
КУМТӨР: 
МЕМОРАНДУМДАН 
МАКУЛДАШУУГА  ЧЕЙИН 

Өлкөнүн көрүнүктүү серепчилери 
Кыргызстанга «Кумтөр» менен 
биргелешкен ишкана түзүү эмнеси 
менен пайдалуу деген суроого жооп 
беришет. 2-бет

ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮ 
ЖОЛУНДА 

«Кумтөрдүн» социалдык 
саясатынын маанилүү 
артыкчылыгы  – Ысык-Көл 
аймагын комплекстүү өнүктүрүү.
 6-7-беттер

БАШКЫ БААЛУУЛУК – 
АДАМ ӨМҮРҮ

Биздин гезиттин кабарчысы өзүнүн 
репортажында натыйжалуу жана 
коопсуз эмгектенүү үчүн кандай 
шарттар түзүлүп жаткандыгы 
тууралуу баяндайт. 9-бет

КӨЙГӨЙ МЕНЕН 
КҮРӨШКӨНДӨН КӨРӨ 
АНЫН АЛДЫН АЛГАН 
ЖАКШЫ 

«Кумтөр» жашыл экономика 
саясатын ишке ашыруу менен 
өзүнүн ишинде ушундай принципти 
карманат. 10-11-беттер

ЫСЫК-КӨЛДҮН ТАРЫХЫНА 
ЧӨМҮЛГӨНДӨ

Ысык-Көлдүн түбүндө 
калган байыркы шаарлардын 
археологиялык табылгалары 
түрүндө бизге чейин жаңырыктары 
жеткен уникалдуу цивилизация 
тууралуу аңгеме. 13-бет
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Облустук коомдук – саясий гезит

Ф
ото: В

лад Уш
аков

Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин фракцияларынын 

бири «Кумтөрдү» улутташтыруу тууралуу мыйзамдын 

долбоорун коомдук талкууга койду. Алар муну кенде 

биргелешкен жаңы ишкана  түзүү маселесин мүмкүн 

болушунча тезирээк чечүүнүн ордуна жасап жатышат.  

Ошол эле учурда серепчилер «Кумтөрдү» 

улутташтыруу өлкөнүн экономикасы үчүн орду 

толгус кесепеттерге алып келерин эскертип 

келишет. Кандай кесепеттер? Бул суроого 

жоопторду ушул макаладан алууга болот. 

 > Егор Васильев

Биринчиден, «Кумтөрдү» 
улутташтыруу акыркы 
учурда калыбына келип 
жаткан элдин бийликке 
болгон ишенимине доо ке-
тирет. 

Улутташтыруу деген эм-
не? Юрист Памир Сайна-
заровдун айтымында, бул 
экономиканы мамлекеттик 
жөнгө салуу инструменти. 
Мындай аныктаманы мый-

замга карап иш жүргүзгөн 
өлкөлөргө карата колдонуу
га болорун белгилей кетүү 
маанилүү. Кыргызстан, ре-
спубликанын жетекчилиги 
тарабынан көрүлгөн ара-
кеттерге карабастан азы-
рынча андайларга кирбейт. 
Ошондуктан депутаттардын 
«Кумтөрдүн» ишинде дал 
ошол мамлекеттик кызык-
чылыктарга кам көрүүсүнөн 
шектенүүгө себептер же-
тишерлик.  Дагы бир учур 
маанилүү. Кыргызстандыктар 

2010жылдагы апрель рево-
люциясынан кийин өлкөдө 
болуп өткөндөр тууралуу 
жаңы эле унута башташ-
ты. Эске салсак, Убактылуу 
өкмөт май айынан декабрь 
айына чейин 38 декрет ка-
был алып, анын негизин-
де Бакиевдин үйбүлөсүнө 
тиешеси бар  делген мен-
чик ээлеринен мамлекет-
тин пайдасына 45 объек-
тини тартып алган.

Уландасы 3-бетте

 z ЭПИЦЕНТРДЕ

АТАЙЫН 
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«КУМТӨРДҮ» ЭМНЕ ҮЧҮН 
УЛУТТАШТЫРУУГА БОЛБОЙТ?
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 z АКТУАЛДУУ

Бул суроого өлкөнүн көрүнүктүү эксперттери жооп беришет

КУМТӨР: 
МЕМОРАНДУМДАН 
МАКУЛДАШУУГА ЧЕЙИН

ЭМНЕ ҮЧҮН БИ?Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңешинин депутаттары «Кумтөрдө» 
жаңы ишкана түзүү тууралуу 
меморандумду бекиткенден бери дээрлик 
бир жыл өттү. Эгерде биргелешкен 
ишкана (БИ) толук кандуу иштесе, 
өлкөнүн экономикасына теңме-тең 
(50гө 50) үлүшү менен бере турган 
жакшы жактарын сезе баштамак.

 > Егор Васильев

Бул макалада биз бир-
гелешкен ишкананын Кыр-
гызстанга берип жаткан 
артыкчылыктары туура-
луу айтып беребиз. Алар 
аз эмес, бирок эң негизги-
лерине токтолобуз. 

Белгилүү болгондой, БИ 
түзүү тууралуу меморан-
дум КРнын парламентин-
де 2013жылдын декабрь 
айында бекитилген болчу. 

Адилеттүүлүк прин-
циби

«Кыргызалтын» ачык 
акционердик коому (ААК-
нын) төрагасынын орун ба-
сары Кылычбек Шакиров-
дун айтымында, документ 
адилеттүүлүк принцибине 
негизделген. «Сөз бизнес 
боюнча өнөктөштөрдүн 
бири бирине адилеттүү 
мамилеси тууралуу бо-
луп жатат. Кыргыз та-
рап үчүн төмөндөгүлөр 
маанилүү болчу. Бирин-
чиден, Кыргызстанга кен-
ди көзөмөлдөө зарыл. Биз 
ага ээ болдук. Экинчи-
ден, биргелешкен ишка-
на  республикада катта-
лат, ал эми директорлор 
кеңешин биздин республи-
канын өкүлү жетектейт деп 
макулдашканбыз»,дейт 
Кылычбек Шакиров. 

Андан тышкары, 
өкмөттүн маалыматтары 
боюнча, 2016жылга ка-
рата биргелешкен ишка-
надагы башкармалыктар 
менен бөлүмдөрдөгү жетек-
чилердин 75 пайызы кыр-
гызстандыктар болмокчу. 

Ага кошумча, меморан-
дум боюнча 2003жылдан 
бери Кыргызстан биринчи 
жолу «Центерранын» бир-
жадагы баалуу кагаздары-
нын баасынын өсүшүнөн 
киреше ала алат. 

Сөз болжол менен 60
80 миллион доллар туура-
луу болуп жатат. «Ошон-
дуктан биз жаңы ишкана 

туруктуу иштеп, анын ай-
ланасында ар кандай ызы
чуунун болбошуна кызык-
дар болушубуз керек»,
деп түшүндүрөт Кылыч-
бек Шакиров. 

Ошондой эле канадалык 
компания дагы 2026жыл-
дан кийин калдык сактоо-
чу жайдагы алтынды ка-
зып алуу укугун өз ыкты-
яры менен Кыргызстанга 
берет. КР өкмөтүнүн ма-
алыматы боюнча кендин 
калдык сактоочу жайында 
ушул тапта 74 тонна баа-
луу металл бар. 12 жыл-
дан кийин бул көлөм 125 
тоннага чейин жетмекчи. 

Өлкө үчүн миллиард-
даган долларлар

БИдеги каржы агымдары 
кандайча бөлүштүрүлөт? 
Унциясына – 33 граммы-
на (бүгүнкү күндө алтын 
бир аз арзаныраак, бирок, 
аналитиктер анын баасы-
нын тез арада өсө турган-
дыгын божомолдоп жаты-
шат) 1350 доллар болгон 
баада ишкананын жалпы  
кирешеси 2014жылдан 
2016жылга чейин 9,6 мил-
лиард деп божомолдонот. 

5,2 миллиард доллар 
операциялык жана капи-
талдык чыгымдар менен 
1,3 миллиард салыктар-
ды алып салгандан кий-
ин болжол менен 3 мил-
лиард доллар алабыз. 
Анын тең жарымы Кыр-
гызстанга тиет.

Ишкана тарабынан Кыр-
гызстанга салык түрүндө 
1,3 миллиард доллар 
төлөнгөндөн кийин дээр-
лик ири 3 миллиард дол-
лар келип чыгат.

Дал ушунча сумма-
ны өлкө азыр кредит 
берүүчүлөргө карыз.  

«Республиканын «Цен-
террадагы» 33 пайыз акци-
ясы бар кезде, бизге: кире-
шеден баланча акча реин-
вестицияга (өнүктүрүүгө) 
кетет, түкүнчөсү – акцио-

нерлерге дивиденддер-
ди төлөөгө кетет деп ай-
тып келишкен. Жаңы иш-
канада болсо кирешенин 
жарымын КР, жарымын 
«Центерра» алат. Биз ак-
чаны өзүбүздүн билиши-
бизче жумшай алабыз, 
алар дагы ошенте алы-
шат», – деп белгиледи 
«Кыргызалтын» ААКнын 
төрагасынын орун баса-
ры Кылычбек Шакиров. 

Анын айтымында,  
«Кумтөрдө» жыл сайын 
канча алтын өндүрүлө 
тургандыгы 2026жылга 
чейин  тоокен планы бар. 
Сөз болжол менен жылы-
на 1820 тонна алтын туу-
ралуу болуп жатат.   

Убакыт – акча

Салык жана таза кире-
шеден тышкары биргелеш-
кен ишкананын социалдык 
дагы милдеттенмелери: 
мектеп, оорукана, спорт 
залдарын куруу, Ысык
Көл облусунун өнүктүрүү 
фондуна которуулар ж.б. 
бар экендигин унутууга 
болбойт. Буга аз дегенде 
эле 26 миллион,  көп де-
генде 100 миллион дол-
лар керектелет (алтын-
дын дүйнөлүк баасына 
жараша).  

Башкача айтканда, 
биргелешкен ишкана-
нын кирешелери бардык 
төлөмдөрдү эске алуу ме-
нен кийинки 12 жылда 3,5 
миллиард  долларга жети-
ши мүмкүн. Эгерде бүгүнкү 
күндө «Кумтөр» республи-
канын ички дүң өнүмүнүн 
(ИДӨ) 12 па йызга чейинки 
бөлүгүн камсыздап жаткан 
болсо, БИ түзүлгөндөн 
кийин бул сандар 1,52 
эсеге чейин жогорулашы 
мүмкүн. 

Бирок бул саясатчылар 
«Кумтөр» боюнча юриди-
калык макулдашуулардын 
майдабараттарын талку-
улоого киришкенде гана 
мүмкүн болот. Кылычбек 
Шакировдун айтымында, 
меморандум – башкы ба-
гыттар тууралуу гана кон-
цепция, ал  боюнча тарап-
тардын ортосундагы кеси-
лиш чекиттери табылган. 
Алдыда али көп иш жаса-
лышы керек»,деп айтты 
«Кыргызалтын» ААКсынын 
төрагасынын орун басары. 

ЭЛДАР ТАЖИБАЕВ, 
Кыргызстан тоо-металлургиялык 
профсоюздун Борбордук комитетинин 
төрагасы:

– Биргелешкен ишканада 
кыргыз тараптан өндүрүштүк
техникалык менеджменттин 
санын көбөйтүү божомол-
донууда. Макулдашуунун 
маанилүү бөлүгү Центер-
ранын Кыргыз Республика-
сынын БИнин жетекчили-
гиндеги жарандарынын са-
нын көбөйтүү боюнча мил-
деттенмелер болуп саналат, 
2016жылга карата жетекчи-
ликтин 4 жогорку деңгээлинин 
менеджерлеринин 90 пайы-
зынан кем эмеси жана жетек-
чиликтин үч деңгээлинин 75 
пайызы Кыргызстандын жа-
рандарынан алынат.  Башка-
руучу компаниянын эки ви-
цепрезиденти дагы кыргыз 
тараптын өкүлдөрү боло тур-
гандыгы жакшы жагы болуп 

саналат. Ансыз деле ишкана 
кызматкерлеринин 95 пайы-
зы КРнын жарандары. Кыр-
гызстан өкүлдөрүнүн катары 
дагы көбөйүшү экологиялык 
тобокелдер жана өндүрүштүк 
коопсуздук боюнча өндүрүш 
циклинин айкындуулугу туура-
луу кабарлайт. Эң башкысы,  
биргелешкен ишкана түзүү 
«Кумтөрдөгү» өндүрүштү сак-
тап калууда ишенимдүүлүктү 
берет. Сатып алуулардагы 
көзөмөл да кыйла күчөрүн 
эске алыш керек. Компа-
ния ансыз деле жергиликтүү 
кызмат көрсөтүүчүлөр ме-
нен иштешип келген, ал эми 
биргелешкен көзөмөл толук 
ачыкайкындуулук тууралуу 
айтып турат.

ИГОРЬ ШЕСТАКОВ, 
журналист, саясат таануучу:

– «Кумтөр» компаниясы 
Кыргызстандын инвестици-
ялык климатынын лакмус 
кагазы. Анын ийгиликтүү 
ишмердүүлүгүнөн республи-
кага ири инвестициялардын 
келиши көз каранды. Дагы 
бир маанилүү учур – кенин-
деги өндүрүш эң эле заман-

бап өнөр жай технологияла-
ры боюнча жүргүзүлөт, бул 
өлкөнүн бүткүл өнөр жайы 
үчүн жакшы үлгү катары кыз-
мат кылат. Буга байланыштуу 
бардык тараптар үчүн мык-
ты вариант – бир пикирге 
келишип, биргелешкен иш-
кана түзүү. 

БАКЫТ БАКЕТАЕВ, 
саясат таануучу:

– Биргелешкен ишкана 
түзүүнүн негизги жакшы жа-
гы – анын Кыргыз Респу-
бликасынын Юстиция ми-
нистрлигинде катталуусу, 
мында бүткүл ишкана биз-
дин, кыргыз мыйзамдары 
боюнча иштейт. Муну калк-
ка жеткирүү керек. Мен бир-
гелешкен ишкананы өткөн 

жылы эле түзүү керек бол-
чу деп эсептеймин. Өлкөнүн 
ошол кездеги премьермини-
стри  Жантөрө Сатыбалдиев 
жасашы керек эле. Ошондо 
ушул жылы жаңы келишим-
ге ылайык, биз кошумча 50 
миллион доллардан ашуун 
пайда алмакпыз.

МАРАТ КАЗАКБАЕВ, 
саясат таануучу:

– Биргелешкен ишкана 
түзүүдө пайдалуулугу каржы 
жагында да, саясий аспекти-
де да камтылган. Келечек-
теги биргелешкен ишкана-
нын туруктуу иштеп кетиши 
Кыргызстандын инвестиция-
лык жагымдуулугун жакшыр-

тат. Андан тышкары, Дирек-
торлор кеңешинде биздин 
өлкөнүн өкүлдөрдүн санын 
көбөйтүп жатабыз, бул иш-
кананын ишин натыйжалуу 
көзөмөлдөөгө жана башка-
рууга мүмкүнчүлүк берет.
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Башы 1-бетте

Бул декреттер Конституцияга, 
Жарандык кодекске, КРнын инве-
стициялар тууралуу мыйзамына 
жана республика тарабынан кол 
коюлган эл аралык макулдашуу-
ларга карамакаршы келгендиги 
бир добуштан таанылган. Сереп-
чилер белгилегендей, 2010жылда-
гы улутташтыруу республиканын 
экономикасына тескери таасирин 
тийгизди. Ал бийликтин институт-
тарынын ишенимине карата кан-
дай сокку урду! Эгерде акыркы эки 
жылда кыргызстандыктар ошол эң 
оор учурду унута баштаган болсо, 
анда «Кумтөрдү» улутташтыруу 
бул тууралуу эске салат. 

«Көптөгөн кыргызстандыктар 
улутташтыруу вариантын карапай-
ымдык менен кабыл алышат. Алар 
кетсе эле бардыгында кененчилик 
башталат деп эсептешет. Бул ада-
шууну саясатчылар өз пайдасына 
колдонуп жатышат, алар аны сая-
сий күрөштүн инструменти катары 
пайдаланышууда. Мисалы, «Цен-
терра» менен макулдашууларга 
жетишерлик радикалдуу мамиле 
кылган Саруу айылынын жашоо-
чуларынан «заманбап бийликке 
ишенесиңерби?» деп сурагылачы. 
Албетте, жообу «жок» деген сөз 
болот. Бирок, алар жактап жаткан 
улутташтыруу мамлекет тарабынан 
көзөмөлдөнгөн тармактардагы бар-
дык жаман нерселер «Кумтөргө» 
багыттала тургандыгын билдирет», 
дейт саясий илимдердин кандида-
ты, Борбор Азия өлкөлөрүнүн са-
ясий өнүгүүсү тууралуу иштердин 
автору  Асел Мурзакулова. 

Экинчиден, «Кумтөрдү»  улут-
таштыруу Кыргызстандын 
экономикасындагы тескери 
процесстерди тереңдетет. 

Айрым серепчилер, ишкананын 
кожоюну алмаша турган болсо 

өлкө үчүн эч кандай коркунучтуу 
нерсе болбойт деп ишендирип жа-
тышат. Мисалы, КРнын Архитекту-
ра, курулуш жана туракжай мам-
лекеттик агенттигинин башчысы, 
жакында эле «АтаМекен» парла-
менттик фракциясынын отурумун-
да чыгып сүйлөгөн Ишенбай Ка-
дырбеков ушундай деп эсептейт, 
ал бүгүнкү күндө «Кумтөрдү» улут-
таштыруунун башкы тарапкери 
экендигин эске салабыз. 

Ишенбай Кадырбековдун да-
лилдери ошол эле учурда «Цен-
терранын» ири акционери  «Кыр-
гызалтындын» жетекчилеринин 
аргументтерине барып такалууда. 

«Кыргызалтындын» төрага сынын 
орун басары Кылычбек Шакиров: 
«Эгерде «Кумтөр» улутташтыры-
ла турган болсо, Кыргызстанга 
аз дегенде 1,5 миллиард доллар 
компенсация төлөөгө туура келет. 
«Центерранын» акционерлери ала 
албай калган пайдага дагы 1,8 
миллиард доллар өлчөмүндө доо 
арыз беришерин унутууга болбойт. 
Ошентип, бардыгы 3,3 миллиард 
доллар болот»,  дейт.

