
КЫРГЫЗСТАНДЫН 
ТҮШТҮГҮНДӨГҮ 
КӨМҮР БАЗАРЛАРЫНДА 
ТУНУКТУУЛУКТУ ЖАРАТУУ 

2013

Бул басылма Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү агенттиги (USAID) аркылуу Америка 
элинин жардамы менен ишке ашырылды.  Басылманын мазмуну үчүн «Юнисон» коомдук Фонду жооптуу 
жана ал USAID же Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтүнүн көз карашын сөзсүз түрдө чагылдыруусу шарт 
эмес. 

«Юнисон» коомдук Фонду - 2002-жылдан бери туруктуу энергетика жана курчап турган чөйрө 
жаатында иштеген көз карандысыз коммерциялык эмес уюм, ак ниеттүү башкаруу, экология 
жана энергетикалык натыйжалуулук боюнча эл аралык жана практикалык долбоорлорду 
ишке ашырат, маалыматтык камсыздоону жакшыртууга, ошондой эле мамлекеттик 
түзүмдөрдүн жана жарандык коомдун энергетика жана экологиялык жааттардын көйгөйлөрү 
боюнча конструктивдүү өз ара аракеттенүүсүнө шарт түзөт.

«Юнисон» коомдук Фонду                                             
Кыргызстан, Бишкек ш. 720011                                                        
Абдымомунов көч. 145

Тел.: +996 312 438 626
Факс: +996 312 901 216
E-mail: ofce@unison.kg
www.unison.kg

Ош шаарындагы аймактык офиси
Кыргызстан, Ош ш. 723510 

Масалиев көч. 97/3

Тел.: +996 3222 2 83 48
Факс: +996 3222 2 83 48

E-mail: osh@unison.kg
www.unison.kg

«ЮНИСОН»
КООМДУК ФОНДУ

Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин 
алдындагы Отун-энергетика комплексиндеги ачыктык 
демилгеси боюнча Байкоочу кеңеши жана «Юнисон» Коомдук 
фонду  АКШнын эл аралык өнүктүрүү  Агенттигинин (USAID/OTI) 
өткөөл мезгилдеги демилгелер Программасынын колдоосу 
менен 2012-2013-жылдарындагы жылытуу мезгилинде 
«Кыргызстандын Түштүгүндөгү көмүр базарларында 
тунуктуулукту жаратуу» долбоорун ишке ашырды. Бул иш-
аракеттердин алдыга койгон максаты болуп Кыргызстандын 
түштүк элинин көмүр базарларынын иштөөсүндөгы  баалардын, 
ошондой эле сапатынын  айырмачылыктары жөнүндөгү 
маалыматтарынын деңгээлин жогорулатуу менен жылытуу 
мезгилинде ыңгайлуу баадагы көмүр сатып алууга колдоо 
көрсөтүү эсептелет.
Бул долбоорду ишке ашырууда Кыргызстандын  Түштүгүндөгү 
көмүр кендери чыгуучу жана сатылуучу түйүндөрдүн картасы 
басылып чыгып, элдин жана ушул маселеге тикеден-тике 
тиешеси бар  мамлекеттик түзүлүштөрүнүн арасында 
таркатылды.
Ушул китепчеде Республиканын түштүк облустарынын 2012-
2013-жылдарындагы жылытуу мезгилине карата көмүр 
кендеринин жана сатуу түйүндөрүнүн карталары чийилип 
түшүрүлгөн. Карталарды көмүр кендерин казып алуу жана 
өндүрүүдөгү сапатын анализдөө жыйынтыгы менен болжолдуу 
базар баалары жөнүндөгү кыскача маалыматтар толуктайт. 
Бул чыгарма негизинен түздүктө жашагандардан айырмаланып 
жылытуу мезгили узак болгондугуна байланыштуу болгон 
тоолуу жерлерде жашаган элдин  көйгөйлөрүнө байланыштуу 
болгон кызыкчылыктарын камтып өтөт. Ушуга ылайык, алар 
биринчи кезекте тамак бышырууга жана үй жылытууга көмүр 
сатып алууга муктаж.
Тилекке каршы, бул өкүнүчтүү маселе 2012-2013-жылдарындагы 
жылытуу мезгилинде гана эмес, келээрки жылытуу 
мезгилдеринен да орун алат, ошондуктан ушул китепче 
Республиканын түштүк аймагындагы  шаарларда жана 
айылдарда жашаган элдерине арналып, жылытуу мезгилине 
даярдык көрүүдө, көмүрдүн сапаты жана баасы тууралуу жакшы 
багыт берет деп үмүт кылабыз.



