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Экинчи дүйнөлүк согуш жылдарындагы Кыргызстан-

дын жеңиш үчүн кошкон салымы иликтенип жалпыланган 

маалыматтар көп болгону менен анын ичиндеги кайсыл бир 

аймактардын кошкон салымы боюнча изилдөөлөр айрым 

багыттары боюнча маалыматтарды кезиктирүүгө болот, 

алардын азыраак бөлүгү илимий-изилдөө иштерине камтыл-

ган. Бирок Орто Азиядагы көмүр өндүрүшүнүн очогу болгон 

Сүлүктү шаарынын экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы 

социалдык-экономикалык абалы, жеңиш үчүн кошкон салы-

мы боюнча иликтөөлөр дээрлик жок. Аталган макалада 

Сүлүктүдөгү көмүр өндүрүүнүн көрсөткүчтөрү талдоого 

алынып, анын экономикалык багыттагы таасири, натый-

жалары иликтөөгө алынды. Ошондой эле согушка барган 

жоокерлердин сапаттык курамы жана алардын саны боюн-

ча маалыматтар такталды. Илимий айлампага кирип бирок 

кеңири изилдөөгө алына элек Советтер союзунун Баатыры 

наамын алган Самат Садыков тууралуу айрым толуктоолор 

макалабызда каралып ага карата сунуштар берилди. Мын-

дан сырткары Сүлүктүдөгү согуш учурундагы аялдардын, 

жаштардын тылдагы эмгеги жана жалпы эле шаардын 

элинин фронттук муктаждыктарды чечүү үчүн жиберген 

материалдык, каржылык ж.б., жардамдары боюнча маалы-

маттардын айрым бир бөлүктөрү каралды.  

Негизги сөздөр: Сүлүктү шаары, көмүр өндүрүшү, 

Согуштун баатырлары, фронттун муктаждыктары, жаңы 

изилдөөлөр. 

Информация о вкладе всего Кыргызстана в победе 

второй мировой войне много но о вкаладах конкретных 

регионов страны очень малоизучено. Город Сулюкта счита-

ется как один из крупных центров производства угля 

Центральной Азии но о вкладе Сулюкты в победе почти нету 

специальных исследований. В статье анализируются пока-

затели добычи угля в Сулюкте, и ее экономическое влияние. 

Также уточнялось качественный состав солдат и их количе-

ство. Некоторые дополнения к истории Героя Советского 

Союза Самату Садыкова, это история хотя оно вошла в 

научное пространство, но еще не получила широкого изу-

чения, обсуждаются в нашей статье и даются ему реко-

мендации. Кроме того, была рассмотрена некоторая 

информация о работе женщин и молодежи в тылу во время 

войны в Сулюкте, а также о материальной, финансовой и 

другой помощи, оказываемой жителями города в целом для 

удовлетворения потребностей фронта.  

Ключевые слова: город Сулюкта, производство угля, 

герои войны, нужды фронта, новые исследование.  

There is a lot of information about the contribution of the 

whole of Kyrgyzstan to the victory of the Second World War, but 

very little has been studied about the contributions of specific 

regions of the country. The city of Sulukta is considered as one of 

the major centers of coal production in Central Asia, but there is 

almost no special research on the contribution of Sulukta to the 

victory. The article analyzes the indicators of coal mining in 

Sulukta, its economic impact and results. The quality of the 

number of soldiers and their number were also clarified. Some 

additions to Samat Sadykov, who entered the scientific community, 

but has not yet received widespread study and received the title of 

Hero of the Soviet Union, are discussed in our article and 

recommendations are given to him. In addition, some information 

was considered about the work of women and youth in the rear 

during the war in Sulukta, as well as about material, financial and 

other assistance provided by residents of the city as a whole to 

meet the needs of the front. 

Key words: Sulukta city, coal production, the heroes of the 

war, needs of the front, new research 

Улуу Ата-Мекендик согуш болуп көрбөгөндөй 

адам өмүрлөрүн өчүрүп, табыгый ресурстарды, курал 

жарактарды талап кылып оор жоготууларга алып кел-

ди. Эң башкысы орду толгус адамдык жоготуулар бол-

ду. Адам өмүрүн алып жаткан каардуу күндөрдө жалпы 



 

   

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, № 6, 2020 
 

219 

 

 

DOI:10.26104/IVK.2019.45.557 

 

Кыргызстан эли жер-жерлердеги айыл-шаар тургунда-

ры, башкаруучулардан тартып жөнөкөй жумушчу-дый-

кандарга чейин жеңиш үчүн салымдарын кошушкан. 