Бул түздөнтүз жоготуулар. 
«Кумтөр» тарабынан республи-
калык бюджетке салык, ЫсыкКөл 
областынын Өнүктүрүү фондуна 
акча которуулар, демөөрчүлүк жар-
дам түрүндө төлөмдөр түрүндөгү, 
жергиликтүү тапшыруучулар ме-
нен кызматташууну тоңдуруу жана 
башка ушул сыяктуу кыйыр жого-
туулар дагы бар. 1994жылы бул 
максаттарга эки миллиард доллар-
дан ашуун каражат чыгымдалган. 

Улутташтыруу тууралуу чечим-
ди эл аралык соттордо талашып 
жаткан учурда канадалыктар – 
«Кумтөрдөгү» иштердин барды-
гы токтотула тургандыгын түз эле 
айтышты. 

Ал эми КРнын экономикасы 
үчүн стратегиялык ишкананын 
токтоп калышы эмнени билдирет? 
«Кумтөрдүн» туруктуу иши өзгөчө 

маанилүү. Анын эсебинен божо-
молдорго ылайык 2015жылдан 
тарта 2017жылга чейин респу-
бликада негизги металлдардын 
жана даяр металл буюмдардын 
өндүрүшү 6 пайызга өсүшү керек, 
анткени анын эсебинен кийинки 
үч жылдын ичинде өнөр жайда 16 
пайызга өсүш божомолдонууда. 

Эл аралык соттордо Кыргызстан-
га чет өлкөлүк компаниялардан 
бир канча доо арыздар каралып 
жаткандыгын эске сала кетүү ке-
рек. КРнын өкмөтүнө коюлуп жат-
кан дооматтардын жалпы суммасы 
920 миллион доллардан ашуун. 

«Кыргызалтындын» төрага
сынын орун басары Кылычбек 
Шакиров өзүнүн эсептөөлөрүндө 
өтө эле оптимисттик маанайда. 
Өлкө «Кумтөрдү» улутташтыру-
удан улам 3,3 миллиард доллар 
эмес, эки эсе көп жоготот. Бул пен-
сия жана бюджеттегилерге айлык 
акы төлөөгө кандай таасирин тий-
гизе тургандыгын түшүндүрүүнүн 
кереги жок. 

Үчүнчүдөн, «Кумтөрдү» улут-
таштыргандан кийин биз аны 
андан ары эмне кыларыбыз-
ды билбейбиз.

Республика өзүнүн күчү менен 
кендерди иштете алабы? Иштете 
албайт. «Кыргызалтын» мамле-
кеттик ишканасы өзүнүн менчи-
гинде турган республикалык ал-
тын кенин кандай жыйынтыктар 
менен иштетип жаткандыгын ка-
рап көрүү жетиштүү.

2013жылдын башында «Кыр-
гызалтындагылар» 2015жылга ка-
рата ата мекендик жер кендерден 
баалуу металлдарды казып алу-
уну 528 килограммдан 995 кило-
граммга чейин көбөйтүү планда-
лып жаткандыгын кабарлашты 
(салыштыруу үчүн: «Кумтөрдө» 
өткөн жылы дээрлик 19 тонна ал-
тын казып алышты).

2014жылдын февралында мам-
лекеттик ишканадагылар жасал-
ган иштин мезгил аралык жыйын-
тыктары менен тааныштырышты. 
Казып алуу чындап эле өстү, би-
рок, 18 пайызга гана өскөн. Мын-
дай ылдамдык менен эч кандай 
эки эсе көбөйтүү тууралуу сөз да 
болушу мүмкүн эместигин эсептөө 
кыйын эмес. 

Эксперттердин  пикиринде, бул 
жерде көйгөй  «Кыргызалтындын» 
– Макмал, ТерекСай (экөө тең Жа-
лалАбад областында жайгашкан) 
жана СолтонСары (Нарын обла-
сты) жер кендеринин  дээрлик азай-
ып, пайдаланылып бүткөндүгүндө  
эмес. Кеп мамлекет бүгүнкү күндө 
аларды натыйжалуу иштеп чыгуу-
га алы жетпей жатканында. Муну 
«Кыргызалтындын» жетекчилери 
дагы мойнуна алышат. 

Мамлекеттик ишкананын 
төрагасынын орун басары Кы-
лычбек Шакировдун айтымында, 
Макмалда 1200 адам иштейт. Алар 
жылына 420 килограмм алтын 
өндүрүшөт. Ал эми «Кумтөрдөгү» 
эки жарым миң адам жылына 18 
тоннадан ашуун баалуу металл 
өндүрүшөт». 

«Бардык үч жер кениндеги кыр-
даал оор», деп анын пикирине 
«Кыргызалтын» башкармалыгы-
нын төрагасы Токон Мамытов да-
гы кошулат. 

Эгерде өзүнүн күчү менен жа-
сай албаса, балким канадалык-
тардын ордуна башка бирөөлөрдү 
тарта алышабы? Жообу кайра-
дан тескери. Олуттуу инвестор-
лордун ичинен, анын ичинде 
Россиядан кимдирбирөөсү ал-
тын активдер киреше алуу жа-
гынан канчалык жагымдуу бол-
босун ага каражат салууга чечим 
кабыл алаары күмөн. Баары бир 
ишкананын мурдагы кожоюнда-
рынын ордунда болуп калуу кор-
кунучу чоң  эгерде бирөөсүнөн 
тартып алышкан болсо, баш-

калардан дагы тартып алышат. 
Дегиңкисин жер кенин кытай-
лыктарга берүүгө болот деген 
сөздөр эчактан бери эле жүрүп 
келе жатат. Алар эч нерсеге ка-
рабастан иштөөгө даяр имиш. 
Бул тууралуу Ааламдашуу жана 
социалдык кыймылдар институ-
тунун Экономикалык изилдөөлөр 
борборунун жетекчиси Василий 
Колташев мындай дейт: «Кытай 
Кыргызстанда деңиз байланыш-
тары жок болгондуктан, бул жер-
ден башка рынокторго сырьелук 
товарларды ташуу өтө кыйын 
болгондуктан казылып алынган 
ресурстар үчүн кымбат бааны 
төлөөгө макул болушу күмөн. 
Кытай – абдан катаал өнөктөш, 
аны менен иштешүү кыйын бо-
лот. Кытай компаниялары чыгым-
дарды кыскартып, продукциянын 
өз наркын жаңы технологиялар-
га инвестиция салуулардын эсе-
бинен эмес, жалданма жумушчу-
ларды пайдаланууну күчөтүүнүн 
эсебинен, б.а. эң эле эски ыкма 
менен кыскартууга аракеттенет. 
Максат кыска убакыттын ичинде 
көп киреше алуу болуп санал-
гандыктан, бул ыкма алар үчүн 
кыйла ыңгайлуу болуп саналат. 
Кытай компанияларынан башка 
сценарий күтүүнүн кереги жок». 

Жөнөкөйлөтүп айтканда, кы-
тайлыктар үчүн жумушчулар кан-
дай шарттарда эмгектенип жатка-
ны, экология дагы, бүгүнкү күндө 
«Центерра» көп каражат коротуп 
жаткан калган бардык нерселер 
мааниге ээ болбойт. 

Ошондуктан республикалык жа-
на эл аралык эксперттердин ба-
сымдуу бөлүгү кыргыз саясатчы-
лары улутташтыруу тууралуу эмес, 
«Кумтөрдүн» учурдагы ээлери 
менен республика үчүн макси-
малдуу пайда алуу максатында 
макулдашуу тууралуу ойлонушу 
керек деп эсептешет. Азырынча 
мындай мүмкүнчүлүк бар. 

 z ЭПИЦЕНТРДЕ

«КУМТӨРДҮ» ЭМНЕ ҮЧҮН 
УЛУТТАШТЫРУУГА БОЛБОЙТ?
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«Кумтөрдүн» жалпы кирешесине болгон салык 
Кыргызстанга 110 мектеп же 76 бала бакча курууга, 
өлкөнүн бардык мугалимдерине жана дарыгерлерине 
айлык акы төлөп берүүгө мүмкүнчүлүк берет. 

 > Замир Ибраев

Ноябрдын ортосунда Жо-
горку Кеңеште «АтаМекен» 
фракциясы тарабынан ал-
тын өндүрүүчү «Кумтөр» иш-
канасын улутташтыруу туу-
ралуу маселе кароого кирги-
зилген. Депутаттар  Кыргыз 
Республикасынын өкмөтүнө 
«Кумтөр Голд Компани» жабык 
акционердик коомунун (ЖАК) 
мүлкүн улутташтыруу боюнча 
ишчаралардын планын иштеп 
чыгууну тапшырган.

«Кумтөр» өндүрүшү ишке 
киргенден тартып өлкөнүн жал-
пы өнөржай өндүрүшүндөгү 
үлүшү 15тен 26 пайызга жо-
горулап,  Кыргызстандын ич-
ки дүң өнүмүнүн (ИДӨ) 2,5 
пайызынан 11,7 пайызына 
чейин камсыздоого жетишти. 
«Кумтөрдө» өндүрүлгөн алтын 
улуттук товар жана кызмат-
тарды экспорттоонун үчтөн 
бирин түзөт. 2002, 2006 жа-
на 2010жылдары Кыргыз Ре-
спубликасынын бюджетинин 
кирешелүү бөлүгүн түптөөгө 
кошкон алгылыктуу салымы 
жана өлкөнүн салык мыйза-
мын үлгүлүү аткаргандыгы 
үчүн компания үч жолу «Ак ни-
ет салык төлөөчү» Сертифи-
каты менен сыйланган. 

Компаниянын 1994жылдан 
2013жылга чейинки иштеген 
мезгил ичинде Кыргызстан ай-
магындагы төлөмдөр 2,4 млрд. 
доллардан ашкан. 

Бардыгы болуп жыл 2013жы-
лы өлкөнүн бюджетине Кыргыз-
стандын ири салык төлөөчүсү 
салык, республиканын Соци-
алдык фондуна которуулар жа-
на башка милдеттүү төлөмдөр 
түрүндө 4,2 миллиард сом ак-
ча которгон. Мисалы, ички дүң 
кирешеге болгон салык 53 млн. 
кирешеге салынган салык 4,8 
млн, соцфондко төлөмдөр 15,6 
млн. долларды түзгөн. 

Орто эсеп менен «Кумтөр» 
жыл сайын республиканын 
бюджетине салык жана башка 
милдеттүү төлөмдөр түрүндө 45 
млрд. сом которот. 2015жылы 
«Кумтөрдүн» дүң киреше салы-
гы гана 5 млрд. 515 млн. сом 
суммасында божомолдонууда. 

Беш жарым миллиард сом! 
2015жылы республикалык бюд-
жеттин киреше бөлүгү  103,7 
млрд. сомду түзөт. «Кумтөрдүн» 
бул салыгы мамказынанын ки-
решелер куржунунда 5,4 пай-
ызды түзөт, эгерде республика-
лык бюджеттин чыгаша бөлүгүн 
талдап карасак 5,5 млрд сом – 
бул орчундуу сумма. «Кумтөр» 
ишканасы бюджет түптөөчү бо-

луп саналарын бардыгы жак-
шы билишет.

«Кумтөрдүн» дүң киреше 
салыгынан түшкөн каражат-
ты кандайча коротууга боло-
рун биздин кабарчылар эсеп-
теп көрүштү. 

Билим берүү 

Мисалы, 300 окуучулук орун-
га эсептелген мектеп куруунун 
баасы мамлекетке 50 млн. сом-
го айланат. Жогоруда айтылган 
акчага 110 мектеп курса бо-
лот экен. Бишкекте 2014жы-
лы 280 орундуу бала бакча 72 
млн. сомго курула башталды. 
«Кумтөрдөн» түшкөн каражат-
ка жыл сайын 76 бала бакча 
курууга мүмкүн. 

«Кумтөр» ишканасынан 
түшүп жаткан каражат бюд-
жеттегилердин айлык акы-
сына жумшалат деген ой ка-
лыптанган. Мисалы, «Кумтөр» 
ишканасынын бир эле дүң ки-
реше салыгына  бардык бала 
бакчалар, орто мектептер жа-
на  кесиптиктехникалык ме-
кемелердин мугалимдеринин 
жарымына, ага кошуп респу-
бликанын бардык жогорку окуу 
жайлардын кызматкерлерине 
айлык акысын төлөп берүүгө 
жетмек. Аларга министрлик-
тин аппарат кызматкерлерин 
жана билим берүүнүн район-
дук бөлүмдөрүнүн кызматкер-
лерин, бир катар министрлик-
тер жана ведомстволордун би-

лим берүү бөлүмү боюнча ай-
лык акыларынын каражатта-
рын кошуу керек. 2015жылы 
билим берүү кызматкерлери-
нин айлык акысынын көлөмү 
бюджеттин жетишсиздигин 
эске алуу менен 10 млрд. 818 
млн. сомду түзөт.

Дүң киреше салыгынан 
түшкөн каражат бир жыл ичин-
де өлкөнүн бардык 2244 мек-
тебинде 1класстан 11класска 
чейин окуучуларды ысык тамак 
менен камсыздоого, бардык 
жалпы билим берүүчү мектеп-
терди китеп менен камсыздо-
ого, өлкөнүн мектептерин ка-
питалдык оңдоп, эмерек ме-
нен толук камсыздоого ашы-
гы менен жетмек. «Кумтөрдүн» 
каражаттары бир жыл ичинде 
мектептерди толугу менен бир 
нече компьютердик кабинеттер 
менен камсыздоого жетмек. 

Саламаттыкты сактоо

2014жылы ЖалалАбад 
шаарындагы Түштүк аймак-
тык жүрөккан тамыр хирур-
гиясынын дарыгерлери фона-
риктер менен мобилдик теле-
фондордун жарыгына татаал 
операция жасашкан. Жарык-
тын жоктугуна электр энерги-
ясынын авариялык өчүрүлүүсү 
жана генератордун жоктугу се-
бепчи болгон. «Кумтөрдүн» дүң 
кирешесинен түшкөн салык 
ар бир ооруканага генератор-
лорду сатып алууга эле эмес, 

өлкөнүн ар бир облустук бор-
бордо заманбап, жаңы клини-
каларды курууга жете турган-
дыгы эсептелди. 

Республикалык бюджет-
тин долбооруна ылайык, 
«Кумтөрдүн» каражаттары 
өлкөнүн саламаттыкты сак-
тоо системасына дарыдар-
мек менен медициналык бу-
юмтайымдарды сатып алуу-
га, азыктүлүккө, көмүр жана 
отунга, жабдуу менен камсыз-
доого жана бардык кызматкер-
лерине маяна төлөөгө жет-
мек. Артканын маданият жа-
на билим берүү министрлик-
теринин айлык акысына жет-
кирсе болот. Баарын кошкон-
до 1,5 млрд. сом көлөмүндөгү 
сумманы алабыз. Дүң киреше 
салыктан түшкөн акчага сала-
маттыкты сактоо системасы-
нын үч жылдык чыгымдарын 
жапса болот. 

Президенттин аппаратын, 
өкмөттү жана Жогорку 
Кеңешти камсыздоо

2015жылга Жогорку Кеңеш, 
президенттин аппараты, пре-
зиденттин архиви, өкмөттүн 
аппаратты, президенттин ап-
парат иштеринин башкарма-
лыгы, өкмөт сыяктуу мамле-
кеттик маанидеги  чыгымдар-
га өлкө казынасынан 1 млрд. 
616 млн. сом каралган. Бул 
жерге Жогорку Сот, Эсеп па-
латасын, Боршайкомду кошо-

КЫРГЫЗСТАНДЫН БЮДЖЕТИ 
ЖЕ  «КУМТӨРДҮН» САЛЫГЫ

«Кумтөр» мамлекет социалдык жөлөк 
пул төлөнүп жаткан бардык 400 миң 

адамды мамлекеттик жөлөк пул менен 
камсыздай алат.

«Кумтөр» ишканасынан түшкөн дүң киреше 
салыгы бала бакчанын кызматкерлеринин, 

мектептердин, орто-кесипчилик техникалык 
окуу жайлардын мугалимдеринин, ошондой 

эле республиканын бардык жогорку окуу 
жайларынын кызматкерлеринин айлык 

акыларын төлөөгө жетмек.

«Кумтөрдүн» салык төлөмдөрү 
улгайган адамдарга пенсия жана 
жөлөк пул төлөөгө жардам бере 

алмак. 
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лу. Эсеп так болуш үчүн Баш-
кы жана Аскердик прокурату-
раны, Акыйкатчынын аппара-
тын кошобуз. Бардыгы чогуу 
3 млрд. 808 млн. сом болот. 
5 млрд. сомго дагеле жетпей 
жатабыз! Тышкы иштер минис-
трлиги 1 млрд. 46 млн.  жана 
Аскер соту  25 млн. Жыйын-
тыгы – 4,8 млрд сом. Бул жер-
ге Экономикалык кылмыштар 
менен күрөшүү боюнча мамле-
кеттик кызматты, Финансылык 
чалгындоо мамлекеттик кызма-
тын жана Баңгиге көзөмөл кы-
луу боюнча мамлекеттик кыз-
матты кошолу. Ошондо барды-
гы биригип 5 млрд. 160 млн. 
сомду түзөт. 

«Кумтөр» кенин улутташты-
руу тууралуу көп учурда пар-

ламент, өкмөттө жана Кыргыз 
Республикасынын президенти-
нин аппаратынын айрым кыз-
маткерлери айтарын эске са-
ла кетели. 

Үстөк пайыздарды жана  
субсидияларды төлөө

2015жылы Кыргызстандын 
өкмөтү ички жана тышкы ка-
рыздардын үстөк пайыздарын 
төлөөгө 4 млрд. 133 млн. сом 
жумшамакчы. Чет өлкөлүк жа-
на эл аралык уюмдардан алын-
ган 2,8 млрд. сом өлчөмүндөгү 
насыя жана карыздардын пай-
ызын төлөө; калкка индекса-
цияланган суммалар боюнча 
карыздар – 530 млн. сом жа-
на мамлекеттик баалуу кагаз-

дар боюнча – 1 млрд. 298 млн. 
сом төлөө пландалууда. Фи-
нансылык жана финансылык 
эмес мамлекеттик ишкана-
ларга субсидияларды төлөөгө 
2015жылы 1,6 млрд. сом жум-
шоо каралган. Жалпысы биз 
«Кумтөрдүн» дүң киреше са-
лыгынан бир аз гана көбүрөөк 
сумманы алдык. 

