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Облустук коомдук – саясий гезит

АТАЙЫН 
САН

Августтун башында чыккан 
«Кумтөрдүн» отчету алтын кен иш-
кананын айлана-чөйрөнү коргоодо 
негизги көрсөткүчтөрүн, коопсуздук 
техникасы менен социалдык жооп-
керчилик суроолорун камтыйт. Доку-
менттин басымдуу бөлүгү инвестор 
ишмердүүлүгүн баштагандан бери 
бийик тоолуу кендеги аткарып кел-

ген жаратылышты коргоо иштерине 
арналат жана ал түшүнүктүү. Бар-
дык өндүрүштүк ишканалар айлана-
чөйрөгө таасир этет. Бирок баары 
эле тобокелдерди тизмектеп, алар-
ды азайтууга жана экологиялык ба-
лансты сактоого кам көрө бербейт. 
Бул жаатта Кумтөр кен ишканасы 
тоо-кен өндүрүшчүлөрү арасында-

гы лидер жана көрсөткүчтөрүн ту-
руктуу жакшыртууга умтулат.

Инвестор айлана-чєйрєнї 
коргоодо кандай иш-чараларды 

єткєрєрї жєнїндє кенен 
маалымат 4-5-бетте  

Жаратылышты рационалдуу пайдалануу Бул санда

Алтын єндїрїї боюнча 
инвестициялык 
долбоордун оператору 
2016-жылга карата 
жаратылышты коргоо 
ишмердїїлїгї боюнча 
отчетун чыгарды.

«КУМТєР» ЭКОЛОГИЯНЫ САКТООДО 
ЭМНЕ ИШ КЫЛАТ 

«ЦЕНТЕРРА» ЖЫЛДЫК 
ЭКОЛОГИЯЛЫК ТєЛєМДЇ  
$3 МИЛЛИОНГО ЧЕЙИН КєБєЙТєТ 

Кыргыз єкмєтї менен канадалык 
компаниянын жетекчилиги 
«Кумтєр» долбоору боюнча 
келишим тїзїштї. Жаўы 
макулдашуунун негизи эмнеде? 

3-бет
РУСТАМ САДЫРАЛИЕВ: «КОРРУПЦИЯ 
МЕНЕН МАХИНАЦИЯЛАРДЫ 
ТОКТОТУУ КЕРЕК ЭЛЕ. 
МАКСАТЫБЫЗГА ЖЕТТИК!»

Ысык-Кєл облусун єнїктїрїї фондунун 
жетекчиси «Кумтєрдєн» тїшкєн мил-
лиондор кандай жана кайда 
бєлїштїрїлїп, облустун кєйгєйлєрї 
менен фонддун иши жєнїндє. 

6-7-бет
ДЭНИЕЛ ДЕЖАРДЕН: 
«ТРАВМАТИЗМДИН КєРСєТКЇЧЇН 
НєЛГє ТЇШЇРєРЇБЇЗГє ИШЕНЕМ» 

Ишканага жаўы киргизилген 
эмгекти коргоо жана коопсуздук 
техникасы боюнча «Work Safe, 
Home Safe» программасы жєнїндє 
«Кумтєрдїн» президенти жана 
авторлордун бири баяндайт. 

8-бет
«КУМТєРЧЇЛєР» ЫСЫК-
КєЛДє КЫРСЫККА КАБЫЛГАН 
ТУРИСТТЕРДИ КАНТИП КУТКАРГАН

Компаниянын куткаруучулары 
менен медиктери авария болгон 
жерге кырсыктаган адамдарга 
жардамга биринчи болуп 
келишкен. Чоў жол кырсыгы 
жєнїндє биздин материалда.

11-бет
ЖОК БОЛУУ ЖОЛУНДА: МєЎГЇЛЇЇ 
ЧОКУЛАРДЫН ПИРИН САКТОО

Кыргызстанда єткєн Илбирсти 
сактоо боюнча эл аралык форумда 
эмнелерди талкуулап, кандай 
жыйынтыктарга келишти. 

12-13-бет
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Туристтик сезондун ал-
дында жана жай бою, анын 
жүрүшүндө да «Кумтөр» ком-
паниясынын эмгекчилери же-
ке үлгүсүндө кыргызстандык-
тар менен республика мейман-
дарына жаратылышка кандай 
мамиле кылуу керек экенин 
Ысык-Көл жээгиндеги пляж-
дарды жыйнап, тазалоо аркылуу 
көрсөттү. Алардын бири Тоң 
районунда өттү. Жергиликтүү 
бийлик менен активисттерден 
50 адам ишембиликке кошо 
чыгып, Кажы-Сай айылында-
гы пляжды таштандыдан арыл-
тып, жыйнашты. Ишембилик-
ке баарынан жигердүү катыш-
кан эс алуучулар менен жыйно-
очуларга эстелик болчу белек-
тер тапшырылды. 

Иш-чара ал менен чектелге-
ни жок! Коопсуздукту камсыз-
доого негизделген корпоратив-
дик баалуулуктары бар, соци-
алдык жоопкер компания ка-
тары КГК пляжда эс алгандар 
менен ɵз тажрыйбасы жана би-
лими менен бɵлүшүүнү чеч-
ти. Эмгекти коргоо жана кооп-
суздук техникасы бɵлүмүнүн 
ɵкүлү сууга чɵгүп бараткан-
дарды сактоо боюнча тренинг 
ɵткɵрдү. Бардык чогулгандар 
пляжда мүмкүн болгон кырсык-
тар учурунда биринчи жардам-
ды кантип туура кɵрсɵтүүнү иш 

жүзүндɵ кɵрɵ алышты. Ага ко-
шумча, бардык кызыккан адам-
дарга компаниянын ɵнɵктɵшү 
- Кыргызстандын Кызыл жа-
рым ай коомунан биринчи жар-
дам кɵрсɵтүү боюнча буклеттер 
тапшырылды. 

- Биз иш участокторунда сак-
тык чараларын жана коопсуз-
дук техникасын бекем сактай-
быз жана кɵрсɵткүчтɵрүбүздү 
дайыма жакшыртабыз. Баары-
бызды үйдɵ үй-бүлɵлɵрүбүз 
күтүп турушат жана бул биз 
үчүн маанилүү. Биз балдары-
быздын болочок коопсузду-
гу үчүн биргелешип аракет 
кылуу үчүн бул маданиятты 
ɵлкɵбүздүн башка жарандары 
менен да бɵлүшкүбүз келет», - 
деп белгиледи «Кумтɵрдөгү» 
эмгекти коргоо жана коопсуз-
дук техникасы бɵлүмүнүн кыз-
маткери Айбек Айткулиев.

Иш-чара корпоративдик ык-
тыярчылыкты жайылтуу бо-
юнча «Кумтɵрдүн элчилери» 
программасынын алкагын-
да өттү. Кумтɵрчүлɵр ɵткɵн 
жылы муктаждарга жардам 
кɵрсɵтүү боюнча ар кан-
дай акцияларга жалпысынан 
3000 сааттан ашык жумшаган. 
2017-жылы кызматкерлер бул 
кɵрсɵткүчтү дагы 1000 саат-
ка кɵбɵйтүүнү пландашты-
рышууда.

Иш-чарага даярдык бир нече ай мурда баш-
талып, компаниянын кызматкерлери арасын-
да Жети-өгүз районундагы Ак-Таш жайлоо-
сундагы балдарды өнүктүрүү мобилдик бор-
боруна мастер-класс ɵткɵрүү үчүн оюнчук чо-
гултуу жарыяланган. Ынтымактуу команда-
лык иш менен, кумтɵрчүлɵр балдарга чогул-
тулган оюнчуктардан жана жылтырактардан 
кар шарын жасоого үйрɵтɵ алышты. Ал гана 
эмес, кызматкерлер борбордогу эӊ кенже бал-
дардын күнүмдүк урунган тиричилик аспап-
тарын жана буюмдарын коопсуз пайдалануу-
на үйрɵнүүсү үчүн ɵнүктүрүүчү бизиборд жа-
сашты. Кызматкерлердин бири болсо, балдар-
ды сүрɵтчүлɵр колдонгон түркүн ыкмаларга 
үйрөтүп, живопистеги кɵндүмдɵрдү ɵнүктүрүү 

сабагын ɵттү. Ар бир балага компа-
ниянын каржылоосунда чыгарыл-
ган китеп белекке берилди. 

Кабыл алган тарап да калыш-
пай, бөбөктөр ыр-бийдеги өнөрүн 
көрсөтүп, жаттаган ырларын окуп, 
кара жорго бийлешти. 

- Борборлор «Роза Отунбаеванын 
демилгеси» коомдук фондунун дол-
боорунун алкагында иштеп, чабан-
дардын балдарына жай мезгилинде 
мал кайтаруу менен бирге мектеп-
ке даярданууга шарт түзөт. Окуту-
учулар күнүнө үч саат жазуу, окуу 
жана эсепке үйрөтөт, - деп компа-
нияда түшүндүрүп беришти. 

Долбоор алыскы, жетүүгө кыйын жайлоо-
лорго туюнтулганын баса белгилейбиз. Мо-
билдик борборлор бардык керектүү жабду-
улары бар боз үйлөрдө жайгашат. Ал жакта 
мектепке чейинки жаштагы балдарды негиз-
ги көндүмдөрүнө окутуп, баштапкы билим бе-
ришет. Кумтөрчүлөр үч жылдан бери Ысык-
Кɵл облусунун Тоӊ жана Жети-Ɵгүз район-
дорунда балдар борборлорун канцеляриялык 
товарлар жана китептер менен жабдууга жар-
дам берип келет. Компаниянын кызматкер-
лери борборлор негизделгенден бери аларда 
болуп келүүдɵ жана КФ менен кызматташу-
уну баштаган. Кумтɵрчүлɵр ар жылы ар кан-
дай мастер-класстарды ɵткɵрүшɵт жана бал-
дар үчүн оюндарды уюштурушат.

Акцияга бардыгы 50 адам катышты.

Кажы-Сай айылындагы 
ишембилик учурунда «Кумтєрдїн 
элчилери» сууга чєккєндєрдї 
куткаруу тренингин єткєрїштї 

Work Safe - Home Safe про-
граммасынын алкагында Ад-
министрация жана персоналды 
єнїктїрїї бєлїмї Кыргыз Рес-
публикасынын Кызыл Жарым 
ай Улуттук коому менен бир-
ге Бишкек шаарында балдар 
їчїн коопсуздук техникасынын 
негиздерине окутуу уюштурду. 
Иш-чаранын максаты - балдар-
га коопсуз жїрїм-турум мада-
ниятын сиўирїї. 

Биринчи медициналык жар-
дам кєрсєтїї, жер титирєєдє, 
сел жїргєндє жана башка 

єзгєчє кырдаалдарда єзїн кан-
тип алып жїрїї – тренингдин 
негизги темалары ушулар бол-
ду. Кыргызстан - тоолуу єлкє. 
Ошондуктан тренингде басым 
дал ушундай жерлерге мїнєздїї 
єзгєчє кырдаалдарга жасалды.

Тажрыйбалуу педагогдор 
жеткиликтїї формада балдар-
га бейтааныш адамдар менен 
баарлашуу эрежелери жєнїндє 
айтып беришти. Балдар маалы-
матты оўой кабыл алышы жа-
на эстеп калышы їчїн оюндуу 
сабактар уюштурулду. Ошон-

дон улам балдар биринчи жар-
дам кєрсєтїї кєндїмдєрїн 
єздєштїрїштї. Мектепте кооп-
суз жашоонун негиздери боюн-
ча балдар кєп учурда теорияны 
гана билишсе, мындай тренинг-
дер – теориялык билимдерди 
практикада бекемдєєнїн эў со-
нун мїмкїнчїлїгї.

Уюштуруучулар муну менен 
эле чектелбейт, анткени ай-
мактарда жашаган бєбєктєр 
да эч ким карап турбаса да туу-
ра жїрїї эрежесин їйрєнїїсї  
шарт. 

Коопсуздук баарынан жогору!

Бєбєктєргє китептерди, єнїктїрїїчї 
оюнчуктарды алып барып, мастер-
класстарды єтїштї.

КУМТєРЧЇЛєР ЖАЙЛООДОГУ БАЛДАРДЫ 
єНЇКТЇРЇЇ МОБИЛДИК БОРБОРУНА 
БАРЫШТЫ 

«Кумтөр» менен Кызыл жарым ай коомунун биринчи 
жалпы долбоору аркылуу балдар коопсуздук техникасы 
менен таанышты. 

 Компания кызматкерлери бөбөктөргө арнаган 
убактысын кызыгуу менен өткөрөт.

«Кумтөрдүн элчилери» дароо эки жакшы иш 
кылышты: Кажы-Сайдын пляжында ишембилик 
өткөрүү менен бирге эс алуучуларга биринчи жардам 
көрсөтүү эрежелерин айтып беришти. 

«Кумтєр» компаниясы Кызыл Жарым ай Улуттук коому менен 
биргеликте балдарды техникалык коопсуздук боюнча окутту.
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Кыргызстан эмне алат
Кыргыз өкмөтү менен канадалык 

компаниянын жетекчилиги тарыхый 
чечимге жар салды! Дээрлик бир жа-
рым жылга созулган сүйлөшүүлөрдөн 
кийин, тараптар компромисске жетип, 
бардык соттук териштирүүлөрдү кыр-
гыз сотторунда да, эл аралык арби-
тражда да жөнгө салышты. Жыйын-
тыгы - өкмөт башчысы Сапар Исаков 
менен «Центерранын» башкы кызмат 
адамы Скотт Перри 11-сентябрда ак 
үйдө кол коюшкан «Кумтөр» долбоо-
ру боюнча стратегиялык келишим. Ал 
тарыхый учурдан бир нече күн мур-
да премьер-министр расмий иш сапа-
ры менен кен ишканада болуп, жаңы 
келишимдин негизги пунктулары ме-
нен бөлүшкөн. 

Иштин жүрүшү менен таанышып чы-
гып (өкмөт башчы оор техника уста-
канасын, Борбордук карьер, фабрика 
жана Петров көлү менен туюккапты 
кыдырды) Сапар Исаков көргөнүнө 
ыраазы болгонун билдирди: 

- Кен ишканага сапардан эң жак-
шы таасирдемин, анткени биз айт-
кан кемчиликтердин баарын компа-
ния оңдоп, талаптарыбызга жооп бер-
гендей иштөөдө. 

Ал эми баштала элек иштер, 
тиешелүү  министрликтер, ведомство-
лор жана илимий изилдөө институт-
тары менен макулдашуу стадиясын-
да. Биз иште туура жолго түштүк, деп 
билдирди премьер. 

«Кумтөрдүн» айланасындагы  абал-
ды жөнгө салууда инвестициялык дол-
боор боюнча жаңы макулдашуу - бир-
гелешкен алгачкы кадам экенин баса 
белгиледи.

- Биз өнөктөштөр менен, жылыга 
төлөнүүчү экологиялык төлөм 310 
миң доллардан 4 млн долларга чейин, 
дээрлик 10 эсе көбөйүүсүн келиш-
тик. Андан сырткары, жаңы түзүлгөн 
Жаратылышты өнүктүрүү фондуна 
50 млн доллар берилип, ал каражат-
тын бир бөлүгү көлдөгү шаарлар ме-
нен айылдардын суу тазалоочу жай-
арын оңдоо жана жаңыларын куру-
уга жумшалат. Дагы 10 млн доллар-
ды тоо-кен өндүрүшчү геологиялык 
чалгындоого жумшалат жана ал иш-
тер кыргызстандык геологдор жа-
на тоо-кенчилер менен бирге атка-
рылат. Ошондой эле суммадагы ка-
ражат Улуттук онкология борбору-
на рак оорусун эрте аныктоо жана 
дарылоо үчүн жабдуу сатып алууга 
жумшалат. Жана акыры, кен ишка-
наны эксплуатациядан чыгарууга ка-
ралган рекультивация фондунун ка-
ражаты Улуу Британиядагы  каржы 
уюмунан Кыргызстанга которулуп, 
өлкөбүздүн экономикасына иштемек-
чи. Учурда ал максатта 23 млн дол-
лар бар, ал эми Кумтөр токтогон ма-
алда ал каражат дээрлик 70 млн дол-
ларды түзмөкчү, - деп Сапар Исаков 
канадалык тарап менен макулдашу-
унун негизги учурларын билдирди. 

өкмөттүн эсептөөлөрү боюнча, 
жаңы макулдашуунун Кыргызстан 
үчүн экономикалык түз жана кыйыр 
таасири 200 млн доллар чамасында 
болмокчу.

Алаканын «жаўылануусу»: 
стабилдїїлїк жана єнїгїї 

Чет элдик компаниянын жетекчили-
ги да оптимисттик маанайда. 

- «Центерра» жетекчилиги менен 
өкмөт компромисске жетишкени биз-
ди абдан  кубандырат. Эми, биринчи 
иретте, Кумтөр кенинин келечегин кам-
сыздоо жана өндүрүштүк иштерге та-
лап кылынган бардык уруксаттамалар-
ды алуу керек. Экинчиден, биз тарап-
тардын геологиялык чалгындоо жа-
на компаниянын Кыргызстанда мын-
дан ары да иш жүргүзүүсү боюнча ма-
кулдашканына кубанычтабыз, -  деп 
«Ысык-Көл Кабарларына» «Кумтөр 
Голд Компанинин» президенти  
Дэниел Дежарден  комментарий берди.

