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Облустук коомдук – саясий гезит

АТАЙЫН 
САН

Алтын өндүрүүчү «Кумтөр» ком-
паниясы төртүнчү чейректин жана 
2016-жылдын жыйынтыктарын чы-
гарды. Өткөн жылы алтын кен ишка-
нада  550 960 унция же 17 136,78 кг 
алтын өндүрүлгөн. Сатып өткөрүүдөн 
(16 993,15 кг баалуу металл) түшкөн 
жалпы каражат 686,4 млн доллар-
ды түздү.

КРдин Улуттук статистика комите-
тинин алдын ала маалыматы боюн-
ча «Кумтөрдүн» өлкө ИДПсында-

гы 2016-жылдагы үлүшү 8%, ал эми 
республика өнөр-жай өндүрүшүнүн 
жалпы көлөмүндөгү үлүшү 23.4% 
түзгөн. 

Кыргыз Республикасы аймагын-
дагы төлөмдөр салыктарды, аффи-
наж акысы, товарлар менен кызмат-
тар үчүн төлөмдөр, инфраструкту-
ра төлөмдөрү, кайрымдуулукту ко-
шо алганда 238,450 млн доллардан 
ашты. Ал эми салык түрүндөгү гана 
которуулар 110 млн доллардан аш-

кан, бул Кыргыз Республикасынын  
Улуттук банкынын 2016-жылдагы 
31-декабрына карата курсу боюнча 
7 миллиард 633 миллиондой сомду 
түзөт. 

Компания иштеген 1994-2016-жж. 
аралыгында Кыргызстан аймагында-
гы төлөмдөр 3 миллиард 202 милли-
он доллардан ашкан.

Кен ишкана єткєн 
жылы 17 тоннадан 
ашуун алтын 
єндїргєн.

2016-ЖЫЛДЫН 
ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ:

«КУМТЄР» КЫРГЫЗСТАН БЮДЖЕТИНЕ САЛЫК 
ТЇРЇНДЄ 7,6 МИЛЛИАРД СОМ КОТОРДУ

ТАБИЯТТЫ МЫЙЗАМДУУ  
ЖОК КЫЛУУ 

Кыргызстан активисттери єлкє 
жетекчилигин ууланып келаткан 
жаратылыш ресурстарын жок 
кылууга кєўїл бурууга чакырат: 
мыйзамдуу тїрдє, бул учурда 
Кызыл китепке кирген аркарлар 
менен тоо текелерди атууга 
лицензия берїї болсо, бир четинен 
кєзємєлсїз эндемик єсїмдїктєр 
жок кылынып жатканына жер-
жерлердеги чиновниктердин кєз 
жумуусу.

4–5-бет

КАНАДАЛЫК ИНВЕСТОРГО 
КЫРГЫЗ АЛТЫНЫН ЄНДЇРЇЇГЄ 
УРУКСАТ БЕРИЛДИ

«Центерра» 2017-жылга Кумтєр 
кенин иштетїїгє бардык 
уруксаттарды алды.

6-бет

ИЙГИЛИКТЇЇ ЄНЄКТЄШТЇК:  
ТОО БАЛЫН ЄНДЇРЇЇДЄН ТАРТЫП 
САПАТТУУ УНИФОРМА ТИГЇЇГЄ 
ЧЕЙИН

Канадалык компаниянын 
жергиликтїї ишкерлердин бизнеси 
гїлдєп, єсїшїнє салымы жана 
алардын инвестор менен кєп 
жылдык ийгиликтїї 
кызматташуусу. 

8–9-бет

«КУМТЄРДЇН» АЛТЫН ЭРЕЖЕСИ: 
КООПСУЗДУК БААРЫНАН БИЙИК!

«Центерра» коопсуздук деўгээлин 
жогорулатуу жана эмгекчилердин 
жумушу менен саламаттыгын 
коргоо їчїн «Work Safe/Home Safe» 
программасын жїзєгє ашырууда.

10-бет
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«Кумтөр Голд Компани» кызматкери 
Нурайым Жунусова «Теңир-Тоо айым-
дары» медалы менен сыйланды.

Иш-чара Т.Абдымомунов атындагы 
Кыргыз улуттук академиялык драма 
театрында Кыргыз Республикасынын  
Эмгек жана социалдык өнүгүү жана  
Маданият, Маалымат жана туризм ми-
нистрликтери, «Насаатчы», «Асылзат 
нуру», «Теңир-Тоо айымдары» коомдук 
фондулары менен биргеликте уюштурул-
ган «Насаатчы» теледолбоорунун алка-
гында өткөн. 

Иш-чара «Ыйман, адеп жана мадани-
ят жылына» арналып, кыргыз элинин 
мезгил сыноосунан өткөн руханий жа-
на адеп-ыймандык асыл-нарктары менен 
алдыңкы дүйнө таанымды айкаштырган 

ар тараптан жетик инсанды калыптан-
дыруу жагына терең маани берүү менен 
уюштурулган. Аталган сыйлыкка Нурай-
ым Жунусова өз кесибинде насаатчылык-
та жетишкен ийгиликтери менен жеке 
инсандык сапаттары үчүн көрсөтүлгөн.

«Кумтөргө кирип калганым – жашо-
омдогу чоң сыйлык деп эсептейм. Бош 
күндөрү башка жерде да иштейм, ашпоз-
чулардын ишинде талаптар көп, бирок 
коопсуздук техникасы менен эрежелер-
ди сактоо боюнча Кумтөр баарынан жо-
гору турат. Кесиптештерим аябай жак-
шы, бири-бирибизди колдойбуз, кеңешип 
турабыз. Учуру болсо жаштарга ыйман, 
ата-эненин баркын биле жүрүүгө, сый-
чылдыкка үндөп турам», – деп сыйлык 
ээси кошумчалады.

«Кумтɵр Голд Компанинин» Балыкчы 
шаарындагы ɵткɵɵл базасынын кызмат-
керлери Балыкчы шаардык Л.Н.Толстой 
атындагы орто мектептин тогузунчу 
классынын окуучуларына экскурсия 
өткөрүштү.

Жолугушуунун негизги максаты жаш 
балыкчылыктарды кесиптик жактан ба-
гыттоо жана коопсуздук техникасынын 
негизги принциптерине окутуу, ошон-
дой эле ɵткɵɵл базанын ишмердүүлүгү 
менен тааныштыруу болду.

Жолугушууну кумтɵрчүлɵр ɵндүрүш-
тɵгү коопсуздук техникасы боюнча пре-
зентация менен баштап, “Кумтөрдө” кир-
гизилип жаткан коопсуздук техникасы 
боюнча «Work Safe - Home Safe» програм-
масына тааныштырып, бардык эрежелер-
ди жумушта да, күнүмдүк тиричиликте 
да сактоонун маанисин түшүндүрүп бе-
ришти. Андан кийин окуучуларга Ба-
лыкчы ɵткɵɵл базасынын иши менен та-
аныштыруу үчүн экскурсия өттү.

Бул иш-чара аркылуу кумтөрчүлөр 

мектеп окуучулары менен жолугушуу 
салтын улап, ар дайым коопсуздук тех-
никасын сактап жүрүүгө жана келечекте 
сапаттуу билим алууга үндөштү.

«Биз алтын ɵндүрүү процесси 
жɵнүндɵ жалпы түшүнүк берип, бар-
дык кызыктырган суроолоруна жооп 
кайтардык. Балдарга жеткирели деген 
түпкү оюбуз - ар дайым кылдат жана 
тартиптүү жүрүп, мыкты билим алуу», 
- деп «Кумтɵр Голд Компанинин» Ба-
лыкчы шаарындагы ɵткɵɵл базасынын 
менеджери Жылдыз Раимкулова бел-
гиледи.

Өз кезегинде окуучулар «Кумтөр» 
компаниясы кандай иштээрин өз 
көздөрү менен көрүү мүмкүнчүлүгүнө 
жана экскурсия үчүн ыракмат айтышты.

Иш-чараны уюштурган кызматкер-
лер - Кадыралиев Максат, Карагул уу-
лу Ашыр, Цыганков Захар, Раимкуло-
ва Жылдыз, Кулатаев Алибек, Тагаева 
Таалайкуль, Зунунова Замира, Чекир-
баев Азыкбек.

Сыйлык тапшыруу аземи «Насаатчы» теледолбоорунун 
алкагында болду. 

«Кумтєр» кызматкери «Теўир-Тоо 
айымдары» сыйлыгын алды

Бул уруксат 2021-2024-жылдар ара-
лыгында фабрикада кайра иштетиле 
турган руданын калдыктарын сакто-
ого жетиштїї кєлємдєгї курулуштун 
тєрт жылдык программасын жїзєгє 
ашырып баштоого мїмкїндїк берет.

«Центерра Голд Инк.» компаниясы 
Кыргыз Республикасындагы «Кумтєр» 
ишканасы єлкєнїн мамлекеттик ор-
гандарынан туюккап дамбасын 3674 
метр бийиктикке чейин жогорулатуу-
га уруксат берїїчї документтерди ал-
ганын билдирет.

Бул уруксат 2021-2024-жылдар ара-
лыгында фабрикада кайра иштетиле 
турган руданын калдыктарын сакто-
ого жетиштїї кєлємдєгї курулуштун 
тєрт жылдык программасын жїзєгє 
ашырып баштоого мїмкїндїк берет. 
Алдын-ала эсептєєлєр боюнча, бул 
объектини курууга каралган жалпы 

32 млн доллар єлчємїндєгї жумшоо-
лордун 11 млн доллары (2017-ж. план 
боюнча) єздєштїрїлмєкчї.

2020-жылы курулуштун баштапкы 
этабын аяктагандан кийин кен ишка-
насы 2021-жылдан баштап дамбанын 

эў соўку чегин 3677,5 метрге чейин 
жогорулатуу долбоорун берїїгє тий-
иш. Келечекте туюккап дамбасынын 
куруу иштерин бїтїрїгє зарыл урук-
саттарды компания кадимки тартип-
те аларына їмїттєнєт.

Компания туюккап дамбасын жогорулатууга уруксат  
документтерин алды. 

«Кумтєр» туюккап дамбасын жогорулатууга 
уруксат алды

Жолугушуунун негизги 
максаты жаш 
балыкчылыктарды 
кесиптик жактан багыттоо 
жана коопсуздук 
техникасынын негизги 
принциптерине окутуу 
болду.

Компания кызматкери Нурайым Жунусова кесибиндеги насаатчылыгы 
үчүн сыйлыкка көрсөтүлдү.   

Балыкчылык окуучулар үчүн бул экскурсия маалыматка мол болду. 
Алар коопсуздук техникасын сактоо принциптери жана өткөөл 
базанын ишмердүүлүгү менен таанышты.

Компания 2021-2024- жыл-
дар аралыгында фабрикада 
кайра иштетиле турган руда 
калдыктарын сактоого 
жетиштїї кєлємдєгї 
курулуштун 4-жылдык 
программасын жїзєгє 
ашырып баштоого киришет.

«КУМТЄР» КОМПАНИЯСЫНЫН  
БАЛЫКЧЫ ШААРЫНДАГЫ ЄТКЄЄЛ 
БАЗАСЫНЫН КЫЗМАТКЕРЛЕРИ 
ОКУУЧУЛАРГА ЭКСКУРСИЯ ЄТКЄРЇШТЇ
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2016 - ЖЫЛДЫН
31 ДЕКАБРДА КАРАТА$ 6, 16 млн

Ысык-Көл облусун
өнүктүрүү фондуна салым

$ 80, 08 млн
Дүң кирешеге салык

$4, 1 млн
Кызматкерлердин
кирешесине салык

$17, 9 млн

ЖАЛПЫСЫНАН $110, 7 МЛН = 5,3 МЛРД СОМОВ

КРдин Социалдык фондуна төлөмдөр

$ 383 миң
Бажы төлөмдөрү

$665 миң
Резидент эместердин

кирешесине салык

$1,17 млн.
Башка салыктар жана
милдеттүү которуулар

$ 310 миң
Экологиялык төлөм

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КР СОЦИАЛДЫК ФОНДУ

ГАООСЛХ
КР БАЖЫ КЫЗМАТЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БЮДЖЕТИНЕ ТӨЛӨМДӨР ЖАНА БАШКА МИЛДЕТТҮҮ КОТОРУУЛАР

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТЕРРИТОРИЯСЫНДАГЫ ТӨЛӨМДӨР

ДИВИДЕНДДЕР 

ЭКОЛОГИЯЛЫК
ТӨЛӨМДӨР 

САЛЫК, БАЖЫ Ж.Б.
МИЛДЕТТҮҮ ТӨЛӨМДӨР

$ 984,6 МЛН

$ 166,6 МЛН$ 5,8 МЛН $ 42,8 МЛН $ 128,7 МЛН

$ 4,98 МЛН

$ 792,5 МЛН $ 629,2 МЛН

$ 56,2 МЛН 

$ 28,1 МЛН

$93,3 МЛН 

$ 3,5 МЛН 

$ 86 МЛН

БИЛИМ БЕРҮҮНҮ КОЛДОО,
СТИПЕНДИЯЛАР ЖАНА ОКУТУУ

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ БОЮНЧА
ТӨЛӨМДӨР

КЕН ИШКАНАСЫНАН СЫРТКАРЫ
ЖОЛДОРДУ ЖАКШЫРТУУ ЖАНА ТЕЙЛӨӨ

БАШКА ТӨЛӨМДӨР 

КГКНЫН КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН
ТАЗА ЭМГЕК АКЫСЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ
БЕРҮҮЛӨР ЖАНА КЫЗМАТТАР