Социалдык сектор, жөлөк 
пулдарды төлөө 

Мамлекеттик жөлөк пул жа-
на социалдык камсыздоого 
2015жылга 5,3 млрд. сом жум-
шоо каралган. «Кумтөрдүн» са-
лыгы 327 миңи аз камсыз бол-
гон үйбүлөлөрдөгү балдар кам-
тылган бардык 400 миң адамды 

мамлекеттик жөлөк пул менен 
камсыздайт. Андан ашкан 200 
млн. сомду (КРнын Эмгек, ми-
грация жана жаштар саясаты 
министрлигин бюджетине)  кал-
кты жумушсуздук боюнча, ке-
сипке окутуу боюнча жөлөк пул-
дарды төлөөгө, акы төлөнүүчү 
коомдук иштерге, жаштар са-
ясаты, миграция жана башка-
ларды ишке ашыруу боюнча 
ишчараларга сарптаса болот. 

Улутташтыруу – суверени-
тетти жоготуу

«Кумтөрдүн» дүң киреше са-
лыгын доллардык эквивалент-
те эсептегенде болжол менен 
100 млн болот. «Кыргызалтын» 
ААКсынын башкармалыгы-

нын төрагасынын орун баса-
ры Кылычбек Шакиров  кенди 
улутташтырууда Кыргызстан 
3,5 млрд компенсация менен 
алынбай калган пайданын акы-
сын ошондой эле салык жа-
на башка милдеттүү которуу-
ларга болжол менен 125 млн. 
доллар төлөөгө милдеттүү бо-
лорун бир канча жолу белги-
лейт. АКШ долларынан котор-
гондо бул 206 млрд. сом же 
201517жылдардагы киреше 
бөлүгүнүн көлөмү.  

Көптөгөн эксперттердин пи-
киринде, улутташтыруу туура-
луу чакырыктар жана ураандар 
декларациялык мүнөздө жана 
ураан боюнча гана кала берет. 
Фракциянын чечими – бүткүл 
парламенттин чечими эмес.

«Кумтөрдүн» дүң киреше салыгы 
110 мектеп же 76 бала бакча курууга 

мүмкүнчүлүк берет.

«Кумтөрдүн» дүң киреше салыгы бала 
бакчалардын бардык кызматкерлеринин 

жарымынын, мектептин мугалимдеринин 
жарымынын, орто кесиптик-техникалык 
окуу жайлардын мугалимдеринин айлык 

акысын төлөөгө жетмек.

2014-жылдын 31-мартына карата миң АКШ доллары 
менен

Дүң кирешеге салык 30 618,56
Ысык-Көл областын өнүктүрүү фондуна взнос 2 932,20
Экологиялык төлөм 310,00
Киреше салыгы 1 148,92
КРнын Социалдык фондуна төлөмдөр 5 577,82
Бажы төлөмдөрү 195,42
Резидент эместердин кирешелерине салык 106,92
Башка салыктар жана милдеттүү которуулар 21,08
Жалпысынан 40 910,90
31.03.2014-ж. карата АКШ долларынын КР-
нын сомуна карата расмий курсу 54,4813

Төлөнгөн төлөмдөрдүн эквиваленти миң сом 
менен 2 228 879,20

Кыргыз Республикасынын бюджетине төлөмдөр
жана башка милдеттүү которуулар

Өндүрүштүк жана капиталдык чыгымдар  
2014-жылдын I кварталында жалпы капиталдык чыгымдар 98,4 млн. 

АКШ долларын түзгөн, анын ичинен:
• 8,3 млн. доллар - негизги фондуларды колдоп турууга4; 
• 1,9 млн. доллар өнүктүрүүгө капиталдык жумшоолор4 – неги-

зинен кен ишканасынын инфраструктура объектилерин орун 
которуштуруу үчүн; 

• 88,1 млн. доллар – кыртышты ачуу иштерин капиталдаштыруу 
үчүн салымдар.  

4 млрд сомдон

ж а л пы  к а пи т а л д ы к
чыгымдар  
$82,9
млн

“Кумтөр” кен ишканасы Кыргыз Республика-
сында жайгашкан, Борбордук Азиядагы ба-
тыш компаниясы тарабынан башкарылуучу 
эң ири алтын кен ишканасы болуп саналат. 
1997-жылдын майында өнөр жайлык өн-
дүрүш башталгандан  2014-жылдын 31-мар-
тына чейин “Кумтөрдө” жалпысынан 9,4 млн. 
унция же 292 тонна алтын өндүрүлгөн. 

“Кумтөр” компаниясы “Кумтөр” долбоорунун 
оператору болуп саналат жана бүтүндөй өн-
дүрүштүк цикл үчүн жоопкерчилик тартат. 

“Центерра Голд Инк.” Борбордук Азияда, 
мурдагы Советтер Союзунда жана башка 
өнүгүп жаткан өлкөлөрдө алтын кенде-
рин алуу, чалгындоо, кайра иштетүү жана 
эксплуатациялоо менен алектенген, өнү-
гүүгө багытталган алтын өндүрүүчү ком-
пания болуп саналат. “Центерра” түндүк 
америкалык алдыңкы алтын өндүрүүчү 
жана ири батыш компаниясы – Борбордук 
Азиядагы алтын өндүрүүчү болуп саналат. 
“Центерранын” акциялары Торонтодо-

гу фондулук биржада (TSX) CG символу 
астында жүгүртүлөт. Компания Канаданын 
Торонто шаарында жайгашкан. 

Кыргыз Республикасы, «Кыргызалтын» ААК-
сы аркылуу «Центерранын» акцияларынын 
эң ири пакетинин  - 77 401 766 акциясы-
нын - 33%га жакынынын кармоочусу болуп 
саналат. 2014-жылдын 22-майына карата 
Кыргызстандын акцияларынын пакетинин 
наркы 338 млн. доллардан ашып кетти.

Азыркы учурда “Центерра” Кыргыз Ре-
спубликасында жана Монголияда эки 
аракеттеги алтын кен ишканасына ээлик 
кылат. Мындан тышкары, Компания Мон-
голияда “Гаатсурт” долбоорун иштетүү 
укугуна ээ, Түркияда “Оксут Голд” дол-
бооруна ээ жана Монголияда, Түркияда, 
Россия Федерациясында, Кипрде жана 
Батыш Канадада перспективалуу объек-
тилерде геологиялык чалгындоо иштерин 
жүргүзүүгө үлүштүк катышка ээ. 

2014-жылга
перспективалар 

Алдын-ала эсептөөлөр боюнча 
“Кумтөр” кен ишканасында 2014-жылы 
өндүрүштүн көлөмү 550 – 600 тыс. 
унция же 17,1 – 18,7 т алтынды түзөт. 
Мында, өткөн жылдагыдай эле, жалпы 
көлөмдүн 50%дан ашууну 2014-жыл-
дын акыркы кварталында, борбордук 
карьердин SB зонасындагы алтындын 
жогору курамы бар участокко кайра-
дан жеткенден кийин болмокчу.  

Эскертүү: 2009-жылдын 24-апрелиндеги “Кумтөр” долбоору боюнча жаңы шарттар жөнүн-
дө макулдашууга ылайык, дүң кирешеге салыкты жана Ысык-Көл областын өнүктүрүү фон-
дусуна взносторду эсептөө үчүн база катарында көрсөтүлгөн мезгилге продукцияны сатуу-
дан иш жүзүндөгү акчалай түшүүлөр саналат.

«Центерра» жөнүндө кошумча маалымат SEDAR www.sedar.com сайтында жана компаниянын  www.centerragold.com, сайтында жеткиликтүү, 
ошол эле жерден 2014-жылдын II кварталынын жыйынтыктары боюнча пресс-релиздин толук тексти менен таанышууга болот.«Кумтөр» 
компаниясы жөнүндө маалымат www.kumtor.kg сайтында жеткиликтүү. 

Кыргыз Республикасынын бюджетине төлөмдөр 
жана башка милдеттүү которуулар

2014-жылдын 30-июнуна карата миң АКШ доллары 
менен

Дүң кирешеге салык 53 036,71
Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна төлөн 4 848,98
Экологиялык төлөм 310,00
Киреше салыгы 3 696,30
КРнын Социалдык фондуна төлөмдөр 15 630,81
Бажы төлөмдөрү 796,66
Резидент эместердин кирешелерине салык 416,32
Башка салыктар жана милдеттүү которуулар 71,55
Жалпысынан 78 807,32
31.06.2014-ж. карата АКШ долларынын 
КРнын сомуна карата расмий курсу 54,52

Төлөмдөрдүн эквиваленти миң сом менен 4 296 590,60

Эскертүү: 2009-жылдын 24-апрелиндеги “Кумтөр” долбоору боюнча жаңы шарттар 
жөнүндө макулдашууга ылайык, дүң кирешеге салыкты жана Ысык-Көл областын 
өнүктүрүү фондуна төлөмдү эсептөө үчүн негиз катарында көрсөтүлгөн мезгилге 
продукцияны сатуудан иш жүзүндөгү акчалай түшүүлөр саналат.

«Кумтөр» кен ишканасында өндүрүлгөн Доре куймалары бул «Кумтөр Голд Компанинин» аты-
нан «Кумтөр Оперейтинг Компани», «Кыргызалтын» ААКсы жана Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн ортосунда түзүлгөн Алтынды жана күмүштү сатып өткөрүү жөнүндө кайра каралган 
келишимде каралгандай, «Кыргызалтын» Ачык акционердик коому тарабынан Кара-Балта шаа-
рындагы аффинаждык ишканада аны андан ары кайра иштетүү үчүн сатып алынат. Аффинаждал-
ган алтын менен күмүштү Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чектеринен тышкары 
сатып өткөрүү укугуна жалгыз «Кыргызалтын» ААКсы гана ээ. 
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«Кумтөр Голд Компани» ишканасынын маанилүү 
приоритеттеринин бири – өзүнүн операциялык ишмердүүлүгүн 
жүргүзүп жаткан аймакты комплекстүү өнүктүрүүгө 
салымын кошуу. Көп жылдардан бери компания жергиликтүү 
жамааттарга ишенимдүү өнөктөш болуу үчүн бардык 
аракетин жумшап келген. «Кумтөр» үчүн 2026-жылы анын 
иши аяктаган учурда азыр ишкана тарабынан колдоого 
алынып жаткан бардык долбоорлор жана демилгелер көз 
карандысыз, туруктуу болуп, жергиликтүү бюджетке жана 
облустун калкына киреше алып келип туруусу маанилүү.

 > Елена Кобцева

ЫсыкКөл облусун туруктуу өнүктүрүү 
стратегиясы негизги төрт багытты: аг-
росекторду өнүктүрүү, чакан жана ор-
то бизнести колдоо, билим берүү де-
милгелери жана экологиялык долбо-
орлорду камтыйт.  Бул стратегиянын 
негизги максаты – ЫсыкКөл облусун 
ар тараптуу өнүктүрүп, анын жыйын-
тыгында бул аймак ишканадан көз ка-
рандуулугун азайтат.

«Кумтөр» Туруктуу өнүктүрүү стра-
тегиясынын алкагында ишке ашы-

рып жаткан негизги долбоорлор мы-
на ушулар. 

Ирригациялык системаларды ка-
лыбына келтирүү жана таза суу 
менен камсыздоо

Компания жергиликтүү уюмдар-
га ресурстарын салып жаткан эң эле 
маанилүү багыттардын бири – облу-
стун жашоочуларынын көбү алектенген 
айыл чарба багытын өнүктүрүү. Ушун-
дан улам «Кумтөр» эки программаны 
ишке киргизди: бири – агробизнести 

жабдуу жана өнүктүрүү кыргыз долбо-
ору менен биргеликте, экинчиси – суу 
системасын оңдоого, дамбаларды ку-
рууга, жер көчкү жана селден жабыр-
каган суу жана каналдарды суткалык 
жөнгө салуучу бассейндерди тазало-
ого муктаж болгон он эки айылды ку-
чагына алган долбоор. Ал демилгенин 
жардамы менен 6000 үйбүлө сугат су-
усуна жетип, түшүмү көбөйдү, демек 
фермерлердин кирешелери дагы кый-
ла жогорулады.

2014жылы компания тарабынан 
аймак калкынын таза суу көйгөйлөрүн 
чечүүгө дээрлик 1,5 млн. сом жумшал-
ды. Бир катар айылдарда түтүктөрдү 
алмаштырып, скважиналарга насо-
сторду орнотулду, ошондой эле жа-
шоочуларды сутка бою суу менен кам-
сыздаган жогорку технологиялык күн 
батареялары орнотулду. Бул күн бата-
реялары энергияны топтоп, суу менен 
камсыздоону күн ачыкта да, бүркөөдө 
да жөндөмдүү.

Бул долбоор жергиликтүү өзүнөзү 
башкаруу органдары үчүн дагы пайда-
луу болду, анткени ал электр энерги-
ясын төлөөгө көп каражат үнөмдөөгө 
мүмкүнчүлүк берди.

«Жашыл экономиканы» өнүктүрүү

2014жылы «Карагат +» долбо-
ору активдүү өнүктү. Бул демилге 
ишмердүүлүгүн туруктуу кеңейтип 
отуруп, эми «Кумтөрдүн» менен эле 
эмес, башка өнөктөш уюмдардын ка-
тышуусу менен ишке ашырылып жа-
тат. «Карагат +»  долбоорунун жардамы 
менен фермерлер көчөт алып, мөмө
жемиштерди өстүрүп тим болбостон, 
ошондой эле агросектордогу жаңы 
технологиялар менен таанышууга да 
мүмкүндүк алышат. Фермерлерге об-
лустун аймагында күнөскана, питом-
ник жана айыл чарба өндүрүмдөрүн 
кабыл алуу пункттарын түзүүгө ар та-
раптуу колдоо көрсөтүлүп, түшүмү жо-
гору жана суук менен ооруларга турук-
туу келген мөмөлөрдүн жаңы сортторун 

өстүрүү, мөмөжемиштерди сактоонун 
жолдорун, ошондой эле сугаруунун 
инновациялык ыкмалары үйрөтүлөт. 
2014жылдын жай мезгилинде, түшүм 
жыйноо учурунда энергияны сактоо-
чу күн батареялары менен иштеген 
атайы жабдылган контейнерлерде как 
өндүрүү боюнча пилоттук долбоор иш-
ке киргизилген.

Жаштар менен алака 

Облусту өнүктүрүүгө жаштарды 
тартуу боюнча «ЫсыкКөл облусунун 
жаштар банкы» программалары эң 
ири долбоорлордун бири болуп кал-
ды. 2013жылы башат алган долбоор 
Борбор Азия Евразия Фонду (БАЕФ) 
тарабынан ишке ашырылды. Бүгүнкү 
күндө 140ка жакын социалдык багыт-
тагы долбоорлор иштейт. Айылдарда 
«Жаштар банкынын» жардамы ме-
нен социалдык жактан маанилүү де-
милгелер, мисалы, инфраструктура-
лык объектилерди оңдоо жүргүзүлдү, 
эң башкысы  14 жаштан 25 жашка 
чейинки курактагы жаштарга аймак-
ты өнүктүрүүгө өзүнүн салымын ко-
шуу мүмкүнчүлүгү берилген. Долбо-
ор ошондой эле жаштарды «Жаштар 
банктары» долбоорлору аяктагандан 
кийин алар пайдалана ала турган жа-
шоодогу маанилүү болгон тажрыйба-
га үйрөтүүнү көздөйт.

«Эң эле маанилүүсү долбоорго ка-
тышкан жаштар өз аракети менен ко-
омчулуктун өнүгүүсүнө салым кошо 
аларын түшүнө алышты. Алар аймак-
тын кыйынчылыктарын түшүнүү ме-
нен, өз алдынча чечимдерди кабыл 
алууну, ойлогон оюн ишке ашырууну 
үйрөнүштү, башкысы – көптөгөн иде-
ялар ишке ашарына жана ийгиликке 
жете тургандыгына ишеништи. Антке-
ни долбоордун катышуучуларын бирик-
тирген бирден бир максат – аймактын 
өнүгүүсүнө салым кошуу», – деп Бор-
бор Азиядагы Евразия Фонду долбо-
орлорунун менеджери Шавкат Абду-
жабаров баасын берет.  

ТУРУКТУУ 
ӨНҮГҮҮ ЖОЛУНДА

«Жаштар банкынын» жардамы менен айылдарда социалдык маанидеги демилге-
лер ишке ашырылды, инфраструктуралык объектилерди оңдоо жүргүзүлдү. 

Дыйкандарга күнөскана, питомник жана областтун аймагында айыл чарба про-
дукцияларын кабыл алуу пункттарын ачууга ар тараптан жардам беришет.  

2014-жылы «Кумтөрдүн» жардамы менен калкты күнү-түнү суу менен 
камсыздаган күн батареялары орнотулган. 

 z КАЙРЫМДУУЛУК
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Болочок кесипкөйлөрдү колдоо

Компания аймактын жаштарынын 
потенциалын өнүктүрүүгө чоң көңүл 
бурат жана мектеп окуучуларын, сту-
денттерди окутууга багытталган де-
милгелерди колдойт. 

14 жылдан бери «Кумтөр» ЫсыкКөл 
облусунун бүтүрүүчүлөрүн борбордо-
гу эки кесиптик лицейде окутуунун сти-
пендиялык программасын колдоп келет. 
Балдар оор жүк ташуучу жана жеңил 
автоунааларды оңдоо, автоэлектрик, 
ширетүүчү жана ашпозчу сыяктуу ади-
стиктерге үйрөнө алышат. Стипендиат-
тарды тандоодо артыкчылык көп бала-
луу, аз камсыз үйбүлөлөргө, ошондой 
эле окууда жакшы жетишкендиктерге 
ээ, кесиптик билим алууну каалаган 
атасы же энеси жок балдарга берилет. 
Окутууга кеткен бардык чыгымдарды, 
стипендиаттардын жатаканасы менен 
тамакашын окуу жыл бою компания то-
лугу менен өзүнө алат. Мыкты окуган 
студенттер лицейде алынган тажрый-
баларын кендеги стажировкалардын 
учурунда бекемдөөгө мүмкүнчүлүккө 
ээ. 2013жылы аймактан келген бал-
дарга билим берүүгө компания 50 миң 
АКШ доллар инвестициялаган.

Андан тышкары ЧоңЖаргылчак 
айылында «Эдельвейс» пансиона-
тынын негизинде аз камсыз болгон 
үйбүлөлөрдөгү балдар үчүн он жыл-
дан бери экологиялык лагерь уюшту-
рулуп келет. 