Ал эми «Центерранын» баш-
кы кызмат адамы Скотт Перри, бул 
сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында ком-
пания аймактагы экологияны сактоо 
иш-чаралары жана кадрдык потенци-
алды өнүктүрүүгө дагы көбүрөөк кар-
жылоо бөлөрүн билдирди.

- Бирок мен баарынан күткөн жый-
ынтык, бул сүйлөшүүлөрдөн кийин 
Кыргызстан өкмөтү менен алаканы 
жаңы барактан баштоо, - деп «Цен-
терранын» башчысы бөлүштү. - Биз-
дин жемиштүү кызматташуу респу-
бликага чет элдик капиталдын агып 
келиши менен экономикалык өсүшкө 
түрткү болоруна үмүттөнөм. Жетиш-
кен макулдашуулар биргелешип, жар-
кын келечекке багыт алууга мыкты 

пайдубал түптөп берет. 
Жаңы келишимден Кыргызстан бар-

дык тараптарда утуп атканын эксперт-
тер да тастыктайт.  

- Албетте, бул биз үчүн пайдалуу 
сделка, - деп «Кыргызалтын» ААК 
төрагасы Алмаз Алимбеков эсеп-
тейт. - Кен ишкана эч токтоосуз иш-
тейт. өлкө өз учурунда дивидентте-
ри менен  салык төлөмдөрүн алат, ал 
эми кыргызстандыктар иш менен кам-
сыз болот.

Дагы бир чоң артыкчылыкты эстен 
чыгарбоо керек.

 «Центерра» бүгүнкү күндө 
«Кумтөр» менен чектелгени жок, 
алтын өндүрүүчү Канада, Монго-
лия жана Түркияда ири кен жайлар-
ды иштетүүдө, ал эми Кыргызстан эң 
ири акционери катары өз дивидентте-
рин алмакчы.  

- Башында, биз маселени толук из-
илдебей туруп, «Центерра» Түндүк 
Америкалык 180 тонна алтын жана 
миллион тоннадай жез активдери бар 
«Томпсон Крик» тоо-кен өндүрүш 
компаниясынын 100 пайыз акцияла-
рын сатып алуусуна каршы чыккан 
элек, - деп вице-премьер-министр 
КР Дуйшенбек Зилалиев эске салды. 
- Ал эми келишимдин экономикалык 
кирешелүүлүгүн изилдегенден кийин, 
бул абдан кирешелүү келишим экенине 
ынандык. 10 жылдан кийин «Кумтөр» 
ишин токтоткон күндө да, биз дагы 20 
жыл бою дивидент түрүндө киреше 
ала бермекчибиз. 

Ошол эле учурда, компаниянын ак-
циялары кымбаттаган сайын Кыргыз-
стандын акциялар үлүшү да кымбат-
тап, наркы өсөт. өкмөт макулдашуу-
ларга жеткенин жарыялаган учурда, 
акциялардын баасы дароо өсө башта-
ды жана республиканын үлүшү дээр-
лик 100 млн долларга өстү. 

- Жакын арадакы ишеничибиз  «Цен-
терранын» капитализациясы үч милли-
ард долларга, анын ичинде биздин үлүш 
1 миллиард долларга жетүүсү - бул биз-
дин үмүт, - дейт, «Кыргызалтындан» 
«Центеррадагы» көз карандысыз ди-
ректорлор кеңешинин мүчөсү Эду-
ард Кубатов. - Сүйлөшүүлөрдүн жый-
ынтыгы, албетте Кыргызстандын ин-
вестициялык климатына оң таасирин 
берет. Эгер инвесторлор мурда биздин 
өлкөгө акча салуу боюнча «Кумтөр» 
менен чечилгис талаштар жөнүндө га-
на угуп келсе, эми андай болбойт. Эко-
логиялык жана башка суроолор боюнча 
жеткен макулдашуулар башка тоо-кен 
компанилары үчүн үлгүлүү көрсөткүч 
болот. Дал ушундай, диалог ыкмасын-
да кызыкчылыктарга жетүү, макулда-
шуу жана аракеттенүү керек.  

«Эл кызыкчылыгы їчїн 
кїрєшєбїз»

өкмөт башчынын пикиринде, 
«Кумтөр» иштеши керек, ал эми кыр-
гыз тарап алтын өндүрүү бардык эко-
логиялык нормаларды сактоо менен 
жогорку технологиялар менен жүрүүсү 
үчүн бардык шарттарды түзүүгө шарт. 

- 2009-жылдагы келишимди жок-
ко чыгарууга бизде эч кандай юриди-
калык негиз жок, анткени ал бардык 
мамлекеттик органдар, өкмөт, парла-
мент менен жакталып, Юстиция ми-
нистрлиги жана Кыргызстандын Кон-
ституциялык соту менен бекитилген. 
Кайра келгис чекиттен өткөнбүз. Бир 
тараптуу денонсация же келишимден 
чыгуу бизге арбитраждык сот жана 2 
миллиард доллар айып пул төлөө ме-
нен аяктамак. Алтын кен ишкананын 
токтоп калуусу абдан көйгөйлүү ма-
селелерди жаратмак. Андыктан, биз 
оюндун шарттарын сактоого бардык. 
Эми канадалык өнөктөш менен алака 
жаңы макулдашуулар менен бекитил-
ди. Жана биз ачыгын  айтабыз – биз-
дин максат көп акча табуу эмес, Кыр-
гызстандын уникалдуу жаратылышын 
коргоо жана мүмкүн болгон тобокел-
дердин алдын алуу. Эми кыргыз бийли-
ги эл кызыкчылыктарынын ар бир ка-
рышы үчүн күрөшөт. «Кумтөр» ар бир 
кыргызстандыктын бакубаты үчүн иш-
тейт - деп Сапар Исаков убада кылды. 

Акыры, болушунча саясатташып 
бүткөн маселе, көп жылдан кийин, 
экономикалык алкакка өтөт деп ише-
небиз. Ушундай максатты өкмөт ал-
дында президент койду. 

- «Кумтөр» ыплас саясый оюндардын 
куралы менен чагымчылдыктын фак-
тору болгону токтошу керек, - деп Ал-
мазбек Атамбаев белгиледи. - Ал мам-
лекет жана анын жарандарынын кы-
зыкчылыгына иштеген чыныгы эконо-
микалык долбоор болушу керек. 

Юлия ШИТОВА.
Фото: gov.kg

«ЦЕНТЕРРА» ЖЫЛДЫК 
ЭКОЛОГИЯЛЫК ТєЛєМДЇ  
$3 МИЛЛИОНГО ЧЕЙИН КєБєЙТєТ

«Кумтєр» боюнча жаўы келишим: Андан сырткары, премьер-
министр Сапар Исаковдун 
кен ишканага сапарынын 
жїрїшїндє, инвестор 
Ысык-Кєлдїн 
акваториясында тазалоочу 
жайлардын курулушуна 
жана жаўыртылышына 
жаратылышты коргоо 
Фондуна 50 млн доллар 
бєлєрї белгилїї болду.

Скотт Перри жана Сапар Исаков айлана-чєйрєнї коргоо жана 
инвестицияларды єнїктїрїї боюнча жаўы стратегиялык 
макулдашууга кол коюу аркылуу, кєпкє созулган сїйлєшїїлєргє 
чекит коюшту.  



4 Жаратылышты рационалдууЫСЫК-КєЛ КАБАРЛАРЫ

«КУМТєР»  
ЭКОЛОГИЯНЫ  
САКТООДО ЭМНЕ  
ИШ КЫЛАТ 
Прогресстен артта 
калбайбыз!

Айлана-чөйрөгө монито-
ринг жүргүзүүдө кен ишкана-
да 25 штаттагы кызматкер иш 
алып барат. Эсептөөлөр боюн-
ча, 2016-жыл ичинде лаборато-
риялык анализдерге, сырттан 
чакырылган кеңешчилердин 
кызматына, таштанды-
чыгындыларды утилизация-
лоого жана ошондой эле эко-
логияга таасирди азайтуу жа-
на алдын алуу иш-чараларына 
Кумтөр 6,9 млн доллар жумша-
ган. Жаратылышты коргоодо-
гу жоопкерчиликтүү мамиле - 
компания ишмердүүлүгүндөгү 
орчундуу бөлүк экени ба-
са белгиленет. Инвестор ара-
кетке киргизген мониторинг 
программалары кыргыз да, 
эл аралык стандарттарды да 
камтыйт. Ошол эле учурда, 
адистер заман менен тең ка-
дам шилтейт. Маселен, адам 
факторунун таасирин азай-
тып, маалымат сапатына то-
лук көзөмөл жүргүзүү үчүн 
Кумтөр айлана-чөйрө боюнча 
маалыматтарды башкаруунун 
МР5 комплекстик ар тараптуу 
тутумун киргизген. Анын жар-
дамы менен маалымат чогул-
туу жана кайра иштетүү, ма-
алыматтын айлана-чөйрөнү 
коргоо стандарттарына туу-
ра келерин көзөмөлдөө про-
цессин максималдуу автомат-
таштыруу мүмкүн болду. Ан-
дан сырткары, жаңы тутум ка-
газ документтери менен иштөө 
машакатынан арылтты. 

Бийиктиктеги суу 
Кен ишкана өндүрүштүк жа-

на тиричилик керектөөлөрүнө 
суу алган табигый резер-
вуар Петров көлү ар дай-
ым кумтөрдүк гидрологдор-
дун көзөмөлүндө. Жарылып 
кетүү тобокелине байланыш-
туу бийик тоолуу көлдүн суу 
деңгээлине мониторинг ты-
нымсыз жүргүзүлөт жана ком-
пания ишмердүүлүүгү баштал-
гандан бери анын деңгээлин 
төмөндөтүү боюнча оптимал-
дуу долбоорлорду жана че-
чимдерди караштырып келет. 
Айтмакчы, 2016-жылдагы су-
унун деңгээли мурдакы жыл-
га салыштырмалуу билинер-
билибес гана өзгөргөн. Ал-
тын кен өндүрүшчүнүн тап-
шырыгы боюнча канадалык 
BGC консалтинг компаниясы 
Петров көлүнүн мореналык 
плотинасы жарылып кетүү 
мүмкүнчүлүгүн эртелеп анык-
тоо жана билдирүү тутумун 
иштеп чыгып, ал ийгиликтүү 
ишке киргизилген. 

Табигый резервуардан суу 
алуу анын жылдык орточо суу 
деңгээлине бир аз гана таасир 
этет - жыл ичинде эки мет-
рдин алкагында өзгөрүп турат. 
2016-жылы Петров көлүнүн 
суусун колдонуу 5,25 млн м³ 
түзгөн (Кумтөр дарыясына та-
бигый куйган көлөмдүн 5,5%). 
Анын ичинен, тазаланган агын-
ды түрүндө табиятка кайра 4,24 
млн м³ суу кайтарылган. Ошен-
тип, суу агымынын көлөмүнө 
ишкананын таасири дээрлик 

нөлдү көрсөтөт деп, ишкана от-
четунда белгилейт. 

- Биз ошондой эле карьер-
дин түбүнө сарыгып толгон 
суулардын чоң көлөмүн сор-
дуруп, кургактап турабыз. Ал 
коопсуздук үчүн өтө маанилүү 
жана иштин үзгүлтүксүз 
жүрүшүн камсыздайт. Ал су-
унун бир бөлүгү фабрикада 
колдонулуп, Петров көлүнөн 
азыраак суу колдонууга 
шарт түзөт, - деп компанияда 
түшүндүрмө беришти.

Ал эми алтын ылгоочу фа-
бриканын өндүрүштүк, кен-
дин турак-жай лагерине ти-
ричилик керектөөлөрүнө 
колдонуучу суунун сапатын 
текшерүүдө кен ишкана ай-
магынын түркүн жерлерин-
де жайгашкан 30 станциядан 
суу үлгүсү алынат да сапат 
стандарттарына туура келеби-
жокпу текшерүүдөн өтөт. 

- Биздин ичүүчү суу таза, ко-
опсуз жана стандарттарга жо-
оп берет, - деп отчеттук доку-
ментте айтылат. 

Баса белгилөөчү учур, 
Кумтөрдөн чыккан бардык 
агындылар жаратылышка кай-
ра кайтарылуудан мурда ды-
кан тазаланат жана экология-
лык коопсуз. Цианиддин кон-
центрациясы тазаланып, да-
рыя  га агызыла турган суу да 
экологиялык нормативдерге 
жооп берет. 

Кумтєрдїн деми
Компаниянын адистерди кен 

жайындагы аба сапатын ту-

руктуу көзөмөлдөөгө алган. 
Ал үчүн абадагы салмактуу 
бөлүкчөлөрдүн концентраци-
ясын өлчөөчү алты чоң аспап 
кен ишканада ар түркүн жер-
лерге орнотулган. Үлгүлөрдүн 
курамында цианид, күкүрт, 
мышьяк, никель, селен, цинк, 
уран, радий-226 жана строн-
ций-90 барбы-жокпу текше-
ришет. 2016-жылдагы мони-
торинг жыйынтыгы бардык 
көрсөткүчтөр уруксат чек-
тен кыйла төмөн турганын 
көрсөттү. 

Отчетто кен иштетүүнүн 
атмосферага таасири орточо 
бааланары белгиленген. Аны 
төмөндөтүү үчүн тоо-кен, жер-
транспорттук жана жүктөөчү 
иштер учурунда жерди ным-
дап турушат. Барскоон кап-
чыгайындагы чаң басуу иш-
терине өзгөчө көңүл буру-
лат. Кумтөргө кызматкерле-
рин, түркүн жүктөрдү ташы-
ган технологиялык трасса бир 
нече кыштактарга да барат, ан-
дыктан аны атайы суу цистер-
насы бар чоң унаалар суу се-
белеп турушат. 2016-жыл-
дын жайында өрөөндө чоң 
көлөмдөгү үч үлгү топтогуч 
орнотулган. Бир куб метри-
не 100 микрограмм чаң нор-
масынан ашкан учур капчы-
гайда катталган эмес. Ошон-
дой, технологиялык трасса-
ны бойлой кен ишканага чей-

ин чаң ченегичтер коюлуп, 
мониторинг жыйынтыктары 
2015-жылдан бери катталып 
турат. Чаңдын көлөмү жана 
курамы эл аралык нормаларга 
жана санитардык-гигиеналык 
талаптарга жооп берет.    

- Ысык-Көл облусундагы 
айылдардын айрым кызык-
дар тараптары кен ишкана-
нын чыгындылары терс таа-
сир тийгизүүдө деп айтышат. 
Бирок кен чыккан жер ал ай-
ылдардан тоо кыркалары ме-
нен бөлүнүп турат жана ондо-
гон чакырым радиустагы алы-
стыкта жайгашкан. Ошол се-
бептен, кен ишкананын ал ай-
мактагы атмосферага таасири 
мүмкүн эмес. Аба булганычы-
на кадимки таштанды өрттөө 
себеп болушу мүмкүн, - деп 
компанияда аргументтерди 
келтиришти. 

Таштандысыз 
єндїрїш

Кенди иштетүүдөн үч түрдүү 
таштанды чыгат: тиричилик 
катуу (жугунду, таңгактар), 
өндүрүштүк (металлолом, кол-
донулган шиналар, пластик, 
колдонулган май менен суюк-
туктар) жана кооптуу таштан-
дылар (таңгак материалдар, 
полипропилен мүшөктөр, ак-
кумуляторлор, медициналык 
таштандылар менен реагент-
тер). 

Кумтєрдє тоо-кен иштери башталгандан тартып 
аўчылыкка толук тыюу салынган. Андан улам сейрек 
кездешїїчї жапайы жандыктардын популяциясы 
єсїїдє. 

(Башталышы 1-бетте)
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Так айТканда 

 «Кумтєрдїн» ийгиликтїї долбоорлору 
Эл аралык кеңешчилер, Кыргыз улуттук илимдер академи-

ясынын жана Кыргыз агрардык университетинин атынан өкүл 
болуп келген көп сандаган окумуштуулар жана изилдөөчүлөр, 
ошондой эле башка жергиликтүү окумуштуулар, аспиранттар 
менен бирге айлана-чөйрөнү коргоо иш-чараларын башка-
руу системалары боюнча бир катар долбоорлор башталды. 
Анын ичинде: 

● Барскоон өрөөнүндөгү унаа кыймылы менен чаң көлөмүндөрүнүн, 
эл аралык стандарттарга ылайыкталган үзгүлтүксүз көзөмөлдөө;

● КГК ишканасынын концессиялык аймагынын чегинде кел-
гин куштардан, Марко Поло кулжаларынан, тоо текелеринен, 
карышкырлардан жана түлкүлөрдөн турган фаунага байкоо-
иликтөө жүргүзүү;

● Эл аралык цианид колдонуу кодексине ылайык иш жүргүзүү 
аракеттерин көрсөтүүнүн бир бөлүгү катары калдыктарды сакто-
очу жайлардын (туюккаптардын) тегерегиндеги биологиялык ар 
түрдүүлүккө цианиддердин тийгизиши мүмкүн болгон зыяндарды

тынымсыз изилдөө;
●«Сарычат-Ээрташ» мамлекеттик коругундагы биоартүрдүүлүктү 

сактоо жана андагы башкаруу ишин жакшыртуу үчүн «Флора 
жана фауна» (FFI) эл аралык уюмун аракеттерин колдоону жа-
на аны менен иштешүүнү улантуу;

● Бузулган жерлерди калыпка келтирүүнүн ылайыктуу ыкмала-
рын изилдөөнү улантуу;

● Бош тек үймөктөрүнөн жана ӨАТКдан чыккан агындылардын 
курамында топтолгон аммиак жана оор металлдардын концен-
трациясын азайтуу үчүн саздак жерлерди  пайдалануу боюнча 
көрсөтмө өлчөмүндөгү изилдөө жүргүзүү;

● Калдыктарды утилизациялоо чыгымдарын оптимизациялоо 
жана кен ишканада жайгаштырылуучу таштандылар көлөмүн 
кыскартуу;

● Концессиялык аймактагы мөңгүлөр менен метеорологиялык 
шарттарга мониторинг; 

● Петров көлүндөгү суунун деңгээлин көзөмөл алдында, жары-
лып кетүүнүн алдын алуу үчүн, төмөндөтүү.