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУН ӨНҮКТҮРҮҮ
ФОНДУНА САЛЫМ  

ДЕМӨӨРЧҮЛҮК ЖАРДАМ ЖАНА
ТУРУКТУУ ӨНҮКТҮРҮҮ ДОЛБООРЛОРУ

$12,8 МЛН 

«КЫРГЫЗАЛТЫН» ААКСЫНЫН
ПАЙДАСЫНА ТӨЛӨМДӨР

ЛИЦЕНЗИЯЛАР ЖАНА
УРУКСАТТАМАЛАР ҮЧҮН ТӨЛӨМ

«ЦЕНТЕРРАНЫН» АКЦИЯЛАРЫН
САТУУДАН АЛЫНГАН КАРАЖАТ

$ 167,8 МЛН

КРНЫН СОЦИАЛДЫК ФОНДУНА
ТӨЛӨМДӨР

КУМТОР

6 303 тонн

79,2%

унциясына АКШ
доллары менен

Сатып өткөрүүнүн
орточо баасы 

Кайра иштетилген
руданын көлөмү Бардык жумшоолор

салыктарды
эсепке алуу менен

Өндүрүлгөн алтын 
Алтынды ылгап алуу

коэффициенти  

$1 256=

$ 843 за унцию

17 136,78 кг

$ 14,8 млн

8 911 миң тонна

144 399 миң тонна

16 993,15 кг

$ 61,0 млн 

КУМТӨР КОМПАНИЯСЫНЫН 2016-ЖЫЛДАГЫ
ӨНДҮРҮШТҮК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН НЕГИЗГИ ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ

НЕГИЗГИ ӨНДҮРҮШТҮК ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨР 

Капиталдык жумшоолор (негизги фондуларды колдоого)

Казылып алынган руданын көлөмү  

Тоо-кен иштеринин көлөмү 

Сатып өткөрүлгөн алтын 

Капиталдык жумшоолор
(өнүктүрүүгө)

ЖАЛПЫСЫНАН $ 3 МЛРД 202 МЛН

As of December, 2016
$ 6.16 mln

Issyk-Kul Development Fund

$ 80.08 mln
Gross Proceeds Tax

$4.1 mln
Employee Income tax

$17.9 mln

TOTAL $110.7 million = 7.6 billion som

Social Insurance Fund

$ 383,000
Customs

$665,000
Tax on nonresident

companies

$1.17 mln
Other taxes and

mandatory payments 

$ 310,000
Pollution tax

STATE TAX
INSPECTION

REGIONAL
ADMINISTRATION

SOCIAL INSURANCE FUND

STATE AGENCY ON ENVIRONMENT
PROTECTION AND FORESTRY

CUSTOMS

PAYMENTS TO THE KYRGYZ NATIONAL BUDGET AND MANDATORY CONTRIBUTIONS

PAYMENTS WITHIN THE KYRGYZ REPUBLIC

DIVIDENDS 

POLLUTION TAXTAXES, CUSTOMS &
OTHER MANDATORY PAYMENTS

$ 984.6 mln

$ 166.6 mln$ 5.8 mln $ 42.8 mln $ 128.7 mln

$ 4.98 mln

$ 792.5 mln $ 629.2 mln

$ 56.2 mln 

$ 28.1 mln

$93.3 mln

$ 3.5 mln 

$ 86 mln

EDUCATION, 
SCHOLARSHIPS & TRAINING

PAYMENTS FOR
ELECTRICITY

ROADS OUTSIDE
THE MINE SITE

OTHER PAYMENTS

KGC EMPLOYEES' NET WAGEPURCHASES
SUPPLIES & SERVICES

ISSYK-KUL DEVELOPMENT FUND

SPONSORSHIPS & SUSTAINABLE
DEVELOPMENT PROJECTS

$12.8 mln

PAYMENTS TO KYRGYZALTYN

LICENSES & PERMITS

REVENUE FROM THE SALE
OF CENTERRA SHARES

$ 167.8 mln

SOCIAL INSURANCE FUND

KUMTOR

6,303

79.2%

$/oz

Tonnes milled 
All-in costs

(including taxes) 

Average realized gold price 

Gold produced 
Recovery

$1 256=

$ 843

17 136,78 kg

$ 14.8 mln

8,911
144,399

16 993.15 kg

$ 61.0 mln

KUMTOR’S 2016
BASIC OPERATING RESULTS 

BASIC OPERATING AND FINANCIAL RESULTS

Capital expenditures (sustaining)

Tonnes ore mined 

Gold sold 

Tonnes mined 

Capital expenditures
(growth)

TOTAL $ 3.2 billion

2016 - ЖЫЛДЫН
31 ДЕКАБРДА КАРАТА$ 6, 16 млн

Ысык-Көл облусун
өнүктүрүү фондуна салым

$ 80, 08 млн
Дүң кирешеге салык

$4, 1 млн
Кызматкерлердин
кирешесине салык

$17, 9 млн

ЖАЛПЫСЫНАН $110, 7 МЛН = 5,3 МЛРД СОМОВ

КРдин Социалдык фондуна төлөмдөр

$ 383 миң
Бажы төлөмдөрү

$665 миң
Резидент эместердин

кирешесине салык

$1,17 млн.
Башка салыктар жана
милдеттүү которуулар

$ 310 миң
Экологиялык төлөм

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КР СОЦИАЛДЫК ФОНДУ

ГАООСЛХ
КР БАЖЫ КЫЗМАТЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БЮДЖЕТИНЕ ТӨЛӨМДӨР ЖАНА БАШКА МИЛДЕТТҮҮ КОТОРУУЛАР

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТЕРРИТОРИЯСЫНДАГЫ ТӨЛӨМДӨР

ДИВИДЕНДДЕР 

ЭКОЛОГИЯЛЫК
ТӨЛӨМДӨР 

САЛЫК, БАЖЫ Ж.Б.
МИЛДЕТТҮҮ ТӨЛӨМДӨР

$ 984,6 МЛН

$ 166,6 МЛН$ 5,8 МЛН $ 42,8 МЛН $ 128,7 МЛН

$ 4,98 МЛН

$ 792,5 МЛН $ 629,2 МЛН

$ 56,2 МЛН 

$ 28,1 МЛН

$93,3 МЛН 

$ 3,5 МЛН 

$ 86 МЛН

БИЛИМ БЕРҮҮНҮ КОЛДОО,
СТИПЕНДИЯЛАР ЖАНА ОКУТУУ

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ БОЮНЧА
ТӨЛӨМДӨР

КЕН ИШКАНАСЫНАН СЫРТКАРЫ
ЖОЛДОРДУ ЖАКШЫРТУУ ЖАНА ТЕЙЛӨӨ

БАШКА ТӨЛӨМДӨР 

КГКНЫН КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН
ТАЗА ЭМГЕК АКЫСЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ
БЕРҮҮЛӨР ЖАНА КЫЗМАТТАР

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУН ӨНҮКТҮРҮҮ
ФОНДУНА САЛЫМ  

ДЕМӨӨРЧҮЛҮК ЖАРДАМ ЖАНА
ТУРУКТУУ ӨНҮКТҮРҮҮ ДОЛБООРЛОРУ

$12,8 МЛН 

«КЫРГЫЗАЛТЫН» ААКСЫНЫН
ПАЙДАСЫНА ТӨЛӨМДӨР

ЛИЦЕНЗИЯЛАР ЖАНА
УРУКСАТТАМАЛАР ҮЧҮН ТӨЛӨМ

«ЦЕНТЕРРАНЫН» АКЦИЯЛАРЫН
САТУУДАН АЛЫНГАН КАРАЖАТ

$ 167,8 МЛН

КРНЫН СОЦИАЛДЫК ФОНДУНА
ТӨЛӨМДӨР

КУМТОР

6 303 тонн

79,2%

унциясына АКШ
доллары менен

Сатып өткөрүүнүн
орточо баасы 

Кайра иштетилген
руданын көлөмү Бардык жумшоолор

салыктарды
эсепке алуу менен

Өндүрүлгөн алтын 
Алтынды ылгап алуу

коэффициенти  

$1 256=

$ 843 за унцию

17 136,78 кг

$ 14,8 млн

8 911 миң тонна

144 399 миң тонна

16 993,15 кг

$ 61,0 млн 

КУМТӨР КОМПАНИЯСЫНЫН 2016-ЖЫЛДАГЫ
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Капиталдык жумшоолор (негизги фондуларды колдоого)

Казылып алынган руданын көлөмү  

Тоо-кен иштеринин көлөмү 

Сатып өткөрүлгөн алтын 

Капиталдык жумшоолор
(өнүктүрүүгө)

ЖАЛПЫСЫНАН $ 3 МЛРД 202 МЛН

As of December, 2016
$ 6.16 mln

Issyk-Kul Development Fund

$ 80.08 mln
Gross Proceeds Tax

$4.1 mln
Employee Income tax

$17.9 mln

TOTAL $110.7 million = 7.6 billion som

Social Insurance Fund
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$665,000
Tax on nonresident

companies

$1.17 mln
Other taxes and

mandatory payments 

$ 310,000
Pollution tax
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Gross Proceeds Tax

$4.1 mln
Employee Income tax

$17.9 mln

TOTAL $110.7 million = 7.6 billion som

Social Insurance Fund

$ 383,000
Customs

$665,000
Tax on nonresident

companies

$1.17 mln
Other taxes and

mandatory payments 

$ 310,000
Pollution tax

STATE TAX
INSPECTION

REGIONAL
ADMINISTRATION

SOCIAL INSURANCE FUND

STATE AGENCY ON ENVIRONMENT
PROTECTION AND FORESTRY

CUSTOMS

PAYMENTS TO THE KYRGYZ NATIONAL BUDGET AND MANDATORY CONTRIBUTIONS

PAYMENTS WITHIN THE KYRGYZ REPUBLIC

DIVIDENDS 

POLLUTION TAXTAXES, CUSTOMS &
OTHER MANDATORY PAYMENTS

$ 984.6 mln

$ 166.6 mln$ 5.8 mln $ 42.8 mln $ 128.7 mln

$ 4.98 mln

$ 792.5 mln $ 629.2 mln

$ 56.2 mln 

$ 28.1 mln

$93.3 mln

$ 3.5 mln 

$ 86 mln

EDUCATION, 
SCHOLARSHIPS & TRAINING

PAYMENTS FOR
ELECTRICITY

ROADS OUTSIDE
THE MINE SITE

OTHER PAYMENTS

KGC EMPLOYEES' NET WAGEPURCHASES
SUPPLIES & SERVICES

ISSYK-KUL DEVELOPMENT FUND

SPONSORSHIPS & SUSTAINABLE
DEVELOPMENT PROJECTS

$12.8 mln

PAYMENTS TO KYRGYZALTYN

LICENSES & PERMITS

REVENUE FROM THE SALE
OF CENTERRA SHARES

$ 167.8 mln

SOCIAL INSURANCE FUND

KUMTOR

6,303

79.2%

$/oz

Tonnes milled 
All-in costs

(including taxes) 

Average realized gold price 

Gold produced 
Recovery

$1 256=

$ 843

17 136,78 kg

$ 14.8 mln

8,911
144,399

16 993.15 kg

$ 61.0 mln

KUMTOR’S 2016
BASIC OPERATING RESULTS 

BASIC OPERATING AND FINANCIAL RESULTS

Capital expenditures (sustaining)

Tonnes ore mined 

Gold sold 

Tonnes mined 

Capital expenditures
(growth)

TOTAL $ 3.2 billion
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«Ооз тийгиле!»

Жергиликтїї отунчулар уятсыз тїрдє чак тїштє токойду 
кыйып атат. Саякатчылар карагайлуу токойдун ордуна 
дїмїрлєр оркойгон талааларды кєрїїдє. 

Толук жок кылуунун 
чегинде  

Көптөн бери Кыргызстан-
дын даңазалуу капчыгайла-
рына бара элексизби? Ажай-
ып кооз, мөлтүр суу аккан, 
жыпар жыттуу таза абасын 
элестетип азыр барсаңыз, 
таң каласыз. «Мындай кан-
тип болсун?» - деген бирин-
чи сурооңуз болот. Жараты-
лыш байлыктарына мамиле 
жырткычтай. Көз кубанткан 
кооздук бирөөлөр үчүн асыл 
жыгачтан тургузулган саркеч 
үй, же төбөсүн көккө жеткире 
сыймыктанган дубалдагы ар-
кардын мүйүздөрү. Дал ошон-
дой адамдар «кыймылдаган, 
өсүп турган нерсени барып 
алыш керек» деген принцип-
те жашашат. Болгондо да ае-
осуз, жерден жулуп, жанын 
алып...

