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Орусиянын өкмөтү "Чет тили катары орус 
тилинен сынак тапшыруу үчүн зарыл болгон 
билимдин минималдуу деңгээлине, Орусиянын 
тарыхына жана мыйзамдарынын негиздерине 
талаптарды бекитүү жөнүндө" токтомду 
жарыялады. 

Документ өлкөнүн укук-
тук маалыматтары боюнча 
сайтында жарыяланып, ага 
премьер-министр Михаил 
МИШУСТИН кол койду. 

Жумушка уруксат же 
патент алууну каалаган-
дар чет тил катары орус 
тилинде төмөнкүлөрдү би-
лиши керек:

- социалдык, ошондой 
эле кесиптик жана социал-
дык-маданий чөйрөдөгү 
айрым кырдаалдарда (жу-
мушка алуу, полиция менен 
байланышуу, клиникага 
баруу ж.б.) баарлашууну; 

маектешинин сөзүндө же 
аудио билдирүүсүндө ай-
тылган негизги маалымат-
ты угуп-түшүнүү, анын те-
масын аныктай билүү; со-
циалдык-маданий же тур-
муш-тиричилик чөйрөдө 
жана айрым тармактарга 
(жумушка алуу, полиция 
менен байланышуу, кли-
никага баруу ж.б.) байла-
ныштуу негизги мазмунду 
түшүнүү максатында текст-
терди окуй билүү, текст-
тердин темасын аныктоо; 
ушул түрдөгү анкеталар-
ды, бланктарды жана баш-

ка документтерди толтура 
билүү, үлгү боюнча арыз 
жазуу (жумушка алуу ж.б.).

Орусиянын тарыхы боюн-
ча: тарыхтын орчундуу фак-
тыларын жана окуяларын 
билүү; Орусиянын баш ка-
лаасынын жана ири шаар-
ларынын аталышын жана 
негизги мамлекеттик май-
рамдарын билүү.

Мыйзамдуулуктун не-
гиздери жөнүндө: Орусия-
дагы чет элдик жарандын 
негизги укугун, эркин-
дигин жана милдеттерин 
билүү; убактылуу жүрүү 
мөөнөтүн жана миграция-
лык каттоонун шартта-
рын; административдик 
жоопкерчилик белгилен-
ген миграциялык эреже 
бузуу (убактылуу жашоо 
мөөнөтүн бузуу, жумушка 

уруксаты жок же патент-
сиз иштөө, миграцияга 
каттоого турууда жалган 
маалыматтарды берүү); 
миграциялык эрежелерди 
сактабагандыктын кесе-
петтери (депортациялоо, 
эскертүү, айып салуу, ад-
министративдик жол менен 
чыгаруу, Орусияга киргиз-
бөө эрежелери).

Белгилей кетсек, ушул 
жылдын апрель айында 
Орусиянын ички иштер 
министрлиги мыйзамсыз 
жүргөн КМШ жарандарын 
15-июнга чейин өлкөдөн чы-
гып кетишин талап кылган. 
Ошондой эле ИИМ Орусия-
да Кыргыз өлкөсүнөн 115 
миң мыйзамсыз мигрант 
бар экенин кошумчалаган.

www

Кыргыз-өзбек достугу-
нун жаңы алакалары 

жанданып, эки улуттун 
карым катышы жакшы-
рып баратат. Өткөн апта-
да Жалал-Абадда коңшу 
өлкөнүн Наманган облу-
сунан келген делегация-
нын катышуусунда бизнес 
форум өттү. Өзбекстандык 
ишкерлер жергиликтүү 
бизнес чөйрөсүндөгүлөр 
менен таанышып, бир топ 
макулдашууларга жети-
шилди. Адистер бул ара-
кеттердин баары Садыр 
Жапаровдун Өзбекстанга 
болгон сапарынан кийин 
жаңы нукта башталганын 
белгилешет. Форум жеми-
шин берип, жалпы 12 кели-
шимге кол коюлду. Алды-
да ири заводдор курулары 
пландалды. Кенен төмөндө 
сөз болот.

(Уландысы 3-бетте)

“ЖАЛАЛ-АБАД-НАМАНГАН–2021” 
КЕЛИШИМДЕР ИШКЕ АШАБЫ?

Аксы районунун Кербен 
шаарын айланып 
өтүүчү айлампа жолдун 
курулушунда иш 
жүрүүдө.

Кербен шаарын айла-
нып өтүүчү айлампа жол-
дун жалпы узундугу 9 км, 
сметалык баасы 178,0 млн. 
сомду түзөт. 2017-жылы 
долборлоо иштери башта-
лып топографиялык съем-
ка иштери жүргүзүлгөн. 
2018-жылдын ичинде ай-
лампа жолдун курулушуна 
жалпысынан 1700,0 миң сом 
акча каражаты каралып, 
АПШсы (архитектуралык 
пландоо шарттары) бүт-
көрүлгөн.

Акыркы жылдары Кер-
бен шаарынын борбордук 
көчөлөрү аркылуу коңшу-
лаш Ала-Бука жана Чаткал 
райондорундагы иштеп 
жаткан кен казуучу компа-

ниялардын, түрдүү ишка-
налардын оор жүк ташуучу 
автоунаалары жүрүп, жаңы 
эле асфальтталып оңдоп-
түзөлгөн жолдор бузулуп, 
жараксыз абалга келтири-
лип, калктын нааразычы-
лыгы пайда болгон. Мын-
дай абалдан чыгуу үчүн 
шаарды айланып өтүүчү 
жол куруу зарылчылыгы 
пайда болуп, каражаттын 
жетишсиздигинен улам бул 
долбоор ишке ашпай кел-
ген. Азыркы учурда жолдун 
курулушуна мамлекет та-
рабынан керектүү каражат 
бѳлүнүп, курулуш иштери 
улантылууда.

Ушул жылдын 7-июн-
дагы шайлоодо Э. Ормоков 
шаар башчылыгына ат са-
лышкан жалгыз талапкер 
болду. Шаардык кеңештеги 
31 депутаттын 29у сессия-
га катышып, бир добуштан 
аны колдошту.

Э. Ормоков былтыр 
4-октябрдагы парламент-
тик шайлоого "Мекенчил" 
партиясынын тизмесин-
де катышкан. Октябрдагы 
парламенттик шайлоонун 
жыйынтыгына нааразы-

лардын митинги башала-
мандык менен коштолуп, 
өлкөдө бийлик алмашкан. 
Ошол окуяларда айрым 
район-шаарлардын жана 
мекемелердин жетекчиле-
ри кызматын тапшырып, 
жаңылары дайындалган. 
Жалал-Абад шаарынын 
мурдагы мэри Мураталы 
Тагаев да кызматтан кет-
кен. Ормоков өткөн жыл-
дын 3-декабрынан бери 
мэрдин милдетин атка-
рып келген.

ШААРДЫН МЭРИ
ӨЗ ОРДУНДА КАЛДЫ

Жалал-Абад шаардык кеңешинин депутаттары 
калаа мэрлигине Эрнисбек Ормоковду кайра 
шайлашты.

ОРУСИЯ МИГРАНТТАРГА БАЙЛАНЫШТУУ
ЖАҢЫ ТОКТОМ КАБЫЛ АЛДЫ

 z АКСЫ

 zЖАлАл-АбАд

ЖОЛ КУРУЛУШУ 
УЛАНТЫЛУУДА

А.Навои атындагы «Өзбек  Улукттук-Маданияттык Борбору» 
коомдук бирикмесинин жалпы чогулушун

өткөрүү жарыяланат
Чогулуштун күн тартибинде:

1. Демилгечи топ көтөргөн 
маселелерден келип чыккан би-
рикменин азыркы күндөгү дареги 
жана мүлктөрү жөнүндө.

2. Бирикмеге мүчөлүк жө-
нүндө.

3. Бирикменин ишин жандан-
дыруудагы көйгөйлөр жана аны 
чечүү жолдору.

Аталган иш-чара 2021-жылдын 

22-июнунда Жалал-Абад шаарынын 
“Мөлмөл” мейманканасынын за-
лында саат 16:00дө өтөт.

Катышуучулар өздүгүн так-
таган паспортун жана күбөлүк-
төрүн алып келүүгө тийиш.

Эскертме: Аталган бирикме-
де мурда иштеп зыян жеткирген 
кишилер катыша албайт.

Бирикме башкармалыгы

 zЖАРЫЯ
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билбедим, укпадым дебе

ДУБАНДАРДАН ДУУ-ДУУ КЕп

 zЖАлАл-АбАд

 z СУЗАК

 z АКСЫ

Жалал-Абадского областного управления
 Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской 

Республики ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на следующие вакантные 
административные государственные должности:

1) На ведущего специалиста сектора бухгалтерского учета, 
отчетности и  государственных закупок Жалал-Абадского об-
ластного управления Судебного департамента при Верховном 
суде Кыргызской Республики 1-единица (М-А)

2) На специалиста сектора бухгалтерского учета, отчетно-
сти и  государственных закупок Жалал-Абадского областного 
управления Судебного департамента при Верховном суде Кыр-
гызской Республики 1-единица (М-б)

3) На судебного пристава Подразделение службы судебных 
приставов Токтогульского района Жалал-Абадской области 
1- ед. (С-б)

4) На судебного пристава Подразделение службы судебных при-
ставов Ала-букинского района Жалал-Абадской области 4- ед. (С-б)

5) На судебного пристава Подразделение службы судебных при-
ставов Ноокенского района Жалал-Абадской области 2- ед. (С-б)

6) На судебного пристава Подразделение службы судебных 
приставов Сузакского  района Жалал-Абадской области 1- ед. (С-б)

7) На судебного пристава Подразделение службы судебных при-
ставов Тогуз-Тороуского района Жалал-Абадской области 1- ед. (С-б)

8) На судебного пристава Жалал-Абадского областного терри-
ториального Подразделение службы судебных приставов  2- ед. (С-б)

9) На судебного пристава Подразделение службы судебных при-
ставов Аксыйского района Жалал-Абадской области 1- ед. (С-б).
Для участия на конкурс 
необходимо следующие 
документы:

1. Заявление на имя председа-
теля конкурсной комиссии.