«Биздин лагердин он жылдык ишин-
де 300дөн ашуун бала эс алып, жаңы 
билимге ээ болду. Арасында универ-
ситеттерди аяктап, райондук мектеп-
терде биология же экология мугалим-
дери болгондору бар. Биз алар менен 
абдан сыймыктанабыз. 

Биздин лагердин программасы уни-
калдуу – балдарга профессорлор, ко-
руктун кызматкерлери, Жапайы жара-
тылыш коргоо боюнча бүткүл дүйнөлүк 
фондунун эксперттери жана башка 
өнөктөштөр лекция окушат. Балдарды 
экологияга кызыктыруу үчүн бардыгын 
жасап жатабыз, жаратылышка болгон 
сүйүүнү ойготууга, туулган жеринин 
айланачөйрөсүнө кам көрүүгө тар-
биялоого аракеттенип жатабыз. Бал-
дардын ой жүгүртүүсү жана алардын 
экологияга болгон мамилеси өзгөрүп, 
түшүнүгү кеңейет», – деп белгиледи 
лагердин директору Ишемкул Асакеев.

Жаратылышты коргоого кызыкдар 
студенттер жана жаш адистер үчүн 
акыркы эки жылда «Жашыл Ой» кеңири 
программа иштеп жатат.  Ал өзүнө 

ЫсыкКөлдүн жээгинде эки агым ме-
нен эс алдыруучу лагерди, ошондой 
эле жакынкы жана алыскы чет өлкөдөн 
жаратылышты коргоодо тажрыйба ал-
машуу үчүн адистер келе турган эл 
аралык форумду  камтыйт.

Микро кредиттер программасы

Дыйкандарга жана майда ишкерлер-
ге чакан насыя берүү программасы об-
луста 2006жылдан бери ишке ашы-
рылып, ЫсыкКөл чөлкөмүнүн социал-
дыкэкономикалык өнүгүүсүнө багыт-
талган. Компаниянын колдоосу менен 
Кыргызстандагы эң эле төмөнкү үстөк 
пайыз – жылына 10дон 12 пайызга 
чейин болгон үч чакан насыя берүүчү 
агенттик түзүлгөн. 2006жылы компа-
ния чакан насыяларга 3 млн. 910 миң 
доллардан ашуун каражат инвестици-
ялаган. Бул программанын жардамы 
менен каржы алууга кызыкдар бол-
гон ЫсыкКөл облусунун тургундары 
дыйканчылык менен мал чарбасын 
өнүктүрүүгө, кичи жана орто бизнес 
баштоого төмөнкү үстөк пайыз менен 
насыя алууга билдирме бере алышат.  

«Мен мурда Бишкекте иштечүмүн, 
кийин өзүмдүн кичи мекеним Балык-
чыга кайтып келип, бул жерде стома-
тологиялык кабинет ачтым. 12 пайыз-
дык насыяны «Балыкчы Финанста» га-
на беришет, бардык банктарда жыл-
дык пайызы  25тен 30 пайызга чей-
ин. Ошондуктан мен ушул агенттикке 
кайрылдым. Алынган каражатка сто-
матологиялык жабдуу сатып алдым», 
– дейт кумтөрдүк микрокредит берүү 
программасы тууралуу «Датка Стом»  
стоматологиялык борборунун директо-
ру Рысбек Ажиков.  2013жылы Ажиков 
«Балыкчы Финанстан» стоматология-
лык кабинет үчүн зарыл болгон жаб-
дуу сатып алууга насыя алган. Эми ал 
борборду кеңейтүү үчүн насыя алууга 
ниеттенүүдө.

Саламаттыкты сактоону колдоо

2014жылы «Кумтөр Голд Компани» 
ишканасынын каржылык колдоосу ме-
нен рекорддук кыска мөөнөттүн ичин-
де Караколдогу ЫсыкКөл облустук оо-
руканасынын үч бөлүмү оңдолгон. Суу 
өткөрүү системасы баштан аяк оңдолуп, 
жасалгалоо иштеринин бүтүндөй бир 
комплекси жүргүзүлүп, эшиктерезе-
лер, жер төшөөлөрү, сантехникасы 
жаңыртылып, эң башкысы – кышкы су-
уктун алдында бүт жылуулук берүүчү 
тутум алмаштырылды.

Компания оорукананы оңдоого дээр
лик 5,5 млн. сом бөлгөн. Бейтапкана-
нын жетекчиси Токтобай Маанаевдин 
айтымында, «Кумтөрдүн» жардамы 
менен терапия бөлүмү, гемодиализ 
бөлүмү, ошондой эле бактериологи-
ялык лаборатория калыбына келти-
рилген. Жаңыланган бөлүмдөрдө бу-
га чейин оорукана комплексинин баш-
ка имараттарында батпай келген бей-
таптар дарыланып жатышат. 

Сергек жашоого үгүттөө жана 
спортту колдоо

«Кумтөр» жаш муундун спортко кы-
зыгуусун арттырууга жана облустун 
калкын сергек жана активдүү жашо-
ого үгүттөгөн демилгелерди колдойт.  
Компания жыл сайын аймактын мек-
тептериндеги спорт залдарды оңдоого 
каражат бөлөт, окуу жайларды жана 
спорт клубдарды зарыл болгон жаб-
дуулар менен камсыздап келет, грек
рим күрөшү боюнча жылыга өтүүчү 
турнирлерди колдойт. Мектепке чей-
инки курактагы балдарды колдоо үчүн 
оюн аянтчаларын, ал эми бардыгы 
сүйгөн минифутбол менен машыгуу 
үчүн заманбап футбол талаалары ку-
рулуп жатат.

Анын ичинде 2014жылы Балыкчы-
да оюнчуларды күн батареяларынын 
жардамы жыл бою ысык суу менен 
камсыздаган кийим которуучу жайла-
ры жана душ кабиналары бар футбол 
талаасы ачылды. Жаңы минифутбол 

талаанын баасы дээрлик 2 млн. сомду 
түзүп, ал Балыкчы шаарынын мэрия-
сынын балансына өткөрүлдү.  Ижара 
акысы базар баасынан кыйла төмөн 
болуп, түшкөн каражат аянтты карап, 
сактап турууга жумшалат. 

Мындай минифутбол талаасы Ысык
Көл облусунун Тоң районунун Төрт
Күл айылында дагы курулду. Бардык 
курулуш иштери «Кумтөр» компани-
ясынын каржылоосу менен аткары-
лып, компаниянын салымы  2 850 190 
сомду түздү. 

2014жылы, ноябрдын башында ми-
нифутбол боюнча өспүрүмдөр чемпио-
натында Каракол шаарынын «Кумтөр» 
командасы «АбдышАта» командасы 
менен беттешип, республика чемпи-
ондугун утуп алды. 2014жылы жаш 
футболчулардын командасын колдоого 
компания дээрлик 1 млн. сом бөлгөн. 
Мунун жардамы менен балдар форма 
сатып алышып, башка аймактардагы 
мелдештерге чыга алышты.

Бир жолку жардам 

«Кумтөр» комплекстүү программа-
лар жана узак мөөнөттүү долбоорлор-
дон тышкары ЫсыкКөл облусунун ай-
магында социалдык багыттагы ишке 
ашырылган демилгелерге бир жолку 
колдоо көрсөтүүгө аракеттенет. Ошен-
тип, 2014жылы компания ар кандай 
тармактарда 170ден ашуун кайры-
лууну канааттандырды, буга 44 млн. 
сом бөлгөн. 

2006-жылдан бери компания чакан насыя берүү тармагына 3 миллион 
910 миң АКШ долларын инвестициялаган. 

2014-жылы аймактын калкынын иче турган суудан пайдалануу маселе-
син чечүүгө компания тарабынан дээрлик 1,5 миллион сом бөлүнгөн.

«Кумтөр» компаниясынын спортту колдоого 
кошкон салымы  2 850 190 сомду түздү.
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Ар
кандай

2013-жылдагы жергиликтүү сатып алуулар

Бир жылдык
сатып алуулар

Жергиликтүү
тапшыруучулардан

миллион
доллар

600дөн ашуун кыргыз
ишканалары

товардын
түрүн  сатышат

2013-жылы жергиликтүү рынокто канадалык компания 
тарабынан сатылып алынган товар жана кызматтар 
үчүн төлөмдөрдүн көлөмү 68 миллион долларды түздү.

 > Жылдыз Бекбаева

«Кумтөр Голд Компани» (КГК) иш-
канасынын жергиликтүү калк менен 
иштөөсүндөгү бирден бир приорите-
ти – кыргызстандык өндүрүүчүлөрдү 
колдоо. Компания жылдан жыл-
га жергиликтүү рыноктон сатып 
алуулардын көлөмүн максаттуу 
түрдө көбөйтүп жатат. Бул саясат 
– «Кумтөргө» өзүнүн социалдык 
жоопкерчилигин аткаруу жолдор-
дун бири.  

КГКда бүгүнкү күндө жергилик
түү сатып алууларды ишке ашыруу 
тармагында эмне жасалып жаткан-
дыгы жана анын келечек пландары 
кандай экендигин  «Кумтөр Голд 
Компани» ишканасынын камсыз-
доо боюнча вицепрезиденти Лес-
ли Лоу баяндайт.

 – Кыргызстандагы айрым экс-
перттер сиздердин компани-
яны ири өнөр жай объекти-
си катары эле карабаш керек 
деп эсептешет жана анын ре-
спубликанын экономикасын 
өнүктүрүүдөгү ролу жөнөкөй 
кенге караганда кыйла жогору. 
Сиз буга кошуласызбы?

 – КГК өзүнүн ролун Кыргыз 
Республикасынын экономикасын 
өнүктүрүүгө колдон келишинче са-
лымын кошуудан көрөт. Ошондуктан 
биз компания менен Кыргыз Респу-
бликасынын эки тараптуу пайдалуу 
кызматташууну улантуу үчүн КГК 

керектеген товар жана кызматтар-
дын көлөмүн жана ассортиментин 
көбөйтүүгө тынымсыз умтулабыз. 

Бүгүнкү күндө 600дөн ашуун 
жергиликтүү кызмат жана товар та-
шуучулар  менен иштешип, алар-
дан жылыга 11 миңден ашуун ата-
лыштагы өндүрүм алып жатабыз.  

Келишим негизинде көрсөтүлгөн, 
анын ичинде ижарага техника алуу 
менен байланышкан кызматтардын 
басымдуу көпчүлүгү жергиликтүү иш-
каналар жана ЫсыкКөл облусунун 
тургундары тарабынан көрсөтүлөт. 

 – Бүгүнкү күндө КГКнын са-
тып алууларынын жал-
пы көлөмүндө жергиликтүү 
өндүрүмдүн үлүшү кандай?

 – 2013жылы жергиликтүү ры-
ноктон сатылып алынган товар жа-
на кызматтар үчүн төлөмдөрдүн 
көлөмү 68 миллион АКШ доллар-
ды түздү. КГКнын Кыргызстанда 
өндүрүлбөгөн капиталдык жаб-
дуу, тетиктер, реагенттер, негизги 
чыгымдалуучу материалдар, от-
ун ж.б. сатып алууларга чыгымда-
рын эске албаганда жергиликтүү 
өндүрүүчүлөрдүн КГКнын сатып 
алууларындагы үлүшү 57,6 пайыз-
ды түздү, ал эми тышкы сатып алу-
улардын көлөмү 42,4 пайыз болду. 

– Сиздер жергиликтүү 
өндүрүүчүлөрдөн продукция-
нын кандай түрлөрүн аласыз-
дар?

 – Жергиликтүү рыноктон биз 
продукциянын кеңири ассорти-
ментин сатып алабыз. Негизи биз 
жергиликтүү рыноктон товар жа-
на кызматтарды мүмкүн болушун-
ча көбүрөөк сатып алууну каалайт 
элек, анткени мунун жыйынтыгын-
да кошумча жумуш орундары пай-
да болоорун жакшы түшүнөбүз. Бул 
азыктүлүк, кийим жана колкаптар-
дан тарта абразивдүү материалдар 
жана акиташка чейинки ар түрдүү 
товарлар болушу мүмкүн. 

– Сиздер жергиликтүү ры-
ноктон сатып алуулардын 
көлөмүн көбөйтүүнү пландап 
жатасыздарбы?

 – Биз буга абдан умтулуп жата-
быз. Биз ишенимдүү стратегия иш-
теп чыктык, ал бизге жергиликтүү 
товарларды жана кызматтарды 
керектөөнүн көлөмүн сан жагынан 

дагы, ошондой эле наркын дагы 
көбөйтүүнү камсыздоого мүмкүнчүлүк 
берет. Бул стратегиялар КР сырты-
нан сатып келүүлөрдүн номенкула-
турасын жергиликтүү рыноктун пай-
дасына катуу тартипте карап чыгу-
уну, андан тышкары жаңы өнөктөш 
ишканаларды издөөдө ММКларга 
жарнамаларды берүүнү, тендер-
лерди өткөрүүнү ж.б. уюштуруу-
ну камтыйт. 

Компанияда Кыргызстандагы са-
тып алуулар менен алектенген атайы 
команда иштейт жана биз жаңы иш-
керлерге мүмкүнчүлүк берүү менен 
өзүбүздүн натыйжалуулугубузду жо-
горулатууну улантып келебиз. Учур-
да жергиликтүү сатып алууларды 
кеңейтүү боюнча топту кеңейтүүнүн 
үстүнөн иштеп жатабыз. Албетте, 
жергиликтүү мекемелер менен иш-
теп жатып, өзүбүздүн кызыкчылы-
гыбызда болгон сапат, тарифтерди, 
биздин муктаждыктарга жооп берген 
өндүрүмдүн көлөмүн камсыздоо би-
ринчи орунда экенин унутпайбыз. 

 – Жергиликтүү товар жана кыз-
маттарды тандоодо кандайдыр 
бир артыкчылыктарга басым 
жасайсыздарбы?

 – Ооба, басым жасайбыз. 
Биринчиден, биз кыргызстан-
дык өндүрүүчүлөргө жана кыз-
мат көрсөтүүчүлөргө артыкчы-
лык беребиз. КГК мындай кылуу 
аркылуу кошумча жумуш орун-
дарын түзүүгө жардамдашып, 
жергиликтүү өндүрүшчүлөрдүн 
туруктуу өнүгүүсүнө көмөктөшөрүн 
түшүнөт. Компания жергиликтүү 
ишкерлерден сатып алып жаткан 

эң сонун товарлардан мисал кел-
тире алабыз. 

Экинчиден, биз ишкердиктин ту-
руктуу түрлөрүн чыңдоого колдоо 
көрсөтүп жатабыз. Өлкөдө азырын-
ча өндүрүлө элек продукциянын ай-
рым түрлөрү боюнча импорттун ор-
дун алмаштыруу ишинде көптөгөн 
мүмкүнчүлүктөр бар деп эсептейбиз.

КГК экологиялык жана юридика-
лык талаптарды канааттандырган, 
коопсуздук критерийлерине жооп 
берген, ошондой эле өнүгүү жана 
коммерциялык пайдалуулуктун (баа, 
сапат) критерийлерине дал келген 
сунуштарды колдойт. 

Акырында, биз ошондой эле 
жергиликтүү дүңүнөн сатуучу ор-
томчулардын коммерциялык су-
нуштары КГКны канааттандырса, 
аларга дагы артыкчылык бере-
биз. Жергиликтүү сатып алуулар-
ды кеңейтүүнүн пайдасына, тыш-
кы рыноктон сатылып алынган про-
дукциянын тизмесин катуу тартип-
те кайра карап чыгабыз. 

– Жергиликтүү өндүрүүчү же 
кызмат көрсөтүүчү өзүнүн то-
варларын же кызматтарын 
компанияга өз алдынча сунуш-
тай алабы?

 – Албетте. Потенциалдуу кызмат 
же өндүрүм сатуучуларды биз менен 
www.kumtor.kg. вебсайты аркылуу 
байланышууга чакырабыз. Биздин 
жергиликтүү сатып алуулар менен 
иштеген бөлүм сунуштарды карап 
чыгат. Эгерде алардын сунуштары 
компаниянын стандарттарына жана 
керектөөлөрүнө дал келишсе алар 
менен байланышат. 

«КУМТӨРДҮН» СОЦИАЛДЫК САЯСАТЫ – 
ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨНДҮРҮШТҮ ӨНҮКТҮРҮҮ

«Кумтөр Голд Компани» иш-
канасынын камсыздоо боюнча 

вице-президенти Лесли Лоу
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Кайсы гана болбосун, заманбап ишкананын 
ийгилиги көп нерседен куралат. Тоо-кен өндүрүшү 
сыяктуу оор  тармакта иштөө механизми 
майда-бараттарына чейин так эсептелиши 
керек. Колдун бир гана туура эмес кыймылы 
кайтарылгыс кесепетке алып келиши мүмкүн.

 > Алиса Глебова

Кыргызстанда кандайдыр бир 
продукцияны олуттуу өндүрүү ме-
нен алектенген ишканалар са-
налуу гана экендиги жашыруун 
эмес. Тилекке каршы, республи-
када кандайдыр бир керемет ме-
нен сакталып калган аз сандагы 
завод жана фабрикалар өзүнүн 
кызматкерлерине толук коопсуз-
дукту камсыздай алышпайт. Эре-
же катары өндүрүштөн биринчи 
кезекте жакшы дивиденддерди 
күтүшөт. Бирок, ошол эле учур-
да компаниянын башкы курамы 
болгон адамдары тууралуу көп 
учурда унутуп калышат. 

Ошол эле учурда КРда 
өндүрүштү кантип сабаттуу 
жүргүзүү керектигинин жакшы 
мисалдары бар, бул адистерди 
жумуш орундары менен эле кам-
сыздабастан, мамлекеттик казы-
наны салык жана өндүрүштөн 
түшкөн киреше менен үзгүлтүксүз 
толуктоого мүмкүндүк берет.  

«Кумтөр Голд Компани»  тоо
кен өндүрүүчү компаниясынын 
жетекчилиги өзүнүн башкы бай-
лыгы катары ишкананын кызмат-
керлерин эсептейт. Бул таң ка-
лычтуу эмес. Анткени ушул тап-
та дал ошол «Кумтөрдө» тоокен 
тармагынын мыкты адистери 
топтолгон. Ушуну жана кенде-
ги жумуштун оор, ал гана эмес 
кээ де коркунучтуу экендигин мо-
юнга алуу менен компаниянын 
жетектөөчү курамы кызматкер-
лердин ыңгайлуу жана жемиштүү 
иштеши үчүн бардык шарттар-
ды түзгөн.