- Жакында башка плане-
тага көчүп кетчүдөй болуп - 
деп, Кыргызстандын беделдүү 
экологу Эмиль Шүкүров 
таңыркайт. Ак сакал профес-
сорду атка минерлер көп жак-
тыра беришпейт. Мамлекет-
тик жаратылышты коргоочу-
лар менен капчыгы калың би-
рок, уяты аз депутаттар туура-
луу терс пикирде, андыктан 
ал кебелбес позициясы үчүн 
көптөргө жакпайт. 

- Жаратылыш - бакубат-
туулуктун негизи, чындык 
болсо Кыргызстан кайтарыл-

гыс чекке өтө чоң ылдамдык-
та баратат - деп эсептейт про-
фессор Шүкүров. - Эгемендик 
алган маалда биз Борбор Азия 
чөлкөмүндөгү жашоо үчүн жа-
ратылыш менен толук камсыз 
болгон жалгыз өлкө элек -  
жерибиздин 60% аракеттеги 
экосистемалардан турчу. Ба-
баларыбыз жүздөгөн жылдар 
бою жаратылыш байлыктарын 
акылмандык менен урунуп, 
бизге бүлүксүз калтырган. 
Чейрек кылым өттү. Бүгүнкү 
абал кандай? Нукура экоцид 
болуп жатат. Табигий, кол тий-
беген экосистемалардын 20% 
гана калды. Ал жөн эле кайда-
гы бир жапайы жаратылыш 
эмес да, барбы-жокпу, бизге 
жакшы болсо болду деген... 
Ушу табы менен улана берсе, 
биз жакшы жашай албай ка-
лабыз да, бүлүнгөн өлкөдөн 
качууга мажбур болобуз. Ал 
эң биринчи кезекте калктын 
аярлуу катмарына катуу тиет, 
ал эми капчыгы калыңдар жа-
ратылыштын жанын койбой, 
анын түбүнө жетмей болду. 

Көбүнесе, браконьерлер, ко-
лунда бар адамдар, же алар-
дын аркасынан жөлөп тур-
гандар таасирлүү тууганда-
ры. Мисал катары Эмил Жа-
парович ЮНЕСКО тизмесине 
кирген Сары-Челек биосфера-
лык коруктагы акыркы аюнун 
өлтүрүлүшүн келтирет. Мер-
генчи айып пул төлөп, шарт-

туу мөөнөт менен кутулган. 
Андай мисалдар жүздөп са-
налат: бийик тоолуу жайыт-
тар чабандар миңдеген ма-
лын башаламан жая берип, 
бузулуп атат, кооз капчыгай-
лардагы асыл түрдөгү дарак-
тар кыйылып, Арсланбобдо-
гу жаңгак токойдун деграда-
циясы күчөдү жана аны калы-
бына келтирүү мүмкүн эмес 
- чектелбеген адамдын тири-
чилиги аны кайтарылгыс чек-
ке жеткирди.  

-Экосистема жүздөгөн 
түрлөрдүн өз ара аракетте-
нип, калыбына келип туруу-
чу татаал механизми. Кура-
мындагы бир бөлүгүнө зыян 
келтирүү менен бүтүндөй эко-
системаны кыйратууга болот - 
деп Эмил Шүкүров эскертет. 
- Арсланбоб токойлорунда ка-
рагат өспөй калды, мөмө ба-
далды уйлар жок кылган. Ка-
рагатсыз болсо токой куурап 
калат. Бийик тоолуу система-
лардын башкысы жана негиз-
гиси - ак илбирс. Ал Кыргыз-
стандын сыймыгы, анын ур-
матына Дүйнөлүк форумдар 
өткөрүлүп, ал жакта асмандын 
башы сүйлөнөт. Бирок куру 
сөз менен жапайы жаныбар-
ды сактап кала албайсың. Тоо 
кыркаларда тукум улаган ил-
бирстин бир нече гана попу-
ляциясы калды. Мергенчилер-
дин жаратылыш берген уни-
калдуу жандыгына ок атууга 

Кыргызстан активисттери 
єлкє жетекчилигин ууланып 
келаткан жаратылыш 
ресуртарын жок кылууга 
кєўїл бурууга чакырат: 
мыйзамдуу тїрдє, бул учурда 
Кызыл китепке кирген 
аркарлар менен тоо 
текелерди атууга лицензия 
берїї болсо, бир четинен 
кєзємєлсїз эндемик 
єсїмдїктєр жок кылынып 
жатканына жер-жерлердеги 
чиновниктердин кєз 
жумуусу.

ТОБОКЕЛДЕГИ ЖАШОО
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дили, колу барганынан мур-
да, былтыр көл аймагында бир 
браконьерлик катталган. Мар-
ко поло аркары менен тоо те-
кенин саны кыскарып атат, 
аларга болсо аңчылык Кыр-
гызстанда уруксат. Илбирске 
жем болчу эң керектүү, асыл 
жана Кызыл китепке кирген 
жандыктарды канчалап, кан-
дай түрү жок кылынып атка-
нын эч ким чындап билбейт. 
Браконьерлер дале көп.

Эки тал кєрсєў 
кыйбай жїр?

Кыргызстан фотожурналист-
тер союзунун негиздөөчүсү,  
«По следам снежного бар-
са» (ак илбирстин изи ме-
нен) аттуу экологиялык дол-
боордун негиздөөчүсү Вла-
дислав Ушаков өлкөнүн бар-
дык булуң-бурчтарын кыды-
рып чыккан. Ушу таптагы са-
парлары ага мурдакыдай куба-
ныч алып келбей калды, ант-
кенин анын фото көзөнөгү 
муңайган көрүнүштөрдү - 
жаңы кыйылган токойдун 
мунжу дүмүрлөрү, таарын-
дылар менен устундарды көп 
учуратат. 

- Мурда да болгон, азыр да 
кыйып жатышат. Жапайы то-
койдун кыйылышы акыркы 
мезгилде күч алды деп ка-
па. - Арсланбобго бир нече 
күнгө барып калдык, эки түн 
бою бензоараанын үнү тын-
ган жок! Жаңгак-мөмө то-

кой үлүштөргө 
бөлүнгөн, ара-
лап баратып 
бирөөнүн огоро-
дунда жүргөндөй. 
Албетте, мыйзамсыз 
экени түшүнүктүү. Жок 
дегенде курчоого алынга-
ны бүтүн турат. Андан сырт-
кары турган бактарды кыйып, 
жок кылышууда. Бак жүктөгөн 
машинелер ары-бери тын-
бай каттоодо. Токой кыюу ар 
бир капчыгайда бар - Жууку, 
Жети-Өгүз, Барскоон. Мур-
да алды-артын каранып, ки-
ши байкабаган учурда кыйыш-
са, азыр эч кимди көзгө илбей 
калышкан. 

Активист ири өлчөмдөгү 
фото-видео материал топто-
гон.  Ал токтой чарбанын чи-
новниктерине эмес, өз көзүнө 
ишенет. Чиновниктердин ай-
тымында, абал толук көзөмөл 
алдында жана мурдакыдай 
бак-дарактарды эч ким тий-
бейт, анткени ведомство 
“жигердүү иш жүргүзүүдө”. 
Анда видео менен фото неге 
башканы көргөзүүдө?!

- КЧКжТЧМА жаңы бак-
дарак отургузуп, 2017-жыл 
ичинде өлкө боюнча эки миң 
гектар жерди камтырын бил-
дирет. Мындай жол менен бир 
чыбыкты Нарында, экинчи-
син Жалал-Абадда отургузуп, 
ортосундагы аралыкты сыз-
гыч менен ченеп, иш аткарыл-
ды деп койсо болот. Айтылган 

пландар боюнча акыркы үч 
жылда үч миң гектар жерге 
бак отургузулмак. Кагазда жа-
зылган ишке кандай ашырыл-
ды? - деп Ушаков суроо салат. 

Анын маалыматы боюнча, 
Тян-Шань карагайы өзгөчө 
жабыркоодо. Карагай 500 
жылда өсөт, бирок жаш жа-
на сопсоо карагайларга бал-
та чабылып атат. Актанганы -  
токойду санитардык таза-
лоо. Митайымдыкка да ба-
рышат: даракты кууратыш 
үчүн дүмүрүнө акырын бал-
та чаап кетишет. Кандай мак-
саттарга кыят? Миң түркүн! 
Айрымдар эндемик(!) дарак-
тарды отун кылат, айрымдар 
коттедж салып, мончосун  
жасалгалайт. 

Өткөн декабрдын соңунда 
активисттердин тобу Прези-
дент, Премьер-министр жана 
Жогорку Кеңеш спикеринин 
атына жапайы жаныбарларды 
өлтүрүү менен дарактарды кы-
юуну токтотуу, күнөөлүүлөрдү 
жазалоо талабы менен пе-
тиция жөнөтүшкөн. Илик-
тешеби? Тыянак болобу?  
Жазалайбы? 

- Мен песси-
мистмин, - деп Вла-

дислав башын чай-
кайт. - Коррупцияга 

баткан чиновниктерди 
камаса да, эртең ордуна 

башкасы келет. Балатыларды 
таарып, жаныбарларды атат. 
Бирок, азыркы масштабдан 
балким азыраак. Өз өлкөсүн 
тоноодон коркушсун, эртели-
кечпи - жооп берүүгө туура 
келет... 

Аралаўыз Шура, 
аралаўыз...  
Алар алтын 

Көз карандысыз эксперт  
Жамиля Жээнбаеванын пики-
ринде жаратылышты сактоо 
жаатындагы коррупция бүгүн 
ылдыйдан жогору баратат. 

- Мыйзам деңгээлинде 
түпкүрүндө мыйзамсыз иш-
терди жасоого мүмкүн болуп 
жатат. Табиятта эмне болуп, 
кандай иштер жасалып атка-
нына коомдук көзөмөл үчүн 
жарандар бүгүн биригүүсү аб-
зел. Биз атмосферага жасаган 
чыгындылардан, климат ме-
нен токойлордон көз каран-
дыбыз. Ар бир жаран сак бо-
луп, айланада эмне болуп жат-
канын байкап туруусу шарт. 
Мыйзамсыз деп ойлогон иш-
терди байкаса Facebook соци-
алдык тармагындагы «ЭКО-
стан» баракчасынын активист-

терине байланышса болот, жа-
ныбарларга мыкаачылык ма-
миле же бак кыюу фотолорун 
жиберсе болот. Өлкөнүн жа-
раталышты коргоо система-
сы өтө ыкчам реформаларга 
муктаж жана биз өлкө жетек-
чилиги буга көңүл бурат деп 
үмүттөнөбүз. 

Азырынча экологдор ме-
нен активисттердин айткан-
дары жоопсуз калууда. Бий-
лик болсо бактан башка нер-
селерди аралоо көйгөйлөрү 
менен алек. Керек болгондо 
күнөөлүүлөрдү издемиш бо-
лушат. Мисалы, экологиялык 
көйгөйлөрдү Ысык-Көл облу-
сунда бир кен ишкана жаратат 
деп ойлошот. Кеп “Кумтөр” 
жөнүндө экени түшүнүктүү. 
Ал үчүн конституцияга өзүнчө 
берене да жазылды. Бирок ал 
толугу менен көзөмөл алдын-
дагы, анын ичинде браконьер-
чилик толук жок аймак. Кен 
ишканада аркар-кулжа эркин 
оттоп, көбөйүп атат. Адам 50-
60 метрге жакын барса да чо-
чуп качпайт. 

Кыргызстандын 25 жыл-
дык эгемендүүлүгүндө жара-
тылыш байлыктарын уурдап, 
тымызын жок кылып, азыр да 
уулантып жаткандарды кыл-
мыш жазасына неге тартыш-
пайт? Табышмак...

Юлия ШИТОВА
Фото: Влад УШАКОВ

Кыйылган бактарды ташып кетїї їчїн 
ушинтип даярдашат. Карда калган издер бул 
жакта эмне болуп жатканын кабарлайт.
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Маўызсыз талаштар 
Борбор Азиянын эң ири алтын 

өндүрүүчү ишканасы тынымсыз иште. 
«Центерранын» Кыргызстандагы туун-
ду компаниясы «Кумтөр» 2017-жыл-
дын алдында бардык зарыл уруксат-
тамаларды, кен иштетүү пландын ма-
кулдашууларын алды 

- «Кумтөр Голд Компани» Борбор-
дук карьер менен Сары-Төр участо-
гунун Атайы долбооруна өндүрүштүк 
коопсуздук жана жер казынасын кор-
гоо боюнча КР Өнөр жай, энергети-
ка жана жер казынасын пайдалануу 
мамлекеттик комитетинен 2017-жыл-
га экспертизасын алды. Андан сыртка-
ры, Кумтөр Кыргыз Республикасынын 
курчап турган чөйрөнү коргоо жана то-
кой чарбасы мамлекеттик агенттигинен 
(КТЧКжТЧ) Борбордук карьер менен 
Сары-Төр участогунун Атайы долбо-
оруна 2017-жылга карата экологиялык 
экспертизасын алды. Андан сыртка-
ры КТЧКжТЧ мамлекеттик агенттиги 
2017-жылга карата калдыктарды жай-
гаштырууга уруксат, атмосферага бул-
гоочу заттарды чыгарууга уруксат жа-
на чыгаруулардын чектелген норматив-
деринин долбоорун макулдашты, - деп 
канадалык инвестор бардык уруксатта-
маларга ээ болгонун билдирет.