2. Личный листок по учету 

кадров.
3. Копия паспорта.
4. Фото 3х4 на синем фоне 4 шт. 
5. Копия диплома заверенное 

нотариусом или с места работы 
заверенное.

6. Копия трудовой книжки за-
веренное нотариусом или с места 
работы заверенное. 

7. Резюме.
8. Автобиография (с указанием 

сведении о несудимости).
дополнительно 
1. Медицинская справка фор-

ма №86-У.
2. Справка с места жительства.
3. Характеристика с места 

жительства или с места работы.
4. Копия военного билета. 
5. Скоросшиватель пластмас-

совый 1-шт.
6. Конверт 1-шт.
7. Личная карточка.
Для участия на конкурс соот-

ветствующие документы принима-
ются в течении 10 рабочих дней 
с момента опубликования данного 
объявления.

Документы принимаются по 
адресу: Жалал-Абадская область, 
г.Жалал-Абад ул.Шопокова №40. 

Ориентир: напротив, здания 
УВД Жалал-Абадской области.

Тел.: 0 (3722) 7-38-79,
0(3722) 7-08-23.

Дополнительную информацию 
можете получить на нашем 

официальном сайте
www.suddep

а также mkk.gov.kg

Көк-Жаңгак шаардык 
мэриясы административдик 
муниципалдык бош кызмат 

орундарына
СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ

Социалдык маселелер боюнча 
башкы адис

Сынакка катышуу үчүн талап 
кылынуучу документтер:

- жеке арыз;
- кадрларды каттоо баракчасы;
-өмүр баян (соттолгондугу же 

соттолбогондугу жөнүндө маалы-
матты көрсөтүү менен);

- таржымал (резюме);
- 3х4 өлчөмүндөгү 2 даана сүрөт;
- паспорттун көчүрмөсү;
- эмгек китепчесинин көчүр-

мөсү;
- билими жөнүндө документ-

тердин көчүрмөсү (нотариустан 
же иштеген жериндеги персонал-
ды башкаруу кызматы тарабынан 
күбөлөндүрүлөт);

- мүнөздөмө.
Толук маалымат www.mkk.gov.kg 

сайтына жайгашкан.
Документтерди кабыл алуу жа-

рыя чыккан күндөн тартып он жу-
мушчу күндүн ичинде төмөнкү дарек 
боюнча жүргүзүлөт: Көк-Жаңгак 
шаары, Октябрьга 40 жыл буль-
вары №4.

Ноокен районундагы Сакалды 
айыл өкмөтү административдик 

муниципалдык
бош кызмат орундарына

СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ

1. Айыл ѳкмѳт башчысынын 
орун басары (1) бир орун;    

2. Аскердик учёт столунун инс-
пектору (1) бир орун; 

3. Юридикалык маселелер боюн-
ча башкы адис (1) бир орун.
Сынакка катышуу үчүн талап 
кылынуучу документтер:

- жеке арыз, кадрларды каттоо 
баракчасы, өмүр баян (соттолгон-
дугу же соттолбогондугу жөнүндө 
маалыматты көрсөтүү менен), тар-
жымал (резюме), 3х4 өлчөмүндөгү 
2 даана сүрөт, паспорттун көчүр-
мөсү, эмгек китепчесинин, билими 
жөнүндө документтердин көчүр-
мөлөрү (нотариустан же иштеген 
жериндеги персоналды башкаруу 
кызматы тарабынан күбөлөндүрү-
лөт), мүнөздөмө.
Толук маалымат www.mkk.gov.kg 

сайтында жайгашкан.
Документтерди кабыл алуу жарыя 

чыккан күндөн тартып он жумушчу 
күндүн ичинде төмөнкү дарек боюнча 
жүргүзүлөт: Ноокен району Сакал-
ды айылы Ш.Молложанов көчөсү 
№23, тел.: 6-00-83.

 z СЫНАК

Өткөн аптада Жалал-Абад ОИИБдин 
имаратында милициянын генерал-майору 
Т.Субановдун жаркын элесине арналган кыргыз 
күрөшү боюнча ИИМдин чемпионатында байгелүү 
орундарды камсыз кылган кызматкерлер 
сыйланышты.

Жалал-Абад ОИИБдин 
басма сөз кызматы маалым-
дагандай, “Погончон айым” 
аталышындагы сулуулук 
сынагына катышып, “Мисс 
Смелость” наамына ээ бол-
гон ИИМдин “Шумкар” ата-
йын багыттагы полкунун 
Жалал-Абад шаарындагы 
өзүнчө ротасынын кызмат-
кери Күмүшай Орозкулова 
сыйланды. Сыйлыктарды 
тапшырып жатып Жалал-
Абад ОИИБдин начальни-
ги, милициянын полков-
ниги Ашим Тагаев сыйлык 
ээлерин куттуктап, мындан 
ары да жогорку жетишкен-

диктерге жетишүүлөрүн 
каалады.

Андан соң Жалал-Абад 
шаарынын кире беришин-
деги Курманбек баатырдын 
эстелигинин жанында Азия 
чемпионатында байгелүү 
орундарды камсыз кылган 
спортчуларды тосуп алуу 
иш-чарасы өттү. 3-6-июнь 
күндөрү Ташкентте өткөн 
күжүрмөн самбо боюнча 
Азия биринчилигинде кү-
мүш жана коло медаль уткан 
ИИМдин “Шумкар” атайын 
багыттагы полкунун Жалал-
Абад шаарындагы өзүнчө 
ротасынын кызматкерлери 

Нурисбек Бекбердиев жана 
Бекболсун Керимбеков 88 
жана 98 кг салмакта күч сы-
нашышкан. Спортчуларга ак 
калпак, чепкен кийгизилип, 
кыргыздын желегин алды-
да дагы дүйнөлүк биринчи-
ликтерде желбиретүү ти-
лектери айтылды. Ошондой 
эле Азия чемпионатында 
байгелүү орундарды кам-
сыз кылган спортчулар-
га жетишкен ийгиликте-
ри үчүн салым кошкон КР 
ИИМдин «Шумкар» атайын 
багыттагы полкунун Жа-
лал-Абад шаарындагы ро-
тасынын командири, ми-
лициянын подполковниги 
Равшан Кожобековго, ма-
шыктыруучулары Замир 
Раев жана Нурбек Самиди-
новго ыраазычылыктарын 
билдиришти.

БИР КАТАР СпОРТЧУЛАР СЫЙЛАНДЫ

Сузак районунун 
Сузак айыл өкмөтү 
болуп бегзад 
Абдурашидов шайланды. 

Сузак районунун Сузак 
айыл өкмөтүнө башчылык-
ка ушул жылдын 10-июнь 
күнү 35 жаштагы Бегзад 
Абдурашидов дайындалды. 

Сузактагы болуп өткөн 
айыл өкмөтүн шайлоодо 
биринчи турда 13 жана 
2-турда 22 добуш менен 
Бегзад Абдурашидов же-
ңип чыкты. Бул тууралуу 

жергиликтүү кеңештин 
депутаты Арапатхан Наси-
рахунова билдирди.

Б.Абдурашидов 3 чакы-
рым бою жергиликтүү ке-
ңештин депутаты болуп 
келген. Ал өз ишмердигин-
де көптөгөн долбоорлорду 
ишке ашырып, айрыкча 
район жерлеринин мый-
замсыз сатылып кетүүсү-
нө каршы күрөшүп келген.

Айыл өкмөтүнүн жаңы 
башчысы мындан сыртка-
ры бокс боюнча спорт чебе-

ри. Ошондой эле дүйнөдө 
«Aiba»нын эки жылдыздуу 
калысы.

Белгилей кетсек, атал-
ган айыл өкмөттү буга че-
йин 13 жыл бою Аскарбек 
Сариев жетектеп келген.

Аксы районунун 
Кашка-Суу айыл 
өкмөтүнө активист 
Шекербек Камчыбек 
уулу өкмөт башчы 
болду.

Кашка-Суу айыл өкмө-
түнөн билдиришкендей, 
ушул жылдын 7-июнун-

да айыл өкмөт башчысын 
шайлоо өтүп, ага 2 талап-
кер: Замирбек Баназаров 
менен Шекербек Камчыбек 
уулу ат салышкан. Сессия-
га келген 21 депутаттын 9у 
З.Баназаровго добуш бер-
се, 12 депутат Ш.Камчы-
бек уулуна добуш берген. 
Жыйынтыгында Шекербек 
Камчыбек уулу утуп чык-
кан, ал активист катары 
таанымал.

Ш. Камчыбек уулу 1982-
жылы Кашка-Суу айыл өк-
мөтүнүн Чеч-Дөбө айылын-
да туулган. 1999-2005-жыл-

дары Жалал-Абад мамле-
кеттик университетинин  
социалдык-гуманитардык 
илимдер факультетинде би-
лим алып, тарых мугалими 
адистигине ээ болгон. Ал 
эмгек жолун мугалимдик 
кесиптен баштап, АРИСтин 
маалыматтык борборунда 
оператор, Аксы райондук 
жаштар кеңешинин төра-
гасы,  Кашка-Суу айылдык 
кеңешинин депутаты, ра-
йондук мамлекеттик ста-
тистика бөлүмүндө өкүл 
болуп эмгектенип келген. 
4 баланын атасы.

ОН ҮЧ ЖЫЛДА
АЙЫЛ ӨКМӨТ АЛМАШТЫ

АКТИВИСТ
АЙЫЛ ӨКМӨТКӨ
БАШЧЫ БОЛУп ШАЙЛАНДЫ
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Өзбекстандык 
ишкерлерди көбүнчө 

текстиль тармагы, 
тоодогу балчылык 
жана туризм багыты 
көбүрөөк кызыктырды. 
Жалал-Абадда өткөн 
көргөзмөдө өзбек 
туугандарга айыл 
чарба жана өнөр 
жай тармагындагы 
продукциялар 
көрсөтүлдү. Айрым 
ишкерлер жекеме жеке 
да сүйлөшүүлөрдү алып 
барды.

