
Майыптардын эл аралык күнүнүн алдында «Кумтөр Оперейтинг 
Компани» мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды бириктирген жана 
алардын проблемалары менен алектенген ар кандай уюмдардан көптөгөн 
каттарды алды. Быйыл компаниянын жетекчилиги жылуу жууркан жана 
башка тиричилик буюмдарын сатып алып, даректүү жардам көрсөтүүгө 
кошумча каражат бөлүүнү чечти.
2012-жылдын 6-декабрында биздин  
кызматкерлер төмөнкүлөрдү  
уюмдарга бөлүштүрүп беришти:

«л аралык 
майыптар 
күнүнө карата 
кайрымдуулук 
акциясын өткөрүү 
биз үчүн жакшы 
салт болуп калды. 
Биз чектелген 
мүмкүнчүлүктөрү 
бар адамдарга, 

анын ичинде майып балдарга да 
жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгүбүз 
бар экендигине кубанычтабыз, 
анткени алар жарандардын эң аз 
камсыздалган жана таарынтылган 
топторуна киришет эмеспи, мына 
ошондуктан ар кандай жардам 
алар үчүн маанилүү»

Биз коопсуз кен казуу  боюнча жоопкерчилигибизди 
олуттуу кабыл алабыз. Биз иштеп жаткан жерлерге эң аз 
таасир калтырууга болгон күч-аракетибизди жумшайбыз. 
Биринчи кезекте жаратылышты коргоо турат. 
«Кумтөр” ишканасынын ишмердүүлүгүндө кандайдыр-бир 
олуттуу маселелер же олуттуу экологиялык проблемалар 
аныкталган жок”, – Environmental Resources Management 
Limited (ERM) көз карандысыз эл аралык консалтингдик 
компаниясынын эксперттери документтердин анализинин, 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын талдоонун жана 
2012-жылдын октябрында кен ишканасында болуунун 
жүрүшүндө ушундай корутундуларга келишти.
Ушул жылдын 18-июнундагы “Кумтөр Оперейтинг 
Компанинин” ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча Депутаттык 
комиссиянын отчетунда коюлган айыптарга жооп катарында 
«Центерра Голд Инк.» компаниясынын Директорлор 
кеңеши ишкананын ишмердүүлүгүнө жана анын экологияга 
таасирине көз карандысыз баалоо жүргүзүү үчүн алдынкы 

эл аралык консалтинг 
компанияларынын 
бирин тартты 
жана ага бардык 
маалыматтарды берди. 
Эксперттердин отчету 

өзүнө “Кумтөр” ишканасынын экологиялык көрсөткүчтөрүн 
баалоону камтыйт жана төмөнкүлөргө тиешелүү:
• Жаратылышты коргоо чараларын башкаруу системасына;
• Биологиялык ар түрдүүлүккө;
• Таштандыны утилдештирүүгө;
• Суу ресурстарын башкарууга;
• Атмосферага парник газдарын чыгарууларга;
• Кен ишканасын жабуу планына.
Отчеттун корутундуларында ERM «компания курчап 
турган чөйрөгө техногендик таасир этүүнү төмөндөтүү 
боюнча чараларды көрүүнү уланткан шарттарда ишканада 
курчап турган чөйрөгө олуттуу контролдонулбаган таасир 
этүүнү же келечекте келип чыгууга мүмкүн болгон олуттуу 
тобокелчиликтерди тапкан жок” деп айтылат. ERM 
отчетунда алтын өндүрүүчү компаниянын жектекчилиги 
үчүн ишмердүүлүктүн айрым чөйрөлөрүндө ишти 
жакшыртуу боюнча рекомендациялар да камтылган. Өз 
кезегинде, “Кумтөр” компаниясынын менеджменти коюлган 
маселелерди чечүү үчүн аракеттер планын иштеп чыкты 
жана мамлекеттик органдар менен кызматташтыкта бул 
багытта иштөөнү улантууда. 