Чет элдик инвестор үчүн 2016-жыл 
оңой болбоду. Өткөн жылдын жаз айы-
нан баштап Кумтөргө экологиялык доо-
лордун соттук териштирүүлөрү жүрдү. 

Компанияага КРдин  айлана-чөйрөнү 
коргоо жана токтой чарба мамагентти-
ги менен мамэкотехинспекциянын доо 
арыздарынын өлчөмү 22,5 млрд сомду 
түздү. Алтындай кымбат талаштар жооп 
берген тараптын кызыкчылыгына кар-
шы чечилип, ал өз кезегинде эл аралык 
арбитражга калыстык издеп кайрылды. 

Андан сырткары, Бишкек шаардык 
район аралык соттун 2016-жылдын 30- 
июнундагы чечими менен компанияга 
активдерин чыгарууга тыюу салынган, 
ал өз кезегинде компаниянын социал-
дык өнүктүрүү боюнча бардык долбо-
орлору токтоп, көлдүктөр көп жылдан 
бери Кумтөрдөн алган демөөрчүлүк 
жардамды токтотту. Анын ичинде жаш-
тарды колдоо, спорт, маданият, эколо-
гия жана балдардын билим алуусун 
колдоочу Ысык-Көл облусундагы дол-
боорлор бар. Аймактагы калктын эң 
аярлуу катмары – балдар үйлөрү менен 
ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектел-
ген адамдар да колдоодон айрылды. 

Эстїїлїк жеўди 
Ансыз да оңой эмес алака өткөн жы-

лы дагы татаалдашты, бирок долбоор-
дун өнөктөштөрүнүн диалогду кайра 
жандандырып, маселени курчутпоо-
го дарамети жетти. «Кумтөр» кыргыз 
мыйзамдарын кынтыксыз сактап иш-
тейт – тийише турган учур жок. Ан-
дан сырткары, кен ишканадагы себеп-
сиз иш токтотуу өндүрүштүк, финан-
сылык жана экологиялык, узакка со-
зулган терс кесепеттерге алып барат. 
Бүгүнкү күндө кыргыз тарап аларды 
жакшы түшүнөт. Кенди кезексиз жа-
ап салуудан жоготууга инвестор жал-
гыз учурабайт. Компаниянын миңдеген 
кызматкерлери жумушсуз калып, алар-
дын үй-бүлөлөрү багуусуз калат, компа-
ния менен кызматташкан жергиликтүү 
фирмалар бизнесинде үзгүлтүккө кабы-
лат. Ал эми Кумтөр кенин иштетүүдөн 
бюджетке түшүп жаткан каражат өлкө 
экономикасына терең терс таасир эте-
ринен шек жок.

Кыргызстандын эң ири өндүрүштүк 
объектиси жана бюджет түптөөчү иш-
кана мурдагыдай эле мамказынаны тол-

туруучу негизги булак. 2016-жылы ком-
паниянын төлөмдөрү салыктар, аф-
финаж акысы, товарлар менен кыз-
маттар үчүн төлөмдөр, инфраструк-
тура төлөмдөрү жана кайрымдуулук-
ту кошкондо 240 млн долларга дээр-
лик жетти. Дагы бир ушунчалык ки-
реше берчү булакты эч ким таба элек. 
Республикага ири инвестиция салуучу 
башкалар да азырынча жок. Мындай 
абалда, мезгилдин сыноосунан өткөн 
өнөктөш менен кызматташууну улантуу  
туура. 

Алдыда эмне? 
Быйылкы жылга коюлган өндүрүштүк 

пландар ийгиликтүү аткарыларына 
ишенич бекем, анткени тоо-кени иш-
терин жүзөгө ашырууга бардык урук-
саттар бар. Алдын-ала баалоолор бо-
юнча, Кумтөрдө 455-505 миң унция ал-
тын өндүрүлмөкчү, мында жалпы жыл-
дык көлөмдүн 30 пайызы 2017-жыл-
дын төртүнчү чейрегинде алынарын 
эксперттер божомолдошту. 

Компания, күндүн жылышы менен 
туюккаптан тазаланган өндүрүштүк 
чыгындылар агызылып баштарын эске 
салат. Адистер жылыга орточо эсеп ме-
нен 5 млн куб метрдей суу тазалап, ку-
рамынан оор металлдар менен цианид 
тазалангандан кийин, Кумтөр дарыясы-
на кое беришет. Агызылып жаткан суу-
нун сапатын бардык көрсөткүчтөр бо-
юнча көзөмөлгө алып, стандарттар ме-
нен нормаларга туура келишин, агын-
дынын айлана-чөйрөгө зыяны жок эке-
ни жана сапат талаптарына жооп бе-
рери текшерилет. Тазалоодон өткөн 
өндүрүш-тиричилик агындыларды агы-
зууга уруксат 2017-жылдын 31-дека-
брына чейин алынган.

 
Юлия ШИТОВА

Фото: Влад УШАКОВ

КАНАдАлыК ИНвеСтоРГо КыРГыз 
АлтыНыН єНдїРїїГє уРуКСАт 
БеРИштИ «Кумтєр» кени 2017-жылга Кыргызстандын 

мамлекеттик органдарынан бардык зарыл 
экспертизаралар менен уруксаттарды алды.

Єндїрїштїк агындыларды тазалоочу жайлар 
жылуу мезгилдерде, майдан октябрга чейин 
гана дарыянын агымы шар кезде иштейт. 
Калган маалда тазалоочу жайлар токтотулат. 
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Бал шибердин берекеси 
Ар бир бизнес, анын ичинде балчы-

лык да мамлекеттик колдоого муктаж. 
Акыркы мезгилде Кыргызстандын бал-
чылык тармагы орчундуу өнүгүүдө, 
экологиялык таза, даамдуу бал жер-
гебизде да, чет өлкөлөрдө да мыкты 
сапаты менен белгилүү. Ал балчылар 
менен алардын талыкпас канаттуу иш-
термандарынын эмгек үзүрү. 

- Балчылар салык төлөбөйт, мен 
ишкер катары патент акысын гана 
төлөгөнүм үчүн мамлекетти кызык-
тырбайм. Бирок бизди үстөгү төмөн 
насыя берүү аркылуу колдосо, бажы 
процедураларын жөнөкөйлөштүрсө, 
баа жеткис колдоо болмок, - деп ка-
раколдук балчы Анвар Халилов акыл 
калчады. 

2011-жылдын жаз айынан баштап бал 
чарбасы 90 бүлө болуп көбөйдү - бул 
орто көлөмдөгү бал чарба. Эгер 150гө 
жеткирсе - жакшы киреше болмок. Би-
рок балчылык бизнесин кеңейтүү ме-
нен кошо көйгөйү да өсүшү ыктымал. 
Мисалы, сатып өткөрүү маселеси. Чек 
ара жабык турганда (балчылар фито-
санитардык көзөмөлдөн өтө алыш-
пайт), Казакстан менен Орусия рынок-
торуна кол жетпей, бир ууч гана кар-
дарларга ишеним бар: өзүбүздөгү бал 

сүйүүчүлөр, алыскы жана жакынкы 
чет өлкөлөрдөн келген туристтер жана 
«Кумтөр» компаниясы. Ишкер ай сай-
ын кен ишканага 200 кг бал жөнөтөт. 
Үлгүсүн мамлекеттик стандарт кызма-
тынын лабораторияларында текшер-
тип, адистерден азыктын сертифика-
тын алат. Сапатын тастыктоочу доку-
менттер кардарга бал менен кошо жи-
берилет.  Кардар өз кезегинде кагазга 
гана эмес, даам сапатына да ишенет - 
бир да жолу претензия болгон эмес. 

- Жеке ишкана каттоо «Кумтөр» 
менен келишим түзүүдөгү сөзсүз 
шарт болгон - деп Анвар Халилов 
түшүндүрөт. - Иш тажрыйбам жок эле, 
бир жактан досум жардамга келсе, туу-
гандарым карызга акча берип, унаа ме-
нен бал челек сатып алгам - бизнеске 
алгачкы салган каражат 250 миң сом 
болгон. Калганын иштин жүрүшүндө 
өздөштүрдүм. 

Күнү-түнү эмгектенүү жетишсиз бо-
луп чыкты. Жолдуу да болуш керек 
экен. Тактап айтканда жериңдеги кли-
маттын сезондогу шарттары. Бирин-
чи жылы эч жолум болбоду: жай кур-
гак болуп, күз эрте келип, суук түштү. 
Бирок ал кыйынчылыктар кайра чый-
ралтты. Ал жылы Халилов балчелек-
тин санын 25тен 50гө жеткирди. 

- Аарылар эки түрдүү бал берет - та-
лаа жана тоо гүлдөрүнөн, чекене ки-
лограммын 200 жана 250 сомдон сата-
быз. Жакшы сезон болуп, жаан-чачын 
көп жана жылуу жай учурунда алты 
тоннага дейре бал жыйнайбыз. Июн-
дун ортосунда эле биринчи бал ала-
быз. Начар жылдарда эки гана жолу 
бал жыйнаган жылдар да болгон - деп 
кеп салат. - Биздин бал баарынан мык-
ты, билген адам катары айтам. Түркүн 
чөптүн балы микроэлементтер менен 
азыктандыруучу заттар аралашкан жа-
пайы өсүмдүктөрдүн аселинен турат. 

Ширин азыктын дарылык касиетин 
балчы Халилов чындап терең түшүнөт, 
анткени медициналык билимге жана 
«Тез жардам» кызматындагы фель-
дшердик тажрыйбага ээ. Балчылык 
менен алектенүүнүн өзү эле анын ден-
соолугун чыңдаганын айтат. Аллер-
гия жок болсо, аары чаккандын пайда-
сы талашсыз, ал эми бал жыйнаганда 
жүз жолуга чейин аары чагышы ыкты-
мал! Накта балды сапатсыз аралашма-
дан оңой айрып билсе болот - жасалма 
болсо кристаллдашпайт, балким коюу-
ланат, бирок тунук бойдон калат - деп 
балчы насаатын айтып, меймандарга 
майда идиштеги жыттуу сары гүл азы-
гынан карматты. «Биздин аймак кере-

мет, мөлтүр суу, таза аба жана түркүн 
чөптөр. Мындай шартта алынган бал 
ар дайым экологиялык таза болот. Аш 
болсун!» - деп кошумчалады. 

Жоопкерчиликтїї салык 
тєлєєчї - мамлекет їчїн 
«алтын»

«Кумтөр» менен кызматташуу тары-
хында ийгиликке жеткен башка иш-
каналардын да үлгүсү бар. Алардын 
ийгилиги көбүнесе алтын кен иш-
кана менен кызматташууга негизде-
лет. Маселен, Ысык-Көл облусунда-
гы Жаңы-Арык айылында жайгашкан 
кесипкөйлөргө кийим тигүүчү ишкана 
«Айко-Сейко». Бүгүнкү күнгө фирма-
нын көп жылдан бери жакшы иштешип 
келаткан 25 кардары бар. Алар ар кыл 
тармактан, бирок эң ишенчиликтүү 
өнөктөшү «Кумтөр». Ишкана алган 
бардык тапшырыктардын 27% кана-
далык алтын өндүрүүчү компаниянын 
кызматкерлерине униформа тигүү ээ-
лейт. Кумтөрчүлөргө суу өтпөгөн, май 
жукпаган кышкы жана жайкы комби-
незондор, ысыктын табынан коргоочу, 
электр ширеткич менен иштөө үчүн 
атайы кийим тигилет. Бардык буюм-
дарга жогорку сапаттагы кездемелер 

ТОО БАЛЫН ЄНДЇРЇЇДЄН ТАРТЫП 
САПАТТУУ УНИФОРМА ТИГЇЇГЄ ЧЕЙИН 

КЫЗМАТТАШУУ ИЙГИЛИГИ: 

Ири алтын кен 
ишкананын тарыхы 
Кыргызстанда 
негизделгенден 
баштап кенге єз 
єндїрїмїн саткан 
жергиликтїї 
компаниялар менен 
жанаша жазылган. 
«Кумтєр» азык-
тїлїк, униформа, 
курулуш 
материалдарын 
жана башка 
кєптєгєн 
нерселерди сатып 
алат. «ысык-Кєл 
Кабарлары» 
канадалык 
инвестор менен 
мыкты бизнес 
жїргїзгєн 
жергиликтїї 
ийгиликтїї 
ишкерлер менен 
маектешти. 