Нымдуулугу Күлдүүлүгү Учуп чыгуучу зат  Күйүүнүн салыштырмалуу жылуулугу  

9,8% 5,4% 39,7% 26,54 МДж/кг   же болбосо  6351  ккал/кг  

БАТКЕН ОБЛУСУНДАГЫ 
КӨМҮР КЕНИ КАЗЫЛУУЧУ ЖЕРЛЕР

Кыргызстандын бөлүгүндөгү Мадыген, Шураб III, Түштүк Гарм, Баткен көмүр казылуучу жерлер Шураб 
кенине чектеш болуп туташтырылган көмүр аянтынан орун алган.  Мындан сырткары  Курганташ, 
Калачмазар, Камышбашы, Лякан, Шураб I жана  Шураб II  көмүр кендери Таджикстан Республикасынын 
аймагынан орун алган. 
Шураб тайпасындагы көмүр кенинин жалпы аянты  болжолдуу 2100 км²  түзөт. Кыргызстандын бөлүгүндөгү 
негизги баланстык камылгасы 140 325 миң тоннаны камтыйт.

“Самаркандек” көмүр кени казылуучу жер

1 тоннага  баасы: Жылытуу мезгилинин  башталышында “Самаркандек” шахтасында – 4500 сом. 
Жылытуу мезгилиндеги бир тоннага болгон төмөнкү жана жогорку баасы: 
Баткен ш.  – 5500-8000 сом; Кызыл-Кыя ш.   – 5000 – 7000 сом.

Таджикистандын Пролетарск темир жол бекетинен түштүктү карай 40 км аралыктагы Түштүк-Фергана көмүр 
бассейнинин батышынан орун алган.
Баланстык камылганын суммасы 188 628 миң тоннаны түзөт. Көмүр кенинин  бир жылдык өндүрүүсү  
(1993-ж. абалына карата)  304 миң  тоннаны түзгөн. Бул кубаттуулукта иштеп жаткан шахталар жана 
тилкелер болжолдуу болуп  200 жылдык камылга менен камсыздалган.  Ошону менен бирге, жалпы 
өндүрүлгөн көмүр кенин иштеп чыгуудагы жоготуулардын көлөмү  18,75 баштап 24,2 %  чейин түзөт.

“Сүлүктү” көмүр кени казылуучу жер (“Сүлүктү-көмүр” шахтасы)

Тоннага баасы: Жылытуу мезгилинин башталышында “Сүлүктү” шахтасында - 3800 сом.

Жылытуу мезгилиндеги бир тоннага болгон төмөнкү жана жогорку баасы: 

Исфана ш. – 5500 – 9000 сом;  Баткен ш. – 7000-13000 сом; Кадамжай ш.т.а.- 10000-13000 сом.

Көмүр кени Алай тоо кыркаларынын түндүгүнөн, Исфайрам дарыясынын чыгыш тарабынан орун алып 
1898-жылдан тартып иштейт. Кызыл-Кыя  көмүр кени, эки ири тилкеден болуп, казылып алынуучу көмүрдүн 
жалпы камылгасы (01.01.2000-ж.карата)  – 106 549 миң  тоннаны түзөт.

 «Кызыл-Кыя» көмүр кени казылуучу жер

Алай районунун Алай тоо кыркаларынын түштүк боорундагы Кызыл-Булак кен казылуучу жеринен орун 
алган. Кызыл-Булак көмүр кен чыгуучу жерде бекитилген камылга - 3710 миң тоннаны түзөт (01.01.1996-ж.).

БАШКА КӨМҮР КЕНДЕРИНЕН:

1 тоннага  баасы: Жылытуу мезгилинин  башталышында “Сары-Могол” шахтасында – 2800 сом.    
Жылытуу мезгилиндеги бир тоннага болгон төмөнкү жана жогорку баасы: 
Кызыл-Кыя ш. – 4000 – 7000 сом; Кадамжай ш.т.а. – 5500 - 8500 сом.