Юлия ШИТОВА.
Фото: Владислав УШАКОВ

Мирлан КИМСАНОВ.

Айлана-чөйрөгө терс таа-
сирди азайтуу үчүн Кумтөр 
ошол таштандылардын 
көлөмүн азайтуу жолдорун 
ар дайым изденет. 2014-жыл-
дан бери  бир да килограмм 
өндүрүштүк таштанды жер-
ге көмүлгөн эмес.  Металло-
лом, пластик, резина, жыгач, 
макулатура, иштетилген май 
кызматташкан ишканаларга 
чыгарылып, экинчи жолу кол-
донууга же кайра иштетүүгө 
алынат. 

Мисалга, металлолом атайы 
руда майдалагыч шарларды 
чыгаруу үчүн колдонулат. 
Кумтөрдүн тапшырыгы боюн-
ча ал шарларды жергиликтүү 
«Вулкан Плюс» компаниясы 
жасап чыгарат. 

Катуу тиричилик жана ко-
оптуу таштандылар атайы 
техникалык жана экология-
лык эрежелер боюнча уюш-
турулган полигондордо жай-
гаштырылат. «Кумтөр» иш-
канасы таштандылар менен 
калдыктарды жөндөө боюн-
ча так максаттарды белгиле-
ди. өндүрүштүк калдыктар-
ды 100 пайыз кайра иштетүү, 
КТКлардын жерге көмүлүүчү 
көлөмүн эки эсе кыскартуу 
жана калдыктарды жөндөөгө 
жумшоолорду 20%га кыскар-
туу. Ошол эл учурда, кен иш-
кананын бардык участокто-
рунда өндүрүштүк таштанды-
ларды өз-өзүнчө бөлүп чогул-
туу киргизилген. Компанияда 
калдыктардын 75% гана кай-
ра иштетүүгө жарактуу эке-
нин баса белгилешет жана ал 
дагы таштандыларды бөлүп 
чогултканда мүмкүн, ал эми 
25% кайра иштетүүгө болбойт. 

Бул жагдай, жерге көмүлүүчү 
КТК көлөмүн 3-4 эсеге азай-
тууга жол берет. Былтыр кен 
ишканада күнүнө 4,9 тонна ка-
туу тиричилик таштанды чык-
кан.  өзүнчө бөлүп чогултуу 
жана кайра иштетүүдөн улам 
ал көлөмдү күнүнө 1,6 тоннага 
чейин азайтуу мүмкүн болду. 

Тоолордун тєрт 
аяктуу жана жїндїї 
тургундары 

«Кумтөр» уникалдуу 
биоартүрдүүлүктү сактоо 
милдеттерин карманып, аны 
көбөйтүү үчүн өнөктөштөр 
менен бирге иш алып барат. 
Тянь-Шань тоо кыркасы ил-
бирс, аркар, күрөң аю, мадыл, 
бүркүт, балта жутар, шумкар, 
кумай менен кара куш сыяк-
туу жоголуп бараткан, сейрек 
кездешүүчү айбанаттардын 
байыр алган жери. Алтын кен 
өндүрүшү иштеп баштаганда 
дароо киргизилген аңчылыкка 
толук тыюудан улам, аймак-

тагы кызыл китепке кирген 
айбанаттардын саны өсүүдө. 

Мурдакы жылдары да, 
2016-жылы да, туюккаптын 
аймагында илимий кызмат-
керлер жапайы жандыктар-
дын күнүмдүк мониторинг 
программасын аткарышты. 
Ал атайы жапайы куштар ме-

нен сүт эмүүчүлөрдүн туюккап 
жана анын айланасында пайда 
болгонун аныктап, саноо үчүн, 
өндүрүштүк аракеттердин жа-
пайы жаратылышка терс та-
асири жок экенин тастыктоо 
үчүн иштелип чыккан. 

- Туюккап чарбасынын ай-
ланасында өткөн жылы боз 
суур, түлкү, карышкыр жана 
аркар катталган, андай сырт-
кары куштардын 30 түрүн, 
көпчүлүгү суучул жана саз-
дак канаттуулар аныкталган. 

Монтиронгдин жыйынтык-
тары уу калдыктарды сактоо 
тутуму мурдакыдай эле, ка-
наттуулар менен башка жан-
дыктар үчүн цианидге уула-
нуу коркунучу төмөн экенин 
көрсөтөт. Муну жапайы жара-
тылышты изилдөөчүлөр анык-
ташты. 

Алтын кен ишкана менен 
чектеш Сарычат-Ээрташ ко-
ругундагы жана  курчап тур-
ган Борбордук Тянь-Шандын 

аймагында биоартүрдүүлүктү 
сактоо жана башкаруу үчүн 
«Кумтөр Голд Компани» уза-
ктан бери «Флора жана Фа-
уна Интернэшнл» уюму ме-
нен кызматташат. Эки тарап 
2015-жылы өз ара түшүнүшүү 
меморандумуна кол койгон 
жана алтын кен өндүрүүчү 
ишкана беш жылдык кыз-
матташуу планы боюнча эл 
аралык уюмга өнүктүрүү жа-
на айлана-чөйрөнү коргоо 
иш-чараларына 50 миң дол-
лар бөлүп берген. Ал эми 
2016-жылы коруктун егерле-
ри менен кызматкерлер Кыр-
гыз илимдер академиясынын 
илимпоздору иштеп чыккан 
өсүмдүктөр менен айбанаттар-
га мониторинг жүргүзүү бо-
юнча эки тренингден өтүштү.   

- өндүрүштүн Ак-Шыйрак 
экосистемасына тийгизген ки-
чинекей таасирине карабастан, 
биздин биоартүрдүүлүктү сак-
тоо боюнча колдообуз жал-
пы аймакка жакшы таасирин 
берүүдө - деп, «Кумтөрдө» 
жыйынтыкташты.

Тїз КАйРЫлУУ 
«Кумтєр» аймактагы биоартїрдїїлїктї 
сактоодогу жетишкендиктери менен 
сыймыктанат»

- 2016-ж. айлана-чөйрөнү коргоого жана анын абалын баалоо-
го $6,9 млн сарптадык. Буга өндүрүш жерлеринде жана аймакта 
сууну, абаны, биоартүрдүүлүктү, топуракты, суу түбүндөгү тунма-
ларды, радиацияны жана таштандыларды көзөмөлдөө чыгаша-
лары кирет, - деп «Кумтөр Голд Компани» президенти Дэниел Де-
жарден комментарийледи. - Биз таштандыларды жөндөө ыкмала-
рын улам жакшыртып, өндүрүштүк жана тиричилик таштандылар-

ды бардык негизги объектилерде өзүнчө бөлүп чогултууну киргиздик. 
Аймактын биоартүрдүүлүгүн сактап калууга компания зор маани берип, өз ишмердигин жаңы баш-

тап келаткан мезгилден эле кызыктар тараптар менен табийгатты коргоо жагынан иш жүргүзүп кел-
ген, анын ичинде 1995-ж. ачылган Сарычат-Ээрташ коругун түзүүгө салымын кошкон. Аталган корукта 
биоартүрдүүлүктү сактоо долбоорлорун колдоо жагынан дүйнөдөгү эң биринчи болуп уюшулган эл ара-
лык жаратылыш коргоо уюму - Фауна жана Флора Интернешнл менен өнөктөштүктү улантып келүүдѳбүз. 
«Кумтөр», ушул багытта колдоо кѳрсѳтүүгѳ мүмкүнчүлүк болгону менен сыймыктанат.

Кен казуу иштери башталгандан бери, кен жайынын тегерегиндеги аймактарда ак илбирс, Марко По-
ло аркарлары сыяктуу бул жерге таандык жапайы табияттын негизги айбанат түрлѳрүнүн саны кѳбѳйѳ 
баштаган.

«Кыргыз суу долбоор» ААК менен 
бирге компания Петров кєлїндєгї 

суу деўгээлин тємєндєтїїчї 
техникалык долбоорду иштеп 

чыгууну караштырып жатат. 
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Ишемби күнү кечинде 
өкмөттүн Ысык-Көл облу-
сундагы ыйгарым укуктуу 
өкүлчүлүгү жайгашкан имарат 
ээн жана жымжырт. өткөрмөк 
пунктудагы кезекчи кызмат-
кер жетекчиси менен жолу-
гуу дайындалганын угуп таң 
калды: «Бүгүн дем алыш да!». 
Бирок Рустам Садыралиев иш 
ордунда. «Көп учурда ишем-
биде да бул жактамын, -деп 
маектин башында бөлүштү. - 
Иш күндөрү келгендердин ая-
гы үзүлбөйт. Айыл өкмөттөрү, 
мектеп менен бала бакча ди-
ректорлору, муниципалдык ме-
кеме жетекчилери, оорукана-
ларды башкы дарыгерлери ке-
лип, көйгөйлөрүн айтып бе-
ришет. Кээде кагаз иштерине 
убакыт тар. Дем алышта эч-
ким жок, тынч иштесе болот».

өнүктүрүү фондун Рустам 
Кадыралиевич быйыл апрел-
ден баштап жетектейт. Таж-
рыйбалуу башкаруучу. 25 жыл-
дан ашуун мамлекеттик баш-
карууда, Каржы министрлиги, 
Бишкек шаардык кеңеши жа-
на Монополияга каршы агент-
тикте эмгектенген. Жаш ме-
неджерди Бишкектен Каракол-
го үй-бүлөсү менен көчүп ба-
рууга эмне түрткү болду де-
ген суроого: «Тартипке салыш 
керек деп суранышты, макул 
болдум» деп, ийнин куушу-
рат. Ошол тартипке салынчу 
фонддун иштеринен маегибиз-
ди баштадык.  

 «Эч кандай тааныш-
билиштикке жол 
жок!»

- Рустам Кадыралиевич, 
кандай маселелерди бирин-
чи чечип баштадыңыз?

- өнүктүрүү фондунун баш-
каруу дирекциясынын иши 
системалуу эмес болгон. Эң 
жөнөкөй ички инструкциялар, 
иш жүргүзүү жана учет саяса-
ты боюнча жоболор жок, кадр 
саясаты жүргүзүлгөн эмес, 
прогноз жана анализ аткарыл-

ган эмес. Ал эми структура ме-
нен штаттык күн тартип иш та-
лаптарына туура келчү эмес. 
Ал тургай, мамлекеттик сатып 
алуулар бөлүмү жок эле. Тен-
дерлерди түркүн бөлүмдөрдүн 
кызматкерлери жүргүзгөн. Бар-
дык ушул суроолорду тез арада 
чечүүгө туура келди. Албетте, 
мага чейин эч ким иштеген деп 
айтуу туура эмес. Акыркы ал-
ты жылда көп иш аткарылган 
жана аймактын көйгөйлөрүн 
мага чейин чечип келген адам-
дарга ыраазымын. 

-  5 ай кыска мөөнөт. Тартип-
ке келтирүү мүмкүн болдубу?

- Ички структураны опти-
малдаштырдык. Жылына 300-
400 тендер өткөрөбүз, аны эске 
алып, сатып алуу бөлүмүн 
күчөттүк. Мамлекеттик са-
тып алуулар департаментине 
тереңдетилген курстарды окуп, 
сертификат алган адистерди 
ишке тарттык. Андан сыртка-
ры, быйыл казначейство аркы-
луу электрондук эсеп програм-
масы киргизилди. Төлөмдүк 
тапшырыктардан баш тарттык, 
подрядчиктер жана өндүрүмүн 
саткан ишканалар менен има-
раттан чыкпай туруп, эсеп-
тешсе болот. Ынтымактуу жа-
на жаш жамаат чогулттук деп, 
сыймыктануу менен айта алам. 
Психологоиялык климат абдан 
жакшы. 

- Жамаатты да жаңыртуу 
туура келдиби?

-  Жаңы талаптарга 
көнбөгөндөр менен кош айты-
шууга туура келди. Көп жыл-
дан бери подрядчик фирмалар 
менен иштен тышкаркы мами-
ледеги кызматкерлер аныктал-
ган. Ал ишке жолтоо болгон. 
Кимдир бирөөнүн жеке кызык-
чылыгы үчүн мага туура эмес 
маалымат беришкен, мен бол-
со туура эмес чечим кабыл ал-
ган учурлар болгон. Андыктан, 
коррупцияны токтотуп, жең 
ичинен сүйлөшүүлөр менен 
махинацияларды тыйыш керек 
болду. Облустун губернатору 
бизди толук колдоп, максаты-

бызга жеттик! өнөктөш фир-
малар бизге кандай гана кыз-
мат көрсөтпөсүн: товар береби, 
курулуш-оңдоо иштерин атка-
рабы - алака дайым жогорку 
жоопкерчиликтеги ишкерлик 
багытта болуп, эки тарапты 
жалгыз максат - эл үчүн кыз-
мат кылуу бириктирүүсү шарт. 
Эч кандай тааныш-билиш, ту-
уганчылыкка жол жок. 

-Демек, фонддун акчалары 
багыты боюнча эмес жум-
шалып, коррупция бар деген 
имиштер чындыктан алыс 
эмес экен да? 

- Бул кызматка сунуш аларым 
менен, дароо маселени изилдеп 
чыгып, интернеттеги өнүктүрүү 
фонду жөнүндө терс пикир-
лер менен каршы пикирдеги 
журналисттик макалалардын 
көптүгүнө таң калдым. Кызык 
учур да бар. Мен келгенден кий-
ин облустук прокуратура акыр-
кы 2 жылдагы бардык тендер-
лер менен документтерди тек-
шерип чыгып, фондунун ишин 
коррупция боюнча күрөшүү жа-
атында канааттандырарлык деп 
тапкан. Текшерүү миллиондор-
го жеткен бузууларды тапкан 
эмес. Ал мезгил ичинде 800 
млн сом жумшалган. Аудитор-
лор болсо эки кичинекей бузуу 
таап чыккан (эки объекти боюн-
ча иштин көлөмү чоңойтулуп 
көрсөтүлгөн), жана аларды под-
рядчиктер убагында жоюшкан. 

- Жел болбосо, чөптүн ба-
шы кыймылдабайт, туура-
бы? Айың кептер кайдан чы-
гып жаткан?

- Алардын булагы көбүнесе 
фирмасы тендерден утулуп 
калган жетекчилердин карало-
осу. Фирмасы утпай калган чи-
новниктер да бар - алар мүмкүн 
болгон жердин баарында биз-
ди сындап жүрүшөт... 

«Ысык-Кєл облусун 
дотациядан чыгаруу 
маалы келди»

- Өнүктүрүү фонду кар-
жылаган жалгыз булак 

«Кумтөр» ишканасы экени 
маалым. Ал 2009-жылдан бе-
ри дүң кирешесинен 1% ай-
мактын керектөөлөрүнө ко-
торуп турат. Карапайым эл 
үчүн аздай көрүнөт. Акчалай 
алганда жардамдын көлөмү 
чоңбу? 

- Албетте! 2017-жыл ичинде 
эле фондго которуулар 6 мил-
лион 709 миң доллар же 466 
млн сом которулмакчы. Дароо 
тактоом керек, бул акча дирек-
циянын эсебинде эмес, дайы-
ма казначействодо болот. Биз 
тапшырык жазганда, казначей-
ство объектиге каржылоо ачат. 

- Акча кандай бөлүш-
түрүлөт?

- өкмөт бекиткен, максат-
туу жумшалуусу, механизм-
дери жана тартиби каралган, 
өнүктүрүү фонду боюнча жо-
бого ылайык, акча каражатын 
12 мүчөдөн турган байкоочу 
кеңеш бөлүштүрөт. Кеңештин 
жетекчиси - губернатордун би-
ринчи орун басары, үч адам 
бейөкмөт уюмдардан тартылат, 
дагы бешөө Ысык-Көл облу-
сунун райондорунан өкүлдөр. 
Айылдыктар кызыкчылыгын 
коргоо үчүн жиберген айыл 
өкмөт депутаттары. Байкоо-
чу кеңештин бардык мүчөлөрү 
коомдук негизде эмгектенет. 
Жергиликтүү жамааттарга кан-
дай конкреттүү жардам берүү 
менен эмнени приоритетке 
коюуну райондук байкоочу 
кеңештерди өткөргөн район-
дук администрациялар менен 
акимдерден келип түшкөн за-
явкаларды карап, чечим кабыл 
алышат. 