Балчелек кирешелїї бирок тїйшїктїї 
иш. Ийгиликтин 50 пайызы аба 
ырайынын шарттары, калганы - эмгек, 
єжєрлїк жана умтулуу. 
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Орусиялык «Чайковский текстиль» 
кездеме токуучу комбинаттан алынат. 

- Кезинде бүткүл Союзга дүңгүрөп 
турган Караколдогу тигүүчү фабрика 
банкротко учураганда, үй-бүлөбүз ме-
нен кеңешип туруп, жаңы иш баштоо-
ну чечкенбиз. Уулум менен имаратты 
сатып алып, ремонттон өткөрдүк да 
USAID грантына атайы жабдуу сатып 
алдык - деп, фирманын аткаруучу ди-
ректору Нурбүбү Султанбаева баяндайт. 

Тигүүчү ишкана рынокто 13 жыл, 
«Кумтөр» менен биринчи тапшырык 
2003-жылдын 30-декабрында түзүлүп, 
кызматташуу уланып келет. Төрт миң 
метр бийиктикте жердин баалуу белек-
терин өндүрүп адамдар талыкпай эм-
гектенип келет. Аларга жанаша «Айко-
Сейко» да атаандаштыкка алдырбай, 
улам өсүп, кеңейип, улам алдыга озу-
уда. Бүгүн жеңил өнөр жай ишкана 
атайы тапшырыктар боюнча гана иш-
тейт, сырттан кошумча заказ алууга же-
тишпей турган маал. Көргөзмөлөргө 
катышуудан болсо баш тартышат - 
өндүрүштө тыңчылык күч алган. Ан-
дыктан иш тартиби жөнөкөй - тигип 
бүтүп дароо тапшыруу. Өндүрүштү 
кеңейтүү ойдо бар. Ал максатка жа-
рым миллион доллардай каражат ке-
рек. Азыр фирманын жетекчилиги 

мүмкүнчүлүктөрдү караштырууда. 
Өкмөттүн жардамына көп ишене бе-
ришпейт, Орус-Кыргыз өнүктүрүү фон-
дуна насыя алууга кайрылып, жолу 
болгон эмес. Күрөөгө сураган мүлктүн 
көлөмү өтө чоң, ал эми фирманын 
мүлкүн аябай эле арзанга баалашты 
деп Нурбүбү Бейшекеевна бир аз капа. 

- Бирок биз өлкө үчүн инвесторбуз 
да,- деп эскертет ал. - Учурунда жана 
ак ниетте салык төлөп атабыз (жылыга 
жергиликтүү бюджетке 10 млн сомго 
чейин которот), иш орундарын түзүп 
атабыз (56 кызматкер иш менен кам-
сыз) жана күнүгө өндүрүмдүн сапа-
тын жакшыртуу үчүн эмгектенебиз. 
Бирок Өкмөттөн жардам болгон жок.  

Нурбүбү Султанбаеванын пикиринде 
ушундай эле абал сырттан келген ин-
весторлордо да бар.  Инвестиция тар-
туу үчүн аларга жакшы шарт түзүү ке-
рек, тобокелдерди кыскартып, бедел-
ди көтөрүп жана инвестициялык шарт-
тарды жакшыртып. 

- «Кумтөр» болбогондо азыр Ысык-
Көл облусунда канча адам жумушсуз 
жүрмөк. Ал жакта иштеген үч миң адам 
үй-бүлөсүн багат, демек жалпы алган-
да 10 миң кыргызстандыктын турму-
шу компания бар үчүн жакшы. Ал эми 
кызматташкан ишканалар канча, биз-

дей болуп өндүрүмүн Кумтөргө сатып, 
салыгын Өкмөткө төлөп, орчундуу са-
лымыбызды кошуп келатабыз. Өкмөттө 
аны байкагандар, баалагандар барбы? 

Сапаттуу жасалган 
Мамлекетке ишен, бирок өзүң ара-

кеттен. Дал ушундай ойду карманган 
Азамат Осорбаев Жаңы-Арык айы-
лында турат. Ал  «Айко-Сейко»  фир-
масында 10 жылдан ашуун эмгектенет. 
Учурда фурнитура боюнча адис. Ин-
тервью учурунда да ишинен алаксы-
бай, кнопка такканды улантат...  

- Тажатпайбы? - деп алыстан баш-
тадым. 

- Көнүп калгам, күнүнө жүзгө чей-
ин күрмө колумдан өтөт - деп ийнин 
куушурат. - Туруктуу иш, жакшы мая-
на, дагы эмне керек? Айылда мындай 
жумушту табуу кыйын. 

Айдын жыйынтыгы боюнча кызмат-
керлерди кубаттап турушат, премия бе-
рип, майрамга белек, сыркоолоп калса 
жөлөк пул бар. Андыктан, кандай гана 
иш болбосун, адамдар аябай аракетте-
нип иштешет. Жумуштан өз эрки ме-
нен эч ким кетпейт. Жаңы келгендерди 
технолог-конструктор Гүлүмкан Омур-
канова үйрөтөт. Ишканаларда кийип 
жүргөн униформа менен атайы кий-

имдер, анын ичинде кумтөрчүлөрдүн 
кийими да Гүлүмкан эженин колунан 
чыккан. 

- Мен иштеп чыккан моделдер ме-
нен үлгүлөр сөзсүз заказчиктер ме-
нен макулдашылат. Жаккан үлгүсүн 
тандагандан кийин ошолор боюнча 
тигебиз. Сапаты менен дизайны бо-
юнча терс сөз укканыбыз жок. Фор-
ма кийгенде ыңгайлуу, бышык, оңой 
жуулат - деп өз өндүрүмүн мактайт.  
- Эң башкысы - иш ордундагы тартип 
менен сапатка көзөмөл! 

Сапатты ордунан текшерүү үчүн 
фирманын башкы директору Куван 
Жусуев кен ишканага атайы барган. 
Тоодон аябай толкунданып кайткан. 
Жаңы идеяларды тапкан. Маселен же-
ке стандарттарды иштеп чыгып, кий-
генде куюп койгондой жакшы отурган-
дагы сапатка жетүү.  «өз ишиңди заказ-
чик толук ыраазы болгондой аткар» де-
ген фирманын урааны аракетте. Анын 
ишканасы даярдаган жылуу, ыңгайлуу 
«Айко-Сейко» деген товардык белги-
си бар кийимдер катаал шартта, бийик 
тоодо иштеген адамдарга кызмат өтөп 
атканы башкы директордун кубанычы. 

Юлия ШИТОВА
Фото: Самат БАРАТАЛИЕВ

Кызматкерлер єз ишине бекем 
карманат - татыктуу маяна, 
туруктуулук, камкор жумуш 
берїїчї - мындай ишти табуу оўой 
эмес, єзгєчє айыл жергесинде. 

Нурбубу 
Султанбаеванын 
пикиринде єнїгїп 
жаткан экономикага 
инвестордун салымы 
эбегейсиз чоў. 
Чиновниктер тїшїнсє 
кана. 
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Турсезон єттї - 
таасири бир эшекке 
жїк 

- Кыргызстанды көрсөт-
күлөчү, кооз жаратылышын, 
атактуу тоолорун, аймактык 
музейлерин көрүп, улуттук 
даамын таткыбыз келет - деп, 
өткөндө Орусиялык мейман-
дар кайрылып калды, - көп ук-
кандан бир көргөн артык деп, 
азиялык өлкөнү көрүүгө ашык-
пыз. 

- Албетте көрсөтөбүз, - деп 
жооп бердим да: «Эмнени 
көрсөтөбүз?» деген ойго бат-
тым. 

Эптеп кыштан чыккан жол-
дору бузук курорттук ша-
ар менен курулуш тосулма-
га алынган музей - кечире-
сиздер, оңдоо иштери, андан 
көрө түштөнүп алалы, ырас, 
улуттук даамдар ар бир жо-
лоочунун көңүлүн алат. Ан-
дан соң чуркаган бойдон тоо-
ну көздөй - «Биздин жараты-
лышыбыздын ажайып коозду-
гун айтпа!». Ал да айтмакчы, 
же тыңгылыктуу сактай албай 
же эбин табай албай жүрөбүз. 

Маданият, маалымат жана 
туризм министрлигинин Ту-
ризм департаментинде кыш-
кы сезондун жыйынтыгы чы-
га электе Өкмөт «сезондон кол 
жуудук» деп жар салса болобу. 
Ысык-Көлдүн трассалары ме-
нен чуу, чет элдик туристтер-
ди милдеттүү катталуусун кир-
гизип, бир тобун республикага 
келбес кылдык. Бирок департа-
менттин директору Азамат Жа-
манкуловдун дымагы күчтүү 
жана ойлогону жакшыдан.

- Тоо лыжа базаларынын ээ-
лери сезон алар үчүн жакшы 
өткөнүн кабарлады, - деп Аза-
мат Капарович баса белгиледи. 
«Караколдогусунан» турист-
тер үзүлгөн жок, андан сырт-
кары, иштеп жаткан бир нече 
лыжа базалары жаңы линия-
ларды ишке киргизип, токтоп 

турган базалар жандана баш-
тады. Тармактын чоо-жайын 
жакшылап түшүнбөй туруп 
тыянак чыгара берген жетек-
чилерге түшүнө албай турам. 

- Чет элдиктерге милдеттүү 
катталууну киргизүү кандай 
таасир берди? 

- Демилге көтөргөндөрдүн 
ойлонбой кабыл алган чечи-
ми болду, биз менен макулда-
шылган эмес. Биз кабатырла-
нып чуркай баштадык, жый-
ынтыгында «паритет принци-
бин» эске алуу менен, беш күн 
ичинде жарандары катталуу-
дан бошотулуучу өлкөлөрдүн 
тизмесин бекитти - бизге баш-
ка мамлекеттер колдонгон кат-
талуу шарттары. Эң негизги 
өнөктөштөрдүн бири Ору-
сия, мурда анын жарандары 
каттоосуз бизде 90 күн, биз-
дин жарандар Орусияда бир 
жума жүрсө, азыр теңделип, 
эки мамлекетте бирдей катто-
осуз 30 күндөн жүрүүгө бо-
лот. Имидж албетте, жабырка-
ды. Дагы бир көйгөй - Адми-
нистративдик кодекске кирген 
өзгөрүү боюнча турак жайлар-
ды саатка же суткага ижарага 
берүүгө тыюу салынды. Жеке 
оюмда бул туура эмес, дүйнө 
боюнча андай таж-
рыйба бар, эч жерде 
бир күнгөбү, бир са-
аткабы, турак жай-
ын ижарага берүү 
тыюу салынбайт. 
Учурда калыбына 
келтирип, мыйзамга 
өзгөртүү киргизүү 
а р а ке т и н д е б и з . 
Анткени жайкы се-
зон келатат, жана 
нааразычылыктар 
күчөшү мүмкүн 
экенин өзүңөр да 
т ү ш ү н ө с ү з д ө р . 
Өзгөчө курорттун 
борбору Чолпон-
Ата, Бостери жана 
Караколдо. 

Эх, жолдор:  
чаў жана ремонт

Көкөйгө тийген дагы бир 
маселе  - Балыкчы - Корум-
ду трассасынын ремонту ме-
нен тешилип бүткөн жолдор. 
Ремонт жакшы-жаманбы, эп-
теп жылып атканы менен, Ка-
раколдун тургундары жолдо-
рун оңдоп берүү талабы ме-
нен митингге чыгуу чегине же-
тип калды. Шаардын жыртык 
жолдору кыштан кийин такыр 
эле аңгыл-дөңгүл «турмуштун 
жолдоруна» айланды. Курорт-
шаардын жолдору 50 жыл-
дан(!) бери оңдоло элек. Пи-
кетке чыккан эле шаардын мэ-
ри келип, Өкмөткө тиешелүү 
документтер жөнөтүлгөнүн, 
жолдорду оңдоого каржы-
лоо сураганын айтып, араң  
тараткан. 

Өкмөттүн Ысык-Көл облу-
стундагы ыйгарым укуктуу 
өкүлүнүн басма сөз кызмат-
чысы Жаныбек Кожоевдин ай-
тымында, шаардын жолдорун 
жөндөө Транспорт жана ком-
муникация  министрлигинин 
милдети болгону абалды та-
таалдаштырууда. 

- Өкмөттүн жообун күтүп 

атабыз. Анткени айрым жол-
дор республикалык мааниде 
болгондуктан министрликтин 
карамагында - дейт Кожоев. 
Караколдун бюджети 177 млн 
сомдой, шаарды өнүктүрүүгө 
30 пайызы калат, ал эми жол-
дорду оңдоого 300 млн сом та-
лап кылынат.