Булутка карай жол

Биз «Кумтөрдөгү» өндүрүш 
кандайча мыкты жөнгө салынган-
дыгы тууралуу, ошондой эле бар-
дык кызматкерлер үчүн түзүлгөн 
жакшы шарттар тууралуу көп эле 
угуп жүрөбүз. Ошого карабастан, 
«Миң уккандан бир көргөн артык» 
деген макалды эске алуу менен 
эмгектин шарттарына жана оор 
жумушту аткарган адамдарды 
көрүү үчүн биз кенге, «Кумтөр» 
компаниясынын как жүрөгүнө 
жөнөдүк.

Албетте, кыш мындай сая-
каттар үчүн анчалык ылайык-
туу мезгил эмес. Бирок эгерде 
кенде Цельсий боюнча 40 гра-
дус суукка карабастан адамдар 
иштеп жаткандыгын элестетсең, 
өзүңдүн шектенүүлөрүң үчүн уя-
лып да кетесиң. Үстүбүзгө мамык 
олпоктон жасалган күрмө жана 
бутубузга унты (жүнү сыртына 
каратып тигилген өтүк) кийип, 
жол тандабаска түшүп, жердин 
түбүндөй сезилген жакка сапар 
алдык. 

Элестетүүлөр анчалык куба-
нычтуу эмес сүрөттөрдү көз ал-
дыга тартат. Булуттарга карай 
секиче болуп кеткен талкалан-
ган тоо жолу элестейт. Бирок 
Барскоон айылынан башталган 
техникалык трасса дээрлик кын-
тыксыз, өңгүлдөңгүлү, сазы жок. 
Күн сайын бул жолду конвой деп 
аталган 2025 ири көлөмдөгү ав-
тоунаалар басып өтүшөт. Алар 
кенге кендин кызматкерлери 
үчүн 600 тоннага жакын ар кан-
дай жүктөрдү ташыйт. 

Статистикалык маалыматтар 
боюнча, кумтөрдүк чоң жүк та-
шуучу унаалар жол транспорт 
кырсыктарына абдан сейрек 
учурайт. Бул айдоочулардын 
кесипкөйлүгү тууралуу дагы, мык-
ты авто техника тууралуу дагы, 
анан албетте, чакырым артынан 
чакырымды «Кумтөр» компани-
ясынын күчү менен түздөгөн за-
манбап техникалык трасса туу-
ралуу кабар берет. 

Кенге 90 чакырымдык тилке-
деги 30га жакын секичелер ар-
кылуу чыгуу оңой болгон жок. 
Канда адреналин кайнап жат-
ты. Биз тоого көтөрүлгөн сай-
ын жол тандабастын айнегинин 
артындагы температура кескин 
төмөндөп,  автоунаанын салонун-
да кычкылтек азайып бара жат-
каны айдан ачык болуп жатты. 

Албетте, жагымдуу сезимдер 
болгон жок, түшүнүксүз тынч-
сыздануу пайда болду. Бирок 
жаратылыштын көрүнүшү бар-
дыгын унутууга мажбурлайт. 
ТяньШань тоолорундагы жа-
шоо катаал болсо дагы, болуп 
көрбөгөндөй көркөм. Бул жерде 
деңиз деңгээлинен 4 миң метр 
жогорку бийиктикте, түбөлүк 
мөңгүлөрдүн шарттарында ал-
тын чыгуучу кенди казуу жана 
кайра иштетүү жүрүп жатат. 

Маалымат үчүн: «Кумтөр» ке-
ни – дүйнө жүзүндөгү алтындын 
көрөңгөсү боюнча үчүнчү орун-
да турат. Алтындын көрөңгөсү 
700 тоннага бааланат. Бул дүйнө 
жүзүндөгү эң эле бийик тоо-
луу кен. 

Бул жерде чоочундар 
жүрбөйт 

Кенге көтөрүлүүдө карманууга 
зарыл болгон коопсуздуктун ка-
таал эрежелери бар экендигин 
белгилей кетүү керек. Бул жерде 
«курду курчангыла» деген сөздөр 
жөн гана формалдуулук эмес. 
Тоо жолу жаңылыштыктарды ке-
чирбейт. Дегиңкисин, «Кумтөргө» 
жылдар бою барып жүргөндөргө 
кошумча эскертүүлөрдүн кере-
ги жок. Жол тандабастын эшиги 
жабылаары менен алардын ко-
лу курга өзүнөн өзү эле сунулат. 

Буга кимдир бирөө ишенээри 
күмөн, бирок алдын ала макул-
дашпастан ал жакка барышпайт! 
Бизди эң сонун тосуп алышты. 
Тамак беришти, суусунубузду 
кандырышты жана уктаганга 
жай беришти. Ал эми эртең ме-
нен таанышуу экскурсиясын үч 
бөлүктө өткөрүштү. 

Алгач, кызматкерлердин тири-
чилиги менен тааныштырышты. 
Айтмакчы, лагердин аймагында 
чоочундар болбойт. Компанияга 
тиешеси жок адамдар же чакы-
руу менен же болбосо кандай-
дыр бир өзгөчө кырдаалдарда 
гана келишет. Анткени кен – бул 
стратегиялык эле объект, бул жер-
де бийик тоодогу коопсуздук жа-
на жүрүмтурум эрежелери ме-
нен тааныш болбогон адамдын 
жүрүшү чындап эле коркунучтуу. 

Кенден алыста жайгашкан 
лагерь 10 блоктон турган жай-
луу кыштакты элестетет. Алар-
дын бардыгы бирибири менен 
узун коридор аркылуу кошулган. 
Ар бир блокто мейманканадагы 
мыкты номерлерден кем калба-
ган 12 же 4 бөлмөлүү квартира-
лар жайгашкан.

Бул жерде ыңгайлуу жашоо 
үчүн бардык зарыл жана андан 
дагы көп нерселер бар. Кызмат-
керлерге бош убактысын өзүнүн 
бөлмөлөрүн тазалоого коротуунун 
кереги жок. Бул милдет тейлөөчү 
кызматчыларга жүктөлгөн. Лагер-
де бир эле учурда компаниянын 
1700 кызматкери жана подряд-
чик уюмдардын жумушчулары 
жайгаша алышат. 

Мага лагердеги эң эле жагым-
дуу жер ашканадай сезилгенди-
гин жашыра албаймын. Абдан 
таза, жарык жана ыңгайлуу, да-
амдуу тамактарды беришет жа-
на жакшы тойгузушат. Катаал 
климатта жашап жана эмгекте-
нип жаткан адам витаминдер-
дин жана пайдалуу азыктардын 
жетиштүү көлөмүн алып туруусу 
керек, бул жерде ушунун барды-
гы эске алынат. 

Меню өтө ар түрдүү. Бул жер-
де кой, уй, чочко, тоок жана ба-
лык этинен даярдалган евро-
палык жана улуттук ашкананын 
тамактарын сунушташат. Ар бир 
адам канча кааласа ошончо та-
мак ала алат, чектөө жок. Бирок 
кумтөрдүк дарыгерлер бийик то-
олуу шарттарда ашыкча тамак 
жебөөнү сунушташат.

Айтмакчы, медицина туура-
луу. Бул тармак кенде жогорку 
деңгээлде экендигин белгилей 
кетүү керек. 

Антпесе болбойт да, «Кумтөргө» 
ден соолугу чың гана адамдарга 
чыгууга уруксат берилет. Ошон-
дуктан компаниянын кызматкер-
лерине медициналык текшерүү 
жетишерлик көп жүргүзүлөт. Ла-
герде заманбап медтехника менен 
жабдылган атайы «Тез жардам» 
автоунаалары бар, жогорку квали-
фикациялуу дарыгерлер иштейт.  

Өзгөчө талаптар 

Лагерде компаниянын кыз-
маткерлерине дагы, ошондой 
эле меймандарга дагы өзгөчө 
талаптар бар. Мисалы, объекти-
нин аймагына жеке текшерүүдөн 
кийин гана кирүүгө болот. Бул 
биринчи кезекте лагерге курал, 
баңги жана алкоголь сыяктуу 
нерселер кирбеши үчүн жаса-
лат. Текшерүүдөн кийин ар бир 
адам жарыкты чагылдыруучу 
күрмө киет. Кендин бардык жу-
мушчулары  каска жана коргоо-
чу көз айнектерди кийишет, бул 
милдеттүү шарт. Бул чаралар-
дын бардыгы адамдын гана ко-
опсуздугу үчүн каралган. Бирок 
эч кимдин күтүүсүз кырдаал-
дан кепилдиги жок. Жумушчу 
өндүрүштө жаракат ала турган 
болсо тийиштүү ишчаралардын 
так схемасы иштелип чыккан. 
Андан тышкары бул жерде мез-
гилмезгили менен биринчи ме-
дициналык жардам көрсөтүү бо-
юнча окутуулар өткөрүлүп турат. 

Жалпысынан нормалдуу жа-
шоо жана иштөө үчүн бардык 
шарттар түзүлгөн, ошондуктан 
башка жерде болуп көрбөгөндөй 
иштешет. Тилекке каршы, көптөгөн 
жумуш берүүчүлөр пайданы ку-
балоо менен  кызматкерлерге 
азыраак кам көрүшөт. Ал эми 
«Кумтөр Голд Компани» ишкана-
сынын жетекчилиги өндүрүштө 
адамдар кандай маанилүү орун-
да тураарын жана «адам фак-
тору» деп аталган нерседен 
канчалык көп нерсе көз каран-
ды экендигин  түшүнөт. Балким, 
ошондуктан тоокен компания-
сынын кызматкери болуу бакты-
сына ээ болгондор катаал аба
ырайынын шарттарына караба-
стан күн сайын жумушка жакшы 
маа найда чыгышат. 

Кендеги жумуш сутка бою, 
ар бири 12 сааттан болгон эки 
сменде жүрүп турат. Көп санда-
ган адам иштеген жамаат саат 
сыяктуу шайкеш иштеши үчүн ар 
бир смендин алдында планерка 
өткөрүлөт. Бул абдан жыйынтык-
туу ыкма, анын жардамы менен 
ар бир кызматкер конкреттүү иш 
менен алектенет. 

Бардык коопсуздук эрежелерин 
сактоо, милдеттерди жана тап-
шырмаларды туура бөлүштүрүү 
– өндүрүштөгү натыйжалуу иш-
тин негизи. Мунун бардыгысыз 
алтынды ушундай катаал шарт-
тарда казып алуу мүмкүн бол-
мок эмес. 

Ошондой эле кенде негизи-
нен Кыргызстандын жарандары 
эмгектенерин айтуу керек. Кыз-
маткерлердин ар бири өз иши-
нин адиси. Эреже катары мын-
да капыстан келген адамдар 
жок. Эгерде бул экскаваторчу 
болсо, анда ал мыкты. Бургу-
лоочу болсо баа жеткис эмгек 
тажрыйбасы бар адам.  Айдо-
очуларды тандоо абдан дыкат 
жүргүзүлөт. Анткени алардын 
ар бири өзүнүн эле өмүрү эмес, 
кесиптештеринин коопсуздугу 
үчүн дагы жооп берет. 

Биз жумушчулардан ушун-
дай жөнөкөй эмес аба шартта-
рында, анан дагы бийиктикте 
эмгектенүү оор эмеспи деп су-
радык. Ойлонбостон туруп алар 
кыйынчылыктарды байкабасты-
гын айтышат, анткени кендеги 
техника жана жабдуулар мыкты 
дешет. Ошондой эле эмгек жана 
эс алуу шарттары уюштурулган-
дыгына дагы ыраазы. Ошондук-
тан адамдарга жумушу кубаныч 
тартуулайт. 

«Кумтөрдө» бардыгы майда
баратына чейин эсептелген жа-
на жайгаштырылган. Бул жерде 
кыртышты изилдеп жана кенди 
кайра эритүү үлгүсүн жасаган 
лаборатория дагы бар. Кызмат-
керлер биз сапер сыяктуубуз, 
жаңылууга укугубуз жок деп та-
машалашат.  Анткени кендин 
тигил же бул тилкесинде мас-
штабдуу иштер жүргүзүлөбү, 
көп сандаган адамдардын эм-
гегин пайдаланууга чоң капи-
тал салуулардын мааниси бар-
бы же жокпу алардын койгон 
диагнозунан  көз каранды бо-
лот эмеспи. 

Андан кийин акыркы баскы-
чында адамдар биринчи куйма 
алтынды көргөндө ал аларга 
ушунчалык кичинекейдей сези-
лет...  Ал эми анын пайда болу-
шу үчүн канча күч жумшалды! 
Тонналаган тек кайра иштетил-
ди, жүздөгөн жумушчулар тар-
тылды, ал эми чыкканы... Ал-
тындын кичине кесими. Чынын-
да бул баалуу металл кыйынчы-
лык менен колго тиет. 

«Кумтөр Голд Компани» ишка-
насынын ийгилиги кесипкөйлөрдүн 
шайкеш иши, тартип жана кооп-
суздук техникасын сактоо менен 
камсыздалат.

БАШКЫ БААЛУУЛУК – АДАМ ӨМҮРҮ
Кыргызстандагы башкы алтын өндүрүүчү 
ишканада ушундай деп эсептешет



10  |  ЫСЫК-КѲЛ КАБАРЛАРЫ

 z ЭКОЛОГИЯ 

КӨЙГӨЙ МЕНЕН КҮРӨШКӨНДӨН КӨРӨ 
АНЫН АЛДЫН АЛГАН ЖАКШЫ 
Кумтөрчүлөр айланачөйрөнү коргоо боюнча ушундай 
ыкманы тандашты

Кайсы гана болбосун кен байлыктарды казып алуу 
айлана-чөйрө үчүн коопсуз эмес. От күйгөндө 
көмүр кычкыл газы бөлүнөт, ал эми тиричилик 
термометрлеринде пайдаланылган металл – сымап 
адамдардын ден соолугу үчүн зыяндуу дегендей 
эле аксиома. Ошондой эле градусниктин айнек 
идишине салынган сымап дээрлик коопсуз болуп 
калгандай эле (эгерде айнекти сындырбаса), кенди 
технологияларды, коопсуздук чараларын сактоо 
жана заманбап тазалоо курулуштарынын жардамы 
менен иштетүү дагы жаратылыш үчүн ашыкча 
коркунучту алып келбейт. Өзгөчө эгерде кен 
пайдалануучу келечек муун үчүн аймакты сакташы 
керектигин түшүнүү менен иштетилген жерлерди 
рекультивациядан аянбаса коопсуз болмокчу.

Чынында өндүрүштүн туура 
технологиясында, коопсуздук 
чараларын сактоо, тазалоо ку-
рулуштарынын тиешелүү систе-
масы жана жерлерди өндүрүштү 
консервациялоодон кийин ре-
культивациялоодо, казып алуу 
ишканаларынын  «экологиялык» 
милдеттенмелери аяктайт. Би-
рок, өндүрүш алып келчү зыян-
ды азайтууга эле аракеттенбе-
стен, ошондой эле өзүнүн са-
лымын ар кандай гринпистик 
демилгелерди колдоо менен 
айланачөйрөнү сактап калу-
уга салып жаткан компания-
лар бар. Анын көрүнүктүү ми-
салдарынын бири – «Кумтөр» 
алтын кенинде  17 жыл мурда 
1997жылы баштаган «Кумтөр» 
компаниясы болуп саналат. 

Жаратылышты булгоого кан-
тип жол бербеш керек?

Скептиктердин билдирүү
лөрүнө карабастан, кенге жа-
на аны менен тыгыз чектеш-
кен СарычатЭрташ мамле-
кеттик коругуна барган кезде 
аркарларды жана тоонун кап-
талында өскөн мамырыларды 
көрүүгө болот. Бул  ушул жер-
де иштеген ишканалар себеп-
кер болгон экологиялык корку-
нуч тууралуу имиштер өтө эле 
апыртылгандыгынын далили. 

Алтын өндүрүү зыяндуу хи-
микаттарды – кенге Балыкчы 
которуштуруу базасынан та-
шылып келе турган цианиддер-
ди пайдалануу менен коштол-
со дагы, бул реактивдин агып 
чыгышы менен байланышкан 
1998жылдагы окуядан кийин, 
«Кумтөрдө» олуттуу авария-
лар байкалган жок. Ошондой 
эле ишканага таандык болгон 
транспорттун катышуусунда жол 
кырсыктары күн сайын кенге 
кетүүчү жолдо адамдар жана 
жүктөр менен 25 жүк ташуучу 
жана 7 жүргүнчү ташуучу ав-
тоунаалар өтүп жатканына ка-
рабастан, азайып бара жатат.  
«Кумтөрдө» чоң жүк ташуучу 
самосвалдардан эле 103 даа-

на бар, ошондой эле бургуло-
очу жабдуулар, жүк көтөрүүчү 
крандар, бульдозерлер жана 
башка оор техникалар бар. 

Авариялар албетте, пландуу 
жана кесипкөй иштин жыйын-
тыгында азайып жатат. Бирок, 
«Кумтөр» болгону квалифика-
циялуу айдоочуларды гана ка-
был алат, анткени компания-
нын абройу жогору болгондук-
тан ал буга жол берет: мисалы, 
2013жылы самосвал айдоочу-
нун бир бош ордуна 75 талап-
кер болгон. Кызматкерлердин 
ден соолугуна дайыма көз са-
лып турушат,  кандай болгон 
күндө да бийик тоолуу аймак 
эмеспи. Шина жана машина-
лардын абалына анын ичинде 
атайы системалардын жардамы 
менен мониторинг жүргүзүшөт. 
Компания мотор майларына 
анализ жүргүзүү үчүн заманбап 
лаборатория курууга эле чей-
рек миллион доллар жумшаган. 
Ысырапкерчиликпи? Башкача 
болбойт, анткени алмаштыруу 
эки эсе кымбатка айлана тур-
ган баалуу жабдуу мөөнөтүнөн 
мурда эскирет. 

Техниканы пайдалануудан 
тышкары айланачөйрө үчүн 
коркунучтуу деп агындылар 
эсептелет. Үч миңден ашуун 
адам иштеген ишкана адамдар-
дын өмүрү үчүн дагы, ошондой 
эле өзүнүн өндүрүшү үчүн да-
гы абдан көп суу пайдаланаа-
ры белгилүү. 

