекендик 
согуштун 
ардагерлеринин 
үйлөрүнө Өкмөттүн 
Жалал-абад 
облусундагы ыйгарым 
укуктуу өкүлүнүн 
орун басары Ырысбек 
Ызабеков, район акими 
Төрөгелди Түркбаев 

жана айыл өкмөт 
башчылары барып, 
ал-абалынан кабар 
алышты. 

Сузак районунда азыр-
кы учурда жалпы 5 гана со-
гуш ардагери калган. Кан-
дуу күндөрдү баштарынан 
кечирип, бүгүнкү тынч жа-
шоого салымын кошкон 
аталар майрам күндөрү 

эле эмес, ар дайым көңүл 
борборунда экенин кабар 
алгандар айтып, ден соо-
лук каалашты. 

Жалал-Абад облусунда 
Улуу Жеңиш күнүн утурлай 
бир айлык жарыяланган. 
Анын алкагында согуштун 
жана оруктун ардагерлери-
нин короолору тазаланып, 
көмөк көрсөтүлүүдө. Алар-
дын ден соолугу ар дайым 
дарыгерлердин көзөмөл 
астында турат. 

Эскерте кетсек, облус 
боюнча учурда болгону 18 
гана согуштун катышуучу-
лары калган.

«Аймак»

сОГуШТуН АрДАГЕрлЕрИНЕН
КАБАр АлЫНДЫ

ТОКТОП ТурГАН ИрИ өНДүрүШ 
ИШКАНАлАрЫ ЖАНДАНДЫрЫлАТ
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Саламаттык 
жана социалдык 

өнүгүү министри 
алымкадыр Бейшеналиев  
коронавируска чалдыгып 
ооруканада жаткандарга 
соңку 15 күндөн бери 
коргошун чөбүнүн же, 
Ысык-Көл тамыры 
деп аталган чөптүн 
тундурмасы берилип 
жатканын кабарлаган. 
ал мындай дарылоону 
президент Садыр 
Жапаров сунуштаганын, 
бейтаптарды дарылоодо 
өлчөмүн (доза) аныктоо 
үчүн президенттен кеңеш 
сурап жатканын айткан.  

Бул билдирүү соцтармактарда жана элдин 
арасында кызуу талкуу жаратты. айрымдар 
колдонуш керек десе, айрымдары караманча 
каршы чыгышты.  Ошентсе да канчалык бир 
деңгээлде элдин саламаттыгына тиешеси бар 
адамдардан жооп алууга аракет кылдык.

Арстан АлЫМБАЕВ,
Жалал-Абад областтык 
клиникалык 
ооруканасынын 
директорунун орун 
басары:

- Мен бул жөнүндө эч 
нерсе дей албайм. Саламат-
тык жана социалдык өнү-
гүү  министри Алымкадыр 
Бейшеналиев коронавирус-
ка чалдыгып, ооруканада 
жаткандарга коргошун тун-
дурмасы берилип жатканы 
боюнча айтты. Бирок бизге 
эч кандай көрсөтмө берген 
жок, биз дагы эч бир оору-
ган жарандарга көрсөтмө  
бере албайбыз. Чындыгын 
айтайын, бул чөптүн тун-
дурмасы боюнча өзүмдүн 
деле так маалыматым жок. 
Негизи кайсы бир ооруга 
каршы даярдалган дары 
тастыкталып, эксперимент 
жүргүзүлүп, сыноодон өт-
көндөн кийин гана колдо-
нууга уруксат берилет. Бул 
коргошун уусунун тундур-
масын мурда элдик медици-
нада колдонулуп келгенин 
угуп жүрөбүз, айрым оору-
ларга химиялык дарыларды 
колдонгондой таасири бар 
экен. Ар бир ооруну дарылоо 
үчүн врачтын көрсөтмөсү  
менен гана дарылар жазы-
лат эмеспи. Бирок биз өтө 
олуттуу мамиле кылышы-
быз керек. Себеби жөнөкөй 
бир таблетканы да врачтын 
көрсөтмөсү менен ичиш ке-
рек. Эгер ошол таблетканы 
да ашыкча ичүү ден соолукка 
зыян экенин баарыбыз би-
лебиз. Азыркы учурда акча 
каражаты тартыш мезгил-

де бардык жарандар ке-
рек болгон дарыны сатып 
алууга мүмкүнчүлүгү жок. 
Ошондуктан бул чөптү тап-
кандар ар кандай колдонуп 
ийиши толук ыктымал.

Анаркан 
БАЙЖИГИТОВА,
“Алтей” дары чөптөрдү 
сатуу боюнча адис:

- Биз оорулу уларга 
дары чөптөр менен дары-
ланууну сунуштайбыз. 
Мисалы, бизде мумиянын 
эле сегиз түрү жасалат. Ан-
дан сырткары дарыгерлер 
менен иштешебиз. Ал эми 
азыркы айтылып жаткан 
уу коргошундун тамыры 
боюнча эч кандай тескери 
маалымат айта албайм. Се-
беби мен билген эле бир аял 
эмчектеги рак оорусу менен 
ооруп, сегиз жыл ушул уу 
коргошун тамыры менен 
дарыланган.  Албетте эң 
биринчи даярдоо процесси 
биринчи орунда турат. Ан-
дан кийин колдонуу ыкма-
сын элге кеңири түшүндү-
рүш керек. Буга чейин туу-
ра эмес колдонуп өз өмүрү 
менен кош айтышкандар-
ды укканбыз. Негизинен 
эле биз массалык түрдө 
дары чөптөрдү колдонгон-
го өтүшүбүз керек. Себеби 
биздин таман алдыбызда 
канчалаган дары чөптөр 
жатат. Дары чөптөрдү жа-
соо боюнча чет мамлекет-
тен келген ар бир адис биз-
де өсүп жаткан дарылык 
касиеттери бар чөптөрдү 
көрүп суктанып кетишет. 
Мен айтар элем, элдик ме-
дицинага жана чөп менен 

дарылоого мамлекеттик 
деңгээлде көңүл бурулушу 
азыркы учурдун талабы. 

Ташбү КАрАЗАКОВА, 
фито терепефт, 
кыл тамырчы, эл 
агартуунун мыктысы: 

- Азыркы салттуу ме-
дицина өнүккөнгө чейин 
эле биз көчмөн калк бол-
гондуктан элдик медицина 
менен дарыланып келген-
биз. Ооруган жарандарды 
табыптар же элдик дары-
герлер тамыр кармап, дары 
чөптөр менен дарылашкан. 
Бирок дары чөптөрдү пай-
даланууда өтө кылдат ма-
миле кылыш керек, себеби 
дарылык касиети бар десе 
эле пайдалана берген туу-
ра эмес. Биринчиден кайсы 
чөп кайсы ооруга дабаа эке-
нин билүү.  Экинчиден да-
рылык касиети бар десе эле 
ал чөптүн баарынын пай-
дасы тийбейт. Кайсы бир 
бөлүгүнүн гана пайдасы 
тийиши мүмкүн. Үчүнчү-
дөн ал чөп кайсыл мезгил-
де терилиш керек экендиги 
да маанилүү. Ошондуктан 
эч бир дарыны өз алдынча 
пайдалануу мүмкүн эмес. 
Атайын элди дарылап жүр-
гөн тамырчы же элдик та-
быптын көрсөтмөсү менен 
гана колдонуу абзел. Бул 
боюнча  мен “Дарысыз да-
рылануу”  деген китебим-
де кеңири маалымат бер-
генмин.

Уу коргошун тамыры 
боюнча айтсам, бул дары-
ны эч ким өз алдынча пай-
даланбасын. Сөзсүз түрдө 
дарыгердин көрсөтмөсү 
менен пайдаланып жана 
анын көзөмөлүндө болуш 
керек. Өтө уулу. Бир эле ка-
шыгы бир атты өлтүрөт. 
Бирок уу болгону менен 
ооруканадан үмүтүн үзүп, 
айыкпайм деген оорулар-
ды айыктыргандар болгон.