 Ош облусунун “Сары-Могол” көмүрү

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУНДАГЫ 
КӨМҮР КЕНИ КАЗЫЛУУЧУ ЖЕРЛЕР

Көмүр кен жаткан жай, Жалал-Абад шаарынан 30 км аралыктагы Сузак районунун Суран-Дөбө тоолорунун 
Түштүк-Батыш эңкейишинен орун алган. Кен чыгуучу жердин жалпы аянты болжолдуу  32 км2. Көмүрдүн 
жалпы камылгасы (01.01.1997-ж. карата)  -  58717 миң тонна.

 “Көк-Жангак” көмүр кени казылуучу жер

1 тоннага  баасы: Жылытуу мезгилинин  башталышында “Көк-Жангак” шахтасында – 2600 сом.
Жылытуу мезгилиндеги бир тоннага болгон төмөнкү жана жогорку баасы: 
Көк-Жангак ш.-3140-6000 сом; Жалал-Абад ш. - 3570 – 6250 сом.
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Нымдуулугу Күлдүүлүгү Учуп чыгуучу зат  Күйүүнүн сал ыштырмалуу жылуулугу  
13,9% 5,5% 34,8% 18,04 МДж/кг  же болбосо  4316  ккал/кг  

Нымдуулугу  Күлдүүлүгү  Учуп чыгуучу зат  Күйүүнүн салыштырмалуу жылуулугу  

5,4% 8,3% 38,4% 25,85 МДж/кг  или 6185  ккал/кг  

Нымдуулугу Күлдүүлүгү Учуп чыгуучу зат Күйүүнүн салыштырмалуу жылуулугу  

5,7% 21,2% 29,7% 24,47  МДж/кг же болбосо  5855 ккал/кг  



ОШ ОБЛУСУНДАГЫ 
КӨМҮР КЕНИ КАЗЫЛУУЧУ ЖЕРЛЕР

Көмүр кени жаткан жай, Көк-Жангак (Түлөк-Маркай) көмүр кенинин түштүк курамына кирет. Маркай 
тилкесиндеги 7 пласттын ичинен 3 пластынын өнөр-жайлык  мааниси бар. Негизинен бардык пласттардын 
түзүлүшү  татаал болуп саналат.

“Маркай” көмүр кени казылуучу жер

1 тоннага  баасы: Жылытуу мезгилинин  башталышында “Маркай” шахтасында – 2800 сом.
Жылытуу мезгилиндеги бир тоннага болгон төмөнкү жана жогорку баасы: Жалал-Абад ш. – 4000 – 8900 сом; 
Сузак а. – 3400 – 5500 сом; Базар-Коргон а. -2850 – 5000 сом; Масы а. (Ноокен) – 2850 – 6000 сом. 

Көмүр кени жаткан жай, Фергана өрөөнүнүн Түндүк-Чыгыш бөлүгүндөгү Нарын өрөөнүндөгү дарыянын, 
Жалал-Абад облусунун Аксы жана Ноокен районунун аймагында орун алган. Бүткүл аянттардагы көмүрдүн 
жалпы камылгасы -  56379,  баланстан сырткары -10647 миң тонна (2000-ж.карата).

“Таш-Көмүр” көмүр кени казылуучу жер

1 тоннага  баасы: Жылытуу мезгилинин  башталышында “Таш-Көмүр” шахтасында – 2600 сом.
Жылытуу мезгилиндеги бир тоннага болгон төмөнкү жана жогорку баасы: Таш-Көмүр ш. – 2000 – 2600 сом; 
Ала-Бука а. – 4280 – 5100 сом; Токтогул а. – 4000 – 5500 сом; Терек-Сай а. – 4000 – 5700 сом.

Көмүр кени Нарын дарыясына оң жагынан куюлуучу Кара-Суу дарыяларынын аралыгындагы суу 
бөлгүчүнүн жээгинен түндүктү карай Таш-Көмүр шаарынан түздөн-түз 25 км аралыкта жайгашкан. Көмүр 
кенинин аянты болжолдуу болуп  23 км²  түзөт. Көмүрдүн жалпы камылгасы -  58562 миң тонна: Тегене-
Карьерный-6878, Тегене-Шахтный-51683 миң тонна. (1996-ж. карата).

 “Тегене” көмүр кени казылуучу жер

1 тоннага  баасы: Жылытуу мезгилинин  башталышында “Таш-Көмүр” шахтасында – 2600 сом. 
Жылытуу мезгилиндеги бир тоннага болгон төмөнкү жана жогорку баасы: Таш-Көмүр ш. – 2000 – 2600 сом; 
Ала-Бука а. – 4280 – 5100 сом; Токтогул а. – 4000 – 5500 сом; Терек-Сай а. – 4000 – 5700 сом.

