
«Кумтɵр Голд Компани» жылдык от-
четун чыгарып, ɵткɵн жылдын 4-чейре-
гиндеги ɵндүрүштүк ишмердүүлүгүнүн 
жыйынтыгынын негизги кɵрсɵткүчтɵрү 
менен бɵлүштү. 

Анализге ылайык, 2017-жы-
лы «Кумтɵр» кенинде  562 749 ун-
ция же 17,5 тоннадан ашуун алтын 
ɵндүрүлгɵн. Сатылган продукциянын 
кɵлɵмү 550 134 унция (17 111,09 ки-
лограмм) алтынды түздү.

Кыргыз Республикасынын Статистика  

комитетинин алдын-ала маалыматы-
на караганда, ɵткɵн жылы ишкана-
нын ɵлкɵнүн ички дүң ɵндүрүшүнɵ 
кошкон салымы 9,7%га жетсе, ал 
эми «Кумтɵрдүн» үлүшү ɵнɵр жай 
ɵндүрүшүнүн жалпы кɵлɵмүнүн 
21,1%ын түзгɵн.

2017-жылдын жыйынтыгы боюнча, 
салыктар, аффинаж үчүн тɵлɵмдɵр, 
жергиликтүү жеткирүүчүлɵргɵ бол-
гон товары жана кызматтары үчүн 
тɵлɵмдɵр, инфраструктураны жак-

шыртууга, кайрымдуулукка жана баш-
каларга кеткен тɵлɵмдɵрдү кошкон-
до республиканын аймагындагы жал-
пы тɵлɵмдɵр 269,731 млн доллардан 
ашкан. Анын 126 525 млн доллары 
(же 8,7 млрд сом) салык жана сɵзсүз 
тɵлɵмдɵрдү түздү. 

Компаниянын єндїрїштїк 
жыйынтыктарын цифралар менен 

3-беттен кєрїўїздєр  

Бул санда

2017-ЖЫЛЫ «КУМТєР» КЫРГЫЗСТАНДЫН БЮДЖЕТИНЕ 
8,7 МИЛЛИАРД СОМДОН АШУУН АКЧА КОТОРДУ 
Компаниянын 
Кыргызстанда  
иштеген 24 жыл 
ичиндеги 
республиканын 
аймагындагы  
жалпы тєлємдєрї  
3 млрд 472 млн 
доллардан ашты.  

ЖАРАТЫЛЫШТЫ КОРГООГО 
«КУМТєР» 7,2 МЛН ДОЛЛАР 
КОРОТТУ

Ошондой эле компания региондогу 
биоартїрдїїлїктї сактоо боюнча 
долбоорлорду колдоону улантып 
жатат. 

4-5-беттерде

ЭЛЕТТЕ ЖАШООНУ  
ЖАНДАНДЫРУУ

Инвестордун колдоосу менен 
Липенкада ирригациялык система 
кайрадан калыбына келтирилди.

7-бетте

ОРУСИЯЛЫК  
«ПОЛЮС»  
АСМАН АЛДЫНДА

Алтын єндїрїїчї дїйнєдєгї эў 
алдыўкы компаниялардын 
биринин єкїлдєрї таанышуу 
максатында бийик тоодогу кенге 
келишти.

12-бетте

КООПСУЗДУКТУ БИЛЇЇГє  
КАРАЙ ЖОЛ

Ысык-Кєл облусунун окуучулары 
жолдо жїрїїнїн эрежелери 
боюнча тренингден єтїштї.

13-бет

«КУМТєРДЇН» «ЭЛЧИЛЕРИ» 
БАРСКООНГО МАЖЇРЇМ ТАЛ  
ЖАНА АК КАЙЫЎДЫН  
750 КєЧєТЇН ОТУРГУЗУШТУ 

Абанын дагы да таза болушу їчїн 
бактарды технологиялык 
трассанын боюна отургузушту. 

14-15-беттерде

ШАРШЕМБИ, 
4-ИЮЛь,  2018-ж.жаўылыктарыжаўылыктары

«КУМТєР» ГЕЗИТИНИН 
АТАЙЫН САНЫ



Алтын кен ишкананын кыз-
маткерлери «Кумтɵрдүн» Элчи-
лери» долбоорунун алкагында 
ɵлкɵдɵгү балдар үйлɵрү жана 
балдар борборлоруна колдон ке-
лишинче жардам берүүнүн улан-
тууда. Бул сапар ыктыярчылар 
Кара-Балта шаарында жайгаш-
кан балдар үйүнүн тарбиялану-
учуларына конокко келишти. 

- Бул жерде оор турмуштук 
жагдайларга кабылган 6 жаш-
тан 18 жашка чейинки 27 бала 
жашап, тарбияланышууда. Анын 
алтоосу жетимдер болсо, кал-
ганы жетишпеген үй-бүлɵнүн 
балдары. Биз социалдык кор-

гоо жана педагогикалык колдоо 
аркылуу алардын кɵйгɵйлɵрүн 
чечүүдɵбүз. Алардын мектепти 
калтырбашын кɵзɵмɵлдɵйбүз, - 
дейт приюттун жетекчиси Ири-
на Радченко. 

«Кумтɵрдүн» ыктыярчылары 
балдарга китептерди, оюнчук-
тарды, сүрɵт тартуу үчүн аль-
бомдорду жана канцеляриялык 
буюмдарды белек кылышты. 

«Кумтɵр Голд Компанинин» 
башкы менеджери Болот Иди-
рисов белгилегендей, компани-
янын кызматкерлери приюттун 
администрациясы менен бирге-
ликте мындан ары да балдар бор-

боруна кантип жардам берүү ме-
селесин чечишмекчи.

Белгилей кетсек, корпоратив-
дик ыктыярчылыкты илгериле-
түү боюнча «Кумтɵрдүн» Эл-
чилери» деп аталган програм-
мага компаниянын бардык 
бɵлүмдɵрүнүн кызматкерлери 
активдүү катышып, республи-
кадагы кɵптɵгɵн социалдык ме-
кемелерге үзгүл түксүз жардам 
беришүүдɵ.

кеңеш ашканасын оңдоо 
үчүн 1 миллион сом бɵлүп 
берген. Ал эми Саруу айы-
лынын айылдык кеңешинин 
тɵрагасы Алишер Нурбек 
уулу 1-класстан 4-клас-
ска чейинки окуучуларга 
ысык түшкү тамак берүүчү 
2 жайды эмерек менен кам-
сыз кылып берүү тууралуу 
ɵтүнүч менен “Кумтɵргɵ” 
кайрылган. Компания бул 

ɵтүнүчтү карап, макул тап-
кан.

- Керектүү жабдууларды 
даярдоого биз 200 миң сом 
бɵлүп бердик, -дейт компа-
ниянын Жети-Ɵгүз району 
боюнча туруктуу ɵнүгүү 
бɵлүмүнүн аймактык кыз-

маткери Айгерим Байтико-
ва. – “Кумтɵр” коом үчүн 
маанилүү маселелерди дай-
ыма колдоого аракет кылып 
келет, айрыкча мына ушун-
дай долбоорлор жɵнүндɵ 
кеп болуп жатканда. Балдар 
биз үчүн биринчи орунда!

Каджы-Сайдагы балдар музыкалык 
мектебинде бир эле мезгилде бир нече 
маанилїї окуя болуп єттї. Биринчиден, 
жогорку кєрсєткїчтєрї їчїн окуу жай-
га атактуу композитор Жумамїдїн Ше-
ралиевдин ысымы ыйгарылды. Экинчи-
ден, музыкалык мектеп имараты мен-
чикте экендигин тастыктоочу «кызыл 
китеп» алса, їчїнчїдєн, «Кумтєр» бул 
мектептин окуучуларына укмуштуудай 
белек берди. Компания бєлїп берген 
200 миў сомго администрация жаўы 
улуттук аспаптарды жана концерттик 
зал їчїн 50 даана бїктєлмє отургуч са-
тып алды. Алтын кен компаниясынын 
Каджы-Сайлык кызматкерлери 
дагы 100 миў сом чогултуп бе-
ришип, бул акчага синте-
затор, баян жана сахна 
їчїн кийилїїчї костюм-
дар сатылып алынды. 

- 1971- жылы негиз-
делген биздин музы-
калык окуу жайда 65 
окуучу билим алат. 47 
жыл ичинде жалпысы 
296 тарбиялануучуну оку-
туп чыгардык. Балдарыбыз 
облустук жана республикалык 
конкурстарда биринчи орундарды 
ээлеп келе жатышат. Ал эми мектеп-
ти аяктаган соў Бишкек шаарындагы 
Мураталы Кїрєнкеев атындагы музы-
калык окуу жайга, Бїбїсара Бейшена-
лиева атындагы Искусство институту-
на, Кыргыз улуттук консерваториясы-

на тапшырышууда. Мектепте бардык 
бєлїмдєр: классикалык, фольклордук, 

фортепиано, гитара жана кыл кы-
як класстары бар, - дейт му-

зыкалык мектептин директо-
ру Акылбек Серкебаев. 

Бир жаман жери, му-
зыкалык аспаптар жа-
на инвентарлар Со-
юз мезгилинен бе-
ри жаўыланган эмес. 
Бул кєйгєйдї чечїїгє 

«Кумтєр» жардам бер-
ди. Акылбек Жакшылы-

кович кубанычын жашыр-
байт: музыкалык аспаптардын 

фонду жаўырганы себептїї ал жаш 
кадрларды тартууну жана пианист, ги-
тарист, клавишник, хор жетекчисин жу-
мушка чакыра алам деп їмїт кылууда. 

Дагы бир чоў кубаныч, бул мектеп 
акыры жїрїп балдар окуп жаткан има-
ратты менчигине ала алды. 

- Биз бир орундан башка орунга кєчїп 
эле жїрчїбїз, кєпкє чейин отурукташа 
албай келгенбиз. 10 жыл мурун ушул 
имаратты бизге бєлїп бергенге чейин 
клубда, соода конторасында машык-
чубуз. Бул имаратта качандыр бир кез-
де оорукана жайгашкан болчу. Кароо-
суз калган имаратты єз кїчїбїз менен 
оўдогонбуз, - деп эскерет гитара боюн-
ча сабак берген Галина Язова.

Єткєн кылымдын 70-жылдары жаш 
окутуучуну Омск шаарынан алыскы 

Кыргызстанга жумушка жєнєтїшкєн. 
Ошентип Галина Александровна бїт 
ємїрїн балдар менен сїйїктїї мекте-
бине арнап ушул жерде калып калган.

- Акыркы окуялардан кийин мектеп-
ти позитивдїї чоў єзгєрїїлєр кїтїп 
жатат, - дейт ишенимдїї тїрдє Гали-
на Александровна. – Ысык-Кєл облу-
сундагы 8 музыкалык окуу жайлардын 
ичинен биздин мектеп эў кїчтїїсї деп 
саналат. Эми мындан ары да єнїгїп-
єсєбїз!

«Кумтєр» Тоў районунун 
Каджы-Сай айылында 
жайгашкан балдар 
музыкалык мектебине 
аспаптарды сатып алууга 
жардам берди...

«Кумтєр» мектептин ашканасы їчїн эмерек 
жасоого 200 миў сом бєлїп берди.

ЫЎГАЙЛУУ ОТУРУЎУЗДАР

- Биз бир орундан башка орунга кєчїп Кыргызстанга жумушка жєнєтїшкєн. 

«Кумтɵр» бɵлүп берген акчага мектеп үчүн комуз, кыяк, кыл кыяк, бас 
кыяк, ооз комуз, чопо чоор жана жыгач ооз комуз сыяктуу улуттук 
музыкалык аспаптарды сатып алышты.  

МУЗЫКАЛУУ БЕЛЕК

АЙТМАКЧЫ 
Балдар їчїн майрам жакшы єттї!

Балдарды коргоонун эл аралык кїнїндє «Кумтєр» ком-
паниясынын кызматкерлери дагы бир майрамдык иш-
чарага катышты. 1-июнда Кызыл-Суу айылында болгон 
иш-чаранын негизги окуялары Маданият їйїнїн алдын-
да єттї. Жергиликтїї бийлик бул жерде кичинекей кыз-
дар, балдар жана алардын ата-энелери їчїн бий, ыр жа-

на тїрдїї оюндардан турган кызыктуу 
программа уюштурушкан. Социалдык 
кызматкерлердин суранычы боюнча 
компания майрамга карата аз камсыз 
болгон їй-бїлєдє жашаган 90 балага 
белек даярдаган. Балдарга рюкзак-
тар, китептер, жууркандар жана тат-
туулар тапшырылды.

Балыкчы шаарында жана Тоў, 
Жети-Єгїз райондорунда жашаган 
жалпысы 460тан ашуун бала компа-
ния тарабынан белектерге ээ болду.

на тїрдїї оюндардан турган кызыктуу 
программа уюштурушкан. Социалдык 
на тїрдїї оюндардан турган кызыктуу 
программа уюштурушкан. Социалдык 
на тїрдїї оюндардан турган кызыктуу 

кызматкерлердин суранычы боюнча 
программа уюштурушкан. Социалдык 
кызматкерлердин суранычы боюнча 
программа уюштурушкан. Социалдык 

компания майрамга карата аз камсыз 
болгон їй-бїлєдє жашаган 90 балага 
компания майрамга карата аз камсыз 
болгон їй-бїлєдє жашаган 90 балага 
компания майрамга карата аз камсыз 

белек даярдаган. Балдарга рюкзак-
болгон їй-бїлєдє жашаган 90 балага 
белек даярдаган. Балдарга рюкзак-
болгон їй-бїлєдє жашаган 90 балага 

тар, китептер, жууркандар жана тат-
туулар тапшырылды.

Жети-Єгїз райондорунда жашаган 

Эмеректерди компания-подрядчик 
«Кумтɵрдүн» буюртмасы менен даярдаган. Компаниянын атынан мына 

ушундай укмуштуудай рюкзактарды 
балдарга тапшырышты.

Болот Идирисовдун (сүрɵттɵ сол жактан экинчи) 
сɵзүнɵ караганда, компания балдарга келечекте да 
жардам берүү маселесин чечип жатат.  

Балдарды коргоонун 
эл аралык күнүнɵ ка-
рата Жети-Ɵгүз рай-

онунун Саруу айылын-
дагы Чабалдаев атында-
гы орто мектептин муга-
лимдери жана окуучулары 
үчүн жагымдуу чоң окуя 
болуп ɵттү. Майрамга ка-
рата ɵз убагында мектеп-
тин ашканасына жаңы эме-
ректер алып келинди. Ком-
пания кɵп жылдардан бе-
ри ийгиликтүү иштешип 
келе жаткан подрядчик-
даярдоочу “Кумтɵрдүн” бу-
юртмасы менен 80 отургуч 
жана 20 стол жасап берген.

Саруунун мектеби алы-
скы 1939-жылы курулган, 
бүгүнкү күндɵ бул мектеп-
те 700 окуучу билим алып 
жатат! Бул эски окуу жай-
га 2017-жылы жергиликтүү 

Даярдаган Юлия ШИТОВА.
Фото: Евгений ПЕЧУРИН 

жана kumtor.kg

«КУМТєРЧЇЛєР» КАРА-БАЛТАДАГЫ 
БАЛДАР БОРБОРУНА ЖАРДАМ БЕРИШТИ 

Компаниянын кызматкерлери балдарга 
китептерди, оюнчуктарды жана сїрєт 
тартуу їчїн альбомдорду белек 
кылышты.

2 Жаўылыктар«КУМТєР» ЖАЎЫЛЫКТАРЫ



На 31 декабря 2016 В тыс. USD
Налог на валовой доход 80 083,32
Взнос в Фонд развития Иссык-Кульской области 6 160,26
Экологический платеж 310
Подоходный налог с сотрудников 4 104,37
Платежи в Социальный фонд КР 17 906,10
Таможенные платежи 383,44
Налог на доходы нерезидентов 665,04
Прочие налоги и обязательные отчисления 1 043,11
Итого 110 783,49
Официальный курс доллара США к сому КР 69,2301
Эквивалент уплаченных платежей в сомах 7 633 766,55

Примечание: Базой для расчета налога на валовой доход и взносов в Фонд 
развития Иссык-Кульской области в соответствии с Соглашением о новых усло-
виях по проекту «Кумтор» от 24 апрел я 2009 г. являются фактические денежные 
поступления от реализации продукции за указанный период.

1— Для справки: тройская унция = 31,10348 грамм.
2—  Все денежные суммы, если не указано иное, приведены   

 в долларах США.
3—  Скорректированные операционные расходы, совокупные рас 

 ходы на поддержание основных фондов, совокупные расходы,  
 а также совокупные расходы, включающие в себя налоги на  
 доходы (в млн долларов и в перерасчёте на реализацию одной  
 унции продукции), а также средняя цена реализации золота за  
 одну унцию, себестоимость продаж в перерасчёте на одну унцию  
 реализованной продукции и капитальные затраты (как на   

 поддержание основных фондов, так и на развитие проекта) не  
 являются общепринятыми нормами бухгалтерского учёта и  
 обсуждаются в разделе «Показатели, не признаваемые ГААП».

4—  Операционные затраты (на основе продаж) включают в себя  
 денежные расходы, обеспечивающие деятельность рудника, а  
 именно: стоимость горных работ, фабричной переработки,  
 местные управленческие расходы, роялти и налоги на   
 эксплуатацию недр (это не касается Кумтора, где отчисляется  
 налог на валовой доход), но не включают отчисления на износ,  
 истощение и амортизацию.

Основные производственные
и финансовые показатели 

В 2016 году на руднике «Кумтор» было произве-
дено 550 960 унций1 или 17 136,78 кг золота. Объем 
реализованной продукции составил 546 342 унций 
или 16 993,15 кг золота. Выручка составила 686,4 
млн долларов2. Основные производственные и фи-
нансовые показатели приведены в таблице:   

Платежи в бюджет Кыргызской Республики и другие обязательные отчисления

произведено
17 136,78 кг золота

 VI квартал на 31 декабря 12 месяцев на 31 декабря

2016 2015 Изме-
нения 2016 2015 Изме-

нения
Общая выручка от реализации золота «Кыргызалтыну» (в млн 
USD)2 231,3 144,5 60% 686,4 604,5 14%

Операционные затраты (на основе продаж)4 44,6 46,9 (5%) 171,8 151,1 14%

Себестоимость реализованной продукции3 (в млн USD) 103,1 112,1 (8%) 350,4 367,9 (5%)

Себестоимость реализованной продукции3 (в USD за унцию) 537 852 (37%) 641 707 (9%)

Объем горных работ (тыс. тонн) 35 542 45 418 (22%) 144 399 169 527 (15%)

Объем добытой руды (тыс. тонн) 223 3 941 (94%) 8 911 6 583 35%

Объем переработанной руды (тыс. тонн) 1 581 1 504 5% 6 303 5 729 10%

Среднее содержание золота в руде, подаваемой на фабрику (г/т) 4,71 3,42 38% 3,44 3,57 (4)%

Коэффициент извлечения золота (в %) 83,5% 79,9% 5% 79,2% 78,8% 1%

Произведено золота (в унциях)1 200 762 130 610 54% 550 960 520 694 6%

Произведено золота (в кг) 6 244,40 4 062,43 54% 17 136,78 16 195,41 6%

Реализовано золота (в унциях)1 191 842 131 549 46% 546 342 520 517 5%

Реализовано золота (в кг) 5 966,96 4 091,63 46% 16 993,15 16 189,90 5%

Средняя цена реализации3 (в USD за унцию) 1 206 1 098 10% 1 256 1 161 8%

Капитальные затраты на поддержание основных фондов3 
(в млн USD)

11,5 11,8 (3%) 61,0 50,5 21%

Капитальные затраты на развитие3 (в млн USD) 1,4 2,5 (44%) 14,8 14,2 4%

Капитальные затраты на вскрышные работы3 (в млнUSD) 58,3 12,1 382% 136,7 210,6 (35%)

Скорректированные операционные затраты3 (в USD за унцию) 253 392 (36%) 342 326 5%

Совокупные затраты на поддержание производства3 (в USD за унцию) 538 553 (3%) 640 731 (12%)

Все затраты3 (в USD за унцию) 545 572 (5%) 667 758 (12%)
Все затраты с учетом налогов3 (в USD за унцию) 715 725 (1%) 843 921 (9%)

Млн USD 2016 1994 – 
2016

Налоговые, таможенные и др. обязательные платежи 86,949 984,575
Платежи в Соцфонд Кыргызской Республики 17,906 167,796 
Взнос в Фонд развития Иссык-Кульской области    6,160 56,205 
Оплата за лицензии и разрешения    0,458     3,514 
Экологические платежи и отчисления в пользу агентства 
охраны окружающей среды 0,310 4,989 
Выплаты в пользу ОАО «Кыргызалтын» 0,472 12,819 
Плата за аффинаж 3 825 50,901 
Выручка от реализации акций «Центерры» -   86,000 
Дивиденды 7,097 93,315 
Закупки в Кыргызской Республике:

поставки и услуги 37,052 727,259
продукты питания 4,049 65,223 

Платежи, касающиеся инфраструктуры КР:
электроэнергия               130,593
улучшение и обслуживание дорог вне рудника 1,596 42,745 
ЛЭП «Тамга-Кумтор» -   41,612 

Чистая заработная плата сотрудников КОК 59,244 629,199 
Санаторное лечение -   0,744 
Поддержка образования, стипендии и обучение 0,664 5,817 
Спонсорская помощь и проекты устойчивого развития 0,706 28,123 
Помощь Правительству в реализации социальных проектов -   31,000 
Соглашение по выплатам местному сообществу - 4,400
Всего 238,450 3 202,84

Платежи на территории
Кыргызской Республики 

В 2016 году платежи на терри-
тории КР (включая налоги, плату за 
аффинаж и местным поставщикам за 
товары и услуги, выплаты по инфра-
структуре, благотворительность и пр.) 
превысили 238,450 млн долларов. 