Абдималик элЕМАНОВ, 
эколог:

- Мен эколог, өсүмдүк-
төр дүйнөсү жөнүндө би-
лим алып, ушул тармакта 
иштеген адис катары уу 
коргошун - жунгар ако-
нити жөнүндө төмөндөгү-
лөрдү айтмакмын. Бул көп 
жылдык, гүлдүү өсүмдүк-
түн дүйнө жүзүндө 300дөн 
ашык түрү бар. Кыргыз-
станда бир гана Каркыра 
жайлоосунда эмес, Тянь- 
Шань тоолорунун этегин-
деги шалбааларда да өсөт. 
Курамында азот камтыл-
ган уулу аконитин, алка-
лоид (морфин, никотин, 
кокоин, кодейин) заттары 
камтылган өсүмдүк бо-
луп эсептелет. Тирүү жан-
дыктар менен адамдарды 
уулап дем алуу, жүрөк, нерв 
органдарын жабыркатып, 
тез өлүмгө алып келүүчү 
касиети бар. Колдонууда 
өтө этияттык талап кы-
лынат. Кыргыз Республи-
касынын мыйзамдарына 
ылайык даярдоого тыюу 
салынган эмес. Бирок даяр-
доо, иштетүү, иштетилген 
калдыктарын жок кылууга 
катуу талаптар зарыл. Калк 
тарабынан массалык түрдө 
даярдоонун да коркунуч-
тары бар, бул өсүмдүктүн 
уулуу тамыры бир гана 
дары катары эмес, илгертен 
бери душмандарына колдо-
нуучу курал катары кол-
донулуп келген. Даярдоо, 
колдонууда сөзсүз түрдө 
санитардык- гигиеналык 
нормалар сакталышы аб-
зел. Интернеттеги дары 
суу даярдап жаткан жердин 
көрүнүшү мени дендароо 
абалга алып келди. Баары 
колу менен кармап, даярдап 
баклажкаларга куюп, чап-
тап, кол кап, маскасы жок, 
болгондо да резиденцияда 
иштеп жатканы болду. Ал 

адамдар тамеки тартуусу, 
көзүн, оозун кармап, уула-
нып калышы ыктымал. 
Ошондой эле тамырларды 
жууп, канализацияга төгүү, 
кайнатылган тамырларды 
утилизация кылуу дыкат-
тыкты талап кылат. Кана-
лизация аркылуу эгин та-
лааларга, жер алдындагы 
сууларга (грунтовые воды) 
түшүп, ууландыруу ыкты-
малдыгы да бар. "Аңгектен 
качсак дөңгөккө" дегендей 
борбор шаарыбыз көк тү-
түндөн арыла албай жатып, 
экинчи көйгөйгө кабылба-
са болду...

Саламаттыкты сактоо 
министри уу коргошунду 
ичип жатып калпыстык-
тарды кетирди. Бир литр 
сууну кайнатып, бир круж-
ка ичип, кружкада, чай-
некте калган уулуу сууну 
канализацияга төгүп чай-
каганы, чайкабаса идиште 
калганы уунун таркашы-
на жол берет. Өзү министр 
башы менен ичип жаткан 
уу коргошундун кошулма 
дозасын билбегени, аны 
бир эле адам билгени өкү-
нүчтүү. Эмне бул сый тамак 
беле, кудалар келиптир чо-
ңураак устукан тарткыла, 
дагы кошо түш дегидей. Өн-
дүрүштүн алдында баары 
кат жүзүндө бекитилиши 
зарыл чара эле. Ошондой 
эле "Жеңил формада оору-
ган пациенттерге эле бе-
рилди, оор абалдагылар 
көтөрө албайт"- дегени да 
түшүнүксүз, себеби жеңил 
ооругандар өздөрү айы-
гып жатпайбы? Ошентсе да 
алардын денесине уу кал-
дыктарын киргизүүнүн за-
рылдыгы канча? Уу корго-
шун организмге киргенде 
сөзсүз түрдө жабыркатуучу 
мүнөзгө ээ. Вирус, микроб-
дорду өлтүрүү менен пай-
далуу микрофлораны да 
өлтүрүү коркунучу бар, 
башкача айтканда адам-
дын организмине бомба 
таштагандай эле эффект 
болот. 2020- жылы дагы 
Нурбек Джаныбеков па-
талогоанатомиялык изил-
дөөлөрдүн негизинде калк 
пневмониядан эмес, көбүн-
чө пневмонтиттен жабыр-

каганын далилдеп чыгып, 
ГПга кайрылган эле. Бул 
хлор менен зыянсыздан-
дырууда номаларына көңүл 
бурулбагандыктан тескери 
эффект берген. Элдик да-
рыгерлер өтүшүп кеткен 
рак ооруларына колдонуп, 
айыктырган учурлар бар. 
Бирок медицинада тобо-
келчиги жогору болгон 
дары дармекти колдонуу 
колго алынган эмес жана 
жоопкерчилиги бар. Ошон-
дуктан мен уу коргошунду 
жапырт түрдө дары катары 
колдонуудан кармана ту-
рууга чакырат элем.

рысбек АБДЫлДАЕВ, 
Медицина 
илимдеринин 
доктору, АКШнын 
сан-Франциско 
шаарында иштеген 
кыргызстандык 
белгилүү онколог:

- Кыргызстанда коро-
навирустан күндө адамдар 
каза болуп жатат. Алардын 
арасында коронавирустан 
эмес, балким уу коргошун-
дан каза болгондор да бар. 
Баарын жакшылап карап, 
изилдеп чыгыш керек. Кыр-
гыз коомчулугу жакшы 
билет. Убагында мындан 
адамдар ууланганы жө-
нүндө журналисттер дагы 
маалымат тараткан. Чүй 
облусунда болгон, түштүк-
тө жана башка аймактарда 
катталган. Кыргыздар бе-
керинен "уу коргошун" деп 
атап койгон эмес. Бул – уу, 
дары эмес. Кесепети абдан 
начар. Диплому бар дары-
гер муну колдонууга урук-
сат бербеши керек. Эгерде 
кайсы бир мамлекетте ко-
ронавируска каршы дарыны 
ойлоп таап колдоно башта-
са, ДССУ аны расмий түрдө 
тизмеге киргизет. Ар бир 
мамлекет өзү ойлоп таап, 
колдонобуз деп чаржайыт 
болбошу керек. Атайын эл 
аралык деңгээлде ушундай 
тартип бар. Кыргыз коомун-
дагы талкуу болуп жатка-
ны туура эмес, бул ката. Уу 
коргошун бир дагы вирусту 
өлтүрө албайт. Мен ракты 
дарылап жүргөн адис ка-
тары кайталап айтам, эч 
качан уу коргошун менен 
ракты дарылаган эмеспиз. 
Туура эмес маалымат бе-
рип жатабыз. COVID – бул 
вирус. Ага уу коргошундун 
эч таасири жок.

сталбек КАрАсАрТОВ, 
“Аймак”

Эл айтат, демек эп айтат

уу КОрГОШуН
ТААЖЫ
ВИрусуН
ДАрЫлАЙБЫ?
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ТОЙГО КАМЫлГА
Эмгек ыргагы күч алып, 

жаш-кары дебей пахтазар-
да. Көчүк басарга да убакыт 
жок. Азат он күндөй уйку 
бетин көрбөй бир жагынан 
жүдөсө, экинчи жагынан 
санаа, ой басат. Аны бай-
каган Надир:

- Мынчалык эле сыгы-
лып атасың Азат. Той буйру-
гандай өтөр. Ага кыжаалат 
боло бергендин кереги 
деле жок.

- Ошентсе да өзүнчө 
бушайман болот экенсиң. 
Той-тойдой өткөнү жакшы 
эмеспи. Азырынча айтыш-
ты токтото туралы, шеф.

- Туура айтасың, айтыш 
бизден качмак беле!

- Экөөбүздүн тең башы-
быз көрүнүп калган.

- Акын катары айрыкча 
сенин (күлүп).

- Сеники, меники деп бө-
лүнбөй туралы. Кимдерди 
чакырабыз?

- Кантсе да башынан 
көп иш өткөн, көптү көр-
гөн, көптү билген Чолпон 
жеңеден кеңеш алалы. Тек-
түү жердин кызы, улуттук 
дөөлөттөрүбүздү, нарк-на-
силибизди беш манжасын-
дай билет. Өзү да чечкиндүү.

- Күүчүү, чоорчу, ыр-
чылардан кимдерди ча-
кырабыз?

- Бригадаңдагы кыз-
дардын өнөрү эл шайыр-
ларынын ашса ашат, кем 
калбайт. Алар турганда 
башкалардын кереги деле 
болбосо керек.

- Күндө шыйпаңда ре-
петиция өткөрүп жатам. 
Сценарийин да өзүм жаз-
дым. Режиссор да, көркөм 
жетекчи да өзүммүн. Ан-
дан көрө мага орун басар 
болуп албайсыңбы?

- Анда тамак-ашты ким 
тейлейт?

- Чын эле аны ойлобоп-
турмун. “Сөзгө-сөлтүк, кеп-
ке-кемтик” болбосок эле 
болду. Кыздарга бирдей 
форма тиктирип жатам. 
Кийип чыксам тааныбай 
каласың.

Жылдызы күйүшкөн 
ынак жубайлар тойдун 
тегерегинде көпкө чейин 
масилет курушуп, түн жа-
рымга чейин божурашып 
уйкуга киришти...

Эрте ойгонгон Азат туш-
тарапка көз чаптырып, ас-
мандан томуктай да булут 
көрүнбөгөнүнө кубанган-
дан улам секелек кыздай 
секиргиси келип кетти. 

-Той болор күнү күндүн 
чайыттай  ачыктыгын ка-
расаң, Алла Таалага шүгүр-
чүлүк! Бүгүн той, бардык 
ишиңди кой,- шеф деп ада-
тынча күлүп койду Азат.

