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КИРИШҮҮ 

Биз, жергиликтүү жамаат өкүлдөрү үчүн пайдалуу кеңештерди сунуштаган кезектеги топтом – ушул 

колдонмо аркылуу сиздер менен кайрадан жолугушуп отурганыбызга ыраазыбыз. Бул жолу биз 

күндөлүк турмушубузда дайыма кездешип келген  таштандылар маселеси сыяктуу орчундуу 

проблема тууралуу сиздер менен ой бөлүшүүнү туура көрдүк. Ээрип же чирип жок болуп кетпеген 

материалдардын пайда болушу менен биз дарыя жээктери, кең талаа, тоо кыркалары ар кандай 

калдыктарга толуп кеткен көйгөйлүү жагдайга дуушар болуудабыз. Жамаат аймактарында жана 

алардын чегинен тышкары таштандылар үймөктөлгөн жерлер күн санап көбөйүүдө. Бул орчундуу 

маселени чечип, калдыктардын санын азайтуу жагында пайдалуу кеп-кеңештерди берген 

тажрыйбалар да албетте, аз эмес. Ар бир адам күн сайын улам кеңейип бара жаткан таштандылар 

үймөктөлгөн жерлердин катарын көбөйтпөй, өз көйгөйүн өзү жеринде чечип, айлана-чөйрөнү 

алардан арылтып, башкаларга үлгү болгон маданияттуулугун тастыктай  алган болсо, ал келек 

муундун урмат-сыйына гана татыктуу болор эле!  Орун алган бул көйгөйдү чечүүгө кылдат мамиле 

жасоо талап кылынат. Эң оболу, күндөлүк тиричиликтен пайда болгон калдыктар эмнеден тураарын 

териштирип алуу зарыл. Ашканадан чыккан ар кандай органикалык калдыктар, бошотулган идиштер, 

эскилиги жетип, колдонуудан калган буюмдар калдыктардын санын көбөйтөт эмеспи. Өз-өзүнчө 

алып караганда үй ичинде таштандылар маселесин оңой эле чечүүгө болот. Демек, биз кароого 

сунуштап жаткан колдонмо бул маселени чечүүдө сиздерге жардамга келет деген ишеничтебиз.  

Колдонмонун “ТИРИЧИЛИК ТАШТАНДЫЛАРЫН АЗАЙТУУ ТАЖРЫЙБАСЫ” бөлүгүндө 

калдыктардын санын кантип азайтууга боло тургандыгына тиешелүү тажрыйбалык кеңештерди 

алууга болот. Таштандылар маселесин башка жагынан карап көрүү зарыл. Өзгөчө, сатып алып, 

пайдалангандан кийин ыргытып жиберген пластик бөтөлкөлөр, желим баштыкчалар, автоунаа 

дөңгөлөктөрү жана башка колдонуудан калган керексиз буюмдар көпкө дейре чирип, жок болбой, 

башка организмдердин тиричилигине тоскоолук келтирип көпкө жата берет эмеспи... Ушул бөлүктө 

сунушталган кеп-кеңештер жашоо-турмушта таштандыларды азайтууга түрткү берген жаңы 

көндүмдөргө ээ болуп, аларды турмуш жолунда колдонууга өбөлгө түзөт.  

Колдонмонун “ТИРИЧИЛИК ТАШТАНДЫЛАРЫН КАЙТАЛАП ПАЙДАЛАНУУ ТАЖРЫЙБАСЫ” 

бөлүгүндө камтылгандар таштандылар төгүлгөн жайлардын санын азайтууга жардам берет. Кайталап 

пайдаланылган буюм – бир жагынан табигый ресурстарды сактоо жана экинчи жагынан айлана-

чөйрөнү булгоого бөгөт коюу экендигин унутпоо зарыл. 

Колдонмонун “ТИРИЧИЛИК ТАШТАНДЫЛАРЫН КАЙРА ИШТЕП ЧЫГУУ ТАЖРЫЙБАСЫ” 

бөлүгүндө тамак-аш азыктарынын – айыл чарба азык-түлүгүнүн калдыктарын кайра иштеп чыгуунун 

тажрыйбалык мисалдары келтирилген. Эгерде сиз жаңы жөрөлгөнү дароо кабылдап, аны турмуш 

жолунда колдонууга эрктүү болсоңуз тиричилик таштандыларын иш жүзүндө кайра иштеп чыгуу 

тажрыйбасы менен таанышуу жагында кеп-кеңештерди сунуштайбыз. Бул бөлүктө жөнгө салынган 

ири бизнес чөйрөсү сыяктуу эле, жеке ишкердин өзү аркалап келген чакан бизнес үчүн да демилгелүү 

ойлор камтылган.  

Колдонмонун “КОРКУНУЧ ЖАРАТКАН КАЛДЫКТАР” бөлүгүнө айрыкча көңүл бурууну сунуш 

кылабыз. Бул жерде ар бир жаран дуушар болушу мүмкүн болгон коркунучтуу калдыктар тизмеги 

чагылдырылат. Коркунучтуу калдыктарды  кантип зыянсыздандыруу  жагында кеп-кеңештер жана 

сунуш-көрсөтмөлөр да кеңири баяндалган.  

Эгерде сиздер жашаган жамаатта орун алган таштандылар көйгөйүн чечүүгө кызыктар болсоңуз 

ушул колдонмонун “ТИРИЧИЛИК ТАШТАНДЫЛАРЫ МАСЕЛЕСИ БОЮНЧА ЖАМААТ МЕНЕН 

КАНДАЙЧА ИШ АЛЫП БАРУУ КЕРЕК” бөлүгүн кылдат окуп чыгууга тийишсиңер. Бул жерде 

сиздер муниципалдык кызматтар менен иш алып баруу тажрыйбасы, жамаат ичинде уюштурууга 

боло турган акцияларды өткөрүү идеялары менен таанышып, ушул проблемага жамаат 

жашоочуларын тартууга мүмкүнчүлүк аласыңар. Бул бөлүктө ушул көйгөйлүү маселеге жамаат 

өкүлдөрүн тартып, аларга маалымат берүүчү материалдардын мисалдары да келтирилген. Турмуштан 

алынган жөнөкөй мисалдарды, кеп-кеңештерди пайдалануу менен жашаган аймактарды 
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таштандылардан арылтып, көрктөндүрүүгө жана жамаат жашоочуларын биримдикке чакырууга 

мүмкүн болот.  

Окурмандар үчүн ыңгайлуу болушу максатында биз, тиркемелерде ченемдик укуктук актылар, 

таштандылар маселесин жөнгө салуу аларга тапшырылган мамлекеттик органдар, ошондой эле 

товарлар дүйнөсүндө багыт алууга өбөлгө түзгөн белгилерди тизмектеп, кароого сунуштадык.  

Албетте, ар бирибиздин аракетибизден коом үчүн берекет жаралаарын унутпайлы! Ошондуктан ушул 

колдонмону жөн гана барактап калтырып койбостон, аны менен кылдат таанышып,  айтылган ой-

пикирлерди, сунуштарды турмуш жолунда колдоно билүүнү өтүнүп кетээр элек. Экология маселеси 

боюнча сабаттуулук жана бул багытта иш алып баруу ыкмаларына, иш билгилик жөндөмдүүлүктөргө 

ээ болуу – бул адистердин эле милдети эмес. Таламдаштар, чогуу иштеген эмгек жамааты жана 

тууган-туушкандар менен биргеликте жашаган аймактарда экологиялык коопсуздуктун пайдубалын 

түптөп, келечек муун үчүн мүмкүнчүлүктү түзүү бардыгыбыздын милдетибиз.  
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“ЖЕРГИЛИКТҮҮ ДЕҢГЭЭЛДЕ ЭКОЛОГИЯЛЫК ТАРБИЯ БЕРҮҮ” ПРОГРАММАСЫ 

 

Ханнс Зайдель Фондусу 2012-жылы “Кыргыз Республикасында “Жергиликтүү деңгээлде 

экологиялык тарбия берүү” аталышындагы программаны жүзөгө ашырууну баштаган. Программа 

2012-2015-жылдар аралыгында ишке ашырылууга тийиш.  

Кыргызстанда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын, жаратылышты коргоо боюнча 

жигердүү топторду, жергиликтүү активисттерди, жарандык сектор өкүлдөрүн, мектеп окутуучуларын 

бул маселеге кызыктар жарандарды жана жогоруда аталган фонддун  бүтүрүүчүлөрүн бул иш 

багытына тартуу аркылуу, курчап турган чөйрөнү коргоо жагында жергиликтүү деңгээлде 

потенциалды жакшыртуу - ушул программанын максатынан болуп саналат.  

Программанын негизги иши атайы тандалып алынган пилоттук субьекттерде: Токтогул (Жалал-Абад 

областы), Тоң (Ысык-Көл областы) райондорунда ишке ашырылууда. Демек, програманын иши да 

мына ушул райондук мамлекеттик администрацияларга жана тандалып алынган 18 айыл 

аймактарына жүзөгө ашырылат. 

Программанын алкагында аткарылуучу негизги милдеттерден болуп төмөнкүлөр саналат: 

1. Кыргыз Республикасында жергиликтүү деңгээлде экологиялык тарбия берүү проблемасына 

жана ага болгон керектөөлөргө талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү. 

2. Экологиялык тарбия берүү жагында окуу китептерин, маалыматтык материалдарды жана 

тажрыйбалык колдонмолорду иштеп чыгуу, жергиликтүү жамааттардын курчап турган 

чөйрөнү коргоо  жагындагы иш жигерин арттыруу. 

3. Жеринде экологиялык тарбия берүүнүн жаңы концепциясын жайылтуу үчүн жергиликтүү 

тренерлерди окутуу. 

4. Колдонуудагы мыйзам талаптарын эске алуу менен курчап турган чөйрөнү коргоо 

укуктарынын алкагында билим берүү жана квалификацияны жогорулатуу боюнча иш-

чараларды өткөрүү. 

5. Жергиликтүү жамааттардын курчап турган чөйрөнү коргоо  технологиялары боюнча иш 

жигерин арттыруу жагында иш-чараларды жүргүзүү (калдыктарды жок кылуу жана кайра 

иштетип пайдалануу, иче турган таза сууну коргоого алуу, жаратылышты коргоо ж.б.). 

6. Жергиликтүү калкты, жарандык коом өкүлдөрүн жана жергиликтүү мектептерди курчап 

турган чөйрөнү коргоо маселесин чечүүгө мобилизациялоо боюнча семинарларды өткөрүү. 

7. Жергиликтүү деңгээлде курчап турган чөйрөнү коргоону жайылтуу боюнча стратегиялык 

концепцияны иштеп чыгууда тандалып алынган субьекттерге консультацияларды берүү.  

8. Жергиликтүү деңгээлде курчап турган чөйрөнү коргоону кеңири жайылтуу боюнча 

стратегиялык концепциянын талаптарынын колдонулушуна жылдык мониторинг 

жүргүзүү/аналитикалык баяндаманы даярдоо форматын иштеп чыгууда тандалып алынган 

субьекттерге кеп-кеңештерди берүү.  

 

Күтүлүп жаткан натыйжалар: 

1. Пилоттук аймактардын курчап турган чөйрөнү коргоо жагында орун алган проблемаларына 

жана керектөөчүлөрүнө талдап-иликтөөлөр жүргүзүлгөн, максаттуу топтордун   бул маселени 

чечүүгө биргелешип катышуусуна өбөлгө түзүлгөн. 

2. Жергиликтүү жамааттардын “Кыргыз Республикасында жергиликтүү деңгээлде экологиялык 

тарбия берүү” темасында мүмкүнчүлүгүн арттыруу үчүн маалыматтык жана окуу 

материалдары иштелип чыгып, учурда алар тандалып алынган айыл аймактарында жана 

шаарларда колдонулуп жатат. 

3. Тандалып алынган айыл аймактары жана райондук мамлекеттик администрациялар курчап 

турган чөйрөнү коргоо технологиясы боюнча зарыл билим деңгээлине ээ болуп, 

колдонуудагы мыйзам талаптарын эске алуу менен курчап турган чөйрөнү коргоо укугун 

тиешелүү деңгээлде ишке ашырып жатышат.  
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ТАШТАНДЫЛАР – АДАМ БАЛАСЫ ҮЧҮН ЧЕЧИЛБЕЙ КЕЛГЕН 

КӨЙГӨЙ 

 

 Адам жашаган аймактардын таштандылар 

менен булганышы проблемасы көптөгөн жыл-

дардан бери чечилбей келген актуалдуу маселе 

жана бул көйгөй жыл сайын курчуп келүүдө. 

Учурда биздин планетанын ар бир жашоо-

чусуна жылына орточо алганда бир тоннага 

жакын таштанды туура келет. Эгерде жыл 

ичинде топтолгон таштандыларды убагында 

жок кылып же кайра иштетип турбасак, 

алардын бардыгын чогултканда Европанын эң 

бийик чокусу Эльбурстан да ашып кетет.  

Желимден, резинадан, айнектен жана көптөгөн 

башка заттардан жасалган буюмдар 

жаратылыш үчүн жаңы зат болуп саналат. 

Азырынча аларды баштапкы элементке айланта 

алган микроорганизм жокко эсе, башкача 

айтканда аларды башка тирүү организмдер, 

өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү үчүн 

пайдалуу болгондой абалга келтирүү мүмкүн 

эмес. 

 

Таштандылар маселесин чечүү эстетикалык жана маданияттуулук маселеси гана болбостон, бул эң 

оболу, коопсуздук маселеси болуп саналат. Шаарларда жана калктуу пункттарда канчалык деңгээлде 

тазалык сакталбасын, жашоо тиричиликтен  пайда болгон калдыктар таштандылар төгүлгөн жерлерге 

топтолуп, көп жылдар бою шаар аймагын булгап, абанын жана иче турган суунун булганышына алып 

келет. Уулуу зааттар өсүмдүктөрдө жана жер кыртышында топтолот, демек эртеби-кечпи алар биздин 

ар бирибиз үчүн тобокелдикти шарттаган факторго айланат.  

 

Таштандылар кайдан келип чыгат?  

Албетте, дүйнөдө таштандылар көйгөйүн башынан кечирбеген бир да өлкө жок. Күн сайын телевизор 

аркылуу биз гүл бакчалардын жана жол жээктеринин канчалык тазалыкта күтүлүп, көз жоосун алган 

ажайып кооз жерлерди көргөндүгүбүзгө карабастан, жүздөгөн гектар аймакты ээлеген таштандылар 

полигондору экран артында калып жатат. Бүгүнкү күндө таштандылар проблемасы дээрлик бардык 

жерде бирдей чечилүүдө – улам жаңы полигондор, таштандылар төгүлгөн жайлар түзүлүп, бактардын 

көчөттөрү отургузулуп, жаңы көркөм имараттар курулуп, гүл бакчалар өстүрүлүүчү жерлер 

таштандылар үчүн бөлүнүп жатат.  

Ири шаарлардын айланасында бак-дарактар тигилип, алардын көркүнө көрк кошуп турган жашыл 

тилкелердин ордуна ар кандай таштанды төгүлүүчү жайлар курчап тургандыгы көнүмүш 

сүрөттөлүшкө айланууда. Ошентип, таштандылар проблемасын чечүүдөгү негизги стратегия бир 

чечимге – аларды алысыраак жайларга таштоого барып такалууда. Демек биз, күн сайын 

баштыкчаларга салынган таштандыларды көчө жээгине коюп коюу менен бул орчундуу маселени 

түп-тамырынан чечүүнү унутуп келебиз. Санитардык кызматтар таштандыларды убагында алып 

кетпей, алар көрүнгөн жерде үйүлүп, жагымсыз жыт тарап, ыңгайсыз абалга дуушар болгондо гана 

бул тууралуу ойлоно баштайбыз. Бүгүнкү күндө экологдор жана экономисттер кызуу талкуулап 

жаткан башка бир ыкма – бул,  таштандылардын пайда болуу проблемасынын өзүн талдап-иликтөө 

болуп саналат. Экономикалык көз караштан алып караганда да проблеманын маңызы, дал ошондо 

камтылгандыгы далилденүүдө.  
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Бул проблеманы төмөнкү мисал аркылуу элстетип чагылдырууга болот: дүкөндөн йогурт сатып алуу 

менен биз 80% таштандыны сатып алган болобуз, калган 20% гана пайдалуу товар (сүт азыгы). Сатып 

алуучуларга жеткенче йогурт азыгы узак жолду басып өтөт: йогурт салынып сатылган идишти жасап 

чыгаруу үчүн пластик желими синтезден өткөрүлөт, синтездөө процессинде абанын, суунун жана жер 

кыртышынын булганышы түрүндөгү көптөгөн калдыктар келип чыгат. Ал эми идиштин ички бети, 

капкагы капталган жалтырак кагаз алюминийден алынат. Бул да бир канча сандагы калдыктарды 

жаратат. Ошентип, пластик желими жана жалтырак кагаза йогурт жасап чыгаруучулардын колуна 

тийип, алардын көпчүлүк бөлүгү иш процессинде таштандыга айланат. Дасторконубузга келип 

түшкөн йогуртту керектегенибиз менен биз анын идишин таштанды салынган чакага ыргытабыз. 

Ошентип, бүтүндөй экономика ушул принципте иш ыргагын улантып, түпкүлүгүндө келип ал 

Линиялык экономика же Таштандылар экономикасы аталышына ээ болот. Бардык өндүрүштүк 

процесс жаратылыш ресурстарын алуу жана кайра иштетүүгө байланыштуу. Товар өндүрүү ири 

сандагы калдыктардын пайда болушун шарттайт. Материалдардын орточо алганда 40% товар 

өндүрүүгө жумшалса, калган 60% калдыктарга айланат. Товар бизге жетип, кеңири 

колдонулгандыгына  карабастан, ал түпкүлүгүндө келип алардан кантип кутулууга биз баш катырып 

жаткан таштандыга айланат.  Жогоруда көрсөтүлгөн схемадан байкалып тургандай эле, мындай 

экономика көпкө узай албайт, башкача айтканда өндүрүлгөн продукциялардын саны алынган 

ресурстардын санынан гана көз каранды.  