Советтик Социалисттик Республикалардын 

Союзу (СССР) согуш жылдарындагы беш жылда 

93,012 млрд. доллар каражат сарптап, 482 миң курал-

дын түрлөрүн, анын ичинде 120 миң самолет, 90 миң 

танк, 360 миң пушка, 300 миң минамет ж.б. куралдарды 

жасап чыгарган [1]. Ошол мезгилдеги экономикалык 

абалды жана жалпы эле коомдун өнүгүүсүн эске алган-

да бул сандардын артында миңдеген элдин тылдагы 

эмгеги, жүздөгөн азаматтардын согуш талааларындагы 

эрдиги турат.  

Сүлүктү баарыбызга маалым болгондой көмүр 

кенине бай аймак катары саналат. Көмүр өндүрүштүк 

жол менен (1868-1917-жж.) казыла баштагандан тартып 

кеңеш бийлиги орногонго чейин 400 миң тонна казы-

лып алынган. Кеңеш бийлиги орногондон тартып экин-

чи дүйнөлүк согуш башталганга чейин Сүлүктү көмүр 

кендеринен 4 млн. тоннадан ашуун көмүр алынган, бул 

болжол менен жылына орточо 172 миң тонна көмүр 

өндүрүлгөнүнөн кабар берет [2, 43-б.]. Ал эми согуш 

жылдарында жылына 400 миң тоннадан ашык казылып  
турган [3]. Көмүр өнөр-жай, транспорт каттамдарын, 

электростанцияларды отун-энергетикалык жактан кам-

сыздоонун кепили болгон. СССРдин батыш аймакта-

рынан завод-фабрикалар чыгыш тарапка, анын ичинде 

Кыргызстанга да 30дан ашуун ишкана көчүрүлгөн. 

Көмүрдүн болуусу завод-фабрикалар үчүн маанилүү 

жагдай эле. Бул жылдары Кыргызстандын түштүгүндө 

жайгашкан Кызыл-Кыя, Көк-Жаңгак, Таш-Көмүр жана 

Сүлүктү кендери аймактагы негизги отун-энергетика-

лык база катары кызмат кылган. Алсак Сүлүктү көмүр 

кендеринде 1940-жылы 411366 т. көмүр өндүрүлсө 

1941-жылы 509994 т. көмүр өндүрүлгөн [4]. Согуш 

жылдарында көмүр өндүрүүнүн болуп көрбөгөндөй 

жогорулоосу байкалат. Мунун себеби согуштук мез-

гилде көмүргө болгон суроо-талаптын жогору болгон-

дугу менен түшүндүрүүгө болот.  Кыргызстандын түш-

түк аймагындагы көмүр кендери Кызыл-Кыя, Көк-

Жангак, Таш-Көмүр, Сүлүктү согуш жылдарында 

“Кыргызкөмүр” трестине бириктирилген [5]. Бул иш-

аракет өз кезегинде башкарууну күчтөндүрүп аскердик 

чарбалык тапшырмаларды так аткарууну камсыздаган.  

Көмүргө болгон талап 1941-1945-жж. өсүп, өндү-

рүлгөн көмүр өнөр жай ж.б., ишканалар үчүн абдан 

маанилүү болгон. Жогоруда белгилегендей 1941-ж. 

жыйынтыгы менен Сүлүктү кендеринен өндүрүлгөн 

жалпы көмүр 509,9 тоннага жеткен башкача айтканда 

көмүр казуу 1940-ж. салыштырганда 98,6 миң тоннага 

көп болгон [6]. Согуш жылдары аралыгында Сүлүктү 

кендеринен 1473,5 миң тонна көмүр өндүрүлгөн [7]. 

Болжол менен жылына орточо 368-369 миң тоннага 

чейин көмүр өндүрүлгөн. Ошол жылдардагы шахталар-

дын техникалык абалын жана шахтерлордун санын, 

эмгек шартын эске алганда шахтер-жумушчулардын 

талыкпаган күжүрмөн эмгегинен кабар берет. Күжүр-

мөн эмегектин артынан Сүлүктү №2/8 шахтасынын 

көмүрчүлөрүнө советтик коомдун жогорку сыйлыкта-

рынын бири болуп эсептелинген “Өтмө Кызыл Туу” 

тапшырылган. Анткени бул кен казып алууну пландан 

тышкары б.а., планды 179,8% ашырып аткарышкан [8].  