ЧОКМОрДОГу ЧОҢ ТОЙ
Надирдин бир тууган 

агасы Ашымдын үйүнүн 

айланасы, короосу паки-
за. Тияк-быяктан келиш-
кен байбичелер, келиндер 
жана жаш балдар дүрбө-
шүп жаңы келиндин ке-
лишин зарыга да, сагына 
да күтүшкөндөй. Адегенде 
Алима байбиче:

- Ашым, той маарек 
болсун!

- Болсун, айтканыңыз 
келсин! Түмөнбай акын-
дын келини Жаркын:

- Үкөңдүн бактысы бар 
экен, бай колуктуга туш 
болуп.

- Байбы, кембагалбы 
келин келгенде көрөбүз 
да, азырынча ашыкпай да, 
шашылбай да коё тургула, 
сабыр кылып. 

Уулбүш байбиче сөзгө 
аралашып:

- Себин көргөндө бай 
экени ачык болот. Жаңы 
келиндин бир тууган агасы 
түштүктүн соода минист-
ри имиш.

- Аны кимден уктуң,- 
деди Катча ишенип-ишен-
бей.

- Андай болсо Ошту кө-
чүрүп келет окшойт жаңы 
келиниң Салма, - деди Ырыс 
кайненесине. 

Айылдагы кексе кем-
пирлер өз ара кобурашып, 
албетте жаштыгын эске 

түшүрүшкөн тапта жаш 
балдар дүрбөп калышты. 
Көрсө, убап-чубап келат-
кан автоунааларды көрүш-
көн балдар утурлашып, ал 
түгүл ураалашып айлана-
ны заматта шаңга бөлөп 
жиберишти. Эркектер да, 
айымдар да, улан-кыздар 
да коңшу айылдардан келе 
башташты. Адегенде жаңы 
келинди нан, май менен 
оозантышты. Бардыгы, ай-
рыкча кемпирлер келинди 
көргүсү, бетинен өпкүсү ке-
лет, жеткени өөп, жетпеге-
ни кезек күтүп маанайла-
ры жаркыйт. Бардыгы эле 
келин менен алек болуп 
жатышканын баамдаган, 
бир жагынан байкаган 
Чолпон жеңе Ашын акеге 
кайрылып:

- Кудаа септи түшүрүүгө 
аракет болбой жаткандай. 
Себибизди кайра Ошко 
алып кетелиби?

- Жок андай болбойт, 
балдар даяр азыр түшүрү-
шөт. Септи көргөндөрдүн 
көпчүлүгү шаардагы заң-
гыраган чоң дүкөндү элес-
тетишкендей болот. Келин-
ди көргөнү деле, көрө элеги 
деле каруусу күчтүү жигит-
тердин кыймыл-аракетине 
саресеп салып, түрдүү түр-
күн буюмдарды көрүп эле 

коюшпастан кармалап да 
көрүшөт. Он чакты жигит 
эки сааттай убакытта сеп-
ти араңдан зорго түшүрүп 
бүтүштү. Ашым акенин ко-
роосуна батпай калды, би-
ринин үстүнө бири коюлуп 
эптеп жайгаштырышты. 
Жаңы жаркыраган диван-
кроваттар, креслолор чет 
элдик гарнитур, жууркан-
төшөктөр, килемдер көз 
жоосун алат. Аны көргөн 
кексе кемпирлер биринен 
сала бери:

- Ашым Чокморго бир 
универмаг куруп кой. Ке-
линдин себи батмак түгүл 
ашып калат.

- Сиз айткандай, дайым 
эле ашып-ташып жүрөлү, - 
деди коммунист бригадир 
Ашым. Көшөгөдө кычырап 
отурган жаңы келинди көр-
гөндөрдүн, өпкөндөрдүн, 
башына ак жоолук салыш-
кандардын аягы суюлчудай 
эмес. Мына ушуларды кө-
рүп, байкап олтуруп күйөө 
баласы Надирдин айылын-
да, туулуп өскөн жеринде 
кадыр-баркы зор экенине 
жеңеси Чолпон кубанганын 
билдиргиси келбейт, сыр 
сактайт. Азаттын агасы Эр-
кин Бегимкулов байбичелер 
боолголоп айткандай ми-
нистр эмес, Ош областтык 
соода башкармасынын ко-
жоюну экен. Бул министр-
ликке тете эле кызмат.   

ШАЙЫрлАр
ШАҢДЫ АТТЫрГАНДА

Улуттук жарашыктуу 
кийим кийишкен периш-
тедей кыздар чимирилип 
бийлешип, ырдашып, күү-
чүлөрү комуз чертишип, 
тойдун шааниси уланып, 
тойго келгендердин бар-
дыгы кубанышып жарпы 
жазылды, көңүлү ачылды. 
Тойлордун репертуарынан 
түшпөй жүргөн “Анжиян 
полкасына”, “Кыргыз бийи-
не” жаштар гана эмес байби-
челер да түшүп, жаштыгын 
эске түшүрүшүп жашарып 
да алышкандай болушту. 
Тамак- аштан, мөмө-же-
миштен эч ким өкүнгөндөй 

болбоду, тескерисинче дас-
торкону берекелүү болго-
нуна кубанышты. Бийлеп, 
ырдагандарга пул кыстар-
май бул чөлкөмдө жаңы 
эле башталган. Албетте 
пул кыстырмай, улуттук 
ар кандай оюндар, кызык-
туу оюн-зооктор унутулгус, 
эсте каларлык окуя катары 
чокморлуктардын эсинде 
сакталып калды. Ак дил-
ден, чын пейилден чыккан 
ак каалоолор, нөшөрдөй 
болуп төгүлгөн тилектер 
көккө учуп бараткан ак 
куулардай элес калтырга-
ны жашоонун да, өмүрдүн 
да өлбөстүгун түбөлүктүү 
экендигин айгинелеп тур-
байбы. Жашоо ушунусу ме-
нен кызыктуу да, керемет 
да окшойт.

АТАКТууНуН ДАҢКЫ,
АКЫлМАНДЫН БАрКЫ

Кайсы атактуу, кайсы 
акылман деп таң калып 
жүрбөңүздөр кымбаттуу 
окурмандар! Бардыгыбыз 
сыйлаган, чыгармачылы-
гы менен тарыхта өчпөс 
из калтырган, элди- жерди 
душмандардан коргоодо 
ченемсиз эрдиктерди, каар-
мандыкты көрсөткөн, Ток-
тогул атындагы сыйлык-
тын ээси Темиркул Үмөта-
лиев менен жакшы алакада 
жүргөн Азада Бишкекке 
барганда шефи экөө үйү-
нө учуп- күйүп жетпейби. 
Саламдашып, ал-абалды 
сурашкандан кийин эле 
Темикеге кайрылып:

- Темиркул аке, көрүн-
дүк бериңиз?

- Кандайча?
- Күйөө балалуу бол-

дуңуз.
- Мобурэки жигитпи?
- Ооба, ушул жигит. Сиз-

ге жактыбы?
- Сага жакса, мага жак-

каны да.
- Өзү Сузактан болот. 

Аты Надир, фамилиясы 
Төрөбеков.

- Барпынын жеринен 
болот турбайбы, - деди да 
өңү-башына көз чапты-
рып койду. Күйөө баланы 
пайгамбар сыйлаган тура. 
Төргө өт күйөө бала. Көрүн-
дүккө эмне берсем экен. 
Байбичесине белги бере-
йин деди окшойт. Бирок 
олбурлуу, оор бойлуу айым, 
турса олтура, олтурса тура 
алгыдай эмес. Байбиченин 
аты Жамал экен. Горький 
көчөсүндө жашашчу. Те-
мике өз колу менен Надир-
ге суусар тебей кийгизди, 
карындашы, бир жагынан 
жердеши Азадага ак жоо-
лук салып чөнтөгүнө пул 
салды. Суммасын айтпа-
ды. Тебетейди Азат кийип 
күзгүгө каранды, адатынча 
тамашага салып:

- Шеф, мага аябай эле 
жарашып турат, ишенбе-
сең карап көргүн.

- Мен күйөө балага атап 
берип атпаймбы, талашпа.

- Мен шефиме эркелеп 
жатпаймбы!
Айсулуу чындыгында

бир сулуу кыз,
Бир көрсөң эстен чыккыс 

унутулгус.
Куюлуп аркасында

кундуз чачы,
Дегенсийт он сегизде

кыздын жашы.

- Темике, мени жашар-
тып 18ге чыгарып кой-
дуңуз. Бул мен үчүн азап 
тарткан карындашыңыз 
үчүн баа жеткис мурас. 
Ичер суум, көрөр күнүм тү-
гөнгөнчө, жалган дүйнөдөн 
чын дүйнөгө барганча Сиз-
ди унутпайм Темике! Кош, 
саламатта болуңуз!

