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ЭКОНОМИКАНЫН СОЦИАЛДЫК КӨЙГӨЙЛӨРДҮ ЧЕЧҮҮДӨГҮ ТААСИРИ 

(ӨЗГӨН ШААРЫНЫН МИСАЛЫНДА) 

 
Бул макалада Өзгөн шаарынын тургундарынын социалдык көйгөйлөрдү каралып 

жатат, анын ичинен өзгөчө шаардын так ортосунан орун алган Ленин көчөсүндөгү 

эки көп кабаттуу үйлөрдөгү көйгөйлөргө көңүл бурулган. Бизге чейинки макалаларда 
Өзгөн шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдөгү тургундардын социалдык көйгөйлөрдү, 

айлана- чөйрөнүн тазалыгы, керектелүүчү суунун нормасы, жаш муундун эс алуусу 
үчүн керектүү аянтчалар, таштандыларды өз учурунда тазалоо жана өсүп келе 
жаткан жаш балдарды тарбиялоо толугу менен каралган эмес. 
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РОЛЬ ЭКОНОМИКИ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  

(НА ПРИМЕРЕ Г.УЗГЕНА) 

 

В данной статье рассматриваются социальные проблемы жителей г.Узгена, 

особое внимание удалено на два многоквартирных домов по ул. Ленина расположенный 
в центре города. К сожелению в известных работах [2, 6] не полном объеме 

рассмотрены социальные вопросы жителей многоквартирных домов г. Узгена по 
обеспечению питьевой водой, детской площадки для отдыха детей, своевременная 
уборка мусора из этих домов, обеспечения чистоты окружающей среды и воспитания 

подрастоящего поколения. Для решения социальных вопросов нужны определенное 
количество денежных средств, а это необходимая экономоческая предпосылка. 
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(BY EXAMPLE UZGENA City) 

 
This article discusses the social problem of residents of Uzgen, special attention has 

been removed to two many apartment buildings on ul. Lenin. Unfortunately, in the well-
known works [2, 6], the social issues of residents of apartment houses in Uzgen for drinking 

water, a playground for children’s rest, timely garbage collection from these houses, cleaning 
the environment and educating the younger generation were not fully considered. To solve 
social issues, a certain amount of money is needed, and this is a necessary  economic 

prerequisite. Before presenting the main text of the proposed article, the authors considered 
the issue of the appearance of the city of Uzgen. The article outlines ways to solve social 

issues for many apartment houses, in particular, a method has been proposed for drinking 
water supply for residents of houses to solve this problem, and how to improve the 
environment and sanitation of the Uzgen city site. 

 
Key words: Social problems, drinking water, valley, water supply, apartment house, 

sewage system, playground. 
 
Макаладагы негизги суроону чечүү менен бирге, биз Өзгөн шаарынын  пайда 

болушу жөнүндө кыскача маалымат беребиз.  
Макалада Өзгөн шаарынын көп кабаттуу үйлөрдөгү тургундарынын социалдык 

көйгөйлөрүн чечүүнүн жолдору көрсөтүлгөн. Каралган көчөдөгү үйлөрдө таза суу 
менен камсыздоо, үйлөрдөгү канализацияны түздөө, айлана-чөйрөнүн экологиясын 
жакшыртуу жана санитардык ахыбалды түзөө каралды. 

Перед изложением основного текста предлагаемой статьи авторами работ 
рассмотрен вопрос о появлении г. Узгена.  

В статье изложен пути решения социальных вопросов для много квартирных 
домов, в частности предложен способ выхода из этой ситуации жителей домов по 
обеспечению питьевой водой, решение вопроса канализации этих домов и как 

улучшить экологию и санитарное состояние рассматриваемого участка г.Узген. 
Бул макаланы баштоодон алдын ала, биз Өзгөн шаарынын пайда болушу жөнүндө 

кээ бир маалыматты беребиз, ошону менен бирге көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлердин 
тургундарынын социалдык проблемаларына көңүл бурулат. 

Өзгөн шаарындагы Ленин көчөсүндөгү 32 жана 34 номерлүү көп кабаттуу 

үйлөрдөгү тургундардын негизи социалдык проблемалары болуп төмөнкүлөр 
эсептелинет:  

- тургундардын таза суу менен камсыздоо; 
- ушул эки номердеги үйлөрдө жаш муундардын эс алуу жери же болбосо эс алуу 

аянты (андан сырткары дагы үйлөрдөгү); 

- 32 жана 34 көп кабаттуу  үйлөрдөгү таштандыларды тазалоо. 
Өзгөн шаары Фергана өрөөнүндө кербендер Кашкарга кетүүчү “Жибек жолунда” 

жайгашкан. Кербендердин жол тартуунун негизги себептери болуп: биринчиден соода-
сатык; экинчиден “Жибек жолундагы” өзгөчөлүктөрдү изилдөө жана жаңы туристтик 
маршруттарды ачуу, ошону менен бирге Фергана өрөөнүнүн када-салтын билүү болуп 

эсептелген. Ал эми Өзгөн шаарынын өсүп-өнүгүүсү белгилүү адабияттарда каралган [1, 
2, 6]. 