2012-жылдын 15-декабрында Бишкек шаарынын №24 
мектеп-гимназиясында «Акмена» коомдук бирикмеси 
Глобалдык Экологиялык Фонддун Кыргызстандагы 
Кичи гранттар программасы менен бирдикте Бишкек 
шаарынын мектеп окуучулары үчүн “Мурдагы 
биосфералардын изи менен: Кыргызстандын 
геологиялык өткөнүнө саякат” билим берүүчү 
экологиялык акциясын өткөрдү.

Борбордогу 8 мектептин 
залда чогулган 
окуучуларына Жердин 
атмосферасына кирген 
газдар менен кызыктуу 
химиялык тажрыйбалар 
көрсөтүлдү. Борбордун 
№№ 6, 12, 65 жана 
24 мектептеринин 
командалары 
Бишкек, Ош, Талас, Нарын жана Каракол шаарларынын 
мисалдарында Жердеги климаттык доорлордун алмашуусу 
жана эволюция жөнүндө баяндаган театрлаштырылган 
номерлерди коюшту. Көрүүчүлөр кызыктуу формада бул 
шаарларды кайсы убакта илгерки океандардын толкундары 
каптаганы жана аларда эмнелер жашагандыгы, Ысык-
Көлдү от чачкан зор вулкандардын тизмеси курчап турган 
илгерки континенттердин тобунда азыркы Кыргызстандын 

территориясы кайда жайгашкандыгы жөнүндө билимдерди 
алышты. Климаттын өзгөрүүсүнүн проблемалары тууралуу 
маалымдоонун мындай инновациялык ыкмасынан улам 
мектеп окуучулары климатка азыркы цивилизация кандай 
таасир эте тургандыгы, планетада климаттык балансты 
сактоо үчүн эмне жасоо керектиги жөнүндө билишти.

Акциянын аягында ага катышкан бардык командалар 
иш чаранын уюштуруучуларынан – “Кумтөр Оперейтинг 
Компаниден”, Борбордук Азиянын Озон борборунан, 
“Раритет” ЖЧКсынан жана Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана 
токой чарбасы мамлекеттик агенттигинен китептер жана окуу 
куралдары түрүндө эң сонун белектерди алышты.

КООпСУз ЧӨйРӨНҮ КАмСЫзДОО
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Кабылдама: 996 (312) 90-07-07

КАРАКОлДОГУ  
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БАРСКООН маалымат борбору  
0775 979 760

БАлЫКЧЫ маалымат борбору
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КУмТӨР БОюНЧА ЖАҢЫ мААлЫмАТ БюллЕТЕНИНИН 
БИРИНЧИ ЧЫГЫШЫ мЕНЕН КУТТУКТАйБЫз!

ЖЫлУУ КЫШ СУпЕР! СЫйлЫК

2012-жылын жыйынтыктап жана  
жыл ичинде компания дуушар болгон 
татаал маселелерге көз салсак, биз 
жетишкен ийгиликтерибиз менен 
сыймыктана алабыз. 
Бир катар тармактар боюнча өтүп бара жаткан 
жыл татаал маселелерди алдыга койду, бирок 
ага карабастан биз – жумушчулар, бизнес 

өнөктөштөр жана жергиликтүү коомчулуктар - баардыгыбыз 
бирге бул кыйынчылыктарды жеңип, жаңы 2013 жылды 
оптимизм жана ишенич менен күтүп жатабыз. 
Биздин маалымат бюллетенибиздин аты жөн жерден коюлган 
жок. Анткени баардыгыбыз, кызматкер катары бы, ортомчу 
тараптар же болбосо конок катары болобу, Кумтөр жамаатынын 
мүчөсү болуп бирдикте болуубуз мааниге ээ. Бири-бирибиз 