Даярдаган:
рысбай ЖуМАБЕКОВ,

Ынтымак айылы

Өнөр түгөнбөс азык, жоголбос байлык

ЖЫлДЫЗЫ ЖАНГАНДАрДЫН
МАХАБАТЫ

Н. Төрөбекова.Бегимкулова

Н.Төрөбеков менен а.Бегимкулова
Н.Төрөбеков менен Р.Жумабеков
аңгемелешүү учурунда
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Сабиз – ашказанды 
тазартып, ичти 

жумшартып, боор 
оорусун айыктырат.

Боор оорусу өтө жу-
гуштуу оору болуп эсеп-
телинет. Аны айыкты-
рууда күнүмдүк турмуш-
ка иштеле турган азык-
туу заты көп жашылча-
ны, өзгөчө сабизди дары 
катары пайдаланууга 
болот. Сабиз көбүнчө аш-
казанды тазартат. Ичти 
жумшартат. Боор оорусун 
айыктырат.

Сабиздин курамында 
май белогу, кант, А,В,С ви-
таминдери, алма кычкы-
лы сыяктуу адам денеси-
не керектүү болгон зат-
тар бар. Анын жогоруда 
айтылган касиеттеринен 
пайдаланып боор оорусун 

дарылоодо жакшы ийги-
ликке жетишүүгө болот.

Биринчи ыкма: Боор 
оорусу менен ооруган 
киши сабизди көбүрөөк 
жеш керек. Аны жегенден 
мурун жакшылап таза 
жууп, кыргыч менен кы-
рып суусун чыгаргандан 
кийин 1 кг сабиз суусуна 
2 кг кумшекер аралашты-
рып, коюу болгончо жа-
лынга кайнатат. Натый-
жада ал сабиз шербети бо-
луп чыгат. Андан күнүнө 
20 граммдан 30 граммга 

чейин ичип жүрсө боорго 
пайда болот.

Экинчи ыкмасы: са-
бизди майда кырып, ага 
шекер кошуп сабиз ши-
ресин даярдап күнүнө 
тийиштүү өлчөмдө жесе 
да абдан пайдалуу бо-
лот. Эгер жогорудай дары 
даярдоого мүмкүнчүлүк 
болбосо сабиздин өзүн 
сууга бышырып жесе да 
жана суусун ичсе да боор 
оорусуна, ошондой эле 
эски жөтөл жана ашказан 
оорусуна шыпаа болот.

Билгенден билбегениң көп

Жарамазан, жарамазан,
Жарамазан айтсак деп.
Жабырашып, жабырашып, 
Жабырашып кайтсак деп. 
учуп-күйүп биз келдик, 
ушул үйгө туш келдик.

Кайырма: 
Жарамазан бизге айттырган,
айланайын кыргыз калкымдан.
ат байладык терекке,
Ушул үйгө береке.
Биз жарайбыз керекке,
ак наныңдан бере кой.
ак батаңды тилей кой,
айланайын, айланайын,
айланайын энеке.

Жарамазан, жарамазан, 
Жарамазан жалпы экен.
Жарамазан жарамазан, 
Анык кыргыз салты экен.
салтты билген жигиттер,
Кыргызымдын баркы экен.

Кайырма: 
ата салтын бизге калтырган,
айланайын кыргыз калкымдан.
Шайыр көйнөк белекке,
Шакек катып терекке.
Биз жарайбыз керекке,
Чатак кылбай ишиңди.
Чакыр кайын сиңдиңди,
айланайын, айланайын,
айланайын жеңеке.

 КОЙ (21.03-20.04).
Дүйшөмбү күн койлор-
дун ишине терс тааси-

рин тийгизиши мүмкүн, үй-бүлө 
мүчөлөрү жана кесиптештер ме-
нен болгон мамиледе кыйынчы-
лыктар жаралат. Жумушта жана 
каржы жаатында жылыштар бо-
лот. Дем алыш күндөрү үй-бүлө-
лүк жыргалчылыкка жылдыздар 
терс таасирин тийгизет.

БуКАЧАр (21.04-20.05). 
Сиздин эмоцияңызга эч 
нерсе таасир бербей, 

анан дагы ден соолугуңузда 
көйгөйлөр жаралышы мүмкүн. 
Ошол себептүү ден соолугуңуз-
га көбүрөөк кам көрүүңүздү су-
нуштайбыз. Кийинки күндөрү 
иштериңиз аздыр-көптүр тын-
чый баштайт. Акча жаатына кө-
ңүл буруңуз - бул каржы иштери 
үчүн туура учур.

эГИЗДЕр (21.05-21.06). 
Убактыңызды текке ке-
тирбестен бардык күчү-

ңүздү жеке жашооңузга арнаңыз. 
Жуманын бейшемби, жума күн-
дөрү олуттуу чечимдерди кабыл 
албастан жакшылап ойлонуп 
чечим чыгарыңыз. Жакын ада-
мыңыз менен чатакташып калы-
шыңыз мүмкүн, ачууга алдыр-
бай ачууңузду кармай билиңиз.

БөЙөН (22.06-22.07). 
Бул жума жакындары-
ңыз менен болгон өз ара 

чыр-чатактар менен коштолот. 
Болушунча көп жолугушуулар-
ды пландаштырыңыз, жеке жа-
шооңуз боюнча бул этап сиздин 
жашооңузга ийгилик алып ке-
лип, калган иш күндөрү "стан-
дарттуу" болот. Жашооңузга 
көптөгөн көйгөйлөр келиши кү-
түлөт, айрыкча жеке мамилелер 
чөйрөсүндө.

АрсТАН (23.07-23.08). 
Бизнес жолугушуула-
рын белгилөөдөн тар-

тынбаңыз. Анткени алар ийги-
ликтүү болот, жаңы кардарлар 
менен бизнес өнөктөштөрдү алуу-
га мүмкүнчүлүк берет. Тууган-
дарыңыздын ортосундагы чуул-
гандуу окуялар четте калбайт. 
Келечектүү жолугушууларды 
көбүрөөк уюштуруңуз.

БИЙКЕЧ (24.08-23.09). 
Дүйшөмбүдөн шаршем-
биге чейин акча жана 

жумуш маселелерин чечип, сүй-
лөшүүлөрдү жана иш сапарларын 
пландаштырууга болот. Бул жума 
жеке саякаттарыңыз дагы ийги-
ликтүү өтөт. Ушул жуманын дем 
алыш күнүнө чейин спирт ичим-
диктерин ичпегениңиз оң, сиз 
үчүн маанилүү адамдар менен 
уруша кетүүңүз  күтүлөт.

ТАрАЗА (24.09-23.10). 
Жаздын аягында же-
миштүү мезгилдер кү-

түлөт. Сиздин интуицияңыз кур-
чуйт, каржылык ишиңизди жак-
шыртуу мүмкүнчүлүгүн колдон 
чыгарбаңыз, болгону туура чечим 
кабыл алыңыз. Пайдалуу байла-
ныштарды жана инвесторлорду 
табууга мүмкүнчүлүк берилет. 
Туугандар менен урушуудан 
алыс болууга аракет кылыңыз.

ЧАЯН (24.10-22.11). 
Чаян  жылдызы кооп-
тонуу сезимине кабы-

лышат. Маанайыңыз жакшырып, 
интуицияңыз курчуйт - аны туу-
ра колдонсоңуз көп нерсеге же-
тише аласыз. Жеке мамилелер 
чөйрөсү дагы ийгиликтүү болот. 
Калган иш жана дем алыш күн-
дөрү кирешеңизди көбөйтүүгө 
жана карьералык тепкичке кө-
төрүлүүгө мыкты мүмкүнчүлүк-
төр болот.

ЖААЧЫ (23.11-21.12). 
Дүйшөмбү күнү дос-
торуңуз менен сүйлө-

шүүгө аракет кылыңыз. Шей-
шемби-шаршемби күндөрү алар-
дын колдоосуна муктаж болуп 
калышыңыз мүмкүн. Андан ки-
йин жакшы мезгил келе жатат. 
Аптанын аягында жумушуңузга 
көңүл буруңуз – ийгиликтерге 
кабылышыңыз мүмкүн.

ТЕКЕЧЕр (22.12-20.01). 
Дүйшөмбү күнү кесип-
тик чөйрөдө анча-мын-

ча көйгөйлөргө туш болосуз: 
ар кандай кечигүүлөр, кесип-
тештер жана жетекчилер менен 
түшүнбөстүктөр, жумуштагы 
жоопкерчиликсиздиктер. Адам-
дарга мүмкүн болушунча тез-
тез баарлашып турууга аракет 

кылыңыз, ушундай жол менен 
сизге окшош жаңы адамдарды 
табууга болот. 

суу КуЯр (21.01-19.02). 
Кесиптик ишмердүүлү-
гүңүзгө же жеке иши-

ңизге басым жасаңыз (долбоорго 
кызыккан адамдарды таба ала-
сыз). Бул зодиак белгисинин ай-
лана-чөйрөсү ийгиликсиз болот, 
ошондой эле кесиптик чөйрөдө 
сезимдерди көзөмөлдөө көйгөй-
лөрдөн алыс болууга жардам бе-
рет. Дем алыш күндөрдү жылдыз-
дар жакындарыңыз, досторуңуз 
менен өткөрүүнү сунуштайт.