Жыйынтыгында финансы 
министри Адылбек Касыма-
лиев Каракол жолдорун оңдоп-
түзөөгө 62 млн сом бөлүп 
берүүгө көрсөтмө берди. Мын-
дай чечим Каракол шаардык 
кеңешинин депутаттарынын 
парламентарий, финансы ми-
нистрлиги жана жолчулар ме-
нен жолугушуусунда кабыл 
алынган. Оңдоп-түзөө иште-
ри июнда башталат.

Кыштан чыктыўбы? - 
Жайга камын!

Ал ортодо апрель келди жа-
на Департамент жетекчиси 
айткандай, жайкы сезонго ка-
мынуу керек. Эң биринчи эле 
инфраструктурадан башта-
рын айтат - Тамчыдагы аэро-
порт менен менен трассаларды 
меймандарды тосууга даярдоо 
шарт. Жайга чейин трассанын 
Чолпон-Атадан аркы бөлүгү 
аяктарына үмүтү бар. Калганы 
болсо курорттор менен эс алу-
учу жайлардын жеке даярдык-
тары, анын ичинде экология-
лык нормалар менен тамакта-
нуу коопсуздугуна жооп берүү. 

- Жайкы меймандар-
га өзгөчөлүктөрдү кам-
дадыңарбы? 

- Жайкы сезон маданият иш-
чаралары, фестивалдарга мол 
болот. Ачык асман алдында 
концерттер, спорттук таймаш-
тар өткөрүлөт. Быйыл  USAID 
менен бирге Түп аймагында эт-
нографиялык класстерди кол-
доочу долбоор жүзөгө ашыры-
лат. Мисалы бир айыл толугу 
менен этно-шаарча аталып, кол 
өнөрчүлөрдүн көргөзмөлөрү, 
улуттук оюндар, тиричилик 
адаттары, салттар, тамак-аш 
жана маданият көрсөтүлөт. 
Башкалар үчүн жакшы үлгү. 
Андан сырткары, былтыр жол-
ду бойлото кемпинг уюштуру-
уга белденген элек. Дүйнөлүк 
Банк 1,5 млн доллар бөлүп 
берүүгө даяр. Бул сезонго кан-
чалык жетише аларыбызды 

так айта албайм, сүйлөшүүлөр 
жүрүп жатат. 

- Түркүн кырдаалдардан 
улам Түркия менен Египет 
туристтерди мурункудай 
кабыл ала албай калганда, 
өзүбүзгө тартып келе алба-
дык? 

- Биринчиден, биздин 
өлкөнү, шарттарыбызды 
жигердүү рекламалоо жок. 
Улуу муундагы адамдар биз-
ди билет, ал эми жаштар 
түшүнүгү жок. Орусиялыктар-
дын өзүндө жаңы эс алуучу ай-
мактар, мисалга Крым, Сочи 
өнүгүүдө. Казакстан өз курорт-
торун өнүктүрүүдө. Натыйжа-
сында, бизге келе турган кар-
дарлар да кетип атат. Экинчи-
си - баалар. Түркия же Малай-
зия менен атаандашуу бизге 
кыйын, баасынан дароо утула-
быз. Бизге жолдомонун баасы-
нан 40-50 пайызын азык-түлүк 
түзөт, бардыгы импорт. Ысык-
Көлгө жеткиче ал дагы эки эсе 
кымбаттайт. Бүгүнкү күндө биз 
атаан даштыкка эч туруштук 
бере албайбыз. Ага кошуп, сер-
вистин жоктугу. Республика-
нын имиджин жакшыртуу бо-
юнча иш жүргүзүп жатканы-
быз менен, анын ичинде интер-
нетте да - ал жетишсиз. 

Башкаларда кандай 
Соңунда, Кыргызстанды 

жакшы тааныган чет элдикти 
биздин эң мыкты Каракол лы-
жа базабыз менен ушул сыяк-
туу Европалык лыжа базаны, 
Сербиядагы Копаоникти са-
лыштырууну сурандык. Бал-
ким, үйрөнчү учурлар бар. Тиз-
меси мындай болду: 

- Каракол базасынын жа-
нында отелдер жетишсиз, ал 
эми тургандары кымбат. Ко-
паоникада түркүн капчыктар-
га “чак” (5 евродон 70 еврого 
чейин шарттары, тамагы жана 
SPA кирет) отелдер жетиштүү. 
Алыскы отелдер болсо базага 
чейин акысыз трансфер берет. 

- Копаоникада трассаларды 
күнүгө таңкы 6да, аба ырайы-
на карабай текшилеп турушат. 
Ал эми Караколдо кар жааса 
андай иш аткарылбайт. 

- Копаоникада тоонун бетин-
де тез татым кафелер көп. Бир 
аз шам-шум этип, ичиндеги же 
сырттагы очокко жылынып от-
урса болот, шезлонгдордо эс 
алып, таза, жылуу жана акы-
сыз туалеттер.

- Атайы Куткаруу кызматы, 
медициналык жардам, поли-
ция мыкты жана толук кооп-
суздукту сезүүгө болот.  

- Тоодо лыжа тебүүдөн сырт-
кары, көптөгөн экскурсиялар, 
түнкү клубдар, кийим-кече ме-
нен сувенир, жана лыжа тебүү 
шаймандарын саткан дүкөндөр 
иштейт. 

- Копаоникага аэропорттон 
жетүү, Манастан Караколго 
чейин бирдей. Бирок Сербия-
дагы базага чейин жол мыкты, 
ал эми Караколдогу жол жыр-
тык менен тешик. 

Ренат ЧИКАЕВ

Кыргызстандагы кышкы туристтик сезон 
жыйынтыктала элек, бирок суроолор ушу 
тапта эле кєп: «турмуш жолун» ремонттоо 
аягына качан чыгарынан тартып, чет 
элдик туристтер милдеттїї каттоодон 
єтїїсїнє чейин. туристтик «жыртыктарды» 
баратып жамоого туура келип отурат.

БЕЙИШТИН ТЄРЇ БОЛГОНДО
ЫСЫК-КЄЛ: 

Кєз ачып, жумгуча Рапопорт 
аллеясынын жарымы 
жагымдуу элеске айланды. 
Эми анын калыбына келтирїї 
аракети жїрїп жатат. 
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«Сугат маселесин чечип 
атабыз»

- Республиканы кыдырсаң, ай-
доо аянттар өтө азайгандай сези-
лет. Мурда айыл чарба талааларын-
да азыр турак жай курулган. Чын-
дап эле айдоо талаалардын көбү са-
тылдыбы? 

- Албетте жок. 75% жер калктын 
менчик үлүшүндө, калганы мамле-
кетке таандык. 49 жылга ижарага бе-
рилген жер тилкелери бар, дал ошол 
жакта курулуш иштери жүрүп, айдоо 
жерлери азайганы ошондон. Респу-
бликада 1,191 млн га жер айыл чар-
бага арналганы катталган, анын 110 
миң га иштетилбей турат. Быйылкы 
көрсөткүч 82 миң гектар аянт. Башка-
ча айтканда, биз улам жаңы жерлер-
ди өздөштүрүп атабыз. Кыйынчылык-
тар болсо топурактын сапаты менен 
сугаттын тартыштыгы. Андай жерде 
бир нерсе өстүрүү үчүн мээнет жана 
акча жумшаш керек. Ал үчүн убакыт, 
бир нече жыл керек. 

- Министрлик көйгөйлөрдү, ми-
салы сугат маселесин кандай че-
чип атат?  

- 2017-жылдын соңуна чейин сугат 
системаларын калыбына келтирип жа-
на жаңыларын куруу боюнча 24 ин-
вестициялык долбоорду соңуна чы-
гармакчыбыз. Учурда тогузу аяктады, 
калганына каражат издеп атабыз. Кы-
тай алты долбоорго 32 млрд сом салу-
уга даяр. Араб координациялык то-
бу да жардамга колун сунууда, Ислам 
өнүктүрүү банкы Талас облусу, Кара-
Буура району, Сарымсак айылында-
гы каналды калыбына келтирүү үчүн 
долбоор баштады. Ал аягына чыкса 
бир миң гектар жерди иштетүүгө кир-
гизебиз.  

- Ысык-Көл облусунда андай дол-
боорлор барбы?

- Келерки жылы Тоң районундагы 
Ак-Өлөң каналынын реконструкци-
ясын кытайлык гранттын эсебинен 
баштамакчыбыз.  Корея Республика-
сы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, 
Жети-Өгүз районундагы Кара-Булуң 
каналын курууну пландап атабыз. 

Чолпон-Атадагы агындыларды таза-
лап, сугатка колдонуу долбоору даяр-
далып жатат. 

 «Єз шекерибиз болот»
- Жаныбек Калканович, жазгы су-

гат иштерине даярдык тууралуу ай-
тып бересизби? 

- Быйыл жазгы сугат иштерин кар-
жылоо боюнча жаңы токтом иште-
лип чыкты. Дыйкандарга 7 млрд сом-
дой жеңилдетилген насыя бөлүнөт, ал 
былтыркыдан 2 млрд сомго көп. Ан-
дан сыркары, кайра иштетүүчүлөргө 
үстөк 6% болуп, төмөндөдү. Мын-
дай жеңилдик чийки зат эмес, даяр 
өндүрүм чыгарып, экспорттоого түрткү 
берүү максатында берилет. Башка тар-
мактар да сөзсүз эсте, өткөн жылы 
малчыларга жардам бергенбиз, баса 
кант кызылчасы боюнча рекорддук 
мол түшүм болгон. 

- Шекер маселеси ошону менен 
чечилдиби? Мурда 80% чейин Ка-
закстан менен Украинадан импорт-
толуп, өзүбүздүн заводдор токтоп 
турган.

- Быйыл  жалпы көлөмдүн 15-20% 
гана импорттолгон кант, калганы 
өзүбүздүкү. Акырындап айдоо аянатта-
рын көбөйтүүдөбүз, мол түшүм алсак 
республика толугу менен өзүн өзү кам-
сыздоого чамасы жетет. Азык-түлүк 
коопсуздугундагы дагы бир пунктту 
толуктай алабыз. 

 «Кумтєрдїн» колдоосу 
маанилїї»

- Өткөндө премьер-министр Со-
оронбай Жээнбеков Кыргызстан-
да жазгы талаа иштерине күйүүчү 
май жетишсиз деп билдирген. Абал-
да жылыш барбы?

- Дыйкан чарбачыларга жазгысын 
42,2 миң тонна дизелдик күйүүчү май 
керек, бизде болсо 18 миң тоннадай 
бар. Бирок күйүүчү май менен маселе 
болбойт. «Газпром» менен үзгүлтүксүз 
камсыздоо боюнча макулдашуубуз бар. 
Баса, фермерлер ири нефтебазалардан 
сатып алса, бир литринен эки сомго 
чейин үнөмдөй алышат, АЗСте болсо 

40 тыйын үнөмдөө шарты бар. Бул да 
айыл чарбасын колдоо. 

 - Бир нече жыл мурда «Кумтөр» 
фермерлерге арзандатылган дизель 
майын бөлүп берген.

- Билишимче, инвестор ал ишин 
улантууда. Алар аймактагы айыл 
чарбасын колдоого ар дайым каражат 
бөлүп келишкен. Былтыр Тоң райо-
нундагы Күн-Чыгыш айыл өкмөтүнө 
машина-трактордук станция курууга 
каражат берген. Андай долбоорлор-
дун мааниси зор, анткени Кыргызстан-
да айыл чарбасындагы техника паркы 
көптөгөн жылдар бою жаңыртылбай 
турган.

 «Бизде да киноа бар»
- ЕАЭБ аймагында кардарларга 

белгилүү жана сүйкүмдүү бренддер 
бар: марокко апельсиндери, Таш-
кент арбуздары ж.б. Кыргызстан 
ошондой таанымал өндүрүмгө ка-
чан ээ болот?

- Биздин да бренддерибиз бар. Ми-
салы, фасоль жана кыргыз балы. Биз-
дин бал дүйнөдөгү эң мыкты экенинен 
шек жок. Андан сырткары, кыргыз ка-
гы бааланат. Бирок биздин айрым уни-
калдуу өндүрүмдөр Орусия менен Ка-
закстандын рынокторунда белгисиз. 
Ош облусундагы Араван районунда 
эң сонун эрте бышкан картөшкө өсөт. 
Биринчи түшүмү апрель-майда алы-
нат, ал мезгилде Орусияда али кар жат-
кан болот. Өндүрүш көлөмүн жогору-
латып, ошол жактарга саткан жакшы  
болот. 

- Кыргызстандын ар бир 
облусу белгилүү болгон 
өндүрүмдөрдү атай ала-
бызбы? 