менен ачык жана ак ниеттүү болуубуз өтө маанилүү сапат. 
Биз бул маалымат бюллетени аркылуу Кумтөрдүн иш-аракети 
жөнүндө, экологиялык маселелер жөнүндө, жергиликтүү 
коомчулукту өнүктүрүү долбоорлору жөнүндө, же болбосо 
катардагы бир кызматкердин чоң иши жөнүндө билдирүү жасап 
турабыз. Бирок байланыш эки тараптуу болгондо гана ишке 
ашат, ошондуктан биз сиздердин пикириңиздерге кызыктарбыз.
Жаңы жылды үй-бүлө менен тосуу келе жаткан салт, ошондуктан 
биз ар бириңиз Кыргызстанда же чет жакада болобу өзүңөрдүн 
жакындарыңыздар менен чогуу тосот деп ишеничимибиз зор. 
Ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, баарыңарды келе жаткан 
майрам менен куттуктап, 2013-жылы ден соолук, бакыт-таалай, 
жана баардык ишиңерге ийгилик каалап кетем. 
майкл Фишер 
«Кумтөр Оперейтинг Компанинин» президенти

Ысык-Көл областына
750 одеял
Бул жууркандар чектелген мүмкүнчүлүктөрү бар адамдар менен иштешкен 
төмөнкү уюмдарга: Ысык-Көл – Нарын азиздер жана дүлөйлөр коомуна, Ак-
Суу аялдар психоневрологиялык үй-интернатына, Балыкчы шаарынын майып 
балдар коомуна, ошондой эле жергиликтүү администрациялар менен бирдикте 
мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар арасында бөлүштүрүлүү үчүн Компаниянын 
регионалдык маалымат борборлоруна берилмекчи.

Кумтөр Оперейтинг Компани» 
республиканын эң көп нускалуу 
газетасы «Супер-Инфодон» 
“жылдын ишенимдүү өнөктөшү” 
сыйлыгын алды. 
Бул сыйлыкты 
компания анын 
Кыргызстандын 
экономикасына 
олуттуу салымын, 
ишмердүүлүгүнүн 
ачыктыгын, 
активдүү 
кайрымдуулук 
ишмердүүлүгүн 
таануу белгиси 
катарында эки жыл 
удаа алып жатат. 
Газетанын 
өнөктөштөрүнө жана 
өлкөнүн мыкты 
ишканаларына 
сыйлыктарды 
салтанаттуу 
тапшыруу 
2012-жылдын 8-декабрында 
Бишкекте Кожомкул атындагы Спорт 
сарайында “Супер-Инфо” газетасынын 
редакциясы ар жыл сайын 
уюштуруучу “Супер – 2012”  
салттуу салтанаттуу концерттин 
алкактарында болуп өттү.

Республикалык психикалык 
саламаттык борборунун сүйлөө 
патологиясы бөлүмүнө
Телевизор 
DVD-плеер

«Үмүт-Надежда»  
реабилитациялык борборуна
50 жууркан 
4 жылыткыч

Кыргыз республикалык  
майыптар коомуна
200 жууркан

деп баса белгиледи Дуглас Гриер, «КОК» 
туруктуу өнүктүрүү боюнча директору

info@kumtor.com0312 90 07 07 www.kumtor.kg

Коопсуздук жана мыйзамдын талаптарын 
аткаруусун камсыздоо макастында жылына 10000ге  
жакын ар кандай пробалар алынып текшерилет.

БАйлАНЫШТА 
БОлОлУ



«Центерра Голд Инк.» Stratex International Plc. 
компаниясынын Түркияда жайгашкан «Öksüt Gold» 
долбоорундагы акцияларынын 30%ын сатып алууда  
«Центерра Голд Инк.»  Stratex International Plc. компаниясы 
менен  Түркиядагы «Öksüt Gold» кени боюнча 30% үлүшүн 
сатып алууга макулдашты. Бүтүм аяктагандан кийин 
«Центерра Голд» «ÖksütGold» долбоорунун 100% ээси 
болуп калмакчы. 
«Центерра Голд» 
компаниясынын 
пресс-релизинин  
толук тексти менен 
www.centerragold.com 
сайтынан таанышууга 
болот.