«Кумтөрдө» пайдаланылган 
бардык сууну Петров көлүнөн 
алышат. Бул жылына болжол 
менен 6 млн. кубометр суу, 
б.а. көлгө бир жылдык суу-
нун табигый агымынын 8 пай-
ызы. Бул суунун көп бөлүгү  
болжол менен 97 пайызы фа-
брикада алтын ылгоодо текти 
кайра иштетүү үчүн керекте-
лет. Калган 3 пайызы бул вах-
талык лагерде жашаган адам-
дардын керектөөлөрүнө сар-
пталуучу суу. 

Фабрикадан чыккан агын-
дылар түтүк өткөргүч аркылуу 
калдыктарды сактоочу жайга 

сордурулат. Жылдын жай мез-
гилинде Кумтөр дарыясын али 
муз каптай электе агындылар 
калдыктарды сактоочу жайдан 
өнөржайдан чыккан сууларды 
тазалоо курулуштарына келип 
түшөт, ал жерде суунун сапа-
ты нормага чейин жеткирилет 
(б.а. андагы булгоочу заттардын 
көлөмү баскычтар аркылуу таза-
лоонун жыйынтыгында мыйзам 
боюнча коюлган көрсөткүчтөргө 
чейин азайтылат). Туракжай 
лагериндеги агындылар дагы 
тазалоодон өтөт, чарбалыкти-
ричилик агындылар тазалоочу 
чарбадан тазаланат, андан соң 
дарыяга кошулат. 

Калдыктарды сактоочу жай-
дын абалына дайыма көз салып 
турушат. Бул жогорку тыгыз-
дыктагы пленка менен каптал-
ган үймө дамба менен курчал-
ган ачык көлмөтундургучтар. 
Дамбада эки жүздөн ашуун 
датчик орнотулган, анын жар-
дамы менен зарылчылык бол-
со тундургучтардан булганган 
суунун агып чыгышына бөгөт 
коюуга болот. 

Айтмакчы, Кумтөр дарыя-
сындагы суунун абалына да-
гы дайыма көз салып турушат. 
Ишкананын иштеп жаткандыгы-
нан биздин өлкө үчүн бонуста-
рынын бири мөңгүлөргө, аба 
ырайына, дарыя суусуна жана 
ошол аймактагы жаныбарлар 
дүйнөсүнө дайыма көз салуу 
мүмкүнчүлүгү болду. «Кумтөр» 
анын адистери, өлчөөлөрү жа-
на отчеттору болбосо, мунун 

бардыгына кол жетмек эмес. 
Албетте, ишкана үчүн эколо-

гиялык ишчаралар арзанга тур-
байт. 2013жылы жаратылыш-
ты коргоо ишчараларына жана 
айланачөйрөнүн абалына мо-
ниторинг жүргүзүүгө «Кумтөр» 
6,5 млн. доллар короткон. Ком-
панияда кендин өзүнүн айма-
гында дагы, ошондой эле жал-
пы аймакта дагы  экологиялык 
мониторинг үчүн жооп берген 25 
кызматкерден турган бөлүм бар. 

Чаңдын деңгээли экосисте-
мага кандай таасирин тийги-
зет?

Бул суроого илимий жооп бе-
риш үчүн 2014жылы «Кумтөр» 
кенине алып баруучу техноло-
гиялык трассада мониторинг-
дин жаңы түрүн ишке киргиз-
ди. Узундугу 90 чакырым кел-
ген жол ЖетиӨгүз районунун 
Барскоон айылы аркылуу өтөт. 

Көз карандысыз эксперттер, 
коомдук экологиялык уюмдун 
өкүлдөрү, ошондой эле жаш-
тардын  «Жашыл Ой» экола-
геринин көмөгү менен жол-
ду бойлото ченөөчү прибор-
лордун эки түрү орнотулган. 
Биринчи прибор – трассадан 
өткөн автоунаалардын саны 
жана көлөмдөрү, ошондой эле 
транспорттун кыймылынын ба-
гыты тууралуу маалымат топ-
тойт. Экинчи түрү чаң карма-
гычтар. Бардык 40 чаң карма-
гычтарда чаң чогултуу эки ба-
гыт боюнча: чаңдын курамы-

на анализ жасоо жана андагы 
оор металлдардын камтылы-
шына баа берүү боюнча ишке 
ашырылат.

Изилдөөлөрдүн айкындуулу-
гун камсыздоо үчүн жергиликтүү 
уюмдардын өкүлдөрү тартылат. 
Бул приборлор «Кумтөр» та-
рабынан өкмөткө «Центерра» 
менен сүйлөшүү процессинде 
экология маселелери боюнча 
кеңеш берген «АМЕС» эл ара-
лык консалтинг компаниясы-
нын сунушу менен орнотулган.

Жүргүзүлгөн иштин максаты 
– чаңдын айланачөйрөгө тий-
гизген таасири тууралуу илимий 
тастыкталган маалыматтарды 
алуу. Бардык жыйынтыктар жа-
на ченөөлөр ай сайын «Alex 
Stuart» көз карандысыз лабо-
раториясына жөнөтүлмөкчү. 
Лабораториялык бүтүмдөрдүн 
негизинде жыйынтык чыгаруу-
га жана зарылчылык болсо ча-
ра көрүүгө болот.

Калдыктарды жок кылуу 
– чыгымдардын өзүнчө 
бөлүмү 

«Кумтөрдүн» бардык кал-
дыктары тиричилик, өнөр жай 
жана уулуу заттарга бөлүнөт. 
Тиричилик калдыктары – бул 
тамакаш калдыктары, кеңсе 
жана лагердин кагаз матери-
алдары. Өнөр жай – бул неги-
зинен пластик контейнерлери, 
жыгач, темиртезек жана ши-
налар. Уулуу калдыктарга ци-
аниддин таңгактары, аккумуля-

Өндүрүштө дайыма жумушчулардын ден соолугуна көзөмөл кылып турушат.
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торлор, медициналык калдыктар жана 
мөөнөтү өтүп кеткен реагенттер кирет. 

«Кумтөрдөгү» тиричилик калдыкта-
ры күнүнө бир адамга эсептегенде 1,4 
кг чейин чыгат. Салыштыруу үчүн: АК-
Шда бул көрсөткүч 2 кг, ал эми Монго-
лиядагы жез кенинде – 5,6 кг. 

Темиртезек, жыгач жана иштетилип 
бүткөн май жергиликтүү подрядчиктерге 
кайра иштетүү үчүн берилет. 2013жыл-
дан тарта калдыктардын бул түрлөрү то-
лугу менен б.а. 100 пайызга кайра иш-
тетилет.

Өздөрү иштетүүгө же кайрадан пайда-
ланууга мүмкүн болгон калдыктар кенде 
сакталып турат. Бул мөөнөтү аяктаган 
шиналарга дагы тиешелүү. Темиртезек-
ке караганда шиналар боюнча иш тата-
алыраак болуп калды: бүгүнкү күндө КР 
рыногу шиналарды оңдоонун же аларды 
отунга кайра айландырууда экономика-
лык пайдалуу варианттарын сунуштай 
албайт, ошондуктан шиналар жакшы 
учурду күтүү менен жүк контейнерлери 
сыяктуу эле жөн гана жыйналып турат. 

Ушул тапта компания курулушу КР та-
рабынан жактырылган калдыктарды жай-
гаштыруу үчүн биринчи объектини куруп 
жатат. Уулуу эмес тиричилик калдыкта-
рын (кагаздан башкасын) жерге көмүшөт. 
Майлуу ыпырсыпыр жана цианиддин 
таңгактары дагы өзүнчө жайга көмүлөт.

Айланачөйрөнү булгабаш үчүн ишка-
нада калдыктарды өрттөө тажрыйбасы 
токтотулгандыгына үч жыл болуп калды. 

Эл аралык эксперттер эмне дешет?

2013жылдын апрелинде «Кумтөр» 
боюнча мамлекеттик комиссия «айлана
чөйрөгө компаниянын өндүрүштүк 
ишмердүүлүгүнүн тескери таасирин» 
объективдүү баасын алуу үчүн кайрыл-
ган эки лабораториядан – Германия жа-
на Словениядан бүтүмдөр келди.

Буга чейин Мамлекеттик комиссия-
нын буюртмасы менен чет өлкөлүк ади-
стер «Кумтөр» кенинде Европалык Со-
юзда кабыл алынган  нормативдик жа-
на стандарттык процедураларга ылайык 
тандоо жана анализ жүргүзүшкөн бол-
чу. Жыйынтыгында төмөндөгү жыйын-
тыктарга келишкен: «Алынган суунун 
үлгүсүндөгү химиялык элементтердин 
концентрациясы жана цианиддер менен 
фториддердин концентрациясы табигый 
геохимиялык көрсөткүчтөр деңгээлине 
дал келишет».

 Кумтөр, Арабел жана Барскоон 
өзөндөрүнүн сууларынын сапаты көп 
жагынан Европа Кеңешинин 1998жыл-
дын 3ноябрындагы адамдарга арнал-
ган суунун сапаты тууралуу 98/83/ЕС 
Директивасынын жана Европа Парла-
ментинин жана Кеңештин 2008жыл-
дын 16декабрындагы суу пайдалануу 
тармагындагы саясатынын Курчап тур-
ган чөйрөнүн Сапаттык Стандарттары-
нын 2008/105/ЕС Директивасынын чек-
телген маанилерине көп жагынан дал 
келишет. Ушундай эле бүтүмдөр немис 
лабораториясы тарабынан кыртышка 
карата дагы жасалган. 

Йозеф Стефан Институтунун (Сло-
вения) лабораториясынын адистери 
өзүнүн бүтүмдөрүн беришти. «… Айлана
чөйрөдөгү изилденген элементтердин 
концентрациясынын деңгээли ушундай 
өнөр жай ишканаларына (Милачич жана 
башкалар, 2010ж.) мүнөздүү келген жана 
айланачөйрөнүн булганышын көрсөтүп 
турган маанилерден төмөн болгон чекте 
турганын белгилей кетүү керек».

Башкача айтканда, эгерде «Кумтөр 
Голд Компани» ишканасы Европанын кай-
сы бир жеринде жайгашкан болсо, анда 
ал жердеги экологдордо айланачөйрөнү 
булгоо боюнча чочулоолор пайда бол-
мок эмес, анткени бардык көрсөткүчтөр 
норманын чегинде турат.

Сарычат-Эрташ мамлекеттик коругунун жантаймаларында сейрек кездешүүчү мамыры гүлү өсөт. 

«Кумтөр» көп жылдан бери Каракол шаарындагы 
зоопаркка жардам берип келет.

Скептиктердин билдирүүлөрүнө карабастан кенден аркарларды көрүүгө болот.

«Кумтөрдө» дээрлик бардык жерге колдонулуп жаткан сууну көлдөн алышат.

«Кумтөрдүн» адистери абанын көрсөткүчтөрүнө байкоо жүргүзүп турушат.

КЕН ЖАРАТЫЛЫШКА 
ТОСКООЛ БОЛБОЙТ 

Канчалык парадоксалдуу болбосун 
бирок, кенде жумуш башталгандан 
кийин ал аймактагы жаныбарлар жа-
на өсүмдүктөрдүн саны көбөйдү. Жан-
дырмагы жөнөкөй: кен жана аны менен 
чектешкен аймактын чек арасы – кор-
голуучу аймак. Ал жерде аңчылыкка 
тыюу салынган, мал жаюу кыйла кы-
скартылган. Андан тышкары компания, 
эки жыл мурда «Кумтөр» кызматташуу 
тууралуу меморандумга кол койгон 

дүйнө жүзүндөгү эл аралык жараты-
лышты коргоочу  «Фауна жана Флора 
Интернешнл» уюму менен биргелик-
те СарычатЭрташ коругуна жардам 
берүүнү унутпайт. Компания ошондой 
эле экосистеманы сактоого жана калы-
бына келтирүүгө багытталган ар кан-
дай жаратылышты коргоо демилгеле-
рин жана долбоорлорун активдүү кол-
дойт. Жакында эле түзүлгөндөрүнүн 
катарында төмөндөгүлөр бар: 

 z ЫсыкКөл областынын Светлая Поляна жана ЖетиӨгүз айыл башкар-
малыктарындагы бир жарым миң гектар жерди калыбына келтирүү. Бул 
«Кумтөрдүн» 242 миң доллар бөлгөн Адистерди жана жумушчу күчүн бер-
ген Агробизнести жабдуу жана өнүктүрүү кыргыз долбоору (KAED) жана 
жергиликтүү дыйкандардын биргелешкен иши болчу. Жерди калыбына 
келтирүү өзүнө ирригациялык системаларды калыбына келтирүү жана 
кыртыштын түшүмдүүлүгүн калыбына келтирүүнү камтыйт. Бардык иш
чаралар аяктагандан кийин бул жерди кайрадан айыл чарба жүгүртүүсүнө 
кайтарууга болот. Өткөн жылы KAED «Кумтөрдүн» колдоосундагы ушун-
дай иштер АкДөбө жана Липенка айыл башкармалыктарындагы 2 миң 
гектар аянттагы жер тилкелеринде жүргүзүлгөн. 

 z ЖетиӨгүз жана Тоң районундагы 12 калктуу пункттардагы ирригация-
лык системаларды калыбына келтирүү. «Кумтөр» бул үчүн техника жа-
на адистерди бөлүп берди. 

 z ЫсыкКөл областынын Тоң районунун Бөкөнбаев айылынын дыйканда-
ры үчүн польшалык карагат жана малинанын 17 миң көчөтүн сатып алуу. 
Мөмөжемиш өсүмдүктөрүнүн жалпы баасы 2 млн. 750 миң сомду түздү.  

 z Айтмакчы, өлкөдөгү жалгыз зоопарк болгон Каракол зоопаркына финан-
сылык жардам. Ушул жылы «Кумтөр» буга 75 миң доллар бөлдү, аны 
зоопарктын администрациясы жаңы тосмолорду коюуга, кызматкерлер 
үчүн атайы кийим тиктирүү, тоют сактоо үчүн контейнерлерди жана баш-
ка чарбалык муктаждыктарга жумшоону чечти.
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 z АБРОЙЛУУ

Күндүн глобалдуу жылышы Кыргызстандагы 
мөңгүлөрдүн ээришине алып келди. Эксперттердин 
пикиринде, бул процессти токтотуу мүмкүн эмес.

Мөңгүлөр климаттын аалам-
дык өзгөрүүсүнө өзгөчө сезим-
тал болуп чыкты. Өзгөчө муну 
ири муздар топтолгон район-
дордо, анын ичинде АкШыйрак 
массивинде жүргүзүлгөн байко-
олор айдан ачык көрсөтүүдө. 

Кыргызстандын атактуу 
мөңгүлөрүнүн тагдыры туура-
луу КирТАГ  маалымат агент-
тигине берген маегинде КРнын 
УИАсынын  Суу маселелери 
жана гидроэнергетика институ-
ту алдындагы ТяньШань бий-
ик тоолуу илимий борборунун 
кызматкери Рысбек Сатылка-
нов айтып берди. 

 – Бүгүнкү күндө Кыргыз-
станда канча мөңгү бар жа-
на өткөн кылымдын орто-
сунан бери алардын саны 
канчага кыскарган? 

 – Өткөн кылымдын 6070жыл-
дары түзүлгөн Кыргыз ССРинин 
мөңгүлөр каталогунун маалы-
маттары боюнча Кыргызстанда 
жалпы аянты 8009 чарчы чакы-
рым, көлөмү 493 кубокилометр 
болгон 6771 мөңгү бар экенди-
гин санап чыгышкан, бул респу-
бликанын жалпы аянтынын 4,1 
пайызын түзгөн. Кыргызстанда-
гы маанилүү мөңгүлөр Нарын 
жана СарыЖаз дарыяларынын 
бассейндеринде жайгашкан. 
Каталог менен салыштырган-
да мөңгүлөрдүн саны 4,8 пай-
ызга азайган, б.а. 326 мөңгүгө 
кемиген. Мөңгүлөрдүн аянты 
14,9 пайызга төмөндөгөн, бул 
1195 чарчы чакырымды түзөт, 
алардын массасынын көлөмү 
15,4 пайызга кыскарган  бул 75,9 
кубокилометр. Азыр «Кумтөр» 
жайгашкан АкШыйрак масси-
винин мөңгүлөрү 1943жылдан 
2003жылга чейинки 60 жылдын 
ичинде 12,5 пайызга кыскарган. 

Стационардык баланстык 
байкоо жүргүзүүлөрдүн маалы-
маттары боюнча 2030 жылдын 
ичинде КараБаткакта (Тескей 
АлаТоо тоо кыркаларынын 
түндүк жантаймасы) мөңгүнүн 
калыңдыгы орто эсеп менен  18 
метрге азайган, б.а. 36 пайызга. 
Голубина (Кыргыз тоо кыркала-
ры) мөңгүсүнүн калыңдыгы орто 
эсеп менен 8 метрге жукарган. 
Абрамов (Алай тоо кыркалары) 
мөңгүлөрүнүн калыңдыгы 16 
метрден азыраак болуп калды. 
АкШыйрак мөңгү системасы 
үстүңкү бетинин орто эсеп ме-
нен 8,3 метрге төмөндөөсүндө 
3,57 кубокилометр кармөңгү 
массасын жоготкон.

 – Мөңгүлөр бошогон орун-
да эмне болуп жатат? 

 – Мөңгүлөр чегинген жер-
лерде дээрлик дайыма мөңгү 
көлдөрү пайда болот. Петров 
мөңгүсү болжол менен 100 
жылдын ичинде ушундай эле 
аталыштагы узундугу 2 чакы-
рым келген көлдү пайда кыл-
ган. Дүйнө жүзүндөгү ири мөңгү 
көлү Мерцбахердин табияты 
дагы ушундай, анын көлөмү 
300 млн. кубометрден ашуун. 
Ал Түштүк Эңилчек (Борбордук 
ТяньШань) мөңгүсүнүн этегин-
де пайда болгон. 

 – Мөңгүлөрдүн ыкчам ээрип 
жатышы Кыргызстандагы 
дарыялардын агын суула-
рынын көбөйүүсүнө алып 
келиши мүмкүнбү? 