Всего за период работы компании 
с 1994 по 2016 гг. выплаты на терри-
тории Кыргызстана превысили 3 мил-
лиарда 202 миллиона долларов. 

Слитки Доре, производимые на руднике «Кумтор», закупаются Открытым 
Акционерным Обществом «Кыргызалтын» для дальнейшей переработ-
ки на аффинажном предприятии в г. Кара-Балте, как это предусмотрено 
Пересмотренным договором о продаже золота и серебра, заключенным 
между «Кумтор Оперейтинг Компани» от имени «Кумтор Голд Компани», 
ОАО «Кыргызалтын» и Правительством Кыргызской Республики. Исключи-
тельным правом реализации аффинированного золота и серебра в Кыргы-
зской Республике и за ее пределами обладает только ОАО «Кыргызалтын».

платежи в КР
$3,2 млрд. 

платежи в
бюджет

> $110,7 млн.

2018-ЖЫЛДЫН БИРИНЧИ ЧЕЙРЕКТЕГИ ЄНДЇРЇШТЇК ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ

ОПЕРАЦИЯЛЫК ЖУМШООЛОР ФИНАНСЫЛЫК КЄРСЄТКЇЧТЄР

САТЫП ЄТКЄРЇЇНЇН ЭСЕБИ : $ 71,3 МЛН

ТОО-КЕН ИШТЕРИНЕ : $ 51,7 МЛН

ЄНДЇРЇЛДЇ: 100 220 УНЦ.

САТЫЛДЫ: 116 919 УНЦ.

ЖАЛПЫ КИРЕШЕ: $ 153 МЛН

РУДАНЫ КАЙРА ИШТЕТЇЇГЄ: $ 15,5 МЛН

КЕН ИШКАНАСЫНА ЧЫГЫМДАР: $ 12,9 МЛН

Влияние Кумтора на макроэкономические показатели Кыргызской Республики
По предварительным данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики: 

производственной деятельности 
компании «Кумтор» в 2016 году

Рудник «Кумтор», расположенный 
в Кыргызской Республике, является 
крупнейшим золоторудным предприя-
тием Центральной Азии, управляемым 
западной компанией. Всего, с начала 
промышленного производства в мае 
1997 года по 31 декабря 2016 года, на 
Кумторе произведено порядка 10,937 
млн унций, или 340,181 тонн золота.                                               

«Кумтор Голд Компани» является опера-
тором проекта «Кумтор» и несет ответствен-
ность за весь производственный цикл.  

Centerra Gold Inc. «Центерра» являет-
ся канадской золотодобывающей компа-
нией, которая занимается эксплуатацией, 
разработкой, разведкой и приобретением 
золоторудных месторождений в Северной 
Америке, Азии и других регионах мира. 
Центерра является крупнейшей запад-
ной компанией - золотопроизводителем 
в Центральной Азии. Акции «Центерры» 
обращаются на Фондовой бирже Торонто 
(TSX) под символом CG. Штаб-квартира 
компании располагается в городе Торонто, 
провинция Онтарио, Канада.

Дополнительная информация о 
«Центерре» и полный текст пресс-релиза 
по итогам 2016 года доступна на сайте 
SEDAR www.sedar.com и на корпоратив-
ных сайтах www.centerragold.com и www.
kumtor.kg.

доля «Кумтора» 
в ВВП страны в 
2016 г.

доля «Кумтора» в общем 
объеме промышленного 
производства 8% 23,4%

Прогноз на 2017 год
По предварительным оценкам, на Кумторе будет произведено порядка 455-

505 тыс. унций золота, при этом 30% общегодового объёма будет обеспечено в 
четвёртом квартале 2017 г.

Общий объём капитальных затрат (за минусом капитализации вскрышных 
работ) на Кумторе в 2017 году должен составить 96 млн долларов. Расходы на 
поддержание основных фондов3 (68 млн долларов) главным образом связаны с 
капитальным ремонтом и обновлением парка тяжелогрузной горной техники (58 
млн долларов), капитальным ремонтом и заменой оборудования ЗИФ (3 млн дол-
ларов) и прочими статьями (7 млн долларов). 

Капитальные затраты на развитие3 должны составить 28 млн долларов, в том 
числе для осуществления таких мероприятий, как: перенос некоторых объектов 
инфраструктуры, как это предусмотрено общим планом эксяплуатации рудника с 
учётом расширения контуров его карьера в объёме 9 млн долларов; возведение 
дамбы хвостохранилища (11 млн долларов), закупка новой горной техники (4 млн 
долларов); мероприятия по водоосушению (2 млн долларов) и другие статьи (2 млн 
долларов). Денежная составляющая капитализации вскрышных работ, связанных с 
разработкой карьера, в 2017 году ожидается в размере 172 млн долларов из общих 
расходов на капитализацию вскрышных работ, составляющих 234 млн долларов.

ИТОГИ

Комментарий
2016 год для всех нас выдался насыщенным. Производительность ЗИФ достигла ре-

кордных 6,3 млн тонн, превысив предыдущий рекорд на полмиллиона тонн. Горный отдел 
выполнил план в полном объеме. Мы принимаем на работу 90 операторов, чтобы выпол-
нить еще больший объем работы в этом году. Отдел техобслуживания переехал в новую 
МЕГА-мастерскую, что позволило поднять качество работ на новый уровень. По предвари-
тельным оценкам, на Кумторе будет произведено порядка 455-505 тыс. унций золота, при 
этом 30% общегодового объёма будет обеспечено в четвёртом квартале 2017 г.

Мы начали внедрение новой программы по технике безопасности «WORK SAFE — 
HOME SAFE»и уделяем большое внимание продвижению лидерства в области безопас-
ности среди всех сотрудников. Наша цель – нулевой показатель по травматизму и все мы 
должны быть верны этой цели.

Дэниел Дежарден, президент 
«Кумтор Голд Компани».

1 - Маалымат їчїн: 
троялык унция = 31,10348 грамм. 

2 - Башкасы кєрсєтїлбєсє, бардык акчалай 
суммалар АКШ долларында келтирилген.

3 - Тегерекєєлєрдєн улам айрым цифралар 
дал келбеши мїмкїн.

4 - Бухгалтердик эсептин жалпы кабыл алын-
ган кєрсєткїчтєрїнє кирбейт жана 
Центерранын 2018-жылдын 1-майындагы 
пресс-релизинде «Non-GAAP Measures» 
бєлїмїндє баяндалат.

5 – Финансылык кєрсєткїчтєр «Центерра-
нын» пресс-релизине негизделген.

Кыргыз Республикасы 
«Кыргызалтын» ААКы 
аркылуу 

77 401 766 
акция їлїшї менен 
«Центерранын» 
эў ири  акционери. 
2018-жыл, 15-майга 
карата Кыргызстан 
акциялар їлїшїнїн 
наркы 

$ 443 млн 
доллардан ашты.$ 28,8 млн

же
1, 97 млрд 

сом

$ 22 
млн

Дүң кирешеге салык

$ 310 
миў

Экологиялык төлөм

$ 1,4 
млн

Кызматкерлердин 
кирешесине салык

$ 110 
миў

Бажы төлөмдөрү

$ 119 
миў
Резидент 

эместердин 
кирешесине 

салык

$ 2,3 
млн

КР Социалдык 
фондуна 
төлөмдөр

$ 106 
миў

Башка салыктар 
жана милдеттүү 

которуулар

Негизги финансылык кєрсєткїчтєр: 
Алтынды «Кыргызалтынга» сатуудан тїшкєн жалпы каражат (млн USD)2

Сатып єткєрїлгєн продукциянын єздїк наркы (накталай акча)
Сатып єткєрїлгєн продукциянын єздїк наркы (нак эмес)
Сатып єткєрїлгєн продукциянын4 єздїк наркы (млн USD)
Сатып єткєрїлгєн продукциянын4 єздїк наркы (унциясынаUSD)
Єндїрїштїк акчалай агым 
Жїгїртїї капиталдагы єзгєрїїлєргє чейинки єндїрїштїк акчалай агым 

Негизги єндїрїштїк кєрсєткїчтєр:
Тоо-кен иштеринин кєлємї (миў тонна)
Казылып алынган руданын кєлємї (миў тонна)
Рудадагы алтындын орточо курамы (г/т)
Кайра иштетилген руданын кєлємї (миў  тонна)
Фабрикага берилїїчї рудадагы алтындын орточо курамы (г/т)
Алтынды ылгап алуу коэффициенти (% менен)
Тоо-кен иштерине жумшоолор (тоннасына USD)
Кайра иштетїїгє жумшоолор (тоннасына USD)
Єндїрїлгєн алтын (унция менен)1

Єндїрїлгєн алтын (кг менен)
Сатып єткєрїлгєн алтын (унция менен)1

Сатып єткєрїлгєн алтын (кг  менен)
Сатып єткєрїїнїн орточо баасы4 (унциясына USD)
Капиталдык жумшоолор (негизги фондуларды колдоого)4 
(млн USD)
Капиталдык жумшоолор (єнїктїрїїгє)4 (млн USD)
Капиталдык жумшоолор (кыртыш ачуу иштерине)4 (млн USD)
Капиталдык жумшоолор (кыртыш ачуу иштерине)4

Капиталдык жумшоолор (жалпы) 
Операциялык жумшоолор (сатып єткєрїїнїн негизинде)5 
Негизги фондуларды колдоого жалпы жумшоолор4 
(салыктарды кошкондо)
Тїзєтїлгєн операциялык жумшоолор (унциясына USD)
Сатып єткєрїїнїн негизиндеги операциялык жумшоолор (унциясына USD)5

Єндїрїштї колдоого жалпы жумшоолор4 (унциясына USD)
Єндїрїштї колдоого жалпы жумшоолор салыктарды кошкондо4 
(унциясына USD)

153,0
42,6
35,6
78,2
669
43,1
84,6

47,314
1,405
2,02
1,668
2,58
72,2%
1,08
9,26
100220
3117,19
116 919
3636,59
$1309

11,3
3,4
28,7
9,7
53,2
42,6

88,6
$412
$365
$758

$942

164,1
35,2
37,2
72,4
537
91,6
102,4

39,003
-
-
1,536
3,53
76,0%
1,23
10,05
127400
3962,59
134682
4189,08
$1219
 
15,2
0,9
46,7
15,8
78,7
35,2

102,7
$300
$261
$763

$935

(7%)
21%
(4%)
8%
24%
(53%)
(17%)

21%
0%
0%
9%
(27%)
(5%)
(12%)
(8%)
(21%)
(21%)
(13%)
(13%)
7%

(26%)
281%
(39%)
(38%)
(32%)
21%

(14%)
37%
40%
(1%)

1%

Башкасы берилбесе, млн USD3 менен
31-март, 

чейректин соўу

2018 2017 Єзгє- 
рїї

АЛТЫН ЄНДЇРЇЇ 
ЖАНА САТЫП ЄТКЄРЇЇ

2018-жыл 
I ЧЕЙРЕККЕ КАРАТА 
КР КАЗЫНАСЫНА 

ТЄЛЄМДЄР

$ 2,5 
млн

Ысык-Көл облусун 
өнүктүрүү фондуна 

салым

3Сандар менен «КУМТєР» ЖАЎЫЛЫКТАРЫ



ИТОГИ 2017 ГОДА:

Компаниянын эмгекти коргоо жана 
коопсуздук техникасы эрежелерин так, катуу 

сактоонун аркасы менен башка тоо кен 
єндїрїш ишканалары арасында лидерлик 

орунду сактап келе жатышы дагы деле 
инвестордун артыкчылыгында турат.

Коопсуздук єзїўдєн 
башталат! 

«Кумтөр» компаниясы кур-
чап турган айлана-чөйрөнү 
коргоо жана туруктуу өнүгүү 
боюнча ар жыл сайын берүүнү 
адатка айланып алган отчетун 
2017-жылга карата да даярда-
ды. Отчет өзүнө алтын казуу-
чунун негизги ишмердүүлүгү 
жазылган 120дан ашуун 
бет кенен докладды кам-
тыйт: алар, экономикалык 
көрсөткүчтөр, жергиликтүү 
жамааттарга инвестиция кы-
луу боюнча долбоорлорду ба-
яндоо, мөңгүлөрдүн абалы жа-
на суунун сапаты боюнча ма-
алыматтар жана албетте, тоо 
кен ишмердигинин таасири-
нен курчап турган айлана-
чөйрөнү коргоо боюнча иш 
чаралар.

Өндүрүштө травматизмдеги 
нөлдүккө жетүү боюнча масе-
ле өзүнчө турат. «Кумтөр Голд 
Компанинин» президенти Дэ-
ниел Дежарден белгилегендей, 
коопсуздук компаниянын эң 
башкы приоритети. Ошондук-
тан 2017-жылы компаниянын 
бардык кызматкерлери, кели-
шим боюнча иштегендер жа-
на практиканттар жеке кооп-
суздугу боюнча адамдын ма-
милесин түп тамырынан берүү 
өзгөртүүгө багытталган «Work 
Safe, Home Safe» («Жумушта 
коопсуз, тиричиликте да кооп-
суз») жаңы программасы бо-
юнча тренингдерден өтүшкөн. 
Анткени коопсуздук техника-

сы эрежелерин капарга албай 
эле иштей бере турган жумуш 
жок. Бул тууралуу эми компа-
нияда баары билет жана бул 
билгендерин өз кабинети же 
өндүрүш участкасынан сырт-
кары да жеткирүүгө аракет кы-
лышууда. Ушундай болгондо 
гана, акырындык менен ар бир 
адамда өз өмүрү жана ден соо-
лугу үчүн жоопкерчилик сези-
мин тарбиялоого болот.

Кєйгєйгє ушундай 
тїрдїї мамиле 

Экологиялык кырсыктар 
бардык эле өндүрүштө бо-
луп кетиши мүмкүн. Анын 
үстүнө «Кумтөр» сыяктуу мас-
штабдуу жана татаал ишкана 
жөнүндө сөз болуп жатканда. 

Экология жана техника-
га байланыштуу коопсуздук 
окуяларды каттоо үчүн ин-
вестор улуттук мыйзамдар-
га жана башка нормативдер-
ге ылайык экологиялык та-
асирлердин деңгээлин эске 
алуу менен 5 категорияга 
негизделген отчеттуулукту 
колдонот. Ар бир инцидент-
ке айлана-чөйрөгө таасир 
берүүсүнө карата өз деңгээли 
ыйгарылат. III деңгээлден V 
деңгээлге чейинки окуялар бо-
юнча «Кумтөрдүн» экология-
лык кызматынын жетекчили-
ги сөзсүз түрдө директорлор 
кеңешине доклад берет жана 
жергиликтүү көзөмөлдөөчү 
органдарды кабардар кылат. 
Өткөн жылы кенде катталу-
уга жатуучу бир гана окуя 

болду. Июль айында дизел-
дик май жүктөлгөн күйүүчү 
май ташуучу унаа техноло-
гиялык трассада оодарылып 
кеткен. Бул кырсыктын ке-
сепетинен 8 тоннадан ашу-
ун солярка агып, бирок суу-
га кошулган эмес. Бул окуяга 
3-деңгээл ыйгарылганы жа-
на жалпы колдонуудагы жол-
до болгону үчүн Экологиялык 
жана техникалык коопсуздук 
боюнча мамлекеттик инспек-
циясына маалымат берилген. 
Тыянак чыгаруу жана экинчи 
мындай окуя кайталанбашы 
үчүн иликтөө жүргүзүлгөн. 
Адистер окуя катталган жер-
деги булганган жер кыртышын 
алып салып, ошол аймакта-
гы өсүмдүктөрдү калыбына 
келтирүү боюнча иштерди ат-
карган...

Башка компанияларга 
тиешелүү күйүүчү май та-
шуучу унаалардын кырсыкка 
учурашы Кыргызстанда көп 
катталат жана кесепети кыйла 
кайгылуу абалга жетет. Мын-
дай кейиштүү окуялардын би-
ри ушул кышта болду, анда 38 
тонна күйүүчү май ташып ба-
раткан унаа Жалал-Абад облу-
сундагы Чычкан суусуна оо-
дарылып кеткен. Жол кырсы-
гынан улам 1 адам каза таап, 2 
адам жаракат алган. Автоуна-
адан аккан күйүүчү май Ток-
тогул районунда балыктардын 
массалык кырылуусуна алып 
келген. ӨКМдин куткаруучу-
лары автоцистернаны дарыя-
дан 2 күндөн кийин гана алып 

чыга алышкан...
Адистер белгилегендей, 

мындай жол кырсыктардын ар-
тында көбүнчө сөзсүз жылы-
на 2 ирет техникалык кароодон 
өтүүгө милдеттүү габариттүү 
унаалардын техникалык жак-
тан бузук болгону турат. Кээ-
де айдоочулардын шалаакы-
лыгынан улам да болот. Бирок, 
бул жол кырсыктарынын кесе-
петтери канчалык коркунучтуу 
экени белгилүү болсо деле, не-
гедир дайыма «айтылды жана 
унутулду» деген схема иштеп 
кетет. Бул теманы кайра козго-
гусу келишпейт. Курчап тур-
ган айлана чөйрөгө терс таа-
сир берүүнү азайтуу жана ко-
опсуздукту сактоо талаптары 
түздөн-түз бир гана ишканага 
тийиштүү болуп, ал эми жалпы 
өлкөнүн масштабында кызык-
сыз экендиги жок эле дегенде 
таң калтырат. Чет өлкөлүк ин-
вестор башка тоо-кен ишкана-
лары арасында жумуш ордун-
да жана айлана-чөйрөнү кор-
гоонун коопсуздук маселеле-
ри боюнча толук жоопкерчи-
ликти алып, лидерлик орун-
да. Компаниянын отчетунун 
бул бөлүмүнө өзгөчө көңүл бу-
рулган.

Кумтєрдїн тирїї 
«индикаторлору» 

Өз кайрылуусунда отчет-
тун негизги темасына – кур-
чап турган чөйрөнү коргоого 
токтолгон «Кумтөрдүн» пре-
зиденти компания аймактагы 
биоартүрдүүлүктү сактоо жа-
на экологияга иштин башта-
лышынан бери эле чоң маа-
ни берип келгенин белгилейт. 