10-12 декабрь күндөрү, 
Кумтөр төрт бөлүмүнүн 
коомчулуктар менен 
байланыш боюнча 
адистерин Бишкек 
шаарында болуп өткөн 
коомчулуктар менен 
байланыш боюнча өзгөчө 
семинарда чогултту. 
Өкүлдөрүбүз Ысык-Көл 
областынан, Бишкектеги 
«Учкун» офисинен, жана 
Кен казуу жайынан келишти. 
Семинарга «Центерра 
Голд» компаниясынын 
монголиядагы жана 
Туркиядагы мекемелеринен 
коноктор дагы катышты. 
Коомчулуктар менен 
байланыштар боюнча 
тобубуз мекемебиздин 
абдан маанилүү бөлүмү 
болуп, мекемебиз жайгашкан 
коомчулуктарда Кумтөрдүн 
жүзү катары ролун аткарат. 
Катышуучулар Кумтөрдүн 
жана Центерранын 
саясаттарын, 2013-жылы 
үчүн жана андан аркы 

коомчулуктарды өнүктүрүү 
стратегияларын, жана 
да кызыктар тараптар 
менен иштешүү, 
нараазычылыктар, мамиле 
түзүү жөндөмдөрү жана 
башка темаларды үч толук 
күн боюнча талкуулашты. 
мындан тышкары, биз 
ушул мүмкүнчүлүктү 
колдонуп, коомчулуктардан 
ой-пикир алдык жана 
коомчулуктарыбыздагы 
кызыктар тараптар менен 
иштешүүнү жакшыртуу үчүн 
бир нече жол аныктадык. 
Бул адистерибизди бир 
жерде чогултуп бири бири 
менен таанышканга жана 
тажрыйбаларын бөлүшкөнгө 
мыкты мүмкүнчүлүк болду. 
Биздин коомчулуктар 
менен байланыш боюнча 
адистерибиз сиздер 
менен баарлашууга ар 
дайым даяр. Алардын 
даректери ушул маалымат 
бюллетенинин акыркы  
баракчасында берилген.

САКТОО ЖАНА КОРГОО ЫСЫК-КӨл ОБлАСТЫНЫН 
БИзНЕС-КАРТАСЫ
Ысык-Көл областында жеке ишкерлер үчүн кандай 
мүмкүнчүлүктөр бар экен? Кандай түр ишканалар 
талап кылынууда жана кандайлары өтө көп? 

Ушундай түрдөгү суроолорго жоопторду Кумтөр ишканасы 
Европалык Реконструкция жана Өнуктүрүу Банкы (ЕРӨБ) 
менен чогуу тапканга аракет кылышууда. 
Декабрь айында Ысык-Көл областы боюнча жергиликтүү 
деңгээлде иш мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо максаты 
менен толук кандуу изилдөө башталды. Бул иш-чара 
жеке ишкерлерге кайсы жергиликтүү жана регионалдык 
экономика секторлорунда жетишсиздик бар экендигин 
түшүнүүгө жардам берет. 
Изилдөө 2013-жылдын башында аяктаганда, биз жалпы 

Ысык-Көл областы боюнча бир нече семинар уюштуруп, 
жергиликтүү коомчулуктарга натыйжаларды сунуштап 
беребиз. Бул жеке жарандарга жана чакан ишкерлерге 
азыркы иштерин чоңойтуу же жаңы иш баштоо үчүн 
кандай мүмкүнчүлүктөр бар экендигин түшүнүүгө жардам 
берип, жергиликтүү экономиканын түрдүүлүгүн көбөйтөт. 
Семинарлардын качан болуп өтөөрүн биздин келечектеги 
маалымат бюллетендерибизден билип алсаңыздар болот!