 
Авазбек АБДУЛЛАЕВ,
өзбекстандык ишкер:
“КӨМҮР САТЫп 
АЛАБЫЗ”

- Биз Кыргызстанда-
гы өнөктөшүбүз аркылуу 
бул өлкөгө жаздан бери 
200 миң АКШ долларына 
бааланган жашылчаларды 
экспорт кылдык. Эми Кыр-
гызстандан 84 миң тонна 
көмүр алууну пландап жа-
табыз. Аны биз ишканалар-
га жана калкка кышкысын 
колдонгону пайдаланабыз. 
Жалпысынан 3 млн. дол-
ларга жакын көмүр сатып 
алабыз. Бизнес форум ар-
кылуу кошумча дагы лам-
почка заводу менен да ке-
лишим түзүүнү пландап 
жатабыз. Биз үчүн форум 
жемиштүү болду. 

"Жалал-Абад–Наман-
ган 2021” бизнес форуму эки 
облустун ишкерлерин бир 
аянтка чогултту. Өзбекс-
тандын Наманган облусунан 
келген делегация сапарынын 
экинчи күнүндө 100гө жакын 
кыргыз-өзбек ишкерлеринин 
катышуусундагы бизнес фо-
рум болуп өттү. Иш-чара эки 
облустун соода-экономика-
лык, социалдык-гуманитар-
дык жана туризм тармак-
тарындагы биргелешкен 
долбоорлорун ишке ашыруу 
максатын көздөйт. 

Абсаттар
СЫРГАБАЕВ,
Министрлер 
кабинетинин 
Жалал-Абаддагы 
ыйгарымдуу өкүлү:
“12 КЕЛИШИМГЕ
КОЛ КОЮЛДУ”

- Азыркы учурда мам-
лекетибиздин алдыга кой-
гон негизги багыты өнөр 
жайын жана ишкердикти 
өнүктүрүү болуп саналат. 

Бул алкакта биз бардык иш-
керлерге, ички жана сырт-
кы инвесторлорго кооп-
суздукту камсыз кылып, 
жагымдуу шарттарды тү-
зүүбүз зарыл. Жалал-Абад 
облусу өнүккөн өнөр жай-
луу облустарынын бирине 
кирет, анда электроэнерге-
тика, мунайзат, газ, көмүр, 
алтын жана башка пайда-
луу тоо кен тармактарын 
өндүрүү жолго коюлган. 
Бизнес форум эки тарап-
ка тең жемиштүү болду. 
Жалпысынан ар тараптуу 
12 келишимге кол коюлду. 

Алар: туризм, кайра иште-
түү, айыл чарба азыктарын 
экспорттоо багыттары. Эки 
элдин тээ байыртан тары-
хы, маданияты, тили жана 
дини айкалышкан. Кылым-
дап куралган алакаларды 
көптөгөн окшоштуктар 
байланыштырып турат. 
Боордош элдердин ушул 
баалуулуктары мындан 
ары да бекемделе бериши-
не тилектешмин. 

Буга чейинки жылдар 
аралыгында да эки өлкө 
арасында бир топ жолугу-
шуулар, кызматташуулар 
болгон. Бирок анын баары 
кагаз бетинде эле калган. 
Акыркы жылдары кыз-
матташуу жанданганын 
эки тарап тең айтышат. Ал 
эми түзүлгөн келишимдер 
жакынкы күндөрү реалдуу 
ишке ашып, өз натыйжасын 
берет дешет. Өткөн жылы 
Жалал-Абад облусунан 
Өзбекстанга 29 млн. АКШ 
доллары өлчөмүндөгү то-
вар экспорттогон. Эки өлкө 

ортосундагы соода-сатык 
жылдан жылга көбөйүп 
баратканы айтылат. Ал-
дыдагы күндөрү Аксы ра-
йонундагы чек ара өткөрүү 
пунктун ачуу пландалып 
жатканы айтылды. Мындан 
сырткары өзбек ишкерлери 
Ноокен районунун Достук 
айылына соода логистика-
лык борборун куруп бери-
шет, ал курулушу жакында 
башталат. 

Шавкатжан 
АБДУРАЗАКОВ,
Наманган облусунун 
губернатору: 
“ТУРИСТТИК 
МАРШРУТТАРДЫ 
ЖАНДАНТУУНУ 
МАКСАТ КЫЛДЫК”

- Эки өлкө президентте-
ри буга чейин Кен-Сай-Кер-
бен чек ара постун ачууну 
буйруган. Бул жерде транс-
порт өтүү мүмкүнчүлүгү 
жаралса, Наманган облу-
сундагы 3 млн. калк Жа-
лал-Абадга туристтик ай-
мактарга келип зыярат кы-
луучулардын саны өсмөк. 
Анткени Арстанбап, Пады-
ша-Ата жана Сафед-Булан 
сыяктуу Кыргызстандагы 
жайларга биздин калкы-
быз көнүп калган. Ошол 
себептүү ушул багыттагы 
туристтик машруттарды 
жана транспорт каражат-
тарын жандантууну өзү-
бүзгө максат кылып кой-
дук. Европага барбай эле 
кошуна Жалал-Абадга ке-

лип, табияты кооз жерлер-
де эс алса болорун көрдүк.  

Окибжон
ИНАМОВ,
Наманган облусунун 
акиминин орун басары: 
“700 КИШИНИ
ЖУМУШ МЕНЕН 
КАМСЫЗДАГАН
ЗАВОД КУРУЛАТ”

- Жалал-Абад шаарын-
да Наманган аймагында 
иштеп жаткан биринчи 
жана ири өндүрүүчү “Арт 
Софт” ишканасы тарабынан 
текстиль тармагындагы 
фабрика курууну пландап 
жатабыз. Ага жер аянтта-
рын да (Жалал-Абад шаа-
ры, өндүрүштүк зонадан) 
көрдүк, биздин ишкерлерге 
макул келди. Ошондой эле 
ал жылына 15 млн. доллар-
дан ашык продукцияны чет 
өлкөгө экспорттогон завод 
болот. Мында 700гө жакын 
жергиликтүү тургундар 
жумуш менен камсыздалат. 

Эки өлкөнүн ортосунда-

гы кызматташтык, Кыргыз-
стандагы улуттар арасын-
дагы мамилеге да оң таа-
сирин берет. Мындан ары 
соода жаатында гана эмес 
спорттук, маданий жактан 
да алака катышты чыңдоо 
зарыл дешет адистер. На-
мангандык делегация 2 күн-
дүк сапарынын алкагында 
Жалал-Абаддагы бир топ 
жеңил өнөр жайлары менен 
таанышып, Жалал-Абад ку-
рортуна, табияты кооз Ка-
ра-Алма жана жаңгак зар-
луу Арстанбап эс алуу жай-
ларына зыярат кылышты. 
Буга чейин март айында Жа-
лал-Абаддан барган делега-
ция Намаганда да болуп ке-
лишкен. Бул иш аракеттер 
Садыр Жапаровдун Өзбекс-
танга болгон иш сапарынын 
алкагында кабыл алынган 
жол картасынын негизинде 
ишке ашып жатат. 

Өнөктөштөр өр ашат

“ЖАЛАЛ-АБАД-НАМАНГАН–2021” 
КЕЛИШИМДЕР ИШКЕ АШАБЫ?

«Жа ла л-Абад са-
наториясына» тиеше-
лүү болгон күбөлүгү 
жана мөөрү (күбөлүк 
24.08.2009-ж. катталган, 
ИНН 00607193093010015) 
жоголгондугуна байла-
ныштуу жараксыз деп 
табылсын.

Гезиттин өткөн №19-
20 (404) 8-июнь 2021-жыл 
санынын 2-бетиндеги 
жарыяланган “Ардагер-
лер кеңешине жаңы тө-
рага” деген жаңылыктагы 
“Аксы районунун ардагер-
лер кеңешине Өмүрбек Аб-
дыкайымов төрага болуп 
шайланды” деген текст 
техникалык катага бай-
ланыштуу “Аксы району-
нун ардагерлер кеңешине 
Өмүрбеков Абдыкайым 
төрага болуп шайлан-
ды” деп окулсун.

 zЖОГОлдУ

 z ТҮЗӨТҮҮ

Бүбүсара ОРОЗАЛИЕВА,
“Аймак”
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Өлгөндөр баркталмайын

Мамлекеттик жана коомдук ишмер Жусупбек Бакиевдин 70 жылдыгына карата

ЖЇРЄГЇ СОККОН ЭЛИМ ДЕП, 
ЖАЛЫНДАП ТУРЧУ ЖУСУПБЕК!

Кызматчынын, болгон-
до да ашкере ыйман-

дуу, бир жагынан топук-
туу үй-бүлөдө тарбиялан-
гандыктан балакай кези-
нен эле келечекке болгон 
ой жүгүртүүсү калыптана 
баштагандыгы Жусупбек 
Бакиевдин ой жүгүртүүсү-
нүн терең да, кенен да экен-
дигин ырастап турат. Чыт 
курсак мезгилинде эле зи-
ректигин көрсөткөндүгү 
айылдаштарынын үмүтүн 
арттырган болсо керек. Те-
ли-теңтуштарынан жөнө-
көйлүгү, тартынбастыгы 
жана тайманбастыгы менен 
айырмаланган Ж.Бакиевге 
ишеним бекеринен тамыр-
лабаса керек. Аймактан 
чыккан тың-чыкмаларга жакындыгы, аларга карап түздөнгөнү, эң башкысы 
тунук идеяларды туу туткандыгы элине ак кызмат өтөөгө шыктандырды, бир 
жагынан кубандырды. Ушундай асыл кесиеттери каарманыбызды өргө карай 
баруусуна даңгыр жол ачты өңдөнөт. Накта атанын уулу болуу үчүн дилгирлен-
гендиги, аалымчылыкка ык койгондугу уламдан-улам терең тамырлай берди. 
Аны мүмкүн болушунча чечмелеп берүүгө зор маани бере турган калемгерлик 
милдетимди кадыресе аткара алсам болгону.