 

Тиричилик таштандылары эмнеден пайда болот  

Бүгүнкү күндө жер шаарынын калкы ашкере керектөөчүлөр коомун түзөт. Эсептегенде жыл ичинде 

ар бирибизге 20 тоннага жакын чийки зат сарпталат, булардын 97% көбүрөөгү таштандыларга 

айланат. Керектөөнүн олуттуу үлүшү, демек калдыктардын кыйла бөлүгү бир катар өнүккөн 

өлкөлөргө туура келет. Азыркы учурдун экономикасы да ашкере керектөөгө өбөлгө түзүүдө. 

Калдыктардын өзү тиричилик калдыктары, курулуш ишинен калган калдыктар жана өндүрүштүк 

калдыктарга бөлүнөт. Жергиликтүү калктын өкүлү катары бизди эң оболу, дал ушул тиричилик 

калдыктары коштоп жүрөтз. Анткени, күндөлүк тиричиликтен пайда болгон таштандылар мына ушул 

калдыктарга кирет. “Тиричилик калдыктары” термининде тиричилик калдыктарынан тышкары 

тойканалар, соода ишканалары, ар кандай мекемелер, муниципалдык кызматтардын күндөлүк 

ишинен келип чыккан калдыктар да камтылат. Шаар жеринде тиричилик калдыктары төмөнкү 

компоненттерден турат: 

1. Кайра иштетүүгө боло турган чийки зат. Бул үчүн калдыктардын жалпы агымынан аларды 

бөлүп алып, андан ары кайра иштетүүгө жөнөтүү – булар 35%  түзөт. 

2. Өзүнөн өзү чирип жок болуучу калдыктар. Мындай калдыктар органикалык массадан 

тургандыктан аларды мал-жандык үчүн тоют же жер семирткич катары колдонууга болот – 

булар 35% түзөт. 

3. Кайра иштетилбеген калдыктар – учурда буларды пайдалуу затка айландыруу максатында 

аларды кайра иштетүү үчүн көптөгөн сарптоолор жумшалышы мүмкүн – булар 25-30% 

түзүшү ыктымал. 

4. Коркунучтуу калдыктар – химиялык заттардан алынган продукциялар. Булар айлана -чөйрөнү 

булгап, тирүү организмдерге жана адам баласынын ден соолугуна кесепеттүү таасирин 

тийгизет – булар 1-5%. 
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Жогоруда белгиленген катыш жыл мезгилине, үй-бүлөнүн жашоо-турмушуна, шаарда же айыл 

жеринде жашайбы, ошого жараша жана башка факторлордон улам өзгөрүлүп турушу ыктымал. Ар 

бирибиз үй тиричилигинен чыккан таштандылар эмнеден тураарын изилдеп көрүү үчүн кагаздарды, 

пластик бөтөлкөлөрдү, калган компоненттерди өз-өзүнчө чогултуп, таразалап изилдеп көрүүгө 

тийишпиз. 

 

Таштандылар эмнеси менен коркунучтуу 

Айрыкча, калдыктар баш аламан ташталып үймөктөлгөн жерде кооптуу жагдай келип чыгат. 

Анткени, алар бара-бара бузулууга дуушар болуп, ирип-чирип, ар кандай затка айланып, ошол 

аймактын абасын, жер кыртышын, жер астындагы сууларды булгап, жагымсыз жыт алыска тарайт. 

Бул процесс бир нече ондогон жылдар сыяктуу эле, миңдеген жылдарга созулуп кетиши да мүмкүн. 

Ошентип, таштандылар талаасы бүтүндөй аймакты булгап, келечек муун үчүн коркунуч жаратат. 

Улам кийинкиге калып, ачык байкалбай, эң өкүнүчтүүсү көпчүлүк ага кайдыгер карап келген бул 

проблема качан гана кесепеттүү таасирин тийгизип, коркунуч туудурган шартта гана, адам баласы ал 

тууралуу ойлоно баштайт. Көп жылдар бою топтолгон таштандылардан ар кандай уулуу заттар абага 

тарап, адам баласынын жашоо-тиричилигине, ден-соолугуна коркунуч алып келет.  
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ТИРИЧИЛИК ТАШТАНДЫЛАРЫ МЕНЕН ИШ АЛЫП БАРУУНУН 

ДҮЙНӨЛҮК ТАЖРЫЙБАСЫ 

 

Европада орто кылымдардан бери эле 

таштандылар маселеси ар кандай жугуштуу 

ооорулардын коркунучтуу булагы жана ар 

кандай илдеттерди жуктурган келемиш, 

жолбун иттер байырлаган чөйрө катары 

каралып келген 

 
Парламенттин таштандыларды көчөлөргө, 

таза суу аккан арыктарга ыргытууга тыюу 

салуу жөнүндө 1388-жылы кабыл алган чечими, 

ушул көйгөйлүү проблеманы жөнгө салуудагы 

алгачкы кадамдан болгон. Ошентип, 1775-

жылы Лондондо алгачкы таштандылар 

салынуучу үкөктөр пайда болгон..  
 
Буга карабастан дүйнөлүк тажрыйбада ушул 

маселе бүгүнкү күнгө чейин толук чечилбей 

келет. 
 

 
 

2004-жылы Европа бирлигинде жаңы мыйзам актысы күчүнө кирип, ал товар өндүрүүчүлөр жасап 

чыгарган унааларды, муздаткычтарды, телевизорлор жана башка жабдууларды кайрадан жок 

кылынышына алдын ала камкордук көрүүгө мажбурлаган.  Ошентип, бул ыкма жасалып жаткан 

буюмдун тетиктеринин жана материалдарынын кайталап пайдаланылышы мүмкүнчүлүгүн 

караштырууга түрткү берген. Ушул эле жылдын июль айында “сегиз өлкө” катышкан саммитте 

Япония өкмөтү калдыктар менен иш алып баруу жагында жаңы демилге көтөрүп, ал “3R демилгеси” 

аталышына ээ болгон. Үч негизги компонент – Reduce – кайра иштетүү,  Reuse – кайталап 

пайдалануу жана  Recycle – кайра иштеп чыгуунун эсебинен ал ушундай аталышка ээ болгон. Башка 

өлкөлөрдүн лидерлери бул демилгени толук колдошкон. Демилге калктын жашоо деңгээлин 

төмөндөтпөстөн, ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу максатын көздөгөн коомду түзүүгө жана 

анын шартында курчап турган чөйрөнү коргоону камсыз кылуу мүмкүн болгон экономиканы 

өнүктүрүүгө багытталган. Ал эми бүгүнкү күндө бул демилге кандайча ишке ашырылып жатат? 

АКШны керектөө маданияты өнүккөн өлкө катары атоого болот: бул маанилүү сапат баардык 

багыттардан – тойканалардан, дүкөндөрдөн, жада калса өлкөнүн финансылык абалынан да байкалат 

(керектөө кредиттеринен пайдалануу кеңири тарап, кредиттик карттар эң эле популярдуу). Албетте, 

ушунун бардыгы түпкүлүгүндө келип алардан арылууну талап кылган таштандылардын, 

калдыктардын, эски техникалардын санынан көрүнөт. Айрыкча бул, штаттагы таштандыларды жок 

кылуу проблемасын чечүү жагында көрүлүп жаткан кадамдарга көз жүгүртүп көрүүдө өзгөчө 

кызыгууну жаратат.  

АКШда таштандыларды кайра иштеп чыгуу иши 19-кылымдын акырында эле жөнгө салынган. 

Ардактуу эс алуудагы полковник Джордж Урингди “таштандылар башчысы” катары дайындаганда ал 

шаар жашоочуларын калдыктарды категориялар боюнча бөлүштүрүп кагаздарды, металл буюмдарды, 

органикалык таштандыларды өз-өзүнчө үкөктөргө таштоого милдеттендирген. Ал үкөктөргө 

толтурулган чийки заттарды сатып, шаарга кошумча киреше алып келүүгө жетишкен. Ушунун өзү 

штаттарда 20-кылымга чейин эле, таштандыларды кайра иштеп чыгуучу алгачкы заводдун 

курулушуна түрткү берген себептердин бири болгон.  
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АКШда бүгүнкү күндө тиричилик калдыктарын чогултуу - бул   атайы түзүлгөн компаниялардын 

гана эмес, муниципалитеттин да милдети. Шаар жашоочулары үчүн эскилиги жетип, колдонуудан 

калган техникаларды кабыл алган пункттар ачылып, анда чогулгандар кайра иштетүүчү 

компанияларга кайра сатылат.  

АКШда атайы “таштандыларды чогултуу күнү” белгиленет. Бул күнү керексиз буюмдар 

таштандыларды топтогон, жолго жакын жайгашкан пункттарга тапшырылат.  

АКШда таштандыларды кайра иштеп чыгуу өтө эле пайдалуу иш экендиги да кызыгууну жаратат. 

Анткени, ушул бизнеске улам тартылган компаниялардын саны күндөп өсүүдө. Бул индустрия 

кошумча жумуш ордун да пайда кылууда.  

Бүгүнкү күндө АКШда 550 жакын  таштандыларды кайра иштетүүчү заводдор иштейт. Айрым 

компаниялар калдыктардын бөлүгүнөн ар кандай аксессуарларды, жада калса кийим-кечелерди 

тигүүгө жетишип жаткандыктан, экологиялык уюмдар мындай башталыштарды ар тараптан колдоого 

алып келүүдө.  

Ошондой болсо да, калдыктарды чогултуу, сортко бөлүү жана жок кылуу жагында улам жаңы 

инновациялык ыкмалар колдонулуп жаткандыгына карбастан, аларды өз-өзүнчө таңычактап, топтоо 

ыкмасы АКШда таштандыларды жок кылуунун негизги ыкмасынан болуп саналат. Албетте бул, 

өлкөнүн экологиялык жагдайына терс таасирин тийгизүүдө. Ошондуктан, акыркы 30 жыл 

аралыгында Америка калкты курчап турган чөйрө үчүн жооп берүүгө тарбиялаган ар кандай 

социалдык жарнамаларга күч-аракетин жана эбегейсиз акча каражатын жумшоодо.  

Көпчүлүк эксперттер, Кошмо Штаттардын таштандылардын, калдыктардын, жана эскилиги жеткен 

техникалардын санын азайтуу жагында жигердүү иш алып баргандыгына карабастан,  аларды жок 

кылуу маселеси акырына чейин дале чече албай келет деген корутунду чыгарышууда. 

Япония. Бүгүнкү Япония заманбап компьютердик рынокто технологиялык лидердин бири болуп 

саналат. Бул, анын ички жашоо турмушу менен кеңири таанышып, ага көз чаптырууда ачык-айкын 

көрүнөт. Япониянын бүтүндөй калкы  башка өлкөлөрдө жаңыдан эле иштеп чыгуу баскычында 

турган технологиялардын акыркы жетишкендиктеринен пайдаланат. Ошондуктан, бул өлкөдөгү 

экологиялык проблемага өзгөчө көңүл буруп, териштирүү жана мамлекет аларды кандай  чечип 

жатышын билүү өтө кызыктуу. 

Алгач, бул мамлекет пайдалуу кен байлыктарынан толук ажырагандыгын, керектүү чийки затты ал 

башка мамлекеттерден сатып алууга мажбур экендигин белгилеп кетүү зарыл. Мына ошондуктан, 

япон эли жок кылууга тапшырылган техникалардан пайдалуу элементтерди мүмкүн болушунча 

иликтеп таап алып, андан буюм жасап, сатуу ишин жөнгө салган. 

Японияда 2011-жылы кабыл алынган, эски техникаларды милдеттүү түрдө жок кылуу тууралуу атайы 

мыйзам иштелип чыккан. Дүкөндөн жаңы тиричилик техникасын сатып алууда сатып алуучу 

колдонуудан калган, эски үлгүдөгү техникаларды жок кылуу кызматына да милдеттүү түрдө төлөөгө 

тийиш. Эски техниканы тапшыруу учурундагы орточо нарк 25-45 долларды түзөт. Мыйзам талабы 

боюнча мындай техникаларды жок кылуу ишин, аларды жасап чыгарган компания жүргүзүүгө 

тийиш. Бирок, өз алдынча бул ишти аткаруу олуттуу сарптоолорду талап кылгандыктан, мындай 

компаниялардын көпчүлүгү өз ара биригишип, эски техникалардан арылуу үчүн аларды иштеп 

жаткан 44 заводдун бирине тапшырышат.  

Японияда колдонуудан калган буюм-затты жок кылуу иши өзүн-өзү актабай келет. Бирок, социалдык 

милдеттен тышкары бул процесс изилдөө ишин да өз чөйрөсүнө камтыйт. Адистер калдыктарды жок 

кылуу жана аларды кайра иштеп чыгуунун жаңы ыкмаларын ойлонуштуруп, изилдөөлөрдү жүргүзөт. 

Мындай компаниялардын кызматкерлеринин өзү эски үлгүдөгү жокко чыгарылган техникаларды 

кайра жасап чыгаруу кыйла проблемалуу болгондуктан, алынган чийки затты башка максаттарда 

колдонушат. Мисалы,  телевизордон алынган пластик атайы идиштерди жасоодо колдонулуп, анын 

болгону 5% жаңы телевизорду жасап чыгарууда пайдаланылат. АКШдагыдай эле Япония өкмөтү да, 

жарандардын социалдык жоопкерчилигин жогорулатуу маселесине жана ресурстарды үнөмдүү 
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пайдалануу, ошондой эле аларды кайра иштеп чыгуу ишине кылдат мамиле жасоо нормага айланган, 

экологияга аяр, саарамжалдуу мамиле жасоо табитин калыптандырган коомду түзүү милдетин алдыга 

койгон.  

Россия. Россияда КМШга кирген дээрлик бардык өлкөлөрдөгүдөй эле, кайра иштеп чыгуу багыты эң 

эле төмөнкү көрсөткүчтү – болжол менен 26% гана түзөт. Албетте, мунун көптөгөн түшүндүрмөлөрү 

бар. Биринчиден, бул өлкөдө эскилиги жеткен буюм-заттарды жок кылуу менен алектенген 

ишканалар аз. Экинчиден, компаниялардын бардыгы эле өз милдетин өтөп, колдонуудан калган 

техникаларды кабыл алып, аны жок кылуучу заводдорго өткөрүп берүүгө талаптагыдай 

жоопкерчиликтүү мамиле кыла бербейт. Мында, жарандык коомдун социалдык жопкерчилигинин 

төмөндүгү да олуттуу роль ойноодо.  

Ошондой болсо да, бул багытта жоопкерчиликтүү ой-жүгүртүүгө түрткү берген кызыктуу 

чечимдерди  байкоого болот. Бүгүнкү күндө тиричилик техникаларын саткан дүкөндөрдө акцияларды 

өткөрүү көнүмүш адетке айланууда. Бул демилгелер эскилиги жеткен техникалардын талаптагыдай 

туура жок кылууга үндөйт. Ошентип, азырынча сейрек кездешип жаткан мындай акциялар массалык 

мүнөзгө ээ болуп, Россияда экологиялык жагдай алда канча жакшырат деген үмүт-тилек бар.  

Мындан ары эмне болот? 

Катары күн санап өсүп жаткан калдыктар менен кантип күрөшүүгө үйрөтүүгө караганда, калдыксыз 

экономиканы жөнгө салуу алда канча маанилүү болуп саналат. Мына ошондуктан, 3R демилгесин 

гана кеңири жайылтуу бүгүнкү күндө аздык кылат. Демек, экологиялык жактан кыйла натыйжаны 

шарттаган иш ыкмасына өтүүгө мезгил жетти.  

• Rethink – кайра ой жүгүртүп көрүү 

• Refuse – баш тартуу 

• Repair – оңдоп-түзө 

• Reduce – азыраак сарпта 

• Reuse – кайталап пайдалан 

• Recycle – кайра иштет 

Ар башка тилде сүйлөп, сырт келбети, жүрүм-турум маданияты, дин тутуму ар башка 

болгондугуна карабастан, ааламдагы бардык адам баласын бир планетада эриш-аркак өмүр 

сүрүү гана бириктирип тургандай. Демек, бир бөлмөдөгү ирээтсиздик, булганыч жашоо 

башка бөлмөлөргө, андан ары бардык турак-жайга тарап, көнүмүш адатка айланып кетиши 

ыктымал. 

Мына ошондуктан, калдыктарды жок кылуу, жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу, аяр 

пайдалануу маселеси  дүйнөлүк деңгээлде күн тартибине коюлуп, экологиялык жана 

эскилиги жеткен буюм-заттарды жок кылуу стандарттарын кабыл алуу актуалдуу маселеден 

болууда. Эгерде, АКШда же Японияда  тазалык өкүм сүрүп, калган өлкөлөрдө буга 

жетишилбесе, бул баш аламан алгылыксыз жагдай ар бирибиздин турмушубузга таасир 

эткендей эле, жогоруда аталган мамлекеттерге да жетет. 

Бул жерде, өкмөттүн чара көрүп, таасир этүүсүнө  карабастан, айрыкча жөнөкөй 

жарандардын эски техникаларын өз учурунда тапшырып, күндөлүк тиричиликте пайда 

болгон таштандыларды сорттоп, сатып алууга кылдат мамиле жасап, бул ыкманы күндөлүк 

нормага айландырышы өтө маанилүү экендигин баса белгилеп кетүүгө тийишпиз.  

“Калдыктар жок” программасы 

Адам баласы бүгүнкү күндө калдыктардын саны улам көбөйүп жаткандыгына тынчсыздануу 

менен бул орчундуу маселени – калдыктарды таптакыр жок кылуу чакырыгын (Zero Waste) 

күн тартибине коюуда. 
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“Калдыктар жок” принциби – бул жөн эле божомол эмес. Көчүлүк экономикалык жактан 

өнүккөн мамлекеттерде бул реалдуулукка айланууда. Келечек муун үчүн жакшы жашоо 

сапатын камсыз кылуу – туруктуу өнүктүрүү стратегиясынын башкы максаты. Курчап 

турган чөйрөнү коргоо, туруктуу экономикалык өсүшкө жетишүү жана иш менен камсыздоо, 

ар бир адамдын керектөөсүн толук канааттандыруу – аталган стратегиянын эң маанилүү 

элементи. 