«Фауна жана Флора Интернешнл» жаратылышты 
коргоочу уюму жана «Кумтөр» компаниясы 
Кыргыз республикасынын Ысык-Көл областында 
биологиялык ар түрдүүлүктү сактоого багытталган 
биргелешкен долбоорду жүзөгө ашырууну башташты. 
Курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча алдыңкы эл 
аралык уюм менен алтын өндүрүүчү компаниянын 
ортосундагы кызматташуунун алкактарын аныктоочу 
Өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга Бишкекте 
үстүбүздөгү жылдын ноябрында кол коюлган.
FFI менен Сарычат-Эрташ коругунун он жылдык 
кызматташуусу биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо 
боюнча биргелешкен долбоордун пайдубалы болуп калды. 
2002-жылдан 2008-жылга чейин бир катар жаратылышты 
коргоочу уюмдар корукту башкаруунун беш жылдык 
планын түзүүнүн үстүнөн иштешкен, ал өзүнө ак илбирстин 
тукумун сактап калуу боюнча иш чараларды камтыган. 
мурдагы долбоор ЭФК, ЕРӨБ жана “Кумтөр” компаниясы 
тарабынан финансыланган.
Региондогу жаратылышты коргоо чараларын башкарууну 
жакшыртууга багытталган жаңы пландын үстүнөн иштөөгө 
бардык кызыкдар тараптар катышышты. Документ 
мамлекеттик деңгээлде бекитилмекчи. Белгиленген 
иш чаралар өзүнө флора менен фаунанын абалына 
изилдөөлөрдү, мониторингди, коруктун администрациясы 
жана жергиликтүү жамааттар үчүн тренингдердин сериясын 
жүргүзүүнү камтыйт, ошондой эле пландын өзүн жүзөгө 
ашырууну техникалык колдоону да карайт. 2012 – 2013-
жж. финансылоонун баштапкы суммасы 125 миң долларга 
жакын, анын 70 миңин “Кумтөр” компаниясы бөлмөкчү.
“Кумтөр” компаниясынын президенти майкл Фишер 
мындай деп белгиледи: «Биздин компания өнөр 
жай коопсуздугу жана курчап турган чөйрөнү коргоо 
маселелерине зор көңүл бөлөт. Социалдык жоопкерчилик 
жана туруктуу өнүктүрүү принциптерин кармануу менен 
биз биологиялык ар түрдүүлүктү сактоого жана өнүктүрүүгө 
ар тараптуу өбөлгө түзмөкчүбүз. Азыркы учурда биз 
стратегия жана иш чаралар планын иштеп чыгуудабыз, 
аларда курчап турган чөйрөнү коргоо тармагында 
жергиликтүү да, ошондой эле эл аралык да уюмдар менен 

кызматташууну кеңейтүү каралган. “Фауна жана Флора 
Интернешнл” менен биргелешкен долбоор бул иштин 
маанилүү курамы болуп саналат».
«Биздин курчап турган чөйрөнү коргоо тармагындагы 
долбоорлорубуздун ийгиликтүүлүгүнүн көрсөткүчү болуп 
кен ишканасынын жака-белиндеги территориялардагы 
жапайы жаныбарлардын санын көбөйүшү кызмат кылат, 
алар ак илбирстин, аркардын жана башка сейрек 
түрлөрдүн таралуу ареалы болуп саналышат. “Фауна 
жана Флора Интернешнл” менен аракеттерди бириктирүү 
дагы көп ийгиликтерге жетишүүгө мүмкүндүк берет деп 
эсептейм”, – деп баса белгиледи майкл Фишер.
«Өз ишмердүүлүгүндө «Фауна жана Флора Интернешнл» 
бардык деңгээлдерде кызматташууга умтулат: биз үчүн 
өкмөттүн колдоосу да, эксперттик жамааттын жана 
жергиликтүү калктын да экологиялык программаларды 
жүзөгө ашырууга активдүү катышуусу маанилүү. 
“Кумтөрдүн” жаңы долбоорго катышуусу бизнестин 
жаратылышка жоопкер мамилесинин жакшы мисалы 
болуп саналат. Биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана 
Сарычат-Эрташ коругун башкаруу боюнча иш өтө маанилүү, 
анын үстүнө бул Кыргызстандын территориясындагы эң 
чоң жана уникалдуу улуттук коруктардын бири», – деп 
баса белгиледи жаратылышты коргоо уюмунун Кыргыз 
Республикасындагы өкүлү Жаркын Саманчина.