Согуштук абалга карабастан Кеңеш өкмөтү кен-

дердин, колхоздордун башчылары, көмүрчүлөр жана 

жумушчулар үчүн, болгон мүмкүнчүлүктү пайдаланып 

жумуш үчүн жакшы шартты жаратууну колго алышкан. 

Ал эми кен жана колхоз талааларында эмгектенген 

көмүрчү жана жумушчулар да фронт үчүн эпкиндүү 

эмгектенишкен. Көмүр кендеринде адистерден курал-

ган жумушчу отряддар түзүлгөн, көмүрчүлөрдүн ай-

рым категориялары согушка барбаганы менен кендерде 

жалпы иштин жүрүшүндө талыкпаган эмгектеги эрдик-

терин көрсөтүшкөн. Көмүр кендеринде иштөө үчүн 

квалификациялуу адистердин болуусу шарт болгон, 

1941-ж. жарымы 1942-ж. башында Кызыл-кыя жана 

Сүлүктү кендеринен согуш майданына жиберилген кө-

мүрчү-жумушчулардын 67,2% анын ичинен 50% жо-

горку квалификациялуу инжинердик-техникалык кыз-

маткерлер болгон [9]. Атайын кесиптик билими бар 

инжинердик-техникалык кызматкерлер көмүр өндү-

рүүдөгү негизги кыймылдаткыч күч катары каралып, 

жогоруда белгеленгендей көмүр кендеринде “бронь” 

менен шахтер-жумушчулардын айрым категориялары 

согуштан калтырылган. Анткени көмүр кенинде иштөө 

да экинчи фронт катары эсептелинген. 

Ошондой болгону менен согуш мезгилинде көмүр 

кендеринде жумушчу күчтүн жетишпегендигинен кен-

де иштөөнү карыя картандар, аялдар, өспүрүм балдар 

да колго алышкан. 1943-жылы Сүлүктүдөгү алуудагы 

карыялар да көмүр кендерине кайрадан жумушка чы-

гышкан. 1941-жылы Сүлүктү кен башкармасындагы 

жыйында аялдарга кайрылуу жарыяланып, анын неги-

зинде кенде иштөөгө 600дөн кыз-келиндер колдошуп 

кендерге иштешкен [3, 41-б.]. Сүлүктү көмүр кенде-

ринде аялдар көмүр казуу адистигин өздөштүрүшкөн 

алардын саны 1000ден ашуун болгон. Аял көмүрчүлөр-

дүн көпчүлүгү планды ашыгы менен аткарышкан мын-

дай күжүрмөндүккө Садыка Мусулманованын эмгеги 

мисал боло алат. 1942-ж. Сүлүктүлүк аялдардын колу-

нан жасалган 550 койдун терисинен жасалган тон, 153 

пахталуу фуфайка, 185 тумак жана байпак тумак колкап 

токуп жиберишкен [10]. Мындан сырткары жалпы 
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Сүлүктүлүктөр 1943-ж. жеке каражаттарынын эсеби-

нен 135700 рубль акчалай жана 13800 рубль облига-

цияларын танкаларды курууга жиберишкен [11].  

Аялдардын согуш учурунда тылдагы күжүрмөн 

эмгеги жеңиш үчүн чоң салымы болгон. Согуш жыл-

дары аялдар менен кошо жаш балдар да фронттун мук-

таждыктарын чечүү максатында өндүрүштөгү (1942-

жыл 21-майдагы СССРдин ЭКК 14 жашка чыккан-

дарды өндүрүшкө тартуу боюнча токтомуна ылайык) 

жумуштарга тартылган. Жаштардын арасында комсо-

молдук-жаштар бригадалары түзүлгөн. Сүлүктүдө 

алардын бири Коңурбай Раимбердиевдин бригадасы 

болгон. Бул бригада 2/8 көмүр кенинде уюшулуп план-

ды 120-130% чейин аткарып турушкан. Мындай эмгеги 

үчүн К. Раимбердиев СССРдин Жогорку Советинин 

Президиумунун 1942-ж. Указы менен Ленин ордени 

менен сыйланган [8, 35-б.]. Жаштар, жана аялдардын 

жардамы менен 1942-ж. кууш темир жолдун №1 

шахтадан №2/8 шахтасына чейин курулуп бүткөрүлгөн 

[3, 18-б.]. Кууш коллеялуу темир жолдун курулушу 

өндүрүмдүүлүктү жогорулатууга негиз болгон.  

