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Петр Алексеев: РИК µлэтэ
тыа сирэ сайдарыгар туґуланар
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006 сылтан «Јріспµµбµлµкэтээ±и инвестиционнай
хампаанньа» (РИК) 460 объегы туттаран µлэ±э
киллэрэн кэллэ. Ґбµлээґин уопсай кээмэйэ
36,8 млрд солк. тэІнэстэ. Хампаанньа генеральнай
дириэктэрэ Петр Алексеев санаатынан, улуустарга
суолу-ииґи, дьиэни-уоту тэтимнээхтик тутан, гаас
киллэрэн, оІорон таґаарыыны кэІэтэн, нэґилиэнньэ
ортотугар тыа сирин хаалынньаІ ійдібµлµн
уларытыахха сіп. Хампаанньа киэІ далааґыннаах
инфраструктурнай уонна социальнай объектары
туттарар µлэтин туґунан Петр Алексеев «Ил Тµмэн»
хаґыакка кэпсээтэ.

— Петр Вячеславович,
РИК туох сыаллаах-соруктаах
тэриллибитэй?
— Аа±ааччыларга санатан
этэр буоллахха, РИК 2006
сыллаахха «Якутуголь» чох
холдинын приватизациялааґын
тµмµгэр тэриллибитэ. Онуоха
судаарыстыба бас билиитигэр
сылдьыбыт тэрилтэни атыылаа
ґынтан киирбит харчы іріс
пµµбµлµкэ±э хаалара дуу,
биитэр федеральнай хааґына±а
барара дуу диэн міккµір
µіскээн турардаах. Саха сирин
бырабыыталыстыбатын уонна
Росимущество икки ардыларыгар
тµґэриллибит Мировой сібµлэґии
тµмµгµнэн, іріспµµбµлµкэ±э киэІ
хабааннаах тутуу µлэтин сµрµннµµр
хампаанньа быґыытынан са±а
лаабыппыт.
РИК сµрµн тэрийээччитинэн
СЈ бас билиигэ уонна сируот сыґыаннаґыыларыгар
министиэристибэтэ буолбута,
акция 100 % Саха сирин бас
билиитигэр бэриллибитэ.
Хампаанньа тэриллиитин
тµмµгэр приватизация харчыта
іріспµµбµлµкэ±э бэйэтигэр
иІэн хааларыгар, социальнай
хайысхалаах дьиэ-уот, суол-иис
тутулларыгар тіґµµ кµµс буолбута
билигин ырылхайдык кістір.
— Туох тутуу µлэтэ
барыахтаа±а хайдах уонна
ханна бигэргэммитэй?
— Тутуу µлэтин программата
быраб ыыталыстыба хонтуруо
лугар турбута: туох-ханнык
объект тутуллуохтаа±а Мировой
сібµлэґиигэ номнуо киирэ
сылдьара. Олортон биир
сµрµн хайысханан тимир суолу
тутуу буолбута. Иккиґинэн,
іріспµµбµлµкэ µрдµнэн
инфраструктура бырайыактарын
тутуу. Онуоха хас биирдии
солкуобай ханнык туґааннаах
тутууга ыытыллыахтаа±а
Российскай Федерация Ґпкэ
министиэристибэтигэр бигэргэ
тиини ааспыта.
— Ити эппит Мировой
сібµлэґииІ туолуута хайаста?
– Мировой сібµлэґии
туолуутугар µлэ 2017 сыл
тохсунньу 1 кµнµгэр диэри
тµмµктэниэхтээх. Онон ити
болдьоххо диэри µбµлээґини
тµмµктээн, объектары государство
бас билиитигэр кіґірµµгэ µлэлии
сылдьабыт. БµгµІІµ кµІІэ,
«РИК» АУо уопсайа 460 объект
тутуутун µбµлээн кэллэ. ОІорон
таґаарар уонна социальнай
объектарга инвестиция кээмэйэ
36,8 млрд солк. тэІнэстэ. Быґа
холоон, РИК бэйэтигэр ылыммыт
эбэґээтэлистибэтин 98% толордо.
Манна да±атан эттэххэ, тутуу
µлэтэ сµрµннээн тыа сиригэр
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барда. Јр сылларга тыа сиригэр инженернэй инфраструктураны
µ п - х а р ч ы к ы р ы ы м ч ы г ы н а н саІардыы ыытыллыахтаа±а
сибээстээн, тутуу киэІ хабаа
ійдінір. Ол курдук, тустаах
ннаахтык барбакка турбута.
µлэ Алдан, Томпо уонна МэІэБиґиги санаабытыгар, билигин
ХаІалас оройуоннарыгар барда.
тыа сиригэр тутуу µлэтэ баран,
Јріспµµбµлµкэ сирэ-уота
дьон-сэргэ, эдэр специалист
киэІник тайаан сытарынан, ордук
µлэлииригэр, айарыгар-тутарыгар
ыраах улуустарга суол-иис тыын
сіптііх усулуобуйа тэрилиннэ.
суолталаах. Кистээбэккэ эттэххэ,
— Јріспµµбµлµкэ±э суол уларыта тутуу сылларыгар суол-иис
хаґаайыстыбатын бала
туругар бол±омто ууруллубакка,
ґ ы а н н ь а т а у у с т у к . И т и , быстар мілтіх туруктаммыта.
биллэн турар,
сайдыыны, дьонсэргэ кэлиитинбарыытын, табаа
ры тиэйиини
атахтыыр. Суолиис туругун тупса
рарга РИК тугу
оІордо?
– Кырдьык, су
ол-иис – сайдыы
тірді. Тимир суолу
тутууга уопсайа 15,6
млрд солк. бэрилли
Јрµс аннынан ыытыллар гаас магистрала.
битэ. Массыына суо