МАМИЛЕБИЗ БАРА-БАРА ТЕРЕҢДЕп...
1988-жылдын октябрь 

айында алгачкы жолу Жу-
супбек менен таанышкан 
учурум дале эсимде. Пар-
тиянын Жалал-Абад шаар-
дык комитетинин уюшту-
руу бөлүмүнүн башчысы 
экен. Мен анда Ош радио-
сунда аймактык кабарчы 
элем. “Кайра куруунун 
кадамдары” деген темада 
радио маек даярдоо тап-
шырмасы берилгендиктен 
ошого байланыштуу маек-
тешим жөнүндө кенен кеси-
ри маалымат алууга туура 
келген. Биринчиден такша-
лып калганын байкадым, 
экинчиден жетекчилик 
жооптуу кызматта тажрый-
ба топтогонун баамдадым. 
Бир окуумда мен: 

- Сенден бир көйнөк 
болсо да мурда жыртып-
тырмын. Мени аке десең 
да болот. 

- Боюңа карап аке де-
сем да болот (күлүп). Аке-
сакеси жок эле атыбыздан 
эле айтып жүрөлүчү туура 
көрсөң.

- Макул, ошентейин. Би-
рок бизге ишке орношуп 
диктор болуп албайсыңбы? 
Үнүң да абдан уккулуктуу, 
бир жагынан коңур экен, 
Улукбекке окшошуп.

- Көз айнекчен дик-
торбу?

- Ооба, Улукбек Мамы-
тов.

- Сабаттуу да, келбет-
түү да диктор, ошон үчүн 
сыйлайм.

- Жуке, жети атаңды би-
лесиңби?

- Өзүм тарыхчы болсом 
кантип билбей калайын.

- Айтып берчи анда?
- Менден экзамен ала 

турган болдуң. Макул, ай-
тып берейин. Атам Саалы, 
чоң атам Молдо Бакы, бабам 
Галай калпа, бубам Молдо-
калый, кубам Молдоназир,

Жотом Эрмамат, жетем 
Эгемназар. Сен өзүң жети 
атаңды билесиңби Рысбай?

- Билиши билем, журна-
лист болуп туруп билбесем 
шермендечилик эмеспи. 
Экөөбүз бири-бирибизди 
мактай бергенибиз туура 
эместир.

- Туура айтасың.

ЖУСУпБЕКТИН ӨМҮРҮ 
ЖАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

Мамлекеттик жана 
коомдук ишмер Жусупбек 
Бакиев 1951-жылы 18-сен-
тябрда Сузак районуна ка-
раштуу Күмүш-Азиз (азыр-
кы Тейит) айылында кыз-
матчынын үй-бүлөсүндө 
туулган. 1968-жылы Жа-
лал-Абад шаарындагы №3 
орто мектепти ийгиликтүү 
бүтүргөн. Алгачкы эмгек 
чыйырын Ош шаарында-
гы пахтадан кездеме то-
куу комбинатында жу-
мушчу болуп иштөөдөн 
баштаган. Жигердүү, ары 
жаш жумушчуга болгон 
ишеним күчөгөндөн кү-
чөйт. Жогорку билимге 
ээ болууну самаган, бир 

жагынан каалаган. 1978-
жылы СССРдин 50 жыл-
дыгы атындагы (азыркы 
Ж.Баласагын атындагы) 
университетин бүтүр-
гөн. Жогорку билимге ээ 
болгондон кийин Жалал-
Абад зооветеринардык 
техникумунун комсомол 
комитетинин катчысы, 
шаардагы №6 кесипчилик-
техникалык окуу жайынын 
директорунун орун баса-
ры, партиянын шаардык 
комитетинин партиялык 
саясий агартуу кабинети-
нин башчысы, маданият 
техникумунун (азыркы 
Б.Алыкулов атындагы) ди-
ректору, шаардык партия-
лык комитетинин уюшту-
руу бөлүмүнүн башчысы, 
А.С.Пушкин атындагы пе-
дагогикалык окуу жайы-
нын директору, областтык 
билим берүү башкармасы-
нын башчысынын орун 
басарлык кызматтарын-
да жемиштүү эмгектен-

ген. Жетекчилик жооптуу 
кызматтарда өзүн компо-
тенттүү экендигин таасын 
көрсөтө алган. Жалал-Абад 
шаарынын өсүп-өнүгүшү-
нө, социалдык-экономика-
лык өсүшүнө зор салымын 
кошкон.

Тепкичтен тепкич-
ке көтөрүлгөн Ж.Бакиев 
1995-2001-жылдары Жа-
лал-Абад шаардык кеңе-
шинин эки жолку чакыры-
лышынын төрагасы болуп 
шайланган. 2005-жылдын 
февраль, март айларын-
да Жалал-Абад аймагын-
да мурунку бийликтин 
адам укугун жана мый-
замдуулукту бузган сая-
сатына каршы көтөрүлгөн 
карапайым элдик кый-
мылды жетектеген, ошол 
эле жылдын 15-мартын-
да шаарда өткөн элдик 
курултайда Жалал-Абад 
областынын губернатору-
нун биринчи орун басары 
болуп шайланган.

АКЫЛГӨЙЛҮК АЛГА ЖЕТЕЛЕЙБИ?
Бардык эле адамдарга 

акылгөйлүк тагдыр туш келе 
бербейт өңдөнөт. Адам ата, 
Обо эне жаралгандан бери 
эле акылгөйлүк туурасында 
кеңири айтылып келе жат-
кандыгына бардыгыбыз эле 
күбөбүз. Тар жол, тайгак ке-
чүүлөрдү эске салсак көптө-
гөн урунттуу окуялар эске 
түшөт. Албетте ар кандай 
кыйынчылыктарды, тол-
гон токой тоскоолдуктар-
ды жеңүүдө акылгөйлүктүн 

ролу зор. Бул жагынан алып 
караганда 55 жылдык өмү-
рүндө Жусупбек кандай из 
калтырды? Терең ой жүгүр-
түп, акыл калчап көрсөңүз 
суроого бир сүйлөм менен 
эле жооп берүүгө дитиңиз 
барбайт.

Ырас, элдик толкун-
доолор Жалал-Абад шаарын-
да 2005-жылдын 3-мартында 
башталган. Ошол күнү миңге 
чукул адам областтык мам-
лекеттик администрациясы-

нын үч кабаттуу имараты-
нын алдында нааразычылык 
акциясына чыгышкан. Көч 
башында бир тууган Бакиев-
дер, туугандары, санаалаш-
тары, колдоочулар болуш-
кан. Парламенттик шайлоо 
ыплас, адилетсиз өткөндү-
гүнө байланыштуу биринчи 
кезекте КРдин Президенти 
А.Акаевди кетирүү, тактан 
кулатуу маселеси абдан ор-
чундуу болгон, башкы кө-
ңүл да мына ушул маселеге 
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Тирүүлөр даңкталбайт

Мамлекеттик жана коомдук ишмер Жусупбек Бакиевдин 70 жылдыгына карата

АСЫЛГАН ООРУ АЛМАЙЫНЧА КОЙБОДУ
“Эс учун билбей, о дүй-

нө менен бу дүйнөнүн ор-
тосунда көпкө сулк жат-
ты...

Ооруканага кечки саат 
алтыларда алып келиш-
кен. Врачтар байма-бай 
укол куюшуп, адам өмүрү  
үчүн катуу күрөштү. Бирок 
ажалдан адамды арачалап 
калууга алар алсыз эле...

Түнкү саат үчтөрдө Жу-

супбек Бакиевдин абалы 
кескин начарлады. Эс акыл-
га көпкө келбеген тейинде 
жалган дүйнө менен кош 
айтышып, түбөлүктүүлүк-
кө узай берди. Бу жашоодо 
шаңшып учкан шумкар о 
дүйнөгө сапар алды. (Ө. 
Төлөбеков, “Революцияга 
арналган өмүр", “Учкун” 
басмасы, 110-бет).

Актыкты моюнга алуу 

ар бир пенденин ыйык пар-
зы. 2006-жылдын 21-фев-
ралында Бакиевдер, бү-
түндөй кыргыз эли оор 
жоготууга учурады. Аза 
күтүү митингге түрүлүп, 
республикабыздын бар-
дык аймагынан келген-
дер көп болду. Акыркы 
сапарга узатуу зыйнаты 
маркумга болгон сый-ур-
мат десек болот.

ЖЇРЄГЇ СОККОН ЭЛИМ ДЕП, 
ЖАЛЫНДАП ТУРЧУ ЖУСУПБЕК!

бурулган. Бийликке эл, элге 
бийлик ишенбей калышкан-
дыгынан улам тирешүүлөр 
пайда болгон. А.Акаев көшөр-
гөндөн көшөрүп, кошоматчы-
лардын бир жактуу жалган 
маалыматтарына ишенип, 
Бакиевдерди кандайдыр бир 
айла-амалдар менен сынды-
рып, элге жек көрсөтүүнүн 
аракеттерин көрүшкөн. “Таза 
шайлоо болгон жок”, “Эл бий-
ликке ишенбейт”, “ Жусуп-
бек Бакиев элдик адам” де-
ген ураандарын көтөрүшкөн 
элдин талаптарын аткарууга 
бийликтегилер маани бериш-
педи, эл алдына келүүдөн 
жана сүйлөөдөн зыркырап 
турушту. Канткен менен 
оппозиция күчтөнүп, алар-
дын жолун торогондордун 
шайы да, шаштысы да кете 
баштады. Ал эми оппозиция-
ны колдогондордун катары 
күндөн-күнгө көбөйө да, же-
ңишке болгон ишеним арта 
да берди. 4-март күнү “Акаев 
отставкага кетсин!” деген 
ураандын алдында нааразы 
болгондор шаардын көчөлө-
рүндө жүрүшкө чыгышып, 
“Акаев кетсин!”, “Акаев кет-
син!”, “Акаев кетсин!” дешип, 
баймабай кыйкырышып чый-
рала да, чамына да беришти. 
“Эл биримдиги” кыймылы-
нын лидери Жусупбек Ба-
киев 10-март күнү калайыкка 
мындайча жар салды:

"Президент А.Акаевди 
бийликтен токтоосуз ке-
тирүү боюнча Жалал-Абад-
да башталган элдик кый-
мылдын талаптарын толук 
колдоо;

- Президенттик шайлоону 
мөөнөтүнөн мурда өткөрүүгө 
карата иш-чараларды көрүү;

- Акаевдик режим өткөр-
гөн парламенттик ыплас 
шайлоону жокко чыгаруу;

- Жогорку Кеңешке шай-
лоону алты айдан кийин кай-
ра өткөрүү.

