
5-проблема. Тамеки заттарын сатууну жарнамалоо, илгерилетуу жана анын 
демеерчулугу. Тамеки ендуруучулерунун жана алардын дистрибьюторлорунун 
социалдык-корпоративдик жоопкерчилиги. Соода-сатык жерлеринде тамеки заттарын 
жайып сатуу (кергезмелее, демонстрациялоо)

15 жаштагы 50 пайыз еспурумдер азыркы мезгилде тамеки тартышат, 70 жашка чыкпай 
каза болушат, мында алар емурунун узактыгынан орто эсеп менен 22 жашын жоготушат. Кээ 
бир тамеки тарткан кишилер ден соолугуна байланыштуу проблемалар келип чыкканда 
тамеки тартууну ташташат, башкалары тамеки тартууну 10-20 жыл тамеки тарткандан кийин 
ташташат -  тамекиге карты угуттеенун, маалымат жана билим алуунун натыйжасында 
тамеки тартуу адамды елтурет деген тушунукке келишет, ал эми тамеки заттарын 
ендуруучулер пайда табуу учуй керектеечулердун катарларын дайыма толуктап турууга 
аргасыз. Ошентип, теменкудей корутунду чыгарса болот:

Тамеки индустриясы езунун кирешесин жоготпоо учуй жаш тамеки тарткандардын 
жацы муундарын узгултуксуз тартып турушу керек.

Ошондуктан тамеки заттарын жарнамалоо жана сатууну илгерилетуу негизинен 
еспурумдер арасында жургузулет, аларды тамекиге кез карандылык тартуу аракети жасалат. 
Ушунун далили катары чоц кишилер арасында тамеки заттарын керектее децгээли темендеп 
баратат, ал эми 16-24 жаштагы студенттер жана 13-15 жаштагы еспурум мектеп окуучулар 
арасында кебейууде.

Колдонуудагы КР Мыйзамынын 15-беренесине ылайык55, туз жана кыйыр 
жарнамалоонун бардык туруне Кыргыз Республикасынын аймагында толугу менен тыюу 
салынган. Тамеки продукциясынын жарнамасына тамеки заттарын саткан жерлерде тана 
уруксат берилет.

ДССУ маалыматы боюнча тамеки енер жайы езунун продукциясынын маркетингине 
(жарнамасына, сатууларга туртку берууге жана демеерчулугуне56 57) жыл сайын дуйне 
жузунде ондогон миллиард АКШ доллар коротот. Туз жарнамадан тышкары, тамекини 
угуттеенун башка формаларына да аталган суммадан кем эмес каражаттар сарпталышы 
мумкун. натыйжалуу формалары болуп акциялар, конкурстар жана ойнотуулар, ошондой эле 
социалдык сурамжылоо саналат, алар жарандардын, тамеки тарта турган топтордун 
мучелерунун кецулун бурушат.

Мисалы, кеп жылдан бери, тамекинин туз жана кыйыр жарнамасына тыюу 
салынгандан кийин (2009-жылдын 1-апрелинен тартып) айрым трансулуттук тамеки 
компаниялары езунун бренддерин сатууну илгерилетуу учун соода объекттеринде кыйыр 
(жашырын) жарнамасын еткерушет. 4 -1-тиркемеде соода туйундерундегу жарнама

57акцияларынын ачык мисалдары келтирилди .

"  21.08.2006-ж. №175 «Кыргыз Республикасыньш жарандарыньш ден соолугун тамекинин зыяндуу таасиринен жана аны 
керектееден коргоо женунде» КР Мыйзамы <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/m-ni/1967>;
5°http://www.who.int/tobacco/mpower/publications/m tfi mpower e.pdf
57Фото 2018-жылдын июлунда Бишкек ш. «Народный» соода тармагында сигареттерди жайьш сатуунун мониторингин 
жургузуу мезгилинде жасалды.
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Маданий иш-чаралардын демеерчулугу _ бул имиджин жакшыртуу жана тамекини 
илгерилетуу учун тамеки компаниялары колдонгонэц натыйжалуу каражаттардын бири, 
езунче эле социалдык-корпоративдик жоопкерчилик (СКЖ). Маданиятты колдоого 
багытталган СКЖ тамеки тартуу менен искусствонун ортосундагы жакшы байланышты 
керсетуп турат. Тамекиге карты жалпы мыйзамды кабыл алууга чейин орун алган СКЖнын 
ачык мисалы катарында теменкулерду атап кестек болот:

Japan Tobacco International (JTI) Пушкиндин музейинин, Эрмитаждын, Чоц жана 
Мариинский театрларынын демеерчусу болуп келген. Ошондой эле JTI Россиянын эки 
музыкалык фестивалдарын колдоп келген — «Звезды белых ночей» жана Москвадагы 
Пасхалык фестивалды. JTI компаниясынын Winston же LD бренддеринин сигареттерин сатуу 
келему Россияда 2010-жылдын июнунда, июлунда 1%га чейин осту. 2011-жылдын 31- 
мартына карата япондук тамеки ендуруучунун кирешелери жана кыска меенеттуу 
инвестициялары жыл ичинде 66%га — 277 миллиард иенага (3,6 миллиард АКШ 
долларга)58’59 есуп кетти. Ошентип, Japan Tobacco Японияда салыктарды жогорулатуудан 
кутулген 20% сатуулар тушуй кетет деген мезгилде езунун пайдасын кебейтуу аракетин 
жасаган.

JTI Кыргызстанга байланыштуу СКЖнын ачык мисалы теменде келтирилди.
Туруктуу енугуу боюнча езунун отчетунда JT Group Кыргыз Республикасында езунун 

социалдык долбоору женунде билдирген60. Отчеттун 61-бетинде теменкудей деп жазылган:
“2012-ж ылы Кыргыз азистер ж ана дулвйлвр коому менен кызматташтыкта JT I компанпясы  

Кыргызстандын беш регионунда ж акшы кврбвгвн ж ана дулей адамдарды компъютердик 
кендумдерге yfipernyy боюнча долбоорду баштады. Коз карандылыгын внукт уруугв ж ана 
социалдык ишке квм вкт вш уу максатында долбоордун алкагында 11 мини-борборлор шике 
киргизилген, 2012-ж ылдын аягында 108 катышуучу компъютердик курстст вт уш т у. 2012-ж ылы  
долбоор взгврт улуп кецйтилди, 2012-ж ылдын таж рыйбасына негизделип, “Тец м ум кунчулукт вр” 
программасы шике киргизш ди, Биш кек шаарында компъютердик даярдоонун бир катар жацы  
курстарын сунуштаган социалдык борбор ачылды, ошондой эле социалдык интеграцияга ж ана коз 
карандылыкка квм вкт вш уу боюнча программалар ишке ашырылды... ”

Бул тууралуу “Вечерний Бишкек” гезитинин социалдык порталы жазды61.Ушул эле 
долбоор женунде Japan Tobacco International езунун 2015-жылдагы расмий отчетунда 
жазган: «Биз ден соолугунун м ум кунчулугу  чектелген адамдар учун  «Тец мумкунчулукт вр»  
социалдык реабилитациялоо борборун колдогонубуз учун  Кыргызстстда (...) улут т ук сыйлыкты  
алдык»62. Ушул тамеки компанпясы атын атагысы келбеген демеерчу болгон сыяктуу.

Дуйнелук практика керсеткендей, кайрымдуулукту тамеки компаниялары ез 
кызыкчылыктарын лоббирлее шайманы катары колдонушат. Азистер жана дулейлер коомун 
сокурдукка жана укпай калууга алып келе турган продукцияны саткан компания колдоп 
келди.

Алсак, эл аралык изилдеелерге ылайык, тамеки тартуу сокурдукка алып келе турган 
катаракта63 жана макулярдык дегенерация64 сыяктуу оорулардын ерчуп куетишинин фактору 

болуп саналат. Сигаретти чегуу жана пассивдуу тамеки тартуу угуу жондомун жоготуу
коркунучун жогорулатат65.