БАлЫК (20.02-20.03). 
Ишкер адамдар ийги-
ликтүү сүйлөшүүлөр-

гө ишенсе болот. Маанилүү иш-
чараларды жана олуттуу сатып 
алууларды пландаштыруунун 
кажети жок - кулак укпас фиас-
кого дуушар болуп же пландаш-
тырылбаган чыгымдарга кабы-
лышыңыз мүмкүн. Ишемби жана 
жекшемби күндөрүн руху жакын 
адамдар менен өткөргөн оң. Бул 
сизге күч берип жана жагымдуу 
таанышуу менен кубандырат.

Бетти даярдаган:
Айсезим АБДЫКЕрИМ кызы, 

“Аймак”

Жылдыз тєлгє

(26.04- 02.05.2021-жж.)

Жан  дїйнєўє  азык
• акыл-ойдун жетилип бышкан учурун байкап кал. 

Жетилген курактын мөмө берип, гүл сымал урук 
чачкан маалы кездешет. Нак ошол кырдаалды ого 
бетер бийиктетип, ар тараптан өстүрүп калба-
саң тымызын тайыздай бересин. ар качан алдыга 
умтулуш-күрөштү талап кылат.

• Балээ адамдын тилине байланышкан. Кимдир 
бирөө бир нерсени кылбайм дедиби, шайтан бүт 
ишин таштап ошону кылдырганга чейин адамдын 
жайына койбойт.

• азыр эмне менен алек болгонуң, эртең ким бо-
лоруңду чечет.

• Мамиле чымчык сыяктуу. Катуу кармасаң учуп 
кетет, абайласаң дайыма жаныңда калат.

• Жакшы адамдын бир гана эки жүздүүлүгү -- ичи-
нен сыздап турса да жылмайып турганында.

• адамдын ичи бош болсо, ар бир уккан маалыма-
тын туура деп кабыл алат.

• Жылмаюу - жүрөк жылытат.  андыктан жыл-
майыңыз, күлүңүз, бактылуу болуңуз!

(Жан дүйнө илими)

ЖАрАМАЗАН

Ырдап жүр

Сөзү: Ш.дүйшеевдики
Обону: Ч.Сатаевдики

Бир кыштактын четинде 
бир аял баласы менен жа-

шайт эле. Күндөрдүн биринде 
уулу жумушуна байланыштуу 
узак сапарга чыкты. Аял үйдө 
бир нече күнгө жалгыз калмай 
болду. Арадан күндөр өтүп, бир 
күнү аял адаттагыдай тамакта-
нуу үчүн дасторконго отурду. 
Алар жакыр эле, ушул себептүү 
дасторкондо бир сындырым нан 
жана аз гана сары майдан башка 
эч нерсе жок болчу. Ошол кезде 
күтүүсүздөн эшик такылдап ка-
лат, ачып караса бир адам садака 
сурап келиптир. Ал эми оозуна 
салып жемекчи болуп турган на-
нын оозунан кайтарып, аны  ти-
лемчиге берип салат. Аял ошол 
түнү ачкарын таң аттырды. Ара-

дан күндөр өтүп   акыры уулу са-
пардан келди. Адаттагыдай ба-
ласы сапар кыйынчылыктарын  
апасына айта баштады. Сапарга 
чыккан убакта өтө таасирлент-
кен бир окуяны айтып берди:

- Апаке, бир күнү жолдо бара 

жатат элем, алдымдан бир арстан 
чыгып калды. Бир өзүм калып 
кеткен болчумун, андан качканга 
аракет кылдым, бирок кача алба-
дым. Арстандын астында калып 
кеттим, ал менин башымды тиш-
тегенге шашты, а мен болсо жа-

шоомдон үмүтүмдү үзгөн элем. 
Ошол убакта күтүүсүздөн аппак 
кийим кийген бир адам алдымда 
пайда болду да, мени арстандын 
чеңгелинен куткарды. Андан ки-
йин мага карап “бир жакшылыкка 
- бир жакшылык” - деп айтты ап-
пак кийинген адам. Мен анын бул 
сөзүнөн эмнени максат кылган-
дыгын түшүнбөдүм, - деди уулу. 

Аял болсо бул окуя качан 
болгондугун сурады. Уулу окуя 
болгон күндү айтты эле, аял бир 
сындырым нанды өзү жебей ти-
лемчиге берип салган убакта 
болгон экен. Аллах Таала аялдын 
берген садакасы себептүү бала-
сын арстандан куткарган экен.

(Ыйман нуру)

Садака

Сабиздин пайдасы
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Жарнамаң жакшы болсо, соодаң мыкты болот

сузак районунун Таш-Булак айыл өкмөтү 
муниципалдык жер тилкесине

АуКЦИОН ЖАрЫЯлАЙТ
Таш-Булак айыл өкмөтүнө караштуу Эски-Арал участка-

сындагы Көк-Арт дарыясынын күн-батыш тарабындагы му-
ниципалдык 0,08 сотых жер тилкесине аукцион өткөрүлөт.

Аукцион 2021-жылдын 30-апрель күнү саат 14:00дө айыл 
өкмөт имаратында өтөт.

Жооптуу адам: с.сатыбалдиев.

“ЫДЫрЫс” ААКтын АКЦИОНЕрлЕрИНИН эсИНЕ!

“Ыдырыс” ааКтын ке-
зектеги жалпы чогулушу-
нун протоколу. Чаткал ра-
йонунун Жаңы-Базар айылы 
16.04. 2021-жыл. 

Күн тартибиндеги ма-
селелерди карап чыгып, 
акционерлердин кезекте-
ги чогулушу

ТОКТОМ КЫлАТ:
1. Эсептөө комиссиясынын 

курамы төмөндөгүдөй беки-
тилсин: Фондрегистр  ЖЧК-
тын өкүлү Рыскулова Бугай-
ша Садырбаевна, Шырдакова 
Гүлнара, Исмаилов Сапарбек.

2.  Аткаруу органынын 
2020-жылда жүргүзгөн фи-
нансы-чарбалык иш чарала-
рынын отчёту, киреше-чыга-
шалардын эсеби жана жыл-
дык балансы, 2020-жылдын 
бюджетин аткаруу боюнча 

отчёту бекитилсин.
3. Текшерүү комиссиясы-

нын 2020-жылдагы отчёту 
бекитилсин.

4. 2021-жылдын бюдже-
ти бекитилсин.

5. “Ыдырыс” ААКтын 
директору болуп Акматбек 
уулу  Нуркалый шайлансын.

6. Акционердик коому-
нун аудиторуна 10 000 сом 
өлчөмүндө сый айлык бел-
гиленсин.

7. “Ыдырыс” ААКка ка-
раштуу “сеяпканы” сатууга 
коюлсун.

8. Чандалаш айылындагы 
кашардын жери келишимдик 
баада сатылсын.

9. Акционер Ж.Шеримбе-
товдун арызын кароо жана 
дүкөндүн аркасынан 1,5 со-
тых  жер бөлүнүп берилсин.

Базар-Коргон районунун Акман айылдык кеңешине 
жана Акман айыл өкмөтүнө бош административдик 

муниципалдык кызмат орундарына
сЫНАК ЖАрЫЯлАЙТ

Акман айылдык кеңе-
шинин бош администра-
тивдик муниципалдык 
кызмат орунуна: 

1. Жооптуу катчы – (1 
штаттык бирдик).

Акман айыл өкмөтүнүн 
бош административдик 
муниципалдык кызмат 
орундарына: 

1. Жер маселелер муни-
ципалдык менчик боюнча 
жетектөөчү адис (1 штат-
тык бирдик);

2. Иш кагаздарын жүр-
гүзүү боюнча жетектөөчү 
адис (1 штаттык бирдик); 

3. аскердик-каттоо 
боюнча инспектору адис (1 
штаттык бирдик);

4. Социалдык маселелер 
боюнча адис (1 штаттык 
бирдик);

5. айыл чарба жана ве-
теринария боюнча жетек-
төөчү адис (1 штаттык 
бирдик).

Толук маалымат менен 
www.mkk.gov.kg сайтынан 
таанышсаңыздар болот.

сынакка катышуу 
үчүн талап кылынуучу 
документтер:

- Жеке арызы, кадрларды 
каттоо баракчасы, сүрөтү, 
паспортун көчүрмөсү, өмүр 
баяны (соттолгондугу же 
соттолбогондугу жөнүндө 
маалыматты көрсөтүү ме-
нен), керектүү кесиптик би-
лимин, эмгек стажын жана 
квалификациясын ырастаган 
документтерин (эмгек ки-
тепчесинин, билимин, ква-
лификациясын жогорулат-
кандыгы, илимий даража же 
илимий наам берилгендиги 
жөнүндө документтеринин 
көчүрмөлөрү нотариустан 
же иштеген жериндеги пер-
соналды башкаруу кызматы 
тарабынан күбөлөндүрүлөт).