Өзгөн шаары Кыргызстандагы белгилүү эки Кара-Дарыя жана Жазы дарыясынын 
ортосунда жайгашкан. Биринчи соода-сатык менен эс алып кеткен кербендер 
“Өзгөндү” - Жазыкент, андан соң Жазкент, Язкенд, Язкен деп аташып келишкен. 

Жылдардын өтүүсүнөн азыркы “Өзгөн” (Узген) деген шаардын аталышы келип чыккан 
[2]. Өзгөн шаары экинчи түштүк борборунан 56 км аралыкта жана деңиз деңгээлинен 

1025 метр бийиктикте жайгашкан. Өзгөн районунда 19 айылдык өкмөт бар. Өзгөн 
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шаарынын жалпы калкынын саны 51918 адамды түзөт, ички миграцияга байланыштуу 
шаардын калкынын саны акырындык менен өсүүдө [1, 3]. 

Өзгөн шаарынын Кыргызстандагы башка кичи шаарлардан өзгөчөлүгү болуп, 

анын тарыхый-архитектуралык байлыктары жана шаардын базары.  
Макаладагы негизги суроолордун бири болуп - тургундарды таза суу менен 

камсыздоо. Бул маселени чечүү үчүн биз белгилүү мамлекеттик стандартка  көңүл 
буралы. Кыргыз республикасынын 1999-жылы 25-мартта №33 мыйзамынын төртүнчү – 
беренесинде адамдардын суу колдонуу нормасы каралып чыккан [4]. Бул мыйзамда 

“...санитардык-эпидемиологиялык нормасы, эрежеси жана гигиеналык нормативи” 
бекитилген [5]. Мындан сырткары “Көп батирлүү үйлөрдө талаптануучу суунун 

нормасы” СНиП 2.04.01-85 каралган [3], бул документте бир жашоочуга суунун 
нормасы 0,2 (50) – л/с (л/ч) көрсөтүлгөн. Мындай көрсөткүч биз карап жаткан көп 
кабаттуу 32 батирлүү үйлөрдө 1- сүрөттө көрсөтүлүп тургандай бир эле кран түтүгү суу 

менен камсыздап жатат. 
Тургундардын социалдык абалын жакшыртуу үчүн батирлерди кыскача эле 

эсептөө жүргүзсөк: эгерде 32 батирде төрт эле адамдан жашаса, анда жогорку норма 
жараша бир батирге ар бир күнүнө 200 литр суу сарпталат. Бул каралып жаткан 
батирлерде дал ушул суунун көй-өйү төмөнкүчө: бир түтүкчөдөн 5 минутта – 10 литр 

суу алынат (мындай көрсөткүчтү биз нече жолу айтылган түтүкчөдөн суу алуу менен 
өлчөдүк), анда бул түтүкчөдөн бир саатта 120 литр сууну алса болот. Алынган суунун 

өлчөмү эч кандай сууну талап кылуу нормасына жооп бербейт. Бул маселе каралып 
жаткан статьянын  негизги социалдык проблемасы болуп саналат. Мындай көрүнүш 
башка айлана чөйрөдөгү көп батирлүү үйгө да тиешелүү. Адамдын турмуш-

тиричилигине эң керектүү суунун нормасы жетпесе, биз жаш муундун ден солугун 
чыңай албайбыз. Бул каралып жаткан батирлер үчүн бир социалдык проблема болсо, 

андан сырткары бул айтылган бир үйдө таптакыр канализация иштебейт (ажаткана 
сыртта жайгашкан). Сууну ташып төртүнчү же башка кабатка жеткирүү, бул батирдеги 
аялзаты үчүн өтө чоң маселе. Мындай маселелер быйылкы жыл президентибиз 

бекиткендей “2018 жыл – Аймактарды өнүктүрүү жылы” Өзгөн шаарынын мэриясы 
тарабынан кандай чаралар каралат?  

Бирок жогорудагы көйгөйдү чечкен батирлер да бар, аны 2- сүрөттө 32 –чи 
үйдүн мисалында кээ бир батирлеринен көрсөк болот. Сууну ар бир батирдин ээси 
өзүнчө түтүкчө менен жогорку басымда иштөөчү насосту орнотуп, батирди суу менен 

камсыздаган. Мындай ыкма менен суу чыгаруу менен бардык жашоочулардын көйгөйү 
чечилип калбайт, аны үчүн борборлоштурулган канализацияны кайрадан ишке 

киргизүү зарыл. 