- Жаратылышты коргоо 
иш-чараларын башкаруу жа-
на тоо-кен өндүрүш иштери-
нин айлана-чөйрөгө терс та-
асирлерин мүмкүн болушун-
ча аз кылуу – биздин иши-
биздин маанилүү бөлүгү. Биз 
эл аралык жана Кыргызстан-
дын стандарттарын сактай-
быз. Өз ишмердүүлүгүбүздө 
өндүрүштүк практиканы ак 
ниеттүүлүк менен кармана-
быз, -деп түшүндүрдү Дэ-
ниел Дежарден. – 2017-жы-
лы экологиялык баалоого жа-
на айлана-чөйрөнү коргоого 
компания 7,2 миллион дол-
лар жумшады. Бул сумма-
нын ичине агындыларды жа-
на арыктарды тазалоого, кал-
дыктарды жөндөөгө, сырт-
кы консультанттардын кыз-

матын төлөөгө жана суунун, 
абанын сапатын текшерүүгө, 
биоартүрдүүлүккө, радиаци-
янын деңгээлине, жер кырты-
шы менен суунун түп катма-
рына мониторинг жүргүзүүгө 
(кенде да, аймакта да) кет-
кен чыгымдар да кирди. 
Компания мурункудай эле 
Сарычат-Ээрташ коругунун 
биоартүрдүүлүгүн сактоо бо-
юнча долбоорлорду колдойт 
жана жаратылышты коргоо 
боюнча адистештирилген кы-
зыккан тараптар менен кыз-
матташат. Анын ичинде, тары-
хы өтө узун биоартүрдүүлүктү 
сактоо боюнча «Фауна жана 
флора интернэшнл» эл аралык 
уюму да бар. – «Кумтөр» бул 
тармактагы ишмердүүлүгү жа-
на тоо-кен иштери башталган-
дан бери кенде ак илбирс ме-
нен Марко Поло аркары сыяк-
туу сейрек жапайы жаныбар-
лардын саны көбөйгөнү ме-
нен сыймыктана алат, - дейт 
«Кумтөр Голд Компанинин» 
президенти бул колдоонун 
жыйынтыктары тууралуу ай-
тып жатып.

Кендеги жапайы жаныбар-
ларга күн сайын мониторинг 
кылуу программасы боюнча 
иштер көп жылдан бери ула-
нып келет. Айлана-чөйрөнү 
коргоо бөлүмүнүн адистери 
«Кумтөрдүн» туюккап жай-
гашкан аймакта, анын айла-
насында пайда болгон канат-
туулар менен жаныбарлар-
дын түрлөрүн эсептөө бо-
юнча алектенишет. Мисалга, 
2017-жылы калдык сактоо бо-
юнча чарбачылыктын айма-
гында боз суур, түлкү, карыш-
кыр, аркар жана көпчүлүгү жа-
пайы же саз канаттууларынын 
30дай түрү байкалган. Мони-
торинг «Кумтөрдөгү» калдык-
тарды сактоо системасында 
жапайы жаныбарлар цианид 
менен ууланып калуу кокуну-
чу мурункудай эле төмөн экен-
дигин көрсөтүүдө.

Борбор Азиядагы эң ири кен 
чыккан жердеги өндүрүштүк 
иштетүү – жаныбарлар ка-
туу коргоого алынган жана 
антропогендик таасирге ду-
ушар болбогон эң алдыңкы 
өндүрүш экендигинин үлгүсү.

«Кумтөрдө» оор тоо-кен тех-
никалары иштеп жаткандыгы-
на карабай жырткычтар да, ту-
яктуулар да адамдар бар болсо 
деле чочулабайт. Кээ бир учур-
ларда, тескерисинче, аңчылык 

Компания жыл башынан бери бардык кызматкерлер, келишим менен иштегендер, 
ал тургай практиканттар да тартылган коопсуздук техникасы боюнча жаўы 
программаны киргизди.
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сезонунда жаныбарлар жакын 
жердеги аңчылык чарбалары-
нан кендин аймагына ооп ке-
лишет. Бул жерде алар өздөрүн 
коопсуз сезишет.

Экологияга зыянсыз
Компания үчүн сөзсүз ат-

карылуучу «машыгуу» бол-
гон көп жылдык негизги эко-
логиялык изилдөөлөрдөн жа-
на долбоорлордон сырткары 
«Кумтөр» 2017-жылы жаңы 
демилгелерди да турмушка 
ашырды. Мисалга, калдыктар-
ды жөндөө системасын опти-
малдаштыруу боюнча страте-
гияны иш жүзүнө ашыруунун 
жана кенде көмүлүүгө жатуу-
чу катуу тиричилик калдык-
тарынын көлөмүн кыскарту-
унун алкагында, 2017-жылы 
компания катуу тиричилик кал-
дыктарын жарым-жартылай 
бөлүп топтоо жана кайра 
иштетүүнү лагеринде колдо-
но баштаган. Кызматкерлер 
калдыктарды эми 4 категори-
яга бөлүшүүдө: тамак-аш, кай-
ра иштетүүчү идиш (пластик, 
картон, айнек, металл), кол-
донулган өсүмдүк майы жана 
кайра иштетүүгө жатпаган кал-
дыктар. Маалымат бере кетсек, 
күн сайын лагердин ашкана-
сында орточо эки тонна катуу 
тиричилик калдыктары топто-
лот. Бул көлөмдүн үчтөн би-
рин гана жеңил жол менен кай-
ра иштетүүгө болбойт, ал эми 
калдыктардын үчтөн экисин 
коркпой эле кайра иштетүүгө 
жөнөтө берсе болот. 

Өткөн жылы кенде компост-
тук станция долбоорлонгон 
жана курулган. Күн сайын 
бир тоннадай тамак-аш кал-
дыгы ушул станцияда аэро-
бдук чиритүү аркылуу ком-
пост үчүн кайра иштетилет. 
Ал эми органикалык жер се-
мирткич болгон компост кий-
ин кыртыштын бузулган уча-
стогун калыбына келтирүүдө 
жана өсүмдүк-кыртыш кат-
марын семиртүүдө пайдала-
нылат.

Айтмакчы, аналитиктер-
дин божомолу боюнча кен 
2026-жылы жабылат, ага да-
ярдыктарды компания улан-
тып, кыртышты калыбына 
келтирүүнүн эң эле натыйжа-
луу ыкмаларын иштеп чыгу-
уда. Скрябин атындагы Кыр-

гыз агрардык универ-
ситетинин окумушту-
улары менен бирге ат-
карылуучу програм-
ма өзүнө жергиликтүү 
өсүмдүктөрдүн уругун 
чогултуу жана кыртыш-
тары бузулган катмарлар-
га сыноо иретинде өсүмдүк 
отургузуу боюнча сынамак 
участокторду уюштурууну 
камтыйт. Кенди эксплуатаци-
ядан чыгарууга чыгым жал-
пысы 56,7 миллион долларды 
түзөт. 2017-жылдын 31-дека-
брындагы маалыматка кара-
ганда, бузулган жерлерди ка-
лыбына келтирүү үчүн дагы 
54,4 миллион доллар керекте-
лет. Бул акчалар алтынды сат-
кан пайданын эсебинен ар бир 
жылдын жыйынтыгы боюнча 
чогултулуп турмакчы. Учур-
да калыбына келтирүү фон-
дунун эсебинде 26,4 милли-
он доллар бар. 

Милдеттїї 
«кєнїгїїлєр» 

Ал бир нече негизги тап-
шырмаларды камтыйт.

Компания илимий топ-
торду жана көз карандысыз 
чет өлкөлүк адистерди тар-
туу менен 2014-жылдан бе-
ри «Кумтөр» кени айланасын-
да мөңгүлөрдү изилдөө иш-
терин жүргүзөт. Эксперттер-
дин 2017-жылга карата негиз-
ги корутундусу төмөнкүчө, 
муз массалары табигый се-
бептерден улам – глобалдык 
жылууланууга байланыштуу 
чегинүүдө. Мөңгүлөрдүн кый-
мыл ылдамдыгы негизинен 
сезонго байланыштуу, жай-
ында көбөйөт да, кышында 
басаңдайт. Чынында, Давыдов 
мөңгүсү Лысый жана Сары-
Төр мөңгүлөрүнө салыштыр-
малуу тезирээк жылып жа-
тат. Анткени, кендеги тело-
го үзгүлтүксүз жана коопсуз 
жетүү үчүн анын түбүндөгү 
муз тынбай түшүрүлүп ту-
рат. Эске салсак, бул маселе 
өткөн жылдын ноябрь айын-
да, Кыргызстандын Суу ко-
дексине Давыдов жана Лы-
сый мөңгүлөрүндөгү ишмер-
дүүлүктү регламенттөөчү 
өзгөртүү киргизүү аркылуу 
мыйзам чыгаруу деңгээлинде 
чечилген. 

Өткөн кылымдын 30-жыл-

дарынан бери мөңгүлөрүнүн 
үчтөн бирин жоготкон Бор-
бор Азиядагы жалпы экологи-
ялык абал коркунучтуу бойдон 
калууда. Окумуштуулардын 
божомолуна караганда, кли-
маттын өзгөрүү ыктымалды-
гынан улам 2100-жылга чей-
ин Борбор Азия аймагындагы 
мөңгүлөр 64-95 пайызга чей-
ин кыскарышы мүмкүн.

Мурунку жылдардагыдай 
эле компания жарылып кетүү 
коркунучу бар Петров көлүнө 
үзгүлтүксүз байкоо жүргүзүп 
турат. Алтын кен компания бул 
көлдүн суусун өндүрүш иш-
мердигинде жана тиричилик 
муктаждыктарына пайдала-
нат. Ичүүчү суу кылдат таза-
лоодон өтөт, ал суу коркунуч-
суз жана бардык стандарттар-
га жооп берет.

- Чарба-тиричилик жана 
өндүрүштүк агындылар та-
заланып турат жана жыл-
дын жылуу мезгилдеринде 
гана айлана-чөйрөгө агызы-
лат. Коомчулук негизинен кен 
иштетүүдө жана андан алтын 
бөлүп алууда кеңири колдону-
луучу цианиддин «Кумтөр» ке-
нинде пайда болуп агып чык-
кан сууга байланыштырып чо-
чулашат. 2017-жылы 12,42 тон-
на калдык пайда болгон. Ка-
туу фаза калдык сактагычта 
калат, суюгу сордурулуп алы-
нып, концентрацияны азайтуу 
же булганган заттарды толук 
жок кылуу үчүн өндүрүштүк 
агындыларды тазалоочу ку-
рулуштарда тазалоодон өтөт.

 Биз патенттелген INCO та-
залоо процедурасын колдоно-
буз жана Түндүк Американын 
чегинен сырткары жерлердеги 
эң чоң тазалоочу курулмалар-
ды иштетебиз, -деп айтышты 
компаниядан.

«Кумтөрдүн» экологдору 
кендеги абанын сапатын да 
тынымсыз көзөмөйт. Абанын 

өлчөнүүчү бөлүкчөлөрүнүн 
жалпы деңгээлин аныктоо 
үчүн аймакта 6 чоң сына-
мык текшерүүчү орнотулган. 
Өткөн жылы мониторинг кы-
луучу бардык станцияларда 
алардын концентрациясы Кыр-
гызстандын өндүрүштүк зона-
ларына карата суткалык чектен 
500 мкг/м³ төмөн болду.

Барскоон өрөөнүндөгү 
чаңдануунун деңгээли жо-
горулап кетишинин алдын 
алып, «Кумтөр» жолдорго 
суу себүүнү улантып келет. 
Бул ишти трассаны күнүгө 
тейлеген 10дон ашуун авто-
цистерналар аткарышууда. 
Ошондой эле, абадагы чаңдын 
жалпы санын аныктоо үчүн 
2017-жылдын жай айларын-
да чоң көлөмдөгү 3 үлгү алу-
учу орнотулган, жүргүзүлгөн 
анализ Барскоон капчыгай-
ында чыгынды жол берил-
ген 100 мкг/м3 чектен аш-
паганын көрсөттү. Башка 
изилдөөлөрдүн жыйынтыгы 
да талапка ылайык, алынган 
пробалар чаң тундуруу жа-
на санитардык-гигиеналык 
көрсөткүч боюнча бардык 
эл аралык критерийлерге ту-
ура келерин көрсөттү. Кыр-
гыз Республикасынын Улут-

тук илимдер академиясынын 
Георгий Лазьков жетектеген 
биология илимдеринин док-
торлорунун аныктамасына ка-
раганда компаниянын ишмер-
диги Барскоон капчыгайынын 
өсүмдүктөр дүйнөсүнө олут-
туу таасир тийгизбейт.

Адамдын таасири тууралуу 
эмне айтууга болот – малды 
көзөмөлдөбөй жаюу менен ту-
ристтердин агымын жараты-
лыш ушунчалык жон териси 
менен сезүүдө. 

Компаниянын негизги эко-
логиялык изилдөөлөрү жана 
долбоорлору 2018-жылы да 
улантылмакчы. Жаратылышты 
коргоо боюнча иш-чараларды 
башкарууга жоопкерчиликтүү 
мамиле кылуу – «Кумтөрдүн» 
ишмердүүлүгүнүн маанилүү 
маселелеринин бири. Ал эми 
жумуштун айлана-чөйрөгө 
тийгизген терс таасирин 
мүмкүн болушунча азайтуу 
компаниянын негизги максат-
тарынын бири деп Кыргыз-
стандагы ири инвестициялык 
долбоордун оператору тыянак 
чыгарды.

Юлия ШИТОВА.
Фото: Иван ТУРКОВСКИЙ, 
Влад УШАКОВ, kumtor.kg

Отчетко ылайык, туюккап 
дамбасынын жалпы абалы 
эксплуатация кылууга жарактуу 
деп бааланат.

Кендин ишмердїїлїгї жаныбарлар дїйнєсїнє 
зыяндуу таасир тийгизбейт. Бийик  тоодогу 

катаал шарттарга чыдамдуу жаныбарлар менен 
канаттуулар бул жерде єздєрїн эркин жана коопсуз 

сезишет.

«КУМТєР» ЖАРАТЫЛЫШТЫ    КОРГООГО 7,2 МИЛЛИОН ДОЛЛАР КОРОТТУ
САНДАР СЇЙЛЄЙТ
«Кумтєр» Кыргызстандын экономикасына эбегейсиз салым кошуп жаткан 
ишкана. 2017-жылы компаниянын єндїрїштїк ишмердїїлїгї єлкєнїн жал-
пы єнєр жай єндїрїшїнїн кєлємїнїн 21,1 пайызын жана ички дїў продук-
циянын 9,7 пайызын тїздї. Республиканын аймагындагы тєлємдєр 269 
миллион долларга жетти. Эгерде 1994-жылдан берки акчалай которуулар-
ды санасак, анда ал сан 3,4 миллиард долларды тїзєт. Ошондой эле ком-
пания їлгїлїї салык тєлєєчї катары эле эмес, єлкєнїн жеке секторундагы 
ири жумуш берїїчї да болуп саналат. Єткєн жылдын аягына карата ком-
пания кызматкерлеринин саны 3 миў 485 кыргызстандыкды (жалпы турук-
туу кызматкерлердин 97 пайызы) тїзгєн. Кыргызстанда айлык маяна жана 
башка єнєктєштєр менен подрядчиктерге болгон тєлємдєр 117 мил-
лион доллардан ашкан. 2017-жылы канадалык инвестор эў мык-
ты жумуш берїїчї деп табылган жана Кыргыз Республикасында-
гы Америкалык соода палатасы тарабынан байгеге ээ болгон.

гыз агрардык универ-гыз агрардык универ-
ситетинин окумушту-ситетинин окумушту-
улары менен бирге ат-улары менен бирге ат-
карылуучу програм-карылуучу програм-
ма өзүнө жергиликтүү ма өзүнө жергиликтүү 
өсүмдүктөрдүн уругун өсүмдүктөрдүн уругун 
чогултуу жана кыртыш-чогултуу жана кыртыш-
тары бузулган катмарлар-тары бузулган катмарлар-
га сыноо иретинде өсүмдүк га сыноо иретинде өсүмдүк 
отургузуу боюнча сынамак отургузуу боюнча сынамак 
участокторду уюштурууну 
камтыйт. Кенди эксплуатаци-
ядан чыгарууга чыгым жал- дарынан бери мөңгүлөрүнүн өлчөнүүчү бөлүкчөлөрүнүн 

Кендин ишмердїїлїгї жаныбарлар дїйнєсїнє Кендин ишмердїїлїгї жаныбарлар дїйнєсїнє 
зыяндуу таасир тийгизбейт. Бийик  тоодогу зыяндуу таасир тийгизбейт. Бийик  тоодогу 

катаал шарттарга чыдамдуу жаныбарлар менен катаал шарттарга чыдамдуу жаныбарлар менен катаал шарттарга чыдамдуу жаныбарлар менен 
канаттуулар бул жерде єздєрїн эркин жана коопсуз канаттуулар бул жерде єздєрїн эркин жана коопсуз 

сезишет.сезишет.

туу кызматкерлердин 97 пайызы) тїзгєн. Кыргызстанда айлык маяна жана 
башка єнєктєштєр менен подрядчиктерге болгон тєлємдєр 117 мил-
лион доллардан ашкан. 2017-жылы канадалык инвестор эў мык-
ты жумуш берїїчї деп табылган жана Кыргыз Республикасында-
гы Америкалык соода палатасы тарабынан байгеге ээ болгон.
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«Кумтөр» каржылаган «Бир айыл – бир 
продукт» ассоциациясынын долбоорунун 
алкагында Жети-Өгүз районундагы Жети-
Өгүз айылында кургак жана суу ыкмасы 
менен жүндү бастырып, кийиз буюмдарын 
жасоочу цех ачылды. Жергиликтүү бийлик 
кол өнөрчүлөргө кайтарымсыз бөлүп бер-
ген эски мектептин имараты компания тара-
бынан бөлүнүп берилген акчага толугу ме-
нен оңдолуп, реконструкция жүргүзүлгөн. 
Жети-Өгүз айылындагы цехтин ачылышы 
жергиликтүү коомдун активдешүүсүнө бол-
гон алгачкы кадам болот жана кичи бизне-
стин өнүгүшүнө салым кошуп, жумуш орун-
дарын түзмөкчү. Цехте жакынкы айылдар-
да жашаган 70тей аял кирген 10 жамааттын 
өкүлдөрү иштемекчи.

Белгилей кетсек, «Бир айыл – бир про-
дукт» ассоциациясынын өкүлдөрүнүн про-
дукциялары Бишкек менен Каракол шаар-
ларында жайгашкан «Ысык-Көл Бренд» 
дүкөндөрүндө, «Газпром» май куюучу стан-
цияларында жана жалпы Кыргызстандагы 
конок үйлөрүндө, отелдерде, кофейнялар-
да жеткиликтүү.

Сатуу орундарынын жалпы саны 30га же-
тет. Мындан сырткары, ассоциация тарабы-
нан чыгарылган кийиз буюмдар Япония, 
АКШ жана Европа өлкөлөрүнө экспортто-

лот. Өндүрүүчүлөрдүн ар бири өндүргөн 
продуктусунун көлөмүнө жараша орточо 
айына 10 миң сомдон 18 миң сомго чейин 
киреше табат.

- Ассоциация менен көптөгөн жылдар 
бою жемиштүү кызматташып бирге ара-
кет кылып биз көптөгөн жергиликтүү кол 
өнөрчүлөрдү жумуш орду менен камсыз 
кылдык. Биз компания өзүнүн операция-
лык ишмердигин жүргүзүп жаткан аймак-
та ишкерликти өнүктүрүүгө жардам берип 
жатканыбызга кубанычтабыз. Мындай ту-
руктуу демилгелерге жардам берүү – ком-
паниянын социалдык инвестицияларынын 
негизи багыттарынын бири, -деп белги-
леп өттү «Кумтөр Голд Компанинин» ту-
руктуу өнүгүү боюнча директору Актилек 
Түнкатаров. Жети-Өгүз районундагы кол 
өнөрчүлүк цехи – эсеп боюнча ушуну менен 
төртүнчүсү. 2013-жылы башталган кызмат-
таштыктын алкагында мурда Тоң районунун 
Шор-Булак, Ак-Сай жана Кара-Коо айыл-
дарында 3 цех ачылган жана жергиликтүү 
өндүрүшчүлөрдүн өндүрүү ыкмаларын жак-
шыртуу үчүн маркетинг негиздери, айлануу 
капиталын жана каржылык эсепти башка-
руу боюнча тренингдер өтүп келген. Дол-
боор 2 райондун 20 айылындагы 800дөй 
адамды жана 78 уюмду камтыган.

 «Кумтөр» каржылап, «Ту-
руктуу өнүгүү үчүн чечимдер» 
(«FSDS») коомдук фонду ишке 
ашырып жаткан программанын 
алкагында 30 жаш ишкер оку-
удан өткөрүлдү. Бул ишкерлер 
- өз бизнесин өнүктүрүү үчүн 
берилүүчү грантка потенциал-
дуу талапкерлер.