Мына ушундай олуттуу 
да, орчундуу да маселелерди 
чечүү оңойго турбайт эмес-
пи. Алдыдагы максатыбыз, 
стратегиябыз да, тактикабыз 
да так болуш керек. Айрык-
ча элдин тынчтыгын, мам-
лекетибиздин бүтүндүгүн 
көздүн карегиндей сактоого 
милдеттүүбүз. Ошондой ка-
дамга барганда гана жеңиш-
ке жетебиз".

Бир гана Жалал-Абад-
дын эмес бүтүндөй кыргыз 

элинин ишенимине арзыган 
акылгөйлүгү, чечкиндүүлүгү 
менен зоболосу көтөрүлгөн 
Ж.Бакиев кээде “Эки тоонун 
чөбүн эңсеген кайберен эмне 
болот дечү эле? Эки фронтто 
ойногондорчу? Ушундай ту-
руксуз позицияда жүргөндөр 
арабызда толтура. Алардан 
тез арада арылбасак болбойт” 
деп калчу. Ушундай жугум-
дуу да, таасирдүү да сөздөр-
дү уккандар муюп калыша 
турган. Мындай учурлар көп 
жолу болгондугу жалындуу 
да, акылдуу да революцио-
нер идеясына элди толук 
ынандырууга баам-параса-
ты да, чама-чаркы да жетчү. 
Бул жагынан эч ким Жусуп-
бекке караандай алчу эмес.

2005-жылы Бакиевдер-
ге кандай гана жалаалар 
коюлбады, жасалма акча 
чыгарышты, деги койчу 
жолтоо да, тоскоол да көп 
болду. Буга Жусупбектин 
күйбөгөн жери күл болду. 
Бардыгын токтоолук, са-
бырдуулук менен жеңишти. 
Акаев тактан куласа ичер 
суусу, көрөр күнү түгөнүп 
калчудай элдик кыймылга 
бут тоскондор, бийликтин 
ырын ырдагандар, ашууда 
ат алмаштырбайт дешип 
тынбай сайрашкан “дежур” 
чалдар оозуна келгенди от-
тошту. Бирок тирешкендер-
дин күрөшү күргүштөп күч 

ала берди. Жусупбек ачуусу 
келгенде “Кудайды карашса 
боло” деп койчу каны кай-
нап. Каарманыбыздын ак кө-
ңүлдүгүн, жалаң төштүгүн, 
боорукерлигин, тегиздигин 
замандаштары жогору бала-
ша турган. Агасы Курманбек 
саясий майданда санаалашы 
болгондугу жалпыга маалым.

Кара жанын канжыга-
га байлаган, көздөгөнүнөн 
кайра тартпаган Ж.Бакиев 
президенттик шайлоону 
өткөрүү боюнча штабды 
жетектеп калды. Баш кашы-
ганга чоло жок. Жумуш чач-
тан көп. Президенттикке та-
лапкерлер: А.Айтикеевдин, 
Турсунбай Бакир уулунун, 
Ж.Жекшеевдин, К.Дүйшө-
баевдин, Т.Үмөталиеванын 
программаларын, платфор-
маларын кароо, жолугу-
шууларды өткөрүү оңойбу? 
Ошонун баарын жөнгө салуу 
абдан оор болду. Буга чейин 
кабагы ачылбай сар-санаага 
батып жүргөн Жусупбектин 
жүзү жайдары. Кубанганы-
нан көзүнө жаш да алып жи-
берди. Анткени уялаш агасы 
Курманбек Бакиев шайлоого 
катышкан шайлоочулардын 
76,4 пайызынын добушун 
алып жеңишке жетти. Мында 
албетте иниси Жусупбектин 
салымы зор экендигин дагы 
бир жолу баса белгилеп кой-
сок ашыктык болбос.

ЭСТЕ КАЛГАН ЭКИ УЧУР
Курманбек менен сенси-

реп эле сүйлөшчүбүз. Пар-
тиянын Көк-Жаңгак шаар-
дык комитетинин биринчи 
катчысы эле. Мейманка-
надан үйүнө коноктогону 
кызматтык “Волга” автоу-
наасы менен алып кетти. 
Үйүндө өткөн-кеткенди бо-
журашып отурганда: “Жу-
суп экөөңөрдүн чыкпаган 
дөбөңөр калбады”,  - деди. 
Бул сөзгө экөөбүз тең күл-

дүк. Жубайы Татьянанын 
колунан даам татып, ба-
ласы Максимдин колума 
суу куйганына кубанып 
бак арасында кобурашып 
атып таң атырдык. Эртеси 
Ошко узатып койду. Дагы 
бир учур. 1997-жылдын 
сентябрь айында Сузак 
районунун борборунда 
жолуктук. Анда Курман-
бек Чүй областынын гу-
бернатору болчу. Эмгек-

тик өргүүгө чыгып, бир 
тууган иниси Маратты 
колдогону келген экен. 
№7 Сузак-Макмал шайлоо 
округу боюнча Жогорку 
Кеңештин депутаттыгы-
на ат салышып жатышкан 
болчу. Курманбек сөзүнүн 
акырында “желаю удача” 
деди. Менин кайним К.Та-
шиев да мандат алууга 
ашыгып да, шашылып да 
жүргөн...

ӨТКҮРЛҮКТҮН ӨРНӨГҮ
Тарыхта аты калган Жу-

супбек Бакиевдин атына 
өзү окуган №3 орто мек-
теп, көчө, Көк-Арт микро 
районунда эс алуу паркы 
коюлган. “Манас-1000” юби-
лейлик медалы, КРдин “Эл 
агартуунун отличниги”, 
“Жалал-Абад шаарынын 
ардактуу атуулу”, сыйлык-
тын да, сыймыктын да ээси 
көптөгөн эл аралык сый-
лыктарды алууга арзыган. 
Анын ишмердүүлүгүн, эмге-
гин жогору баалаган түптүү 
кыргыз эли, замандаштары 
көкжалдыктан кайтпаган, 

намысты туудай барктаган 
Ж.Бакиевди мындан ары 
да улуулугун даңктай бере 
турганына ишеним зор. Ал 
ошого татыктуу. Мекенчил, 
улуу инсан Жусупбек Ба-
киевдин мүнөзү, адамгер-
чилиги, албетте көсөмдүгү, 
элдин эсинде, жүрөгүндө 
жашай бермекчи.

2010-жылдын 7-апре-
линде К.Бакиев тактан 
кулады, кулаганын өзү да 
билбей калды көрүнөт. Кол-
тугунда шынаарлап жүр-
гөндөр позицияларын өз-
гөртүштү, эки жүздүүлүгүн 

көрсөтүшүп 180 градуска 
бурулуп кетишти. Бардык 
күнөөнү бир тууган Бакиев-
дерге коюшту. Көпчүлүк эл: 
“Жусупбек болгондо агасы 
мындай абалга кептелбейт 
эле. Ал гениалдуу да, эруди-
циялуу да, акылгөй да ин-
сан эле. Бардык инилерин 
ынандырып, бүтүндөй элди 
кеменгерлиги менен өзүнө 
имерип ала турган касиети 
бар болчу” деп айтышканы 
эл уулун баалагандык, эм-
гегин барктагандык эмеспи. 

Рысбай ЖУМАБЕКОВ,
Ж.Бөкөнбаев атындагы

сыйлыктын лауреатыбалдары: Алтынбек, Куштарбек, Санжарбек

Жетекчилер менен

бир туугандары менен
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Токтом

№2 ТОКТОМ 
7-июнь  2021-жыл

Шамалды-Сай айылы
“2022-2023-2024-жылдарга 

бюджеттин болжолдуу дол-
боорун бекитүү жөнүндө”

Достук айылдык кеңешинин 
XXXIII чакырылышынын III сес-
сиясы айыл өкмөтүнүн каржы 
экономика бөлүмүнүн башчысы 
Н.Абдышовдун Достук айыл өкмө-
түнүн жергиликтүү бюджетинин 
2022-2023-2024-жылдарга угузган 
болжолдуу долбоорун угуп жана 
талкуулап, “Кыргыз Республи-
касынын Бюджеттик кодексин” 
жана “Жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу жөнүндө” Кыргыз Рес-
публикасынын Мыйзамдарын 
жетекчиликке алып маселени күн 
тартибинде угуп жана талкуулап

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. 2022-2023-2024-жылдарга 

карата Достук айыл өкмөтүнүн 
жергиликтүү бюджетинин бол-
жолдуу долбоору жактырылсын.

2. Достук айыл өкмөтүнүн жер-
гиликтүү бюджетинин 2022-жыл-
га жергиликтүү киреше 13658,0 
киреше булагы болжолдуу сумма-
сы  сомго жана 2023-жылга бол-
жолдуу 13811,6 сомго, 2024-жылга 
13811,6 сомго бекитилсин.