 – Ооба,  мөңгүлөрдүн ты-
нымсыз эришине байланыш-
туу мөңгүлөрдүн басымдуу 
бөлүгүн түзүүчү дарыялардын 
агымынын көбөйүүсү жүрөт. Ми-
салы, ЧоңКызылСуу дарыя-
сы  1936жылдан 2004жылга 
чейин андагы агымдар  4 ку-
бометр\сек – 6,4 кубометр/сек. 
чейин көбөйгөн. Жалпысынан 
республика боюнча дарыялар-
дын суусунун көбөйүүсү байкоо 
жүргүзүүлөрдүн бардык мезги-
линде 6 пайызга өскөн.  Респу-
бликадагы мөңгүлөрдүн тартыл-
шы сөзсүз түрдө мөңгүлөрдүн 
азаюусуна, анын жыйынты-
гында Кыргызстандын дарыя-
ларындагы суулардын азайы-
шына алып келет. 

Биздин маалыматтар боюнча 
2025жылга карата абаырайы-
нын температурасы 2,7 граду-
ска жылышы божомолдонсо, 
Нарын бассейнинин дарыяла-
рынын бир жылдык агып чыгу-
усу орто эсеп менен 67 пайыз-
га, ал эми жайкы агымы орто 
эсеп менен 13 пайызга кыскарат. 
Борбор Азиядагы мөңгүлөрдүн 
жакырлануусунун ылдамдыгы 
дүйнө жүзүндөгү  эң эле бийик 
көрсөткүчтөрдүн бири болуп 
кала берет. 

Тилекке каршы, климаттын 
өзгөрүүсүнүн көрүнүшүндө ре-
спубликада гидрометеороло-
гиялык байкоочу түйүндүн кы-
скаруусу болуп өттү. Бардык 
жаратылыш процесстерине 
байкоо жүргүзүү үчүн заман-
бап талаптарга жана стан-
дарттарга жооп берген мас-
штабдуу сапаттуу байкоолор-
ду жүргүзүү зарыл. 

Мониторинг жүргүзүүгө респу-
бликанын өкмөтү дагы, ошон-
дой эле  Кыргызстандын айма-
гында калыптанган чек аралык 
дарыялардын суу ресурстарын 
пайдаланган коңшу мамлекет-
тер да катышууга тийиш. 

 – Жакынкы бир кан-
ча жылдын ичинде чакан 
мөңгүлөрдүн жоголуп кетүү 
коркунучу барбы? Божо-
молдор кандай? 

 – Климаттын өзгөрүүсүнө ка-
рай тенденция сакталууда, ошол 
эле учурда бул өткөн жүз жыл-
дыкка караганда кыйла сырдуу 
өтүшү мүмкүн. Биз абал начар-
ласа, температура 4,96 граду-
ска жогорулаганда  2025жылы 
Күнгөй АлаТоо тоо кыркала-
рынын мөңгү аянты 76 пайыз-
га, Тескей АлаТоо тоо кырка-
ларынын түндүк жантаймасы 
32 пайызга кыскарат деп божо-
молдоп жатабыз.  Нарын дары-
ясынын бассейнин мөңгүлөрү 
50 пайызга чейинки аянтын жо-
готуп алышы мүмкүн. 

Ошол эле климаттык шарт-
тарда 2100жылы Эңилчек, 
Семенов, АкШыйрак масси-
ви сыяктуу гиганттардан баш-
ка Кыргызстандын мөңгүлөрү 
түбөлүккө жок болушу мүмкүн. 

 – «Кумтөр» ишканасынын 
ишмердүүлүгү жакын жай-
гашкан мөңгүлөрдүн тези-
рээк кыскаруусун пайда 
кылды деп айтууга болобу?

– Кумтөр кениндеги мөңгүлөр, 
анын ичинде Давыдов мөңгүсү, 
акыркы 50 жылдын ичинде турук-
туу кыскарып бара жатат. Ошол эле 
учурда кыскаруу темптери өткөн 
жүз жылдыктын 70жылдарынын 
ортосунан баштап тездеген. Ми-
салы,  Петров мөңгүсүнүн аян-
тынын кыскаруусунун орточо ыл-
дамдыгы 1997жылдан 2003жыл-
га чейин 1943 – 1976жылдарга 
салыштырмалуу үч эседен да-
гы көбүрөөк өскөн. Ушундай эле 
кырдаал республиканын дээрлик 
бардык мөңгүлөрүндө болуп жатат, 
башка өлкөлөрдө абал да ушундай. 

Мындан улам дал ошол «Кумтөр» 
кенин иштетүү жакын жайгашкан 
мөңгүлөрдүн тездетилген кыска-
руусуна алып келди деп айтууга 
негиз жок. Мөңгүлөрдүн деграда-
циялоосу биринчи кезекте климат-
тык өзгөрүүлөр менен шартталган. 

Колдо болгон маалыматтар бо-
юнча Давыдов мөңгүсү жана анын 
айланасындагы мөңгүлөр боюн-
ча кырдаал жалпы статистикалык 
алкактан чыкпайт. 

Давыдов мөңгүсүнүн кыскарышы 
18 жылдын ичинде 3,6 чарчы чакы-
рымды түздү, бул «Кумтөрдү» иш-
теткенге чейин болгон, климаттын 
жылышынын эсебинен мөңгүнүн 
кыскаруусу 1,5 чарчы чакырымды 
түзмөк. Объективдүү картинага ээ 
болуу үчүн «Кумтөр» кенинин кон-
цессия аймагында мөңгүлөргө мо-
ниторинг уюштуруу зарыл. 

 – «Кумтөр» аймагына мони-
торинг жүргүзүү боюнча иш-
тер кандай жүргүзүлөт? 

 – «Кумтөр» кенин иштетүүчү 
жерге жана анын чет жакалары-
на биринчи жолку экспедиция-
лык сапар 28июндан 2июлга 
чейин болгон. Бизге объекти-
лерди, карьер, оодарылган муз-
ду, жакын жайгашкан СарыТөр 
мөңгүсүн, Лысый мөңгүсүн ба-
тыш жана чыгыш тарабынан, 
Петров мөңгүсүн жана Петров 
көлүн көрсөтүштү. СарыТөр 
мөңгүсүнө анын ээрүү тезди-
гин билүү үчүн бийиктиги 3860 
– 4110 метр келген рейкалар-
ды орнотуп, GPS сүрөтүн тарт-
тык. Ушундай эле ишти Петров 
мөңгүсүндө дагы жасадык. 

Ушул тапта биз «Кумтөр»  ке-
нинин концессия аймагына жана 
Арабел менен ҮчКүл дарыялары-
нын бассейндерине гидрометео-
рологиялык байкоолордун жана 
мөңгүлөргө мониторинг жүргүзүү 
программасын даярдадык. Беш жыл 
ичинде биз мөңгүлөргө гляциологи-
ялык мониторинг жүргүзмөкчүбүз. 

Акыркы 20 жылда мөңгүгө мо-
ниторинг жүргүзүү өлкөдө болгон 
эмес. Албетте, мындай маалы-
маттарды алуу оңой эмес. Биз-
дин адистер зарыл болгон маа-
лыматтарды алуу үчүн январдан 
тарта март айына чейин ай сайын 
мөңгүлөргө ат менен андан ары 
лыжа менен чыгышат. Октябрдан 
тарта декабрга чейин биз мөңгүгө 
жума сайын чыгабыз, июндан сен-
тябрга чейин вахталык ыкма ме-
нен күн сайын байкоо жүргүзөбүз. 
Адистер 3300 метр бийиктикте жа-
шайт. Биз үчүн «муз доору» жыл 
бою улана берет!

РЫСБЕК САТЫЛКАНОВ: 
«XXII КЫЛЫМДЫН БАШЫНДА 
КЫРГЫЗСТАНДЫН АТАКТУУ МӨҢГҮЛӨРҮ 
ТҮБӨЛҮККӨ ЖОГОЛУП КЕТИШИ МҮМКҮН»
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Ысык-Көл көлү Кыргызстандын эң эле кооз жана табышмактуу 
жерлеринин бири. Ал тууралуу көптөгөн уламыш жана 
жомоктор жаралган. Элдик жомоктордо кереметтүү көл менен 
байланышкан окуялар, бул жерлерде ал пайда болгонго чейин 
жашаган адамдардын мурдагы жашоосу тууралуу баяндалат.

 > Айганыш Абдыраева

Кийинчерээк окумуштуулар көлдүн 
түбүнөн суу алдындагы 80ге жа-
кын шаар, сак жана түрк коргондо-
рун, ошондой эле орто кылымдагы 
көрүстөндөрдү табышкан. ЫсыкКөл 
барган сайын бүткүл дүйнө жүзүндөгү 
изилдөөчүлөрдү таң калтырып жана  
көп кызыгуусун туудуруп келет. Бул 
жерден дүйнө жүзүнүн негизги дин-
деринин болгондугунун далилдерин 
дагы таап жатышат. 

Тоо кыркалары менен курчалган 
кристаллдай таза көлдүн сулуулугу 
ал гана эмес космостон дагы өзүнө 
тартып турат. Көпчүлүк адамдар үчүн 
ЫсыкКөл үйбүлөлүк эс алуучу, бош 
убакытты өткөрүүчү, ден соолукту 
чыңдоочу жер катары элестейт.  Алар-
дын алдында өзүнүн бурчтарында али 
изилдене элек, барган сайын окумуш-
тууларга,  археолог, тарыхчы, теолог, 
антрополог жана башка илимдин көп 
багыттарынын өкүлдөрүнө тынчтык 
бербеген өзүнчө бир «чөгүп кеткен 
Атлантида» бар экендигин бардыгы 
эле биле беришпейт.

ЫсыкКөл тууралуу жазылган ула-
мыштардын көпчүлүгү, албетте – бул 
уламыш жана жомоктор, бирок или-
мий гипотезага негизделген тарыхый 
божомолдорго ээ болгон уламыш-
тар дагы бар. 

Байыркы Ысык-Көлдүн ула-
мыштары жана жомоктору 

Көл өзүнүн көп кылымдан бери 
келе жаткан тарыхын айтып берүүнү 
каалаган сыяктуу ЫсыкКөл көлүндө 
жашырылган байыркы эстеликтер ту-
уралуу биринчи эскерүүлөр XIX кы-
лымда пайда болгон. Ал кезде жээкке 
толкундар тарабынан сүрүлүп калган 
тиричиликтин айрым буюмдары – ка-
зандар табылган болчу. Ушундан соң 
чөгүп кеткен шаарлар тууралуу ма-
алымат окумуштуулардын кесиптик 
кызыгуусун пайда кылган. 

Уламыш боюнча биздин доорго чей-
ин эле Персияны багынткан Александр 
Македонский ЫсыкКөлдүн жээгине 
атактуу персиялык үйбүлөлөрдүн 
ичинен кармалган өзүнүн туткунда-
рын таштоого мажбур болгон, жый-
ынтыгында алар ушул аймактарда  
Барсхан (Барскоон) шаарын куруш-
кан. Шаардын бир бөлүгү убакыттын 
өтүшү менен суунун алдында калган. 
Кийимди кооздогон коло жасалгалар, 
сактардын канжары (акинаки),  бүгүнкү 
күндө Кыргызстандын музейлеринде 
сакталып турган курмандыкка чалу-
уда колдонулуучу казандар бул жер-
де сак маданиятынын бар экендигин 
тастыктап турат. 

Изилдөөчүлөрдүн башка версиясы 
боюнча көлдүн ордунда Борбордук 
жана Орто Азиянын кубаттуу көчмөн 
уруусу – усундардын жайы жомокто-
гу Чигу шаары жайгашкан. Ал бай-
ыркы дүйнөдөгү Чыгыштын ири ша-

арларынын бири болгон сыяктуу, 
анын бийик дубалдарынын артын-
да алтын жалатылган укмуштуудай 
кооз сарайлар, чиркөө орун алган.  

Чындап эле кийинчерээк Түп 
булуңунун түбүнөн  археологдор 
ири  шаардын калдыктарын табыш-
кан. Шаар ийгиликтүү өнүгүп кел-
гендиги тууралуу таш жана коло эм-
гек куралдары, керамика идишинин, 
коло күзгүлөрдүн, таштан жасалган 
жаргылчак сыныктары, куюлган ко-
лодон калган шлак, курулуштун та-
яныч устундары, байыркы мезгилде 
акчанын ордуна пайдаланылган куйма 
алтын сыяктуу буюмдар айтып турат.  
Ушул жана башка буюмдар божомол-
дуу Чигу шаарынын жашоочулары-
нын материалдык маданиятынын бай 
коллекциясын түзөт. Кол өнөрчүлөр 
жана жер иштетүүчүлөрдүн жомок-
тогу шаарынын жашыруун сырлары 
бүгүнкү күндө дагы изилдөөчүлөрдү 
өзүнө тартууда.

Дүйнөлүк коомчулуктун дагы 
көбүрөөк кызыгуусун уламыш бо-
юнча ЫсыкКөл көлүнүн түндүк жэ-
эгинде жайгашкан чөгүп кеткен ар-
мян монастырынын жашыруун сыры 
пайда кылган. 1375жылы Испанияда 
картограф Авраам Крескес тарабы-
нан түзүлгөн атактуу Каталан атла-
сында Кыргызстандын бермети туу-
ралуу эскерилет. 

 «Бул жер Исикол (Ysicol) деп 
аталат. Бул жерде айтылып келген-
дей Ыйык Апостол жана евангелист 
Матфейдин калдыктары сакталган 
армян бир туугандардын монасты-
ры орун алган»,деп жазган карто-
граф. XIX кылымдын ортосунда эле 
башталган жана ушул күнгө чейин 
кыргыз жана эл аралык экспедици-
ялар тарабынан уланып жаткан мо-
настырды издөөлөр ыйык жайдын 
бар болгондугунун далилдерин чо-
гултуп жатышат. 

Көлдүн түндүкчыгыш жээгинде жа-
рым аралды пайда кылган көптөгөн 
булуңдардын арасында Күрмөнтү 
айылынын жанынан жер алдында-
гы өткөөлдөргө кирүүчү табышмак-
туу эшиктер табылган. Биздин ал-
дыбызда монахтардын бөлмөлөрү 
бар байыркы монастырдын катаком-
ба храмы ачылууда. Бул жерден та-
былган моюнга тагынуучу кресттер, 
майда коло буюмдар буга күбө бо-
луп турат. Балким, дал ушул жерде 
орто кылымдагы монастырдын изде-
ри бар болушу керек же ушул өзгөчө 
комплекс монастырдын бир бөлүгү, 
анын чиркөөсү болушу мүмкүн. 

Монастырдын жайгашкан жерин 
так аныктоо үчүн суу алдында да-
гы, ошондой эле жер үстүндөгү да-
гы объектилерге ири масштабдуу 
археологиялык изилдөөлөр зарыл.

Көп жүздүү, али табышмагы чечиле 
элек ЫсыкКөл «National Geographic» 
изилдөөчүлөрүн өзүнө тартып, алар-
дын божомолу боюнча дал ушул 
көлдүн түбүндө жайгашкан Тамер-

лан шаары жандуу кызыгууну тууду-
рат. Байыркы чыгыш летопистерин-
де улуу полководец тууралуу айты-
лат, анын өзүнүн асыл буюмдарын 
жана атактуу туткундарды сактаган 
сарайларынын бири ЫсыкКөлдүн 
жээгинде жайгашкан. Чөккөн шаар-
дын урандыларын Баетовка айылы-
нын жашоочулары табышкан, алар 
анча терең эмес жерден эски кыш-
тарды алып чыгып тиричиликке пай-
даланышкан. Кийинчерээк бул жер-
лерден кыштан жасалган дубалдын 
бир бөлүгүн табышкан. Балким, бул 
Самарканддагы Шахрисабз сыяктуу 
жана ал гана эмес улуу жеңип алуу-
чу ал жерде эс алууну жакшы көргөн 
ТаджМахал сыяктуу архитектуралык 
шедеврлерге окшогон Тимуриддер-
дин стилинде курулган эң кооз замок 
болушу да мүмкүн.

ТоруАйгыр шаарчасында жайгаш-
кан орто кылымдагы Сикуль шаарын 
уникалдуу деп атоого болот. Азыр 
анын урандылары жер алдындагы 
бөлүктө, ошондой эле суу алдында 
дагы жатат. Анын суу алдындагы бар-
дык бөлүгүндө керамиканын сынык-
тары бар. Чөмүлгөндө дээрлик кум 
жана балыр басып калган уранды-
ларды эле көрбөстөн, ошондой эле 
суунун агымы жууп кетип жаткан ку-
рулуштардын калдыктарын, дубал-
дарды жана бузулган курулуштарды 
көрүүгө болот. Көптөгөн ачууларды 
жасаган адисархеологдор үчүн анын 
таасири унутулгус. 

Ысык-Көлдүн алдындагы му-
зей 

Уламыштагы чөгүп кеткен шаар-
лардын табышмагы жана жашыруун 
сырлары дайвингди сүйүүчүлөрдү 
өзүнө тартпай койбойт. 

Дайвинг бүткүл дүйнө жүзүндө ту-
ризмдин келечектүү багыттарынын 
бири катары эсептелет, эгерде буга 
тарыхый курамды кошо турган бол-
сок, анда мындай эстетикалык ыра-
хаттанууга баа жетпейт. 

Мындан көп мезгилдер мурда эле 
суу алдындагы музей түзүү идея-
сы пайда болгон. Ал жерде эң эле 
белгилүү суу алдындагы табылгалар-
дын репродукциялары, ошондой эле 
чөктүрүлгөн кыштактардын биринин 
жарымжартылай реконструкциясы 
жайгашары болжолдонууда. Архе-
олог  Дмитрий Лужанскийдин пики-
ринде музей бардык суу алдындагы 
табылгалардын тарыхын кучагына 
алышы мүмкүн. Бул албетте, бүткүл 
дүйнө жүзүнөн келген дайверлердин 
кызыгуусун арттырат. Ошентип Кыр-
гызстанда туризмдин дагы бир багы-
ты чыйыр салат. 

Бүгүнкү күндө илимий экспедици-
яларга каалаган адам кошула алат, 
ал убакыт машинасынын жардамы 
менен орто кылымга которулгандай 
болуп «чөгүп кеткен Атлантиданы» 
өз көзү менен көрө алат. 

ЫсыкКөл эң эле бекем сырын 
өзүндө сактоо менен өзүнүн жашы-
руун сырларынын бир бөлүгүн гана 
ачты.  Ал эми биздин милдет – анын 
суу алдындагы дүйнөсү менен мүмкүн 
болушунча жакыныраак таанышуу.

Сүрөт «Чигу» суу алдындагы 
археология музейинин өкүлү  Дмитрий 
Лужанскийден алынды.