Биргелешкен «Ысык-Көл об-
лусундагы айыл жаштарынын 
экономикалык мүмкүнчүлүгүн 
кеңейтүү» долбоору Тоң жа-
на Жети-Өгүз районундагы ай-
ыл жаштарынын жана жаш 
үй-бүлөлөрдүн экономикалык 
ишмердүүлүгүн колдоо аркылуу, 
алардын жашоо-турмушунун 
шарттарын жакшыртууга багыт-
талган. Долбоордун алкагында 
жаштардын пайда булагы бо-
луучу ар кандай демилгелерин, 
анын ичинде ички чарбачылык, 
айыл чарбадан башка да түрдүү 
өндүрүш ишмердиктерин колдоо 
пландалууда. 2016-жылы баш-
талган 3 жылдык бул долбоор-
дун бюджети 200 миң долларды 
түздү. Долбоор иш алпарып баш-
таган мезгилдин ичинде 5 фер-
мердик топ түзүлгөн. 300 фермер 
окутулуп, 176 адам КРнын Орга-
никалык өнүгүү федерациясынан 
сертификат алышкан.

Тренингдердин алкагында 
100дөй жаштар ишкердик бо-
юнча ыкмаларды үйрөнө алы-

шат. Аларга бизнес-модель жана 
өз продукциясы менен кызмат-
тарын иш жүзүнө ашыруу боюн-
ча айтып беришет. Долбоор Тоң 
районунун Күн-Чыгыш, Тоң ай-
ылдарын жана Жети-Өгүз райо-
нунун Барскоон, Тосор, Дархан 
айылдарын камтыйт.

- Ушул жылдын башында биз 
айылдык ишкерлер ортосунда 
гранттык программага катышуу 
үчүн конкурс жарыялаганбыз. 
Жаштарга бизнес-пландоону 
окутууну пландап жатабыз, 
эң кызыктуу жана туруктуу 
деп эсептелген перспективдүү 
10-15 бизнес-идеяларды тан-
дап алып, алардын авторло-
ру Ысык-Көл облусунун айма-
гында өз бизнесин өнүктүрүү 
үчүн «Кумтөрдөн» каржылоо 
ала алышат. Иштеп жаткан, би-
рок колдоо жетишпеген бизнес-
долбоорлорго артыкчылыктар 
берилет. Потенциалдуу грант 
алуучулар тарабынан да чогуу 
каржылоо – долбоорго катышу-
унун шарттарынын бири. Биз 
жаштар өз үй-бүлөсүнүн кире-
шесин көбөйтө алат, өз айылы-
нын же аймактын экономикасы-
нын өнүгүшүнө салымын кошот 
деп ишенебиз. Мүмкүн кошум-
ча жумуш орундарын да түзөт, - 
дейт «FSDS»коомдук фондунун 
аткаруучу директору Муратбек 
Исмаилов.

«Балыкчи Финанс» жана 
«Тоң Финанс» микрокредит-
тик агенттиктери 2018-жылы 
өз ишмердиктерин иш жүзүнө 
ашыруу үчүн «Кумтөр Голд 
Компаниден» финансылык ка-
ражаттарды алды. Бул 2 агент-
тиктин кредиттик портфели 
70 миң долларга көбөйтүлдү. 

Жети-Өгүз, Тоң районунун 
жана Балыкчы шаарынын тур-
гундарынын бардык каалоо-
чуларына өз жеке чарбасын 
жана мал чарба фермасын 
кеңейтүүсү үчүн акча алууга 
мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кото-
рулуучу акча кичи жана орто 

бизнести уюштурууга жана 
колдоого да багытталат.

- Жергиликтүү фермерлер-
ди жана майда ишкерлерди 
микрокредит менен камсыз 
кылуу программасы Ысык-
Көл облусунун социалдык-
экономикалык өнүгүүсүнө 
багытталган. Микрокредит-
тик агенттиктер өз ишин баш-
тоону же кеңейтүүнү каала-
ган бардык тургундарга фи-
нансылык каражаттарды алу-
уга мүмкүнчүлүк берет. Биз 
микрокредит менен камсыз-
доо программасы ийгилик-
ке жетерине жана ал компа-

ния өз ишмердигин жүргүзүп 
жаткан аймактын социалдык-
экономикалык өнүгүшүнө ба-
гытталганына ишенебиз, -дейт 
«Кумтөр» компаниясынын ту-
руктуу өнүгүү боюнча дирек-
тору Актилек Түнкатаров.

Компания микрокредиттик 
мекемелерди өнүктүрүү про-
граммасын ишке ашырууга 
2006-жылдан бери 2 милли-
он 300 миң доллардан ашык 
акча багыттаган. Райондо-
гу кичи жана орто бизнестин 
өсүшүн, өнүгүшүн колдоо 
максатында төмөнкү пайыз-
дар менен насыя берип кел-

ген «Жети-Өгүз» микрокре-
диттик агенттиги 2015-жыл-
дан баштап каржылык жактан 
көз карандысыз болуп калды. 
Мындан сырткары, бул микро-
кредиттик агенттик 3 жылдан 
бери өз кызматкерлерин мая-
на менен камсыз кылат жана 
каражаттарын өз алдынча ай-
лантып келет.

Эске салсак, «Кумтөр» 3 
микрокредиттик агенттиктин 
түзүүчүсү жана алардын ишин 
ар бир чейрек сайын жыйна-
лышы болуп туруучу Байкоо 
кеңеши аркылуу координация-
лайт. Бул финансылык мекеме-

лерде өндүрүш, кайра иштетүү 
жана кызмат көрсөтүү багы-
тында берилүүчү кредиттин 
пайыздын чени 12 пайызды, ал 
эми айыл чарба чөйрөсүндөгү 
долбоорлорго берилүүчү на-
сыянын пайыздын чени 10 
пайызды түзөт. Агенттиктер 
түзүлгөн учурдан бери бол-
жол менен 865 миллион сом-
дон ашуун суммадагы 6 900 
кредит берилген жана анын 
негизинде региондо 3 миң жу-
муш орду түзүлгөн.

Екатерина РОЗИНА.
Фото: kumtor.kg

ЖЕТИ-єГЇЗ РАЙОНУНДА 
КИЙИЗ БУЮМ ЖАСООЧУ ЦЕХ АЧЫЛДЫ

АЙЫЛ ЖАШТАРЫ ЇЧЇН 
КАРАКОЛДО БИЗНЕС-ПЛАНДОО 
БОЮНЧА ТРЕНИНГДЕР єТКєРЇЛДЇ

«КУМТєР» ЫСЫК-КєЛДєГЇ МИКРОКРЕДИТТИК 
АГЕНТТИКТЕРГЕ КОЛДОО КєРСєТТЇ

Жергиликтїї тургундар чет єлкєлєр 
рыногунда талап кєп боло турган 
жогорку сапаттагы продуктуларды 
жаратууга аракет кылып келишет. 

Кичи ишкана «Кумтєр» жана «Бир айыл – бир продукт» 
ассоциациясынын биргеликте жасаган аракеттеринин 
натыйжасында ишке ашырылды.

Долбоор Тоў жана Жети-Єгїз 
районундагы жаш їй-бїлєлєрдїн жашоо-
турмушунун шарттарын жакшыртууга 
багытталган.

2018-жылы компания 
«Балыкчы Финанс» жана 
«Тоў Финанс» микрокредиттик 
агенттиктерин каржылады.

Долбоордун алкагында 
жалпысы 100дєй жаштар бизнес-
пландоо тренингдеринен єтїшєт.
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Дипломдуу кара 
жумушчу 

- Ордуңа, Русалка! Ордуңа 
бар! – деп фермер Арыпжан 
Ниязов 5 тонналык уюна аты-
нан атап, буйрук берип жатты. 

Уй болсо тил алып малка-
наны кɵздɵй жɵнɵдү. Анын 
артынан жадатма чымын-
чиркейлерди куйруктары ме-
нен чапкылап коюп дагы экɵɵ 
– Красуля менен Краля басып 
баратат.

- Карагылачы, тил алы-
шат экен! 

- Эмнеге тил алышпасын? 
Музоо кезинен баксам, дары-
ласам, карап жүрсɵм, -деп жо-
оп берди агай.

Бастырманын астында бол-
со ак халатчан “доктор Айбо-
лит” ача туяктуу пациентте-
рин күтүп жатат, ветеринар-
дык текшерүү үчүн бүгүн ала 
уйларды жайыттан күндɵгүдɵн 
эрте айдап келишкен.

- Булар аябай акылдуу жа-
ныбарлар, баарын түшүнүшɵт, 
-деп ырастады ветврач Нурлан 
Тулебаев. – Аларга эркелетүү 
менен мамиле кылсаң, алар да 
сага жакшы мамиле кылышат. 
Булар деле адам сыяктуу укол-
дон коркушат.

Анын айылдашы Арыпжан 
Ниязовдун фермердик чарбасы 
ɵтɵ чоң эмес: анын 12 кою, сүт 
берүүчү 3 ую жана 3 торпогу 
бар. Бирок, аз деген менен деле 
машакаттан кутула албайсың. 
Торпокторду тынбай карап ту-
руу керек, кичине эле карабай 
койсоң коңшулардын короосу-
на кирип кетишет.

- Кандай кыйынчылыктар 
дейсизби? –деп желкесин тыр-
мады Арыпжан Ниязов. – Мы-
на, чɵп кымбат, килограммын 
120 сомдон 100 түк сатып ал-
дым. Ал эми сүт тыйын эле ту-
рат... Колдон келишинче эптеп 
жатабыз. Дагы жакшы, балда-
рым жардам берип жатат...

Анан да жаныбарлар ооруп 
калышат. Эгерде, мал сыркоо-
лоп калса, күн болобу, түн бо-
лобу, Арып айылдын бардык 
тургуну таанып, сыйлаган ади-
стин телефонуна чалат. Док-
тор Тулебаев сɵз жок жардам-
га шашат.

- Мен 30 жылдан бери ушул 
кесипти аркалап келем, - дейт 
Нурлан байке. – 7-класста окуп 
жатканда “Ким болгуң келет?” 
деген темадагы сочинениеде 
“Мен монастырдагы зоотехник 
болом” деп жазганым эсимде. 
Мугалим эжей “Храмда дин 
кызматкерлери кызмат кы-
лат!” деп кɵпкɵ күлгɵн. Мек-
тепти аяктаган соң аскер окуу 
жайына тапшыргым келген, 
бирок экзаменден ɵтпɵй кал-
дым. Ошондо апам техникум-
га оку деп кеңеш берген. Да-
гы бир баалуу кеңешти кабыл 
алуу комиссиясында беришти, 
“зоотехникке ɵтүү үчүн кон-
курс оор, жакшысы ветеринар-
га тапшырганга аракет кыл”. 
Мен ветеринарды тандадым, 
ошондон бери бир да жолу бул 
тандоомо капаланган жокмун. 
Бүгүнкү күндɵ зоотехниктер 

жумуш жок отурушат, ал эми 
биздин кесиптеги адамдар – 
алтынга тете. 

Айылдагы ветврач – бул дагы 
интеллигент, дипломдуу кара 
жумушчу. Биздин ишибиз оор, 
кир, бирок ийгиликтүү. Ай-
рыкча мыкты адистер кадыр-
барктуу.

Мына ушул меселе респу-
бликабыздын башка айылда-
рындагыдай эле Кызыл-Сууда 
да оор. Жаштарды үйрɵтүү ке-
рек. Жаштар эле эмес, чоң таж-
рыйбалуу адистер да дайы-
ма окуудан жаңы нерселерди 
үйрɵнүшɵт. Ветеринария жа-
на фитосанитариялык коопсуз-
дук мамлекеттик инспекция-
сынын райондук башкарма-
лыгында ай сайын фермерлер 
үчүн тренингдер ɵтүп турат. Ал 
эми окуу дагы да натыйжалуу 
ɵтүшү үчүн “Кумтɵр” зоовете-
ринария кабинетин жабдууга 
жардам берди. Компания офи-
стик жабдууларды: видеокаме-
ра, маркердик доска, түстүү 
принтер, проектор, лэптоп жа-
на сыналгы сатып берди. 

- Күзүндɵ бодо малды иден-
тификация кылуу учурунда 
бизге кошумча ветеринардык 
врачтарды жумушка алуубузга 
туура келди. Ошондо алардын 
даярдыгынын деңгээли тɵмɵн 
экендиги аныкталды, айрымда-
ры малды кантип караш керек, 
кантип дарылоо керек сыяк-
туу жɵнɵкɵй нерселерди да би-
лишпейт экен. Мына ошондон 
кийин мамлекеттик да, жеке да 
жергиликтүү адистердин би-

лим деңгээлин жогорулатуу бо-
юнча тренингдерди уюштуру-
уну чечтик. Себеби, алар калк-
ка сапаттуу кызмат кɵрсɵтүүнү 
үйрɵнүшү керек, - дейт Вете-
ринария жана фитосанитари-
ялык коопсуздук мамлекет-
тик инспекциясынын район-
дук башкармалыгынын же-
текчиси Бактыбек Жумаев.

Жети-Ɵгүз районунда 57 
миң бодо мал бар. Райондо кɵп 
жылдан бери фермерлерден 
сырье сатып алып иштетүүчү 
“Ак-Жалга” сүт заводу менен 
ийгиликтүү иштейт. Албетте, 
ветеринардык-санитардык жа-
на башка бардык талаптарга 
жооп берсе гана.

- “Ак-Жалга” сүт заводу 
ɵткɵн жылы 700 тонна сүт 
азыктарын Орусияга экспорт-
тоду. Заводго сапаттуу сүт тап-
шыруу фермерлердин кызык-
чылыгында, -деп сɵзүн улант-
ты Бактыбек Байтемирович. 
– Мына биз аларды окутуп жа-
табыз, эптеп-септеп эле окутуп 
койбой, ар бир ооруну ɵзүнчɵ 
текчеге кылып бɵлүп окутуп 
жатабыз. Биз үчүн маанилүү 
окутуу процессине салым кош-
кону үчүн “Кумтɵргɵ” ыраазы-
чылык билдиребиз.

Таза суунун 
мээнеткечтери

Уламыштар боюнча орустун 
сулуу кызынын атынан коюл-
ган Липенка айылындагы тар 
кɵчɵлɵр менен баратып, ɵзүңдү 
башка заманга түшүп калган-
дай сезесиң. Бул жерде убакыт 
катып калгандай. Кооз үйлɵр 
(чатыры камыш, топурак ме-
нен жабылгандар да кездешет) 
кɵгүлтүр боек сырдалган бир-
дей кашаа менен тыкан тосул-
ган. Күн баткыча кɵчɵдɵн эч 
ким кɵрүнбɵйт. Жаштар да, улу-
улар да талаада иштеп жүрүшɵт. 
Айылда 7 жарым миңден ашу-
ун адам жашайт, кɵпчүлүк үй-
бүлɵ мал чарбачылыгы жана 
жер иштетүү менен алек.

- Жер бизди багат, биз толу-
гу менен андан кɵз каранды-
быз. Колхоз чачыраган кезде эл 
эмне кылышты билбей калган. 
Андан кийин жашоого ылай-
ыкташып кетти. Бүгүнкү күндɵ 
баары эле ɵзүнɵ-ɵзү агроном 
да, экономист да, дыйкан да. 
Үйлɵрдɵ баары жетиштүү, да-
сторконунда наны бар, -дейт 
айыл суу колдонуучулар ас-
социациясынын директору 
Жетиген Абдыласов. 

Бирок, мунун баары айыл-
дыктарга кандай түйшүк, мэ-
энет менен келерин кɵпчүлүк 
шаар тургундары билбейт. Жер 
эне түшүмдү мол бериши үчүн 
аны иштетүү жана азыктанды-
руу керек. Ал эми айылыбызда 
сугат суу маселеси оор. 

- Липенкадагы 1950-жылы 
курулган ирригациялык систе-
ма совет мезгилинен бери та-
залган да, оңдоодон ɵткɵн да 
эмес. Сугаруу – азап. Айылда 
суткалык жɵнгɵ салуу бассей-
ни да, суу сактагыч да жок. Суу 
бизге тоодон келет. Бул жылы 
жаз суук болду, мɵңгүлɵр эри-
бей жатат. Ошондуктан суу-
нун кɵлɵмү кɵп эсе аз. Анан да 
ирригациялык система кароо-
суз калганынан улам дагы 40-
50 пайыз сууну жоготуп жата-
быз, -дейт ассоциациянын же-
текчиси.

Дыйкандарга оор техни-
ка: бульдозер жана экскава-
тор жардамга келди. Алтын 
ɵндүүчү компания менен “Фа-
ворит Транс” подряддык ком-
паниясынын ортосундагы ке-
лишимге ылайык талаада иш 
кызып жатты. Жумушчуларга 
20 чакырымга созулган канал-
ды казып, тазалоого 1 жумага 
жетпеген убакыт керектелди. 
Колубуз менен ɵзүбүз 2 айда 
бүтмɵк эмеспиз деп Жетиген 
Абдыласов кубанып жатат:

- Элибиз “Кумтɵргɵ” ыраа-
зы жана жан дилинен алкыш 
айтат. Бул жɵн гана сɵз эмес 
экенине ишенгиле. Компани-
яга чоң рахмат. Алардын жар-
дамысыз бул ишти бүтүрүүгɵ 
биздин күчүбүз жетмек эмес!

Юлия ШИТОВА.
Фото: Евгений ПЕЧУРИН.

ЭЛЕТТЕ ЖАШООНУ ЖАНДАНДЫРУУ
«Кумтєр»  компаниясынын каржылык колдоосу менен Жети-Єгїз 
районундагы Кызыл-Суу айылындагы зооветеринария кабинети 
тиешелїї куралдар менен жабдылды, ошондой эле Липенка 
айылындагы ирригациялык система калыбына келтирилди.

МААЛЫМДАМА
Инвестор Ысык-Кєл облусунун Жети-Єгїз жана Тоў районундо-

рундагы ирригациялык системаны кайрадан калыбына келтирїї 
їчїн жыл сайын акча бєлїп берип келет. 2018-жылы каржы-
лоо улантылды. Жети-Єгїз районундагы суу инфраструктура-
сын кайрадан калыбына келтирїї боюнча долбоорлорго алтын 
казуучу компания 3 жарым миллион сом бєлїп берген. Ал эми 
Тоў районундагы каналдын ноолорун алмаштыруу їчїн 3,2 мии-
лион сом бєлгєн.

Мал заматта сезет: 
ак кєўїл, демек 
“єзїбїздїн” киши. 

Арыпжандын 4 уулу бар. 
Эгерде балдар болбогондо, 
анда жалгыз єзїнїн 
мындай чарбаны иштетїїгє 
кїчї жетмек эмес.

Айылдыктарда 
мындай техника эч 
качан болуп кєргєн 

эмес. А сиз бир 
кїрєк менен кєп 

нерсе бїтїрє алат 
белеўиз?

Липенкалыктар 
єз жерин сїйїшєт 
жана оор жумуштан 
коркушпайт.  
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КОМПЕТЕНТТЇЇ

«Экология бизден 
башталат»

- Ар бир акцияны єткєргєн сайын ишембиликке 
кєп айылдыктардын тартылып жатканы кубанды-
рат. Экология бизден, биздин їйїбїздєн, биздин 
чек арадан башталат. Бїгїнкї иш-чаранын баа-
луулугу элдер єздєрї Борбор Азиянын бермети - 
Ысык-Кєлдїн жээгин тазалоого катышканында. 
Биз байкап жатабыз, бара-бара ой жїгїртїїлєр 
єзгєрїп жатат: «Бул аймакты жазында эле та-
залабадым беле... Таштанды таштабайлы, кал-
дыктарды баштыкка салып, пляждан алып ке-
тели», -деп калышты. Дагы бир маанилїї нер-
се, чоўдор балдарды да эмгек кылууга, жара-
тылышка кам кєрїїгє, сїйїїгє їйрєтє башташ-
ты. Жылдар єткєндєн кийин алардын балдары 
калдыктарды єз-єзїнчє таштоого жоопкерчилик 
менен карап, экологияга кам кєрїп калат,- дейт 
«Кумтєр» компаниясынын саламаттыкты, эмгекти жа-
на айлана-чєйрєнї коргоо нормативдик базасын сак-
тоо боюнча менеджер Эрик Кожомкулов. Кєлдїн ак-
ваториясынын тазалоо шаймандарын алмашты-
рууга жана реконструкциялоого «Центерранын» 
50 миллион доллар бєлїп берїїсї боюнча ком-
ментарий берип жатып ал Ысык-Кєл облусунун 
жалпы экологиялык кырдаалды жакшыртуу їчїн 
кабыл алынганын белгилеп єттї.