3. 2022-2023-2024-жылдар-
га карата жактырылган жерги-
ликтүү бюджеттин болжолдуу 
долбоору ар бир конкреттүү мез-
гилде аларды кабыл алууда тал-

куулануу менен кабыл алынсын.
4. Токтомдун аткарылышын 

камсыз кылуу айыл өкмөтүнүн 
башчысы  

5. Д.Мамасадыковго жана кар-
жы экономика бөлүмүнүн баш-
чысы Н.Абдышовго милдеттен-
дирилсин.

6.  Токтомдун аткарылышын 
көзөмөлдөө айылдык кеңештин 
“Бюджет, каржы, экономика ма-
селелери боюнча” туруктуу ко-
миссияга жүктөлсүн.

Айылдык кеңештин 
төрагасы: Н.Мадалиев 

№3 ТОКТОМ
7-июнь 2021-жыл

Шамалды-Сай айылы
“Шамалды-Сай айылынын 

Адыр-2 көчөсүнө Улуу Ата Ме-
кендик согуштун каарманы 
маркум Алимбеков Ибрагим-
дин ысымын ыйгаруу жөнүндө”

Улуу Ата Мекендик согуштун 
каарманы маркум Алимбеков Иб-
рагимдин ысымын Адыр-2 кө-
чөсүнө ыйгаруу жөнүндө Адыр-
2 көчөсүнүн тургундарынын 
2021-жылдын 19-февралындагы 
кайрылуусунун, Кыргыз Респуб-
ликасынын Өкмөтүнүн 2008-жыл-
дын 19-августундагы №467-ток-
тому менен бекитилген “Кыргыз 
Республикасындагы география-
лык объекттерди атоо, алардын 
аталышын өзгөртүү, география-

ДОСТУК АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИНИН ТОКТОМДОРУ
№1 ТОКТОМ 

7-июнь 2021-жыл Шамалды-Сай айылы
“достук айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо жөнүндө”
Достук айылдык кеңешинин регламентине ылайык, Достук айылдык 

кеңешинин XXVIII чакырылышынын кезектеги III сессиясы күн тартибин-
деги маселени угуп жана талкуулап  

ТОКТОМ  КЫЛАТ:
1.  Ноокен аймактык шайлоо комиссиясынын №1 жана №2 протоколу 

бекитилсин (протокол тиркелет).
2.  Көпчүлүк добуш менен Мамасадыков Замирбек Дүйшалыевич Достук 

айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн башчысы болуп дайындалсын.

Айылдык кеңештин төрагасы: Н.Мадалиев

лык аталыштарды эсепке 
алуу жана каттоодон өткө-
рүү тартиби жөнүндө” жо-
бого ылайык жана Достук 
айылдык кеңешинин укук 
жана мыйзамдуулук боюнча 
туруктуу комиссиянын тө-
рагасы И.Турдалиевдин су-
нушун угуп жана талкуулап 
Достук айылдык кеңешинин 
XXVIII чакырылышынын ке-
зектеги  III сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Достук айылдык ке-

ңешинин укук жана мый-
замдуулук боюнча турук-
туу комиссиянын төрагасы 
И.Турдалиевдин маалыматы 
эске алынсын.

2. Шамалды-Сай айылын-
дагы Адыр-2 көчөсүнө мар-
кум Ибрагим Алимбековдун  
ысымы ыйгарылсын.

3. ”Кадастр” мамлекеттик 
мекемесинин Ноокен район-
дук филиалынан жана Ноо-
кен району шаар курулуш 
жана архитектура боюнча 
башкармалыгынан тийиш-
түү иш кагаздарын ушул 
токтомго ылайыкташтырып 
иштеп чыгуусу суралсын.

4. Адыр-2 көчөсүнүн жа-
шоочуларына көчөнүн ата-
лышы алмашкандыгына 
байланыштуу паспорт жана 
үй документтерин алмашты-
руудагы кеткен чыгымын тө-
лөп берүү жагы маркум Иб-
рагим Алимбековдун жакын 
туугандарына (жубайы,  бал-
дары) милдеттендирилсин.

5. Көчөнүн аталышынын 
жазылышы, Кыргыз Респуб-
ликасынын мыйзамдарын 
сактоо менен илүүнү, кө-
чөнүн жарыктандырууну, 
тазалыгын, көрктөндүрүү 
жашылдандыруу иштерин 
жүргүзүү өз каражатынын 
эсебинен камсыздоо маркум 
Ибрагим Алимбековдун үй-
бүлөсүнө жана жакын туу-
гандарына жүктөлсүн.

6. Бул токтом жалпыга 
маалымдоо каражаттарын-
да жарыялансын, расмий жа-
рыяланган соң Жалал-Абад 
областтык юстиция башкар-
малыгына ченемдик укуктук 
актылардын мамлекеттик 
реестрине киргизүү үчүн 
жөнөтүлсүн.

7. Токтомдун аткары-
лышын көзөмөлдөө Достук 
айылдык кеңешинин укук 
жана мыйзамдуулук боюн-
ча туруктуу комиссиясына 
жүктөлсүн.

 
Айылдык кеңештин 

төрагасы: Н.Мадалиев

Жеке ишкер Сатыбалдие-
ва Насыгуль Жакыповна өз 
ишмердүүлүгүн токтотконду-
гуна байланыштуу (күбөлүктүн 
сериясы НС № 091436, каттоо 
номери 39583998, 28.11.2019-
ж., ОКПО коду 30682712, ИНН 
11406197100723) жабылганды-
гын билдирет.

ОАО «Дустлик» сдает в 
аренду земельный участок 
площадью  5,72га   находя-
щийся в с.Баястан, Ак-Кор-
гонского а\округа (бывший 
консервный завод). 

Обращаться по тел.: 
0(558)71 73 79,
0(550)57 27 36.

 z ОбъЯВлеНИе  zЖАбЫлдЫ
Жеке ишкер Зулпукарова 

паризат Шамшиевна өз иш-
мердүүлүгүн токтоткондугу-
на байланыштуу (күбөлүктүн 
сериясы НС № 091515, каттоо 
номери 39602834, 04.02.2020-
ж., ОКПО коду 30754452, ИНН 
12012196500232) жабылганды-
гын билдирет.
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САДЫКОВА

«ЖАЛАЛАБАТКУРУЛУШ» ААК  
Финансылык отчёттуулук

2020-жылдын 31-декабрына чейинки финансылык абал 
тууралуу (баланс) консолидацияланган отчёт 

Өлчөө бирдиги: миң сом 

Беренелердин
аталышы

Отчёттук 
мезгилдин 

башына 
карата

Отчёттук 
мезгилдин 

аягына 
карата

АКТИВДЕР
Жүгүртүүдөн түшкөн активдер
Негизги каражаттар         2557,2         2485,5
Башка активдер
Жүгүртүүдөн тышкары
активдердин бардыгы

        2557,2         2485,5

Жүгүртүү активдери
Кассадагы жана банктагы
каражаттар

              0,3             74,8

ТМК           515,0           515,0
Башка дебитордук карыздар             20,6               5,4
Башка активдер           266,7           169,1
Жүгүртүү активдеринин
бардыгы

          802,6           764,3

БАРДЫК АКТИВДЕР         3359,8         3249,8
Капитал жана милдеттенмелер
Капитал жана резервдер
Уставдык капитал           507,9           507,9
Кошумча төлөнгөн капитал         2591,6         2591,6
Резервдер             30,9             30,9
Бөлүштүрүлгөн кирешелер             (6,3)            (87,2)
Бардык  өздүк капитал         3124,1         3043,2
Узак мөөнөттүү
милдеттенмелер
Башка милдеттенмелер
Бардык узак мөөнөттүү
милдеттенмелер
Кыска мөөнөттүү
милдеттенмелер
Учурдагы  салык милдеттенмелер              6,2             22,3
Башка  милдеттенмелер          229,5           184,3
Бардык кыска мөөнөттүү мил-
деттенмелер

         235,7           206,6

Бардык  милдеттенмелер          235,7           206,6
Бардык капитал жана
милдеттенмелер

       3359,8         3249,8

2020-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн жалпы 
кирешелер жөнүндө консолидацияланган отчёт

Өлчөө бирдиги: миң сом 

Беренелердин
аталышы

Отчёттук 
мезгилдин 

башына
карата

Отчёттук 
мезгилдин 

аягына
карата

Түшкөн акча         2484,6        2693,5
Сатыктын өздүк наркы         2471,4        2774,4
Дүң киреше             13,2           -80,9
Өткөрүүгө тиешелүү чыгым            -19,5             -6,3
Операциялык ишмердиктен түш-
көн башка кирешелер
Операциялык ишмердиктин 
кирешелери жана чыгашалары
Салык төлөгөнгө чейинки
киреше/чыгаша

            -6,3          -87,2

Жыл ичиндеги таза киреше             -6,3          -87,2

 zЖАРЫЯ  z СООдА-САТЫК

 z СЫНАК

Ноокен районун сот аткаруучулар кызматтык бөлүмү 
күрөөгө коюлган күрөө берүүчү Нусупбекова Гульнура 
Маматсадировнага тиешелүү болгон Жалал-Абад об-
ластынын Ноокен районунун Рахманжан айылындагы 
Чеч-Добо көчөсүнүн №3 дарегиндеги турак жайын са-
туу боюнча экинчи жолу ачык соода-сатык жарыялайт. 

Турак жайдын баштапкы (старттык) баасы –
840 000 (сегиз жүз кырк миң) сом. 