ЫСЫК-КӨЛДҮН ТАРЫХЫНА 
ЧӨМҮЛГӨНДӨ
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БАЛДАР  БУРЧУ 
ТАБЫШМАКТАР

Тунуктугу айнектей,
А бирок терезеге коё албайсың.

(Муз)

* * *
Дарбаза жанында абышка,

Жылуулукту алып кетти алыска.
Өзү чуркабайт,

Туруп турууну да буюрбайт
(Суук) 
* * *

Балатыга оюнчуктар илинип,
Маскарапоз шартылдатып аттырат.

Элдин баары шапар тебет, каткырат!
Бул эмне майрам эле? Ойлон, тап!

(Жаңы Жыл)

* * *
Ал кирпиге окшошот,

Кирпи сындуу тикенектүү ийнелүү,
Тобурчак анын мөмөсү.

Жаңы Жылдык майрамда
Ортого туруп берсе деп
Кыздар, балдар күтүшөт.

(Жаңы жылдык балаты)

ЛАБИРИНТ

10 АЙЫРМАЧЫЛЫКТЫ ТАПКЫЛАБИРИКТИР

БОЁГУЛА
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Бул санга жооптуу Д. Содонбеков. Рекламалык ма-
териалдар белгиленген өлчөмдөгү баада жана кели-
шимдик негизде кабыл алынат.

Редакция авторлордун жарыяланган мака-
лалары үчүн жоопкерчиликти өзүнө албайт.

 КОЙ
Бизнес/жумуш/каражат. Ушул жылы 
кой абдан активдүү болот, ошол эле 
учурда алардын көңүлү дайыма бир 
темадан экинчи темага бурулуп турат. 
Жыйынтыгында бир жыл ичинде абдан 
көп нерсеге жетишет жана бардыгынан 
тигил же бул түрүндө пайда табышат. 

Акчалай пайда тууралуу айтсак, жыл дээрлик ийгиликтүү болот! 
Өзүн жумушчу ыргакка бура ала турган жана максатына өжөрлүк 
менен илгерилей турган Койлор үчүн жыл пайдалуу болот. 
Жеке жашоо. Ушул жылы Койлор үчүн өнөктөштүк мамилелер 
эң эле маанилүү темалардын бири болот. Ал дээрлик бардыгын-
да өзгөрүп, бир сапаттан экинчисине өтүп турат. Кой белгисинин 
алдында төрөлгөндөр никелешүү чечимине келишет. 

 БУКАЧАР
Бизнес/жумуш/каражат. Көпчүлүк Бу-
качарлардын бизнеси жакшы жүрөт, 
кээде ал гана эмес бардыгы өзүнөн өзү 
жүрүп жаткандай сезилет. Эгерде сиз-
дин пландарыңыз кандайдыр бир коку-
стан болгон кырдаалдан бузулуп жат-
кан болсо, сиз чындап эле ушуну ме-

нен алектенишиңиз керекпи же жокпу ойлонуңуз. Өзүнүн ишинде 
алар чыныгы кесипкөйлөр экендиги менен мактана ала турган 
букачарлар жакшы айлык акыдан үмүт кылса болот. 
Жеке жашоо. 2015жыл жалгыз бой Букачар өзүнө жубай табу-
усу үчүн ийгиликтүү учур. Букачарларда активдүү жеке жашоо 
жана мамилелер болот, бир канча талапкерлер колун сурашат. 
Никеде турган букачарлар «мыкты –жакшынын душманы» экен-
дигин эстен чыгарбоосу керек. Эч нерсеге татыбаган курулай кыз-
ганычтын айынан көптөн бери келе жаткан мамилеңизди бузуп 
алышыңыз мүмкүн. Ошондуктан бардыгын «колдоймун» жана 
«каршымын» деп салмактагыла. 

ЭГИЗДЕР
Бизнес/жумуш/каржы. Жылдын бирин-
чи жарымында Эгиздер жылдызынын 
өкүлдөрүнүн кесиптик ишмердүүлүгү 
ийгиликтүү болот. Эгерде сиз чоң нер-
сеге жетүүнү кыялдансаңыз жасап 
жаткандарыңызга жан дилиңиз менен 
мамиле кылыңыз. Жылдын экинчи жа-

рымы тынчыраак болот. Кирешелер абдан ар түрдүү болуп, акча-
лар бир жылдын ичинде бирдей эмес деңгээлде бөлүштүрүлөт: 
«бирде көп, бирде аз». Ошондуктан алдын ала «турукташты-
руу фондун» түзүү керек. Анткени, 2015жылы алынган насыя 
жана карыздар абдан кыйынчылык менен кайтарылат. Эгерде 
сиз карыз болгон адамдын абалын жаман көрсөңүз өзүңүздүн 
каражатыңыз менен жашоого аракеттениңиз.
Жеке жашоо. Жылдын экинчи жарымында көптөгөн Эгиздер ма-
милелерде кандайдыр бир жаңы нерсени сезишет. Сиз жакын-
дашып жана бирибириңизди жакшы түшүнөсүз.

БӨЙӨН
Бизнес/жумуш/каржы. Бөйөндүн кесиптик 
ишмердүүлүгүндө 2015жылы көп жаңы нер-
селер болот, балким, адаттан тышкары жа-
на тааныш эмес нерселер болушу мүмкүн. 
Бирок бул алар кесибин же ишмердүүлүк 
тегин алмаша тургандыгын билдирбейт. 
Алар тескерисинче, эски бизнестин алка-

гында жаңы ыкмаларды пайдаланышат. Жылдын биринчи жары-
мында кыймылсыз мүлк тармагында алектенгендердин бизнеси 
жакшы жүрөт. Маалымат, байланыштар жана коммуникациялар 
менен алектенген жылдыз өкүлдөрүндө кыйынчылыктар болу-
шу мүмкүн. Жылдын экинчи жарымында бардыгы тескери бо-
лот. Жылдын биринчи жарымында Бөйөндүн көпчүлүгүндө фи-
нансылык жактан өзгөчө ийгиликтүү болсо, экинчи жарымында 
киреше азыраак, ошол эле учурда тынчыраак болот. Акча жа-
на инвестиция салууга мүмкүнчүлүк түзүлүп, пайдалуу болот. 
Жеке жашоо. Финансылык маселе сиз менен сүйүктүүңүздүн 
ортосунда келип чыгышы мүмкүн, жеке жашооңузда капчык-
тын өлчөмүн эске албоого аракеттениңиз. Сүйүктүүлөрдү бул 
үчүн баалашпайт. Ошондо силердин мамилеңерде бардыгы эң 
сонун болот. 

АРСТАН
Бизнес/жумуш/каржы. Бизнесте 
Арстандар көпчүлүк маселени өз 
алдынча чечүүгө, жоопкерчилик-
ти өзүнө алууга мажбур болот. Бул 
оңой эмес, ошол эле учурда көп 
нерсеге жетишүүгө болот. Бирок 
Сизге ишене турган пикирлештер-

дин жакшы командасы керек. Жылдын биринчи жарымын-
да Арстандар финансы боюнча тынчсызданмакчы. Бул 
акча жок болот дегенди түшүндүрбөйт. Бирок аларды ту-
ура бөлүштүрүү керек. Бизнеске салууга боло турган, үй
бүлөгө жумшай турган, запаска сактай турган каражатты 
туура бөлүштүрүү керек. 
Жеке жашоо. Арстандарга өнөктөштөр менен болгон 
көйгөйлөргө арыздануу күнөө болот. Дал ошол 2015жылы 
сиздерге бирибириңиздерди жетишерлик жакшы түшүнүүгө 
тоскоол боло турган кырдаалдар жок. Өнөктөштөр бардык 
көйгөйлөрдү чечүүдө эпке келишет. Дал ошолор үйдө эле 
эмес, иште дагы жардамчы жана үзөңгүлөш болушат. 

БИЙКЕЧ
Бизнес/жумуш/каржы. 2015жылы 
Бийкечтерди тегиз жана аздыркөптүр 
тынчыраак мезгил күтөт. Жаңы жыл-
да Бийкечтер бюджетти туура эсеп-
теши керек. Чыгашаларды пландо-
осу абзел. Чөнтөктүн чоң көлөмүнө 
карап адашып калбагыла. Анткени 

бул бүгүнкү эмес, кечээки күндүн салымы эмеспи. 
Жеке жашоо. Бийкечтин жеке жашоосу саны боюнча дээр
лик бирдей, бирок, сапаты, категориясы боюнча карамакар-
шы экиге бөлүнөт. Өзүнүн өнөктөштөрүнө кулак салгандар 
көйгөйлөргө туш болбойт. Аныкы жана жаңылыш болгон эки 
пикир бар деп эсептегендер өзүнүн пикири менен жалгыз ка-
луу коркунучунда. 

ТАРАЗА
Бизнес/жумуш/каржы. Таразалар-
да жылдын биринчи жарымында 
абдан жакшы кирешелер болот, бул 
бизнести жөнгө салуу менен байла-
ныштуу. Алар ири сатып алуулар-
ды, анын ичинде кыймылсыз мүлк 
сатып алууну ишке ашыра алышат. 

Акчаны бизнести өнүктүрүүгө салууга болот. Чынында жыл-
дын экинчи жарымында чыгашаларды абайлаш керек. Сиз 
кийин сизге кереги тийбеген же жакпай калган буюмду са-
тып алышыңыз мүмкүн. 
Жеке жашоо. Жылдын биринчи жарымында Таразалардын, 
өзгөчө бул белгинин жаңы эле мамиле түзүп жана бирибирин 
таанып жаткан өкүлдөрүндө өнөктөштүк мамилелери дээр-
лик тынч болот. Экинчи жарымы сиздин кыжырданууңуз жа-
на сабырсыздыгыңыздан келип чыккан карамакаршылык-
тар менен татаалдашат, бирок бул маселени сүйүктүүңүздү 
түшүнүү аркылуу чечүүгө болот.

ЧАЯН
Бизнес/жумуш/каржы. 2015жылы 
Чаяндар бизнесте абдан көп ийгилик-
терге жетишет. Бул колдогу бизнесин 
кеңейтүү, жаңысын ачуу же сатып 
алуу болушу мүмкүн. Көптөгөн Ча-
яндар кызматтан жогорулашат. Жыл-
дын экинчи жарымы каржы жагынан 

жагымдуу болот. Сиздин киреше өсөт жана бул буга чейин 
көрүлгөн аракеттердин мыйзам ченемдүү жыйынтыгы болот. 
Жеке жашоо. Чаяндардын жеке мамилелери кайсы бир ма-
териалдык түскө ээ болушу мүмкүн. Бул жылдыздын алдын-
да төрөлгөн эркектер дагы, аялдар дагы пайдалуу никеге ту-
ра алышат. Бирок эч убакта үйбүлөлүк бакытты акча курбай 
тургандыгын унутууга болбойт. 

ЖААЧЫ
Бизнес/жумуш/каржы. Жаачылар-
дын бизнестеги иштери 2015жылы 
татаалдашат. Коркунуч жана олуттуу 
көйгөйлөр бар, бирок өжөрлүк жана 
эмгек Сизге жагымсыз окуялардан 
качууга жардам бере тургандыгын 
унутууга болбойт. Мунун жардамы 

менен кирешелер жакшы болот, бирок туруктуулукка жана 
кирешенин өсүшүнө басым жасоонун кереги жок. 
Жеке жашоо. Жаачылардын жеке мамилелери бир кылка 
эмес өнүгөт. Жакында эле түзүлгөн жуптар өздөрүн аздыр
көптүр жакшы сезишет. Негизинен тобокелчиликке тажрый-
басы бар жуптар дуушар болушат. Балким, жаачылар алар-
дын өнөктөштөрүнө көңүл буруу жетишпей жаткандыгын сез-
бей калышы ыктымал. 

ТЕКЕЧЕР
Бизнес/жумуш/каржы. Текечерлерде 
жылдын биринчи жарымында бизнес 
өсүп жана өнүгө берет. Сизде жаңы 
идеялар, мүмкүнчүлүктөр болуп, жаңы 
адамдар келишет. Августтун ортосу-
нан баштап октябрдын аягына чей-
инки мезгил жоготууларды алып ке-

лиши мүмкүн дал ушул мезгилде бизнес үчүн жана деги эле 
Текечер үчүн адис же анын ичинде бир нерсенин кожоюну 
катары зыяндуу чечимдер кабыл алынышы мүмкүн. Өзгөчө 
Ай жана Күн тутулуусу өтө турган сегизинчи жана 24октяб-
рга жакын убакытка көңүл буруу керек. Карызга акча албоого 
аракеттениңиз, бул акчаларды кайтаруу абдан кыйын болот. 
Жеке жашоо. 2015жылдын Текечерлер үчүн келечеги аз бол-
мокчу. Сиз өзүңүзгө узак жана олуттуу мамилелер үчүн жуп 
таба алышыңыз күмөн. Ошол эле учурда сиздин өнөктөшүңүз 
бар болсо, анда мамилелериңиз көңүлсүз жана бир түрдүү 
болсо дагы туруктуу болот. Өзүңүздүн сүйүктүүңүз менен өз 
ара мамилелерди бекемдөө үчүн жалпы хобби таап, кандай-
дыр бир иш менен бирге алектениңиз. 

СУУ ПЕРИ
Бизнес/жумуш/каржы. Иштерде, 
бизнесте, кесипте ийгиликке жетишүү 
үчүн Суу периге тобокелчиликке ба-
рууга туура келет. Бул өзгөчө жылдын 
экинчи жарымына таандык. Бардык 
тобокелчиликтер өзүн актайт. Про-
цесстердин өнүгүү динамикасына 

көңүл бургула. Эгерде бир нерсе биринчи жолкуда, экинчи-
синде дагы оңунан чыкпаса, улантпаңыз. Сиз такыр башка 
жакка бара жатасыз. 
Жеке жашоо. Жеке жашоодогу өнөктөштүк мамилелер биз-
нестегиден жаман болбойт: конструктивдүү, тегиз, өз ара 
пайдалуу болот. Бул тизмеде эмоционалдуулук, жөнөкөй 
адамдык жылуулук жетишпейт. Бирок аба жылдыздарын-
да мындай мезгилдер нормалдуу көрүнүш болуп саналат. 

БАЛЫКТАР
Бизнес/жумуш/каржы. Эгерде Балык-
тардын өзүнүн бизнеси бар болсо, ан-
да 2015жылы сиз анын өнүгүүсүнүн 
жаңы толкунун сезесиз. Эмгек жана 
коммерциялык ишмердүүлүктөн ушул 
жылы Балыктардын кирешеси жакшы-
рат. Ал эми акча салуулар чөнтөккө 

олуттуу таасирин тийгизет, эгерде акча салган тармакты ту-
ура эмес тандап алсаңыз, жыйынтыгы жакшы болбойт.
Жеке жашоо. Балыктарда өзү үчүн идеалдуу өнөктөш та-
буу мүмкүнчүлүгү бар. Бул өзгөчө өзүнүн теңин табууну каа
лаган жылдыз өкүлдөрүнө таандык. Бул интеллектуалдык, 
маданий же финансылык деңгээл экендигинен көз каранды 
болбойт. Көпчүлүк Балыктарда сиздикиндей сурооталап-
ка жана көз караштарга ээ болгон «өзүнүн» адамын табуу 
мүмкүнчүлүгү бар.

КОЙ ЖЫЛЫНЫН ТӨЛГӨСҮ
2015жылы бизди эмнелер күтөт?
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Билип жана коргоо үчүн... 
«Күмүш керемет», «тоолордун кожо-

юну» же «чаарала толкун» – эл арасын-
да Жерде жашаган жапайы мышыктар-
дын эң эле сейрек кездешүүчү өкүлү ак 
илбирсти ушинтип аташат. Мындай су-
луу жырткыч 13 мамлекеттин аймагын-
да гана жашайт. Ал Кызыл китепке эчак 
эле киргизилген. Бирок, «кар мышык-
ты» көргөндөр аз, ал планетада аз эле 
санда калганы үчүн эмес, изилдөөчүлөр 
3,5 миңден 6 миңге чейинки санды жана 
Кыргызстандын тоолорунда болгону 300 
илбирс бар экендигин айтышат. Илбир-
стер жашынып жүргөндүктөн алар жаша-
ган жерлерге жетүү кыйын. Ошондуктан 
аларды көрүү кыйынга турат. 

«Ак илбирстин изи менен» басуу де-
милгеси кыргызстандык фотожурналист 
Владислав Ушаковго таандык.  Кыргыз-
стандын фотожурналисттеринен турган 
демилгечи топту чогултуп, «БугуЭне» 
жапайы жаныбарларды коргоо фонду, 
Глобалдык Экологиялык Фонд  ГЭФ Кыр-
гызстан жана «Кумтөр Голд Компани» 
ишканасынын колдоосуна таянуу менен 
ал сейрек кездешүүчү жаныбар жашаган 
жерлерге бир канча жолу фотоэкспеди-
цияларды өткөрдү.

Өз ишине берилгендердин ишинин 
жыйынтыгы ак илбирс тууралуу илимий
популярдуу китепти басуу, ilbirs.info сай-
ты, балдар сүрөттөрүнүн конкурсу жана 
бир канча фотокөргөзмө өткөрүү болду. 
Биринчиси жайында Бишкекте болду, 
ал эми азыр экспозициянын кыскартыл-
ган варианты дээрлик 100 фото эмгек-
тердин арасынан 40 даанасы  Рязанда 
көргөзмөдө. Бул ишчара россиялыктар-
дын кызыгуусун жаратты.  

– Булар уникалдуу сүрөттөр, – деп 
Рязандагы көргөзмөнүн ачылышында 

Кыргыз Республикасынын Россиядагы  
Атайы жана толук ыйгарым укуктуу эл-
чисинин кеңешчиси Анвар Токтоходжаев 
белгиледи. – Ак илбирс үч миң метрден 
көбүрөөк бийиктикте жашайт, ушундай 
шарттарда мындай кадрларды кармап 
калмак турсун, басуу дагы кыйын!

Ошондой эле долбоордун алкакта-
рында балдардын стол оюнун, «Ак кар 
баскан чокулардын кожоюну» китеби-
нин экинчи басылышын чыгаруу жана 
Кыргызстанда «Ак илбирстин музейин» 
түзүү күтүлүүдө. 

Максаты – мындай сулуу жаныбар 
тууралуу мүмкүн болушунча адамдар 
көбүрөөк биле тургандай кылуу. 

«АК ИЛБИРСТИН ИЗИ 
МЕНЕН» ЭКОДОЛБООРУ 