- Кыргыз бийлиги азыр туристтик тармакка 
кєбїрєєк кєўїл бєлїп, туристтердин агымын 
кєбєйтїїнї максат кылып жатат. Бирок жакын-
кы келечекте кєлїбїз жайкы убакта эс алгандар-
ды кєтєрє албай, кїз-кыш мезгилдеринде єзїн-
єзї тазалай албай калышы мїмкїн. Пансионат-
тарда, эс алуу їйлєрїндє, санаторийлерде абал 
мышык ыйлагыдай, агып чыккан сууларды та-
залоо нормалары менен тиешелїї тїрдє кам-
сыздалган эмес. Заманбап тазалоо шайманда-
рын орнотуу же єзїндє барларды реконструк-
циялоо керек. Агызылган суулар Кыргызстан-
дын экологиялык мыйзамдарынын нормала-
рына туура келиши керек,- деп жыйынтыктады 
КГК адиси.

Сезон башталып жатканда 
Ысык-Кєл ушундай тынч, 
мемиреген жана таза 
болчу.

Бул жылы өлкө мактоого та-
тырлык иш кылды - күн жылый 
баштагандан кыргызстандыктар 
жеңдерин түрүнө өкмөт жарыяла-
ган улуттук кампаниянын алкагын-
да үзгүлтүксүз ишембиликке чы-
гып турушту.

Туристтик сезонго камына турган 
Ысык-Көл облусунун тургундары 
да жумушчу шаймандарын колго 
алып чыгышты. «Иштерман Тамга-
Тосор» муниципалдык ишканасы 
биринчи ири акцияны өткөрүү үчүн 
«Кумтөр» компаниясынын Жети-
Өгүз районунун туруктуу өнүгүү 
бөлүмүнө кайрылган. Ал жакта бул 
демилгени баары колдоп, болгон 
мүмкүнчүлүктөрүн жасашты. Компания 
таштанды үчүн мүшөк жана кол кап сатып 
берип, ишембиликтин катышуучуларына 
белек камдады, чакан оюн-зоок жана пай-
далуу тамактануу уюштурду - таза абада 
иш кылсаң табитиң ачылат эмеспи. Акци-
яга «Кумтөрдүн» Кыргызстанда туруктуу 
иштеп жаткан чет өлкөлүк кызматкерле-
ри (резидент эместери), жергиликтүү бий-
лик, экологдор, мектеп окуучулары, Там-

га жана Тосор айылдарынын жашоочула-
ры да кошулушту. Жалпысы 200дөй киши.

Алардын алдында таштандыларды баа-
рын чогуу бир капка салып жыйнап коюу 
милдети эле эмес, аларды кийин кайрадан 
иштеп чыгуу жана киреше алуу үчүн пла-
стиктерди өзүнчө, айнектерди өзүнчө бөлүп 
жыйнашты. Бул дагы бир чет элдик компа-
ния тарабынан Кыргызстандын экология-
сы үчүн глобалдуу көйгөйлөрдү чечүү үчүн 

мыкты иштелген сунуш. Жадакалса айыл-
дыктар үчүн бул ачылыш болду, акча тама-
ныбыздын алдында эле жаткан тура... 

Кирдеген бермет
Динамикадан чыккан музыка айлана-

нын баарына угулуп, «Тамга» аскердик 
санаториясына чакырып жатты, кадыре-
се иш-чара көз алдыбызда майрамга ай-
ланып баратты. Ишембиликтин катышуу-
чулары көл жээгине топ-топ болуп барып 
чогулгуча Тамга айыл өкмөтүнүн же-
текчиси Нурдөлөт Усенбаев иш арасын-
да сүйлөшүүгө да жетишип жатты. Жак-
шы жакка бараткан өзгөрүүлөрдүн даана 
көрүнө баштаганы ысык-көлдүктөргө дем 
берип жатты. 2018-жылы президент тара-
бынан жарыяланган аймактарды өнүктүрүү 
боюнча Ысык-Көл облусу туруктуу өнүгүү 
жолуна түшүүгө бардык мүмкүнчүлүктөрү 

«Кумтєр» тарабынан уюштурулган 
пляжды жана жол жээктерин 
тазалоо иштерине Тамга жана Тосор 
айылынын жашоочулары да кошулду.

Таза Ысык-Кєл:
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рын чогуу бир капка салып жыйнап коюу 
милдети эле эмес, аларды кийин кайрадан 
иштеп чыгуу жана киреше алуу үчүн пла-
стиктерди өзүнчө, айнектерди өзүнчө бөлүп 

Эў активдїїлєргє жана 
мээнеткечтерге уюштуруучулар 
белектерди камдашкан: 
экобаштыктар, футболкалар, 
кїндєлїктєр, китептер, рюкзактар...

Ысык-Кєл облусунун эки айылынын 
тургундары, кумтєрчїлєр жана 
активисттер биргеликте кєлдїн тїштїк 
жээгинде пляжды жана жолго чейинки 
аймактарды тазалоо боюнча масштабдуу 
ишембилик єткєрїштї.

Ысык-Кєл облусунун эки айылынын 
тургундары, кумтєрчїлєр жана 
активисттер биргеликте кєлдїн тїштїк 
жээгинде пляжды жана жолго чейинки 
аймактарды тазалоо боюнча масштабдуу 
ишембилик єткєрїштї.

Таштанды толтурулган каптарды жол боюнан атайын 
унаа алып кетти. Калдыктарды кабыл алуу тїйїндєрїнє, 
андан соў Бишкектеги кайра иштетїїчї заводго 
жєнєтїштї.
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«КУМТєР» ЖАЎЫЛЫКТАРЫ



Эки айылдын пляждык аймагы 20 чакырымга жетет, 
ошондуктан бул жерге жардам ашыкча болбойт.

бар. Катаал шарттарда аткарылуучу 
иштерди бүтүрүү чындыгында бий-
лик менен «Центерранын» ортосун-
дагы макулдашуунун аркасында иш-
ке ашат. Анын бир бөлүмүнө ылай-
ык көлдүн акваториясына заманбап 
тазалоочу жайларды куруу жана ре-
конструкциялоого инвестор тарабы-
нан 50 миллион доллар бөлүү карал-
ган. Жыл сайын миллиондой конок то-
скон туристтик аймак үчүн бул эң би-
ринчи көйгөй. 

- Кыргызстандын негизги байлы-
гы - “көгүлтүр берметибиз», андык-
тан биз анын тазалыгын сакташыбыз 
керек, -диалог көнүмүш фразалар ме-
нен башталат.

- Нурдөлөт Төлөшевич, баары эле 
ушинтип айтышат. Иш жүзүндө кан-
дай? Жергиликтүү эс алуу үйлөрүнүн 
жарымынын тазалоо шаймандары 
эскирген, айрым пансионаттарда 
таптакыр эле жок. Булганычтар жер 
астындагы сууларга түшөт, андан 
ары көлгө. Эгерде жасалма филь-
трлер жана табигый өзүн-өзү таза-
лоосу болбосо Ысык-Көл таштан-
дыга көмүлүп калмак эле...

- Тамга айылы үчүн ичүүчү суунун 
сапаты жана тазалоо шаймандары бо-
юнча маселе чындыгында курч бой-
дон турат,- деп айыл өкмөт башчы-
сы жогорку пикирге кошулат. - Союз 
убагынан бери биздин аскердик сана-
ториябызга мелдешке катышууга да-
ярдануучу спортчулар да, жакынкы 
чет өлкөлөрдүк туристтер да келген-
ге көнүп калышкан. Коноктордон су-
унун сапаты боюнча көп жеме угабыз 
– таза суу ачык көлмөдөн келет жана 
жаз-жай-күз айларында санитардык 
нормалар сакталбайт. Бирок бир жыл 
ичинде бул маселени чечебиз деп ой-
лойм. Коомчулукту өнүктүрүү жана 
инвестициялоо агенттиги (ARIS) ме-
нен биргеликте айылды таза суу ме-
нен камсыз кылуу үчүн 94 миллион 
сомдук долбоор иштелип чыгуу ал-
дында турат. Канадалык инвестордун 
50 миллион доллар бөлүп берүү кели-
шиминин алкагында Тамга, Барско-
он жана 4 калктуу конуштун тазалоо 
жабдууларын жаңылоо үчүн борбор-
дук канализация куруу долбоору кир-
гизилген. Вариант катары Тамгадагы 
санаторияны 3500 эли бар бардык ай-
ылга бириктирип тазалоо курулушун 
кеңейтүү жана бекемдөө сунушу да 
каралып жатат. Мындай болбосо да 
көйгөйлөрдү чечебиз.

- Ал эми пляждарды жана жол бо-
юндагы аймактарды тазалоо иште-
ри кандай жүрүп жатат?

- Жума жана ишемби күндөрү мек-
теп, бизнес жана мамлекеттик меке-
мелер өз аймактарын тазалоого чыгып 
жатышат. Жээктер, пляждык аймактар 
20 чакырымга тазаланып жатат, ошон-

дуктан бардык райондун жардамы ке-
рек. Ар бир ушундай капиталдык та-
залоодон кийин үч унаа менен 3 тон-
надай таштанды чыгарабыз... 

Жыйнак їй – 
ар бирибиздин 
камылгабыз

Былчыйтылган пластик бөтөлкө-
лөрдү чогултуп чоң полиэтилен кап-
ты толтурууга акциянын бир катышуу-
чусунун 20 мүнөт гана убактысы кетти.

- Каптар түгөндү!- тазалап башта-
гандан 40 мүнөт өтпөй пластик жана 
целлофандарды чогултуп жаткан би-
ринчи топко бөлүнгөн кишилердин 
бири уюштуруучуларга кабарлады. 
Мындай «мүлктөр» бул жерде жети-
шерлик - таштандылар өтүп барат-
кан унаалардын терезелеринен учат, 
жергиликтүүлөр ташташат. 

Дагы бир саат өткөндөн кийин ар 
15 метр жердеги жол жээктеринен 
активисттер таштандыга жык тол-
гон 3-4 капты чогултушат. Ишемби-
лик бүткөндө атайын унаа алып кетет. 
Кайра иштелип чыга турган таштанды-
ларды кабыл алуу түйүнүнө алып ба-
рышат (Кумтөрдүк Green Point долбо-
орунун алкагында Ысык-Көл боюнча 
дагы 6 ушундай түйүн ачылган), ан-
дан ары Бишкекке кайра иштеп чыга 
турган заводго түз жөнөтүлөт. Андан 
түшкөн акчага айыл өкмөтүнө ишем-
билик өткөрүүгө керектүү жаңы иш 
шаймандарды алып беришет. 

- Биз ушул өлкөдө жашайбыз, ошон-
дуктан анын тазалыгын сакташыбыз 
керек,- дейт Тамга туристтик база-
сынын жумушчусу Андрей Бухвалов 
пластик бөтөлкөлөрдүн ичиндеги суу-
ну агызып, анан аны буту менен жал-
пайтып жатып. - Биздин ушундай ко-
оз көлүбүз бар, аны келечек муун үчүн 
сакташыбыз керек. Жакшы иштерди 
кылып жатабыз. Керектүү. Туура. 

- Сиздерге таарынычтуу эмеспи? 
Бүгүн тазалайсыздар, а эртең ким-
дир бирөө өтүп баратып ойлон-
бой туруп бөтөлкөнү таштап кетип 
жатат...

- Ар бирине жеткире албайсың. Жөн 
гана демилгени колго алып, уяты ме-
нен иш кыла бериш керек. Ошондо 
башкалар да кошула башташат. Эгерде 
ушундай акциялар тез-тез өтүп турган-
да өлкөдө баары ордуна келип калмак.

- Албетте, үлгү көрсөтүү керек, 
жергиликтүү калкты, жаштарды та-
залоого чакырыш керек! Бир жолу ка-
быктар толгон баштыкты жыйнайт, 
көтөрөт, анан урнанын айланасына 
таштанды ыргытаардан мурун ой-
лонот,- деп «Кумтөрдүн Элчилери-
нин» бири, компаниянын тоо кен 
өндүрүштүк окутуу бөлүмүнүн баш-

чысы Максатбек Кулубаев сөзгө ко-
шулду. - Туризмди өнүктүрүү үчүн та-
залыкты сактоо биздин гана кызыкчы-
лыгыбыз. Коноктор эмес, өзүбүз өз 
үйүбүздү таштандыга толтуруудабыз. 
Биринчи өзүбүз тазалашыбыз керек.

- Менимче, элдин ой жүгүртүүсү 
бара-бара өзгөрүп бара жатат,- дейт 
«Кумтөр Голд Компанинин» норматив-
дик базаны сактоо бөлүмүнүн айлана-
чөйрөнү коргоо боюнча улуу адиси Ай-
бек Абдувалиев бир саамга ойлонуп.

- 3 жылдан бери Ысык-Көлдүн жээ-
гинде массалык акцияларды өткөрүп 
келебиз, эки жылдан бери жергиликтүү 
калк да кошулууда, Бишкек менен кен-
ден келген активисттер алардын үйүн 
жыйнаш үчүн келип жатышса уялыш-
ты. Мындай окуя болгон, биздин бал-
дар пляжды тазалап жатса, эс алып 
жүргөндөрдүн бири аларды көрүп «ме-
нин пакетимди да ала кет!» деп буйрук 
берип калды. Анан «Кумтөрдүн» кыз-
маткери аны уяткарып койгон. Унчук-
паса эч нерсени түшүнбөй кала бер-
мек. Өзүн алып жүрүү маданиятын 
бала кезден үйрөтүү керек.

Бирєєнїн кирин 
тазалоо – оор жумуш

Балдар кээде эстүүлүк кылып, кээде 
жоопкерчиликсиз чоңдорду уяткарат. 
Тамга орто мектебинде окуган 5 кур-
бу төрт буттуу досу менен пляждын эң 
ыплас бөлүгүн тандашты. Эс алуучу-
лар бул жерди таштанды жайга айлан-
тып салышыптыр: пластик жана ай-
нек бөтөлкөлөр, стакандар, целлофан 
шарлар, колдонулган салфеткалар жа-
на кагаздар ар жерде чачылып жатат. 
Пластикке делген биринчи кап сана-
луу мүнөттө эле толуп калды.

- Биз ата-энебизден суранып ишем-
биликке келдик. Андан соң кыздар ме-
нен пикникке чыгабыз, аягында арты-
быздан сөзсүз жыйнап кетебиз,- дейт 
6-класстын окуучусу Арабелла Му-
хамеджанова. - Биз жерибиздин таза 
болушун, Ысык-Көл бизди жана кел-
ген конокторду кубантышын каалай-
быз. Кыргызстанга конокторду чакыр-
гандан уялбагыдай болушубуз керек. 

Айнель Тавалдиева Бишкектен 
апасы менен келген. Таштандыларды 
жыйнап жатып арасында планшетте-
ги атайын программа менен мультяшка 
тартууга да жетишип жатты. Ал ани-
мация менен алектенет. 

- Мен жардам бергенди жакшы 
көрөм, бул көңүлдүү! Анан да айлана-
чөйрөнүн таза жана кооз болгону жа-
гымдуу эмеспи. Кыргызстанда үч бале-
кет бар: жаман жолдор, акмактар жана 
таштандылар,- деп ал ачыгын айтты.

- Мынча таштанды кайдан чыгат?
- Адамдардан.
- А эмнеге алар мындай кылышат?
- Анткени алар акмактар.
- Эмне кылышыбыз керек?
- Мунун канчалык жаман экенин, ая-

гы эмнеге алпарарын айтышыбыз жана 
көрсөтүшүбүз керек. Башкалар жый-
нап жатса эмнеге булгашат? Таштан-
ды - бул өлүм!

Єзїбїздєн кийин 
балдарыбызга эмне 
калтырабыз?

Күн жарымдап калды, бирок жумуш-
тун акыры көрүнбөйт. «Эко Деми» жа-
на «Жашыл билик» коомдук фонд-
дорунун аткаруучу директору Дми-
трий Андреев менен бирге жээкте-
ги кум арасынан конфеттердин сырт-
тарын, айнекти, шамалдан жана уба-

кыттын өтүшү менен эскирип жыр-
тылган пакеттерди казып жүрөбүз. Су-
усундуктардын пластик капкактары 
менен тамекинин калдыктары жээкте 
жайнап жатат, колго таккычы үзүлгөн 
электрондук сааттар да кездешүүдө. 
Жыш тикенек арасында таттуу чай-
дын бөтөлкөлөрү жатат. Кокусунан 
ал жакка ыргыта албайсың, атайын 
ыргытылганы көрүнүп турат. Эмнеге 
экенин бир Кудай билет.

- Бүгүн Тоң жана Жети-Өгүз район-
дорунун жашоочулары ишембиликке 
чыгышты. Балыкчыда иш күчөп жатат 
- биз ошол жактан келдик, таштанды 
салуу үчүн мүшөк жана кол каптарды 
тараттык,- дейт Дмитрий.

- Сиздерге калдыктарды кантип 
туура бөлүштүрүүнү айылдыктарга 
түшүндүрүү үчүн келдик. Аз-аздан эл-
дин экологиялык маданиятын көтөрүп 
келе жатабыз...

«Кумтөрдүн» таштандыларды өз-
өзүнчө чогултуу жана кайра иштеп 
чыгуу боюнча долбоорлорунун бири 
Green Point («Жашыл чекит») бул жы-
лы кайрадан иштеп баштады. Ал ком-
паниянын башка атайын программа-
ларындай эле кыргыз сотторунун че-
чими менен бир жылдай тоңдурулган 
эле. Инвесторлор менен жаңы ке-
лишим түзүлгөн соң бардык соттук 
териштирүүлөр токтотулду, эми ком-
пания аймактарды туруктуу өнүктүрүү 
жана жергиликтүү калкты колдоо бо-
юнча атайын долбоорлорду толук кан-
дуу иш жүзүнө  ашыра алат.

- Мектептерде класстан сырткаркы 
сааттарды өткөрөбүз, анда калдык-
тарды ылгоо боюнча программалар, 
тренинг, семинарлар өтүлөт. Металл 
конструкциялардан челек орнотуу бо-
юнча пилоттук долбоорлорду ишке 
киргизебиз, экобаштыктарды тигүүнү 
жаңылайбыз - желим баштыктарды 
колдонууга тыюу салууну көтөрүп чы-
габыз. Анан албетте, акцияны өлкө 
боюнча өткөрүүгө даярданабыз,- деп 
активист-эколог өзүнүн пландары ме-
нен бөлүштү.

Кийинки масштабдуу ишембилик 
Ысык-Көлдө жайкы сезон аяктаганда, 
Көчмөндөр оюну башталар алдында 
өткөрүлөт. 15-сентябрда активисттер 
сүйүктүү Кыргызстандын бардык бур-
чун тазалоо үчүн бүт өлкөнү акцияга 
чыгарууну пландап жатышат.

- Ишке ашар бекен? - күмөн санап 
сурадым.

- Таштанды боюнча чоң көйгөйлөрү 
бар Угандада ишке ашкан соң, бизде 
эмнеге болбосун? Башкысы, элдин ой 
жүгүртүүсүн өзгөртүп, көп масса чо-
гултууга жетишүүбүз керек. Бүгүнкү 
күндө жалпы жарандык демилгелер-
ди ишке ашырууга бийликтин, жеке 
компаниялардын, жергиликтүү бий-
ликтин жана жаштардын умтулга-
ны үмүткөр кылып жатат. Байланыш 
бар! Буга кошумча туура эмес жерге 
таштанды таштагандарга айып сал-
ганга укуктуу мамлекеттик органдар 
активдүү кошулушса жакшы болмок. 
Түшүндүрүүдөн сөгүш берүүгө өттүк, 
катуу чара көрбөсөк болчудай эмес. 
Таштанды боюнча маселе актуалдуу 
бойдон турат, аны эч кимге чечүүгө 
мүмкүн боло элек. Эгерде бул ишке 
ашса, өлкөбүз өнүгөт, ар бир жаран 
биз качандыр бир күн бул дүйнөдөн 
өтөбүз, кийинки муунга эмне калтыра-
быз, аны кандай абалда калтырарыбыз 
бизден көз каранды экенин түшүнөт.

Юлия ШИТОВА.
Фото: Евгений ПЕЧУРИН.
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Согушсуз 
тынчтыкка

Мындан мурунку 3 этап-
ты идеялык шыктандыр-
гыч жана «Кыргызстан-
дагы үгүтбригадалардын» 
түзүүчүсү Керим Шатманов 
тилектештер татыктуу ат-
карганын айтат.