Амма ірµґµ туоруур муоста.

лун хаґаайыстыбатын тупсарыыга
3,6 млрд, салгын транспорыгар 1,4
млрд тыырыллыбыта.
Саха сирин сайдыытыгар
тимир суол кэлиитэ улахан
суолталаах. Итини ійдіін туран,
Аллараа Бэстээххэ диэри тимир
суол кэлиитигэр РИК ніІµі
эбии µбµлээґин кірµллµбµтэ.
Итиниэхэ 13,1 млрд солк.
кээмэйдээх µлэ ыытылынна.
Тимир суол курдук баара±ай тутуу
аІаардас іріспµµбµлµкэ іттµттэн
µбµлэммэтэ чахчы. Бары кµµґµ
тµмэн, тутуу µлэтин µбµлээґинэ
федеральнай, іріспµµбµлµкэ
бюджетыттан кэлэр.
Онуоха
РИК бэйэтин эбэґээтэлистибэтин
тиґэ±эр диэри толордо.
Тимир суол ааґар оройуон
нарыгар социальнай хайысхалаах
объектар тутулуннулар. Тимир
суолга чугас нэґилиэнньэлээх
пууннарга социальнай,

Онон суолу-ииґи тупсарар,
ірімµіннµµр, хаттаан тутар сыалсорук турбута. РИК µбµлээґининэн
уопсайа 100 км регионнаа±ы, 50 км
улуустаа±ы суолталаах суол уонна
алта муоста оІоґулунна. Ону тэІэ
салгын транспорын сайыннарыы
чэрчитинэн Дьокуускайдаа±ы
аэропорт пассажирдарга аналлаах
терминала тутуллан µлэ±э киирдэ.
– Тыа сирин гаастааґын
экэниэмикэ±э тіґі кідьµµс
тээ±ий?
– Кырдьык, тыа сирин
гаастааґыІІа киэІ хабааннаах
µлэ барда. Биллэн турар, тыа
хаґаайыстыбатынан эрэ олорор
нэґилиэктэргэ гаас ситимин
тардар, экэниэмикэ іттµттэн
барыґа суох. Ол эрээри, маґынан,
чо±унан оттунар тыа сирин
дьонугар гаас тыын суолталаа±а,
дьон-сэргэ оло±ун чыІха атын
таґымІа таґаарара биллэр суол.

Онон биир µксµн гаастааґын
нэґилиэнньэ интэриэґин учуоттуур
уонна социальнай хайысхалаах
бырайыак буолар.
Уопсайа іріспµµбµлµкэ
µрдµнэн «кµіх тілін» 10 оройу
он 90 нэґилиэгэр тиийдэ. Дьон
оло±ун тупсуута µлэ миэстэтэ
тахсарыттан, оІорон таґаарыы
сайдыытыттан тутулуктанар.
Сыал-сорук туруоран, тыа
хаґаайыстыбатын объектарын,
нэґилиэк хочуолунайдарын
гааска кіґірµµгэ µлэ ыытылынна.
Гаас киириитэ кыра да
нэґилиэктэргэ бідіІ оІорон
таґаарар тэрилтэлэри тутууга
уонна табыгастаахтык µлэлэтэргэ
туґуланар.
– Социальнай эйгэ±э
сыґыаннаах тіґі элбэх тутууну
ыыттыгыт?

олорор дьиэлэртэн дьону
кіґірµµгэ µлэлэґэр. Ону тэІэ,
инфраструктураны уонна
социальнай хайысхалаах тутууну
ыытар.
– «РИК Плюс» чэрчитинэн
ханнык суолталаах тутуу барда?
– Ааспыт сыл тµмµгµнээ±и
туругунан ыллахха, «РИК Плюс»
чэрчитинэн 11 млрд. солк.
кээмэйдээх µбµлээґин барда.
Ол эбэтэр, былаан 65,79%
туолбут. Ґбµлээґин уратыта тутуу µлэтин µбэ-харчыта тустаах
министиэристибэлэринэн тыы
рыллар.
Кистээбэккэ эттэххэ, дой
ду µрдµнэн хаарбах уонна
саахалланар туруктаах олорор
дьиэлэртэн дьону кіґірµµгэ
программа ір сылларга уотакµіґэ суох олоххо киирэрэ. Биллэн

Алданнаа±ы медицинскэй училище.