- Ар бир районго эмне 
өстүрүү жакшы болорун 
сунуштайбыз. Нарын – 
картөшкө менен малчылык, 
Ысык-Көл – мөмө-жемиш, 
карагат. Эксперимент ката-
ры көл кылаасында киноа 
өстүрө баштадык. Аш таа-
руу сымал, бирок андан би-
раз чоңураак дан азык. Биз-

де ал белгисиз болгону менен Евро-
пада абдан популярдуу. Андан пайда-
луу салаттар даярдалып, сууга бышы-
рып да жешет. Азырынча тажрыйба 
ийгиликтүү, жылына киноа айдооло-
ру көбөйүп баратат. Баткен облусун-
да болсо өрүк менен шабдалы мөмө 
бактарын көбөйтүүнү кеңеш беребиз. 
Ошто помидор менен эрте бышкан 
картөшкө жакшы өсөт. Таласта болсо, 
албетте, фасоль менен кара өрүк. Чүй 
облусунда болсо баарын өстүрсө бо-
лот, бирок басым дан азыктарына жа-
салат. Жалал-Абад менен Ошто бакча 
өсүмдүктөрүнө басым кылабыз. Ке-
лерки жылдан баштап, үрөөн багы-
тын өнүктүрө баштайбыз. 

- Дотациялар кандай көлөмдө бе-
рилет? 

- Мамлекет эсебинен үрөөн баасынын 
30% камсыздалат. Ал түшүмдүүлүктү 
жана өндүрүмдүн сапатын жогорула-
тууга жардам болот. Буга чейин Кыр-
гызстанда айыл чарбасында дотация-
лар болгон эмес. 

- Көптөгөн окурмандарды кызык-
тырган суроо: былтыр кыргызстан-
дыктар арзан жана даамдуу поми-
дор жегени жок. Эмне үчүн?  

- Рынокто импорттолгон помидорлор 
сатылды, анткени жергиликтүүсү ку-
урап калган. Албетте, уят. Айыл чар-
басын, күнөсканаларды өнүктүрүүгө 
ушунча эмгек жана каражат жум-
шап, тамчылатып сугарууну жайыл-
тып, акыры помидорду Кытай менен 
Өзбекстандан сатып жеш уят. Бирок 
жаанчыл аба ырайы помидорго томат 
күбөсү түшүшүнө себеп болду. Биздин 
фермерлер ал курт менен күрөшүүнү 
учурунда биле албай, азык-түлүктү ту-
ура сактоого жетишпей, акыры ошон-
дой жыйынтык болду. Быйыл дыйкан-
дарды кышында чакырып, окуттук. 
Жакшы түшүмдөн үмүттөнөбүз.   

 
Екатерина УЛИТИНА

Ал ортодо

2016-жылы «Кумтєр» менен Мамлекеттик 
айлана-чєйрєнї коргоо жана токой чарбасы 
агенттиги ортосундагы соттук териштирїїлєрдїн 
негизинде Бишкектеги райондор аралык сот 
«Кумтєр Голд Компаниге» айрым финансы-
лык аракеттерди аткарууга, тактап айткан-
да активдерин берїїгє, дивидент тєлєєгє жа-
на ссуда берїїгє тыюу салган. Соттун чечими 
менен эсептери камакта турган їчїн, компа-
ния мурдакыдай болуп ысык-Кєлдї туруктуу 
єнїктїрїї боюнча долбоорлорду каржылоого 
акча бере албайт. демек башкалардын ичинде 
айыл чарбасын колдоп, фермерлерге жеўилдик 
менен дизелдик майдан жардам кылуу учурда 
мїмкїн эмес. 

«ЖЕРГЕ МЭЭНЕТ МЕНЕН  
АКЧА ЖУМШОО АБЗЕЛ»

БАсА
Фермерлерге жардам

Кєптєгєн жылдар бою ысык-Кєл облу-
сундагы сугат кєйгєйїн чечїїдє «Кумтєр» 
компаниясы жардам берип келет. Аймак-
тагы ирригациялык системалар, суткалык 
суу сактагычтар менен каналдар калыбы-
на келтирилїїдє. Былдыр Жети-єгїз жа-
на тоў райондорунда эки суткалык жєнгє 
салынуучу бассейн менен суу сактагыч та-
заланып, каналдардын нугу тазаланган. 
2016-жылы 12 объектиге 14 млн сом ка-
ражат жумшалган. Мурдагы жылы болсо 
тєрт суткалык жєнгє салынуучу бассейн 
менен суу сактагыч оўдолгон. ысык-Кєл 
облусундагы кургакчыл райондорду сугат 
суу менен камсыздоодо ушул сыяктуу иш-
тер абадай зарыл жана маанилїї. 

Айыл чарба 
министрлигинде жыл 
тїшїмдїї болот деген 
божомол бар, бирок 
кїтїлбєстїктєрдєн да 
эч ким кепилдик 
бербейт. єткєн жылы 
помидордун тїшїмї 
куурап калган, андан 
мурда болсо бїтїндєй 
кант кызылча тармагы 
унуткарылган. 
Быйылкы жылдын 
абалы тууралуу 
министрдин орун 
басары Жаныбек 
Керималиев бяндап 
берди. 
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«Центерра» коопсуздук 
деўгээлин жогорулатуу 
жана эмгекчилердин 
жумушу менен 
саламаттыгын коргоо 
їчїн «Work Safe/Home 
Safe» программасын 
иштеп чыкты. 

Эў башынан 
жоопкерчиликтїї 

«Кумтөр Голд Компани» 
негизделген күндөн баштап 
коопсуздук техникасын жа-
на эмгек менен саламаттык-
ты коргоо эрежелерин сак-
тоого абдан катуу талап кой-
гон Кыргызстандагы бирден 
бир компания экени жашы-
руун эмес. Ал талаптар баа-
рына бирдей, жогорку жетек-
чиликти, офис кызматкерле-
ри, карьердин самосвал ай-
доочусу болобу, же өнөктөш 
компаниянын кызматкерин, 
ал тургай меймандарды да 
камтыйт. Күнүгө иш башто-
одон мурда жаңы келгендер 
атайы коопсуздук боюнча тре-
нингдерден өтүшөт. Ал эми 4 
миң метр бийиктиктеги кыз-
маткерлер ишке киришүүдөн 
мурда күнүгө атайы инструк-
таждан өтөт. Кен ишканага 
барган меймандар да атайы 
көрсөтмөлөр, шарттар менен 
таанышат. Ал эми медици-
налык кароодон өтүү - тоого 
чыккыча, жана кен ишканага 
жеткенде ар бир барган адам 
үчүн сөзсүз шарт. Бийик тоо-
луу шартта эмгектенүү үчүн 
мыкты ден соолук талабы айт-
паса да түшүнүктүү.     

Өндүрүшчүлөр арасында 
мындай тартип жана шарт-
тар менен мактана алчулар 

жокко эсе, туурабы? Канада-
лык инвестор үчүн бул шарт-
тар чек эмес, туруктуу жак-
шыртууга ар дайым орун бар.  
2016-жылдын күзүндө «Цен-
терра Голд Инк» компаниясы 
ири масштабдуу, коопсуздук-
тагы лидерлик боюнча «Work 
Safe/Home Safe» долбоорун 
ишке ашыра баштады. Ата-
лышы “коопсуз иштеп, үйгө 
аман-эсен кайтуу” дегенди ту-
юнтат. Демилге үчүн ишкана 
ичинде кумтөрчүлөр биринчи 
болуп тандалды. Кыргызстан-
дын тоо-кен өндүрүшчүлөрү 
арасында Кумтөр кайра-
дан биринчилерден болуп, 
өндүрүштөгү коопсуздукту 
жакшыртууда саамалык баш-
тады.  

- «Центерра» жакынкы жыл-
дары жаңы жана аракеттеги 
кен өндүрүштөрүндө курулуш 
иштерин жүргүзүп, кеңейүүнү 
көздөп жаткан кези. Албет-
те, башкаруудагы жоопкер-
чилик негизги таяныч бо-
лот жана ал ар тараптуу, ар 
бир кызматкерден тартып, 
жетекчилерге чейин болуу-
су абзел. Жалпылап айткан-
да, биздин компанияга кирген 
ар бир кен ишкана жана дол-
боор аракеттенүүсүндө кооп-
суз жана натыйжалуу иштөөсү 
үчүн жоопкерчиликтүү жа-
на кесипкөй мамиле - деп, 
алтын өндүрүүчү компания 

бизнес жүргүзүү саясатын 
түшүндүрөт. 

Кызматкерлерди 
татыктуу баалоо 

...бул жакшы маяна жа-
на иштен кетирбөө деген 
көпчүлүктүн түшүнүгү. Бирок 
эң маанилүү - өндүрүштөгү 
коопсуздукту көбүнчө эсепке 
алышпайт. Жумуш берүүчүлөр 
талап болгон шарт түзбөйт, 
жумушчулар талап кылбай, 
кол шилтеп, коопсуздук тех-
никасынын эң жөнөкөй эреже-
лери сакталбайт. Кыргызстан-
да андай кайдыгерлик адам 
өмүрүн кыйган кырсыктарга 
айланган учурлар кездешет. 
Кызматкерлердин саламатты-
гы менен эмгек коопсуздугу 
эң биринчи орунга коюлуу-
су шарт жана буга бардык та-
раптар кызыкдар болгону туу-
ра деп канадалык жетекчилик 
терең ишенет. Өз тармагын-

да өндүрүштөгү коопсуздук 
боюнча лидер болгон компа-
ния өз ишканасында кырсык-
тар тилекке каршы кездешке-
нин жашырбайт. 

- Биз кызматкерлерибиз ко-
опсуз шартта эмгектенип, 
үй-бүлөсүнө аман-эсен кай-
тып баруусуна жоопкерчилик 
алуу менен бирге, «Центерра-
дагы» ар бир адам, жалдан-
ган кызматкерлер жана бизнес 
өнөктөштөр да өзүнүн жана 
жанындагы кесиптештеринин 
коопсуздугу үчүн жеке жооп-
керчилик алууга милдеттүү 
деп ишенебиз. Ушуга бай-
ланыштуу «Work Safe/Home 
Safe» программасы иштелип 
чыккан. Биздин уюмдун бар-
дык деңгээлдеринен пикир жа-
на маалымат топтолуп, талку-
уга коюлуп, «Центерраны» ко-
опсуз башкаруу программасы-
на киргизилген, - деп баяндайт 
инвестор. 

Ал кандайча 
аткарылат 

Өткөн жылдын соңунда 
башталган программа 
«Кумтөрдө» 2017-жылдын 
соңуна чейин толук аракет-
ке киргизилет. Ал үчүн кыз-
маткерлер үчүн бир күндүк, 
жетекчилер үчүн эки күндүк 
окутуучу тренинг өткөрүлөт. 
Анын жүрүшүндө програм-
мадан өткөн ар бир кызмат-
кер жүрүм-турумун эрежелер-
ге туура келгендей өзгөртүүгө 
үйрөнөт. Андай өзгөрүүлөргө 
бир-эки күндө эле көнүп кетүү 
үчүн атайы эмоцияларга та-
асир этүүчү интерактивдүү 
көнүгүүлөр бар. Тренингдер-
дин соңунда дагы коммента-
рийлер менен сунуштар чогул-
тулат, жана алар башкаруу ме-
нен корпоративдик маданият-
та жакшыртуу лар үзгүлтүксүз 
болушу үчүн колдонулат. 

- Эң мыкты көрсөткүчтөргө 
ар бирибиздин туруктуу умту-
луубуз - биздин баалулуктар 
менен ийгиликтин кепилдиги, -  
деп компанияда ишенишет. 

Екатерина РОЗИНА

«КУМТЄРДЇН» АЛТЫН ЭРЕЖЕСИ:

КООПСУЗДУК БААРЫНАН БИЙИК!

«Коопсуздук техникасын бекем сактап иште, жумуштан 
кийин їй-бїлєўє аман-эсен кайтып бар», - Кумтєрдїн 
алтын эрежеси. Сїрєттє єткєн жылы бургуштаган 
дарыяга машинеси менен тїшїп кеткен тогуз адамды 
сактап калган компания кызматкери Абдурахим 
Мамбеталиев. Кумтєрдєн коопсуздук кызматында 
Абдурахим 18 жылдан бери эмгектенет. Эў мыкты 
физикалык даярдыгы, єзгєчє кырдаалда тез жана туура 
чечим кабыл ала билїїгє профессионалдык жєндємї 
адамдарды сактоого жардам берди. 

СЄЗМЄ СЄЗ

«Биздин максат – кырдаалдар жана 
травматизм боюнча нєл кєрсєткїчї»

«2016-жыл биз їчїн мол болду. Коопсуздукта-
гы лидерлик боюнча «Work Safe/Home Safe» про-
граммасын киргизїїнї баштадык. Биздин мак-
сат – кырдаал дар жана травматизм боюнча нєл 
кєрсєткїчї жана ар бирибиз ал максатта туруктуу 
болуубуз шарт».

«Кумтєр Голд Компани» президенти  
Дэниел Дежарден
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ЄНДЇРЇШ 
ЄРКЇНЇ 
ЄСЇЇДЄ 

єйдє-тємєн 
мезгилдерден кийин 
Курмєнтї цемент 
заводу кайрадан 
бутуна турду! 
«Кумтєр» 
компаниясынын 
кємєгї менен акыркы 
эки жылда ишкана 
кайра жанданууга 
жетишти. Бїгїн болсо 
келечекке арышын 
кеў таштап, єркїнї 
єсїїдє.    