Анын мүчөлөрү 2015-жы-
лы майда Ысык-Көлдүн 
Тамга айылынан алгачкы этапты баш-
ташкан. «Кызгалдак» балдар бий ан-
самбли идеялардын алмашкыс колдо-
очусу - Эл аралык сынактардын ла-
уреаты, вокалист Марат Ибраевдин, 
жана ошондой эле бул долбоорду бул 
кишисиз элестетүүгө мүмкүн болбо-
гон Керим Шатмановдун коштоосун-
да 385-аткычтар дивизиясынын эрдик 
көрсөткөн жерлерине барган.

Орусия жана Беларустун концерттик 
аянттарында өз таланттарын көрсөткөн 
күнөстүү Кыргызстандан барган конок-
торду абдан жакшы тосуп алышып, ыра-
азычылык сөздөрү менен узатышкан. 
Интернационалдык-патриоттук про-
грамманын экинчи бөлүгү Ысык-Көл 
облусунун Ак-Суу районунан чыккан, 
1944-жылы Беларусияны душмандар-
дан бошотууда фашисттер менен бол-
гон күч бирдей эмес согушта каза бол-
гон, Советтер Союзунун Баатыры Жу-
маш Асаналиевди эскерүүгө арналган. 

Үгүттөөчү бригаданын катышуучула-
ры: опера ырчылары Марат Ибраев ме-
нен Элнура Самарбекова, дирижёр жана 
«Манас» президенттик камералык орке-
стринин көркөм жетекчиси Эрнис Аса-
налиев жана ошондой эле мектеп аралык 
согуш тууралуу дил баяндар сынагынын 
жеңүүчүсү Чолпон Акибаева ачык им-
провизацияланган аянттарда концерт 
берип отурушуп Кыргызстандын желе-
гинин астында Берлинге чейин жүрүш 
кылышты. Соңунда 2017-жылы 5-май-
да аталган топ кеңейген курамда Бела-
русь эли ардактап эскерген биздин жо-
окер Жумаш Асаналиевдин Минск ша-
арындагы мемориалына келишти. Мин-
скиде баатырга арналып эстелик тургу-
зулган, шаардын бир көчөсүнө анын аты 
берилген жана Минск шаарынын ар бир 
тургуну эр жүрөк жоокердин баатырды-
гын билишет...

Бүгүнкү күндө да патриоттук иш-
тер уланууда - «Кыргызстандын 

үгүтбригадасы» кайрадан сапарга ат-
танган.

- Бул долбоор өзүнө ушунча көп ки-
шилерди чогултканына кубанычтамын, 
аларды бир тарых, Улуу Жеңиш би-
риктирет жана ушундай бийик каалоо 
кандай учур болбосун согушту бол-
турбайт, - дейт Керим Кожомкулович. 

- Биздин максат - дүйнөдө тынчтык 
болушу үчүн түркүн элдердин орто-
сундагы көпүрөнү бекемдөө, ошондой 
эле ата-бабаларыбыз биз үчүн кандай 
курмандыктарга барганын унуттурбоо. 
Үгүтбригадачылар бул жылдагы алгач-
кы жүрүшүн өзгөчө күн - 10-майда Жу-
маш Асаналиевдин туулган күнүнүн 
95 жылдыгына карата Караколдо иш-
ке ашырышты.

Баатырдын эрдик 
жолунда

Оркестранттардын колундагы скрип-
канын кылдары жан дүйнөңдү күйүткө 

толтуруп, белгилүү «Эсимде» ырынын 
музыкасын муңдуу чалып жатат. Мына 
ушундай жоокерлерди эскерүү митин-
гине келип, Караколдун Жеңиш сейил 
багындагы өчпөс оттун жанына «Ма-
нас» президенттик камералык орке-
стринин музыканттарынын айланасы-
на чогулгандарга Улуу Ата Мекендик 
согуштун ак-кара кадрлары көрсөтүлүп 
турду. Фронтчулардын өтүп бараткан 
муундарынын айтуусу боюнча жана 
саргарып бараткан тарых документ-
теринен каардуу согуштун картина-
лары көрүнөт. Жаштар эсине сакта-
шы керек болгон жана кийин мындай 
окуялар кайталанбас үчүн, кандуу со-
гуштун тарыхы, коркунучтуу сабак-
тар жана кайра калыбына келбей тур-
ган жоготуулар.

Согуш жылдарында фронтко чакы-
рылган 363 миң кыргызстандыктын 
арасында Ысык-Көл облусунун Ак-
Суу районунун тургуну Жумаш Аса-

Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун 
Улуу жеўишинин тарыхындагы саргарган 
барактарды сактоо їчїн негизги жана 
керектїї патриоттук акциянын тєртїнчї 
этабы башталды. Бул бєлїм 
1944-жылы Витебск шаарынын алдында 
баатырдык менен каза болгон Советтер 
Союзунун Баатыры Жумаш Асаналиевдин 
95 жылдыгына арналат.

«ЇГЇТБРИГАДА-2018»:

ТЇЗ СЄЗ
«Коомго ушундай 
долбоорлор керек»

«Їгїтбригаданын» башталышынан бери Белару-
стун Кыргызстандагы элчилиги чоў колдоо кєрсєтїп 
келди. Беларустун Кыргызстандагы мурунку элчи-
си Виктор Денисенконун эстафетасын дипломати-
ялык миссиялардын учурдагы жетекчиси Андрей 
Страчко кабыл алды. 

- Биз бир чоў єлкєдє жашадык, Ата Журтубуз-
ду биргеликте коргодук, ошондуктан бул мен їчїн 
эў заманбап жана єз убагында єткєрїлгєн акция. 
Анткени коомго мындай долбоорлор керек. Тарых-
ты унутууга болбойт. Єсїп келе жаткан муун ошол 
согуштун коркунучтарын билиши керек, -дейт Бе-
ларустун Кыргызстандагы элчиси Андрей Страчко.  
- Кыргызстанда да согуш ардагерлерин эскерип 
турганы мен їчїн абдан жагымдуу, кыргыз жашта-
рын патриоттукка тарбиялоо эў жогорку деўгээлде 
экен. Сиздер ал согушту унуткан жоксуздар, ата, чоў 
аталарыўыздарга - жеўїїчї жоокерлерге ыраазы-
сыздар. Беларуста советтик аскерлердин эрдикте-
рине толкундоо менен мамиле кылышат. Биздин 
эл їчїн бул абдан коркунучтуу катастрофа болгон, 
єлкєнїн ар бир їчїнчї жараны каза болгон.

Хатынь мемориалдык комплекси баскынчылар та-
рабынан Беларустагы айылдардын єрттєлгєнїнїн 
символу болуп калды, ал эми мындай єрттєлгєн ай-
ылдарды санасак 9 миўден ашат. Менин оюмча, эм-
не їчїн Беларусь элинин тарыхка этияттык менен 
мамиле кыларын ушундан билсе болот.

Жумаш Асаналиев Беларусту куткаруу операция-
сында курман болгон. Качкан жок, корккон жок. Єзї 
жалгыз немистердин чабуулуна каршы турган, акы-

рында 20дай немис-фашисттик 
баскынчыларды жок кылып, єзїн 
граната менен жардырган. Биз, 
беларустар, аны башка эр жїрєк 
жоокерлердей эле унутпайбыз. 
Анткени ал бизди боштондукка 
чыгарган баатыр. Биздин жал-
пы тарыхыбыздын мындай учур-
лары бири-бирибизге єзгєчє ма-
миле кылууга, кыргыз-беларусь 
достугун бекемдєєгє шарт тїзєт. 
Сиздердин ата-бабаларыўыздар 
менин єлкємдї бошотууга жардам 
кылышканы їчїн тереў ыраазы-
чылык билдиргим келет. Бїтїндєй 
беларусь эли сиздерге ыраазы!

Патриоттук долбоордун алмашкыс катышуучулары Марат 
Ибраев, Элнура Самарбекова жана албетте, анын тїзїїчїсї жана 
идеялык жактан дем берїїчїсї Керим Шатманов.

Жумаштын єз айылында 
баатырды ардактап эскеришет.
Жумаштын єз айылында Жумаштын єз айылында 
баатырды ардактап эскеришет.баатырды ардактап эскеришет.

АСКЕРДИН БЕШИКТЕН 
МЇРЗєГє ЧЕЙИНКИ ЖОЛУ
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налиев да болгон. 1942-жылы, согуш-
ка чакыруу кагазы келгенде ал болго-
ну 19 гана жашта эле.

Жаш баатырдын өмүр жолу эки жыл-
дан кийин Витебск алдында үзүлдү. 
Ал фашисттик баскынчылардын ал-
дында эр жүрөктүк кылган советтик 
аскерлердин үлгүсү. Витебск облусун-
да көмүлгөн биздин Жумаш Беларусь 
элинин да жакыны жана тууганы бо-
луп калган. Башка миллион баатыр-
лар сыяктуу эле өздөрүнүн куткаруу-
чусу Жумаш жөнүндө да эстеп туру-
шат. Биз үчүн, жердештери үчүн кай-
раттуу жоокерибиздин баатырдык ка-
дамдарын унутуу уят иш.

- «Биздин Жумаш» долбоорунун ал-
кагында патриоттук кыймылдын бул 
жолку жүрүшү Каракол шаарынан 
Минскиге чейин жетет. Жаркын жа-
на майрам күн - 9-Майда Караколдо-
гу «Жеңиш» сейил багында анын ту-
улган күнүнө жакын Жумаш Асана-
лиевди эскердик. Анда Эрнис Асана-
лиевдин жетекчилиги астында «Ма-
нас» президенттик камералык орке-
стри классикалык музыка менен кон-
церт берди. 25-июнда топ Витебск ал-
дындагы Узречье деген беларусь ай-
ылына барып, мындан 74 жыл мурда 
ушул күнү каза болгон ысык-көлдүк 
жигиттин бейитине гүл коюп таазим 
кылып эскеришет.

Дагы эки күндөн кийин бул топ 
Минск шаарынын Октябрь району-
нун администрациясы жана Кыргыз-
стандын Беларустагы элчилиги менен 
биргеликте Советтер Союзунун Бааты-
рынын эстелигинин жанында өтө тур-
ган эскерүү кечесине катышат,- дейт 
команданын маршруту жөнүндө «Кыр-
гызстандын үгүтбригадасы» коомдук 
кайрымдуулук фондунун жетекчиси 
Керим Шатманов. - Көпкө күттүргөн 
жеңишке жетүү үчүн биздин жоокер-
лер багындырган жол унутулбашы ке-
рек. Биз эстеп турганда алардын эмге-
ги өлбөйт, өчпөйт.

Биздин Жумаш - 
сиздердин Жумаш

Советтик аскерлердин Улуу Ата Ме-
кендик согушта жеңишинен бери 73 
жыл өткөндөн кийин да Жумаш Аса-
налиевдин туугандары аны эстеп ту-
рушат. Жыл сайын 9-майда анын туу-
гандары чыгаан ата-бабаларын эскерүү 
үчүн жана жоокердин баатырдык ка-
дамдарын билбегендерге айтып берүү 
үчүн эскерүү кечелерине катышышат.

- Карылардын эскерүүсүндө, ал 
абдан жакшы, чынчыл, келбеттүү, 
көрүнүктүү жана сымбаттуу жигит 
болгон,- дейт Советтер Союзунун Баа-
тырынын тууганы Камил Тагаев.

- Абам төрөлүп-өскөн Отуз-Уул ай-
ылында анын аты коюлган мектеп бар, 
эскерүү үчүн музей ачылган, баатыр-
га арналып эстелик тургузулган. Жу-
маш Асаналиев ким болгонун, кан-
дай баатырдык кылганын баары - ка-
рылар да, жаштар да жакшы билишет. 
Тууганыбыздын мындай эрдик кыл-
ганы чоң сыймык! Жумаш Асанали-
евдин дагы бир тууганы Алик Тага-
евдин айтымында, туугандары меке-
нибиздин бир бөлүгүн - 5 Тянь-Шань 
карагайын Ак-Суу районунан Белару-
ска алып барып, бабасы көмүлгөн бо-
ордоштор көрүстөнүнүн жанына отур-
гузууну кыялданышат. Биздин Жумаш 
ушунча жылдан кийин туулган жери-
нин жылуулугун сезет...

Биз їчїн баатырлар 
уялбасын...

Бул жылы караколдуктар 9-май-
да экинчи жолку масштабдуу акция 
өткөрүштү. Жеңиш күнүндө арда-
герлердин сүрөттөрү менен шаарда 
«Өлбөс полк» жүрүшү өттү. Баруу пун-
кттары өзгөргөн жок - майрамдык ке-
ченин негизгилери Жеңиш сейил ба-
гында өттү. Митинг-реквиемге Акыл-

бек Эгембердиев жубайы, чөбүрөсү 
жана инилери менен келди. Колунда 
атасы Шарип Эгембердиевдин сүрөтү.

- Атам Балтика боюндагы аскердик 
округда согушкан. Аны 1942-жылы 
аскерге чакырышкан. Бир жылдан кий-
ин атам Риганы бошотууда оор жаракат 
алган. Токойдо фонардын жарыгында 
операция жасашыптыр. Үзүлгөн та-
мырларды тигишкен, бирок бутунда-
гы окту чыгара алышкан эмес. Ошону 
менен өмүрү өткүчө жашады... 

1970-жылдардын башында Ленин-
граддан кат келди. Токойдо атама опе-
рация жасаган хирург жазыптыр. «Жо-
окер тирүүбү, аман-сообу?» дептир, 
«аман-эсен» деп жооп жазып ийдик... 

Фронтчу карыганча жашады.
- Акылбек байке, Жумаш Асанали-

ев ким болгонун билесизби?
- Советтер Союзунун Баатыры! 

Ысык-Көл облусунун тургуну, биз-
дин жердеш,  Беларусту бошотууда 
каза болгон...

Елена Колегова Улуу Ата Мекендик 
согушка катышкан ата-бабаларынын 6 
сүрөтү турган штендерди колуна кар-
мап алыптыр.

- Биздин үй-бүлөдөн согушка 13 
киши кеткен, алардын сегизи кайтып 
келишкен жок. Чоң аталарыбыздын 
үчөөсү дайынсыз болушту. Алар Брест-
Литва чек арасында согушушкан жа-
на согуштун алгачкы сааттарында эле 
каза болушкан. Алардын ысымдары 
кайтарымсыз жоготуу китебинде кат-
талган...

Андай убакты Кудай башыбызга сал-
басын. Ошондуктан баарыбызга ачык 
жана тынч күндү, ынтымакты жана 
өсүп-өнүгүүнү каалайм! Бизге алар-
дын ушундай кыйынчылык менен бе-
лек кылган бул өмүрүбүздү татыктуу, 
баатырларыбыз уялбагыдай жашап 
өтүшүбүз керек...

Юлия ШИТОВА.
Фото: Евгений ПЕЧУРИН.

9-майда єткєн 
Караколдогу 
митинг-
реквием.

«Манас» президенттик камералык оркестринин 
музыканттары ачык асман алдында белгилїї 
«Эсимде» ырын аткарышты.

МААНИЛЇЇ

Биздин акцияны колдоп коюўуз!
Эгерде сиз биздин 2019-жылы да сєзсїз улана турган дол-

боорубузду колдогуўуз келсе, каражатты «Їгїтбригада» 
коомдук-кайрымдуулук фондунун эсебине которуўуз:

«Оптима Банк» ААКсынын Бишкектеги  №1 филиалы.

Банктык мультивалюталык эсеп:  1090820268020103 
SWIFT: ENEJKG22
Филиалдын банктык иденфикациялык коду: 109008
Же банк картасына: 4169 6151 6714 5089 (VISA, Optima Bank)
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«Чымыр-ишкана»
Эгерде тоо-кен ɵндүрүүчү эки компа-

ниянын иш процесстери кээ бир учур-
ларда же толук эле окшош болсо, ан-
да ишканалардын масштабдарын са-
лыштыруу бекер иш. Кыргызстанда 
эң ири салык тɵлɵɵчү жана 3 миңдей 
кызматкер эмгектенип жаткан ишкана-
лардан бир гана “Кумтɵр” бар. “Полю-
стун” ири бизнес-бирдиги же филиа-
лы болгон Красноярск - Олимпиада, 
Благодатное жана Титимухта кенде-
рин иштетет. Иркутск облусунда бол-
со Вернинское жана Бодайбинск райо-
нундагы алтын кени бар. Ал эми Яку-
тияда Куранах кени ɵздɵштүрүлүп жа-
тат. Бул ишканаларда жалпысынан 16,7 
миңдей киши иштейт. Коопсуздук тех-
никасы жана эмгекти коргоо маселе-
лерине мындай масштабда айрыкча 
артыкчылык берилүүсү керек экени 
түшүнүктүү. 

Топтун бир бɵлүгү кенге бараткан 
жолдогу алгачкы “кадамдарда” эле ту-
шуккан кооз кɵрүнүшкɵ суктанып жа-
тышканда, “Полюс” компаниясынын 
эмгекти коргоо, ɵндүрүштүк кооп-
суздук, айлана-чɵйрɵнү коргоо жана 
туруктуу ɵнүгүү боюнча директору 
Роман Дертинов кыргызстандык ке-
сиптештеринин коопсуздук маселеле-
рине карата мамилелерин изилдеп жат-
ты. Жогорку класстагы адис Кумтɵрдɵ 
эмнени кɵрдү экен?

Курч кɵз караштан майда-чүйдɵлɵр 
да жылт коюп кете алган жок. Техно-
логиялык трассанын башталышында 
ал жолдун боюндагы жарлар бир жа-
рым метрге чейин жеткенине кɵңүл 
буруп, ал жерлерге берма же коопсуз-
дук догоосун орнотуу ылайыктуу экен-
дигин айтып ɵттү. Ошондой эле, ла-
герге бараткан жолдо каршы багытта 
“Кумтɵрдүн” кызматкери унаасын жол 
берилген саатына 40 чакырым ылдам-
дыктан катуу айдап ɵтүп кетти (кий-
ин белгилүү болгондой, айдоочу жаңы 
кызматкер болуп чыкты).

- Жол дɵңсɵɵлүү экен, ошондуктан 
дɵңдɵн улам секирип кетип жаткан 
башка машиналар кɵрүнбɵйт. Бул жер-
де машиналарга атайын тагылган же-
лектер куткарып калат, аны тагып алып 
айдоо кендин эле аймагында эмес, 
анын чегинен сырткары жерлерде да 
коопсуз болмок, -деп кеңеш берди Ро-
ман Геннадьевич. 

Кендин аймагында экскурсия кы-
лып жүрүп алтын ылгоочу фабрика-
дагы кɵзɵмɵлдɵɵчү бɵлмɵгɵ келген-
де, ал алтын ылгоочу фабриканын кыз-

маткерлеринде ар бир адамдын кайда 
экендигин кɵзɵмɵлдɵгɵнгɵ боло тур-
ган электрондук билериктери барбы 
деп кызыкты. Себеби, күтүлбɵгɵн жаг-
дайларда кызматкерлерди ыкчам эва-
куация кылуу маанилүү да (Кумтɵрдүн 
фабрикасындагы ар бир участогунда 
коопсуздукту камсыз кылуу үчүн эки-
ден киши рация менен иштешет). Ал 
эми 130 тонналык карьердик самосвал-
дардан 14үн бир учурда оңдоого боло 
турган “Мегашопко” келгенде ал иш-
тин уюшулганын мактап ɵттү:

- Бизде габариттүү техникаларды 
оңдоочу устакана травматизм боюнча 
экинчи орунда. Силердин техникалык 
тейлɵɵ боюнча станцияңардан мен ма-
стер бийиктикте коопсуздук курун та-
гынып иштеп жатканын кɵрдүм. “По-
люста” да мындай учурларга түзɵтүү 
киргизүү керек экен. Менин кɵз ка-
рашымда, “Кумтɵр” – туруктуу жа-
мааты менен бардык тобокелдиктер-
дин алдын ала турган чымыр-ишкана. 
Бул тажрыйбалуу, кесипкɵй адистерди 
мында баалай тургандыгын жана алар-
ды окутууга, ɵнүктүрүүгɵ акчасын ая-
бай тургандыгын билдирет.

Жеке коопсуздук – 
баарынын стратегиясы

- Роман Геннадьевич, дагы эмне-
лерди байкай алдыңыз? 