Ачык соода-сатык 2021-жылдын 16-июль күнү саат 
10:30да мүлк жайгашкан даректе жүргүзүлөт. Сатыкка 
катышууну каалагандар сатык боло турган күндөн бир 
күн алдын мүлктүн баштапкы баасынын 5%ын соода-
сатык өткөрүлгөнгө чейин Ноокен райондук САКБдын 
депозиттик эсебине шертпул төлөм катары төлөп бе-
рүү менен сатыкка катыша алат. Соода- сатыкта утуп 
алган адамдын төккөн кепилдик суммасы сатып алуу 
баасына кошулат. Соода-сатыкта жеңилген катышуучу-
ларына алдын ала төлөнгөн шертпул суммалары соо-
да-сатык аяктагандан кийин кайтарылып берилерин 
түшүндүрөт. Соода-сатыкта уткан адам жети күндүн 
ичинде соода-сатыктын алдында төккөн сумманы кошо 
эсептөө менен мүлктүн сатып алынган суммасын то-
лугу менен төлөп берүүгө милдеттүү. Ноокен райондук 
САКБдын депозиттик эсеби: “РСК банк” ААК аркылуу э/с 
4408062100000157, БИК 440001, ОКПО коду 21449997, 
ИНН 00501199510013.

Тел.: 0(3734) 5-00-36, 0(700) 00-02-20.

Ноокен райондук САКБдын сот аткаруучусу: 
Нарбаев А.К.

Ноокен районунун сот аткаруучулар кызматтык 
бөлүмү күрөөгө коюлган Атамирзаева Адинага таан-
дык болгон Жалал-Абад областынын Ноокен району-
нун Достук айыл өкмөтүнүн Кызыл-Туу айылынын 
Б.Алимбек-Ата көчөсүнүн №12-турак жайын сатуу 
боюнча экинчи жолу ачык соода-сатык жарыялайт.

Турак жайдын баштапкы (старттык) баасы – 
500 000 (беш жүз миң) сом. 

Ачык соода -сатык 2021-жылдын 16-июль күнү саат 
10:00дө мүлк жайгашкан даректе жүргүзүлөт. Сатыкка 
катышууну каалагандар сатык боло турган күндөн 
бир күн алдын мүлктүн баштапкы баасынын 5%ын 
соода- сатык өткөрүлгөнгө чейин Ноокен райондук 
САКБдын депозиттик эсебине шертпул төлөм катары 
төлөп берүү менен сатыкка катыша алат. Соода-са-
тыкта утуп алган адамдын төккөн кепилдик суммасы 
сатып алуу баасына кошулат. Соода-сатыкта жеңил-
ген катышуучуларына алдын ала төлөнгөн шертпул 
суммалары соода-сатык аяктагандан кийин кайта-
рылып берилерин түшүндүрөт. Соода-сатыкта уткан 
адам жети күндүн ичинде соода-сатыктын алдында 
төккөн сумманы кошо эсептөө менен мүлктүн сатып 
алынган суммасын толугу менен төлөп берүүгө мил-
деттүү. Ноокен райондук САКБдын депозиттик эсеби: 
“РСК банк” ААК аркылуу э/с 4408062100000157, БИК 
440001, ОКПО коду 21449997, ИНН 00501199510013.

 Тел.: 0(3734) 5-00-36, 0(700 ) 00-02-20.

Ноокен райондук САКБдын сот аткаруучусу: 
Нарбаев А.К.

Аксы районунун Ак-Суу айыл өкмөтү 
төмөндөгү бош кызмат орундарына

СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ

Улук кызмат ордуна- У-А (Киреше салыктар 
боюнча башкы адисине) 1 орун

Квалификациялык талаптар:
Кесиптик билим деңгээли:
-  жогорку билим, (финансылык-экономика-

лык багыттары боюнча, мамлекеттик жана му-
ниципалдык башкаруу, юриспруденция, айыл 
чарба, ветеринардык, гуманитардык, табигый 
илимдер, техникалык, курулуш, энергетика ба-
гыттары боюнча)                                                            
Иш стажы жана тажрыйбасы:

– жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекет-
тик жана муниципалдык кызмат стажы же ке-
сиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.                                                                                                                                     
Сынакка катышуу үчүн
талап кылынуучу документтер:

- Конкурстук комиссиянын төрагасынын 
атына арыз;

- Сүрөт 2 даана (4х6) өлчөмдө;
- Өмүр баяны;
- Соттолбогондугу жөнүндө тактама;
- Паспорттун көчүрмөсү (нотариус тарабы-

нан күбөлөндүрүлгөн);
- Диплом жана эмгек китепчесинин көчүр-

мөсү (натариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн);
- Илимий даража же илимий наамдардын кө-

чүрмөсү (натариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн);
- Медициналык тактама;
- Таржымал (резюме);
- Сунуш каты.
Белгиленген талаптарга туура келбеген до-

кументтерди жана маалыматтарды тапшыр-
ган жарандарды сынакка катыштырууга жол 
берилбейт.    

Сынакка катышуу үчүн керектүү документ-
терди төмөндөгү дарекке жарыя чыккан күндөн 
баштап 10 жумушчу күндүн ичинде саат 8:30дан 
17:30га чейин тапшыруу керек.

Дареги: Аксы району, Ак-Суу айыл өкмөтү, 
Ак-Суу айылы, С. Добулбеков көчөсү №3. 

Тел.: 0778-11-13-26, 0704-00-64-77.

Сузак районунун Ачы токой чарбасы башкы эсепчи 
орду бош болгондугуна байланыштуу

СЫНАК  ЖАРЫЯЛАЙТ 
Сынакка кесиби бухгалтер, эмгек стажы 5 жылдан кем 

эмес, компьютер 1-С билген жогорку билимдүү кызматкер-
лерди чакырат.

Ачы токой чарбасынын администрациясы

Жалал-Абад шаарынын мэриясы муниципалдык 
кызматтын бош административдик

кызмат орундарына
СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ

Жалал-Абад шаарынын мэриясынын жергиликтүү 
экономиканы өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы

(1 шт. бирдик)
Талап кылынуучу иш кагаздары:

- конкурстук комиссиянын төрагасынын атына арыз;
- кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракчасы;
- билими тууралуу документтин көчүрмөсү (нотариал-

дык түрдө же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш 
алып баруу кызматы тарабынан тастыкталган);

- паспорттун көчүрмөсү;
- эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариалдык түрдө 

же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу 
кызматы тарабынан тастыкталган);

- өмүр баяны соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүн-
дө маалыматы көрсөтүү менен;

- 4х6 өлчөмүндө 2 даана сүрөт;
- ден соолугу тууралуу тактама (№ 086);
- таржымал (резюме);
- квалификациясын жогорулатуу боюнча иш кагазда-

ры (сертификат), баа пикирлер жана сунуштамалар кол-
доого алынат.

Толук маалымат www.jacity.kg сайтында
жайгаштылырган.

Документтерди кабыл алуу жарыя жалпыга маалымдоо 
каражаттарына чыккан күндөн тартып 10 жумуш күнүн 
ичинде жүргүзүлөт. Документтер жуманын ишемби жана 
жекшемби күндөрүнөн сырткары ар күнү саат 8:30дан 17:30га 
чейин мэриянын уюштуруу иштери жана кадрлар маселелери 
боюнча бөлүмүндө кабыл алынат.

Дареги: Жалал-Абад шаары, Ж.Бакиев көчөсү 38, 
1-кабат 5-кабинет. Тел.: (03722) 2-30-93.
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Белгилүү болууң үчүн айланаңда көп 
досторуң болуусу шарт эмес. Анткени 
арстан жалгыз жүргөн учурда да арстан. 
А кой топ-топ, короо-короо болуп жүргөн 
учурда да кой бойдон кала берет.

Чыпалак, аты жок, ортон жана сөөмөй 
манжалар бири-бирине жакын жайгашкан, 

ал эми баш бармак чыпалак жана аты жок 
бармактан алыс жайгашкан. Эң кызыгы 
төрт бармак биригип баш бармаксыз эч 
нерсе кыла албайт. Ишенбесең баш бар-
максыз жазып же кийимиңдин топчусун 
өткөрүп көр! Эсиңде болсун, айланаңда 
жүргөн пайдасыз көп доско караганда 
алыста болсо да сага пайдасы тийген, сени 
сыйлаган жана сага чыныгы достугун ар-
наган дос жакшы. Чыныгы дос – кыйынчы-
лыгыңды жеңилдетип, кайгыңды бөлүшүп 
ийгиликтериңе кубанган дос.

Пайгамбар (соллаллоху алайхи васал-
лам) айтты: «Ким кичүүлөрүбүзгө ырайым 
кылып, чоңдорубузду сыйлабаса бизден эмес».

Улууга урмат, кичүүгө ызат.

(Ыйман нуру)

Эў пайдалуу
    суусундуктар

билгенден билбегениң көп

Кайрадан жаз жадырап мына бүгүн,
Аралап тиктеп турам алма гүлүн.
Элесиң көз алдыма келе калып,
Азыр да жүрөгүмдө сыздайт жара.

Ишенбей сен “улгайдың” десең мага,
Боз улан эмес белем кечээ гана.
Ал кезде махабатты эстеп алып,
Азыр да жүрөгүмдө сыздайт жара.

Ах, чиркин, сонун мезгил артта калып,
Түнкү оттой тээ алыстан бүл-бүл жанып.
Тутантат куса болгон жүрөгүмдү,
Ээрчитип өзүн көздөй тартып алып.

“Дүрт” этип махабаттан келсем эрип,
Дагы эле келет сага эркелегим.
Кайдасың, айтсаң боло кызыл алма?
Кайдасың жүрөгүмдүн эңсегени?

 КОЙ (21.03-20.04).
Алдыга коюлган план-
дарды туура жана так 

аткаруу менен ишиңизди илгери-
лете аласыз. Жетекчилер менен 
мамилеңизди бузбаганыңыз оң. 
Жактырган адамыңызга сизди 
коргогонго, башкарганга мүм-
күнчүлүк берсеңиз мамилеңиз-
дер бир тепкичке көтөрүлөт. Мү-
нөздөп тамак ичип, ашказан иче-
гиге жакшы көңүл бөлүү керек.

БУКАЧАР (21.04-20.05). 
Аптанын башында сиз-
ди күтүлбөстүк, ке-

лишпестик күтүп турат. Абалды 
жакшылап байкагандан кийин 
гана иш аракетке өтүңүз. Апта-
нын экинчи жарымында кыя-
лыңызды ишке ашыруу менен 
чөйрөдөгүлөрдү таң калтырасыз. 
Жеке мамиледе бир чечимге ке-
лип, тандоо жасоочу маал. Китеп 
окуу, дүйнө таанымды кеңейтүү 
менен алектениңиз.