 
Сүрөт 1. номер 34 үйдөгү кран түтүгү. 
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Жогоруда айтылып кеткендей бул эки үйдө канализация деги каралган эмес. Бул 
өзүнчө маселе. Эгерде ар бир батирге өзүнчө түтүкчөнүн жардамы менен  суу чыгарсак, 
анда ар бир батир үчүн төмөндөгүдөй акча сарпталышы зарыл: батирдин этажына 

жараша биринчиден электр насосун, аны иштетүү үчүн зымдардын жана түтүкчөнүн 
узундугун, ошону менен бирге электр зымдары жана түтүкчө үчүн сырткы изоляцияны 

дагы эске алуу керек. Орточо эсеп менен бир батирге суу чыгаруу, батир ээси 7  000 
сомду түзөт (көрсөтүлгөн акча арткы базар бааны эске алганда). Ал эми 32 батирлүү үй 
үчүн орто эсеп менен 224 000 сом талап кылынат.  

Ушул эки номердеги үйлөрдө жаш муундардын эс алуу аянты (башка үйлөрдө да 
ушундай көрүнүш) өтө кичинекей. Жаш муундар үйлөрдүн ортосундагы жеңил 

транспорт токтоочу жайда эс алышат жана ошол жерде ойношот. Эгерде биз жаштарга 
өз убагында көңүл бурбасак, анда алар башка ар түрдүү жаман жактарга тартылып 
кетет (уурулукка, зомбулукка ж.б.). Негизинен “Жаштар-биздин келечегибиз” деген 

ураанды унуттук. Ушул фразанын мисалы болуп, көп ата-энелер акчанын айынан 
Россияда жана башка мамлекеттерде иштеп жүрөт, алардын балдары карыялардын 

колунда калды. Мындан эмнени көрсөк болот: биринчиден жаштар өзүнүн ата-
энесинин тарбиясын көрбөйт; экинчиден өз убагында сабакка даярданбайт; үчүнчүдөн 
ден-соолугун жакшылап караган адам болбойт, ал эми чоң ата-энесинин дарамети 

жетпейт; төртүнчүдөн жаш баланын психологиясы бузулат. Мындай маселенин 
бардыгы экономиканын начарлыгы, акчанын тартыштыгы, айрыкча айыл жергесинде 

мамлекет тараптан жасалып жаткан программалар толугу менен иштебейт. Мындай 
көрүнүштү биздин республикабыздын көп эле жерлеринен байкасак болот [7].  

Ленин көчөсүндөгү 32 жана 34 номердеги үйлөрдө эле эмес, башка жанаша 

жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдө да ушундай эле көрүнүш. Бул болсо айлана-чөйрөнү 
жана шаардын жалпы көрүнүшүн бузат же ошол жердин абасынын тазалыгы болбойт. 

Мындай социалдык проблеманын кесепетинен, айрыкча жаш балдардын ден соолугу 
начарлайт, ар түрдүү микробтор ошол топтолгон таштандыларда пайда болот да,  
адамдарда ар түрдүү ооруларды пайда кылат. Бул маселе өтө чоң социалдык проблема, 

ушул көрүнүштү чечпесек биздин калкыбыздын ден соолугу начарлайт. Азыркы учурда 
бул маселени оңой эле шаардын акимчилиги чечсе боло турган, мындай маселе биздин 

оюбуз боюнча азырынча эч ким кызыкпайт же убагында ошол жердеги жашоочулар 
бул суроо боюнча акимчиликке кайрылбайт.  

 
Cүрөт 2. номер 32–чи үйдөгү батирлер үчүн суу чыгаруу. 

 

Макала боюнча жалпы корутунду: 

 Бизге чейин белгилүү илимий иштерде Өзгөн шаары же болбосо, Өзгөн аймагынын 

экономикасы, социалдык өнүгүшү, айыл чарбасы, токой чарбасы жөнүндө каралган. 
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Ал эми биз болсо бул макалада, Өзгөн шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдөгү 
социалдык абалды карап өттүк. 

 Өзгөн шаарынын ушул эки көп кабаттуу үйлөрдү суу менен камсыз кылуу үчүн, 

мүмкүн болушунча ар түрдүү мамлекеттик эмес уюмдарга кайрылуу жасоо керек 
жана гранттарга сунуш жазылышы зарыл, же болбосо азырынча борборлоштурулган 

түрдө мамлекет чечкиче, ошол үйдөгү жашоочулар өз алдынча ашар жолу менен ушул 
социалдык проблемадан чыгуусу зарыл. 

 Жаштардын социалдык көйгөйлөрдү чечүү үчүн сөзсүз түрдө мамлекеттик органдар 
кийлигишүүсү зарыл. Себеби дегенде, жаштарга өз убагында көңүл бурулбаса - бул 
мамлекет үчүн өтө чоң залал алып келет. Анын бири болуп жаштардын арасында 

билимсиздиктин өсүп кетүүсүндө. 

 Көп кабаттуу үйлөрдөгү таштандыларды тазалоо – бул адамдардын гигиеналык 

ахыбалын жогорулатат. Айлана-чөйрө тазаланат, ар түрдүү оорудан жана чымын-
чиркейден арылабыз.  
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