ОБЛУСТУН АЙМАГЫНДА БАШКА КӨМҮР КЕНДЕРИНЕН КӨМҮР САТЫЛГАН ЭМЕС.

Алай районунун Алай тоо кыркаларынын  Түштүк боорундагы  Кызыл-Булак  кен казылуучу жеринен орун 
алган. Кызыл-Булак кен чыгуучу жерде бекитилген камылга – 3710 миң тоннаны түзөт  (01.01.1996-ж.).

 “Сары-Могол” көмүр кени казылуучу жер

1 тоннага  баасы: Жылытуу мезгилинин  башталышында “Сары-Могол” шахтасында – 2800 сом. 
Жылытуу мезгилиндеги бир тоннага болгон төмөнкү жана жогорку баасы: Ош ш. – 4300 – 6000 сом; 
Араван а. – 4000 – 6500 сом; Ноокат ш. – 4750 – 6500 сом; Өзгөн ш. – 5000 – 6500 сом; Кара-Кулжа а. – 5000 – 7000 сом; 
Кара-Суу ш. – 5500 – 6750 сом; Гүлчө а. (Алай) – 5000 – 6000 сом; Дароот-Коргон а. (Чоң-Алай) – 5000 – 5500 сом.

Көмүр кени чыккан жер, Ак-Буура дарыясынын сол жээгинен куюучу Кожо-Келен дарыясынын ылдыйкы 
агымындагы Кара-Суу районунун Папан айылынан 43 км. аралыкта орун алган. 
Катташтырылбай чыгуучу 4 көмүр пласты аныкталган: Түндүк, Кожокелен I,II жана  III.  Бекитилген көмүрдүн 
камылгасы  ( Кожокелен II участкасы гана)  60,2 миң тоннаны  С2 (06.1994 ж.)  категориясында  түзөт. 

“Кожо-Келен” көмүр кени казылуучу жер

1 тоннага  баасы: Жылытуу мезгилинин  башталышында “Сары-Могол” шахтасында – 2800 сом. 
Жылытуу мезгилиндеги бир тоннага болгон төмөнкү жана жогорку баасы: Ош ш. – 4300 – 6000 сом; 
Араван а. – 4000 – 6500 сом; Ноокат ш. – 4750 – 6500 сом; Өзгөн ш. – 5000 – 6500 сом; 
Кара-Кулжа а. – 5000 – 7000 сом; Кара-Суу ш. – 5500 – 6750 сом; Гүлчө а. (Алай) – 5000 – 6000 сом; 
Дароот-Коргон а. (Чоң-Алай) – 5000 – 5500 сом. 36

Нымдуулугу Күлдүүлүгү Учуп чыгуучу зат  Күйүүнүн салыштырмалуу жылуулугу  

6,8% 4,2% 19,3% 28,14  МДж/кг  же болбосо  6734  ккал/кг  

Нымдуулугу Күлдүүлүгү Учуп чыгуучу зат  Күйүүнүн салыштырмалуу жылуулугу  

8,4% 29% 25,4% 20,39  МДж/кг  же болбосо  4878 ккал/кг  

Нымдуулугу Күлдүүлүгү Учуп чыгуучу зат  Күйүүнүн салыштырмалуу жылуулугу  

4,7% 17% 33,0% 21,79  МДж/кг  же болбосо  5213 ккал/кг  

Нымдуулугу  Күлдүүлүгү  Учуп чыгуучу зат  Күйүүнүн салыштырмалуу жылуулугу  

5,4% 8,3% 38,4% 25,85 МДж/кг  же болбосо 6185  ккал/кг  

Нымдуулугу Күлдүүлүгү Учуп чыгуучу зат  Күйүүнүн салыштырмалуу жылуулугу  

12,8% 11,1% 39,2% 21,94  МДж/кг  же болбосо  5248 ккал/кг  



Таджикистандын Пролетарск темир жол бекетинен түштүктү карай 40 км аралыктагы Түштүк-Фергана көмүр 
бассейнинин батышынан орун алган. Баланстык камылганын суммасы 188 628 миң тоннаны түзөт. Көмүр 
кенинин  бир жылдык өндүрүүсү (1993-ж. абалына карата) 304 миң  тоннаны түзгөн. Бул кубаттуулукта 
иштеп жаткан шахталар жана тилкелер болжолдуу болуп 200 жылдык камылга менен камсыздалган.  
Ошону менен бирге, жалпы өндүрүлгөн көмүр кенин иштеп чыгуудагы жоготуулардын көлөмү  18,75 
баштап 24,2 %  чейин түзөт.