Адам баласы жогоруда белгиленген төртүнчү компонентти – жер шаарынын жаратылыш 

ресурстарын үнөмдүү пайдаланууга толук үйрөнмөйүнчө калган компоненттердин 

аткарылышына жетишүү мүмкүн эместей сезилет. Энергияны жана ресурстарды 

сарамжалдуу пайдалануу, калдыктарды кыскартуу туруктуу өнүктүрүүнүн негизги 

түзүүчүлөрүнүн бири. “Анык туруктуу өнүгүүгө жетишүү үчүн биз “таштандылар 

көрсөткүчүн” төмөндөтүүгө тийишпиз, айлана чөйрөгө күн сайын ыргытылып жаткан 

таштандылар табигый түрдө кайра иштетилип, экинчи жолу өз алдынча пайдаланылбайт. 

Буга адам баласы аракет көрүү керек”, - деп баса белгиленген аталган стратегияда.  

Жер шарынын биосферасы өзүнөн-өзү жөнгө салынган процесс. Мында калдыктар 

топтолбойт жана жараталышы үчүн проблемалуу көйгөйдү жаратпайт. Алар ирип-чирип жок 

болуп, жаңы тиричилик үчүн чийки заттын бөлүгү болуп калат. Туруктуу  жөнгө салынган 

мына ушундай процесске жетишүү үчүн табиятынан аракеттенүүгө көнүүгө тийиш. 

Жаратылыш эң бир кеңири тараган, эң эле ийгиликтүү үлгүнү – заттардын жана энергиянын 

айланышы – дегеле калдык чыгарбаган үлгүнү иштеп чыккан. 
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КАЛКТЫН ТИРИЧИЛИК ТАШТАНДЫЛАРЫ МАСЕЛЕСИ 

МЕНЕН ИШ АЛЫП БАРУУСУ ЭМНЕ ҮЧҮН МААНИЛҮҮ 

 “Таштандылар  доорунда адам баласы өзүнүн 

кетирген катачылыгын мойнуна алып, мына ушул 

алгылыксыз жагдай менен күрөшүүнүн жаңы 

ыкмаларын ойлонуштуруп жатат. Эң оболу, ар 

бир жаран өзүнөн баштоого тийиш. Эгерде биз 

тиричилигибизди коштогон калдык-тардан 

арылып, аларды туура жок кылууга үйрөнбөсөк, 

курчап турган чөйрөнүн тазалыгы канчалык 

маанилүү экендигин түшүнбөсөк, аалам табияты, 

илимпоздордун бүтүндөй эмгеги текке кетет. 

“Таштандылар – бул пайдалуу заттар менен ар 

кандай буюмдарды аралаштыруу искусствосу. 

Пайдалуу заттарды пайдасыз буюмдар менен, 

уулуу заттарды зыян алып келбеген заттар менен, 

күйүүчү материалдарды күйбөгөн буюм-дар менен  

аралаштыруу аркылуу биз пайдасыз, уулуу, күйүп 

жол болбогон аралашмага ээ болобуз”, - Пол 

Коннет. 

 

Калдыктар маселеси боюнча иш алып барган белгилүү америкалык эксперт Пол Коннеттин бул 

калетсиз пикирине кошулбай коюуга болбойт. Коннеттин белгилөөсүн калдыктар менен иш алып 

баруу – андан пайдалуу компоненттерди таап, аларды кайра иштетип пайдалануу катары чечмелөөгө 

болот. Мына ушундай негизде жөнгө салынган иш гана көптөгөн төмөнкүдөй проблеманы чечүүгө 

өбөлгө түзөт: 

• кийинки келечек муун үчүн жараталыш ресурстарын сактап калуу, 

• таштандылардын көлөмүн кыскартуу, 

• транспорттук чыгашаларды кыскартуу, 

• айлана-чөйрөнүн булганышына жол бербөө, 

• ден соолукту сактап калуу. 

Акыркы жылдары дүйнө жүзү боюнча дал ушул ыкма жигердүү өздөштүрүлүп, жөнгө салынып 

жаткандыгы да бекеринен эмес. Тиричилик калдыктары бири-бири менен аралашып жок болуп кете 

албаган ар кандай компоненттерден турат. Мына ошондуктан алар экологиялык жана экономикалык 

көз караштан алганда, эң эле алгылыктуу ымада жок кылынууга тийиш. Калдыктарды кайталап 

пайдалануу багыты келечектүү жана ал калайык калктын бул маселени кылдат түшүнүүсүнө да 

байланыштуу.  Таштандылар пайда болгон үй шарты, мекеме, ишканалар  алардан арылуунун 

алдында кагаздарды, айнек сыныктарын, алюминий калдыктарын, пластмасса буюмдарын ж.б. өз-

өзүнчө бөлүп, андан соң гана жок кылуу ыкмасын ойлонуштурууга тийиш. Ал эми шаар 

бийликтегилери аларды кайра иштетүү пункттарынын ишин жөнгө салышы зарыл.  

Көпчүлүк өлкөлөрдө калдыктар менен комплекстүү иш алып баруу концепциясы иштелип чыккан. 

Анда калктын өзүнө орчундуу роль ыйгарылган. Анткени, жаш курагына, социалдык абалына 

карабастан, планетанын ар бир жараны өзүнөн чыккан калдыктарды азайтуу программасына  түздөн-

түз катышууга тийиш. 

Биздин өлкөдө таштандыларды кайра иштетүүчү ишканалар жок, ошону мене бирге эле, кооптуу 

жагдайды шарттаган калдыктарды жок кылуу заводдору да жокко эсе. Мына ошондуктан, бүгүнкү 

күндөн тартып эле жаратылыш ресурстарына жоопкерчиликтүү мамиле жасаган, курчап турган 

чөйрөнүн булганышына бөгөт коюп, чара көрө билген жаш муунду тарбиялоо зарылчылыгы келип 

чыгууда. Зыяндуу калдыктарга айлануучу буюм заттарды сатып алуудан баш тартып же аларды 

олуттуу кыскартып, күндөлүк тиричиликтен келип чыккан таштандыларды кайталап иштетүүчү 

пункттарга тапшыруу, колдонулбай калган буюмдарды алып сатарларга  өткөрүү сыяктуу ишти 

жөнгө салууга тийишпиз. 
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ТАШТАНДЫЛАРДЫ АЗАЙТУУ ТАЖРЫЙБАСЫ 

 

Ашкере керектөө биз күн кечирип, жашап келген 

кылымдын өзгөчөлүгү. Ашкере керектөө өзүбүздүн 

күндөлүк адетибиздин кесепеттүү натыйжасы. 

Техникалык прогресс албетте, жашоо шартты кыйла 

ыңгайлаштырганы менен текеберчиликке, ар бир 

нерсенин баркын баалабагандыкка, демек 

жаратылышты кор туткандыкка алып келүүдө.  

Керектелүүчү товарларды жана ресурстардын санын 

азайтып, аларды үнөмдүү пайдалануу көндүмдөрүнө ээ 

болуу – азыркы учурдун чакырыгы. Ар бирибиз күндөлүк 

турмушубузда мына ушуну көңүлгө алып, аны так 

сактаган шартта гана айлана-чөйрө алда канча 

тазарып, ден соолугубузга камкордук көргөн болоор 

элек. Албетте бул, биздин шартыбызда ар жерде 

үймөктөлүп жаткан таштандыларды жок кылууга 

жумшалган сарптоолорду гана азайтпастан, 

ресурстарды кайра керектөө жагында проблеманы 

чечүүгө өбөлгө түзмөк. 

  

КАЛДЫКТАРДЫ КАНТИП АЗАЙТУУГА БОЛОТ? 

Калдык чыгарбаган продукция сатып алабыз же таштандылар үчүн төлөөнүн зарылчылыгы 

жок: 

Кайсыл бир товарды сатып алуудан мурда анын канчалык деңгээлде зарыл экендигин ойлонуп 

көргүлө. Эгерде ал өтө зарыл болсо, ошол товардан келип чыккан калдыктарды кантип кыскартуу 

тууралуу төмөндөгү кеңештерге көңүл бургула: 

• көпкө колдонууга боло турган, тамак-аш салынуучу бышык баштык сатып алгыла – бул 

пластик баштыкчалардан баш тартууга мүмкүндүк берет; 

• көбүнчө баштыкчаларга салынбаган азыктарды сатып алууга аракеттенгиле; 

• майдаланып тартылган жана суюк азыктарды ири өлчөмдө сатып алууга аракеттенгиле – 

көлөмү канчалык көп болсо, ошончолук аз материал жумшалат.  

• эгерде тиричилик техникасын сатып алып жатсаңыз, аны оңдоого боло тургандыгына 

ынаныңыз; 

• кайра тапшырууга боло турган идиштерге куюлган суусундуктарды көбүрөөк керектегиле;  

• бир гана жолу колдонулган товарлардан баш тарткыла – пластик идиштери, бир жолку тиш 

жуугуч щеткалар, шампундар ж.б.; 

• ар кандай лактар, эритмелер, батарейкалар, лампочкалар сыяктуу зыяндуу заттар кошулуп 

жасалган буюмдарды сатып алууну азайткыла,  мисалы, батарейкалардын ордуна 

аккумуляторлорду сатып алууга болот.  

Мына ушул күндөлүк тириличиликтен улам келип чыккан жөнөкөй эле эрежелерди так сактоо, 

таштандылардын санын гана кыскартпастан, аларга кеткен акчалай чыгымдарды да кыскартат. 
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 ТАШТАНДЫЛАРДЫ КАЙТАЛАП ПАЙДАЛАНУУ ТАЖРЫЙБАСЫ 

 

Таштанды катары ыргытылбагандарды кайталап 

пайдаланууга болот. Буларга пластик баштыкчасы 

жана идиштерден тартып, эскилиги жеткен 

уюлдук телефон же телевизор сыяктуу техникалар 

да кирет. 

Буюмдарды кайталап пайдалануу – маңызы боюнча 

экологиялык гана эмес, буюмдарга жана адам 

баласынын адет-көндүмдөрүнө карата Бүгүнкү 

күндө таштанды катары ыргытылып жаткан 

көпчүлүк калдыктар адам баласынын тиричилиги 

үчүн дагы кызмат кылмак. Эскилиги жеткен 

буюмга канчалык аяр мамиле жасап, аны колдоно 

билүүгө үйрөнсөк, курчап турган чөйрөгө 

келтирилип жаткан кесепеттүү таасилер да 

ошончолук азаймак. Кайталап пайдалануу 

тажрыйбасы бир жолку товарларга карата 

текеберчилик мамилени жокко чыгармак.  

 

БУЮМДАРДЫН ЭКИНЧИ ЖАШООСУ: МУКТАЖ БОЛГОНДОРГО ЖАРДАМ БЕРЕЛИ! 

Англиялык акын жана сүрөтчү У.Моррис  19-кылымда эле: “Үй шартында керексиз жана анчалык 

кызыктырбаган нерсени көпкө сактоонун кереги жок” - деп айтканы бар. Бул албетте, акыйкат сөз. 

Бирок, керексиз буюмдар топтолуп кетсе, таштандыга ыргыткандан башка эмне кылуу керек? Балким 

алардын ар бирин убагында карап, ирээттеп сорттоп чыкканда мынчалыкка жетпейт элек. Албетте, үй 

ичин тазалап, эски нерседен арылткан учурда керексиз буюм заттын арасынан колдонууга 

жарактууларын тандап алып, аларды башка формада пайдаланууга аракеттенип, таптакыр 

колдонуудан калгандарын гана таштандыга ыргытуу зарыл. Мында, төмөндөгү жөнөкөй кеңештер 

бизге жардам бериши мүмкүн: 

1. Мезгил мезгили менен, жылына кеминде эки жолу, жаз жана күз айларында буюмдарга 

ревизия жүргүзүп, сарайлардагы, унаа токтоочу жайдагы, кампадагы буюмдарды ирээтке 

келтирип, тазалоо талап кылынат. Бул керексиз буюмдардан арылууга мүмкүндүк берет.  

2. Кандайдыр бир буюмду таптакыр керексиз абалга чейин күтүүгө болбойт. Убагында оңдоп-

түзөп, жууп-тазалап, эгерде сизге керексиз болсо, башка бирөөгө тартуулап койсо болот. 

“Бирөөгө - кор, бирөөгө – зар” дегендей кимдир-бирөөгө анын кереги тийип калышы мүмкүн! 

3. Албетте, керексиз болгон нерсени башка бирөөгө тартуулап коюу да туура эмес. Мына 

ошондуктан, буюм алып жатканда ага кылдат көңүл буруу зарыл. Анткени, сатып алып 

жатканда ал ресурс болуп эсептелгени менен түпкүлүгүндө келип, таштандыга айланып 

калышы мүмкүн. 

Айрым өлкөлөрдө жараксыз же керексиз болуп калган буюмдарды сатып алып, аларды жок 

кылуу менен алектенген фирмалар иштейт. Биздин өлкөдө бул милдетти айрым бир алып  сатарлар 

аткарат. Мында, антиквариат гана болбосо, колдонулбай, көпкө жатып калган буюмдар наркын да 

жоготот. Ошондуктан, муктаж болгондорго, айрыкча биздин шартта айыл жеринде жашагандарга, 

көп балалуу үй-бүлөлөргө, жалгыз бой пенсионерлерге жууп-тазаланган, көркүнөн кетпеген 

буюмдарды  өз учурунда берип, алардын көңүлүн алып, ошол эле учурда буюм-затка да экинчи өмүр 

тартуулоого үйрөнүшүүбүз зарыл.  
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ОРГАНИКАЛЫК ЭМЕС КАЛДЫКТАРДЫ КАЙТАЛАП ПАЙДАЛАНУУ 

Пластик баштыктар 

Дүйнөдө миллиарддаган пластик баштыкчалар коллдонулуп жатат. Көбүнчө ак түстө болгондуктан 

кытайлыктар бул баштыктарды “ак булгоочулар” деп аташат. Калдыктарды кайталап иштетүү 

мүмкүнчүлүгүнө ээ, өнүккөн инфраструктура жөнгө салынган Америкада кайра иштетүүгө ушундай 

баштыкчалардын болгону 5% түшсө, калган 45% таштандыларга ыргытылат. Көпчүлүгүн шамал 

учуруп, ар жерге тарайт. Илимпоздор полиэтилен баштыкчалары тиричиликтен чыккан бүтүндөй 

таштандылардын 7-9% түзөөрүн аныкташкан. Ал эми бул баштыкчалар жер кыртышында жана 

көлмөлөрдө ээрип же чирип жок болоп кетпестен, башка компоненттер менен аралашып же 

өрттөлгөн шартта, абага уулуу заттарды бөлүп чыгарат. Ушул орчундуу маселе боюнча даярдалган 

отчеттордун биринде пластик баштыкчалары олуттуу экологиялык проблемага жана энергия 

ресурстарын пайдасыз коромжулоого алып келе тургандыгы  далилденген. Мисалы, кытайда 

полиэтилен баштыкчаларын жасап чыгарууга жана пайдаланууга тыюу салынгандан кийин 1,6 

миллион тонна мунай заты үнөмдөлгөн. 

Учурда бул баштыкчаларсыз бир да дүкөн соода жүргүзбөйт. Анктени бул, сатып алуучулар үчүн 

ыңгайлуулуктун бир түрү. Жашоо-тиричилигибизди ансыз элестетүү да кыйын. Экинчи жагынан 

алып караганда, көпчүлүк өлкөлөрдө бул баштыктарга карата жер-жерлерде сыяктуу эле, улуттук 

деңгээлде “согуш” жарыяланууда. Албетте, алар менен “күрөшүүнүн” иштелип чыккан, жөнгө 

салынган ыкмасы жок: алардын баасын кымбаттатуу керекпи же чыгарууга таптакыр тыюу салуу 

зарылбы? Буга азырынча жооп жок. Ошондой болсо да, бир катар өлкөлөрдө супер-маркеттерде 

мындай баштыкчаларды акысыз берүүгө тыюу салынып, сатып алуучуларга кагаз баштыктар жана 

көпкө пайдаланууга боло турган сумкалар сунушталууда.   

Италияда 2011-жылдын 1-январынан тартып пластик баштыкчаларын (мунай заттарынан жасалган) 

пайдаланууга тыюу салынган. Ал эми бүтүндөй өлкө боюнча Европадагы бардык мындай 

баштыкчалардын бир бөлүгү дал ушул Италияда колдонулуп келген. Жылына бир жашоочу 350 

ашуун баштыкчаны пайдаланат. Аталган өлкө 2006-жылдан тартып зыяндуу бул баштыкчалардан 

бара-бара баш тартуу мүмкүнчүлүгүн караштырып келген. Аларды колдонууга тыюу салуу өткөн 

жылы эле күчүнө кирүүгө тийиш болсо да, өнөр жайынын өкмөткө басым жасоосунан улам, бул 

чечим кийинкиге калтырылып келген.  

Улуу Британияда өнөр жай калдыктарына каршы күрөшүү жана экологияны 

коргоо үчүн полиэтилен баштыкчаларын пайдаланууну кыскартуу гана эмес,  

көпчүлүк гипермаркеттер алардын үлүшүн 25% кыскартып, көпчүлүгү андан толук 

баш тарткан. Учурда бул өлкөнүн бардык супермаркеттери жана дүкөндөрү 

кездемеден тигилген баштыкчаларды, кагаз баштыкчаларын же 

биопродукциялардан жасалган (жаратылышта чирип жок болуп кетүүгө 

жөндөмдүү) пластик баштыкчаларды колдонууга толук өтүшкөн. Италияда 

демилгеленген буд мыйзам жана анын талапкерлери калдыктардын санын олуттуу 

кыскартуу жолдорун табууга жана курчап турган чөйрөнү жакшыртууга өбөлгө 

түзүүдө. Дүйнөдө пластик  баштыкчаларына каршы күрөшүүнүн көптөгөн 

мисалдары бар. Түштүк Африкада, Ирландияда жаан Тайванда аларды 

пайдаланууга же жасап чыгарууга каршы атайы салыктар киргизилип, натыйжада 

бул ыма баштыктардан пайдалануу муктаждыгын олуттуу кыскартууга 

мажбурлаган. Бангладеште мындай баштыктарды пайдаланууга таптакыр тыюу 

салынган.  