- Кайсы районго кандай 
көлөмдө жардам берүүнү эч 
кимди таарынтпай кантип 
чечесиңер?

 - Ал район калкынын саны-
на жараша болот. Статистика 
боюнча, Ысык-Көл облсунда 
476 миң эл жашайт. Алардын 
89 миңи Жети-өгүз районунда 
турат - ал эң чоңу жана мисалга 
100-110 млн сом алат. Ал кара-
жат жергиликтүү калктын каа-

лагандай керектөөлөрүнө жум-
шалат: мектептеги жер төшөө 
же ашкананын ремонтуна, ба-
ла бакчанын толук ремонтуна 
- өз эрки. Аябай түрдүү заявка-
лар келет - айыл чарба техника-
сын сатып алууга, социалдык-
маданий жааттагы объекти-
лерди курууга же имаратын 
оңдоого, түркүн товарларды 
сатып алууга, суу системала-
рын, жолдорду жаңыртууга жа-
на башкалар. Албетте, кара-
жаттын көбүн социалдык ба-
гыт «жейт». Дээрлик 80-90% 
социалдык-маданий объекти-
лерди куруу же оңдоого жум-
шалат. Ал эми бизнес долбо-
орлор аз. 

- Демек, көлдүктөрдүн ма-
селе чечүүгө мамилеси моюн-
га отуруу...

- Алты жылда фондунун 
эсебинен бюджет түптөөчү 
же киреше берүүчү жана 
жергиликтүү бюджетке са-
лык төлөй алган бир да иш-
кана ачылган эмес. Ошол эле 
кезде, «Кумтөр» 2026-жылга 
чейин гана иштери белгилүү, 
ал жабылганда биздин фонд 
да токтойт. Убакыт тар. Ысык-
Көл облусубуздун 60 айылы-
нан 20сы гана өз муктаждык-
тарын каржылайт. Калган 40 
- дотацияда. Алар республи-
калык бюджет эсебинен жа-
шайт. өз кезегинде биз ал ай-
ылдарга андан ары улап, кар-
жылап кетүүгө чамасы жетпесе 
да бала-бакча, мектеп, оорука-
на, маданият үйлөрүн, спорт-
залдарды куруп берип атабыз. 
Акыры айланып, алардын ма-
селеси кайра бизге кайрылып 
келүүдө... Андыктан, мен бай-
коочу кеңешке, 2018-жылдан 
баштап райадминистрациялар 
менен шаар жетекчилерге биз-
нес долбоорлорду берүүнү су-
нуштадым. Чиновниктер отур-
ган жеринде жигердүү иштеп, 
инвестиция тартууга милдет. 
Биз имаратын куруп, жабду-
усун алып берүүгө даярбыз - 
ага каражат бар, демек колдон 
келип турганда неге пайдалын 

Фонддун жетекчиси «Ысык-Кєл Кабарларына», «Кумтєрдєн» 
тїшкєн миллиондор кандай жана кайда бєлїштїрїлїп, 
облустун кандай кєйгєйлєрї чечилип жатканын баяндап 
берди. 

«КОРРУПЦИЯ МЕНЕН 
МАХИНАЦИЯЛАРДЫ 
ТОКТОТУУ КЕРЕК ЭЛЕ. 
МАКСАТЫБЫЗКА ЖЕТТИК!»

Рустам САДЫРАЛИЕВ -  
Ысык-Кєл єнїктїрїї фонду жєнїндє:

Аймактын көйгөйлөрү көп, бирок Ысык-Көл 
өнүктүрүү фондунун жетекчиси ишти сабаттуу алып 

барса жана ишенчиликтүү өнөктөштүн колдоосу 
болсо бардыгын чечүүгө болот деп ишенет. 
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калууга болбос? Жергиликтүү 
өндүрүшчүлөр шире, кыям, 
сүт жана колбаса азыктарын 
чыгара алат, кошумча иш 
орундары түзүлүп, киреше 
түшмөк. Алар өздөрү инфра-
структураны жакшыртып, со-
циалдык объектилерди кура 
баштайт. Жергиликтүү бюд-
жеттерге салыктар төлөнүп, 
айылдар өзүн өзү каржылоого 
өтмөк. Мына ошондо Ысык-
Көл облусу чындап өнүгөт. 

Менин башкы максатым - 
кен жабылгандан кийин да 
фонд иштей бергендей кылуу. 
Эки сценарий бар. Биринчи-
си - үстөгү жок насыя берүү. 
Жаңы ишкананын учредители 
бизнеске алган акчасын иш-
теп, киреше тапканда кайта-
рып берсе болот. Экинчиси – 
акчаны кайтарып бербей, ал-
ган кирешесинен белгилүү 
бир пайызды, 
Кумтөрдүн ык-
масы сыяктуу, 
фондго которуп 
туруу. Биз бол-
со, башка бизнес-
долбоорлорду 
каржылап, дагы 
көбүрөөк ишкана-
ларды ачабыз. Ан-
дай кирешелердин 
негизин бүгүнкү 
күндө жаратууга бо-
лот. Кудай буюрса, 
келерки жылы баа-
ры орундалса, алгач-
кы 15 бизнес-идеяны 
жүзөгө ашырмакчы-
быз. 

«2017-жыл мыкты 
болот – 25 созуккан 
курулушту єткєрїп 
беребиз!»

- Интервьюлардын бирин-
де, облус губернатору Узар-
бек Жылкыбаев Ысык-
Көл облусундагы созуккан 
курулуштардын көйгөйү 
жөнүндө сөз кылган эле. Ал 
кандай чечилүүдө? 

- Андай маселе чынында об-
луста орун алган - 25 объект 
4 жылдан 7 жылга чейин ку-
рулуп, бүтпөй турат. Анализ-
деп чыгып, курулуш маалын-
да бүтпөй, создугуп кеткен се-
бебин түшүндүм. Көрсө, шаар 
жана район жетекчилери куру-
луп жаткан объектиге милли-
он сомго заявка берет, ал эми 
жалпы курулуштун наркы 5 
миллон. Ага кошумча, дагы 
жаңы объектинин курулушуна 
акча сурай башташат. Байкоо-
чу кеңештин мүчөрлөрүн со-
зуккан курулуштар бүтмөйүн, 
жаңы объектилерге акча 
бербөөгө көндүрдүм. Алар ме-
ни түшүнүп, сунушумду баа-
ры колдошту. Ушу жыл мык-
ты болот - 25 созуккан куру-
лушту өткөрүп беребиз!

- Баса, курулуштун сапа-
ты ишенчиликтүүбү?

- Ар бир курулуш долбоор-
дон башталат. Ал дыкат ойло-
нуп жасалса, чыгашалардын 
сметасы так эсептелип даяр-
далат. Бирок, мамлекеттик са-
тып алуулардын кемчилиги, эң 

арзан бааны көрсөткөн долбо-
орду жеңүүчү деп аныктоо та-
лабы бар. Менимче, курулуш 
жана ремонт иштеринде талап-
тарды карап чыгуу керек, ант-
кени соцобъектилерге жооп-
кер мамиле абзел. Тендерге ка-
тышкан компаниялар конкур-
стун шарттарына туура келүү 
үчүн кытайдын арматурасын, 
арзан кирпич, М300 цементин 
колдонсо, бир жылга жетпей 
баары урап калат. Ал мектеп-
терге өзүбүздүн эле балдары-
быз барат! Биз парламентте 
подрядчик фирма өз кызма-
тына СНиП жол бергенден 
көп арзандатуу берсе, анын 
заявкасын карабоо нормасын 
киргизүү муктаждыгы бар де-
ген суроо көтөрдүк. Анткени 
анда ал курулуш эмей, халту-
ра болот. Чындап келгенде, 38 
млн турган бала бакча канткен-
де 28 млн сомго курулат? Под-
рядчик андан да салыктарды 
төлөп, киреше алууга да же-
тишиши керек. Курулуш жаа -
тындагы өзгөчөлүктү сөзсүз 
эске алуу керек. Бүгүн мам-
лекетте сатып алуулар мыйза-
мына өзгөрүүлө киргизилүүдө, 
жана биз жогорудагы учурлар 
эске алынарына үмүттөнөбүз.

- Кара ниет курулуш 
фирмалары менен кантип 
күрөшүүгө блот? 

- Нормаларды бузуп иштеген 
фирмалардын тизмесин Мам-
курулушка аларды лицензия-
дан ажыратуу суроосун кароо-
го жибердим. Ал 13 компания 
бизди алдап кеткен - акчасын 
алып, сапаты начар ремонт 

жасашкан. Андан 
сырткары, Мамле-
кеттик сатып алуу-
лар департаменти-
не кара ниет под-
рядчиктерди мам-
лекеттик тендерлерге катыша 
албагандай атайы электрон-
дук тизмеге киргизүүгө кат да-
ярдап жатам. Ал ишканалар-
дын аркасында таасири күчтүү 
адамдар болушу мүмкүн, би-
рок биз элдин кызыкчылыгын 
көздөйбүз. 

«Урушуп-талашуу  
эч кимге пайда 
бербейт»

-  Жыл башында SIAR ком-
паниясы Ысык-Көл облусу-
нун жашоочулары арасында 
коомдук пикирин сурамжы-
лоо жүргүзүп, анда респон-
денттердин 60% Ысык-Көл 
өнүктүрүү фонду бар экенин 
билет, ал эми 40% укпаптыр. 
Дагы бир сурамжылоонун 
негизинде, алтын өндүрүүчү 
ишкана облус үчүн кыл-
ган зор социалдык иш ат-
карарын чанда гана били-
шет экен. Көлдүктөрдүн ба-
амында эч кандай пайдасы 
жок, жолдор бузулуп, садик 
менен ооруканалар жетиш-
пейт. Мындай маалыматтык 
айырманын себеби эмнеде? 

- Инвесторго ыраазычы-
лык билдиребиз, биздин об-
луста башка ири финансы бу-
лактары жок жана ар бир ай-
ылдын маселелери көбүнчө 
өнүктүрүү фондунун эсе-

бинен чечилет. Дирекция өз 
ишин чагылдыруу менен дэ-
эрлик алектенбейт дегенге 
макулмун. Алты жыл ичинде 
эбегейсиз чоң көлөмдөгү атка-
рылган иштер тууралуу дээр-
лик айтылган эмес. Ал орто-
до, «Кумтөрдүн» эсебинен 
гана 2010-2016-жылдары 59 
объекти курулган: 31 мектеп, 
15 спортзал, 4 фельдшердик-
акушердик пункт, 4 бала бак-
ча, 2 маданият үйү – аларга 
быйыл бүтө турган объекти-
лерди кошкон жокмун. Куру-
луштун ушундай темпи Кыр-
гызстандын башка жерин-
де жок! Жаңы окуу жылына 
9 млн сомго Дүйнөлүк азык-
түлүк программасынын стан-
дарты боюнча 30 мектепке аш-
кана жабдыктарын сатып алу-
удабыз. Биз мектеп жана оору-
каналарды ремонттоп, эл ара-
лык мелдештерге балдарды 
жөнөтүп, облустук спорт тур-
нирлерин өткөрүүдөбүз. Бый-
ыл Кажы-Сайда 5 чакырым 
жол оңдолду. Союз маалынан 
бери оңдолбогон Каракол-
дун жолдорун жасап атабыз. 
өнүктүрүү фондунун эсебинен 
(55 млн сом каралган. - Авт.) 
1,2 чакырым жол төшөп, об-
лус борборунун түндүк аста-
насы заманбап жана көркөм 
болмокчу. Мен аларга «май-
да» жумшоолорду кошконум 

жок: трансформатор, тирөө, ка-
бел зым, спорт шаймандар, те-
резелерди, жер төшөө, курчо-
олорду жаңыртуу... «Кумтөр» 
жардам бербейт деп, кантип 
айтууга болот?! Бүтүндөй об-
лус чет элдик компания эсе-
бинен өнүгүүдө. Ал жок бол-
гондо республикалык бюджет-
ке 500 млн сом кошумча чыга-
ша турмак. 

- Ысык-Көл облусунун эли 
түшүнөт деп эсептейсизби?

- Ооба деп ойлойм. 
«Кумтөргө» байланыштуу 
терс окуялар бизге түз таа-
сир берет. Мисалы, Сарууда-
гы митингдер толкуну, баш 
аламандыктар орун алганда 
Ысык-Көл өнүктүрүү фонду-
на которуулар дароо азайган. 
Эгер компания чыгаша тарт-
са, карапайым эл убайын тар-
тат. Урушуп-талашуу эч ким-
ге пайда бербейт. Андыктан, 
баары тынч, өз нугунда болго-
ну элдин түзмө-түз кызыкчы-
лыгында. Көлдүктөр эле эмес, 
жалпы кыргызстандыктар, 
стабилдүүлүк менен тынчтык-
тан артык эч нерсе жок экенин 
жакшы түшүнөт. Ал өнүгүү ме-
нен өркүндөөнүн жалгыз жолу. 

Маектешкен Юлия ШИТОВА.
Фото  

Рустам САДЫРАЛИЕВдин 
архивинен.

Аймакка көлдүктөргө киреше берип, жергиликтүү бюджетти 
толтуруучу жаңы ишканалар керек. Ысык-Көлдүн атактуу 

экологиялык таза азык-түлүгүнөн бардык нерсе – шире, кыям, сүт 
жана колбаса азыктарын өндүрсө болот. Ийгиликтүү мисалдар бар! 

«Бир айыл – бир өндүрүм» ассоциациясы – «Кумтөрдүн» мезгил 
сынагынан өткөн ишеничтүү өнөктөшү жергиликтүү рынокто көп 

жылдан бери иш алып барат. 

С
ам

ат
 Б

ар
аТ

ал
и

ев



Иштин кєзїн билгендер8 ЫСЫК-КєЛ КАБАРЛАРЫ

Жумуш - коопсуз, 
їйдє - коопсуз

Деңиз деңгээлинен төрт миң 
метр бийиктикте, оор климат-
тык шарттар. Бул фактор тоо-
кен өндүрүш ишканасынын 
кызматкерлеринин вазыйпа-
сын ого бетер татаалдантат. 
Кандай гана өндүрүш болбо-
сун, коопсуздук техникасынын 
эрежелерин сактоо - кыңк де-
бей аткарылууга тийиш бол-
гон эң башкы шарт.

Жыл бою үзгүлтүксүз 
өндүрүштөгү бийик тоолуу 
кендеги иште эрежеден кы-
мындай да таюуга жол берил-
бейт, себеби, абдан кейиштүү 
кырдаалга кептеши мүмкүн. 
Ар эки аптада «Кумтөрдүн» 
эң эле ар кыл багыттагы ади-
стеринин бригадасы бирин би-
ри алмаштырат. Бардык кыз-
маткерлердин, анын ичинде үч 
миңден ашуун подрядчиктер-
дин коопсуздугун камсыздоо 
оңой-олтоң эмес. Адатта кооп-
суздук техникасынын эреже-
лерин капарга илбөөнүн ай-
ынан чыккан травматизмдин 
көрсөткүчүн төмөндөтүүгө 
умтула ишкана жетекчили-
ги ар бир кызматкерин «Work 
Safe, Home Safe» жаңы про-
граммасынын алкагында оку-
туу боюнча чечим кабыл ал-
ган. Иш ордунда коопсуз-
дук эрежелерин так сактай өз 
кезметин жай өтөп коюп, үй-
бүлөсү чыдамсыздык менен 
күтүп жаткан үйүнө аман-эсен 
кайтканы - мына, эч кынтык-
сыз жашоо сызыгы.

Эмгек чөйрөсүндө «Центер-
ра» - дүйнөлүк рейтингде мык-
тылардын бири. Бирок, буга 
карабастан, шалаакылык, то-
готпоо же ишке болгон жеңил 
ойлуу мамиле кылуунун ке-
сепети жаман. 2016-жылы 
«Кумтөр» кенинде 58 кырсык, 
иш маалынан сырткары да 8 
учур катталган. 17 ирет алгач-
кы жана эки ирет медицина-
лык жардам көрсөтүүгө туура 
келген. Материалдык чыгым 
келтирген учурлардын саны 
- 30дан ашуун. Ал эми башка 
көрсөткүчтөр кырдаалды ке-
чиктирилбестен жана сабат-
туу жөнгө салуудан кабар бе-
рет. өткөн жылы өндүрүштө 
205 кырсыктын алдын алып, 
20505 кооптуулук булагын 
аныктоого үлгүрдүк. Бир та-
раптан болтурбай алдын ал-
ганыбыз жакшы, бирок, экин-
чи жагынан өндүрүштө андай 

кооптуу кырдаалдар таптакыр 
орун албашы кажет. А буга 
жетишүүгө толук мүмкүн.

Аў-сезимдеги 
єзгєрїї

Ишкана кызматкерлери-
нин өмүрүнө коркунуч жа-
на тобокелдерди кыскартуу 
боюнча бардык чараларына 
карабастан, коопсуздук тех-
никасынын азыркы абалына 
«Кумтөрдүн» жетекчилиги-
нин ичи чыкпай турат. Акыр-
кы эки жылда өндүрүштө эки 
өлүм учуру орун алды.