- Этэн аґарбытым курдук,
туох объект тутуллуохтаа±а
іріспµµбµлµкэ бюджетын ситэ
µбµлэммэтэх хайысхаларынан
быґаарыллыбыта. Онуоха дьиэуот, µірэх уонна спорт объектарын
тутуута былааІІа киирбитэ. РИК
Дьокуускайга, Томмокко, Жатайга,
Ытык Кµілгэ 11 элбэх квартиралаах
олорор дьиэни, Хаандыга±а
геологическай техникум µірэнэрлабораторнай куорпуґун уонна
уопсайын, Аллараа Бэстээххэ
транспорт техникумун µірэнэр
куорпуґун уонна 250 миэстэлээх
уопсайын, Мииринэйгэ ХИФУ
филиалын µірэнэр куорпуґун
туттарда. Спорт сайдыытын ійіін,
РИК µлэтин чэрчитинэн Дьокуускай
куорат биир киэн туттар тутуута «Триумф» спортивнай киин µлэ±э
киирдэ. Ону тэІэ, РИК сылын аайы
ууга барар алта нэґилиэнньэлээх
пууІІа халаан уутуттан харыстыыр
даамбалары туттарда.
— Ґгµс дьон РИК уонна
«РИК Плюс» хампаанньалары
бутуйар. Ити РИК-ка сыґыаннаах
тэрилтэ дуо?
— Кырдьык, РИК уонна «РИК
Плюс» хампаанньалары бутуйар
сатаммат. «РИК Плюс» – бу РИК
алын сµґµіх тэрилтэтэ буолар.
Эмиэ іріспµµбµлµкэ толору
бас билиитигэр баар. Уратыта
диэн, «АЛРОСА» хампаанньа
акциятын 7% атыылааґынтан
киирбит µбµ-харчыны тµмэр уонна
іріспµµбµлµкэ биэдэмистибэлэрин
икки ардыгар тыырар. Хампаанньа
17 млрд 644 міл. солк. µбµ
тµмэн тэриллибитэ. Кини µлэтэ
бідіІ инфраструктурнай уонна
социальнай бырайыактары олоххо
киллэриигэ туґуланар.
Бастатан туран, хаарбах
уонна саахалланар туруктаах

турар, ити бюджекка µп-харчы
тиийбэтиттэн тахсар. КэлиІІи
сылларга федеральнай µбµлээґин
уонна «РИК плюс» чэрчитинэн
ыытыллыбыт µлэ тµмµгэр, хаарбах
дьиэттэн дьону кіґірµµ тэтимирдэ.
Ааспыт сыл бµтµµтµгэр «РИК Плюс»
АУо кімітµнэн, саІа дьиэ±э 12 697
киґи кісті. Уопсайа 196 396 кв.м
иэннээх 4 727 квартира тутулунна.
Јріспµµбµлµкэ±э тыын
суолталаах онкологическай
киин тутуута бара турар. Онуоха
«РИК плюс» хампаанньа онко
логическай киин стационардаах
поликлиникатын тутуутун µбµлµµр.
Билигин тутуу бырайыага оІоґулла
сылдьар.
Былаан быґыытынан 19
нэґилиэнньэлээх пууІІа 22 µірэх
тэрилтэтин дьиэтин µбµлээґинэ
бигэргэммитэ. Сыл саІатыгар
12 оскуола µлэ±э киирдэ. Ону
тэІэ, «РИК Плюс» кімітµнэн
Дьокуускайга Общественнай киин
тутулунна.
— Петр Вячеславович,
эн санаа±ар, приватизация
бэйэтин кэмигэр сіптііх
дьаґаныы этэ дуо?
— Кэм-кэрдии кірдірбµтµнэн,
Саха Јріспµµбµлµкэтин
бырабыыталыстыбата бэйэтин
кэмигэр саамай сіптііх
быґаарыыны ылбыт эбит.
Приватизациялааґынтан киирбит
харчы іріспµµбµлµкэ социальнайэкономическай сайдыытыгар
µтµі дьайыылаа±а кістір. «РИК»
хампаанньа социальнай уонна
инфраструктурнай эйгэ±э ыытар
µлэтэ ір сылларга µтµі тµмµгµ
а±ала турарыгар саарбахтааґын
суох.
Дмитрий ОСИПОВ.

№17 (1732) // Ыам ыйын 6 кµнэ, 2016 сыл

7

