
Бишкек ш. коомдук тамактануу белмелерунде абанын сапатын изилдее (AQM), 2017-
жылдын декабры

Далилдуу маалыматтар:

ДССУ ТКАК 8-беренесине ылайык Конвенцияны ратификациялаган бардык Тараптар 
тамеки тYTYHYнен бош чейренY тYЗYY боюнча натыйжалуу улуттук саясатты жYргYЗYYге
милдепуу.

Абанын сапатын изилдее 2017-жылдын декабрында Кыргыз Республикасынын эц чоц 
шаары - Бишкек шаарында еткерYлген. Тамекини тартууга жарым-жартылай уруксат 
берилген жана тамеки тартууга толугу менен тыюу салынган жайларда абанын булгануу 
децгээли салыштырылган. Изилдее 28 ресторанда, кафе-барларда жана пабдарда еткерYлдY: 
алардын ичинен 5де тамеки тартууга толугу менен тыюу салынган, 4еенде тамеки тарткан 
жана тартпаган адамдар YЧYн езYнче залдар бар, бул жерлерде елчее эки аймакта тец 
жYргYЗYлген.19унда тамеки тартууга бардык аймагында уруксат берилген.

КYЙYп турган тамеки абанын тYTYн13 менен булганышынын ишенимдYY маркери 
болгон PM2.5 белYкчелердY14 чоц келемде чыгарат. Side Pak Aerosol Monitor деп аталган 
атайын аспаптын жардамы менен PM2.5 белYкчелердYн елчемYн ченее жYргYЗYлген.

Абанын булгануу децгээлин елчее ар бир мекеменин стандарттык жумуш убактысында 
жYргYЗYлген. Бул аспап абанын тамеки тYTYHY менен булганышынын келемYн елчее YЧYн буга 
чейин дYЙне жYЗY боюнча 60тан ашуун елкеде мицдеген мекемелерде колдонулуп келген.

4-8-тиркеме

Изилдеенун жыйынтыктары

6-таблица: Мониторинг YЧYн тандалган мекемелердеги тамеки тартуу жана булгануу 
децгээли

Коомдук тамактануу мекеменин 
тамеки тартууга карата абалы

Коомдук
тамак.

мекем.саны

PM2.5
белукчелерунун

камтылышы

USEPA15 ылайык ден 
соолукка таасири

Тамеки тYTYHYнен толугу менен 
эркин мекемелер 5 14 мкг/м3 Орточо

Тамеки тарткандар жана тамеки 
тартпагандар YЧYH атайын 
аймактары бар жайларда тамеки 
тартпагандардын аймагы

4 163 мкг/м3 0те зыян

Тамеки тарткандар жана тамеки 
тартпагандар YЧYH атайын 
аймактары бар жайларда тамеки 
тартуу YЧYн белмелер

4 332 мкг/м3 Кооптуу

Тамеки тартууга бардык 
аймактарында уруксат берилген 
жайлар

19 567 мкг/м3 Кооптуу

1) Тамеки тартуу баардык аймагында мYмкYн болгон жайларында абанын PM2.5 белYкчелер 
менен булгануусу ете жогорку децгээлде болгон (орточо 567 мкг/м3), бул болсо ДССУ 
тарабынан белгиленген PM2 .5  белукчелерунун абанын сапаты стандарттарына 
салыштырмалуу дээрлик 57 эсеге жогору болот.

13PM2.5 белукчелеру - епкеге терец сице ала турган кичинекей белукчелер
14Дуйнелук саламаттык сактоо уюму (ДССУ) бекиткен абанын сапатынын стандарттарына ылайык, абада PM25 
белукчелерунун келему 10 мкг/м (жылдык орто керсеткуч) жогору болбошу керек.
15 АКШнын Айлана-чейрену коргоо боюнча агенттиги (US EPA)
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2) Тамеки тарткандар жана тамеки тартпагандар YЧYн атайын аймактары бар жайларда

- тамеки тарткандардын (тамеки чегYY YЧYн белме) аймагында булгануу децгээли PM2.5 
белYкчелерге карата ДССУ тарабынан белгиленген абанын сапатынын 
стандарттарына караганда 33 эсе жогору болгон (орточо 332 мкг/м3).

- тамеки тартпагандардын аймагында булгануу децгээли -  PM2.5 белYкчелерге2 карата, 
ДССУ тарабынан белгиленген абанын сапатынын стандарттарына караганда 16,3 эсе 
жогору болгон (орточо 163 мкг/м3).

3) Абанын булгануусунун эц темен децгээли тамеки тYTYHYнен толугу менен эркин 
мекемелерде байкалган - ал тамеки тартууга бардык аймагында уруксат берилген 
мекемелерге караганда 40 эседен ашуун темен экендиги (орточо 14 мкг/м3 каршы 567 
мкг/м3) аныкталган.

7-таблица: PM2.5, мкг/м3YЧYн абанын сапатынын индекси (AQI)16

Абанын сапаты
PM2 .5

(Mg/m3)

Жакшы 0.0 -  12.0
Орто 12.1 -  35.4

Ден соолугунун проблемалары бар адамдар YЧYн зыян 35.5 -  55.4

Зыян 55.5 -  150.4
0те зыян 150.5 -  250.4

Кооптуу 250.5+

1) 2017-жылдын 12-декабрынан 22-декабрына чейин Бишкек шаарында еткерYлген 
абанын сапатынын мониторингинин маалыматына ылайык, тамеки чегYYге уруксат 
берилген жерлерде, абанын булганышы толугу менен тамеки чекпеген жерлердегиге 
караганда бир канча эсе жогору,PM2.5 белYкчелерYHYн децгээли 40 эсе жогору жана 
нормадан 57 эсе жогору (норма12,0мкг/м3 ).

2) Кыргыз Республикасындагы учурда иштеп жаткан тамеки тYTYHYнен эркин айлана- 
чейренY тYЗYY женYнде мыйзамынын ченемдери ТККАКтын талаптарына шайкеш 
келбейт жана коомдук тамактануу мекемелеринин жумушчуларынын жана ага 
келгендерди ЭИТТ зыяндуу таасиринен коргобойт.

Сунуштар

1) Тамеки тYTYHYнен толугу менен эркин болгон айлана-чейренY тYЗYY боюнча мыйзамды 
кабыл алып, коомдук тамактануу мекемелеринин ичинде тамеки чегYYге толугу менен 
тыюу салуу.

2) Тамеки тYTYHYнен эркин болгон айлана-чейренY тYЗYY боюнча ыктыярдуу чараларга 
жол бербее. Бул иш-чаралар натыйжалуу эмес жана талаптарга жооп берген коргоо 
керсете албайт.

3) ЖелдетYY, аба чыпкалоо системаларын жана атайын тамеки YЧYн белYнген жерлерди 
тYЗYYге уруксат берген мыйзамдарды кабыл албоо, анткени, мындай мыйзамдар 
ТККАКтын 8-беренесин ишке ашыруу боюнча жетектеечY принциптерге шайкеш 
келбейт. 16

16АКШнын Айлана-чейрену коргоо боюнча агенттиги (US EPA) тарабынан абанын канчалык булганышынын жана ден 
соолукка кооптуулугунун даражасын баалай турган Абанын сапатынын индекси (AQI) иштеп чыккан.
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