1941-жылы Сүлүктү боюнча Кызыл Армиянын 

муктаждыктарын чечүүгө сүлүктүлүктөр 59350 рубль 

чогултуп беришкен [13]. 1942-жылы 531473 рубль 

ошондой эле кенчилер согуш талаасындагы аскерлерге 

46000 рублга 250 белек алып жиберишкен. Ал эми 

аскерлер тарабынан бошотулган аймактагы элдерге 

43100 рубль чогултулган. “Күнөстүү Кыргызстан” 

эскадрилиясынын курулушуна 38000 рубль, улуттук 

бөлүктөр фондуна 62000 рубль, комсомолдук танк-

тардын курулушуна 3000 рубль жиберишкен. Мындан 

сырткары 1942-жылы 190 кг кой жүнүнөн, жибектен 

тигилген кийим кечелерди да фронтко жиберишкен [13, 

4-б.].  

Сүлүктү элинин бүткүл элдик фронтко жардам 

берүүнүн алкагында 1942-жылы Коргонуу фондуна 542 

миң сом ал эми “Күнөстүү Кыргызстан” эскадрилия-

сына 40 миң сом жиберишкен. Мындан сырткары жеке 

инсандар жеңиш үчүн өз салымдарын кошушкан. 

Мисалы: “2-шахтер” колхозунда эмгектенген Абдымо-

мун Төрөев 100миң сомду “Кыргызстандын кенчиси” 

танкалык калоннасына жиберген [14]. Мындай демил-

гени У. Рахманова, Ж. Рахманов, Б.Исаев, Х. Дыйканов, 

О.Каримов ж.б., колдошуп жекече акчалай салымдарын 

жеңиш үчүн кошушкан. Мындай элдик демилгелер 

Сүлүктүлүктөрдүн арасынан арбын чыгып, жалпы эле 

фронт муктаждыктарын чечүүгө салым кошуу идео-

логиясы, патриоттуулук, боорукердик жакшы жайыл-

тылган. Ошондой боорукердиктин дагы бир мисалы 

катары ошол жылдардагы оор абалга карабастан Сүлүк-

тү эли эвакуацияланып келген 1500 адамды кабыл алуу-

сун алсак болот. Мындан сырткары Кавказдан депорта-

цияланган 947 чечен Сүлүктүгө жайгаштырылган [3, 

15-б.]. Салыштыруу иретинде белгилеп кетели Улуу 

Ата-Мекендик согуш учурунда (т.а., 1944-жылы) 

Кыргызстанга 300000 адам депортацияланган ошолор-

дун 2500үн Сүлүктүгө жиберишкен.  

Сүлүктү кенинде согуштук абалдын таасири, ачка-

чылык, мында жашап жана иштеген ар бир кишиге 

түздөн-түз тийген. Алсак кен ишинде иштегендерде 

маяна алуу жок болгон, инжинердик-техникалык кыз-

маткерлерге бир күнүнө 800 гр нан, кант жана башка 

зарыл азык-түлүктөр берилип ал эми жумушчуларга 

күнүнө 800 гр нан, бир айга 300 гр кант ошондай эле 12 

жашка чейинки балдарга күнүгө 400 гр нан, кант ж.б., 

азык түлүктөр берилип турган [15]. Жогоруда айтыл-

гандай аялдар, жаш балдардын жардамы менен көмүр 

өндүрүүнү денгээли түшпөгөнү менен ачкачылык ай-

макта өкүм сүрүп, жетишсиздик өтө курч болсо да Сү-

лүктү эли эпкиндүү эмгектенүүнү улантып жеңиш үчүн 

салым кошушкан.   