58Japan Tobacco Says Demand Is Recovering in Russia, Ukraine and Neighbors, Bloomberg, Available from: 
http://www.bloomberg.com/news/2010-09-29/japan-tobacco-says-demand-is-recovering-in-mssia-ukraine-andneiglibors.html.
59 Japan Tobacco, Annual Report, 2011. Available from: http://www.jti.com/documents/annualreports/Annual%20Report%202011.
60 JT Group Sustainability Report, FY2013 (см. стр. 61Htttp://www.iti.com/files/6914/0351/2303/JT GSR FY2013.pdf
61http://www.vb.kg/doc/273385 v bishkeke otkrvlsia centr po obveheniu i trvdovstrovstvv lovz.htmlAcenb Шабданова.19 мая 2014 г.
62JT Group Sustainability Report. 2015. P. 47.http://www.iti.com/files/3114/6531/7389/CSR 2015 INTERACTIVE 27052016 2.pdf.
63 Ye, J., et al. (2012). Smoking and Risk of Age-Related Cataract: A Meta-Analysis // Investigative ophthalmology & visual science, 53(7), 3885
3895 .http://iovs.arvoioumals.org/article.aspx?articleid=2128544
я  Velilla, S., et al. (2013). Smoking and age-related macular degeneration: review and update // Journal of ophthalmology, 2013. 
https://www.hindawi .com/i oumals/ioph/2013/895147/abs/
“ Chang, J., Ryou, N.. Jun, H. J., Hwang, S. Y., Song, J. J., & Chae, S. W. (2016). Effect of Cigarette Smoking and Passive Smoking on Hearing 
Impairment: Data from a Population-Based Study // PloS one. 77(1). e0146608.
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ТКАК 5.3-беренесин ишке ашыруунун Жетекчи принциптерине ылайык66 67 тамеки енер 
жайы менен коомдук саламаттык сактоо тармагындагы саясаттын кызыкчылыктарынын 
ортосунда тупку жана келишпес конфликт бар.

Тамаеки енер жайы, илимий жактан далилденгендей, ооруларга дана елумге алып келуучу 
бацгилик мунездегу продукцияны чыгарат жана аны сатууга кемектешет, ошондой эле ар 
кандай социалдык жамандыктын, анын ичинде жакырчылыкты кебейтууге алып келет. 
Ошондуктан Тараптар болушунча максималдуу турде тамеки енер жайынын таасиринен 
тамекиге карты курешуу боюнча коомдук саламаттык сактоонун саясатын жургузууден жана 
анын атынан айтуудан четтетуу керек.

JTI япониялык мамлекеттик компания болуп эсептелет, анын кирешесинин 51% 
Япониянын бюджетине тушет. JTI езунун продукциясын Кыргызстанга импорттойт жана сатат.

2006-жылдын 2-мартындагы №74 Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен 
ратификацияланган ДССУ ТКАК «Тамеки заттарын жарнамалоо, сатуусуна туртку беруу жана 
демеерчулук» деген 13-беренесинде жана аны ишке ашыруу боюнча жетекчилик принциптерде 
теменкулер айтылган,
-  Тараптар жарнамалоого, сатууга туртку берууну жана демеерчулукту толугу менен тыюу салуу 

тамеки заттарын керектеену кыскартууга алып келерин билишет61,
-  Тараптар сатуу жерлеринде, анын ичинде чекене сооданын туруктуу ишканалары жана кечедегу 

сатуучулар тамеки заттарынын суретуне жана аларды керсетууге толугу менен тыюу салуу 
киргизуу керек68.