- Ал балдар коопсуздук тех-
никасынын эң негизги эреже-
лерин бузуп, өмүрлөрү кый-
ылды, - деп кейийт «Кум-
тор Голд Компани» прези-
денти Дэниел Дежарден. 
- Аттиң, ажалдын алдында 
алсызбыз, бирок, травматизм 
көрсөткүчүн нөлгө түшүрө 
аларыбызга ишенем. Кенде 
үч миң киши иштейт, тобо-
келдер көп, ошондуктан, ар 
бир кызматкер өз коопсузду-
гун ойлой, иш ордунун кооп-
суз болушуна кам көргүдөй 
система түзүүгө  тийишпиз.

Тобокелдер арбын болгон 
тоо-кен ишканасында кыр-
сыкты таптакыр болтур-
бай коюу мүмкүн эмес де-
гендер четтен чыгары бы-
шык, бирок, дүйнөлүк таж-
рыйба көрсөткөндөй, кооп-
суздук техникасы боюнча 
көрсөткүчтөрүн нөлгө чей-
ин түшүрүп, үлгүлүү бо-
луп калган ишканалар бар. 
Таасирдүү жыйынтыктар-
га жетишүүгө эмгекти кор-
гоо багытындагы, маселен, 
«Work Safe, Home Safe» про-
граммасынын авторлорунун 
бири Скотт Швейер өңдүү 
адистер көмөктөшөт.

- Американын түндүгүндөгү 
тоо-кен ишканаларынын би-
ринде иштечүмүн. Бир ай 
ичинде эле өндүрүштө 13 
кырсык катталган, бул абдан 
кейиштүү көрүнүш эле. Мын-
дайга жол берилбеш керек эле. 
Көйгөйдүн булагын тез арада 
аныктап чыгып, бат эле абал-
ды жакшыртып, кырсыктарды 
таптакыр жоюуга жетиштик, - 
деп эскерет адис. - «Кумтөрдө» 
такыр башка шарттар, башка 
жамаат, башка маданият. Иш-
кана абдан чоң. Бирок, мын-
да да иш ордунда кырсык-
ты болтурбай турган абалга 
жеткирүүнү көздөп турабыз.

«Work Safe, Home Safe» 
программасынын максаты - 
аң-сезимди түп-тамырынан 
өзгөртүү, акылга сиңген 
көндүм пикирлерден арыл-
туу. Бирок, маанилүү бир шарт 
бар, бул - адамдын өзгөрүүгө 
даярдыгы жана каалоосу, са-
амалыкты кабылдоо жана 
түшүнүү, эмгегинин коопсуз-
дугу үчүн ал бардык нерсе-
ни аткарып жатканы боюнча 
өзү менен өзү чынчыл болушу. 
Биринчи кезекте аң-сезимди 
өзгөртүү зарылдыгы, анан ал-
бетте, кайдыгер кароого ты-
юу салынган кызматтык ма-
миле келип чыгат. Ар бир нер-
се маанилүү. Бир нерсени ту-
ура эмес аткарып жаткан ке-
сиптештин жанынан кайды-
гер өтүп кетүүгө болбойт, ант-
кени, өз маалында көрүлгөн 
чара адамдын өмүрүн сактап, 
өз жүрүм-туруму боюнча ой-
лонуп чыгууга аргасыз кылат 
эмеспи.

- Биз адамдын күндөлүк тур-
мушундагы маданиятына ба-
сым жасайбыз. Ал эми ма-
даният - бул үстүдөн бирөө 
байкоо салган-салбаганына 
карабай, биздин табигый 
жүрүм-турумубуз. Кандай 
кырдаал болбосун, биз туура 
аракет көрүүгө милдеттүүбүз 
- деген оюн билдирет «Work 
Safe, Home Safe» программасы 
боюнча тренингдердин фаси-
литатору Анара Өтөгөнова. 
- Бул программанын максаты 
жеке маданияттын бир бөлүгү 
болуп кала тургандай жүрүм-
турумду тууралоо. Коопсуз-
дук өзүбүздөн, ар бирибизден 
башталат. Бул, баса, улууларга 
гана тиешелүү эмес. Ишкана-
нын демилгеси менен быйыл 
жазда өндүрүштө коопсуздук 
техникасынын эрежелерин 
сактоо боюнча балдар сүрөт 
сынагы өткөрүлгөн. Ага ишка-
набыздын кызматкерлеринин 
ар кыл жаштагы балдары ка-
тышкан. Ата-энелер коопсуз-
дук көйгөйүнө башка бир кыр-
дан караткан ал акция таасир 
этүүнүн дагы бир ыкмасы бол-
ду. Кадыресе көрүнгөн, дайым 
эле көңүл борборунда болбо-
гон нерселер мындай жол ме-
нен алдыңкы планга чыгат.

- Атам иште жүргөндө дай-
ым аны ойлоп сарсанаамын. 
Коопсуз болсо экен, эч жа-
ман нерсе болбосо экен деп 
тилейм, - дейт сынакка катыш-
кан наристе кыздардын бири 
Катя Садовенко.

Мындай сөздөр кимди кай-
дыгер калтырат?

Кабардарсыў,  
демек, саксыў

Ишкананын медициналык 
кызматкерлеринин бул про-
грамма боюнча өз үмүттөрү 
жана өз түшүнүктөрү бар. Да-
рыгерлер коопсуздук техника-
сынын эрежелеринен кенедей 
таюу эмне менен аяктарын бир 
жерден кулагы чалып эмес, өз 
тажрыйбасынан улам жакшы 
билишет.

- Мага эч нерсе болбойт, 
башкалар кабылышы ыкты-
мал, бирок, мен кырсыктабайм 
деп ойлоого болбойт, - дейт 
«Кумтөр» ишканасынын баш-
кы врачы Анара Доолотова. 
- Ар бир кызматкер өзү жана 
айланасындагы адамдар ту-
урасында ойлонууга тийиш. 
Эгер башка бир кызматкер ко-
оптуу жумушту жасап жат-
са, ага бул туурасында эскер-
тип, кырсыктын алдын алуу-
га көмөктөшүүсү зарыл.

Психологиялык жактан те-
скемени таптак аткарууга ба-
ары эле даяр эмес. өмүргө 
келтирилчү кооптуулук баш-
та эч билинбеши мүмкүн, би-
рок, бул эч коркунуч жок де-
генди туюндурбайт. Адатта ко-
опсуздук техникасынын негиз-
ги жоболору көңүлгө түйүлөт 
да, сыйгалак пол, тастыктал-
баган курал же анын туу-
ра эмес колдонулушу өңдүү 
майда-чүйдө нерселер көздөн 
жаздым калат. Бирок, тоо-кен 
өндүрүшүндө майда-барат 
нерсе болбойт. Бул «майда» 
делген - ал эми маңызында 
анык кооптуулук болгон нер-
селерден эле 2016-жылы 20 
миң учур табылган!

Ишкана жетекчилигинин 
коопсуздук багытындагы 
олуттуу саясатына карасак, 
«Кумтөрдүн» кызматкерлерине 

тренинг өткөргөн чет өлкөдөн 
чакырылган адистер бир не-
че ай өткөн соң адамдардын 
жүрүш-турушун толугу менен 
өзгөрөрүнө терең ишенишет. 
Эмитен эле мында жылыш-
тар байкалууда: программа-
нын принциптери кызматкер-
лердин басымдуу бөлүгүнүн 
кадимки адаттарына айланып, 
ишкананын күндөлүк турму-
шунда чагылууда.

Мисалга, эмгекти коргоо жа-
на коопсуздук техникасы бо-
юнча жаңы программанын ал-
кагында «стоп-диалог» жүзөгө 
ашырылды, мында катарда-
гы кызматкер да эң төбөдөгү 
менеджерге (же тескерисин-
че) да: «Досум, азыр эмне кы-
лып жатканыңды көрүп турам. 
Бул кооптуу! Үйүңө эсен-соо 
кайтарыңды каалайт элем. Бул 
ишти коопсуз кылуу жолун ой-
лон» - деп айта алат. Акыл-
эстүү адам мындай мамиле-
ге дайым ыраазычылыгын 
билдирет. Себеби, эң адепки 
максат - уяткаруу, таарынтуу 
эмес, кайгылуу окуяны бол-
турбоо үчүн жакшы ниетте 
кийлигишүү.

Калыптанып калган инсан-
ды кайра тарбиялоо оңой-
олтоң эмес, бирок, кеп адам-
дагы эң баалуу болгон өмүрү 
туурасында - эч кандай кый-
ынчылык, менталитет, жашы 
улуу же кызматы бийик ки-
шиге кеп айтуудан айбыгуу 
да буга тоскоол этпөөгө тий-
иш. Сөз бир ишкананын га-
на өнүгүшү жөнүндө эмес да. 
Мындан иш кезметинен кий-
ин чыдамсыздык менен күтүп 
жаткан үйлөрүнө, бүлөсүнө 
эсен-аман, бакубат кайтууга 
тийиш болгон бардык кызмат-
керлеринин бакубаты жана ий-
гилиги көз каранды.

Екатерина РОЗИНА.
Фото: Владислав УШАКОВ.

«ТРАВМАТИЗМДИН 
КєРСєТКЇЧЇН НєЛГє 
ТЇШЇРєРЇБЇЗГє ИШЕНЕМ»
Коопсуздук техникасын капарга албай койгудай маанилїї 
даражадагы иш жок - бул Борбордук Азиядагы эў ири алтын 
кен ишканасынын катардагы кызматкерлеринен жогорку 
жетекчилигине чейин сактоого умтулган алтын эреже.  
Бул багытта абалды жеткилеў кылуу їчїн «Кумтєр» ишканасы 
эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасынын  
«Work Safe, Home Safe» аталган кеўири жаўы программасын 
ишке киргизди.

Катаал климат шарттарында, бийиктикте, 
татаал техника менен иш алпарууда коопсуздук 
техникасынын эрежелерин милдеттүү түрдө 
сактоо - ишкананын ар бир кызматкери: катардагы 
жумушчудан жогорку жетекчиликке чейин жатка биле 
турган эң башкы нерсе.
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Биринчи жарым жылдыкта алтын єндїрїїчї ишкана єлкє бюджетине салыктар  
жана милдеттїї тєлємдєр тїрїндє 4,7 млрд сом которду. 

«КУМТєР» ДОЛБООРУНУН 
єНДЇРЇШ КєРСєТКЇЧТєРЇ 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН «ЦЕНТЕРРАДАГЫ»  
АКЦИЯЛАР ЇЛЇШЇ

БААСЫ

77 401 766

«КУМТєРДЇН» 2017-ЖЫЛДЫН БИРИНЧИ ЖАРЫМ ЖЫЛДЫГЫНДА 
САЛЫКТАР ЖАНА МИЛДЕТТЇЇ ТєЛєМДєР ТЇРЇНДєГЇ САЛЫМЫ

ЖАлПЫ:
68 419 939

30-июнь, 2017-ж. АКШ долларында 

30.06.2017-ж. карата  
АКШ долларынын КРнын  
сомуна карата расмий  
курсу     69,1367

Тєлїмдєрдїн эквиваленти  
сом менен        4 730 328 788,65 

Дүң киреше салыгы
50 209 383

Ысык-Көл өнүктүрүү 
фондуна төлөм
3 862 260

Кызматкерлердин 
кирешесине салык
2 418 903

КР социалдык фондуна 
төлөмдөр
10 658 357

Бажы төлөмдөрү
288 207

Резидент эместердин 
киреше салыгы
321 232

Калган 
салыктар менен 
которуулар 
351 597

Экологиялык  
төлөм
310 000

АЛТЫН єНДЇРЇЇ 
1997~2017 жж. (июнь)

11,203 млн  
унция

же

348,455 тонна

(2017-жылдын  
10-октябрга карата)

$555 116 657
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Алтын єндїрїї боюнча Ысык-Кєл облусунда советтик доордо ачылган эў ири кенди 
єздєштїрє баштагандан бери Кумтєрдїн айланасында кєптєгєн имиштер тараган. 
Анын булагы кайда - жеке кызыкчылыгы бар саясатчылар же иштин чоо-жайын чала 
тїшїнїї - ал экинчи суроо. «Ысык-Кєл Кабарлары» чет элдик инвесторго карата ар 
кандай нааразычылыктар имиштерге негизделгенин жана окумуштуулар менен 
илимий кызматкерлер ал имиштер боюнча кандай жооп айтарын билип келди. 

Айылда кандай кеп 
Кыргыз алтынын өндүргөн 

канадалык инвестор тууралуу 
терс пикирдеги талаш жарат-
кан темаларды алганда, кар-
шы чыккан адамдар анык, так, 
ачык-айкын сөз айтышпайт. 
Көбүнесе жогорку трибуна-
лардан кулакка куюлган жалпы 
сөздөр, бүдөмүк түшүнүктөр 
орун алган. Мисалы, Балык-
чы шаарындагы бир тургун 
«Кумтөрдү иштеткен хими-
каттар биздин ден соолукка 
зыян келтирип атат. Зыян-
дан башка пайдасы жок». Же 
болбосо: «Аны ачпай эле ко-
юш керек болчу, бизге такыр 
кереги жок. Ачкандан кийин 
болсо, нормалдуу иштетиш 
керек болчу». Мындайы дагы 
бар: «Шамал болгондо баш оо-
руткан, жагымсыз, мурда бил-
беген жыттар келип, көпкө 
турат, тарабай. Ал жыттар 
биздин нерв системабызга жа-
ман таасирин берет окшойт». 
Чычкан жана Дархан айылда-
рынын эли өндүрүштүк ишка-
надан эч кандай пайда байка-
баптыр: «Миллиондор бөлүнүп 
жатканы менен же жолдор 
оңолбойт же социалдык объ-
ектилер салынбайт». Жеңиш 
айылында болсо жемиш бак-
тарын эртелеп куурап калы-
шы менен алма жана карагат-
ка курт түшкөнүнө «Кумтөр» 
себепкер дешет. Ушундай жол 
менен жер-жерлердеги «экс-
перттер» медицина, экономи-
ка жана финансы жаатындагы 
адистер болуп чыга келишет.       

Кынтыксыз 
фактылар

Социалдык жоопкерчиликтүү 
компания катары, «Кумтөр» 
Ысык-Көл облусунда иш-
теп баштагандан тартып, 
өндүрүшү жайгашкан аймак-
тын жергиликтүү калкынын 
турмушун жакшыртуу жана ай-
макты ар тараптуу өнүктүрүүгө 
багытталган көптөгөн атайы 
долбоорлорду жүзөгө ашырып 
келет. Ага агросекторду, кичи 
жана орто бизнести өнүктүрүү, 
айыл жаштарын коргоо жана 
экологияны сактоо кирет. 

 «Кумтөр Голд Компани» жы-
лыга $2 млн чамасында соци-
алдык долбоорлор менен эко-
логиялык акцияларга жум-
шайт. Компания 2016-жыл 
ичинде эле жамааттарга ин-
вестициялоо боюнча стратеги-
ялык программаларга 700 миң 
доллар бөлүп берди. 

2009-жылдан бери «Кумтөр» 
дүң кирешесинен 1% ын Ысык-

Көл өнүктүрүү фондуна дароо 
которот - ал каражаттар соци-
алдык объектилерди: мектеп, 
бала бакча, оорукана, спорт-
зал, маданият үйлөрүн куру-
уга, жолдорду оңдоого жана 
башка керектөөлөргө багыт-
талат. өткөн жылы компания 
фондго 6 миллон доллардан 
ашуун которгон. 

2017-жылдын январында 
SIAR компаниясы Ысык-Көл 
облусунун тургундарынын пи-
кирин сурамжылап, чет элдик 
инвестордун аймакка салымын 
кандай баалайт экенин такта-
ды. Отчетко ылайык, көпчүлүк 
карколдук, балыкчылык жа-
на жети-өгүздүктөр компания 
жаштарды колдоого абдан көп 
программаларды жүзөгө ашы-
рууда деп эсептешет. 

Биргелешкен эң ири долбо-
орлордун арасына «Кумтөр» 
менен Борбор Азиядагы Ев-
разия Фонду жүзөгө ашыр-
ган «Жаштар банктары» жана 
«Жаштар ишкерчилиги» бар. 

Каракол менен жети-өгүздүк 
респонденттердин чейреги 
«Кумтөр» аймактын фермер-
лерине өнүгүүдө жардам бе-
рерин айтышкан - инвестор ач-
кан «Жети-өгүз финанс», «Тоң 
финанс» жана «Балыкчы фи-
нанс» микрокредиттик уюм-
дары көлдүктөргө Кыргызстан 
боюнча эң төмөнкү үстөк пай-
ыз менен насыя беришет. Ан-
дан сырткары, компания фер-
мерлерге льгота менен күйүүчү 
май берип, суткалык суу сак-
тагычтарды, каналдарды, тос-
молорду, тундургучтарды та-
залоодо техникалык жардам 
көрсөтөт. 