- Жумуш убактысынын жана орун-
дарынын жогорку деңгээлде уюшул-
ганын, инженердик-техникалык ку-
рамдын компетенттүүлүгү, ошон-
дой эле ɵндүрүштүк нюанстар эле 
эмес, коопсуздук маселелерин терең 
түшүнгɵндɵрүн байкадым. Ɵздɵрүн 
эркин жана ишенимдүү алып жүргɵн 
катардагы кызматкерлердин жүрүм-
турумуна караганда, эмгекти коргоо 
жана техникалык коопсуздук кызма-
ты катаал цербердин ролун аткарбайт. 
Бирок ошол эле кезде коопсуздук тех-
ника эрежелери катуу сакталат экен, 
демек, бул жерде бизнес менен кооп-
суздук бир бүтүн. Мына ушул баалуу.

- Сизге эмдигиче айтышса керек, 
бул «Work Safe, Home Safe» («Жу-
мушта коопсуз, тиричиликте да ко-
опсуз») жаңы программасынын на-
тыйжасы. Бул программа адамдын 
ɵзүнүн ден соолугуна жана болгон 
тобокелдиктерге карата мамилесин 
түп тамырынан бери ɵзгɵртɵ башта-
ды. Ал эми сиздердин ишканаларда 
коопсуздук талаптарын аткаруу бо-
юнча иштер кандай абалда?

- Бул кɵз карашта финансылык жа-
на аброй боюнча эң чоң тобокелдик-
тер бар экендигин компания түшүнɵр 
замат, коопсуздук маселелери биринчи 
орунга чыкты. Бизде коопсуздук техни-
касы базалык деңгээлден эбак ɵткɵн, 
жетишерлик мыкты абалда. Бирок, ко-
опсуздук маданияты 3-4 эле жылда 
курулуп калат деп түшүнбɵɵ керек, 
бул узак мɵɵнɵттүү процесс. Баары 
ийгиликтүү аяктай элек, бирок биз мак-
сатты кɵздɵй жолдобуз деп айтсак бо-
лот. Аракет жыйынтыгында, 2017-жы-
лы бизде бир дагы киши каза болгон 
учур болгон жок жана травматизмдин 
деңгээли 15 пайызга кыскарды.

- Максатка жетүү үчүн кандай ча-
раларды кɵрүп жатасыздар?

- Биз бардык жерде коопсуздук тех-
никасын  бузуп жаткан адамдарга кара-
та чыдамсызбыз, бирок ошол эле кез-
де күнɵɵнү бирɵɵдɵн издебейбиз. Бел-
гиленген эрежелер менен талаптарды 
жумуш ордунда тоготпогондорго кара-
та жумуштан айдап жибергенге чейин 
катуу чара кɵрɵбүз. Анын үстүнɵ кай-
сы участкада күнɵɵ болгону аныктал-
са, ɵндүрүштүк циклдин коопсуздугун 
камсыз кылбагандыгы үчүн жетекчи да 
кɵрүлүүчү чарадан качып кете албайт. 
Ɵндүрүштɵ травматизмдин алдын алуу 
боюнча программа ишке кигизилген. 
Базалык тобокелдиктердин негизин-
де компанияда он-лайн курстар ɵтɵт. 
Кантсе да, биз ɵсүп келе жаткан му-
унду дагы коопсуздук маданиятынын 
калыптануу процессине тартып жата-
быз. Балдар – бул күчтүү мотивация.

Бул маселе боюнча “Кумтɵрдүн” же-
текчилиги орусиялык кесиптештери-
нин пикирин толук колдойт. WSHS 
программасынын алкагында коопсуз-
дук техникасын сактоо боюнча бал-
дар үчүн тренингдер такай ɵтүп турат.

Иштейбиз да, 
достошобуз да 

Албетте, бул дүйнɵлүк аты бар эки 
компанияны ушул эле бириктирип тур-
байт. Алар социалдык жоопкерчилик 
жактан жогорку деңгээлде ɵнүккɵн 
стратегиялык оюнчулар. Экɵɵ тең та-
тыктуу эмгек шарттары жана айлык 
акысы бар жумуш менен аймактар-
дын жашоочуларын камсыз кылууда. 
Ошондой эле, облустардын туруктуу 
ɵнүгүүсүнɵ күчүн жумшоодо, кай-
рымдуулук акцияларын жана айлана-
чɵйрɵнү коргоо, сактоо боюнча иш-

чараларды ɵткɵрүүдɵ. Айтмакчы, ке-
сиптештер макулдашкандай, эколо-
гиялык коопсуздуктуу башкаруу си-
стемасындагы тажрыйба алмашуу би-
ринчиси. Мындан бир нече жыл му-
рун “Кумтɵр” эл аралык аудиттен та-
тыктуу ɵтүп, компания ɵз операция-
лык ишмердүүлүгүндɵ цианидди та-
шуу, сактоо жана колдонуу боюнча эл 
аралык стандарттын талаптарына жо-
оп бере ала турганын тастыктаган сер-
тификатка ээ болгон.

Ɵткɵн жылы ICMM («Тоо иштери 
жана металлдар боюнча эл аралык 
кеңеш») уюмуна мүчɵ болгон “По-
люс” үчүн бул багынтуусу керек бол-
гон дагы бир чоку. Ошондуктан, циа-
нидге мамиле кылуудагы – сатып алуу, 
ташуу, колдонуу жана зыянсызданды-
руу боюнча “Кумтɵрдүн” тажрыйбасы 
орусиялык алтын казуучуга ɵтɵ кы-
зыктуу. Орусиялык адистердин кен-
деги бир күндүк сапарынын жыйын-
тыгын чыгарып жатып, “Кумтɵрдүн” 
экологиялык долбоорлор боюнча ме-
неджери Ольга Медоева алтын казу-
учу компанияларынын ɵкүлдɵрүнүн 
мындай жолугушуулары адатка айла-
нат деп убада берди.

- Бизде катташууга негиз кɵп. Тал-
кулоо үчүн жалпы темаларыбыз, ок-
шош кɵйгɵйлɵрүбүз бар. Ал тургай 
мен эки ɵлкɵнүн адистерине кызмат-
таштык кылуусуна мүмкүндүк бере 
турган Меморандум кабыл алууну су-
нуштайт элем. Айрыкча, ортолорубуз-
да эч кандай чек ара жок болуп тур-
ган азыркыдай учурда. ЕврАзЭСте 
айлана-чɵйрɵнү коргоо тармагы бо-
юнча бирдиктүү нормативдик доку-
менттер кабыл алынып, анын натый-
жасында биз дагы да эффективдүү иш-
тейбиз деп ойлойм. Биз мурункудай 
эле бардыгы үчүн ачыкпыз жана иш-
тин чыныгы абалы тууралуу биздин 
адистерден билишине кызыктарбыз, 
-деп сɵзүн жыйынтыктады менеджер-
эколог.

Балким, жакын арада Кыргызстан-
дын да адистеринен турган топ жооп 
кылып барып калышы мүмкүн, себе-
би, кесиптештери тарабынан чакырыл-
ды. “Полюс” тобунун Красноярсктагы 
уникалдуу ири ɵндүрүштүк бɵлүгүндɵ 
кыргызстандык адистерди күтүп жа-
тышат.

Юлия ШИТОВА.
Фото: Евгений ПЕЧУРИН.

Алтын єндїрїїчї дїйнєдєгї эў алдыўкы 
компаниялардын биринин єкїлдєрї 
таанышуу максатында бийик тоодогу кенге 
келишти.

Орусиялык «Полюс» 
асман алдында:

«КУМТєРДЇ» КєРЇЇ 
ЖАНА єЗЇН КєРСєТЇЇ ЇЧЇН

Орусиялыктар кыргызстандык 
кесиптештерин да иш сапары 
менен келип кетїїсїн 
сунушташты. 

Ишканадагы 
ишти уюштурууну 
орусиялык адис 
Роман Дертинов 
жогору баалады.
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Ысык-Көлдүн тескейи. Ча-
кан айылдар ортосундагы 
айрыкча туристтик сезондо 
тынымсыз кыймыл байкал-
ган борбордук трасса. Тере-
зенин ары жагындагы кооз 
көрүнүш – көл айрым жер-
лерде үйлөрдү, жол боюн-
дагы кафелерди, азык-түлүк 
дүкөндөрүн алмаштырып 
жолго өтө жакындап келет. 
Ушул эле трасса аркылуу ба-
ратып технологиялык жолго 
кайрылган күйүүчү май жана 
башка кендин тиричилигине 
керектүү материалдарды та-
шып бараткан «Кумтөрдүн» 
оор жүк ташуучу унаалары 
бийик тоо тарапка карай ке-
тишет. Асфальт төшөлгөн «ар-
терия» бардыгы үчүн бирдей 
маанилүү ролду ойнойт жана 
жогорку коркунучу бар зона 
катары саналат. Биринчи ке-
зекте магистралга түздөн-түз 
жакын жайгашкан мектептер-
де окугандар үчүн.

Коркунучтуу 
коўшулаштык

Бул Тамга жана Тосор ай-
ылынын окуучуларына жол-
до жүрүүнүн эрежелери бо-
юнча билимди жогорулату-
уга Бишкектен жөнөтүлгөн 
эстафетанын негизги себе-
би. «Кумтөрдүн» техника бо-
юнча «Work Safe, Home Safe» 
(«Жумушта коопсуз, тиричи-
ликте да коопсуз») ички кор-
поративдик программасынын 
алкагында компаниянын ме-
неджерлери жана инструктор-
лору балдар үчүн орус жана 
кыргыз тилдеринде 4 тренинг 
өткөрүштү. 

Тамгадагы орто мектеп-
тин директору менен завучу 
Бишкектен барган делегация-
ны мектептин короосунда то-
суп алып салтанаттуу чогу-
луштар өтүүчү залына алып 
киришти. Бул жерде жарым 
сааттан кийин 5 жана 6-клас-
стын окуучулары үчүн оюн 
формасындагы маалымат арт-
тыруучу тренинг башталмак-
чы. Орус жана кыргыз тил-
деринде окутулуучу мектеп-

те 648 окуучу окуйт. Бул 3 жа-
рым миң калкы бар Тамга ай-
ылындагы билим берүүчү жа-
падан жалгыз мекеме. Мек-
теп мурда күчтүү билим бер-
гени менен атагы чыккан. «Би-
рок, бүгүнкү күндө позиция-
бызды бир аз начарлатып ал-
дык»,- деп мектептин дирек-
тору Назарбек Мамбетали-
ев мойнуна алды.

Көйгөйлөр бардык эле жер-
де: тажрыйбалуу педагогдор 
пенсияга кетишүүдө, кээ бир 
сабактар боюнча мугалимдер 
жетишпейт. Мисалга, матема-
тика сабагы боюнча мугалим-
ди коңшу айылдан чакырууга 
туура келген. 1973-жылы ку-
рулган мектеп да капиталдык 
оңдоого муктаж. Жол боюнда-
гы зонада да кыла турган тур-
ган иштер көп.

- Мына, жаныбыздан эле 
чоң жол өтөт, бул балдар үчүн 
кооп туу, -деп коркунучу ме-
нен бөлүшө кетти мектептин 
завучу Аида Ысыралиева. 
- 2 жыл мурун белгисиз се-
бептерден улам «жаткан по-
лицейди» да алып коюшту, 
ал барда айдоочулар ага жет-
кенде жай айдап өтүп, жак-
шы болчу. Эми болсо жок де-
генде башталгыч класстардын 
окуучуларын мектепке алып 
келип, алып кеткиле деп ата-
энелерден суранып жатабыз.

«Ошондой болсо да, мек-
тептин тушуна светофор 
орнотууну пландап жата-
быз», -деп ишендирди жолдо 
жүрүүнүн эрежелери боюн-
ча сабакка баш баккан Там-
га айыл өкмөтүнүн башчысы 
Нурдөөлөт Үсөнбаев.

- Жол белгилери да, жөө 
жүргүнчүлөр өтүүчү «зебра» 
да бар, бирок баары бир ай-
доочулар жогорку ылдамдык-
та унаа айдап жатышат, -деп 
арызданды ал. 

– Бүгүн өтүп жаткан иш-чара 
биз үчүн абдан маанилүү. Бал-

дар көчөдө жүргөндө жолдо 
жүрүүнүн негизги эрежеле-
рин билиши зарыл. Келечекте 
өзүбүз эле мындай акцияларды 
өткөрүп турабыз деп ойлойм. 
Коңшу айылды да кошобуз.

Бул тема канчалык 
маанилүү экендиги заматта 
эле түшүнүктүү болду, себе-
би, жолдо жүрүүнүн эрежеле-
ри тууралуу чоңдор да, балдар 
да сүйлөп жатышты. Көчөдө 
турган кыздар да боло турган 
тренинг тууралуу катуу тал-
куулап жатышат.

- Унаа жүрүүчү жолго чур-
кап чыгууга болбойт! Жолдун 
аркы бетине өтүүдөн мурун 
унаа жок экендигин тактоо ке-
рек! Жолду кесип өтүү үчүн 
«зебрадан» гана өтүү керек! 
- деп жолдо жүрүүнүн эреже-
лери боюнча эмнелерди биле-
ри тууралуу суроолорго жо-
оп берип жатып Айэлен, Мэ-
эрим жана Дарина бири-бири 
менен сөз талашып жатышты. 
Кээ бир нерселер боюнча бул 
кыздар айрым чоң кишилерге 
да акыл үйрөтчүдөй.

- Дайыма үйдөн чыгып жат-
каныбызда ата-энебиз көчөдөн 
абайлап өтүшүбүздү сураны-
шат. Себеби, автоунаа көп, 
-деп кошумчалады 6-клас-
стын окуучусу Арабелла Му-
хамеджанова. – Кээде жол-
дон «зебра» аркылуу өтүп 
жатканыңда айдоочу токто-
бой койгон учурлар да болуп 
калат. Ошондуктан жакшысы 
мен автоунаа өтүп кетишин 
баары бир күтүп, анан жол-
дон өтөм.

Маанилїїлєр 
тууралуу баладай 

«Кумтөр» компаниясы 
өткөргөн тренингге Тамга 
айылындагы орто мектептен 
жалпысы 50 окуучу – кыр-
гыз жана орус тилинде оку-
ган класстардан 25тен окуу-
чу катышты.

«Инспекторлор» Акылбек 
менен Айбек балдар менен 
кызыктыруучу интерактивдүү 
оюндарды ойноп, жолдо 
жүрүүнүн эрежелерин канча-
лык билери боюнча викторина-
ларды өткөрүштү. Мультфиль-
мдердин жардамы аркылуу 
жолдо жүрүүдөгү жүрүм-
турум негиздерин эскертишти 
жана эң негизги учур – «стоп-
диалог» жүргүзүүнү сахна-
лаштырып көрсөтүштү. Эгер-
де адам өз өмүрүн тобокелге 
салып кандайдыр бир нерсе-
ни жасап жатканын көрсөң, 
четте карап турбай ага жол-
до жүрүүнүн эрежесин сактоо 
керектигин эскерт жана баш-
ка коопсуз жол менен баруу-
ну сунушта.

Балдар жайга карата көп 
нерсени түшүнүп алышты. 
Өздөрүнө керектүү көптөгөн 
жаңы жана пайдалуу нерселер-
ди биле алышты. Алган били-
мин сөзсүз түрдө достору жа-
на үй-бүлөсү менен бөлүшүүгө 
убада беришти. 

- Кырсыкка кабылбоо, көп 
жашоо үчүн жөө жүргүнчүлөр 
да, айдоочулар да, бардыгы 
жолдо жүрүүнүн эрежелерин 
сөзсүз түрдө билүүсү жана 
сактоосу зарыл, деп тренинг 
аяктагандан кийин өз ою ме-
нен бөлүштү 5-класстын оку-
учусу Эльмара Тынчыбекова.

Ал эми 6-класстын окуучусу 
Адэн Бакалчиев аны колдоду: 
- Мен жолдо жүрүүнүн эреже-
лерин бузбайм. Болбосо унаа 
астында калып өмүрүмдүн жа-
рым жашоосун да жашабай ка-
лышым мүмкүн. Жол эреже-
син сактабай коюу өтө опур-
талдуу.

Ал эми 5-класстын окуучусу 
Лязатт Пыжина эми сиңдиси 
менен өзү алектенерин жана 
ага жолдо жүрүүнүн эреже-
лерин үйрөтөрүн айтат. 

- Бир ирет сиңдим суу-
га чөгүп кете жаздаган, анда 

аны мен сактап калгам! Дагы 
бир жолу сиңдим машинанын 
астында калып кала жаздаган, 
- деген соң Лязатт байкагыч-
тык менен дагы кошумчалады. 
– Эгерде ар бир айылда ушун-
дай тренингдер өткөрүлүп 
турганда, мүмкүн анда жол-
догу курмандыктардын да са-
ны азаймак. Мындай сабак-
тар балдарга да, чоңдорго да 
пайдалуу.

Айрыкча кээ бир чоңдорго. 
Таң калычтуу, 11 жаштагы 
кыз муну түшүнүп жатат, ал 
эми улуу эле жаштагы айдо-
очу түшүнбөйт.

Ысык-Көл облусунун Тосор 
айылында өткөрүлгөн тренинг 
аяктады. Компаниянын тре-
нерлери менен жолугууга кыр-
гыз тилдүү мектептин 50дөн 
ашуун окуучусу келди. Бул 
жерде да окшош эле көйгөй – 
500 окуучу окуган 30 жылдык 
тарыхы бар мектепке жаңы ли-
нолеум да, пластик терезе да, 
чуулгандуу оңдоп-түзөө да 
керек. Андан сырткары ком-
пьютерлер (мектепте болго-
ну 2 компьютер иштеп жатат), 
анан албетте, 3 көздүү күзөтчү 
зарыл. Светофор орнотуу бо-
юнча чынында азырынча сөз 
да жок, бирок ушундай демил-
ге көтөргөнү үчүн «Кумтөрдү» 
бул жакта айрыкча баалашат.

- Борбордук трасса айыл 
аркылуу өтөт, ал эми балдар-
га дайыма жолдон ары-бери 
өтүүгө туура келет, -дейт То-
сор айылын башчысы Эрмек 
Кускакбаев. – «Кумтөр» ком-
паниясынын аркасы менен 
бүгүн бизде өтө жакшы ак-
ция өтүп жатат. Бардык бал-
дарга жолдо жүрүүнүн эре-
жесин сактоосу үчүн мын-
дай тренингдер үзгүлтүксүз 
өткөрүлүп турса жакшы бол-
мок. Өздөрүнүн эле коопсуз-
дугу үчүн.

Юлия ШИТОВА.
Фото: Евгений ПЕЧУРИН.

Тренингге активдїї катышкандары жана тереў билим алышканы 
їчїн окуучуларга рюкзактар, жарык чагылдыруучу чаптамалар 
жана таттуулар тапшырылды.

КООПСУЗДУК БОЮНЧА БИЛИМГЕ ЖОЛ
«Кумтєр» 
компаниясы Ысык-
Кєл облусундагы 
эки айылдын 
окуучуларына 
жолдо жїрїїнїн 
эрежелери боюнча 
тренинг єткєрдї.

ТЇЗ СЄЗ 
«Коопсуздук маданиятына бала чактан кєндїрїї керек»

- «Кумтєрдїн» кызматкерлери, андан кийин алардын 
їй-бїлєсї менен жакындары «Work Safe, Home Safe» про-
граммасын їйрєнїшкєн соў, биз бардык кыргызстандык-
тарды, айрыкча єсїп келе жаткан муунду туура жїрїї ма-
даниятына катыштырууну чечтик. Жолдо жїрїїнїн жа-
на кєчєдєгї, їйдєгї, жумуш ордундагы коопсуздуктун 
эрежелерин сактоо менен эле ємїргє келтирилген то-
бокелчиликти жана коркунучту бир топ азайтса боло-
рун аў-сезимге жеткирїї керек, - деп тїшїндїрдї бал-
дар їчїн єткєрїлгєн тренингдин катышуучулардын би-
ри, «Кумтєр» компаниясынын жїк жана жїргїнчї ташуучу 
транспортторду оўдоочу гаражынын менеджери Акылбек 
Сабыракунов. – Компаниянын жетекчилигинин демилге-

си менен ишканада программанын негизги принциптерин 
алгач киргизе баштаганда биздин эл таптакыр башкача 
ойдо эле. Эми ал ой тїп тамырынан бери єзгєрдї. Эгер-
де мен сабы бошоп калган балтаны колума алсам, ошол 
замат мындай балта менен отун жарып жатып єзїм жа-
быр тартып калышым мїмкїн экени эсиме келет. Мын-
дай ойлор мурда башыма да келчї эмес эле. Биз мурда 
коопсуздук эрежелерин тоготпостуктун кесепети туура-
луу кєп нерселерди билбептирбиз жана ойлонбоптурбуз 
дагы. Бїгїнкї кїндє «Work Safe, Home Safe» программа-
сынын принциптерин жумушта да, тиричиликте да кол-
донууну їйрєндїк. Эми бул билимибизди балдарыбызга 
да жеткирїї зарыл деп эсептейбиз.
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Барскоондун тирїї 
«фильтрлери» 

Бул жылкы жаз салкын болуп бер-
ди, жаз келген менен тоолор кар жу-
урканга оронуп турса, ал эми дайы-
ма көгөрүп туруучу алп Тянь-Шань 
карагайлары Барскоон капчыгайын-
дагы тоолордун ак чокуларынын фо-
нунда дагы да көркөмдүү жана жар-
кырап көрүнөт.