Биздин шартта бул маселени чечүүнүн эң эле компромисттик варианттарынын 

бири – ата-энелерибиз колдонуп келген, кездемеден тигилген баштыктарды 

колдонууга өтүү табитин калыптандыруу.  

Эң башкысы, тиричиликте колдонуу үчүн мындай баштыкчаларды рулондоп сатып 

алуудан качуу, андан көрө пайдаланууга жөнөкөй, эч кандай кесепет алып келбеген башка 

варианттарды ойлонуштуруу зарыл. Эң эле көп колдонулуп, ысырап болуп, акырында өз алдынча 

жок болбогон зыяндуу затка айланган мындай баштыктардын бекер берилип жатышы да, бул 

көйгөйдүн курчушуна түрткү берүүдө.   



 

17 

 

Пластик бөтөлкөлөр 

Пластик бөтөлкөлөрүн жок кылуу дүйнө башынан кечирип жаткан орчундуу проблема. 

Жаратылышта мындай таштандынын санын бир аз болсо да азайтуу үчүн аларды сатып алууну 

кыскартуу керек, экинчи жагынан мындай бөтөлкөлөрдү кайталап колдонууну үйрөнүү зарыл. Бул 

идиштерди кайталап колдонуу тууралуу көптөгөн сунуштар бар – демек ушунун өзү туура. Албетте 

биз, бул бөтөлкөлөрдөн арт-обьекттерди жасоону сунуш кылбайбыз, болгону  алар тиричиликте 

пайдаланууга ыңгайлуу. Башкы максат – мындай бөтөлкөлөрдү бир жолу пайдаланып, ыргытып 

жиберүүнү кыскартуу. Алар тиричиликте канчалык күбөрөөк колдонулса, айлана-чөйрөгө таасири да 

азаят.  

Пластик бөтөлкөлөрдүн ашканада колдонулушу 

Пластик бөтөлкөлөргө суюк нерселерди, мисалы сүт куюп, бир жума сактап 

коюуга болот. Сүт куюлган идиштин оозу ачык калса, ал көпкө сакталбайт. Сүттү 

бөтөлкөгө анчалык толтурбайт куюп, бош абаны чыгарып, оозун бекем тыгындап 

койгон шартта, бул керектүү азыкты көпкө сактоого болот. Ошентип, бир жолу 

колдонулган мындай идишти жакшылап жууп, кайрадан колдонууга болот. Бирок, 

көпкө колдонулган мындай идиштер аптаптуу жай мезгилинде зыяндуу заттарды 

бөлүп чыгарышы мүмкүн. Муздаткычтардын тоңдурган жайында сактоо менен 

мындай кесепеттен коргонууга болот. 

 

Пластик бөтөлкөлөрдү гүл өстүрүү үчүн пайдалануу 

Бөтөлкөнүн тең жарымын, б.а. үстүнкү бөлүгүн кесип салып, түп жагын гүл 

өстүрүүчү идишке айландырууга , ал эми үстүнкү бөлүгүн көчөттөр үчүн парник 

катары колдонсо болот. Мында, өсүмдүк көчөтү куурап калбашы үчүн капкагын 

мезгил-мезгили менен ачып дем алдырып же тоңбошу үчүн катуу бекитип коюу 

талап кылынат.  

 

Пластик бөтөлкөлөрүн пайдалануунун дагы бир варианты – аны тең жарымынан 

экиге бөлүп, жаз айында гүл көчөттөрүн жана башка өсүмдүк көчөттөрүн жаап 

коюуга болот. 

Пластик бөтөлкөлөрүн кооздоо үчүн пайдалануу 

Пластик бөтөлкөлөрүнөн кооздолгон жээктер – бул, мындай бөтөлкөлөрдөн 

арылуунун дагы бир оңтойлуу ыкмасы 

Түсү, өлчөмү бирдей болгон бөтөлкөлөрдү алып, аларды кум менен толтуруп, 

капкагын бекем жабуу талап кылынат. Сырттан караганда тегиз көркөмдүү 

көрүнүшү үчүн аларды бирдей тизип жайгаштыруу керек. Ошентип, ортосуна 

каалаган гүл  же башка өсүмдүктү отургузууга боло турган табигый идиш пайда 

болот. 

Мындан тышкары бөтөлкөлөрдү түбүн жогору каратып катар тизип, жарымына 

чейин жерге көмөбүз, үстүнкү бетин сырдап, көркөмдөйбүз. Бөтөлкөлөргө кум 

толтурулганда ал бекем тоскучка айланат.  

Эс алуу учурунда мындай бөтөлкөлөрдүн колдонулушу  

Талаа-түстө эс алып жүргөн учурда мындай бөтөлкөлөрдөн жуунуучу ыңгайлуу 

идишти жасоого болот. Бул үчүн анын түбүн кесип, жогору каратып, даракка 

бекем кадоо талап кылынат.  

Суу куйгандан кийин бети-кол жуу үчүн капкагын бир аз бошотуп, жууп 

бүткөндөн кийин жаап коюу зарыл.  

Суу булганбашы үчүн бөтөлкөнүн түбүн таптакыр кесип салбаш керек, анткени 

ал капкак катары да кызмат кылат. Бөтөлкөнү даракка мык менен кагууга 

болбойт, ал суу куйганда оордуктан жырылып кетиши ыктымал. Аны бекем 

байлап коюу талап кылынат.    

Пластик бөтөлкөлөрүн ден соолукту чыңдоо үчүн да колдонууга болот 

Бизге жана жаратылышка пайдасын келтирген дагы бир ыкма бар. Пластик 

бөтөлкөлөрүнө суу куюп же кум менен толтуруп, аны гантель катары колдонууга 
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да болот. Жарым киллограмдык мындай гантельдер менен машыгып көргөндө 

гана анын пайдалуулугун жакшы түшүнөсүң! 

Пластик бөтөлкөлөрүн жылыткыч катары колдонсо да болот. Ызгаардуу кыш 

мезгилинде сырттан келгенде ысык суу куюп, бутуңа бассаң үшүгөнүңдү дароо 

унутасың. Бул үчүн бир литр сууга 1 стакан туз кошосуң. Бөтөлкөнү жүн 

кездемеге ороп, ооруган жерге басканда дартка даба тапкандай эле болосуң. 

Пластик бөтөлкөлөрүн кандай учурда колдобоо керек? 

Мындай бөтөлкөлөргө ысык тамак-ашты, уксусту, азыктык кислотаны жана суу 

майды куюуга  болбойт. 

 

Пластик бөтөлкөлөрүн отун катары колдонууга таптакыр тыюу салынат. 

Бөтөлкөлөрдүн кооптуу же коопсуз экендигин кантип айырмалап билүүгө болот? 

Бул үчүн анын түбүн кароо керек. Эгерде анын түбүндө үч бурчтук түрүндө белги 

болсо, аны пайдаланууга болот. Мында, бөтөлкө жасап чыгаруучулардын 

канчалык акыйкат иштешине шектенүү да орун алууда. Бөтөлкөлөрдүн кандай 

шартты жасалгандыгын дагы бир жөнөкөй тест аркылуу текшерүүгө болот: бул 

үчүн бөтөлкөнү тырмак менен катуу басуу керек. Эгерде ак тилке пайда болсо, 

мындай бөтөлкөнү тиричиликте пайдаланууга болбойт. 

Жогоруда белгиленгендерди жыйынтыктоо менен бөтөлкөгө куюлган кандай 

болбосун суусундукту  сатып алууда ал ден соолукка жана тиричиликке кандай 

пайда алып келээрин ойлонуп көргүлө. Эч кандай пайдасы жок болсо, ордуна 

коюп коюу талап кылынат.  

Кандай гана пайдалуу кеңештер айтылбасын, пластик бөтөлкөлөрдү дегеле 

колдонбой коюудан оңтойлуу нерсе жок.  
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Дөңгөлөктөр 

Автоунаалардын дөңгөлөктөрүн кайталап пайдалануу анчалык деле таң калыштуу эмес, ошнондой 

болсо да айрым бир шыктуу адамдар аны колдонуунун улам жаңы ыкмаларын ойлоп табышууда.  

Эскилиги жеткен, колдонуудан калган дөңгөлөктөргө экинчи өмүр берип, биринчи колдонулушуна 

караганда алар экинчи жолу канчалык көпкө пайдаланылбасын, таштандыларга ыргытылган 

дөңгөлөктөрдүн саны азайбай келет. Мына ошондуктан, бул материалды инженерлер гана эмес, 

искусство өкүлдөрү да пайдаланууга өтүштү. 

Эски автоунаалардын дөңгөлөктөрүн үй тиричилигинде кайталап пайдалануунун жана керектөөнүн 

көптөгөн жаңы кызыктуу, креативдүү идеялары аларды гүл бакчаларга орнотуп, балдар ойноочу 

жайларга тосмо катары колдонуп, андан эмерек жасаган учурлар да кездешүүдө. Албетте, адам 

баласынын ой-жүгүртүүсү, чыгармачылык жигери мындай мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып 

калуунун аларга көркөм түс берип, чыгармачылык менен тиричиликте пайдалануу жолдорун 

сунуштоодо. Ошентип, автоунаалардын эски дөңгөлөктөрү декоративдүү кооз гүлдөрдү, жашылча-

жемиш отургузуп, өстүрүү үчүн идиш катары колдонулуп жатат. Мындай шартта өстүрүлгөн 

жашылча-жемишти азык катары колдонууга болбойт. Анткени ал курамында  оор металлдарды 

камтыгандыктан, ага салынган кыртыштын сапатына доо кетирет. Демек, эски дөңгөлөктөрдөн 

жасалган буюмдарды пайдаланууга кылдат мамиле кылуу талап кылынат. Дөңгөлөктөн жасалган 

буюмдарды колдонгондон кийин колду дыкаттык менен таза жуу талап кылынат. Ал эми андан 

жасалган декоративдик буюмдар жана эмеректер тамак-аш азыктарынан алыс жайгашууга тийиш.  

Бакча үчүн дөңгөлөктөрдөн жасалган оюнчуктар 

Колдонуудан калган дөңгөлөктөрдү бакчаны декорациялоо жана атайы балдар 

ойноочу бурчтарды көркөмдөө үчүн колдонууга болот. Алардан спорттук 

аспаптарды, балдар ойноп, секирүүчү тосмолорду жасоого болот. Дөңгөлөктөн 

жасалган селкинчектер балдар бакчасынын өзгөчө кубаныч тартуулаган жайы. 

Эмерек 

Эскилиги жеткен, колдонуудан калган дөңгөлөктөрдү кайталап пайдалануунун 

жана андан арылуунун чыгармачылык менен ойлонуштурулган ыкмасы экстерьер 

декоруна каражатты үнөмдөп калуу мүмкүнчүлүгүн сунуштайт. Дөңгөлөктөрдөн 

отургучтарды жана бакча шаймандары коюлган столду, гүлдөр коюлган 

текчелерди жасоого болот. 

Гүл өстүргөн идиштер 

Өз кызматын өтөгөн эски дөңгөлөктөрдү кайталап пайдалануунун эң эле кеңири 

тараган ыкмасы болуп саналат. Ичинен каңтарылган дөңгөлөктөрдүн кырын 

көркөмдөп жасалгалап, ар кандай түргө боеп, идиш катары колдонууга болот.  

Ошондой эле дөңгөлөктөрдү жубалдын бетине кооздоп жабыштырып, түркүн 

түскө боеп, көрк берүүгө да болот. 

Велосипед токтотуу үчүн жай 

Бул ыкма эскилиги жеткен, колдонуудан калган дөңгөлөктөрдү тиричиликте 

кайталап пайдалануунун эң эле жөнөкөй ыкмасы болуп саналат. Бир нече 

дөңгөлөктү кырынан жерге көөмп, алардын ортосунда өтүүчү жайды калтыруу 

керек, бул велосипед үчүн токтоо жайы болуп калат. Айрыкча  муну оюн 

аянтчаларынын, окуу жайларынын жана мамлекеттик мекемелердин жанына 

орнотуу максатка ылайыктуу. Ошентип биз эски дөңгөлөктөрдү жаңы 

максаттарда гана пайдаланбастан, транспорт менен экология ортосунда өз ара 

тыгыз байланышты да түптөй алган болобуз. 
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ТИРИЧИЛИК ТАШТАНДЫЛАРЫН КАЙРА ИШТЕП ЧЫГУУ 

ТАЖРЫЙБАС 
 

Жаратылыштын өзү таштанды чыгарбайт!  

Кайсыл бир учурда өсүп-жетилип, андан соң 

тиричилигин токтоткөн нерселердин бардыгы 

кайра келип жер кыртышына сиңет. Ошентп 

жашоо турмуштун айлампасы түбөлүк өз нугунда 

айланат. Көпчүлүк жарандар биздин республикада 

таштандыларды кайра иштетүүчү заовддор 

курулгандан кийин “таштандылар” көйгөйү 

чечилет деген ойдо келишет. Албетте, биз да бул 

пикирди бөлүшөбүз, бирок заводдун курулушун 

күтүп отурбастан, бүгүндөн тартып бул орчундуу 

маселеге  кылдат көңүл буруп, аракет көрүү 

турмуш зарылчылыгынан болуп калууда. Демек, ар 

бирибиз күндөлүк тиричиликтен пайда болгон 

таштандыларды иргеп, алардын көбүн кайра 

пайдалануу жолдорун издеп, экичи өмүр берүүгө 

тийишпиз. 
 
 

Күн сайын сыртка чыгарылыпп жаткандардын көбү чийки зат катары кайталап колдонулушу мүмкүн. 

Дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөржүн таштандылар маселеси кандайча чечилип жаткандыгын биз 

жогоруда баяндап өттүк. Ал эми биздин өзүбүздө бул маселе кандай чечилип жатат? Муну чечмелөө 

үчүн алгач өзүбүздөн чыккан таштандылар менен иш алып барууну кандайча уюштруу керек 

экендигине үйрөнүүгө тиийшпиз. Албетте, бул олуттуу маселени толук чече албаса да, ага өбөлгө 

түзүшү мүмкүн. Кимдир-бирөө ушундан улам жаңы экологиялык маданияттын элементтерин өзүндө 

калыптандырып, ал эми башкасы коңшусуна үлгү болушу мүмкүн. Ошентип, өзүбүздүн таштанды 

салган чакабыздан баштайлы.  

Ташталган кагаздар. Дээрлик бардык керксиз кагазды чогултуп, кайра иштетүүгө тапшырууга 

болот. Үйдүн бурчуна картон коробканы коюп, колдонулган бардык кагаздарды (албетте, даараткана 

кагазынан тышкары) ага салып, чогултуу зарыл. Окуп бүткөн газета, чайдын кагаз кутучасы, тиш, 

кир жуучу каражаттардын кутучаларын, жараксыз кагаздар сыяктуу бардык таштандыларды ага 

салып чогулту узарыл (мында шире куюлган кагаз кутучуларды салууга болбойт, анткени алар 

полимерден жасалгандыктан, кайра иштетүүгө жол берилбейт. Ошентип, чогултулган макулатураны 

кайра иштетүүгө тапшырууга болот. Жергиликтүү газеталар мындай жайларды кайдан жана кантип 

табууга жардам берет.  

Полимерлер. Кыргызстандын көпчүлүк шаарларында полиэтиленди чийки зат катары кабыл алган 

пункттар көп жылдардан бери иштеп келет. Ошондуктан, үй шартында полиэтилен баштыкчаларын, 

бөтөлкөлөрдү, ар кандай кутучаларды өзүнчө чогулткан дагы бир “контейнерди” колдонууга болот. 

Бирок целлофан баштыктарын буга кошууга дегеле болбойт. Анткени полимер полиэтилен менен 

бирге кайра иштетилбейт! Майлуу нерсе куюлган полиэтилен идиштерин да буларга кошууга 

болбойт. Анткени, аны жок кылууда ал жабдууну иштен чыгарышы мүмкүн. Негизгиси, 

таңычакталган, кутучуга, бөтөлкөгө куюлган, кайра иштетүүгө болбогон материалдарга салынган 

товарларды сатып албоого, азыраак керектөөгө аракеттенүү зарыл.  

Тамак-аш калдыктары. Башка органикалык калдыктар сыяктуу эле, тамак-аш калдыктары тууралуу 

өзүнчө сөз кылууга туура келүүдө. Аларды да атайы идиштерге топтоо зарыл. Жер үйлөрдө бодо мал 

үчүн өзүнчө, итке жугунду үчүн өзүнчө, компост үчүн өзүнчө, жумуртка кабыгын салуу үчүн өзүнчө 

идиштерди колдонууга болот. Ошентип, үй тиричилигинен пайда болгон бардык таштандыларды жок 

кылуунун мына ушундай ойлонуштурулган ыкмасы  аркылуу таштандылардан арылып, экологияны 

сактай алабыз.  