Тылдан фронтко келген жардам мыкты уюшкан-

дыгына карабастан согуш талааларында жалпы совет-

тик аскерлердин арасында Сүлүктүлүктөр да өз жанын 

берип мекен үчүн кан төгүшкөн. Сүлүктү аскер комис-

сариаты тарабынан фронтко чакырылгандардын жалпы 

саны 2068, анын ичинен кайтып келген жоокерлер 638, 

курман болуп сөөгү коюлган жери белгилүүлөрү 464, 

дайынсыз жок болуп кеткендердин саны 966 киши. 

Курман болгондордун улуттук курамы боюнча: кыр-

гыздар 158, орустар 142, татарлар 89, өзбектер 33, ук-

раиндер 9, тажиктер 3, мардвиндер 2, беларус 2, латыш 

1, еврей 1, армян 1, ошондой эле архивдик булактарда 

алардын 989нун улуту көрсөтүлбөгөн. Курман болуп 

жана дайынсыз жок болуп кеткендердин аскердик 

наамдары боюнча:  18 ефрейтор, 31 кичи сержант, 53 

сержант, 20 улуу сержант 8 лейтенант, 1 майор, 7 стар-

шина болгон. Кайтып келген жоокерлер 638 алардын 

ичинен аскердик наамдары боюнча 30 ефрейтор 32 

кичи сержант, 73 Сержант, 27 ст. Сержант, 23 старши-

на, 452 катардагы аскер 1 матрос келип, алардын 364ү 

ар кандай жаракаттар менен кайтышкан [16]. Кыргыз-

стандан согушка 365 миңге жакын жоокер катыш-

кан болсо анын 90000и курман болуп кайтпай кал-

ган. Башкача айтканада жалпы Кыргызстандыктардын 

согуштан кайтпай калган аскерлери 25% түзөт. Ал эми 

салыштырмалуу алганда Сүлүктүдөн 2860 аскер согуш-

ка жиберилип курман болуп кайтпай калган аскерлер-

дин саны 1430, бул согушка мобилизациялангандардын 

50% түзөт, алардын ичинен 966 Сүлүктүдөн чакырыл-

ган эр азаматтардын дайыны жок, сөөгү коюлган жери 
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белгисиз. Кыргыздын адаты боюнча алардын тууган-

дары топурак салмак тургай алардын сөөгү кайсыл 

жерде экенин билишпейт, бул боюнча тарых тактоо-

лорго муктаж деп эсептейбиз.  

Сүлүктүдөн согушка чакырылган жоокерлер 

Т.Момунов, В.И. Матыцин, В.И.Макушенколор Берлин 

салагалашуусуна катышып жеңишке өз салымдарын 

кошушкан. Самат Садыков Cүлүктүдөн аскерге чакы-

рылгандардын арасынын согуш учурунда көрсөткөн 

жеке эрдиги үчүн Советтер Союзунун Баатыры деген 

наамга татыктуу болгон (Тиркеме №1,2). Самат Сады-

ков 1940-жылы 6-октябрда Кызыл Армиянын катарына 

аскерге чакыртылган. Самат Садыковдун сыйлоо ба-

ракчасында аскерге чакырылган жери катары Ош облу-

сунун Сүлүктү райондук аскер коммиссариаты көрсө-

түлгөн. Анын Советтер Союзунун Баатыры наамына 

көрсөтүлгөн өздүк сыйлоо баракчасында көрсөткөн 

эрдиктери төмөнкүдөй баяндалган: 

 Жолдош Садыков Самат 1943-жылдан Улуу Ата 

Мекендик согуштун катышуучусу. Расчеттук пуле-

меттун наводчиги кийинки мезгилде командири ката-

ры кызмат өтөп келет. 1943-жылдын май айынан 

тартып Кызыл орден кавалери Александр Невский 

полкунун 16-гвардиясы менен биргеликте көптөгөн 

согуш отун кечти. Десна, Днепр дарыяларынын боюн-

дагы ошондой эле Белорусия, Польша жана Германия-

дагы салгалашуулардын катышуучусу. Өзүнүн ишин эң 

мыкты билет. Каардуу курал катары эсептелинген 

расчеттук пулеметту эң мыкты чеберчилик менен 

колдоно алат. Аталган полкто кызмат өтөгөн учурда 

гана Садыков 300дөй немец аскерин жок кылды, анын 

ичинде 2 майор жана 15 башка офицерлер болгон. 