Агрардык секторго кош-
кон салымын алсак, компания 
ишенчиликтүү өнөктөштөрдү 
таап, облустун экономикалык 
потенциалын өнүктүрүү үчүн 
«Карагат+» жана «Бир айыл - 
бир продукт» сыяктуу демил-
гелерди колдоп, каржылайт. 

Адистин 
комментарийи

Эксперттер бир эмес, бир не-
че жолу Ысык-Көл облусун-
дагы алтын кенин иштетүүгө 
байланышкан имиштерди тал-
дап, бетин ачып, комментарий 
беришкен.  

Мисалы белгилүү эколог, 
орнитолог, Бишкек шаардык 
кеңештин депутаты Эмил 
Шүкүров аймактагы экологи-
янын бузулушун тоо-кен ал-
тын өндүрүшүнүн иштешие 
байланыштыруу эч бир чын-
дыкка туура келбейт жана 

«Кумтөрдүн» таасири апыр-
тылган деп эсептейт. Жараты-
лышка өзүбүз чочкодой мами-
ле кылып жатабыз, күнөөнү 
болсо ак ниет иштеп, айлана-
чөйрөнү коргоо жана монито-
ринг жүргүзүүдөгү милдет-
терин толук аткарган сана-
луу компаниялардын бирине 
шылтайбыз. 

- Кумтөрдүн айлана-чөйрөгө 
таасири башка иштеп жаткан 
тоо-кен ишканаларына са-
лыштырганда баарыныкынан 
төмөн, - деп эколог «Макма-
лалтын» кен комбинатын ми-
сал келтирип, түшүндүрөт. Ал 
жакка күн алыс текшерип бар-
ган киши жок, бирок түркүн 
кемчиликтер турганы турган. - 
Бул бир нерсени гана билдирет, 
жеке кызыкчылыгын көздөгөн 
депутаттар менен саясатчылар 
канадалык компаниянын айла-
насында ызы-чуу жаратканга 
кызыкдар. Бирдеке өндүрүп 
алууга болсо, кызыкчылык да 
болот. 

Кумтөрдүн айланасындагы 
темаларда кадимки чайкоочу-
лук жүрөт. Кызыкдар тараптар 
жергиликтүү калктын колтугу-
на суу бүркүп, көкүтөт, алар 
болсо имиш-ушактарды ойлоп 
таап, жайылта баштайт. Кээде 
угуп, оозуң ачылат. 

- Түркүн сыркоолорду тоо-
кен ишканада колдонулган ци-
анидге байланыштыруу келе-
соолукка жатат. Кумтөр менен 
Ысык-Көл ойдуңу такыр эки 
башка бассейндерде жайга-
шат. Кен ишканада суулар ци-
анид булганычына кабыла тур-
ган болсо, ал суу Ысык-Көлгө 
куйган суу-дарыяларга арала-
ша албайт, - деп Шүкүров бел-
гилейт. 

Компаниянын айлана-
чөйрөнү коргоо боюн-
ча 2016-жылга карата отче-
тунда (кененирээк 4-бетте 
окуңуздар) абанын булганы-
шы жөнүндөгү кептерге или-
мий негизделген пикирлер жа-
зылган. Алтын кен Ысык-Көл 
облусунун айылдарынан тоо 
кырка менен бөлүнүп турат 
жана ондогон чакырым ра-
диустагы алыстыкта. Демек, 
өндүрүш иштеринин айылда-
гы аба сапатына таасири дээр-
лик мүмкүн эмес.  

Анда айылдыктар неге кенен 
дем алышпайт? Себептери ар 
кандай - мусорду өрттөө жана 
башка көзөмөлсүз атмосфера-
га чыгындылар. 

Екатерина РОЗИНА.
Фото: Владислав УШАКОВ.

КУМТєР: АКЫЙКАТ ЖАНА ЖАЛГАНДАР
«ООБа» пикирлери

«Кумтєр» 
иштеши керек
Инвестордун аймактагы 

көйгөй-маселелерди чечүү 
аракетин жакшы деп баам-
дагандардын ишеними... 

Балыкчылыктар сүйлөйт:
«Кумтөрдүн» пайдасы бар, 

бирөөлөр аны түшүнөт, айрым-
дар түшүнбөйт. Ишкана пен-
сиялар төлөнүшүнө салым ко-
шуп, элге жардам берип атат. 
Адамдар аны түшүнүүсү зарыл. 
Кумтөр иштеши керек».

«Мындай карасак, «Кумтөр» 
бар болгону үчүн көптөгөн ба-
лыкчылыктардын иштеген иши 
бар, алар там салып, машине 
алып атышат. Албетте, майда-
чүйдөсүн айта албайм, анткени 
ал жөнүндө көрүп-билбегенден 
кийин, билимим жок. Бирок ком-
пания пайда келтирип атса, иш-
теши керек. Эң башкысы эколо-
гияга зыян келтирбесин. Ал ко-
лунан келсе керек».

«Кумтөр» иштеши ке-
рек. Өлкөнүн бюджетине ак-
ча түшүп атат. Чоң саясатка 
тиешелүү жери алтынды кана-
далыктар өндүрүп атат. Ай-
рымдар ага каршы пикирде. Би-
рок чын-чынына келгенде, биз-
де башка жол жок да. Биз өз 
күчүбүз менен фабрика ачып 
алууга дараметибиз жетпейт. 
Албетте, өз колубузда болуп, өз 
күчүбүз менен алтын өндүрсөк 
жакшы болмок, андай бюджет-
ке да көбүрөөк акча түшөт беле, 
бирок, тилекке каршы...».

Караколдуктар сүйлөйт:
«Бизге «Кумтөр» керек. Ал 

жылыга Ысык-Көл өнүктүрүү 
фондуна акча которуп, жолдо-
рубуз оңдолуп,  Ысык-Көл району 
боюнча мектептер салынууда».

Оргочор жана Тамга айыл 
тургундары сүйлөйт:

«Ишкана пайда алып келүүдө. 
Эл ошерде эмгектенип, татык-
туу маяна алып жатат».  

«Кумтөрдүн» биздин 
экология бызга терс таасирин 
байкаган эмесмин. Чарбамда-
гы мал-жандык, бак-шагыбыз 
түгөл. Барскоон болсо  кандай  
дүркүрөп өстү, ал да алтын кен 
иштенеги үчүн. Анын үстүнө, 
Кумтөр канчалаган элди иш ме-
нен камсыздап атат».

Так айТканда
Кєлдїктєр жакшы билген 
долбоорлор 

SIAR компаниясынын социалдык сурамжылоосу 
кєрсєткєндєй, респонденттердин пикиринде, коомчу-
лукка эў чоў пайда алып келген долбоорлор агросектор-
ду єркїндєтїп, фермерлерди окуткан КАРАГАТ+ жана 
жергиликтїї ишкерлерге насыя берген микрокредиттик 
уюмдар. Чакан насыялардын жардамы менен кичи иш-
каналар ачылып, кїнєскана бизнеси менен форель чар-
бачылыгы жайылып, инвестор каржылаган долбоор ий-
гиликке жеткен. 
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Фронттон келген суук 
кабар сымал...

«өмүр кыйган кезекте-
ги кырсык» - жаңылыктар 
түрмөгүндөгү ар бир экинчи 
кабар ушундай сүйлөм менен 
башталып калбадыбы соңку 
убакта. өлкөнүн жолдорунда-
гы кейиштүү кырдаалды тал-
куулоо президент Алмазбек 
Атамбаевдин жетекчилигинде 
өткөн Коопсуздук кеңешинин 
июль айындагы жыйынында 
эң башкы тема болду. Адам 
өмүрүн алган кырсык кырда-
алын жараткан айдоочуларды 
сөзсүз түрдө жазалоо жана аны 
катаалдантууга, айрыкча, мас 
абалында рулга олтургандар-
ды калың капчыктуу тууган-
дары түрмөдөн куткара албай 
тургандай күнөөсүн тарттыру-
уга чакырды.

Азырынча, тилекке каршы, 
жолдордогу «согушту» токто-
туу аракеттеринен майнап чыга 
элек. Жаңылыктар: «Бишкек-
Каракол трассасында жеңил 
машина менен минивен кагы-
шып, 13 киши ооруканага ка-
былып, бир киши набыт бол-
ду», Тоң районундагы жол 
кырсыгы жаш кыз жана нари-
стенин өмүрүн алды», «Ысык-
Көлдөгү дагы бир жол кырсы-
гында эки адам каза тапты» де-
ген эле кабарларга толгон. Ал 
эми супсак статистика мындай. 
Кайгуул милициясынын баш-
кы башкармалыгынын маалы-
маты боюнча, республикада се-
гиз ай ичинде эле 3 915 кырсык 
катталган (2016-жылы мындай 
эле убакытта бул көрсөткүч  
3 611ди түзгөн). Каза болгон-
дордун саны - 506 адам (өткөн 
жылы мындан да көп эле - 589). 
Жаралангандардын саны кай-
ра өскөн. 2016-жылы жол кыр-

сыгында 5 587 кыргызстандык 
жабыркаса, быйыл расмий кат-
талган көрсөткүч - 5 958.

Кємєк єз мєєнїтїндє 
кєрсєтїлгєндє

Тартип сакчылары жол кыр-
сыктарын ооздуктай албай тур-
ганда ыкчам жана эпчил ара-
кеттеринен жабыркаган адам-
дын өмүрү түздөн-түз көз ка-
ранды болгон дарыгерлер 
ажалдан арачалоого жардам 
беришет.

- Маалында же апааттан 
кийинки алгачкы сааттар-
да тез жардам көрсөтүүгө 
мүмкүнчүлүктөрүбүз аз. Са-
нитардык авиация жок, жол 
жаман, - деп моюнга алат Са-
ламаттыкты сактоо министри 
Талантбек Батыралиев.

Кыргызстандагы Кызыл жа-
рым ай улуттук коому мындай 
абалдын алдын алуу үчүн Биш-
кек шаардык такси кызматта-
рынын айдоочуларына жол 
кырсыгында жабыркагандар-
га алгачкы жардам көрсөтүүнү 
үйрөтүү боюнча долбоорду 
ишке киргизди. Эгер жакын 
жерде тез жардам келгенче 
тийиштүү жардам бере алган-
дар табылса, жашап кетүүгө 
үмүт шамы жарык жанат.

Ысык-Көлдүн күңгөйүндө 
19-августта дал ушундай  
болду.

Барскоон-Кумтөр трассасын-
дагы 52-чакырым. Жол айла-
нып үстүгө көтөрүлөт. Жети-
өгүз районундагы өрөөн ай-
магындагы Ара-Бел участо-
гунда «Тойота ленд крузер» 
унаасынын 49 жаштагы айдо-
очусу рулду башкара албай ка-
лат. Россиялык үч турист жана 
эки бишкектик жаран ичинде 
жүргүнчү экен.

- Тоолуу жол татаал, ийри-

буйру. Участоктордун кыр-
гызстандык айымга таандык 
жол тандабасты айдап барат-
кан Россия жараны рулду баш-
кара албай калып, жол чекеси-
не ыргып кеткен, - деп билдир-
ди «Ысык-Көл кабарлары» ба-
сылмасына Ысык-Көл облу-
стук ички иштер башкарма-
лыгынын басма сөз кызма-
тынын ага инспектору Стал-
бек Усубакунов.

Оор жол тандабас аласалып, 
төрт жолу тоголонуп, жарга 
кулаган. Натыйжада Санкт-
Петербург тургуну жана биш-
кектик айым кырсык жерин-
де көз жумган. 12 жашар ба-
ла ооруканага жеткирилгени 
менен сактай алышкан эмес... 
Жолтандабастын айдоочусу, 
дагы бир айым жана беш жа-
шар кыз аман. Жабыркаган-
дарга жардамга «Кумтөр» иш-
канасынын кызматкерлери же-
тишип калышкан.

Этиятсыздыктан 
єлїмгє жол алып...

Жети-өгүз районундагы 
Ара-Бел жолу участогундагы 
кырсык боюнча маалыматты 
«Кумтөр» кенинин Коопсуз-
дук кызматынын диспетчери 
ишкананын ал жерден өтүп ба-
раткан айдоочусунан кабар ал-
ган. Кан жолдо жолтандабас 
аңтарылып, каза болгондор бар 
экенин маалымдаган. Кырсык 
болгон жерге ишкананын ме-
диктери жана куткаруучулары 
ыкчам жетип барган. Ал жер-
ди карап чыгып, эки кишинин 
сөөгүн жана жабыркагандарды 
табышкан. Кырсыктаган жер-
ден алыс экендигин эске алып, 
жаракат алгандарга тийиштүү 
медициналык жардам көрсөтүү 
үчүн лагерге жеткирүүнү че-
чишкен. Жол кырсыгынын 

чоо-жайын иликтөөгө залака 
тийгизбеш үчүн кенден авто-
транспортту жөнөтүүнү ток-
тотушкан.

Кайгылуу окуя боюнча 
«Кумтөрдүн» кызматкерлери 
укук коргоо органдарына, рай-
ондук жана мамлекеттик кыз-
маттардын бардыгына дароо 
билдиришкен. Кырсык туура-
сында каза болгон жана жабыр 
тарткан жүргүнчүлөрдүн туу-
гандарына кабар берип, талка-
ланган жолтандабасты чыгару-
уга көмөктөшүшкөн.

Аман калгандарды «Тез жар-
дам» Бишкектеги жеке клини-
калардын бирине алып кеткен. 
Тоң райондук ооруканага жет-
кирилген баш сөөгүнөн жара-

кат алган 12 жашар өспүрүм 
эсине келбестен реанимация-
да жан берген.

- Алдын ала божомолдор 
 боюнча «Тойота Лэнд Крузер» 
унаасынын айдоочусу кан жол-
дун кооптуу аймагында катуу 
айдап, автомобиль аласалып 
кеткен. Жол кырсыгынын так 
себебин автотехникалык экс-
пертиза билдирет, - деп кошум-
чалайт Сталбек Усубакунов.

Аталган жол кырсыгы боюн-
ча кылмыш иши козголбойт, 
себеби, жабыркагандардын эч 
бири же туугандары милиция-
га арыз менен кайрылган эмес.

Юлия ШИТОВА

«КУМТєРЧЇЛєР» ЫСЫК-КєЛДє 
КЫРСЫККА КАБЫЛГАН ТУРИСТТЕРДИ 
КАНТИП КУТКАРГАН?

Быйылкы жай тилекке каршы, 
апааттуу окуяларга жык болду. 
єлкєдє, анын ичинде Ысык-Кєлдє 
токтобогон кырсыктарда адамдар 
майып болуп, ємїрї менен да кош 
айтышып жатышты. Кайгылуу 
статистика бир катар кєйгєйлєрдї 
ачты. Баарынан да жол кырсыктарын 
алдын алуу жагы аксап турат.  
єз убагында тийиштїї жардам 
кєрсєтїлбєгєндїктєн, жол 
кырсыгынан аман калуу мїмкїнчїлїгї 
кескин азая тїшєт. Ысык-Кєлдїн 
кїўгєйїндєгї 19-августтагы кырсык 
кємєк кєрсєтїїгє їлгїрїї канчалык 
маанилїї экенин айгинеледи.

Тагыраак
Куткарууга катышкандар:

Кырсыкка кабылган туристтерди куткаруу операциясына 
«Кумтєр Голд Компани» ишканасынын медиктер бригада-
сы катышкан:

Виктор Красоцкий - кендин врачы
Наталья Ткаченко - врач
Шаршенбек кызы Жамиля - медайым
Элиза Шатманова - санитардык врач

Асан Акматов - эмгекти коргоо (ЭК) жана коопсуздук 
техникасы (КТ) бєлїмїнїн менеджери, куткаруучу 
иш-чараларынын жетектєєчїсї
Болот Байсалов - ЭК жана КТ бєлїмїнїн башчысы, 
куткаруучу иш-чараларынын жетектєєчїсї
Хусаин кызы Гїлзия - коопсуздук кызматынын диспетчери
Элвира Какоева - коопсуздук кызматкери
Азамат Ниязбеков - коопсуздук кызматкери
Талант Абдылдаев - коопсуздук кызматкери
Искен Оморов - ЭК жана КТ инженеринин жардамчысы
Сыртбай уулу Жаркынбек - ЭК жана КТ инженери
Алмаз Муктарбек - кран бєлїмїнїн мастери 
Дамир Баймамбетов - вахта айдоочусу
Азимбек Чотоев - куткаруучу
Марс Сыдыков - куткаруучу
Акыл Айткулуев - куткаруучу
Калысбек Усупбаев - куткаруучу
Куванычбек уулу Нурбек - куткаруучу
Жанат Кызылбеков - куткаруучу
Канатбек Эгембердиев - куткаруучу
Александр Гунин - куткаруучу
Нурлан Огонбашев - куткаруучу
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Барси жана достору
Иш-чара алдында жапайы чоң мы-

шыктын жок болуу коркунучуна дагы 
көңүл буруу максатында активисттер 
менен жапайы жаратылыштын коргоо-
чулары пресс-конференция беришти. 
Чечим кабыл алып, анын аткарылы-
шын көзөмөлдөгөн адамдардын ку-
лагына жетип, акыры, сөздөн ишке 
өтүшөр. 