Албетте, бүгүнкү күндөн тартып эле таштандылардын санын кыскартуу зарыл. Бул үчүн алгач 

калдыктар чогултулуучу жерди аныктап, чийки затты кабыл алуу пункттарын табуу зарыл. Эгерде 

силер жашап турган райондун аймагында мындай пункттар жок болсо, анда таштандыларды жок 

кылуу бизнесин баштоого өткүлө. Бул үчүн таштандыларды бардык жерден чогултуп, калктан чийки 

зат сатып алуу базасын түзүүгө аракеттенгиле.  
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ТАМАК АШ ЖАНА АЙЫЛ ЧАРБА АЗЫК-ТҮЛҮГҮНҮН КАЛДЫКТАРЫН КАЙРА 

ИШТЕТҮҮ ТАЖРЫЙБАСЫ 

Органикалык калдыктарды жок кылуу маселеси  ар бир өлкөнүн гана эмес,  ар бир үй 

чарбасынын көйгөйүнө айланууда. Анткени, органикалык калдыктар тез бузулууга дуушар 

болуп, ирип-чирип, баштыктарга же таштанды салган идиштегилерден жаман жыт чыгып, ар 

кандай курт-кумурска, чымын-чиркей уялаган жерге айланат. Санитардык талапты сактоо 

үчүн мындай таштандылардан өз учурунда арылуу, аларды жок кылуу зарыл. 

Тамак-аш калдыктарынын курамы 

 

Органикалык калдыктарга эмнелер кирет? 

Ар кандай тамак-аш калдыктары, жараксыз же бузулууга дуушар болгон тамак-аш азыктары, тамак-

аш азыктарын чыгарган завод, фабрикалардан чыккан калдыктар, ар бьир үй-бүлөнүн жеке 

керектөөсүнөн чыккан калдыктар, айыл чарба азык-түлүгүнүн калдыктары, өсүмдүктөр калдыктары, 

мал чарбасынан чыккан калдыктар органикалык калдыктарга кирет. Ал эми органикалык 

калдыктарды жок кылуунун ар кандай ыкмалары бар. Мисалы,  

Мал жандыктарды тоюттандыруу 

Бул ыкма айыл жеринде кеңири тараган ыкма, башкача айтканда тамак-аш калдыктары менен үй 

шартында кармалган мал-жандыктарды тоюттандыруу.  

Кийин өрттөп жок кылуу үчүн кургатуу ыкмасы 

 Бул ыкма экономикалык көз караштан алганда өзүн актай албаган, натыйжасын ыкма болуп саналат. 

Ошондой болсо да, жеке керектөөдөн чыккан айрым калдыктарды жок кылуу үчүн бул ыкманы 

колдонуп келишет. 

Тамак-аш калдыктарын жок кылуунун башка бир ыкмасы – айыл жеринен тышкары, таштандылар 

төгүлгөн полигондорго алып барып салуу. Бул да натыйжа бербеген, тескерисинче кесепет алып 

келген ыкма. Анткени, төгүлгөн тамак-аш калдыктары ирип-чирип, санитардык эрежелерди 

бузулушун шарттайт.  

Органикалык жер семирткичтерди алуу 

Органикалык  калдыктарды жок кылуунун эң эле натыйжалуу ыкмасы – бул компостирлөө. Мында 

тамак-аш калдыктары атайы тосмолорго катмарланып, куюлуп, алардын нымдуулугу жана басым 

деңгээли контролдукка алынып, мезгил-мезгили менен аралаштырылып турат. Ошентип, аралашма 

көбүрүп олтуруп, жер семирткичке жана биогазга айланат.  

Бул бөлүктө биз  тамак-аш жана айыл чарба азык-түлүк калдыктарынан органикалык жер-

семирткичтерди алуу ыкмаларына айрыкча көңөл бурууга аракеттендик. Анткени бул ыкма алда 

канча натыйжалуу жана экологиялык көз караштан алганда да өзүн актаган ыкма экендигин далилдей 

алган.   
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КОМПОСТИРЛӨӨ ТАЖРЫЙБАСЫ 

Компостирлөө тажрыйбасы эзелтен бери эле колдонулуп келинген.  Бирок  19-кылымда жасалма 

минералдык жер семирткичтер кеңири тарап, адам баласы жашоо-турмушунда  аны колдоно 

баштаган учурдан тартып, бул тажрыйба өзүнүн маанисин жоготкон. Компост аралашмасы баш 

аламан ташталган, кай жерден болбосун кездешкен калдыктар топтолгон жерден өзгөчө 

айырмаланат. Бул аралашма жер семирткич булагы гана эмес, жер кыртышы, өсүмдүк өстүрүү, жер 

иштетүүдө өзгөчө мааниге ээ сөөлжан, нымсакчы, сасык коңуз ж.б. сыяктуу бир омурткалуу 

микроорганизмдер тиричилик кечирип, көбөйгөн жер. Компост өсүмдүктөрдү азыктандыруу үчүн эң 

эле керектүү болгон формадагы азыктарды камтыйт. Эрежени туура пайдаланылып жасалган мындай 

аралашма менен азыктандырып туруу эч кандай зыян алып келбей жана ал универсалдуу жер 

семирткчи болуп саналат.   

Компостту кантип жасоо керек?  

Компост аралашмасын даярдоо үчүн анча 

чоң эмес аймакта жөөктөтүү 

технологиясын колдонуу зарыл. Бул үчүн 

алгач жөөктөрдү салып, алардын түбүнө 

сөөлжандар менен бирге бир катар 

аралашма төгүлөт. Анын үстүнө 40-50 см 

калыңдыкта кык, өсүмдүк калдыктары, 

тамак-аш калдыктары ташталат. 

Сөөлжандар төгүлгөн азыктарды 

керектей баштаганда жөөктөр чөгүп, алар 

басырыла баштаганда дагы бир катар 

азыктар ташталат. Албетте, тиешелүү 

жер үлүшүнө ээ болбосоңор, мындай 

аралашманы 1-3 куб метр келген 

үкөктөрдө да  жасоого болот. Бул үчүн 

эки үкөк талап кылынат: 

1) Түздөн-түз компостирлөө үчүн 

(сөөлжандар калдыктарды кайра 

иштетүүсү үчүн). Мындай үкөктөрдү 

жасоо үчүн шифер, кыштар, тактайлар 

талап кылынат. 

2) Тамак-аш калдыктарынын ирип-чирип 

чийки затка айланышы жана 

тыгыздалышы үчүн каралган жай.  Бул 

үчүн чоң темир идиш (бак) 

колдонулуп, ага тамак-аш калдыктары 

салынып, суу куюлуп, 2-3 ай сакталат. 

 
  

 
Ошентип, сөөлжандар азыктанган аралашманы алабыз. 

Муниципалдык аянтчадагы компост  

Күз жана жаз айларында муниципалдык жер 

тилкелеринде ишембиликтер уюштурулат. Айрыкча, 

мында бак-дарактардын жалбырактары жана таштанды 

кагаздао чогултулат. 

Мектеп окуучулары же жумушчулар  менен 

муниципалдык жер тилкесинже мына ушундай 

аралашманы даярдоого аракеттенгиле. бул үчүн: 

1. Жер тилкесине жараша 3х5 метр келген 1 метр 

тереңдикте чуңкур казуу талап кылынат.  

2. Ишемби күндөрү чогултулган жалбырактар, ар 

кандай таштандылар менен аны толтуруу зарыл.  

3. Алардын үстүнө бир аз суу чачып, жакшылап 

кымтылап, думуктуруу керек.  

4. Жыл бою бул чуңкурду улам толуктап, суу сээп 

туруу зарыл.  

5. Бир жылдан кийин үстүнкү катмарын алып салып, 

төмөнкүлөрүн мектеп жанындагы өсүмдүк 

бактарын азыктандыруу үчүн пайдалангыла.  

6. Алынып ташталган үстүнкү катмарды түбүнө 

таштап, үстүн жаңы жалбырактар менен толуктап 

тургула.  

Ошентип, өсүмдүк калдыктарын экологияга зыян 

келтирбестен, жок кылуунун мына ушундай ыкмасы 

менен иш жүзүндө окуучуларды тааныштырып, 

мектеп жанындагы өсүмдүк бактарын 

азыктандыруунун кошумча булагына ээ болгула. 
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Эмнелерди компостирлөөгө болот? 

Мал-жандыктардын кыгы, ашкана калдыктары, өсүмдүк калдыктары мына ушундай аралашманы 

даярдоо үчүн эң мыкты чийки заттан болуп саналат. Жумуртканын кабыкчаларын, тамак-аш 

калдыктарын, өсүмдүк жалбырактарын жана жашылча-жемиш жалбырактарын майдалап, ага кошуу 

менен мындай аралашманын сапатын жогорулатууга болот.  

Бак-дарак жалбырактары, чөптөр, тамак-аш калдыктары канчалык майда болсо, алар ошончолук 

тиешелүү аралашмага айланат. Мындай аралашма нымдуулукту көбүрөөк талап кылууга тийиш. 

Бирок аба кирип туруу үчүн мезгил-мезгили менен аларды аралаштырып туруу же көзөнөктөп коюу 

зарыл.  

Жаңы кыкты компостирлөөгө дегеле жол берилбейт – анткени жаңы кык жогорку 

температураны бөлүп чыгаргандыктан, ал аралашмада күн кечирип, аны жаратуучудан 

болгон микроорганизмдердин кырылып жок болушуна алып келет.  

Мындай аралашмага чалканды, чатыр гүлдү (ромашка), валерьяна дары өсүмдүгүн, каакымды, 

тегерек баш чөптү майдалап кошуу аралашманын маңызын чыгарып, сапатын жогорулатат. Мисалы, 

чалкан   өсүмдүктөрдүн ар кандай илдеттерге туруштук берүү жөндөмдүлүгүн арттырып, алардын 

табитин өзгөртүп, жер кыртышында чириндилердин пайда болушуна өбөлгө түзөт. Ал эми каакым 

көпчүлүк өсүмдөр үчүн мыкты азыктан болгон кыртышта нейтралдуу чириндилерди пайда кылат. 

Эгерде аралашма күчүнө кирип, колдонууга даяр болуп, бирок анын керектөө зарылчылыгы жок 

болсо,  аны тегерек-чекесин жакшылап кымтылап жаап, зарыл болгонго чейин калтырат. Мындай 

аралашма көпкө чейин сапатын жоготпой көпкө сакталат.  

 

 
Күчүнө кирген аралашма катмарлары: 1 – күчүнө кирген компост; 2 – жакшы даяр боло элек 

компост; 3 – үстүнкү катмары. 

Сөөлжан курту – бул, салымына баа жеткис жардамчы. 

Сөөлжан курту компосттун ажырагыс бөлүгү болуп саналат, анткени кандай түрдө болбосун 

калдыктарды кайра иштетүү жана анын сапаты мына ушул сөөлжан куртунун иш-аракетине жараша 

болот. Айрым учурда, компостирлөөнү сөөлжан куртунун компостирлөөсү деп да атап келишет. 

Анткени чириндилерден азыктарды даярдоо процессинде ал башкы роль ойнойт. Алардын жардамы 

аркасында чийки затты майдалоо, аралаштырып, өзүнчө бир массага айландыруу, алардын жардамы 

менен ишке ашырылат. Ошондуктан, аралашма даярдоодо сөөлжандарды тандоого да өзгөчө көңүл 

буруу зарыл. Төмөндө компостирлөөдө эң эле кеңири колдонулган сөөлжандар тууралуу маалымат 

чагылдырылат:  

• Жаандан кийин пайда болгон сөөлжандар суулуу жерлерде күн кечирет. Айрыкча жаан 

жаагандан кийин сыртка калкып чыгышат.  

• Колифорния сөөлжандары – атайы лабораторияларда өстүрүлгөн сөөлжандардын эң мыкты 

түрү. 

• Кыктарда пайда болгон сөөлжандар – булар, жаандан кийинки сөөлжандарга караганда 

калдыктарды алда канча тез кайра иштеп чыгат. Өзгөчө чириндиге айланган кыктарда көп 

санда кездешет. Аларды мал сарайлардан да кездештирүүгө болот.  
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Компостту даярдоо календары  

Январь  
Атайы казылган 

чуңкурча жерлерге бак-

дарактын сынган 

бутактары, калган 

калдыктары топтолот. 

Февраль  
Даяр болгон компост-

тун ишенимдүү кым-

тылып жабылышын 

ткшерип туруу талап 

кылынат. Жазында 

өсүмдүк көчөттөрүн 

отургузууда пайда-

лануу үчүн алардан 

атайы кошулмаларды 

даярдоо зарыл (ара-

лашмадан, бактардын 

жер кыртышынан 

жана майда кумдан 

бирдей өлчөмдө 

аралаштыруу 

аркылуу) 

Март 
Карт кете баштаган 

учурдан тартып эле 

бактардагы өсүмдүк 

калдыктарын, 

жөөктөрдө калган 

жашылчалардын 

калдыктарын 

чогулткула. 

Булардын бардыгы 

аралашманы 

даярдоодо 

керектелет. 

Апрель 
Алгачкы даяр болгон 

аралашма өсүмдүк 

отургузулган 

жөөктөргө жана 

отургузулган 

көчөттөрдүн түбүнө 

куюлат. Кышкы 

субстраттарды даяр 

болгон компостко 

аралаштыруу талап 

кылынат. 

Май 
Даярдалып жаткан 

аралашманын 

нымдуулугун текшерп 

тургула. Ар кандай 

илдеттердин пайда 

болбошу үчүн 

аралашма куюлган 

өсүмдүктөрдү коргоо 

каражаттары менен 

сугарып туруу талап 

кылынат (бир жума 

тыныктырылган 1 литр 

аралашманы 5 литр 

сууга аралаштыруу) 

Июнь  
Айыл чарба өсүмдүк 

калдыктарынан тез 

күчүнө кирүүчү 

аралашманы даярдоо 

үчүн эң ыңгайлуу 

учур. Даяр болгон 

аралашма менен 

бакча өсүмдүктөрүн 

мезгил-мезгили 

менен каныктырып 

туруу зарыл. 

Июль  
Жөөктөрдү отоп, 

алгачкы түшүмдү 

жыйнагандан 

кийинки өсүмдүк 

калдыктарын бардык 

эрежелерди так 

сактоо менен жаңы 

аралашманы даярдоо 

үчүн чогултуу зарыл. 

Август 
Даярдалган эски 

аралашманы 

колдонуп бүтүп, 

жаңы субстратты 

даярдагыла. Капуста, 

помидор жана эрте 

бышуучу кулпунай 

отургузулуучу 

жерлерге аларды 

чачып, 

азыктандыргыла.  
  

Ар бир эки жумада аралашманы тегиз аралаштырып, анын бардык катмарларында 

нымдуулуктун жетиштүүлүгүн текшерип туруу зарыл   

Сентябрь  
Түшүм жыйналгандан 

кийин калган өсүмдүк 

калдыктарын жыйнап, 

аларды кыркып, андан 

соң аралаштырып, 

атайы даярдалган 

чуңкурчага салып, 

үстүнө тегиз суу чачуу 

менен оозун бекем 

жаап, дымыктыруу 

зарыл. 

Октябрь  
Күзгү 

жалбырактарды 

жыйнап, бир жерге 

топтоп, мурда даяр 

болгон аралашманы 

ага кошуп,  үстүн жер 

кыртышы менен 

тегиз жаап коюу 

талап кылынат. 

Ушундай жол менен 

кышкы аралашмага 

алдын ала даярдык 

көрүү зарыл. 

Ноябрь  
Катуу суук түшкөнгө 

чейин аралашма 

тундурулган жердин 

бетин жаап, 

жылуулоо зарыл. 

Декабрь 
Кар түшкөндө дагы 

жылуулап, ашыкча 

нымдуулктан коргоо 

зарыл.   

 
Компост аралашмасын кандайча пайдалануу керек? 

Даяр аралашма жылына эки жолу пайдаланылат.  

Күзүндө - али күчүнө кире элек астынкы катмарды үстүнө чыгарып, аралаштыруу керек. Ал кышы 

бою талап кылынган деңгээлге чейин каныгат.  
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Жазында – кышы бою даярдалган аралашманы көчөттөргө кую зарыл. Аралашманын даяр экендигин 

текшерүү үчүн аны тесттен өткөрүү зарыл. Бул үчүн айнек бөтөлкөнү аралашмага толтуруп, ага 

кресс-салатты отургузуп, субстрат менен каныктыргыла. Белгилүү бир убакыт өткөндөн кийин 

көчөттүн өзөгү пайда болот. Мында айрыкча анын түп тамырына көңүл буруу зарыл. Түбү жакшы 

тамырлаганы жана үрөөн байлоочу кочкул жашыл сөңгөгү даярдалган аралашманын каныккандыгын 

жана пайдаланууга боло тургандыгынын далили. Ал эми өзөктүн күрөң түстө болушу каныгуу 

процесси али аягына чыга электигин билдирет.  

Даяр болгон аралашма менен жыл бою өсүмдүктөрдү азыктандырып турууга болот: 

• Бак өсүмдүктөрү гүлдөп жаткан учурунда; 

• Кулпунайды мөмөсүн жыйнап алгандан кийин; 

• Помидорду жана картошканы отуругузаар алдында жана гүлдөп жаткан учурунда 

азыктандыруу зарыл.  
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БИОГАЗ ДЕГЕН ЭМНЕ? 

Компостирлөөдөн айырмаланып биогаз чыгаруучу жабдууларда калдыктарды кайра иштетүү алда 

канча тез ишке ашырылат. Мындан тышкары, биогаз жабдууларында калдыктарды ачытуунун 

артыкчылыгы кошумча продукт - биогазды иштеп чыгууга өбөлгө түзөт. 

Биогаз – бул, турак-жайларды жылытуу, тамак-аш даярдоо жана башка керектөөлөр үчүн 

пайдаланылган эң эле ыңгайлуу отундун түрү. Ал сапаты жагынан жаратылыш газынан 

айырмаланбайт. Биогазды алууда айрыкча айыл чарба азык-түлүгүнүн калдыктары колдонулуп, 

натыйжада андан эң зарыл органикалык жер семирткичтер алынат.  

Биогазды алуу процессин төмөнкүчө чагылдырууга болот: оозу бекем жабылган контейнер (биогаз 

чыгаруучу жабдуу) сууга аралаштырылган органикалык калдыктар менен толтурулат. Бул субстракт 

суюк аралашма түрүндөгү массаны түшүндүрөт. Мындан соң жабдуунун оозу газ бөлүп чыгарыла 

баштаган учурда, аба кирбегендей жана басым сакталып тургандай бир нече жума бекем жабылып, 

натыйжада аралашма ачый баштайт.  