Документтер газетага 
жарыяланган күндөн тартып 
10 жумушчу күндүк мөөнөттө 
төмөнкү дарекке тапшыруу 
зарыл: Базар-Коргон району, 
Акман айыл аймагы, Жаны-Ак-
ман айылы, А.Жалалов көчө-
сү №13. Тел.: 0(223) 34-89-83.

Көк-Жаңгак шаардык мэриясы бош муниципалдык 
администрациялык кызмат орундарына

сЫНАК ЖАрЫЯлАЙТ
1. Социалдык маселелери боюнча башкы адис.
2. Кадр маселелери боюнча адис.

сынакка катышуу 
үчүн талап кылынуучу 
документтер:

- жеке арыз;
- кадрларды каттоо ба-

ракчасы;
- өмүр баян (соттолбо-

гондугу же соттолбогондугу 
жөнүндө маалыматты көр-
сөтүү менен);

- таржымал (резюме);
- 3х4 өлчөмүндөгү 2даа-

на сүрөт;
- паспорттун көчүрмөсү;
- эмгек китепчесинин 

көчүрмөсү;
- билими жөнүндө доку-

менттердин көчүрмөлөрү 

(нотариалдык түрдө же иш-
теген жериндеги персонал-
дык башкаруу кызматы та-
рабынан күбөлөндүрүлөт);

- мүнөздөмө.
Толук маалымат www.

mkk.gov.kg сайтында жай-
гашкан.

Документтерди кабыл 
алуу жарыя чыккан күндөн 
тартып 10 жумушчу күндүн 
ичинде төмөнкү дарек боюн-
ча жүргүзүлөт: Көк-Жаңгак 
шаары, Октябрга 40 жыл 
бульвары №4, шаардык мэ-
риянын 2-кабаты, 6 кабинет. 
Байланыш телефону: (факс) 
0(3748) 2-11-14, 0(779) 40-12-65.

Гезиттин өткөн №13 (397) 20-апрель 2021-жылдагы 
чыккан санындагы Базар-Коргон районунун Сайдыкум 
айыл өкмөтү тарабынан берилген муниципалдык бош кыз-
мат ордуна сынакта “айыл өкмөт башчысынын орун ба-
сары (1 штаттык бирдик)” деген текст алынып окулсун.

 z СЫНаК z СООда-СаТЫК

 z аУКЦИОН

 z СЫНаК z КУлаКТаНдЫРУУ

 zЖаРЫЯ

 z аУКЦИОН

 z ТҮЗӨТҮҮ

 zЖУМУШКа ЧаКЫРаБЫЗ

Базар-Коргон районуна караштуу
Кеңеш айыл аймагынын өкмөтү төмөндөгү

бош  муниципалдык кызмат орундарына
сЫНАК ЖАрЫЯлАЙТ

Жер маселелери боюнча 
башкы адис

(1 штаттык орун)

сынакка катышуу 
үчүн зарыл болгон 
документтер:

- жеке арызы, кадрлар-
ды эсепке алуу баракчасы, 
фотосүрөтү;

- паспортунун  же инсан-
дыгын күбөлөөчү башка до-
кументинин көчүрмөсү (түп 
нускасын сынакка келгенде 
көрсөтөт);

- ички иштер министр-
лигинин маалымат борбо-
рунан соттуулугу жөнүндө 
тактама;

- ден соолугун күбөлөн-

дүргөн медициналык так-
тама;

- зарыл кесиптик били-
мин, иш стажын жана ква-
лификациясын ырастоочу 
документтери (эмгек китеп-
чесинин көчүрмөсү тастык-
талган, илимий даража жана  
илимий наам, документтер 
нотариалдык түрдө же иш-
теген жеринен  күбөлөндү-
рүлүп ырасталышы керек).

документтер массалык 
маалымат каражаттары-
на жарыя чыккан күндөн 
баштап он жумушчу күн 
ичинде Кеңеш айыл аймагы, 
Совет айылы ленин көчөсү 
№163 даректе кабыл алы-
нат. Тел.: 0(3736) 5-00-11.

Улгайган жарандар, кошумча жумуш издегендер жана 
студенттер үчүн жеңил жумуш сунуштайбыз.

Иш убактысы макулдашуунун негизинде. 
Тел.: 0(772) 56 11 35, 0(502) 56 11 35, 0(552) 56 11 35.

Жалал-Абад областынын райондор аралык соту тарабы-
нан берилген 15.01.2018-жылдагы №ЭД-385/17МД сандуу, 
карызкор жеке ишкер Нышанбаева Айгул Юлчиевнадан 
өндүрүп алуучу “Бай-Түшүм” ААКтын пайдасына 803 310 
(сегиз жүз үч миң үч жүз он) сом күрөөгө коюлган мүлкү-
нө буруу жолу менен өндүрүү жөнүндөгү аткаруу барагы 
боюнча Ноокен районунун соттук аткаруучулар кызма-
тынын бөлүмү тарабынан Нышанбева айгул Юлчиевна-
га тиешелүү болгон күрөөгө коюлган Ноокен районунда-
гы Кочкор-Ата шаарынын Октябрьская көчөсүндөгү 10,5 
чарчы метр жер тилкесинде жайгашкан жалпы пайдалуу 
аянты-8,6 чарчы метр болгон коммерциялык кыймылсыз 
мүлкү (дүкөн) биринчи жолу ачык соодо-сатыкка коюлат.
Баштапкы баасы 1 015 102 (бир миллион он беш миң 

бир жүз эки) сом 72 тыйын.
Ачык соода-сатык 2021-жылдын 28-май күнү саат 10:00дө 

мүлк жайгашкан даректе жүргүзүлөт. Сатыкка катышууну 
каалагандар сатык боло турган күндөн бир күн алдын мүлк-
түн баштапкы баасынын 5%ын соода-сатык өткөрүлгөн-
гө чейин Ноокен райондук САКБдын депозиттик эсебине 
шертпул төлөм катары төлөп берүү менен сатыкка катыша 
алат. Соода-сатыкта утуп алган адамдын төккөн кепилдик 
суммасы сатып алуу баасына кошулат. Соода-сатыкта же-
ңилген катышуучуларына алдын ала төлөнгөн шертпул 
суммалары соода-сатык аяктагандан кийин кайтарылып 
берилерин түшүндүрөт. Соода-сатыкта уткан адам жети 
күндүн ичинде соода-сатыктын алдында төккөн сумма-
ны кошо эсептөө менен мүлктүн сатып алынган суммасын 
толугу менен төлөп берүүгө милдеттүү.

Тел.: 0(3734) 5-00-36, 0(778) 81-77-71.
Ноокен райондук сАКБдын сот аткаруучу:

эргешова Н.А.

Кыргыз республикасынын «Мамлекеттик жарандык 
кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү» 

мыйзамына ылайык Ноокен районундагы
Момбеков айыл өкмөтү төмөндөгү муниципалдык 

бош кызмат орундарын ээлөө үчүн
сЫНАК ЖАрЫЯлАЙТ

1. айылдык кеңешинин катчысы 1 (бир) орун
2. Инвестициялар боюнча башкы адис 1 (бир) орун
3. Материалдык бухгалтер жетектөөчү адис 1 

(бир) орун
4. Өзгөчө кырдаалдар боюнча башкы адис 1 (бир) орун
5. аскердик-эсепке алуу столунун инспектору 1 (бир) 

орун
сынакка катышуу үчүн 
талап кылынуучу иш 
кагаздар:

- жеке арыз, кадрларды 
эсепке алуу боюнча өздүк 
баракча, 3х4 өлчөмүндө 2 
даана сүрөт, паспорттун кө-
чүрмөсү, билими тууралуу 
документтин, эмгек китеп-
чесинин көчүрмөлөрү (нота-
риалдык түрдө же иштеген 
жериндеги кызматкерлер 
менен иш алып баруу кыз-
маты тарабынан күбөлөндү-
рүлгөн), өмүр баян (соттол-
гондугу же соттолбогонду-

гу жөнүндөгү маалыматты 
көрсөтүү менен). 

Документтерди кабыл 
алуу жарыя жалпыга маа-
лымдоо каражаттарында 
чыккан күндөн баштап 10 жу-
мушчу күн ичинде төмөндөгү 
дарек боюнча кабыл алынат. 
Ноокен району, Момбеков 
айылы, К.сейитканов көч. 
№47. Момбеков айыл өкмө-
түндө кабыл алынат. Тел.: 
0(551)-11-35-45. 

Толук маалымат менен 
mkk.gov.kg сайтынан таа-
нышсаңыздар болот.

ВНИМАНИЕ АКЦИОНЕрОВ ОАО
“МАЙлуу-сууЙсКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБрИКА”!