Чынында, журналисттер менен жолу-
гууга себеп бир нече болгон. Сүрөтчү 
Руслан Валитов даярдаган «Барси жа-
на достору» балдардын экологиялык 
комикстеринин экинчи саны чыкты. 
Дале «ысык», түстүү журналдарды ак-
тивисттер пресс-конференция маалын-
да тартуулашты. БУУнун Кыргызстан-
дагы Глобалдык экологиялык фонддун 
кичи гранттар  Программасынын кол-
доосунда Кыргызстандын айбанаттар 
жана өсүмдүктөр дүйнөсүнө арналган 
эки балдар комикси, түркүн материал-
дар жана «По следам снежного барса» 
менен «Владыка снежных вершин» 
аталыштарындагы чоң басылмалар жа-
рык көргөн. Фотодолбоордун автору 
Владислав Ушаков командасы менен 
2013-жылы ак илбирсти сактоо боюн-
ча маалымат кампаниясын жайылткан, 
ал кезде борбор калаада уникалдуу жа-
ныбардын жок болуп баратышына ар-
налган биринчи саммит өтүп жаткан. 
Андан кийинки үч жылда Кыргызстан 
кандай иш аткарып, башка өлкөлөргө 
эмнеси менен илбирсти сактоодо мак-
тана аларын БУУнун Кыргызстанда-
га ГЭФ кичи гранттар  Программа-
сынын улуттук координатору Евге-
ния Постнова баяндады: 

- Ак илбирстин тукумун сактоону 
кеп кылган биз браконьерчилик жана 
айрым жок кылынган жандыктарды 
кеп кылбайбыз. Кызыл китепке кир-
ген айбанаттын аманчылыгы баары-
нан мурда ал жашаган үйдүн жакшы 
абалынан көз каранды. Жырткыч Кыр-
гызстандын бийик тоо системаларын-
да байыр алган. Жашаш үчүн, азыкта-
нып, тукуму көбөйүүсү үчүн ар бир 
илбирске бир нече миң километр чоң 
аянт керек. Экинчи маанилүү шарт 

- анын азык базасын, туяктууларды 
сактоо. Ага аркар, теке, кулжалар ки-
рет - деп программанын координато-
ру түшүндүрөт. Ала мышык жана ал 
жашаган аймакты коргоо үчүн Глобал-
дык экологиялык фонд илбирс жаша-
ган бир нече корукка алынган табигый 
аймактардагы долбоорлорду колдоду. 

- Белгилүү болгондой, ак илбирстин 
эң чоң популяциясы Сарычат-Ээрташ 
мамлекеттик корукта жашайт. Фонддон 
Ысык-Көл облусундагы, Ак-Шыйрак 
айылындагы чабандардын кашарла-
рын бекемдеп тозууга акча бөлдү. Бе-
кем чептен жапайы жырткыч өтө ал-
байт, демек, ал малга кол салбайт да, 
чабандар ага каршы аңчылыкка бар-
байт. Андан сырткары, корукка аймак-
ка түнкүсүн жарык берүү үчун фото-
вольтаждык күн панели тапшырыл-
ды, - деп Евгения Постнова бөлүштү. 

Жайлоого мал жаюу да оптималдаш-
тырылды, анткени малды уламдан жо-
гору, тоону көздөй жая берүүдөн, ал 
жакта турган жапайы туяктуу жаны-
барларга орун калбай жатат. 

Жыйылган жїк, шырдак 
жана ... илбирстин териси 

Маселени түшүнүү жана мыйзамдар 
болмоюн, эч кандай кооз китептер, эл 
аралык саммиттер, Голливуд жылдыз-
дарынын жаратылыш кереметин сак-
тоо чакырыктары, чоң-кичинесине ар-
налган жаратылышка аяр мамиле кы-
луу зарылчылыгы жазылган таратма 
материалдар жардам бербейт. 

- Сүйлөшүүлөрдүн баары кооз орол-
гон куру кеп, ооздун жели. Экологи-
ялык форумдар менен долбоорлорду 
өткөрүү ак илбирс тукумунун саны-
на эч кандай таасир этпейт, биринчи 
орунда мыйзамдар жана аларды кын-
тыксыз аткаруу керек, - деп Кыргыз-
стан фотожурналисттер союзунун 
жетекчиси Владислав Ушаков бил-
дирет. Бир кол менен илбирсти сак-
тоо боюнча декларацияга кол коюп  
(ал декларация 2013-жылкы эл аралык 
форумдун негизги жыйынтыктоо чу 
документи), экинчи колу менен болсо 
кызыл китепке кирген айбанаттарды 

атууга мораторийге каршы кол к оюу 
болбойт.

Туяктуу төрт жаныбарды атууга то-
лук тыюу салууну активисттер төрт 
жылдан бери киргизүү аракетинде. Ал 
төрт айбанат илбирстин негизги азы-
гы. Жана көбөймөк тургай, саны азай-
ып, же такыр жок болуп кетпеш үчүн, 
илбирске аркар, кулжа, тоо эчки менен 
азыктануу керек, аларды болсо брако-
ньерлер бир жактан, аңчылар бир жак-
тан атып, кырууда. Ири алтын кен - 
Кумтөрдүн аймагында жаныбарларды 
атуу жана аңчылык толук тыюу салын-
ды эле, сейрек кездешкен жаныбарлар 
ошерде көбөйүп атат. Кызыл китепке 
кирген аркарлар менен илбирстин са-
ны көбөйдү. Бул жагдай, браконьерчи-
лик менен аңчылык башкы маселе, жа-
на көзөмөл начар же такыр жок жерде 
жапайы айбанаттар жөн эле тукум ку-
рут болуп баратат. 

- Бирөөлөр жапайы жаныбарларды 
сактап атса, бирөөлөрү кырып атат, 
- деп белгилейт «По следам снежно-
го барса» фотодолбоордун автору. - 
Дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда жый-
ылган жүктүн жанында туш кийизге 
өлкөнүн улуттук символу болгон жа-
ныбар - илбирстин терисинен тон, те-
ринин өзү эркин илингенин көрдүк. 
«Кайдан? Кантип?!» деген суроого чоң 
аталардан калган деп, кенебей жооп 
беришет. Теринин сапаты жыл өткөн 
сайын начарлаганы белгилүү, андык-
тан жаңы атылган айбанаттын тери-
си эми ичик болуп турганы даана би-
линет. Кайдыгер эместер барбы? Аны 
көзөмөлдөгөн бирөө барбы? Биз кызыл 
китепке кирген жаныбарларды атууга 
мораторий киргизүүнү талап кылып, 
анан кошо жапайы жаныбарлардын те-
рисин, мүйүзүн, туягын сатуу үчүн да 
жазаны күчөтүү талабын коёбуз. 

Коомчулуктун кайдыгер эмес кы-
зыкчылыгы - айбанаттарды тукум ку-
рут кылуудагы башкы бөгөт. Эл ара-
лык форум - маселени талкуулоочу 
аянт. Кыргызстанга эң башкы нерсе 
- эффективдүү мыйзамдарды кабыл 
алуу жана аларды аткаруу жетишпейт. 
Ошондой шарттарда гана, балдарды 

көрсүн деп алпарган музейдеги каты-
рылган көргөзмө эмес, жаныбарлар 
дүйнөсүнүн азырынча тирүү сыймы-
гын сактап калууга болот.  

Браконьерчилик менен 
кїрєш

Үч күндүк форум илбирс жашаган 
12 өлкөдөн өкүлдөрдү бириктирди жа-
на алар кызыл китепке кирген чоң мы-
шыкты сактоо жана коргоодогу топто-
гон тажрыйбасы менен кенен бөлүштү. 
Кайсы гана өлкөдө болбосун - негиз-
ги көйгөйлөр баардык жерде бирдей. 
Браконьерлер үчүн барстын териси өтө 
кымбат олжо, андыктан ага 12 өлкөдө 
тең аңчылык жүрүүдө. 

- Пакистанда болсо дагы маселе ко-
шулууда - ак илбирстер фермерлер-
дин малына тийип, алар малын кор-
гоо үчүн аңчылыкка барууда. Акыркы 
жылдары, ал жактарда жырткыч секи-
рип, өтө албагандай бийик тосмолор-
ду кура баштады. Фермерлердин малы 
да, илбирстер да аман, - деп, биолог 
Германиянын Биоартүрдүүлүктү 
жана жараталышты коргоо сою-
зунун илбирстер боюнча адиси  
Ирина Мушик баяндап берди. 

Илбирстерди сактоо жана коргоодо-
гу ийгилиги менен Монголия мактана 
алат, ал кең өлкөдө бул жаныбарлар-
дын саны 1000. Монголиялык илим-
поздордун айтымында, бул жаныбар-
ды коргоо боюнча илгери эле, XVII кы-
лымда акыл калчай баштаган. Ошон-
чо убактан бери эң негизги түшүнгөнү 
- жергиликтүү калктын аракети жана 
жардамысыз айбанаттарды кырууну 
токтотуу мүмкүн эмес. 

- Биз жергиликтүү элге дүрбү, атайы 
кийим жана жабдуу берип, акысын 
төлөп беребиз. Алар болсо аңчыларды 
байкап турушат. Шектүү бир нерсе 
көрүшсө, укук коргоо органдарына 
кайрылышат, - дейт Монголия  дагы 
«Увс Нуур» коругунун биологу 
Лхамсурэн Намдаг.

Кыргызстан да бул тажрыйбаны 
киргизүү аракетинде. өз аймагына көз 
салган беш топ түзүлдү. Андан сырт-
кары, 18-августтан тартып сейрек жа-

ЖОК БОЛУУ 
ЖОЛУНДА:

МєЎГЇЛЇЇ ЧОКУЛАРДЫН 
ПИРИН КАНТИП САКТАЙБЫЗ 

Бишкекте илбирсти сактоо боюнча  экинчи 
эл аралык форум єттї.

Активисттердин айтымында, айрымдардын өтө тың, башкалардын 
шалаакылыгынан, ондогон жылдардан кийин балдарыбы ак 
илбирсти китептен же жомоктордон гана таанып калат.
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ал ОрТОдО 
Ак илбирске глобалдык жылуулануу 
коркунуч жаратууда 

Планетадагы климаттын єзгєрїїсїнєн улам ак илбирс 
їчїн пайда болгон коркунуч окумуштууларды кабатыр 
кылууда. Илбирстер бийик тоолуу, суук, мєўгїлїї жер-
лерде тараган, ал эми глобалдык жылуулануу анын по-
пуляциясына зыян келтирїїдє. Акыркы 15 жылда жер 
шарындагы температура Цельсий боюнча 0,2 граду-
ска кєтєрїлгєнї белгилїї. 20150-жылга чейин дагы 2 
градуска жогорулашына прогноз бар. 

Эл аралык форумдун катышуучулары жана чет элдик 
делегациялардын жетекчилери алдында сүйлөгөн сөзүндө 
Кыргызстан президенти ак илбирс мекендеген 12 өлкөнүн 
өкүлдөрүн аракеттерди бириктирүүгө чакырды. 

Даңазалуу жаныбар тукум 
курут болуу коркунучунда. 

Кыргызстандын кызыл китебине кирген 
жаныбардын саны 500 чамасында.

12 өлкөнүн эксперттери республикага атайы 
сейрек кездешүүчү жапайы мышыкты сактап 
калууну талкууга келишкен.

ныбарларды атуу үчүн айып пул жого-
рулады: илбирс үчүн 500 миң сомдон 
1,5 млн сомго чейин, Марко Поло -  
400 миң сомдон 1 млн сомго чейин. 

Мыйзамсыз аңчылык үчүн жазаны 
катуулатуу келечекте ак илбирстин 
санына жакшы таасирин бериши ке-
рек. Азырынча болсо, Кыргызстанда 
300дөй гана бар. Айлана-чөйрө жа-
на токой чарба мамлекеттик агентти-
гинин директору Абдыкалык Руста-
мов оптимисттик көз караш-
та. Анын пикиринде респу-
бликадагы илбирстин туку-
му 500 дөн кем эмес. Бирок, 
бул сан так эмес экенин мо-
юнга алат. Илбирстин болжол-
дуу санын аныктоого адистер 
2018-жылы белсенүүдө. Са-
лыштырмакка, эң чоң популя-
ция Кытайда - 2-2,5 миң ил-
бирс жашайт, ал эми эң ки-
чинеси өзбекстанда - 50дөн 
ашпайт. 

Кыргыз їчїн ыйык 
жаныбар 

Анын демилгеси менен 
экинчи жолу өткөрүлүп жат-
кан иш-чарада, Алмазбек 
Атамбаев, ак илбирс жана 
анын экосистемаларын сактоо 
форумунда сүйлөгөн сөзүндө, 
кыргыз эли үчүн илбирс ый-
ык жаныбар жана республи-
канын тоолуу экосистемасы-
нын көркү деп айтты.  

- Бүгүнкү күндө илбирстин 

популяцясын сактоо жана көбөйтүү 
биз үчүн эң маанилүү маселелер-
дин бири. Бул жаныбардын жок бо-
луп кетүү коркунучуна санаабызды 
дүйнөлүк коомчулук бөлүшкөнү ку-
бандырат, - деп белгиледи президент. 
Демилге көтөргөн өлкө катары, Кыр-
гызстан өз кезегинде илбирстерди кор-
гоо үчүн өзгөчө корукка алынган таби-
гый парктардын тармагын жайылтуу, 
ишин жакшыртуу чараларын көрүүдө. 

өлкөдө «Хан-Тенгри», «Алатай» жа-
на «Кан-Ачуу» корукка алынган ай-
мактар түзүлдү. Жыйынтыгында, биз 
ак илбирстин саны азаюусун токто-
то алдык. Чүй өрөөнүндө, мурда кат-
талбаган жерде, фотокапканга илбир-
стин сүрөтү түшүп калганда катуу ку-
банган элек. 

өлкө башчысы белгилегендей,  
15 жыл мурда Сарычат-Ээрташ мамле-
кеттик коругунда илбирс тукум курут 
болууга жакын абалда турган, бүгүн 
болсо ал корук айбанат жашаган не-
гизги жерге айланды. 

Президент ак илбирс жашаган 
өлкөлөрдүн лидерлери менен профил-
дик ведомстволорунун жетекчилерин 
кызыл китепке кирген жаныбар жана 
ал турган ландшафттык аймактар ме-
нен экосистемаларды Глобалдык эко-
логиялык фонддун каржылоосу менен 
мультиөлкөлүк долбоорду талкуулап, 
ишке киргизүүнү сунуштады. Ал дол-

боор илбирс жана анын 
бийик тоолуу экосисте-
маларын сактоодо бар-
дык он эки өлкөнүн ара-
кетин бириктирүү жана 
күчөтүүгө шарт түзмөк, 
деп Атамбаев ишенет. 

Ал ошондой эле, ак ил-
бирсти сактоо боюнча 
программа 2040-жылга 
чейин өлкөнү туруктуу 
өнүктүрүү боюнча Улут-
тук стратегияда татыктуу 
орун аларын убада кылды. 

- Популяцияны сактоо боюн-
ча чечкиндүү кадамдарсыз, башка 
миңдеген өтө сейрек жана керемет жа-
ныбарлар менен канаттууларды жогот-
кондой, биз табияттын бул баа жет-
кис мурасын да жоготуп алабыз. Биз-
дин урпактар илбирсти зоологиялык 
музейлерде гана көрө алуусуна жол 
бербөөбүз керек. Биз жерибиз үчүн 
жооп беребиз. Мөңгүлүү чокулардын 
пирин сактап калуу биздин колдо. Биз 
дүйнөбүздү, жаратылышыбызды жа-
на анын көп түрдүүлүгүн сактап ка-
ларыбызга ишенем, - деп президент 
жыйын тыктады. 

Болуп өткөн форумдун жыйынтык-
тары боюнча катышуучулар ак илбир-
стин эко-системасын сактоо долбоору 
боюнча «Илбирс жана тоолорго кам 
көрүү - биздин экологиялык келечек» 
Бишкек декларациясын кабыл алып,  
жапайы жаратылышты коргоо боюн-
ча улуттук мыйзамдарды жакшыртуу 
приоритеттердин бири болуусу абзел 
экенине макул болушту. 

Биздин чексиз камкордугубуз менен 
мээрмандыгыбызды жон териси менен 
сезди бекен? Туш кийиздин үстүнө ка-
дап же жерге төшөп койгон тери эмей, 
өзү жамынып, бийик тоолордо таш-
тан ташка секирип жүргөн кейпинде. 

Юлия ШИТОВА.
Фото: Юлия ТЕНЬКОВА,

Владислав УШАКОВ,
Султан ДОСАЛИЕВ.
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«Эко Деми» коомдук фон-
дунун негиздөөчүсү Дмитрий 
Андреев айлана-чөйрөнү кор-
гоо жаатында төрт жылдан бе-
ри алектенет. Экологиялык 
долбоорлорду жүзөгө ашы-
руудан башталып, бара-бара 
ушул багытка толук өткөн. 

- Жубайым менен паркка 
чыкканда да мүшөк ала чы-
гып, пластик терип калдык, - 
деп сырын ачат. 

- Башкаларга жөн 
айтасыңарбы? 