 

Биогаз жабдуусунун схемасы 

 

Биогазды алуу процессинде эки маанилүү шартты сактоо зарыл: биринчиден, процесс кислородсуз 

жүрүүгө тийиш (анаэробдук ачытуу); экинчиден, биогаз чыгаруучу жабдууга салынган калдыктар 15-

25ºС чегиндеги температурага чейин ысытылууга тийиш. Мындай шарт бактерияларга 

ыңгайлуулукту камсыз кылып, тез ара синтезделүүгө өбөлгө түзүп, алар газдын сапатына жана 

санына таасирин тийгизет. Бир киллограмм кургак биомассадан 0,2-0,4 м куб биогаз алууга болот. 3-4 

адамдан турган чакан үй-бүлө үчүн газды үнөмдөгөн шартта болгону 3-5 метр куб 

сыйымдуулугундагы биогаз жабдуусу талап кылынат. 

Алгач иштелип чыккан биогаз көмүр кычкыл газына өтө каныккандыгынан улам дароо эле күйө 

койбойт. Бул учурда анык газ пайда болгонго чейин белгилүү бир өлчөмдөгү газды чыгарып туруу 

талап кылынат.  

Биогаз жабдуусунда иштелип чыккан газдын саны азайа баштаганда, б.а. биогазды өндүрүү процесси 

аяктаганда системаны жаңы калдыктар менен толтуруу зарыл. Ал эми биогаз жабдуусунда кайра 

иштетүүдөн кийин калган масса чарбалык иште пайдаланылуучу эң мыкты жер семирткичке айланат.  

Айрым учурда газ өндүрүүдө анын деңгээли түшүп кетиши ыктымал. Бул кислотаны жараткан 

бактериялар менен биогаз ортосунда тең салмактуулуктун бузулушунан улам келип чыгат. Ушул 

проблеманы чечүү үчүн биогаз жабдуусуна нейтралдаштыруучу затты, мисалы акиташты же соданы  

кошуу талап кылынат. Экинчи жагынан, көмүртек менен азот ортосундагы катыштын бузулушан 

улам да газ өндүрүү кыскарышы мүмкүн. Бул учурда системага азот аралашкан затты – заараны же 

бир аз өлчөмдөгү омоний тузун кошуу талап кылынат.   
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ТИРИЧИЛИК КАЛДЫКТАРЫНАН ЧИЙКИ ЗАТ АЛУУ ТАЖРЫЙБАСЫ. 

ИШКЕРЛЕР ҮЧҮН КЕҢЕШТЕР 

Бүгүнкүн күндө Кыргызстанда таштандыларды кайра иштетүүчү заводдун курулушунан кийин эле 

бул көйгөйлүү маселени дароо чечүүгө болот деген ой-пикир орун алып келет. Албетте, бул бир 

жагынан туура, ал эми экинчи жагынан бардыгы эле ойлогудай боло бербейт. Буга чейин белгиленип  

кеткендей эле, эгерде ар бирибиз таштандыларды өз-өзүнчө бөлүп, мүмкүн болушунча аларды 

кайрадан пайдаланууга аракеттенсек, бул маселе тезирээк чечилмек. Тилекке каршы, 

таштандылардын бардыгы эле бир баштыкка салынып, баш аламан  ыргытылып жатат. Иштин көзүн 

тапкан ишкерлердин бири тонналаган таштандылардан пайда алып келген, элге кереги тийген 

бизнести баштоого боло тургандыгын түшүнгөн шартта гана, бул проблеманы чечүүгө болот. 

Төмөндө биз таштандыларды кайталап иштетүүдөн кантип каражат табууга боло тургандыгынын 

мисалдарын келтиребиз.  

Пластик бөтөлкөлөрү 

Пластик бөтөлкөлөрүн бир гана жолу эмес бир нече жолу кайталап пайдаланууга болот. Ал эки 

түрдөгү полиэтиленден жасалат. Капкагы жана этикеткасы жука полиэтиленден жасалган. Мындай 

материал оңой ээрип кеткендиктен андан пластик идиштерин жасап чыгарышат. Ал эми мындай 

материалды эритип жаткан учурда ага кумду кошуп жиберген учурда, курулуш материалдары (жол 

жээктерине жаткызылуучу плиталар, чатырдын үстүнө жабылуучу черепицалар ж.б.) алынат. Бул 

материалды ээритүүдө пластиктин сапаты начарлагандыктан, аны кайра иштетип, кандайдыр бир 

буюм жасоонун зарылчылыгы деле жок.  

Бөтөлкөнүн өзү жогорку тыгыздыктагы бекем полиэтиленден даярдалат. Аны эритүү да бир кыйла 

түйшүктүү иш. Адатта, синтетикалык кездемелерди алууда синтепонду жана полиэстерди даярдоо 

үчүн мындай бөтөлкөлөр олуттуу кубаттуулуктагы ири заводдордо эритилет. Биздин шартта аларды 

пресстеп, талкалап майдалап жана жакшылап жууп тазартып, андан ары кайра сатууга болот. Чийки 

зат канчалык бекем тыгыздалса (пресстөө, майдалоо аркылуу) аны ташып жеткирүү ошончолук 

ыңгайлуу болот. Алынган чийки зат канчалык таза болсо (түсү жана таза жуулушу боюнча сорттоо), 

ал ошончолук тез кайра сатылышы мүмкүн.  

Көпчүлүк учурда мындай бөтөлкөлөрдү майдалап, талкалашып, тазалап жууйт. Ушул учурда  

жогорку тыгыздыктагы полиэтилен түбүндө калып, жеңилдери калкып чыгат.  
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Кагаз.  

Полиэтилен сыяктуу эле таштанды кагаздарды ташып жеткирүү ыңгайлуулугу алардын тыгыздыгына 

жана саптына жараа болт. Мына ошондуктан, жергиликтүү калктан макулатура саты алууда аны 

кантип кампаларга жайгаштыруу жана ташып жеткирүүнү ойлонуштуруу зарыл. Эгерде кагаздан 

алынган чийки заттан көбүрөөк пайда алгыңар келсе, аны кайра сатып жиберүүнү гана көздөбөстөн, 

чакан өндүрүштү уюштуруу зарыл. Бирок мында, кагазды кайра иштетүү курчап турган чөйрөнүн 

булганышына алып келе тургандыгын эске тутуу зарыл. Ошондуктан, алгач тазалоо жана коосуздук 

системаларын камсыз кылган тиешелүү жабдуулар орнотулган өндүоүштү жөнгө салуу талап 

кылынат.  

 
Чийки затты сатып алуу жана кайра сатуу 

Төмөндө Кыргызстандын рыноугнда сыяктуу эле, коңшу өлкөлөрдүн рыногунда талап кылынган 

чийки заттардын мисалдары келтирилген. Мындай заттар менен иш алып баруу үчүн эң оболу, 

калктан мындай заттарды сатып алуу пункттарынын логистикасын уюштуруу, андан соң аларды 

кампаларга жайгаштырып, түпкү сатып алуучуга – мындай чийки заттардан товар жасап 

чыгаруучуларга чейин аны ташып жеткирүү шарттарын кылдат ойлонуштуруу зарыл.  
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КОРКУНУЧ ЖАРАТКАН КАЛДЫКТАР 

Эрежедегидей эле, тиричилик калдыктарына адам 

баласы анчалык көңүл бура бербейт. Коомчулукта 

айрыкча өнөр жай калдыктарына, химиялык 

заттардын калдыктарына, радиацияларга кооптонуу 

менен карап, аларга тынчсызданган болсо, үй 

тиричилигинен чыккан таштандылар салынган ар бир 

үйдүн бурчунда турган каттарга кайдыгер карап 

келишет. Мында алар  капка салынган таштандылар 

да олуттуу кесепет алып келишине маани беришбейт. 

Батарейкалар, люминесценттик лампалар жана 

башка ушундай эле буюмдарды ыргытып салуу 

коргошун, сымап, фосфор карбонат сыяктуу уулуу 

заттардын айлана чөйрөгө таралышына шарт 

түзүөт. Жөнөкөй эле дөңгөлөктөр, тиричилик 

аспаптары да ушундай эле коркунуч алып келген 

заттардын түрү. Тиричилик химиясынын 

калдыктары, боечу заттар колдонуу мөөнөтү өтүп 

кеткен дары-дармектер да мына ушундай эле көмүскө 

коопсуздукту камтыйт.  

 

Керексиз буюм катары ыргытылган заттар айлана-чөйрөдө жөн эле жатпастан, ар кандай химиялык 

ракцияга аралашат – натыйжада коркунучтуу химиялык лаборатория келип чыгат! Эгерде жогоруда 

айталган таштандылар талап кылынган эрежедегидей жок кылынбаса, алардан келип чыккан 

коркунучтуу масса жер кыртышына сиңип, жер түбүндөгү сууга кошулуп, тиричиликке  коркунуч 

жаратат. Мына ушундай уулунган жерде өскөн өсүмдүктөр, жер-жемиштер жан-жаныбарларга гана 

эмес, адам баласынын өмүрүн тобокелдикке алып барып такайт. Иче турган таза суу ууланган 

көлмөгө айланып, жер кыртышы өсүмдүк өстүрүүгө, мал жайууга болбогон кунарсыз талаага 

айланат.  

Көңүл бургула! Жамааттарда орун алган коркунучтуу калдыктар  

Курчап турган чөйрөнүн булганышына бөгөт коюу үчүн товар сатып алууга жооптуу мамиле жасоо 

маданиятын калыптандырууга тийишпиз. Курулуш ишин баштоонун алдында боечу заттардан канча 

керектелеерин туура эсептеп, химиялык заттарды пайдаланууну чектөө зарыл. Ал эми сымап 

өлчөгүчтөрүн, батарейкалардан, люминесценттик лампалардан дегеле баш тартып, аларды 

электрондук термометрлерге, көп жолу пайдаланууга боло турган аккумуляторлорго, диод 

лампаларына алмаштырууга өтүшүбүз керек.  

Кесепеттүү заттардын коопсуздугун класстарга бөлүү  

• 1-класс – өтө кооптуулар, ушул класска кирген калдыктардын курчап турган чөйрөгө 

кесепеттүү таасир этүү деңгээли “өтө жогору” катары бааланат. Натыйжада, ушул топтогу 

калдыктардын топтолушу экологиялык системага орду толгус кесепеттерди алып келип, аны 

калыбына келтирүү мүмкүн эмес болгон жагдайды шарттайт.  

• 2-класс – кыйла кооптуулар, бул топко кирген таштандылар жогорку кооптуу катары бааланат. 

Мындай шартта системанын экологиялык тең салмактуулугу олуттуу бузуулуга дуушар болот. 

Мындан кийин системаны жана анын компоненттерин калыбына келтирүүгө кеминде 30 

жылдык мезгил аталап кылынат. 

• 3-класс – орточо  кооптуулар, мындай шартка дуушар болгондон кийин экологиялык 

системаны жана анын компоненттери 10 жыл аралыгында өзүнөн өзү калыбына клиши 

ыктымал.  

• 4-класс – анчалык кооптуулукту жаратпагандар, мыншай шартка кабылгандан кийин 

экологиялык система жана анын компоненттери үч жыл аралыгында калыбына келет.  

• 5-класс – кооптулукту жаратпагандар, мындай шартта экологиялык система жана анын 

компоненттери бузулууга дуушар болбойт.  
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 Коркунучтуу тиричилик калдыктарынын мисалдары*: 

Материал 
Как попадают токсины в организм и 
природу 

Методы утилизации 

 

Кызматын өтөп бүтүп, колдонуудан 

калган батарейкалар курчап турган 

чөйрөгө олуттуу коркунуч жаратат. Анын 

курамындагы оор металлдар абаны, сууну 

жана жер кыртышын уулантат.  

Мындай таштандыларды оозу 

жабылган идиштерге же каптарга 

салып коюу талап кылынат. 

Тиричиликте мындай батарейкалардан 

баш тартып, аккумуляторлорду 

колдонууга өтүүгө тийишпиз.  

 

Колдонуу мөөнөтү өтүп кеткен дары-

дармектер да билинбей туруп, катуу 

жардырууга алып келген коркунучтуу зат 

болуп саналат. Айрыкча, башка 

тиричилик калдыктары менен бирге 

аларды өрттөө олуттуу кесепеттерге алып 

келиши ыктымал.  

Мындай таштандыларды балдардын 

колу жетпеген жерге чогултуп, талап 

кылынган эрежеде алардан арылууну 

ойлонуштуруу зарыл. Дары-

дармектерди керектүү санда, 

белгиленген мөөнөткө гана өлчөп 

алууга үйрөнүү зарыл.  

 

Айнек түтүкчөсү сынып калган шартта, 

жалтырак түстөгү жылмакай суюктук 

түрүндөгү сымап жерге түшүп, жер 

кыртышына сиңип, сууга, абага, ал эми 

ошол сууну ичкен, аба менен дем алган 

адамдын денесине тарайт.  

Таштандыга айланган сымап кошулуп 

даярдалган ар кандай аспаптарды 

өзүнчө чогултуп, жергиликтүү 

Экологиялык жана техникалык 

коопсуздукту камсыз кылуу 

инспекциясына кайрылуу зарыл.  

Эң негизгиси булардан таптакыр баш 

тартуу – эң эле алгылыктуу ыкма.  

 

Корпусу сынып кеткен шартта, уулуу 

кислота тирүү организмдерге коркунуч 

келтирип, курчап  турган чөйрөгө тарайт. 

Коргошун кошулган бардык нерсе, адам 

баласы сыяктуу эле, жан-жаныбарлар 

үчүн да коркунуч жаратат.  

Коргошун кошулган, колдонуудан 

калган ар кандай аспаптар, буюм 

заттар кайра иштетүү үчүн металл 

буюмдарды кабыл алган пункттарга 

тапшырылууга тийиш.  

 

Бул сүрөттө көрсөтүлгөн заттар 

аралашкан учурда, айрыкча, башка 

калдыктар менен күйгүзгөндө өтө 

коркунутуу. Күйгүзгөн учурда андан 

бөлүнүп чыккан оор металлдар айланага 

тарап, өзүнчө коркунуч алып келиши 

ыктымал.  

Мындай калдыктарды кийим тиккен 

жайларга, металл кабыл алган 

пункттарга андан ары иштетүү жана 

запастык бөлүк катары пайдалануу 

үчүн жөнөтүү зарыл.  

 

Жуучу-тазалоочу заттардын 

курмамындагы хлор жана ПАВ заттары 

курчап турган чөйрөнү олуттуу булгоочу 

заттарга кирет. Алар кошулган суу 

төгүлгөн жер кыртышын андан ары 

пайдаланууга болбой калат. Башка 

таштандыларга аралаштырып күйгүзүүдө 

алар өтө коркунучтуу. 

Пайдаланууну чектөө зарыл. Алар 

салынган баштыкчаларды жок кылуу 

алдында жакшылап жууп-тазалоо 

талап кылынат.  

 

Лактап-сырдоочу заттардын курамына 

кирген оор металлдар күйгөн шартта 

жаратылышка тарайт, ал эми 

эритмелердин курамына кирген уулуу 

заттар жашоо-тиричилик үчүн коркунуч 

алып келет.  

Пайдаланууну чектеп, керек болгон 

зарыл өлчөмдө гана сатып алууга 

үйрөнүү зарыл.  

 

Хлор кошулган пластиктер ПВХ күйгөн 

учурда бүгүнкү күндөгү эң эле уулуу 

затты – диоксиндерди бөлүп чыгарат.  

Пайдаланууну чектеп, күйүп кетүү 

коркунучу орун албаган шартта гана 

жок кылуу талап кылынат. 



 

31 

 

 

Сымап градусниктер да коркунучтуу 

заттарга кирет. Сымаптын өзү бардык 

тирүү жандыктарга, анын ичинде адам 

баласына да өтө коркунучтуу 

Эгерде, градусник сынып калса, андан 

түшкөн сымапты абайлап чогултуп, 

оозу бекем жабылган идишке салып, 

ДГСН бөлүмүнө жөнөтүү зарыл.  

 

Шифер, асбесттен жасалган куурлардын 

сыныктарын майдалоодо, алар абага 

азбест буласын бөлүп чыгарат. 

Организмге тараган учурда ал силикозду 

жана дем алуу органдарынын рак 

илдетине алып келиши ыктымал. 

Айрыкча, балдарды андан сактоо талап 

кылынат.  

Мындай шартта майдаланган 

сыныктарга суу төгүп жиберип, 

аларды кылдат чогултуп, жерге көөмп 

салуу талап кылынат.  

Чаңдап кетишине жол бербөө зарыл! 

 
*Обращаем ваше внимание на то, что ни в сообществе, ни в нашей стране в целом, практически невозможно 
переработать опасные отходы. Мы лишь можем изолировать их от окружающей среды. Поэтому, важно 
знать и помнить источники опасных отходов и, по возможности, отказаться от их покупки, заменяя их аль-
тернативными товарами.  
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КАЛДЫКТАРДЫ ӨРТТӨП САЛУУ ЭМНЕ ҮЧҮН КОРКУНУЧТУУ? 

Саргарган чөптөрдү, түшкөн жалбырактарды жана тиричилик калдыктарын өрттөп салуу адамга жана 

курчап турган чөйрөгө олуттуу зыян келтирет. Мындан чыккан түтүн эң эле уулуу зат болуп саналат. 

Көпчүлүк багбанчылар күзгү жалбырактардан арылуу үчүн аларды өрттөп жок кылуу ыкмасын 

колдонуп келиште, бирок бул  өсүмдүк өскөн жер кыртышына зыян келтирип, анын калыбына 

келиши үчүн эң аз дегенде жети жыл талап кылынат. Бакчадагы түшкөн жалбырактарды өрттөп жок 

кылуу кыртыштагы тирүү организмдин дээрлик жок болушуна алып келип, аны өсүмдүк өстүрүүгө 

жараксыз абалда калтырат.   