21 апреля 2021 года состоялось годовое общее собра-
ние акционеров, на собрании присутствовало 6 акцио-
неров с 135787 шт. акциями, кворум собрания 95,23%. 
Общее собрание акционеров рассмотрев и обсудив все 
вопросы повестка дня 

ПОсТАНОВИлО:
1. Считать избранными в состав счетной комиссии: 

специализированного регистратора ОсОО «Жалал-Абад 
регистр» Нуралиеву Д.; акционеров Имарову Д., Осорову З.

2. Утвердить отчета ген.директора, годовой баланс, счет 
прибылей и убытков за 2020 год и исполнение бюджета. 

3. Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2020 год.
4. Утвердить годовой бюджет на 2021 год.
5. Утвердить аудитора и размер оплаты его услуг, со-

гласно договора.
Исполнительный орган

сузак районунун Таш-Булак айыл өкмөтү жер тил-
кесине жашылдандыруу, көрктөндүрүү үчүн

АуКЦИОН ЖАрЫЯлАЙТ
Таш-Булак айыл өкмөтүнө караштуу Ирригатор айы-

лынын Көк-Арт дарыясынын күн-чыгыш тарабындагы 
таштанды болуп бош жаткан 0,04 га жер тилкесине жа-
шылдандыруу, көрктөндүрүү үчүн аукцион өткөрүлөт.
аукцион 2021-жылдын 30-апрель күнү саат 10:00до өтөт. 

Дареги: Таш-Булак айыл өкмөтүнүн имараты, Д.Махмудов 
көчөсү №86. Жооптуу адам: Т.Рысбаев. Тел.: 0(778) 02 86 83.

Гезиттин өткөн №13 (397) 20-апрель 2021-жылдагы 
чыккан санындагы Сузак районунун билим берүү бөлүмү 
тарабынан бош кызмат ордуна берилген сынакта “он күн 
ичинде” деген текст “он жумушчу күн ичинде” деп окулсун.
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ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕрОВ ОАО 
«ЖАлАлАБАТАЙЫлКурулуШ»!

20-апреля 2021 года состоялось годовое общее со-
брание акционеров.

На собрании принимали участие 12 акционеров с 
количеством акции 79040 шт. акциями, кворум собра-
ния -94,00%. Общее собрание в основном рассмотрев 
все вопросы повестки дня 

ПОсТАНОВИлО:
1. Утвердить в состав счетной комиссии: Нуралиеву Д.У., 

Аширбекова Ы.Э. и Осмонова З.Ш.
2. Утвердить отчета исполнительного органа, годовой 

баланс, счет прибылей и убытков и исполнение бюджета 
за 2020 год.

3. Утвердить исполнение бюджета за 2020 год.
4. Утвердить отчет ревизионной комиссии и заключе-

ния аудитора за 2020 год.
5. Утвердить годового бюджета на 2021 год.
6. Утвердить распределение прибыли.
7. Утвердить аудитора и размер оплаты его услуг.
8. Избрать директором Общества госп. Кудайбердиева Д.А.
9. Разрешить исполнительному органу на списания и 

реализация основных средств.
По итогам 2020 года получено чистая прибыль в сумме 

128,0 т. сом, из которых 70% направлено на выплату диви-
дендов акционерам.

День списка акционеров 20 марта 2020 года, день выплаты 
дивидендов 20 апреля 2020 года в бухгалтерии ОАО г.Жалал-
Абад, ул.Шопокова-4. 

Аудит проведено 12 марта 2020 года ОсОО «АК БАСТ» 
лицензия №0031 от 7 марта 2005 года по итогам проведен-
ного аудита составленные отчеты достоверны.   

раскрытие финансовой отчетности ОАО 
«Жалалабатайылкурулуш»

на 31-декабря 2020 года 
Бухгалтерский баланс на 31.12.2020 года

Наименование
статей

На начало 
года

На конец 
года

Денежные средства в 
кассе и в банке

32914 167302

Дебиторская 
задолженность

411129 511658

МБП в эксплуатации 43459    -
Основные средства 561035 526221

Итого активы 1048537 1205181
Краткосрочные 
обязательства

44575 218890

Уставной капитал 280280 280280
Резервный капитал 361922 344251
Нераспределенная 

прибыль
361760 361760

Итого капитал и 
обязательств

1048537 1205181

решение общего собрания акционеров
ОАО «НАрЫНсПЕЦГИДрОэНЕрГОМОНТАЖ»

Дата проведения: 15 апреля 2021 года
Вид общего собрания:  годовое
Форма проведения: совместное присутствие акционеров (очное голосование).
Место  проведения: КР, Жалал-абадская область, город Кара-Куль, база ОаО «Нарынспецгидроэнергомонтаж»
Кворум собрания: 74, 2453%

№
Вопросы
повестки

дня

Итоги голосования        
  Постановили«за» «про-

тив»
«воздер-

жался»
1 Утверждение состава счетной ко-

миссии:
1. Молтоева З.Э. представитель реест-
родержателя ОсОО «Региструм».
2. Львова Н.А.
3.Апатрова Л.П.

 

100%

100%
100%

 

0%

0%
0%

 

-

-
-

Утвердить счетную комиссию в составе 3 
человек:
1. Молтоева З.Э. представитель реестродер-
жателя ОсОО «Региструм».
2. Львова Н.А.
3.Апатрова Л.П.

2 Об отчете генерального директора 
ОАО "Нарынспецгидроэнергомон-
таж" об итогах финансово-хозяйст-
венной деятельности за 2020 год

3,0113% 96,9887% - Решение об отчете генерального директо-
ра ОАО "Нарынспецгидроэнергомонтаж" об 
итогах финансово-хозяйственной деятель-
ности за 2020 год
- не принято.

3 О заключении независимого ау-
дитора

100% 0% 0%  Утвердить заключение независимого ау-
дитора

4 О заключении ревизора 99,8832% 0% 0,1168%  Утвердить заключение ревизора
5 Об исполнении сметы расходов на 

содержание Совета директоров и 
ревизора на 2020 год.

100% 0% 0% Утвердить отчет об исполнении сметы рас-
ходов на содержание Совета директоров и 
ревизора на 2020 год.

6 Об отчете генерального директора 
об исполнении бюджета Общества 
за 2020 год.

3,8600% 0% 96,1400% Решение об утверждении отчета Генераль-
ного директора об исполнении бюджета Об-
щества за 2020 год - не принято.

7 О годовом балансе, счете прибылей 
и убытков Общества за 2020 год

3,8600% 0% 96,1400% Решение об утверждении годового баланс, 
счета прибылей и убытков
Общества за 2020 год - не принято.

8 О порядке распределения прибыли 
за 2020 год

- - - Данный вопрос не рассматривался. Голосо-
вание по нему  не осуществлялось.

9 Об отчете Совета директоров Об-
щества о своей работе за 2020 год

100% 0% 0% Утвердить отчет Совета директоров Общест-
ва о своей работе за 2020 год 

10 О смете расходов на содержание чле-
нов совета директоров на 2021 год

98,1019% 1,8981% 0% Утвердить смету расходов на содержание 
членов совета директоров на 2021 год в сум-
ме 600,0 тыс. сом.

11 О смете расходов на содержание ре-
визора на 2021 год

98,1019% 1,8981% 0,% О смете расходов на содержание ревизора 
на 2021 год в сумме 200 тыс. сом.

12 О годовом бюджете Общества на 
2021 год.

1,9619% 1,8981% 96,1400% Решение об утверждении Годового бюдже-
та ОАО «Нарынспецгидроэнергомонтаж» на 
2021 год - не принято.

13 О прекращении полномочии Совета 
директоров Общества ОАО"Нарынс-
пецгидроэнергомонтаж" в составе:
1. Иманкулов М.А.
2. Ибраимов Н.Ж.
3. Молдобаев Э.С.                       

100%
100%
100%

0% 0,%

Прекратить полномочия Совета директо-
ров ОАО «Нарынспецгидроэнергомонтаж»:
1. Иманкулов Малик Айтыгулович 
2. Ибраимова Нурдин Жумабекович
3. Молдобаева Эрик Советович.

14 Об избрании членов Совета дирек-
торов Общества ОАО "Нарынспец-
гидроэнергомонтаж"

80057
80057
4265

0
0
0

0
0
0

Избрать в состав Совета директор ОАО "На-
рынспецгидроэнергомонтаж»:
1) Ибраимова Нурдина Жумабековича
2) Молдобаева Эрика Советовича
3) Иманкулова Малика Айтыгуловича

15 О прекращении полномочий реви-
зора Общества ОАО "Нарынспецгид-
роэнергомонтаж" Акылова Нурлан-
бека Карагуловича

100% 0% 0,% Прекратить полномочия ревизора Общества 
ОАО "Нарынспецгидроэнергомонтаж» Акы-
лова Нурланбека Карагуловича

16 Об избрании ревизора ОАО "Нарынс-
пецгидроэнергомонтаж" 

96,1400% 3,8600% 0% Избрать Ревизором ОАО "Нарынспецгидроэ-
нергомонтаж" Турдалиева Бактыбека Тур-
гунполотовича

17 Об утверждении аудитора Общест-
ва, для проведения аудита финан-
сово-хозяйственной деятельности 
на 2021 год и размера оплаты услуг 
аудитора

100% 0% 0% Утвердить аудитором Общества для про-
ведения аудита финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО "Нарынспецгидроэнерго-
монтаж" за 2021 год, ОсОО «Аудит –Эффект». 
Установить размер вознагражденния неза-
висимому аудитору в сумме 19 850 (девят-
надцать тысяч восемь сот пятьдесят) сом.