- Ар дайым! Кээде жыйын-
тык болот, кээде жок. Таң ка-
лып карагандар да көп, ант-
кени айрымдар үчүн желим 
бөтөлкөнү арыкка же бадалга 
ыргытып ийүү көнгөн иш. Ма-
даният аксап баратат. өзгөчө 
аймактарда. «Эко Деми» фон-
дунун дагы бир негиздөөчүсү, 
Ысык-Көлдө пансионаттын ээ-
си Айжан Чыныбаева айыл-
дык балдар пляжга барып, 
көлгө таштанды ыргыткан 
окуяны айтып берди. «Жок, 
балдар, мындай жарабайт! 
Келгиле, кайра тазалагыла». 
«Капа болбоңуз эжеке, көл 
өзүн өзү тазалайт да». Мына, 
«көгүлтүр берметке» мамиле. 

Бишкектен 
Экодесант 

- Бүгүнкү күндө кандай 
долбоорлор менен алексиз?

- Экөө бар - «Таза Ысык-Көл» 
менен «Таза Бишкек». Бирин-
чиси былтыр баш алган, биз 
жөн эле Айжан менен Балык-
чыдагы жээкти барып, таза-
лап келүүгө макулдашкан элек. 
Жүздөн ашуун активисттер-
ди чогултуп алып, көлгө алып 
бардык. Чогулган пластик, ай-
нек жана кагазды өз-өзүнчө 
сорттоп, жергиликтүү кабыл 
алуу пунктуна тапшырдык, ал 
жерден болсо Бишкекке, кайра 
иштетүүгө жөнүтүлгөн. Кайра 
иштетүүгө жараксыз таштан-
дыларды санкцияланган свал-
кага жеткирдик. Ошондон бери 
баары тынымсыз келатат. Көл 
жээкте үч ири акция өткөрдүк, 
Бишкекте бир нече ишембилик 
болду. Мисалга, желек турган 
Панорама деген шаардын че-
кесиндеги жерде ыктыярчы-
лар 12 зонаны тазалап, жалпы 
жонунда 10 куб таштанды чы-
гарылды.  

- Активисттерди кандай-
ча табасыңар?

- Быйыл майдын соңунда 
Бишкектен Ысык-Көлгө ав-
тобустар менен 650 адам алып 
барганда, студенттерди айдап 
атасыңар, аларга экзамен ме-
нен зачет керек да деген скеп-
тиктердин сынына кабылган 
элек. Албетте, эч кандай маж-
бурлоо жок! Баары ыктыяр-
чылар. Фейсбуктагы «Таза 
Ысык-Куль» баракчасынан 
эле угуп-билгендерден 250 
адам кошулган! Чынында ак-
тивисттер абдан көп, бирок 
биз баарын көлгө алып чыгу-
уга чамабыз келбеди. Биздин 
кыймылга кошулууну каала-
гандар арасында мектеп оку-
учулары да бар. Улуулардын 
коштоосусуз аларды албай-
быз, ал өтө чоң жоопкерчи-
лик. Жалпысына, ишке абдан 
дилгир мамиле кылабыз. Биз-
дин топто атайы илим алган 
тим-лидерлер иштейт, ал тур-
гай биринчи жардам көрсөтө 
алган адам коштоп жүрөт. Ал 
эми иш үстүндө жергиликтүү 
калктан келип кол-кабыш кы-
лышат. өздөрү эле, эч кандай 
административдик ресурстун 
басымысыз. Менимче бизди 
көрүп намыстанышат, алыстан 

атайы чогулуп, жол артып көл 
жээгин тазалаганы келип ат-
сак, өздөрү жашаган жерди-
тазалап алууга кантип чыгы-
нып, ишембиликке кошулбас?    

- Эмкиде «тазалоочулар» 
десанты кайда барары кан-
дайча чечилет? 

- Райондордун булганыч 
деңгээлине жараша. Алдын 
ала карталаштырып алабыз. 
Айрым учурда өзүм унаам ме-
нен жээкти кыдырып жөнөйм, 
ар бир пляж, ар бир пансио-
натка баш багам. 

- Эң булганган районду 
атасак ...

- Жээкти бойлой чакан бул-
ганган жерлер жайылган. Эң 
татаал участок болсо, менин 
пикиримде, тескейде – Кажы-
Сай айылынан Тамгага чейин. 
Ал тарапта жапайы пляждар 
биринин аркасынан бири ке-
тет. Көлгө жакын трасса бой-
лойт. Андыктан, саякатчылар 
токтоп, унаасын жолго ташта-
ган бойдон, көлгө чөмүлүшөт. 
Кээде жээкке чейин унаасын 
айдап барышат. Албетте, таш-
танды чогултуу үчүн челекти 
бүт жерге орното албайбыз, 
анткени аларды тазалап тура 

алчу жергиликтүү муниципал-
дык ишканалардын алган ма-
янасы менен колдонгон тех-
никанын абалынан кабардар-
быз. Ал эми андай чоң уча-
стокторду көзөмөлдөө өтө 
кыйын иш, өзгөчө болгону үч-
төрт гана адамдын күчү менен. 
Жергиликтүү бийликке абдан 
эле кыйын. Андыктан биз жар-
дамга келебиз. 

- Табигый парктарга ки-
ре беришке шлагбаум коюу 
менен пансионаттарга кирүү 
үчүн акы алууга макулсузбу 
же каршыбы? 

- Эгерде чогулган каражат 
жыйынтыгында пляждарды 
жабдып, тазалоого жумшалса, 
анда  туура эмес эч нерсе жок. 
Бирок, маселен, мурда Ысык-
Көл облусуна кире бериште 
экопост иштечү. Жалпы жону-
нан ал туура идея болгон, био-
сфералык аймакка унаалардын 
киришине акы алуу коюлган. 
Ал эми ал каражат кайда жана 
кандайча жумшалганы баш-
ка суроо... Катуу көзөмөлдөө, 
ачык-айкындык жана каражат-
ты багыты боюнча жумшоо 
шарттарында гана постторду 
коюу кажет. 

Жол жээгин тазалоо боюнча алгачкы кыймыл 
Балыкчы шаарында былтыр  башталган. 
Ошондон бери Дмитрий менен Айжан көл 
кылаасы менен  Бишкек шаары боюнча бир  нече 
ири акцияларды өткөрүштү. 

Эколог Дмитрий АНДРЕЕВ Ысык-Кєлдї 
генералдык жыйноо жєнїндє: «ЭМНЕЛЕРДИ ГАНА 

ТАПКАН ЖОКПУЗ, СУУНУН ТЇБЇНДє 
ПАМПЕРСТЕР, БАЙПАКТАР, А ТУРГАЙ 

УНИТАЗ ДА ЧєГЇП ЖАТКАН»
Улам булгай беришкен жерди тазалап турууга канчага чейин чыдайт 
элеўиз? Бир-эки-їч, анан мага эле керекпи деп, кош шилтеп 
коймоксуз. Дмитрий Андреевге болсо керек. Санаалаштары жана 
ыктыярчылар менен чогулуп алып, Бишкек менен Ысык-Кєлдєгї эў 
булганыч жерлерди тазалоо акцияларын єткєрїп турат. Кєлдїн 
тїбїнєн кандай «керемет» табылгалар чыгат жана экологиялык 
десант таштандылар менен кантип кїрєшїїдє? 
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ЫСЫК-КєЛ КАБАРЛАРЫ

Ысык-Кєлдїн 
«Жашыл чекиттери» 

- Долбоорлорду ишке 
ашырууга каражатты кай-
дан аласыңар? Көл кылаа-
сына жетип, кайра келүүгө 
эле унаага толтура май ку-
юш керек. 

- Жеке менде социалдык 
иштерден сырткары бизне-
сим бар, ал финансылык су-
роолорду чечүүгө жардам бе-
рип, нан таап, ойлогонумду 
ишке ашырууда көмөк. 

- Демек, жеке каража-
тыңызды сарптайсыз?

- Болбосо кантем. Дайыма 
салым кошобуз. Жол киреге 
жумшоолор - бул бир эле жа-
гы. Андан сырткары, турак-
жайга, тамактанууга, техни-
калык инвентарь сатып алуу-
га жумшоолор бар. Деги эле, 
катуу тиричилик таштандыла-
рын кайра иштетүү дүйнөдө 
кирешелүү бизнес. Анткени 
менен, биздин өлкөдө биз-
нестин ал түрү ишенимдүү 
киреше булагы боло албайт 
экен. Мен айнек, пластик жа-
на кагазды кайра иштетүүчү 
өнөктөштөр  менен кызмат-
ташам. Бирок ошол эле эко-
логиялык акциялар учурунда 
чогултулуп, сорттолгон сырье 
тапшыруудан алган кирешем 
кийин ки акцияларды каржы-
лоого араң жетет. 

- Сиздин идеялардын на-
тыйжалуулугу жана андан 
ары жашап кете аларын тас-
тыктаган ийгиликтүү долбо-
орлорду атасаңыз.

- Ысык-Көл облусунда-
гы бирден бир ири масштаб-
дуу жана маанилүү экология-
лык программа Кумтөр иш-
канасынан колдоосу менен 
2016-жылы башталган. Green 
Point долбоорунун алкагын-
да биз беш жерде - Балык-
чы, Чолпон-Ата, Кажы-Сай, 
Бөкөнбаев жана Кызыл-Сууда 
катуу таштандыларды кабыл 

алуучу пунктуларды ачтык. 
Алар бүгүн да ийгиликтүү 
иштөөдө. Ал эми башка сы-
намак долбоорлорду алтын-
кен ишкананын көйгөйлөрү 
үчүн токтотуп коюуга туура 
келди. Белгилүү болгондой, 
соттун чечими менен инвес-
тордун эсептери бир жылдан 
ашуун мезгилден бери камак-
та турат, андыктан аймакта-
гы социалдык программалар 
каржыланбай турат. Анын за-
лакасы бизге да тийди. Green 
Point долбоорунун компо-
ненттеринин бири кесиптик-
техникалык лицейлер үчүн 
стартаптар, алардын жарда-
мы менен улан-кыздар чакан 
иш баштап, киреше алышмак: 
экобаштыктарды тигүү, ка-
туу таштандыларды чогултуу 
үчүн темир челектерди чы-
гаруу, велосипед бекеттерин 
ачуу - бүгүн аймак муктаж 
болуп жаткан нерселер ишке 
ашмак. Биз кагаз пакет чыга-
рууга сырье сатып алууга же-
тишкен элек, бирок жабдуу-
ларды сатып алууга каржы-
лоосуз токтоп турат. Албет-
те, «Кумтөр» боюнча жаңы 
келишимдин түзүлүшү менен 
долбоорлорду кайра жандан-
дыра баштайбыз.  

- Катуу тиричилик таш-
тандыларды чогултуу 
 боюнча дагы кандай план-
дар бар?

- Башка өнөктөштөр менен 
күнгөй тарапта кабыл алуучу 
5-6 пунктту ачууну сүйлөшүп 
жатабыз. Эс алуу жайлар, мек-
тептер, кесиптик лицейлер, 
муниципалдык мекемелерде 
таштандыны сорттоп чогул-
тууну, пансионаттарда плас-
тик, айнек жана кагазды өз-
өзүнчө сөзсүз бөлүп жыйноо-
ну  жана түшкөн жалбырактар 
менен тамак-аш калдыктарын 
кайра иштетүүгө компосттук 
челектерди орнотуусун кир-
гизебиз. Система иштеп кет-
кен күндө КТТ көлөмү Ысык-

Көлдө эң аз дегенде 40 пайызга 
азаят. Жыйынтыкка багыттуу 
иштейбиз. Азыр бизнес коом -
чулугу жаштардын кызыктуу 
долбоор лоруна каражат жум-
шоого даяр болуп калды. 

Пайдалануу  
ач кєздїгї 

- Түркиянын  мелтиреп 
уюштурулган жээгине кыр-
гыздын дарбыз кабыгы, па-
кеттер менен тезек жаткан 
жээктерин салыштырышса 
ыйлагың келет. Мурда мын-
дай кирди көргөн эмес пиз. 
Көргөн эмес белек же жок 
беле? 

- Ага жөнөкөй түшүндүрмө 
бар. 20 жыл мурда азыркыдай 
пайдалануучулук мада ният 
болгон эмес. Дүкөндөрдүн 
чексиз берилген баштык-
тары, эки товар  алсаң беш 
баштыкка ороп берет, таме-
ки, чипсынын каптары, плас-
тик бөтөлкөлөр - баары акыры 
көлдүн түбүнө чөгөт же жер-
ге, топуракка аралашып ке-
тет. Майда нерселерди болсо 
айтуунун кажети да жок. Ак-
цияларды өткөргөн кезде көл 
түбүнө эмнелерди гана таза-
лап алып чыккан жокпуз, пам-
перстер, байпактар, ал тур-
гай муздаткычтар менен те-
левизорлор да чыккан. Бир 
жолу водолаздар унитаз та-
ап чыгышкан! Ал көлгө кан-
дайча барып калганы акылы-
ма сыйбайт. 

- Таштандыларды жөндөө 
маданиятын элге кантип 

үйрөтсө болот? Момпосуй 
кагазын таштанды челекке 
салууга эмне бөгөт? 

- 90-жылдары адамдар жаңы 
жашоо шарттарына көнүп 
баштаган мезгилди колдон чы-
гардык. Эптеп акча таап, ара-
кеттенип, ой жүгүртүүнү ал-
маштырууга мажбур болгон. 
Ошол жылдар өзү менен өзү 
күн көрүп чоңойгон балдар 
колдон чыгып калган. Жеген-
ге тамагың жок кезде кайда-
гы экологияга кам көрүү бол-
мок эле? Азыр жылыштар бар 
- жаңы муун балдарды тар-
биялоого дилгир, баары эле 
эмес, бирок ата-энелер бал-
дарына жакшы-жаман, туура-
туура эмести айрып таануу-
га үйрөтүүдө. Биздин оюбуз-
ча билим берүүчү программа-
ларга катуу киришүүчү мез-
гил жетти, кыймылыбызга 
жергиликтүү бийлик менен 
мектеп жетекчилерин тарта 
баштадык. Мисалга, Билим 
берүү министрлиги менен  
биргеликте жаңы окуу жылын-
да класстан тышкаркы эколо-
гиялык сааттарды киргизүүгө 
макулдаштык. Билесиздерби, 
эл өз күчүн, убактысын, акча 
каражатын абалды алмашты-
рууга жумшоо үчүн даяр. Кеч 
болуп кала электе. Бул абдан 
кубандырган учур. 

- Ысык-Көл облусунун гу-
бернатору парламентте көлдө 
эч кандай таштанды жок деп 
билдирип, терс пикир тарату-
уну токтотууга чакырды, аны 
болсо башкалар илип алып, 

Кыргызстандан сырткары 
айтып жатышат. Кандай ой-
лойсуз, өлкөнүн жакшы аты, 
имиджи үчүн көйгөйгө көз 
жумуп, аны жоктой мамиле 
кылуу керекпи? 

- Кээде жумурткадан кыр 
чыгарган учурлар болорун 
моюн га алыш керек, андыктан 
этика боюнча мен губернатор-
го кошуламын - журналисттер 
жазган маалыматы үчүн жооп 
берүүгө милдет, анткени бур-
малап же апыртылып берген 
маалымат чындап өлкөнүн бе-
делин түшүрөт. Узарбек Жыл-
кыбаев айтканы боюнча - өзү 
көл кылаасынан болот, жана 
кандай көйгөйлөр турганын 
жакындан билет жана колу-
нун келишинче чечип жатат. 
Ал эми көл жээгинде таштан-
ды жок дегенди ал биздин бир-
гелешип ишембилик жасага-
ныбыздан төрт күндөн кийин 
айткан. Анда биз эки жарым 
жүк ташыган унаа менен 3800 
мүшөк таштанды чыгарган 
элек. Ал очойгон көлөмдөгү 
таштанды. Баарын таптаза кы-
лууга кол жеткен жок, бирок 
көрүнгөн жерлерди толук та-
залаганбыз. 

- Жаратылышка кам 
көргөндөр жана артынан 
ыплас из калтырган зыян-
кечтер болот. Аларга жолук-
канда шаабайыңар сууп кал-
байбы? Жаңы эле тазалап  
кеткен жерге таштанды ыр-
гытып атса... 

- Менин сүйүктүү пляжым 
бар. Төрт жылдан бери та-
залаган сайын, кайра таш-
танды додолоп кетет. Үч ап-
тадан кийин келсем эмнени 
көрөрүмдү жакшы түшүнөм, 
жана ага шымаланып, кайра 
тазалоо ниетим менен барам. 
Айрымдар текке кеткен жу-
муш деп көрүшөт, бирок эч 
нерсе кылбай отура берсек 
таштандыга чөгүп кетпей-
бизби. өзүбүздөн, табиятка 
мамилебизден баштообуз аб-
зел. Ошондо гана өзгөрүүлөр 
оңунан чыгат. 

Маектешкен: Юлия ШИТОВА.
Фото: Дмитрий АНДРЕЕВдин 

архивинен.

«Кумтөрдүн» көмөгү менен Ысык-
Көл облусунда ири масштабдуу жана 
орчундуу экологиялык программаны 
баштоого мүмкүн болду.  

Кыргызстан - 
жалпыбыздын 
үйүбүз. 
Табиятка аяр 
мамиле кылып, 
жакшыртууга 
умтулган 
адамдардын 
эмгегин 
сыйлайлы. 
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