Толук маалымат үчүн биздин веб-барагыбыздан көрсөңүз 
болот, болбосо info@kumtor.com дарегине кайрылсаңыз 
болот.

Биологиялык  
ар-түрдүүлүк белгилүү 
аймактагы жаныбарлардын 
түрлөрүн, санын жана 
жашоо жерлерин 
белгилейт

КООмЧУлУКТАР мЕНЕН 
БАйлАНЫШ БОюНЧА АДИСТЕР 
СЕмИНАРГА ЧОГУлУШТУ

ЦЕНТЕРРАНЫН ТАБЫлГАСЫ

ЖЕҢҮҮЧҮ пАРТНЕРлОР

1903-ж. негизделген 
«Фауна жана Флора 
Интернешнл» (FFI), 
, дүйнөнүн 40тан 
ашуун өлкөлөрүнүн 

территорияларында иштеп жаткан дүйнөдөгү эң эски 
эл аралык жаратылышты коргоочу уюм болуп саналат. 
Уюмдун ишмердүүлүгү жоголуп бара жаткан биологиялык 
түрлөрдү жана экосистемаларды коргоого, иштин так 
илимдин маалыматтарына негизделген экологиялык 
коопсуз методдорун киргизүүгө багытталган. FFI 
адамдардын жашоо деңгээлин жогорулатууга да 
умтулат. КРнын Курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча 
мамлекеттик агенттиги Кыргызстандын территориясында 
курчап турган чөйрөнү коргоо ишиндеги анын сиңирген 
эмгегин таануу катарында ардак дипломду ыйгаруу 
менен уюмдун ишмердүүлүгүн баалады.

Ишембиде, 15-декабрда, Бишкекте «Premia.kg» улуттук 
интернет-сыйлыктын жеңүүчүлөрүнө сыйлык тапшыруу 
салтанаттуу аземи болуп өттү.   
Конкурска 215 ата мекендик веб-сайт катышты. Жалпысынан 
номинанттар үчүн 25 миңге жакын добуш берилген. Сыйлык 
тогуз номинацияда тапшырылды: «ммК жана коом», 
«Байланыш жана коммуникациялар», «мамлекет жана 
ӨЭУлар», «медицина жана саламаттык», «Бизнес жана 
коммерция», «Блогдордун сайттары», «Бош убакыт жана көңүл 
ачуу», «Жаштар жана билим берүү», «Спорт жана туризм». 
Номинациялардын ар биринде уюштуруучулар үчтөн ресурсту 
белгилешти. Жеңүүчүлөргө дипломдор жана сыйлыктын - «@» 
стилдештирилген символу түрүндөгү байге тапшырылды. 
«Кумтөр» компаниясы конкурстун жана бул иш 
чаранын өнөктөшү болду. 

info@kumtor.com0312 90 07 07 www.kumtor.kginfo@kumtor.com0312 90 07 07 www.kumtor.kg



«Центерра Голд Инк.» Stratex International Plc. 
компаниясынын Түркияда жайгашкан «Öksüt Gold» 
долбоорундагы акцияларынын 30%ын сатып алууда  
«Центерра Голд Инк.»  Stratex International Plc. компаниясы 
менен  Түркиядагы «Öksüt Gold» кени боюнча 30% үлүшүн 
сатып алууга макулдашты. Бүтүм аяктагандан кийин 
«Центерра Голд» «ÖksütGold» долбоорунун 100% ээси 
болуп калмакчы. 
«Центерра Голд» 
компаниясынын 
пресс-релизинин  
толук тексти менен 
www.centerragold.com 
сайтынан таанышууга 
болот.