18 Об утверждении внутренних нор-
мативных документов Общества 

3,8600% 0% 96,1400% Решение об утверждении внутренних норма-
тивных документов Общества- не принято

ПссИ г.Кара-Куль объявляет публичные тор-
ги по реализации жилой квартиры по ул. 

Масирова дом 13 а квартира 11, общей площадью 50,49 
кв.м. принадлежащее должнику Туракельдиевой Ази-
зе Хасанбаевне по стартовой цене 769 079 сомов. По-
купная цена должна быть внесена не позднее 7 днев-
ного срока после торгов на деп.счет ПССИ г.Кара-Куль 
4408102100000190, БИК 440001.

Торги состоятся 27 мая 2021 года в 10 часов по ме-
сту нахождения недвижимости по ул.Масирова 13 а кв 
11 г.Кара-Куль.

За справками обращаться в ПССИ г.Кара-Кульского 
района или по тел: 0(3746) 5-27-38, 0 (550) 19 12 70.

ст.судебный исполнитель ПссИ
г.Кара-Куль: М.Молошов
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Факультеттер жана 
колледждер

Бакалавр багыттары жана
профилдери

Окуу
мөөнөтү

ПЕДАГОГИКА 
ЖАНА

МААлЫМАТ-
ТЕХНОлОГИЯлАр

ФАКулЬТЕТИ

«Физика-математикалык билим берүү» (профили: информатика, 
математика, физика), «Педагогика» (профили: педагогика жана 
башталгыч билим берүүнүн методикасы, педагогика жана мек-
тепке чейинки билим берүүнүн методикасы), «Информатика жана 
эсептөө техникасы» (профили: маалыматтарды иштетүүнүн жана 
башкаруунун автоматташтырылган системасы), «Лингвистика» 
(маданияттар аралык байланыштын теориясы жана практикасы 
(профили: кытай тили)), «Социалдык–экономикалык билим берүү» 
(профили: тарых), «Социалдык иш» (профили: социалдык иш, «Кы-
тай таануу» (профили: эл аралык укук).

4 жыл

«Дене тарбия» (профили педагогикалык – экзамен аркылуу). 4 жыл

ТАБИГЫЙ-
ТЕХНИКАлЫК 
ФАКулЬТЕТИ

«Табигый-илимий билим берүү» (профили: биология, химия, геог-
рафия), «Электроэнергетика жана электротехника» (профили: 
электроэнергетикалык түйүндөр жана тармактар, электр менен 
камсыздоо (тармактар боюнча)), Нефтигаз иштери (мунайзат жана 
газ кендерин ишке киргизүү жана иштетүү), Техносфералык кооп-
суздук (өзгөчө кырдаалдарда коргоо).

4 жыл

«Ветеринария» адистиги. 5 жыл
ФИлОлОГИЯ
ФАКулЬТЕТИ

«Филологиялык билим берүү» (профили: кыргыз тили жана ада-
бияты, орус тили жана адабияты, англис тили жана адабияты, не-
мец тили жана адабияты), «Лингвистика» (маданияттар аралык 
байланыштын теориясы жана практикасы (профили: англис тили)).

4 жыл

эКОНОМИКАлЫК-
ЮрИДИКАлЫК

ФАКулЬТЕТИ

«Экономика» (профили финансы жана кредит, бухгалтердик эсеп, 
анализ жана аудит, Юриспруденция (профили юриспруденция), “Мам-
лекеттик жана муниципиалдык башкаруу” (профиль: Мамлекет-
тик жана муниципиалдык башкаруу), “Туризм” (профили: туризм).

4 жыл

«Соттук экспертиза» адистиги. 5 жыл

МЕДИЦИНА
ФАКулЬТЕТИ

«Фармация» адистиги. 5 жыл
«Дарылоо иши» адистиги (КРнын жарандары жана жакынкы, алыс-
кы чет элдик жарандар үчүн).

6 жыл

«Дарылоо иши» адистиги (он эки жылдык билими бар чет элдик 
жарандар үчүн эксперименталдык окуу планы).

5 жыл

МЕДИЦИНАлЫК 
КОллЕДЖ

11- класстын базасында

«Акушердик иш», «Медициналык айым иши», «Фармация». 2 жыл 10 ай
«Дарылоо иши»

3 жыл 6 ай

ЖАлАл-АБАД
КОллЕДЖИ
9-11- класстын 

базасында

«Башталгыч класстарды окутуу», «Мектепке чейинки билим бе-
рүү», «Укук таануу», «Дене-тарбия», «Электр менен жабдуу» (тар-
мактар боюнча), «Электр чордондору, түйүндөрү жана тармактар», 
«Маалыматты иштеп чыгуунун автоматташтырылган системала-
ры жана башкаруу», “Автомобиль унааларын техникалык тейлөө 
жана ондоо”, “Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештерүү 
технологиясы”, «Банк иши», «Каржы» (тармактар боюнча), «Эконо-
мика жана бухгалтердик эсеп» (тармактар боюнча)», «Ветеринария», 
«Өзгөчө кырдаалдардан коргонуу», «Социалдык иш», «Салык жана 
салык салуу», “Чет тили (англис, кытай тилдери)”, Автоматташты-
рылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык 
камсыздоо.

11-кл. базасы -
1 жыл 10 ай,
9-кл.базасы -
2 жыл 10 ай, 
сырттан окуу –2 
жыл 6 ай

үЗГүлТүКсүЗ 
БИлИМ БЕрүү 

ИНсТИТуТу
(сырттан окуу)

14 багыт боюнча кабыл алат. Окуу формасы сырттан. Окутуу сырт-
тан окуу формасында келишимдик негизде жүргүзүлөт. Институтка 
жогорку же атайын орто билими бар талапкерлер аңгемелешүүнүн 
же тестирлөөнүн негизинде кабыл алынат. Ал эми ЖРТтин жыйын-
тыгы менен экзаменсиз 1-курска кабыл алынат. Жогорку жана ата-
йын орто билими бар жарандар, багыты туура келген адистиктер-
ге тапшыра алат жана академиялык айырмачылыктарына жараша 
тиешелүү курска сунуш кылынат.

Багытка жараша 
жогорку билими 
бар 3 жыл, атайын 
орто билими бар 
талапкерлер 4 жыл 
окушат

МАГИсТрАТурА

“Физика-математикалык билим берүү” (информатика, математи-
ка, физика), 
“Филологиялык билим берүү” (англис тили жана адабияты, кыргыз 
тили жана адабияты, орус тили жана адабияты), 
“Педагогика” (педагогика жана башталгыч билим берүүнүн мето-
дикасы), 
“Табигый-илимий билим берүү” (биология, химия, география).

2 жыл

Урматтуу талапкерлер!
2021-2022-окуу жылына гранттык (бюджеттик) 

жана контрактык орундардын күндүзгү жана сырт-
тан окуу бөлүмдөрүнө кабыл алуу жалпы республи-
калык тестирлөө жыйынтыгынын сертификаты ме-
нен гана жүргүзүлөт.

Келишимдик негиздеги орундарга негизги тесттик 
баллдын жыйынтыгы менен кабыл алынат.

Негизги тапшыруучу документтер:
 Ректордун наамына жазылган арыз (атайын 

бланкага толтурулат).
 Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйын-

тыгынын сертификаты.
 Орто билим жөнүндөгү аттестат, дипломдун тир-

кемеси менен (түп нускасы).
 3х4 өлчөмүндөгү 6 (8) даана сүрөт.
 Паспорт көчүрмөсү (балдар үчүн аскердик же 

приписной билет).

ЖаМУ – жаркын келечекке жетелеген жарык жол!

2021-2022-ОКУУ ЖЫлЫНа ТӨМӨНКҮ БаГЫТТаР жана
адИСТИКТЕР БОЮНЧа ТалаПКЕРлЕРдИ КаБЫл алУУНУ ЖаРЫЯлаЙТ

Б.ОсМОНОВ АТЫНДАГЫ ЖАлАл-АБАД 
МАМлЕКЕТТИК уНИВЕрсИТЕТИ

БИЗдИН даРЕК:
Жалал-абад шаары, ленин көчөсү 57.

Сурап билүү телефондору:
0(3722) 5-59-68, 5-04-55, 0(779) 45-45-69, 

0(704) 05-58-68, 0(772) 26-01-42.

лицензия: LS№15180001505