ЭГИЗДЕР (21.05-21.06). 
Чечкиндүү кадамдар, 
алдын ала ойлонулган 

тобокелге салуулар өзүн актайт. 
Адилетсиздикке туш келсеңиз 
кысынбай оюңузду бетке айты-
ңыз. Эгерде жүрөгүңүздүн теңин 
тапканыңызды сезсеңиз, артка 
кайтпаңыз. Бактылуу үй-бүлө-

нүн ээси болосуз. Шейшембиде 
ооруп жаткан жакыныңыздын 
биринин абалын суроо үчүн үйү-
нө баш багасыз.

БӨЙӨН (22.06-22.07). 
Куру кыялдарга жол 
бербей, реалдуу ишке 

гана энергия коротсоңуз, кире-
шеге ээ болосуз. Турмуш шартты 
жакшыртуу жаатында аракети-
ңиз ийгилик алып келе баштайт. 
Жеке жашоодо терс реакциялар-
ды жаратуучу мүнөзүңүздү оң-
добосоңуз, бир чыккан чыр-ча-
так узакка созулуп кетет. 

АРСТАН (23.07-23.08). 
Таасирдүү көрүнүш 
ү чүн манера ларды 

жана кийинүү стилди өзгөртүү 
сунушталат. Бир маселе боюнча 
укук коргоочуларга кайрылууңуз 
мүмкүн. Документтериңиз так 
болуусу зарыл. Төрт дубалдын 
ичине бекинип стресстен чыга 

албай жаткан досуңузга колдоо 
көрсөтөсүз. Үйдө имарат же жер 
тилкесин сатып алуу маселеси-
не аралашасыз.

БИЙКЕЧ (24.08-23.09). 
Апта сизге бир топ та-
таал кырдаалды жара-

тышы ыктымал. Ага карабастан 
туура чечим кабыл алып, иштер-
ди өз убагында бүтүрүү зарыл. 
Көңүлүңүз жайында болбой, жа-
кын адамыңызды таарынтып 
алууңуз ыктымал. Эл алдында, 
мейли кечинде болобу, мейли чо-
гулуштабы чыгып сүйлөп, элге 
жакшы пирик калтыра аласыз.

ТАРАЗА (24.09-23.10). 
Айлыгы жогорулашын 
каалагандар жетек-

чисинин көрсөтмөлөрү менен 
болгону туура. Керексиз комп-
лекстерден кутулуп, жашоого 
көз карашыңызды жаңыртсаңыз 
жакшы. Кокустан пайда болгон 

өзгөрүүлөрдөн зыяны жок майда 
каталарды кетирүүңүз ыктымал. 
Көпчүлүккө аралашууда чыр-ча-
тактын алдын алып, ашыкча кеп 
козгобоңуз.

ЧАЯН (24.10-22.11). Чы-
гармачылыгыңыз менен 
ой чабытыңыз өркүндөп 

турат. Андыктан жаңы милдет-
терди аркалоодон коркпоңуз. 
Алар сизге ийгилик алып келет. 
Айрымдар өздөрүн башка иштен 
сынап, бизнес үчүн акча топтоп 
башташат. Кимдер бирөө менен 
ойноого аракет кылат. Буга жол 
бербеңиз. 

ЖААЧЫ (23.11-21.12). 
Кесиптештер менен 
мамилени жакшыртуу 

үчүн амалкөйлүккө барууга туу-
ра келет. Жаңы таанышуулар 
күтүлөт. Сүйүктүүңүз тууралуу 
жагымсыз жаңылыктан улам 
иренжип калбоо үчүн ушактарга 
көңүл бурбаганыңыз оң. Кеченин 
коногу болууңуз ыктымал. Ий-
гилик жаратуу үчүн дем алыш-
та таза абада сейилдеп, ой топ-
тоңуз, план түзүңүз.

ТЕКЕЧЕР (22.12-20.01). 
Өзүңүзгө ишеним ар-
тып, ашыкча жүктү 

моюнуңузга алуудан качыңыз. 
Түйшөлткөн маселерди өз ал-

дыңызча чечем десеңиз, кесе-
пети өкүнүчтүү болуп калышы 
ыктымал. Байланыш түзө баш-
таган адамыңыз сизге чындап 
жакпаса, мамилеңизди үзүңүз. 

СУУ КУЯР (21.01-22.02). 
Жалкоолуктун азабы-
нан көп ийгиликтен 

куру калуу коркунучу бар. Баш-
таган ишиңизди аягына чыга-
рыңыз. Капчык маселеси кыйла 
жакшырып, жаңы эмерек сатып 
алышыңыз мүмкүн. Эл арасын-
да туура сүйлөңүз, болбосо айт-
кан сөздөрүңүз өзүңүзгө каршы 
колдонулуп калат. Көптөн бери 
көрбөгөн досуңуздун абалын 
суроо үчүн үйүнө баш багасыз.

БАЛЫК (20.02-20.03). 
Жашооңузду кызыктуу, 
мазмундуу кылганга 

аракетиңизди уланта бериңиз. 
Кесибиңизге байланыштуу жа-
гымсыз жагдайлар акча каражат-
тарынын азайышын шарттайт. 
Жумушта жашыруун кастардын 
ким экени ачыкка чыгат. Баш-
ка бир жакка барып эс алып ке-
лүү тилегиңиз азырынча ишке 
ашпайт.

Бетти даярдаган:
Айсезим АБДЫКЕРИМ кызы,

"Аймак"

Жылдыз тєлгє

(14.06–20.06.2021-жыл)

Жан  дїйнєўє  азык
• Адам жакшылыкты жерден таап ал-

байт, адамдан үйрөнөт.
• дос кулаган жерден көтөрөт. Жакшы 

дос кулап баратканыңда кол сунат. Чыны-
гы дос-кулашыңа эч качан жол бербейт.

• Канчалык оор болсо да, ширин жал-
ганга караганда ачуу чындык жакшы.

• дарактан жемиш күтсөң бутагын 
сындырба. Адамдан үмүт күтсөң көңү-
лүн калтырба.

• Акылдуу адам көп нерсени өзүнөн та-
лап кылат. Акылсыз адам көп нерсени 
башкалардан талап кылат.

• Өзүн өзүң мотивация бермейин, эч ким 
сага мотивация бере албайт.

(Жан дүйнө илими)

АЛМА ГҮЛҮ 

Ырдап жүр

Сөзү: Ж.Сыдыковдуку
Обону: Ж.Мамажановдуку

Жалал-Абад шаарынын “Кыр-
гыз почта” филиалында кадрлар 
бөлүмүнүн инспектору болуп 9 
жылдан бери эмгектенип келе 
жаткан пАРМАНОВА Айканыш 
Абыловнаны 60 жаш курагы ме-
нен кызуу куттуктайбыз.

Урматтуу Айканыш Абыловна 
жай мезгилиндеги жаралган күнү-
ңүз кут болсун! Жараткан Сизге узак 
өмүр берип, бала-бакыраңыз, жакын-
дарыңыз менен аман болуңуз! Жа-
рык маанайды, түгөнбөгөн бакыт-
таалайды, акактай тунук көңүлдү 
жана арчадай узун өмүрдү, чын ден 
соолукту жана бакубат жашоону 
каалайбыз! Ушул өмүрүңүз кубаныч 
жана жакын адамдардын жылуулу-
гу менен толсун. Күндөрүңүз бакты-
луулукка жана тынчтыкка мол бол-
сун! Небере-чеберелердин шыңгыр 
күлкүсү жүрөктү шаңга бөлөп, ар 
дайым бактылуулукта күлүп жай-
нап жүрө бериңиз!

60 жаш курагыңыз кут болсун! 
Бар болуңуз!

“Аймак” жамааты

бул суусундукту 3 ай 
бою ичип туруу кажет. 
ден соолук чың болуп көп 
узабай калыбына келет.

Керектүү азыктар: 1 кы-
зылча, 2 сабиз, 1 алма.

Колдонуу жолу: Баарын 
жууп, кабыгын аарчып, 
шире чыгаруучу аппараттан 
өткөрүп, ширенин даамын 
өзгөчө кылуу үчүн лайм же 
болбосо лимон кошууга 
болот. Даяр болгон шире-
ни ошол замат ичип салуу 
керек.

Бул керемет суусундук 
төмөнкү ооруларды алдын 
алуу үчүн жакшы таасир 
берет:

- зыяндуу шишикти ал-
дын ала дарылайт;

- боор, бөйрөк жана уйку 

безин түрлүү оорулардан 
сактайт, ага кошо жара-
ны (язва) эмдөөгө жардам 
берет;

- өпкөгө пайдалуу, жү-
рөктүн түрдүү ооруларга 
чалдыгуусунан жана кан 
басымдын жогорулоосунан 
сактайт;

- иммунитетти күч-
төнтөт;

- көздүн көрүүсү үчүн 
чарчаганда жана кургап 
кетүүсүнө жардам берет;

- физикалык оор жумуш-
тан же болбосо машыгуудан 
кийин пайда болгон булчуң 

эт ооруларынан алдын алат;
- токсинден тазалайт, 

ичеги-карын жумушун 
жакшыртат, терини ным-
даштырат;

- ашказандан чыгуучу 
жагымсыз жытты кетирет;

- этек кир келген маалда 
ооруну басаңдатат;

- аллергиясы бар адам-
дарга да пайдалуу.

Эң башкысы бул суу-
сундукту даярдаган маал-
да ичип алса, ошол учурда 
жакшы натыйжасын берет.

Ден соолукта болуңуз-
дар, оорубаңыздар.

курак кут болсун!
60 жаш

ЧЫНЫГЫ 
СЫЙЛАГАН

БИР ДОС ЖАКШЫ