Түтүндүн айрым компоненттери жана алардын тирүү организмге кесепеттүү таасир тийгизишинин 

айрым мисалдары төмөндө келтирилген 

Вещество Источник Влияние на живые организмы 

Газдан                     

чыккан ис 

Куурап калган өсүмдүктөрдү, 

жалбырактарды, кагаз жана жыгач 

калдыктарын өрттөө учурунда өзүнчө эле 

кара туман каптайт 

Бул кандагы кислороддун 

азайышына алып келип, баш жана 

жүрөк оорууларын жаратып, 

табитти төмөндөтүп, уйкунун 

бузулушуна алып келет.  

Күкүрт кычкылы Мунай затын камтыган продуктыларды 

жана отундарды өрттөө.  

Дем алуу органдарын жана 

ашказан илдетине чалдыгууну 

шарттап, бойдун өсүшүн 

токтотуп, эрте картайууга түрткү 

берет 

Диоксиндер  Жерге төшөлгөн линолеум кесиндилерин, 

таңычактардын айрым түрлөрүн, 

колдонуудан калган оючуктарды, 

булгаарыга окшош матералдардан тигилгне 

буюмдарды, полимер капталган 

ккездемелерди, электр кабелинин 

калдыктарын ж.б., химиялык заттарды 

(агартуучу-тазалоочу заттар),  хлор 

камтылган пластиктерди 

(поливинилхлорид), автоунаалардын 

дөңгөлөктөрүн өрттөө 

Бул учурда клеткалардын иштөө 

жөндөмдүүлүгү өзгөрүп, ал 

мутацияга, андан рак оорусуна 

алып келет. Жыныстык катнашка 

кедергисин тийгизип, 

иммунитетти төмөндөтөт жана 

жаңы төрөлгөн наристерлердин 

өлүмгө учурашын көбөйтөт.  

Коргошун  Коргошун камтылган боектор колдонулган 

полиграфия продукттарын (газеталарды, 

плакаттарды, кагаз таңычактарды), жол 

жээгинде өскөн өсүмдүк жалбырактарын 

өрттөп жо кылуу  

Кан оорусуна алып келет, тамак 

ашты сиңирүү органдарынын 

иштешине, ой-жүгүртүү 

дараметине кедергисин тийгизет 

Кадмий  Тез күйүп кетүүчү материалдарды, 

батарейкаларды, лактарды, сырларды, 

парфюмерия продукцияларын өрттөө.  

Дем алуу жана тамак сиңирүүчү 

органдарынын иштешине 

кесепетин тйигизет.  

Ционид  Нейлонду, акрилдин айрым түрлөрүн, 

полиуретан көбүгүн, ДСП, ДВП жана 

фанера материалдарын өрттөө   

Айрыкча ууланууга алып келет. 

Диизоцианиддер  Полиуретан менен капталган эмеректерди, 

айрыкча ызгаардуу суук мезгилде өрттөө 

Айрыкча ууланууга алып келет. 

Жыттуу 

углеводороддор 

Пластиктерди төмөнкү температурада 

өрттөө 

Канцерогендүү! 

Формальдегид-

дер 

ДСП, ДВП жана фанера Канцерогендүү! 
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МАЛ БАШЫНЫН КЫСКАРЫШЫ: КОРКУНУЧКА КАНТИП БӨГӨТ 

КОЮУ КЕРЕК? 

Ар кандай илдеттердин тарап кетиши коркунучу орун алган шартта курчап турган чөйрөнү коргоо 

жана мал жандыктарды, ошондой эле адамдар жашаган чөйрөнү жугуштуу илдеттерден сактоо 

максатында, өлүп калган мал жандыктардын тарпы өз  учурунда жок кылынууга тийиш. Алар атайы 

жабдылган унааларда же суюктук өтпөгөн темир капталган машиналарда алынып кетилүүгө тийиш.  

Өлүмгө учураган  мал жандыктын ээлери үй жаныбарларын, канаттууларды, ал эми жай мезгилинде 

ар кандай курт-кумурскалардын анын тегерегинде көбөйүп кетпеши үчүн алдын ала чара көрүүгө 

милдеттүү. Мал Жандыктын тарпы табылган жердеги, ошондой эле аларды жыйнап  алып кетүүдө 

колдонулган шаймандарды, атайы кийим-кечени, транспорт каражаттарын ветеринардык 

кызматкердин көрсөтмөсү боюнча зыянсыздандыруу (дезинфекциялоо) талап кылынат.  

Өлгөн мал-жандыктардын тарпын жок кылуунун төмөнкүдөй ыкмалары колдонулуп келинет: 

ветеринардык-санитардык жок кылуучу заводдордо кайра иштетүү, биотермикалык чуңкурларда 

өрттөп жок кылуу жана зыянсыздандыруу, айрыкча коркунучтуу илдеттерге (сибирь жарасы, эмкар,  

чума ж.б.)  чалдыккандарды өрттөп гана жок кылуу талап кылынат. Мындан тышкары, алар 

жугуштуу илдеттер толук зыянсыздандырылган атайы ветеринардык-санитардык заводдордо жок 

кылынат. Ошондой эле, жандыктардын тарптары атайы казылган чуңкурларда же ар кандай 

конструкцияда жасалган мештерде өрттөлөт. Сөөк ундарын жасап чыгарган заводдордо кайрадан 

иштетүү мал-жандыктардын тарптарын жок кылуунун ветеринардык-санитардык жана экономикалык 

көз караштан эң эле натыйжалуу ыкмасынан болуп саналат. Мындай заводдорго алынып келинген 

тарптар алгач майдаланып, ваакумдук-горизонталдык казандарда кургак буу менен кайрадан 

иштетилип, мунун натыйжасында сөөк уну алынат. 

Ал эми мындай заводдордон алыс жайгашкан райондордо мал-жандыктын жана канаттуулардын 

тарптары биотермикалык чуңкурларда (Беккари чуңкурунда) өрттөлүп жок кылынат. Мындай жайлар 

Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча областтык мамлекеттик уруксаты менен типтүү 

долбоорлор боюнча казылат. Беккари чуңкуру калктуу пункттардан, көлмөлөрдөн, таза суу 

кудуктарынан жана мал сугаруучу арыктардан кеминде 1 киллометр алыс аралыкта, жер астынан суу 

чыкпаган көтөрүңкү бийик, кургак жерде казылат. 200 чарчы метр келген жер тилкеси кеминде 2 

метрдик бийиктикте короолонот. Анын ичинде 

1.4 метр тереңдикте туурасы 1 метр келген 

чуңкур казылат. Жер тилкесинин орто ченине 

тереңдиги 9-10 метр узун-туурасы 3 х 3 метр 

келген аң казылат. Анын ички беттери суу 

өткөрбөгөн материалдар (кыш, чайыр капталган 

тактайлар) менен  беттелет. Түбүнө бетон же 

чопо ташталат. Аңдын дубалдары жер 

кыртышынын деңгээлинен 20 см деңгээлинде 

көтөрүңкү абалында болот. Аңдын оозу 

кулпуланган, желдетип туруучу көзөнөкчөлөрү 

бар  эки катар капкак менен бекем жабылат. 

Аңдын тегереги эки метр калыңдыктагы 

тосмолор менен толсулат. Тарптар салынып 

толтурулгандан 20 күн өткөндөн  кийин анын 

ичиндеги температура 65ºС жетет. Мындай 

температурада тарптардын эти сөөктөн ажырап, 

35-40 күндөн кийин эч кандай жыт бөлүп 

чыгарбаган бир түрдүү массага айланат. Ал эми 

Беккари биотермикалык чуңкурларга салынган 

тарптар термофилдик бактериялардын таасири 

астында чирий баштайт. Мында, температура 

басымы эң жогорку көрсөткүчкө жетип, 

патогендик микробдордун гана эмес, аларга 

окшош башка мителердин өлүп жок болушун 

шарттайт. 
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ТИРИЧИЛИК ТАШТАНДЫЛАРЫ МАСЕЛЕСИ БОЮНЧА ЖАМААТ 

МЕНЕН КАНДАЙЧА ИШ АЛЫП БАРУУ КЕРЕК? 

 
Экология маселеси менен иш алып барууга 

ниеттенген болсоңуз, эң оболу, экологиялык 

билим деңгээлине ээ болууга жана өзгөчө көңүл 

бурууну талап кылган маселелерди айырмалап 

билүүгө тийишсиз.  

Бул жерде да ушул маселеге арналган 

китепчелер, интернеттеги материалдар, 

окутуу багытындагы видеотасмалар жана 

албетте, эксперттердин корутундулары 

жардамга келет. Орчундуу ушул маселени түп 

тамырынан кеңири жана обүективдүү карап, 

чечмелөө үчүн бир нече маалымат булагына 

таянуу талап кылынат. 

 

 
 

 
Айлана-чөйрөнү тазалыкта күтүү маселеси бүгүнкү күндө жергиликтүү жамааттардын өкүлдөрүнүн 

көпчүлүгүнүн көңүлүн өзүнө бурууда. Бул жерде орчундуу учурларга көңүл буруу зарыл: бир 

жагынан алып караганда экология тууралуу көп сөз болгону менен  экологиялык проблемалардын 

жыл сайын курчуп, тереңдеп жатышы ушул маселени көз жаздымда калтырууга жол бербейт. Демек, 

эмнеден баштоо керек? Жергиликтүү жамаат өкүлдөрү бул багытта тиешелүү адистиги жок туруп, 

курчап турган чөйрө маселеси менен алектене алабы? Ушундай экологиялык маселелерди жаштар 

чече алабы? Мына ушул маселелер тууралуу биз ушул бөлүктө кең-кесири сөз кылабыз.   

АЙЫЛ ЖЕРИНДЕ ТАШТАНДЫЛАРДЫ ТАШЫП ЧЫГАРУУНУ КАНДАЙЧА 

УЮШТУРУУГА БОЛОТ? 

Шаарларда калдыктарды ташып чыгаруу иши кыйла жөнгө салынган, анткени буга муниципалдык 

кызматтар көз салып турат. Шаардан чыгып, айылды көздөй бет алганда эле, көңүл чөгөргөн 

көйгөйгө – үймөктөлүп жаткан тиричилик калдыктарына, уруксат берилбеген жерлерде ташталган 

таштандыларга күбө болосуң. Ушул эле көрүнүш жергиликтүү жамааттарда да кайталанат.  

Эгерде, таштандыларды ташып кетүү процесси жөнгө салынбаса, анда эмне кылуу керек? Көпчүлүк, 

короо четтерине атайы чуңкурларды казып, аларга тиричилик калдыктарын төгүп, толгондон кийин 

көөмп салуу менен проблемаларын чечип келүүдө. Ушунун өзү экологияга каршы гана эмес, алда 

канча коркунучтуу да!  

Эгерде, райондун аймагнда жергиликтүү бийлик органдары таштандыларды ташып кетүүнү уюштура 

албаса, анда ар бир жашоочу бул маселени өз алдынча чечүүгө тийиш. Бул маселени бир эле адам 

чечсе болот. Бул үчүн кайсыл фирма же уюм таштандыларды ташып кетүү менен алектене 

тургандыгын, алардын иштөө шарттарын жана силер менен иштешүүгө ниетин билүү зарыл. Андан 

соң аймактын жашоочуларын чогултуп, чогулуш өткөрүү  талап кылынат. Кулактандырууларды илип 

коюу менен эле элди  чогулта албайсың. Эгерде, ал экология маселесине анык тынчсызданган, бул 

көйгөйгө кайдыгер карабаган адам болсо, үймө-үй кыдырып, кызматташууга ниеттенген фирма 

сунуштаган кызмат көрсөтүү үчүн төлөм суммасын аларга макулдашып, бул маселени акырына 

чейин чечүүгө аракеттенет. Ошол аймакта көптөн бери жашаган адам болсо, үйдөн эле ким төлөөгө 

жөндөмдүү, ал эми кимиси жөндөмсүз экендигин аныктоо оңой болот.  

Бул үчүн анын колунда таштандыларды ташып кетүү наркы макулдашылган келишим болууга 

тийиш.  
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КАЛК ҮЧҮН МААЛЫМАТТЫК МАТЕРИАЛ 

Калк менен иш алып барууда маалыматтык жана үгүттөөчү плакаттар, жарнама щиттери, буклеттер 

жана баннерлер олуттуу роль ойнойт. Аларды даярдатып жасатууга чыгармачыл мамиле жасоо талап 

кылынат. Эгерде, калдыктар үйүлгөн жерде “Таштандылар үчүн 1000 сом айып төлөйсүңөр” деп 

жазып коюу башкача көз карашты жаратып, ошол жердин өзүндө таштандылар көбөйөт. Ал эми 

“Тазалык - ден соолуктун булагы!” же “Айлана-чөйрөнү таштандылардан сактайлы” деген 

жазууларга анчалык деле көңүл бурулбай, ал көндүмгө айланган.  

Колдонмо материалдарды шарттуу түрдө эки: маалыматтык жана агитациялык категорияга бөлүүгө 

болот. Төмөндө интернеттен алынган агитациялык жарнамалардын мисалдары келтирилген. 

 

 

Агитациялык үндөөлөрдөн айырмаланып, маалыматтык  материалдар тиричилик калдыктары 

жөнүндө ырааттуу маалыматтарды камтып, окурмандарга бул проблемаларды чечүү ыкмаларына 

багыт берет.  Маалыматтык материалдарда кооптуулукту жараткан калдыктар, аларды жок кылуу 

ыкмалары, айыл чарба азык-түлүк калдыктарын кайра иштетүү тажрыйбасы, калдыктарды кабыл 

алуу пункттары менен иш алып баруу тажрыйбалары сунушталат.  
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ТИРКЕМЕЛЕР 

1-ТИРКЕМЕ: ТОВАРЛАРДАГЫ БЕЛГИЛЕР 
 

 

“Хлор кошулбаган” белгиси 

Өндүрүүдө, кайра иштетүүдө, баштапкы чийки зат катары хлор камтылган 

кычкылдандыруучулар жана хлор аралашкан кошулмалар пайдаланылбаган 

продукцияларга “Хлор кошулбаган” белгиси коюлат. Белги ГОСТтун “Хлор 

кошулмалары жок продукция” деп аталган  Р 51101-98 ылайык белгиленет. 

 

“ЕС гүлү” белгиси 

Бул белги Европа бирлигине кирген өлкөлөрдө өз эрки боюнча экологиялык 

сертификациялоодон өткөн товарларга ыйгарылат. 

 

“Ыйык периште” белгиси 

Бул товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн 1977-жылы иштелип чыккан 

дүйнөдөгү эң алгачкы жана узакка өмүр сүргөн белги.  

 

Бул белги “Германия сапат жана маркировка гарантиясы институту” 

бирикмеси тарабынан ыйгарылуучу экологиялык коопсуздук белгиси. Ал 

өндүрүлүп жаткан продукция экинчи жолу кайра иштетилген чийки заттан 

даярдалаарын, ошондой эле экологиялык жактан таза продукция 

экендигинин тастыктамасы.   

 

“Ак куу” белгиси 

Бул белги Скандинавия өлкөлөрүндө жана Германияда экологиялык 

сертификациялоодон өткөн товарларга ыйгарылат.  

 

“Өмүр жалбырагы”  

Бул Россиянын алгачкы экологиялык маркировкасы. Өз эрки боюнча 

экологиялык сертификациялоонун бул системасы 2011-жылы Санк-

Петербургдагы экологиялык союз тарабынан иштелип чыккан. Бул белги 

продукциянын бардык баскычтарда экологиялык коопсуздукта 

даярдалгандыгынын тастыктамасы. “Өмүр жалбырагы” белгиси курчап 

турган чөйрөгө эч кандай зыян алып келбеген (даярдоо баскычынан 

таңычакталганга чейин) продукцияларга гана ыйгарылат.  

 

“Keep your country tidy» белгиси 

“Өлкөңдү тазалыкта сакта!” же “Калдыктарды таштаба”, бул белги таштанды 

салынган баштыкты үкөккө гана сал дегенди түшүндүрөт. Айрыкча  сырттан 

сатылып алынган сагыз оролгон кагаздар, суусундук куюлган банкалар 

сыяктуу калдыктар аралаш салынган  баштыкчаларды таштанды бактарына 

гана ырыгыткандарга ыраазычылык билдирген белги болуп саналат. 
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«Grune Punkt» белгисин которгондо «Жашыл чекит” деген түшүнүктү 

билдирет. 

Бул белги кайсыл бир продукт же анын бөлүгү кайра иштетүүгө боло турган 

материалдардан даярдалгандыгын билдирет. Мындай белги Германияда 

иштелип чыккан “Экологиялык таңычак” аталышындагы калдыктарды кайра 

иштеп чыгуу программасына   финансылык колдоо көрсөткөн 

компаниялардын продукцияларына коюлат. Башкача айтканда, бул белги 

Германия үчүн гана өзгөчөлөнгөн мааниге ээ.  

 

“Кайра иштетилген кагаз” белгиси 

Кагазды көп жолу кайталап пайдалануу менен ар бирибиз курчап турган 

чөйрөгө жардам көрсөтө алабыз. Кайталап пайдалануу кагаз калдыктарынын 

санын азайтып, планетанын табигый ресурсун сактап калууга өбөлгө түзөт.  

 

Мындай кагаздар кайра иштетилген материалдардан жасалган 

 

“Кайталап иштетилген материал (Recycled)” белгиси 

Кайра иштетилген чийки заттан даярдалган товар. Бирок бул белгини 

колдонуу эч кандай уюм тарабынан контролдукка алынбай келет. Демек, бул 

белгини каалагандардын бардыгы өз товарына кое берет. Теориялык көз 

караштан алганда бул белги тигил же бул продукт (же таңычак) кайра 

иштетилген же кайра иштетүүгө боло турган материалдардан 

жасалгандыгынын тастыктоосунан болууга тийиш. 

 

“Wheelie Bin» белгиси 

Бул белгини батарейкалардан жана элктрондук товарлардан көрүүгө болот.  