Ошондой эле 12 самолет, 7 автоунаа, жана 10 курал-

дуу точкаларды жок кылды. Жолдош Садыков өзгөчө 

туруктуу, жоопкерчиликтүү жана тапкыч аскер. Со-

гуш учурунда солдаттар душмандардын каршылыгына 

туруштук бере албай калып баш аламандык учурлар да 

болгон. Мындай баш аламандыкта жеке Садыковдун 

гана туруктуулугу, эр жүрөктүүлүгүнүн арты менен 

тийиштүү салгалашуу аймагында абалыбызды сактап 

калганга мүмкүнчүлүк болду. 1943-жылдын жайында 

Карачев Брянск облсатында душман чытырман то-

койдон пайдаланып биздин согуштук позициябызга 20-

30 метр калганда Садыков жалгыз пулемет менен 

флангда калып бир мүнөткө да көз ирмебей кокусунан 

душманга контрчабуул жасап душмандын батальону-

нун командирин 20 солдаты менен кошо жок кылды. 

Польшанын Бромберг (Быдгош) шаары үчүн болгон 

салгалашууда Садыков пулеметту темир жолго орно-

туп салгалашуу учурунда жана качып бараткан 15 

немец аскерин ошондой эле 3 оор, 5 жеңил пулемет 

аткычтарын кошо 30 аскерин жок кылган. Аталган 

кагылышууда башынан жаракат алгандыгына кара-

бастан, коюлган тапшырманы аягына чыгаруу үчүн 

токтобостон күрөштү. Жалпы эскадрондун айтуу-

сунан жана анын командиринин буйругунан улам гана 

дарылоо бөлүмүнө барууга макул болгон. Согуштагы 

өзгөчө чеберчилиги, эрдиги жана тайманбастыгы үчүн 

өкмөттүн эң жогорку сыйлыгы болгон Советтер 

Союзунун Баатыры наамына татыктуу. 

26-март 1945-ж. Кызыл орден кавалери Алек-

сандр Невский полкунун 16-гвардиясынын командири, 

жолдош полковник Ф. Горобец. 

Самат Садыков Берлиндин түндүк-батыш тара-

бындагы Фризак шаарынын Бранденбург аймагында 

салгалашуу учурунда баатырларча курман болгон. 

Сөөгү Фризак шаарынын Бранденбург аймагында жер-

ге берилген. 1945-ж. 31-майында Самат Садыковго өл-

гөндөн кийин Советтер Союзунун баатыры наамы 

ыйгарылган.  

Самат Садыковдун ысымы Лейлек районундагы 

айылга, мектепке берилип, Самат айылында аны бюсту 

тургузулган. Мындай баатырдын эстелигин Баткен 

облусунун борбору Баткен шаарына жана Бишкек, Ош 

шаарларындагы белгилүү жерлерге орнотулса жакшы 

болмок. Баткен облусунун аймагында эң жогорку 

наамы ыйгарылган жападан жалгыз жоокер анын ысмы 

жана өмүр таржымалы тарых барактарында түбөлүккө 

жазылып келечек муундарга үлгү катары кала берет.  

Ошентип согуш шаардын социалдык-экономи-

калык өнүгүүсүнө гана терс таасирин тийгизбестен, 

андан жалпы коомчулук да олуттуу жабыркаган, жапа 

чекпеген бир да үй-бүлө жана киши болгон эмес. Согуш 

учурунда ири ресурстар каржылык, материалдык жана 

эң негизгиси адамдык жоготуулардан кийин бүткүл 

өлкө боюнча эл чарбасын калыбына келтирүү мезгили 

башталган. Кыргызстан анын ичинде Сүлүктү фронтон 

өтө алыста болгонуна карабастан согуш анын эконо-

микасына олуттуу терс таасир эткен. Чарбаны калыбы-

на келтирүүнүн негизги максаты согуш учурунда 

жабыркаган өндүрүштөрдү кайрадан калыбына кел-

тирүү болгон. Анткени абдан алсырап турган өлкөнүн 

экономикасында бул иш стратегиялык маанилүү болуп 

эсептелинген. Ал эми Сүлүктүдө болсо 1948-жылы 

көмүрчүлөрдүн казып алган көмүрүнүн көлөмү 330,7 т. 

жеткирилген. Бул Сүлүктү көмүр кендериндеги согуш-

ка чейинки өндүрүштүн көлөмүнөн ашырылган көрсөт-

күч эле [17].  
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