Соода жерлеринде тамеки заттарын жайып сатуу (кергезмелее, демонстрациялоо)
Жайып сатуунун (керсетуунун) максаты -  сатып алуучулардын кецулун товарга 

тартуу, белгилуу бир продукцияны сатып алууга туртку беруу, тиешелуу турде соода 
жерлеринде тамеки продукциясын жайып коюу сатууларга туртку беруу жана жарнамасы 
болуп саналат.69

Тамекинин жарнамасына толугу менен тыюу салынган елкелерде жайып коюу тамеки 
заттарын сатууга туртку беруунун негизги ыкмасы болуп калган, жацы керектеечулерду 
тартуу жана тамеки чеккендердин арасында, тамеки чегууну таштайын деген аракети бар 
адамдар арасында да тамеки заттарын импульсивдуу сатып алууга туртку берген ыкма болуп 
эсептелет.70 Tobacco Displays71 * * маалыматы боюнча сатуу учуй эц жакшы жерлерди камсыз 
кылуу максатында тамеки индустриясы соода екулдеру менен контракт тузушет жана кеп 
акча каражаттарды болуп беришет. АКШ жана Жацы Зеландияда жургузулген 
изилдеелердун жыйынтыктары боюнча кернек стенди бар дукендерге барган жаш адамдар

72,73тамеки чегип калышына толу к ыктымал.
Тамеки продукциясын жайып сатуу импульсивдуу сатып алууларга туртку берет жана 

сатуулардын келемун 12-28%га чейин кебейтет.74 * Изилдеенун жыйынтыктары боюнча жаш 
адамдар пландаштырбаган сатып алууларды кебуреек жасашат. Мурда тамеки чеккендер 
жана тамеки чегууну таштайын деп журген адамдар мурдагы кенумушке кайра келуу

75азгырыгына дуушар болушат.
Бишкек жана Ош шаарларындагы мектептердин жанында тамекинин сатылышын, 

жарнамасын жана илгерилетуусун изилдее жыйынтыктары (4-2-тиркеме), Бишкек ш. соода

66http://www.who.int/fctc/guidelines/article_5_3_ru.pdf?ua=l
67 2003-жылы кабыл алынган ДССУнун тамекиге карты  курешуу боюнча Алкактуу конвенциясы жана ДССУнун тамекиге карты  
курешуу боюнча Алкактуу конвенциясынын 13-беренесин ишке ашыруунун жетекчилик принциптери
68 - ДССУнун тамекиге карты  курешуу боюнча Алкактуу конвенциясынын 13-беренесин ишке ашыруунун жетекчилик 
принциптери.
69ДССУнун тамекиге карты  курешуу боюнча Алкактуу конвенциясынын 13-беренесин ишке ашыруунун жетекчилик 
принциптери.
70 Tobacco Displays at the Point of Sails, Action on Smoking and Health briefing, August 2011.
71 Feighery EC, Ribisl KM, Clark PI, Haladjian HH. How tobacco companies ensure prime placement of their advertising and products in 
stores: Interviews with retailers about tobacco company incentive programmes. Tobacco Control. 2003 Jun; 12(2): 184-8.
72Henriksen L et al. Effects on youth of exposure to retail advertising . J ApplSoc Psychol. 2002;32:1771-89.
73Paynter J, et al. Point of sale tobacco displays and smoking amongst 14-15 year olds in New Zealand: cross sectional study Tobacco 
Control Journal 2009, August 18 (4) 268-274.
74Feighery EC et al. Cigarette advertising and promotional strategies in retail outlets: results of a statewide survey in California. Tobacco 
Control 2001; 10(2): 184-188.
75Wakefield M. The effect of retail cigarette pack displays on impulse purchase. Addiction.Nov 2007
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жерлеринде сигаретти жайгаштырууну жана сатууну баалоо (4-Зтен 4-6-тиркемелери), соода 
жерлеринде сигареттерди жайгаштырууга тыюу салынган учурда соода туйундеру бар 
ишкерлердин чыгымдарын баалоо (4-7-тиркеме), тамеки заттарынын жарнамасын, 
демеерчулугун, сатылышын илгерилетууге жана тамеки заттарын саткан жерлерде 
сигареттерди жайып сатууга тыюу салуунун эл аралык тажрыйбасы (5-2-тиркеме).
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