 

“Уулуу зат” (Poison) белгиси 

Уулуу зат белгиси 

 

“Курчап турган чөйрө үчүн коркунучтуу” белгиси 

Курчап турган чөйрө үчүн коркунучтуу белгиси мындай кооптуулукту 

жараткан заттар камтылган таңычактарга коюлат. Тиричилик товарлары 

салынган таңычактарга мындай белги коюлбайт. Ушул белгини пайдалануу 

шарттары Европа бирлигинин 76/548/ЕЕС директивасына карата 2-

тиркемесинде баяндалган. 

 

“Биологиялык кооптуулуктун эл аралык символу” белгиси 

Бул белги адам баласынын ден соолугуна зыяндуу биологиялык заттар 

сакталган, өндүрүлгөн же колдонулган жайлардын символу. 



 

38 

 

 

“Радиациялык кооптуулук” белгиси 

Бул белги бири-биринен 120º алыстыкта жайгаштырылган туурасы 60º 

түзгөн 3 сектор формасына ээ (“үч жалбырак”) радиациялык кооптуулуктун 

эл аралык шарттуу белгиси. Ал сары түстүн бетинде кара менен белгиленген.  

 

“Кайра иштетилүүчү пластик” белгиси 

Бул белги өнөр жайлык ыкмада кайрадан иштетилүүчү пластик идиштерине 

коюлат. Үч бурчтук ичиндеги сан аларды сортко бөлүп, кайра иштетүү ишин 

жеңилдетүү үчүн пластмассанын түрүн көрсөтөт. 

 

“Кайра иштетилүүчү №1 пластик” белгиси 

1. РЕТ(Е) же ПЭТ – полиэтилентерфталат. Бул белги ар кандай 

суусундуктар, соктор, суулар куюлуучу бөтөлкөлөрдүн, банкалардын, 

коробкалардын бетине коюлат. Булар кайталап пайдалануу үчүн кайра 

иштетүүгө өтө ыңгайлуу. 

 

“Кайра иштетилүүчү №2 пластик” белгиси 

2. РЕНD (HDPE) же ПВД – жогорку басымда иштетилген полиэтилен. Сүт 

азыктары жана суу куюу үчүн идиштерди жана агартуучу заттарды, 

шампундарды, жууп-тазалоочу каражаттарды куюп сатуу үчүн идиштерди 

жасоодо пайдаланылат. Булар кайталап пайдалануу үчүн кайра иштетүүгө 

өтө ыңгайлуу. 

 

“Кайра иштетилүүчү №3 пластик” белгиси 

3. PVC же ПВХ – поливинилхлорид. Терезелерди жууп-тазалоочу 

суюктуктар, тамак-ашка керектелүүчү өсүмдүк майларын куюу үчүн 

каралган идиштерди жасоодо пайдаланылат. Мындан тышкары, ар кандай 

тамак-аш азыктарын, тоң майлар салынган банкаларды жасоодо да 

колдонулат. Дал ушул пластикти кайра иштетүүгө дегеле болбойт. 

Мындан тышкары, анда камтылган канцероген винилохлорид тамак-аш 

азыктарына сиңип, ошол аркылуу адам баласынын организмине тарай 

тургандыгынын ишенимдүү далили да бар. Буларды жасап чыгарууда 

вталаттар, оор металлдар жана башкалар сыяктуу өтө уулуу кошулмалар да 

пайдаланылат. ПВХны жасап чыгаруу, пайдалануу жана жок кылуу 

процесси өтө эле зыяндуу химиялык уулуу зат болуп саналган 

диоксиндерди көп өлчөмдө  пайда кылуу менен коштолот. 

 

“Кайра иштетилүүчү №4 пластик” белгиси 

4. PELD (LDPE) или ПНД – төмөнкү басымда иштетилүүчү полиэтилен. 

Полиэтилен пакеттерин, пластик баштыкчаларын жана бөтөлкөлөрүн 

даярдап чыгарууда колдонулат. Булар кайталап пайдалануу үчүн кайра 

иштетүүгө өтө ыңгайлуу. 

 

“Кайра иштетилүүчү №5 пластик” белгиси 

5. РР же ПП – полипропилен. Бул материалдан бөтөлкөлөрдүн капкактары, 

дисктер, ар кандай ширелер жана кетчуп үчүн бөтөлкөлөр, йогурт азыгынын 

идиштери, фотопленка кутучалары, каптар, ар кандай таралар, түтүктөр, 

техникалык аппаратура тетиктери, кездемеге кирбеген материалдар. Булар 

кайталап пайдалануу үчүн кайра иштетүүгө өтө ыңгайлуу. 
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“Кайра иштетилүүчү №6 пластик” белгиси 

6. PS же ПС  - полистирол. Эт азыгы жана куштардын эти салынып 

коюлуучу илегендерди, жумуртка салгычтарды, ошондой эле курулуш 

индустриясында жылуулукту жакшы сактаган плиталарды, бекем 

опалубкаларды, сэндвич панелдерин, тактай багеттерин, шыптарга 

капталуучу кооз плиткаларды жасоого болот.  Кайталап иштетүү жана 

пайдалануу кыйынчылыкка турат.  

 

“Кайра иштетилүүчү №7 пластик” белгиси 

7. O(ther) же БАШКАЛАР. Ар кандай пластик буюмдардын же 

полимерлердин, полиуретандын, поликарбонаттын, полиамиттин 

аралашмасы. Ушул белги көрсөтүлгөн таңычактарды кайра иштетүүгө дегеле 

болбойт. Алар таштандыларга ыргытылат же таштандыларды күйгүзүп жок 

кылган заводдорго жөнөтүлөт. 

 

“АБС кайра иштетилүүчү пластик” белгиси 

АБС. Акрилонитирилбутадиенистирол. Мониторлордун, телевизорлордун, 

кофе кайнатуучу чайнектердин, мобилдик телефондордун, 

электринструменттердин корпусун жасап чыгарууда колдонулат. Кайталап 

иштетүү жана пайдалануу кыйынчылыкка турат. 

 

“Кайра иштетилүүчү кагаз” белгиси 

PAP – кагаз. Ушул символдун ичинде камтылган сан сортторго бөлүү же 

кайра иштетүү ишин жеңилдетүү үчүн кагаздын түрүн аныктаган белги. 20 

деген сан картонду түшүндүрөт, 21 – катуу кагазды, 22 – жөн эле кагазды, 23 

– полиграфиялык картонду түшүндүрөт. 

 

“Кайра иштетилүүчү болот” белгиси 

FE – болот. Ушул материалдан жасалган коютулган сүт куюлган банкаларды 

өнөр жайлык ыкмада гана кайра иштетүүгө болот.  

 

“Кайра иштетилүүчү алюминий” белгиси 

AL – алюминий. Ар кандай бет майлар салынган кутучаларды өнөр жайлык 

ыкмада гана иштетүүгө болот.  

 

“Кайра иштетилүүчү жыгач” белгиси 

FOR - жыгач 

 

“Кайра иштетилүүчү текстиль” белгиси 

ТЕХ – текстиль. Ушул символдун ичинде камтылган сан сортко бөлүү жана 

кайра иштетүү ишин жеңилдеттүү үчүн материалдын түрүн чагылдырат. 60 

деген сан пахтаны, 61 – ийрилген буланы, 6х – башка текстилди түшүндүрөт 
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“Кайра иштетилүүчү айнек” белгиси 

GLS – айнек. Ушул символдун ичинде камтылган сан сортко бөлүү жана 

кайра иштетүү ишин жеңилдеттүү үчүн айнектин түрүн чагылдырат. 70 

деген сан – түзсүз тунук айнекти, 71 – жашыл түстөгү айнекти, 72 – күрөң 

түстөгү айнекти , 73 – бөтөлкө (кара-күрөң) түстөгү айнекти, 74 – ачык күрөң 

түстөгү айнекти, 75 – коргошун аз кошулган айнекти, 76 – хрусталды, 77 – 

жез капталган айнекти, 78 – күмүш капталган айнекти, ал эми 79 – алтын 

жалатылган айнекти түшүндүрөт. 

 

“Композициялык материалдар” белгиси 

Символдун ичиндеги 80 деген сан – кагазды+ар кандай металлды, 82 – 

кагазды+алюминийди, 83 – кагазды+ калайды түшүндүрөт. 

 

“Композициялык материалдар” белгиси 

Символдун ичиндеги 81 деген сан – кагазды+пластикти түшүндүрөт. 

 

“Композициялык материалдар” белгиси 

Символдун ичиндеги 84 деген сан – кагазды+пластикти+алюминийди, 85 – 

кагазды+ пластикти+алюминийди+калайды түшүндүрөт. 

 

“Композициялык материалдар” белгиси 

Символдун ичиндеги 90 деген сан – пластикти+алюминийди 

(антистатикалык баштыкчаларды), 91 – пластикти+калайды, 92 – 

пластикти+ар кандай металлды, 93 – C/LDPE – пластик+ ар кандай 

металлдар (тоңдурулган жаышлчалар үчүн баштыкчалар), 95 – 

айнек+пластик, 96 – айнек+алюминий, 97 – айнек+калай, 98 – C/GL – 

айнек+ар кандай металлдарды (чапталып жабылуучу капкагы бар, жалтырак 

кагаз капталган кофе сакталуучу банкалар)  түшүндүрөт. 
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2-ТИРКЕМЕ: ТИРИЧИЛИК ТАШТАНДЫЛАРЫ МАСЕЛЕСИН ЧЕЧҮҮ 

АЛАРГА ТАПШЫРЫЛГАН МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАР 

Байланыш маалыматтары калктуу пункттун жери боюнча такталат. 
 

Ведомствонун 

аталышы 
Жоопкерчилик деңгээли 

Министрликтер 

Өзгөчө кырдаалдар 

министрлиги 

• айыл чарба калдыктарына мониторинг жүргүзүү, 

• айыл чарба химиясынын калдыктарына мониторинг 

жүргүзүү. 

Саламаттыкты сактоо 

министрлиги 

• калдыктардын калктын ден соолугуна тийгизген таасирине 

мониторинг жүргүзүү. 

Агенттиктер   

Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги 

Инспекциялар  

Тамак-аш азыктары, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук                                          

боюнча мамлекеттик инспекция 

Экологиялык жана 

техникалык 

коопсуздук боюнча 

мамлекеттик 

инспекция 

• өндүрүш объекттеринин ишине инспекторлук текшерүүлөрдүн 

маалыматтары, 

• тиричилик калдыктары ташталган полигондордун абалына 

мониторинг жүргүзүү, 

• курчап турган чөйрөнү булгоого жол бергендиги үчүн айыптык 

төлөмдөр.  

Жана башкалар  

Санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл мамлекеттик департаменти (ДГСЭН) 

Жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу 

органдары 

• жергиликтүү экологиялык фондулардын пайдаланылышы 

боюнча маалыматтар, 

• калдыктар көмүлгөн жерлер боюнча маалыматтар, 

• курчап турган чөйрөнү булгоого жол бергендиги үчүн айыптык 

төлөмдөр, 

• ишембиликтерди уюштуруу жана өткөрүү, 

• таштандыларды ташып кетүүнү уюштуруу 

Шаардын мэриясы • жергиликтүү экологиялык фондулардын пайдаланылышы боюнча 

маалыматтар, 

• калдыктар көмүлгөн жерлер боюнча маалыматтар, 

• курчап турган чөйрөнү булгоого жол бергендиги үчүн айыптык 

төлөмдөр, 

• ишембиликтерди уюштуруу жана өткөрүү, 

• таштандыларды ташып кетүүнү уюштуруу 

Прокуратура • жергиликтүү жашоочуларга экологиялык коопсуздукту 

бузууларга бөгөт коюу жагында колдоо көрсөтүү 

(таштандыларды өрттө, коомдук жайларга, алар үчүн каралбаган 

жерлерге таштандыларды ыргытуу, ошондой эле өтө кооптуу 

калдыктарды мыйзамсыз жок кылуу. 

Министрликтер • өтө кооптуу калдыктарга мониторинг жүргүзүү, 

• калдык сактоочу жайлардын жана уран калдыктарынын абалына 

мониторинг жүргүзүү.  
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3-ТИРКЕМЕ: ТИРИЧИЛИК ТАШТАНДЫЛАРЫ  МАСЕЛЕСИН ЖӨНГӨ 

САЛГАН ЧЕНЕМДИК УКУКТУК АКТЫЛАР 

• Кыргыз Республикасында жерди пайдалануу жана коргоо үчүн мамлекеттик көзөмөл жөнүндө 

жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1996-жылдын 20-декабрындагы №612 токтому). 

• Кыртыштын биологиялык булгануусу үчүн мамлекеттик көзөмөлдү жүзөгө ашыруу жөнүндө 

нускоо (Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоо боюнча мамлекеттик комитетинин 

1994-жылдын 31-майындагы буйругу). 

• Кыртыштын химиялык заттар менен булгануу коркунуч даражасына баа берүү боюнча 

усулдук көрсөтмө (СССРдин Башкы мамлекеттик санитардык дарыгеринин 1987-жылдын 13-

мартындагы №4266-87 токтому).  

• Жерлерди бир категориядан башкасына которуунун же бир түрүнөн башкасына которуунун 

(трансформациялоонун) тартиби жөнүндө жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-

жылдын 22-январындагы N 19 токтому).   

• Жерди рекультивациялоо (калыбына келтирүү) жана аларды пайдаланууга кабыл алуунун 

тартиби жөнүндө жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1993-жылдын 12-июлундагы 

№304 токтому). 

• Кыргыз Республикасында жерди бузгандык үчүн айыптардын өлчөмүн эсептөөгө такса 

колдонуунун тартиби(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 7-сентябрындагы 

N668 токтому) . 

• Калдыктардын мамлекеттик кадастры жана коркунучтуу калдыктарды паспорттоштурууну 

жүргүзүү жөнүндө жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 19-

августундагы N389 токтому) 

• Өндүрүш жана керектөө калдыктарын пайдалануунун мамлекеттик программасы (Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 19-августундагы N389 токтому) 

• Айыл чарба багытындагы жерлердин нарктык баасын (нормативдик баасын) аныктоо тартиби 

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 4-февралындагы N47 токтому) 

• Жерди бузуп зыян келтиргени үчүн материалдык жоопкерчилик жөнүндө (Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 7-сентябрындагы N 668 токтому) 

• Сатылууга жараксыз деп табылган продукцияны (товарларды) жок кылуу (кайра иштетүү) 

тартиби жөнүндө жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1997-жылдын 9-июлундагы 

№407 токтому). 

•  “Радиоактивдүү калдыктар менен иштөө” санитардык нормалар жана эрежелер СПОРО-2000  

(Кыргыз Республикасынын Башка мамлекеттик санитардык дарыгеринин 2000-жылдын 12-

февралындагы №8 токтому). 

• Мамлекеттер аралык ГОСТ 17.9.1.2-2001 “Жаратылышты коргоо. Калдыктар менен иш алып 

баруу. Калдыктарды классификациялоо, идентификациялоо жана коддоштуруу. Негизги 

жоболор” стандартын колдонуу боюнча нускоо (Кыргыз Республикасынын экология жана 

өзгөчө кырдаалдар министринин 2005-жылдын 5-январындагы № с6 буйругу). 

• Уулуу калдыктар менен иштөө алгачкы эсепке алуу тартиби (Кыргыз Республикасынын 

экология жана өзгөчө кырдаалдар министринин 2005-жылдын 5-январындагы № с6 буйругу). 

•  Кооптуу калдыктардын курчап турган чөйрө үчүн кооптуулук классына таандык кылуу 

критерийлерин аныктоо боюнча нускоо (Кыргыз Республикасынын экология жана өзгөчө 

кырдаалдар министринин 2005-жылдын 5-январындагы № с6 буйругу).  

• Ишкананын аймагында өнөр жайынан чыккан уулуу калдыктардын топтолгон жалпы санын 

аныктоо боюнча нускоо (Кыргыз Республикасынын экология жана өзгөчө кырдаалдар 

министринин 2005-жылдын 5-январындагы № с6 буйругу). 

• Ишкананын аймагынан тышкары жайгашкан топтогучтардагы өнөр жай калдыктарында 

уулуу аралашмалардын эң жогорку санын аныктоо боюнча нускоо (Кыргыз Республикасынын 

экология жана өзгөчө кырдаалдар министринин 2005-жылдын 5-январындагы № с6 буйругу).  

• Уулуу өнөр жай калдыктарын топтоо, ташуу, зыянсыздандыруу жана көмүү тартиби (Кыргыз 

Республикасынын экология жана өзгөчө кырдаалдар министринин 2005-жылдын 5-

январындагы № с6 буйругу). 

• Кыргыз Республикасында калдыктар менен иштөөнү нормага салуу тартиби жөнүндө нускоо 

(Кыргыз Республикасынын айлана-чөйрөнү коргоо министринин коллегиясынын 1999-

жылдын 17-сентябрындагы №3 токтому).  
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• Муниципалдык калдыктар менен иштөө боюнча сунуш-көрсөтмөлөр (Кыргыз 

Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу  иштери боюнча мамлекеттик 

агенттигинин 2007-жылдын 13-ноябрындагы № П-69 буйругу). 

• Катуу тиричилик калдыктарынын топтолгон нормасын аныктоо боюнча сунуш-көрсөтмөлөр 

(Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу  иштери боюнча мамлекеттик 

агенттигинин 2007-жылдын 13-ноябрындагы № П-69 буйругу). 

• Бишкек шаарында менчик формасынан көз карандысыз чарба жүргүзүүчү субъекттер үчүн 

катуу тиричилик таштандыларды ташып чыгарууга жана утилизациялоо кызмат 

көрсөтүүлөрүнө тарифтер прейскуранты (Бишкек шаардык кеңешинин 2008-жылдын 15-

январындагы №391 токтому). 

 

ИНТЕРНЕТТЕГИ ПАЙДАЛУУ КЕҢЕШТЕР 

• www.hss.de – Ханнс Зайдель Фондусунун расмий сайты 
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