Бийик тоолуу «Кумтөр» кенине алып 
баруучу технологиялык трассанын 
15-чакырымына бак отургузуу акция-
сын пландаган уюштуруучуларга аба-
ырайы ырайым кылгандай. Бул 
күн жылуу, аз булуттуу болуп 
берди. Түшкү тамакка утур-
лай күн ысый баштаганына 
байланыштуу, көгөрө баш-
таган аянтта отко бышып 
жаткан палоонун жагымдуу 
жыты уруп турду. Ал эми 
орнотулган чатырлардын ал-
дында боорсок жана ысык чай 
менен жергиликтүү тургундар 
конокторду жылуу тосуп алуу-
га даярданып жатышты.

Акцияга адаттагыдай эле 
кумтөрлүк 3 команда катышты 
– бирөөсү Бишкектен, экинчи-
си Балыкчыдагы өткөөл база-
сынан келсе, ал эми үчүнчүсү 
кенден түшүп келди. Ошондук-
тан жең түрүп ишке кирүүдөн 
мурун активисттер узак жана 
жадатарлык жолдон кийин та-
мактанып, күч топтоп алууну 
чечишти. 

- Ольга Георгиевна, Бишкектин 
тазга айланып бараткан көчөлөрүнө 
качан бак отургузушат? Бул зарыл 
эле эмес, өтө маанилүү да! Ал эми 
бул жерге эмне керек? Айлана кан-
дай гана кооз! – түшкү тамактануу 
убактысында ыңгайлуу учурду кармап 
«Кумтөр» компаниясынын курчап 
турган чөйрөнүү коргоо бөлүмүнүн 
менеджери Ольга Медоева менен 
сүйлөшө кеттик.

- Биздин компания жергиликтүү 
өзүн-өзү башкаруу органдарынын 
демилгелерин дайыма колдоп келет. 

Бүгүнкү социалдык-экологиялык 
акциянын аркасы менен бир 

нече жылдан кийин бул 
жерде ажайып парк зо-
насы пайда болот деп 
үмүт кылабыз. Эс алуу-
га келген туристтер жана 
жергиликтүү жашоочу-
лар Барскоон капчыгайы-

нын кооз көрүнүшү менен 
шаркыратмаларына сукта-

на алышат, - деп түшүндүрдү 
адис. – Келечекте мындан да 
көп көчөт отургузуп, аянт-
ты кеңейтебиз деп пландап 
жатабыз, себеби «Кумтөр» 
компаниясы бул жолду кен-
дин аракеттерин камсыз-
доого керектүү ар түрдүү 
жүктөрдү ташуу үчүн кол-
донот. Ийне жалбырактуу 
токойго чаңдын тийгизген 
таасирин азайтуу үчүн да-
рактар коргоочу барьер бо-
луп берет. Биз эл аралык көз 

карандысыз аудитор АМЕК компани-
ясынын айлана-чөйрөгө терс таасир-
ди азайтуу боюнча сунуштарынын би-
рин аткарып жатабыз.

- «Кумтөр» технологиялык трасса-
дагы абанын чаңданышын азайтуу 
боюнча дагы кандай иш-чараларды 
өткөрүп жатат? 

- 1-апрелден бери подрядчик уюм 
болгон «Жолчу» ЖЧКсынын кызмат-
керлери жолду нымдаштыруу иштерин 
өткөрөт. Барскоон айыл өкмөтү менен 
түзүлгөн келишимге ылайык бул иш-
терге компания 10 суу ташуучу унаа-
ны ижарага алат. Мындан сырткары, 
трассанын 15-чакырымына бак отур-
гузуу биздин биринчи эле акциябыз 
эмес. «Кумтөрдүн» демилгеси менен 
бир нече жыл мурун технологиялык 
жолдун башталышына жана иштебей 
калган эски көпүрөлөрдүн бойлоруна 
ийне жалбырактуу бактар отургузул-
ган. Жеке мен мындай иш-чараларды 
кубануу менен колдойм. Жергиликтүү 
өзүн-өзү башкаруу органдары, бизнес-
түзүмдөрү жана айылдыктар бирге-
ликте өлкөнүн жаркын келечеги үчүн 
жаратылышты коргоо боюнча акция-
ларды мүмкүн болушунча көбүрөөк 
өткөрүп туруусу керек. Биринчиден, 
алар таанышып, тыгыз байланышта 
болуп жакын болушат, экинчиден, жа-
ратылышка карата аяр мамиле мада-
ниятын сиңиришет. Акциянын ар бир 
катышуучусу өз колу менен отургуз-
ган даракка өзгөчө жакшы көрүү ме-
нен мамиле кылат жана башкалардын 
эмгегин да баалаганды үйрөнөт. Бар-
скоондун тургундары бул аймакты кай-

тарып, тазалыкты кармап турат жана 
көчөттөргө кам көрөт деп үмүт кылам.

Дарактар чоўойгондо
Технологиялык трасса аркылуу бий-

ик тоону көздөй «Кумтөрдүн» жүк 
ташуучу унаалары эле жүрүп тур-
байт. Өзүнүн көркөм пейзаждары 
менен даңкталган Барскоон капчы-
гайы – туристтер эс алууну сүйгөн 
жер. Алардан сырткары алыскы рай-
ондордун тургундары да бул жолду 
өз кереги үчүн колдонушат. Ошон-
дуктан бул экологиялык акция туура-
луу билген ысык-көлдүктөр жардам-
га чакырууну шыктануу менен кабыл 
алып, «Кумтөрдүн элчилери» менен 
бир катарда колдоруна кетмен-күрөк 
кармап чогуу турганы таң калычтуу 
эмес. Жергиликтүү бийлик да болуп 
көрбөгөндөй активдүүлүгүн жана кы-
зыктарлыгын көрсөттү: бак отургузу-
уга Жети-Өгүз жана Барскоон айыл 
өкмөттөрүнүн башчылары, 750 көчөт 
алган питомниктин да өкүлдөрү, токой 
чарбасынын жана технологиялык трас-
саны жыл бою тейлеген подрядчик-
компаниянын кызматкерлери катышты.

Жергиликтүү токойчу Авазбек 
Баяманов көчөттөрдү жеңил отургу-
зуунун ыкмаларын түшүндүрүп жатат. 
Казылган чуңкурга алгач жер семирт-
кич салынат да, андан соң көчөттүн та-
мыры борпоң топурак менен көмүлөт. 
Дагы бир аз жер семирткич кошулат 
да, катмар катуу тапталып тыгызда-
лып, сугарылат. Сугарган машиналар 
болсо акциянын катышуучуларынын 
артында келе жатат. 

«ЖАШЫЛ ТОЛКУН»: 

«КУМТєРДЇН» 
«ЭЛЧИЛЕРИ» БАРСКООНГО 
МАЖЇРЇМ ТАЛ МЕНЕН АК 
КАЙЫЎДЫН 750 КєЧєТЇН 
ОТУРГУЗУШТУ

Кумтєрчїлєр жана жергиликтїї тургундар 
Ысык-Кєлдїн тескейинде ири масштабдуу 
акцияга старт беришти. Жергиликтїї 
бийлик ушул жылы Жети-Єгїз районунун 
аймагына 35 миў кєчєт отургузууну 
пландоодо.

Кєчєттєр технологиялык 
трассанын 15-чакырымында 

отургузулду. Келечекте 
жолдун башка аймактары да 

жашылдандырылмакчы. 

Бир жарым чакырымга уланган аянтка жалпысынан 750 даана мажїрїм тал менен ак кайыўдын кєчєтї отургузулду. 

Менеджер-
эколог Ольга 
Медоеванын 
айтымында 
«Кумтєр» аба-
нын чаўда-
нуусунун 
деўгээлин 
азайтуу 
боюнча 
кєптєгєн иш-
чараларды 
аткарууда. 
Бак отургу-
зуу – ошон-
дойлордун 
бири. 
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Иш билгилер
Малдан коргоо үчүн жаш дарактар-

дын айланасына жыгач кашаалар да 
орнотулуп бүттү. Акциянын эң жаш 
катышуучуларынын бири 11 жашта-
гы Амина Мамажанованын айты-
мында, «эч ким аны тепсеп салбашы 
жана казып албашы» үчүн чырпык-
тарды коргоо керек, ошондо дагы көп 
жылдан кийин бул чырпыктар чоң да-
рак болушат.

- 2 күндөн кийин дагы сугарабыз, 
- деп белгилеп кетти Авазбек Баяма-
нов. – Жашыл тилкени карап, багып 
турабыз жана көчөттөр өсүп кетет деп 
үмүт кылабыз. Дагы 5 жылдан кийин 
бул аллеянын көлөкөсүндө эс алууга 
мүмкүн болуп калат.

Узундугу бир жарым чакырымга жет-
кен аймакка отургузуу үчүн мажүрүм 
тал менен ак кайыңдын көчөтүн тан-
дап алышкан. 2013-жылдан бери 
«Кумтөрдүн» экологдору менен бир-
геликте илимий иштерди жүргүзүп 
келген Кыргыз Улуттук илимдер ака-
демиясынын барктуу окумуштуусу, 
биология илимдеринин доктору Геор-
гий Лазьков жүргүзгөн изилдөөлөргө 
ылайык, бул жерде дарактын дал ушул 
түрлөрү жакшы өсүп кете алат. Ал-
бетте, сугаруу жана кароо сыяктуу 
тиешелүү шарттар болгондо...

Бир – ак кайыў, 
эки ак кайыў... 
айлана жашылданат!

- Кыргызстан планетадагы экологи-
ялык жактан эң таза жашыл жерлер-
дин бири болуп калышы керек. Аны 
келечек муундарга чейин сактап ка-
луу үчүн жашылдандыруу иштерин 
эмитен эле жасаш керек, - деп өз пи-
кирин билдирди Жети-Өгүз району-
нун акими Калысбек Жудаев колу-
нан күрөгүн түшүрбөстөн. 

Улуттук статистика комитетинин ма-
алыматы боюнча Ысык-Көл облусунун 
ушул районунда 99,5 миңден ашуун 
калк жашайт. - 100 миңинчи жашоо-
чунун төрөлүүсүнө даярданууга мез-
гил келди. Ошондуктан таза аба жана 
ден соолуктун кепилдиги болгон от-
ургузулган жашыл бак-дарактар биз-
ге аябай зарыл, -дейт Калысбек Асан-
шаевич.

Жети-Өгүз районунда бул жылы 35 
миң дарак отургузуу пландалган. 

- Биздин акцияга кошулуу үчүн 
«Кумтөрдүн» кызматкерлерин да ча-
кырабыз, алар чын көңүлүнөн бул ак-
цияны колдошот, - деп райондун акими 
сүйүнүүдө. – Мурда деле көчөт отур-
гузуу акциялары болуп келген, бирок 
баары эмнегедир чачыранды эле. Эми 
болсо биз биригип, аймактарды тандап 
жана аларды жашылдандыруу боюнча 
максатка ылайык иштерди жүргүзүп 
жатабыз.

- Калыс Асаншаевич, бул 
мактоого татыктуу жана 
керектүү иш экендиги шексиз. 
Бирок, токойлорду сактап ка-
лууга чакырык жасаган кыр-
гызстандык активисттер тара-
бынан Тянь-Шань карагайла-
рын мыйзамсыз кыюулар бо-
луп жатканы тууралуу корку-
нучтуу билдирүүлөр түшүп жа-
тат. Ошондо кандай болуп ка-
лат, бирөөлөр отургузуп жат-
са, экинчилери талкалап жа-
тышабы?

- Кээ бир даттануулардын 
үстүнөн текшерүү учурунда ал 
аймакта санитардык кыюу бо-
луп жатканы аныкталды. Ал эми 
мыйзамсыз токой кыюу боюн-
ча күрөшүп жатабыз, биз бул 
ишти жаптык, - деп аким биз-
ди ишендирүүгө шашты. - Тянь-
Шань карагайы табигый шартта 
жай өсөт, ошондуктан биз энде-

микти сактап калуу бо-
юнча болгон аракети-
бизди жумшап жа-
табыз.

Токой чарбасы-
нын өкүлдөрү ар 
кайсы шылтоо-
ну айтышкан 
жок: жашыр-
ганда эмне, «от-
унчуларды» ко-
лунан кармап 
алган жок, би-
рок жагымсыз 
учурлар болду. 

- Браконьерлер 
түн жамынып ма-
шина менен кели-
шип, бактарды кыйып 
алып кетишкен. Отун 
же башка себептер үчүн... 
Бүгүнкү күндө мындай оку-
ялар чанда гана катталат, - 
деп ишендирди егерь Аваз-
бек Баяманов.

Ушундай экендигине ишенгиң га-
на келет. 

Ысык-Кєл эмне менен 
жашап, эмне менен 
дем алат 

Юрий Гагарин кыргыз жеринде ко-
нок болуп кеткени тууралуу баары эле 
билет. Капчыгайдын кооздугу жана 
атактуу «Илбирстин көз жашы» шар-
кыратмасы тууралуу уккан планета-
нын эң алгачкы космонавты 1964-жы-
лы август айында биринчи жолу Бар-
скоон капчыгайына келген. Март ай-
ында болгон бак отургузуу боюнча 
акциянын катышуучулары Кыргыз-
стандын картасындагы бул уникал-
дуу чекит планетанын эң кооз жер-
леринин бири деген атагын эч качан 
жоготпойт жана бул берекелүү жерге 
дагы да көп жолу тирүү легендалар, 
учурдун баатырлары келип суктаны-
шат деп ишенишет. – Бул 
биздин кичинекей бейи-
шибиз. Албетте, аны да-
гы кичине болсо да жак-
шы, кооз кылууга келген 
мүмкүнчүлүктү кое бер-
сек таң калычтуу болуп 
калат. Акцияны кош кол-
доп кабыл алдым, себеби, 
жаратылышка кам көрүү 
– ар бирибиздин парзы-
быз, -дейт Балыкчыда-
гы өткөөл базасынын 
өндүрүш боюнча жетек-
чиси Алибек Кулатаев.

Барскоон айыл 
өкмөтүнүн башчы-
сы Руслан Эшмамбе-
тов «Кумтөр» компани-
ясы менен биргеликте 

өткөрүлүп жаткан акциялар 
келечекте да улана берет деп 
үмүт кылат: - Биздин айылда 
9 миңдей киши жашайт. Би-
рок мен көчөт отургузуу ак-
циясы тууралуу алардын ба-
арына айткан жокмун, кичи-
неден баштоону чечтик. Ак-
ция тууралуу угуп, аны куба-
нуу менен колдоого алганда-
ры биз үчүн да жагымдуу, 
аксакалдар, жаштар, аялдар 
кеңешинин өкүлдөрү бизге 
жигердүү жардамга келиш-
ти. Көңүл кош карабаган 
адамдар бар убакта Кыргыз-
стандын келечеги кең. Ант-
кени, жалпы аракеттердин 
натыйжасында гана туруктуу 
өнүгүү жолуна түшө алабыз. 
Ысык-көлдүктөр ишендирге-

нине караганда, алар ушул жол-
до баратышат. Оор жылдар артта 
калды. Элдер кантип үй-бүлөмдү 
багам деп эми ойлонбойт. Алар 

оор жумуштан коркпойт, багып жаткан 
жерге сүйүү менен мамиле кылышат, 
жер да аларга өздөрүнө жараша жооп 
берүүдө. Ошондой эле айылдыктар 
өлкөнүн келечеги үчүн биригүү гана 
керек экендигин түшүнүшкөн.

- Мурда ортобузда түшүнбөстүктөр 
бар болчу, жаштар митингге чыгып 
алтын казуучу ишкананын иштешине 
каршы болушкан, - деп эскерет Жети-
Өгүз районуна караштуу Барско-
он айылынын 65 жаштагы тургуну 
Турдакун Сарбаев. – Азыр биз достук 
мамиледебиз. Компания жергиликтүү 
калк кантип жашап жатат, эмне менен 
дем алып жатат, - деп кызыгып турат. 
Бүгүнкү биздин биргеликте өткөргөн 
иш-чарабыз – анын түз далили. Тур-
муш жүзүндө мындай акцияларды бир 
эле бизде, Жети-Өгүз районунда гана 
эмес, бүт Кыргызстанда өткөрүү керек! 
Ар бир адам балдарыма мураска эмне 
калтырып жатам деп ойлонсо. Ошон-
дуктан туулган жердин жаратылышын, 
кооздугун сактоо баарыбыздын макса-
тыбыз болушу зарыл.

Биз аксакал менен чогуу атактуу 
Барскоон капчыгайынын так ортосун-
да бирдиктүү иштин жыйынтыгына 
суктанып турдук. Камкордук менен 
тилкелерге отургузулган жаш дарак-
тар биргеликте аткарылган жумуш-
тун символу катары көрүндү. Азырын-
ча назик көчөттөр шамалга ыргалып 
жатты, бирок аларды кыйынчылыктар-
дан калкалоо жана жаралган достукту 
бекемдөө биздин гана колдо. Кандай 
дүйнөдө жашаганды ысык-көлдүктөр 
билет. Алар өнүгүү жолун жана жара-
туу жолун тандашкан.

Ал эми сиз кайсы жолду тандайсыз? 

Юлия ШИТОВА.
Фото: Евгений ПЕЧУРИН.

- Калыс Асаншаевич, бул 
мактоого татыктуу жана 
керектүү иш экендиги шексиз. 
Бирок, токойлорду сактап ка-
лууга чакырык жасаган кыр-
гызстандык активисттер тара-
бынан Тянь-Шань карагайла-
рын мыйзамсыз кыюулар бо-
луп жатканы тууралуу корку-
нучтуу билдирүүлөр түшүп жа-
тат. Ошондо кандай болуп ка-
лат, бирөөлөр отургузуп жат-
са, экинчилери талкалап жа-

- Кээ бир даттануулардын 
үстүнөн текшерүү учурунда ал 
аймакта санитардык кыюу бо-
луп жатканы аныкталды. Ал эми 
мыйзамсыз токой кыюу боюн-
ча күрөшүп жатабыз, биз бул 
ишти жаптык, - деп аким биз-
ди ишендирүүгө шашты. - Тянь-
Шань карагайы табигый шартта 
жай өсөт, ошондуктан биз энде-

Коюлган тапшырманы ынтымактуу жана 
ылдам аткарышты – 750 кєчєттї болгону 
1 саатта отургузушту. 

Барскоон ай-
ыл єкмєтїнїн 
башчысы Рус-
лан Эшмамбетов 
«Кумтєр» компа-
ниясы менен бир-
гелешкен акци-
ялар уланат деп 
їмїт кылат.

Аллея 
кєтєрїлїшї 

жана кєгєрїшї 
їчїн кєчєттєрдї 

їзгїлтїксїз 
сугарып туруу 

керек. 

Кєчєт отургузулган соў малдар 
зыянга учуратпашы їчїн анын 
тегереги жыгач кашаа менен тосулат. 

Окумуштуулардын ою боюнча 
дарактын мындай тїрлєрї бул 
аймакта жакшы єсїп кете алат. 

Улуу муун да, жаштар да 
Кыргызстандын келечеги 
єзїлєрїнєн гана кєз каранды 
экендигин жакшы тїшїнїшєт. 
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Жайкы каникул 
учурундагы коопсуздук

Жолдун унаа єтїїчї бєлїгїнє жакын 
жерде ойнобо!

Жер-жемиш жээрде  
колуўду жуу! Ысыкта баш 

кийимсиз 
жїрбє!

Тарткан Руслан Валитов

Бейтааныш кишилер 
бар машинага 

отурба!

От менен ойнобо! 
Бул коркунучтуу!

Билбеген 
кєлмєлєргє 

тїшпє!
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