Пайдубалы  
кандай  
тїптєлгєн 

Ысык-Көл облусундагы 
Түп районунун Күрмөнтү жа-
на Ак-Булак айылдарында-
гы калк биригип 2250 адам. 
Башка ушу сымал айылдар-
дай эле алар малчылык жана 
айыл чарба аркылуу жан багы-
шат. Жаштардын баары иш из-
деп кетишкен. Ал эми айылда 
калгандары болсо 1954-жылы 
негизделген цемент заводун-
да иштеп күн көрүшөт. Бүгүн 
73 адам эмгектенет. Айрым-
дары ишканада көп жылдан 
бери, мисалы, Азат Анапия-
ев, шаар түптөөчү заводдо ко-
нус агрегатынын машинисти 
болуп 40 жылдан ашуун кыз-
матта жана убактылуу кыйын-
чылыктарга карабастан, иши-
не чындап берилген.    

- Оор күндөр өттү, азыр тур-
муш нукка түшө баштады, - 
деп белгилейт Азат байке. -Эл 
аракет кылып, заводду токтот-
пой иштетүүдө, ийгиликке 
ишенебиз. Учурда «Күрмөнтү 
цемент» акиташ эле чыгаруу-
да. Карьер Ак-Булак айылы-
нан үч чакырым аралыкта ту-
рат, ал жактан эски БелАЗ ме-
нен жогорку сапаттагы аки-
таш алып келинет. Чийки зат 
кеминде 70 жылга жетет. Бир 
кездерде комбинат цемент да 
өндүрчү. Бирок меш иштен 
чыгып, ал өндүрүш токтоп 
калган. 

- Азыр жабдуулар оңдоодон 
өтүп жатат. Быйыл ай сайын 
4000 тонна цемент өндүргөн 

линияны ишке киргизүүнү 
көздөп атабыз, - деп завод-
дун аткаруучу директору Олег 
 Отточко билдирет. 

Олег Евгеньевич бул аймак-
та өмүр бою жашайт. Анын 
атасы Күрмөнтү заводун пай-
дубалдан баштап курулушуна 
катышкан. Отуз жашынан ал 
жакта иштеп баштаган. Ата-
Мекендик согуштан кийин эр-
кектер жетишпей, аялдар ме-
нен балдар түйшүктү моюнда-
рына алган. Николаевка айы-
лынан чопо ташып, андан ка-
рапа чатыр жасашкан. Айрым 
үйлөрдө ошол чатырлар дагы 
эле турат. 

Уулу атасынын жолун 
жолдоду. Казакстандагы ин-
дустриалдык институттан 
өндүрүш жабдууларын кол-
донуу жана монтаждоо ке-
сибин окуду. Ошол эле жер-
ден болочок жубайы менен 
табышкан. 1997-жылы меке-
нине кайтып келгенде, завод 
токтоп турганына 4 жыл бол-
гон. Адистер туш-тушка та-
рап аткан. Андан кийин үмүт 
жандана баштады - үчүнчү 
цемент линиясын куруу кеп 
боло баштады. 

- Чөккөн жокпуз, акырын-
дап өндүрүштү жылдыра 
баштадык. Көмүр тегирмен 
эскилигине жетти. Биз аны 
кайрадан курап чыктык, жаб-
дууну толуктадык, инвестор-
лор салым кошо баштады, - 
деп Олег Евгеньевич эске-
рет. - Ошентип, 1998-жылы 
тоо кен ишканага материал 
жеткирүү боюнча биринчи ке-
лишимдер түзүлдү. 

Жакшы 
турмушту аркалап 
чет єлкєгє 

Кыйынчылыктар ал менен 
бүткөн жок. 2001-2006-жылда-
ры завод ээлери бир нече жолу 
алмашты, карыздарга байла-
ныштуу токтоп калган учурлар 
да болду. Бүгүн «Күрмөнтү 
цементтин» негизги акция-
лар пакети казактарга таан-
дык жана акыркы эки жылда 
туруктуу иштеп, негизги кар-
дар менен келишимди акыркы 
тамгасына чейин так аткарып 
жатат. Казак инвесторлор бул 
жакта көбүрөөк ишенимге ээ 
болуп, эртеңкиден күмөн жок 
болгондо мындан да көбүрөөк 
инвестиция салып, жабду-
уларды жаңыртууга умтул-
мак. Даяр өндүрүмдү Алма-
ты облусуна экспорттоого, 
башка жергиликтүү ири ком-
панияларды тейлөөгө бол-
мок. Өндүрүштүк потенци-
ал чындап зор! Завод бир ай-
да бир жарым миң тонна аки-
таш өндүрө алат. Ал эми це-
мент менен акиташтын неги-
зинде көптөгөн курулуш ма-
териалдарын өндүрүүгө бо-
лот: пескоблок, пайдубал үчүн 
бетон буюмдар, силикат кир-
пич, сэндвич-панелдер. 

- Мындай жогорку сапат-
та акиташ республика боюн-
ча башка жерде жок - деп за-
вод директору ишендирет. 
-Жаңы мешти ишке киргизүү 
менен жумуш орундарын 
көбөйтөбүз, 24 га ээ болгон 
жерибизде курулуш баштай-
быз. Логистиканы да жак-

шыртсак болмок - мештер 
үчүн көмүрдү унаа менен 
эмес, поезд менен ташыган-
дай кылып. Бирок ал азырын-
ча кыял. Өкмөткө жардам су-
рап кат менен кайрылган элек, 
бирок чололору тийбей жа-
тат окшойт, анткени биздин 
көлөмдөр азырынча чакан. Би-
рок ал көлөм да облус үчүн 
маанилүү. Өз күчүбүз менен 
аракеттенип жатабыз. 

Карапайым жумушчулар да 
өзүнө ишенип көнгөн. Жакшы 
маяна үчүн коңшу өлкөлөргө 
кетип жаткан адистер да бар. 
«Аларга доо кое аламбы? 80 
миң рубль төлөй албайм» - 
дейт жетекчи. Айтмакчы, иш-
канадагы айлыктар да дурус - 
15 күн эмгек үчүн 20 миң сом. 
Бирок чет өлкөдө иш табуу 
мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк. 
Айрымдар бир-эки жылдан 
кийин каражат топтоп келип, 
турак жай салып, короосун 
кеңейтет, малын көбөйтөт. Ал-
бетте бул жакшы. Бирок тур-
мушун оңдоо үчүн мекенден 
кетүү аргасыздыгы начар. 

Ишеничтїї  
єнєктєш жанаша 
турганда 

Толук жүктөлгөн БелАЗ 
акиташты комбинаттын 
майдалоочу-сорттоочу лини-
ясына алпарат. 100мм ге чей-
инки кесек таш транспортер 
аркылуу конустук дробилка-
га түшүп, 20-14 ммге чейин 
майдаланат, андан соң  900-
1000 градус ысык мешке ба-
рат. Жыйынтыгында биринчи 

сорттогу 90% курамы кальций 
менен магнийдин активдүү 
кычкылы турат. 

- «Кумтөр» ай сайын 350 
тонна акиташты цианиддер-
ди нейтралдаштыруу, алтын 
кенди иштетүү үчүн сатып 
алат. Быйыл 4200 тоннага ке-
лишим түзүлгөн - бул алтын 
кен ишкана муктаждыгынын 
туптуура жарымы. Ал эми Ка-
закстандагы заказчиктин тала-
бы атайы биг-бэг - бир тонна-
га чейин батырган герметика-
луу кап. Акиташты дароо ма-
шинеден капка салып, кен иш-
канага жеткиребиз. 

Даяр өндүрүмдүн сапаты 
заводдун лабораториясында 
текшерилет. Жеткирип бер-
генден кийин акиташтын 
активдүүлүгүн кумтөрдүк 
эксперттер текшерип, адистер 
эки жыйынтыкты салышты-
рат. Сапатта чоң айырма же 
же өндүрүмдү жаратпай, кайра 
кайтарган учур эч качан бол-
гон эмес.

- Биздин ишибизде «Кумтөр» 
- ишенимдүү өнөктөш, бул аб-
дан маанилүү. Эртеңки күндөн 
эмнени күтүүнү билебиз. Де-
мек, иш бар, заказдар, жет-
кирип берүүлөр да бар, алар 
болсо айлыктар маалында бе-
рилип, кызматкерлердин үй-
бүлөсү ток болот - деп Олег 
Евгеньевич акыл калчайт. 

Дал ушундай бетондой бе-
кем жана ишенчиликтүү ой-
жүгүртүү жана иштерман кол-
дор өлкөнү кармап турушат.  

Юлия ШИТОВА
Фото: Самат БАРАТАЛИЕВ

Заводдун  
єндїрїш жєндємї 

чоў. Кызматкерлери 
да бар. Баарын 

жакшы нукка салып, 
цехтерди жаўылап, 

єнїктїрїїгє каражат 
салса, Кїрмєнтї 

заводу аймактагы 
алдыўкы ишкана 

боло алат. 
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Кыргызстандын 
фотожурналисттер союзунун 
тєрагасы, «По следам 
снежного барса» (Ак 
илбирстин изи менен)  
эко-долбоорунун автору 
владислав ушаков февраль 
айынын акыркы аптасын 
фото мергенчилик менен 
єткєрїп, Ак-шыйрак тоо 
кыркасы менен анын 
жаныбарлар дїйнєсїнїн 
деўиз деўгээлинен тєрт миў 
метр бийик турган  
кайталангыс кєркїн тартты. 
Сууктун мекени – кышкысын 
ал жактагы аба 
температурасы минус  
38 чейин тємєндєйт. 
Жаратылыштын кол 
тийбеген сулуулугу, чексиз 
мєўгїлєр мейкиндигинде 
жапайы жаныбарлар 
коопсуз сезип, ишеничтїї 
жїрїшєт. Жалгыз кокустук – 
фотоаппарат кєтєргєн 
«мергенчи», анын 
объективине кїтїлбєгєн 
жерден тїшїп калуу мїмкїн!

Петров мєўгїсїнїн 
таманында жїз жыл 
мурда табигый тоо кєлї 
пайда болуп, мєўгїнїн 
ысымын алган. Жылуу 
мезгилде кєгїлтїр 
суу ак чокулардын 
курчоосунда 
жылтылдап турат. 
Кышкысын бийик 
тоолуу суу тоўуп 
турат. Петров мєўгїсї, 
Кыргызстандын башка 
мєўгїлєрїндєй эле 
тартылып баратат, 
50-жылдардан бери 
бир жарым километрге 
кыскарган. Гляциолог-
окумуштуулар анын 
себебин климаттын 
єзгєрїп, глобалдык 
жылуулануу 
жїрїп жатканына 
байланыштырат. Ал 
эми Кумтєр кенин 
иштетїї мєўгїлєрдїн 
эришине тиешеси жок. 

Ак-Шыйрактын ак 
мєўгїлїї чокулары 
Борбордук Тянь-Шандын 
кєлємї боюнча экинчи 
муз тїйїнї. Аянтынын 
46 пайызы (430 чарчы 
километр) мєўгїлєрдєн 
турат, алардын саны 
150дєн ашат. Петров 
мєўгїсї Ак-Шыйрактын 
эў чоўдоруна кирет, 
андан Нарындын негизги 
куймасы - Кумтєр 
дарыясы баш алат. 

АК-ШЫЙРАКТАГЫ 
АППАК КЫШ
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ГЕЗИТ ЭЭСИ: КР Маданият, 
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министрлиги. Гезит шаршемби 
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башкармалыгынан єткєн катталуу 
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ЫСЫК-КЄЛ КАБАРЛАРЫ

Ал эми кызарган 
тїлкї адамдын жакын 
жїрїшїнє дээрлик 
маани бербейт. Сїрєткє 
да єзї кызыгып, тїшїп 
берет. Адамдын колунан 
азыкты коркпой жейт, 
кеткенде карга шурудай 
из калтырат. 

Аска-зоолордун кєркї - аркар, кулжа. Адамды єзїнє 
10 метрге чейин жакын жолотот. Кумтєр - кайтарылган, 
режимдик объект, андыктан куралчан браконьер ал 
тарапка барбайт. Адамдан эч кандай зыян кїтпєгєн 
жапайы жаныбарлар коркпой оттоп жїрїшєт жана эки 
аяктап баскандар менен иши жок. Айрымдары болсо, 
кызыгып мейманды тиктешет - балким объективинен 
«чымчык учуп чыгат»!
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Жолду светофордун жашыл жарыгы кєйгєндє єтїї керек 

Їтїктєп бїткєндєн кийин їтїктї электр 
тармактан єчїргєнїўдї ар дайым текшер! 

Эч качан эч кандай дарыларды даамдап кєрбє!
Їйдєн чыкканда газды жанган боюнча эч 
качан калтырба!

Ваннадагы ысык жана муздак 

суунун єчїк экенин кирип текшер. 

Ширеўке балдар оюнчугу эмес!

Бейтааныштарга эшикти эч качан ачпа! 

Бєбєктєр баракчасы 