Баткен облусунун “Сүлүктү” көмүр кени  (“Сүлүктү көмүрү”)

1 тоннага  баасы: Жылытуу мезгилинин  башталышында “Сүлүктү” шахтасында     – 3800 сом.
Жылытуу мезгилиндеги бир тоннага болгон төмөнкү жана жогорку баасы: Ош ш. – 10000 – 14000 сом;  
Араван а. - 9000-14000 сом.

БАШКА КӨМҮР КЕНДЕРИНЕН:

Көмүр кени чыккан жер, Ак-Буура дарыясынын сол жээгинен куюучу Кожокелен дарыясынын ылдыйкы 
агымындагы Кара-Суу районунун Папан айылынан 43 км. аралыкта орун алган. 
Катташтырылбай чыгуучу 4 көмүр пласты аныкталган: Түндүк, Кожокелен I,II жана III.  Бекитилген көмүрдүн 
камылгасы  (Кожокелен II участкасы гана)  60,2 миң тоннаны С2 (06.1994-ж.)  категориясында  түзөт. 

Ош облусунун “Кожо-Келен” көмүр кени

РЕСПУБЛИКАНЫН ТҮШТҮГҮНДӨГҮ БАШКА КӨМҮР КЕНДЕРИНЕН
(2012-2013-Ж. ЖЫЛЫТУУ МЕЗГИЛИНДЕ АЙМАКТАГЫ КӨМҮР САТЫЛБАГАН КӨМҮР КЕНДЕРИ):

Көмүр кени чыгуучу жер, Фергана тоо кыркаларынын түштүк-батыш тарабындагы Жазы дарыясынын оң 
жээгине  куюлуучу Кара-Дөбө жана Байбиче бассейндик орто агымдарынан, Ош облусунун Өзгөн 
районунан орун алган.  1990-жылдары кайра аныкталган участкаларындагы болжолдуу ресурстары:  
Балкамыш:Р1-5802; Р2-8196, жалпысы -13998; Батыш Дельдектоо: Р1-9871; Чыгыш  Дельдектоо: Р1-16577. 
Кендин жалпысы: Р1-32250, Р2-8196; Баары болуп - 40446 миң тонна.

Ош облусунун “Кара-Дөбө” көмүр кени

Көмүр кени чыккан жер, Ош облусунун Ноокат районунун Кызыл-Кыя шаарынан түтүк-чыгышты көздөй 12 
км аралыкта жайгашып 1987-жылы ачылган. Беш-Бурхан көмүр кенинин жалпы баланстык камылгасы 
38141 миң тоннага бааланган. Кен чыккан жерди  «Бешбурханкөмүр» АК иштетет.

Ош облусунун “Беш-Бурхан” көмүр кени

Көмүр кени Алай тоо кыркаларынын түндүгүнөн, Исфайрам дарыясынын чыгыш тарабынан орун алып 
1898-жылдан тартып иштейт. Кызыл-Кыя  көмүр кени, эки ири тилкеден туруп, казылып алынуучу көмүрдүн 
жалпы камылгасы (01.01.2000-ж.карата)  – 106 549 миң  тоннаны түзөт.

Баткен облусунун «Кызыл-Кыя» көмүр кени
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Нымдуулугу Күлдүүлүгү Учуп чыгуучу зат  Күйүүнүн салыштырмалуу жылуулугу  

9,8% 5,4% 39,7% 26,54 МДж/кг   же болбосо  6351  ккал/кг  

Нымдуулугу Күлдүүлүгү Учуп чыгуучу зат  Күйүүнүн салыштырмалуу жылуулугу  

12,8% 11,1% 39,2% 21,94 МДж/кг же болбосо  5248 ккал/кг  

Нымдуулугу Күлдүүлүгү Учуп чыгуучу зат Күйүүнүн салыштырмалуу жылуулугу  

1,348% 4,2% 6,6% 28,41 МДж/кг же болбосо  6798  ккал/кг  

Нымдуулугу Күлдүүлүгү Учуп чыгуучу зат  Күйүүнүн салыштырмалуу жылуулугу  

7,2% 14,0% 42,0% 21,84  МДж/кг  же болбосо  5225 ккал/кг  
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