10-12 декабрь күндөрү, 
Кумтөр төрт бөлүмүнүн 
коомчулуктар менен 
байланыш боюнча 
адистерин Бишкек 
шаарында болуп өткөн 
коомчулуктар менен 
байланыш боюнча өзгөчө 
семинарда чогултту. 
Өкүлдөрүбүз Ысык-Көл 
областынан, Бишкектеги 
«Учкун» офисинен, жана 
Кен казуу жайынан келишти. 
Семинарга «Центерра 
Голд» компаниясынын 
монголиядагы жана 
Туркиядагы мекемелеринен 
коноктор дагы катышты. 
Коомчулуктар менен 
байланыштар боюнча 
тобубуз мекемебиздин 
абдан маанилүү бөлүмү 
болуп, мекемебиз жайгашкан 
коомчулуктарда Кумтөрдүн 
жүзү катары ролун аткарат. 
Катышуучулар Кумтөрдүн 
жана Центерранын 
саясаттарын, 2013-жылы 
үчүн жана андан аркы 

коомчулуктарды өнүктүрүү 
стратегияларын, жана 
да кызыктар тараптар 
менен иштешүү, 
нараазычылыктар, мамиле 
түзүү жөндөмдөрү жана 
башка темаларды үч толук 
күн боюнча талкуулашты. 
мындан тышкары, биз 
ушул мүмкүнчүлүктү 
колдонуп, коомчулуктардан 
ой-пикир алдык жана 
коомчулуктарыбыздагы 
кызыктар тараптар менен 
иштешүүнү жакшыртуу үчүн 
бир нече жол аныктадык. 
Бул адистерибизди бир 
жерде чогултуп бири бири 
менен таанышканга жана 
тажрыйбаларын бөлүшкөнгө 
мыкты мүмкүнчүлүк болду. 
Биздин коомчулуктар 
менен байланыш боюнча 
адистерибиз сиздер 
менен баарлашууга ар 
дайым даяр. Алардын 
даректери ушул маалымат 
бюллетенинин акыркы  
баракчасында берилген.

САКТОО ЖАНА КОРГОО ЫСЫК-КӨл ОБлАСТЫНЫН 
БИзНЕС-КАРТАСЫ
Ысык-Көл областында жеке ишкерлер үчүн кандай 
мүмкүнчүлүктөр бар экен? Кандай түр ишканалар 
талап кылынууда жана кандайлары өтө көп? 

Ушундай түрдөгү суроолорго жоопторду Кумтөр ишканасы 
Европалык Реконструкция жана Өнуктүрүу Банкы (ЕРӨБ) 
менен чогуу тапканга аракет кылышууда. 
Декабрь айында Ысык-Көл областы боюнча жергиликтүү 
деңгээлде иш мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо максаты 
менен толук кандуу изилдөө башталды. Бул иш-чара 
жеке ишкерлерге кайсы жергиликтүү жана регионалдык 
экономика секторлорунда жетишсиздик бар экендигин 
түшүнүүгө жардам берет. 
Изилдөө 2013-жылдын башында аяктаганда, биз жалпы 

Ысык-Көл областы боюнча бир нече семинар уюштуруп, 
жергиликтүү коомчулуктарга натыйжаларды сунуштап 
беребиз. Бул жеке жарандарга жана чакан ишкерлерге 
азыркы иштерин чоңойтуу же жаңы иш баштоо үчүн 
кандай мүмкүнчүлүктөр бар экендигин түшүнүүгө жардам 
берип, жергиликтүү экономиканын түрдүүлүгүн көбөйтөт. 
Семинарлардын качан болуп өтөөрүн биздин келечектеги 
маалымат бюллетендерибизден билип алсаңыздар болот!

«Фауна жана Флора Интернешнл» жаратылышты 
коргоочу уюму жана «Кумтөр» компаниясы 
Кыргыз республикасынын Ысык-Көл областында 
биологиялык ар түрдүүлүктү сактоого багытталган 
биргелешкен долбоорду жүзөгө ашырууну башташты. 
Курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча алдыңкы эл 
аралык уюм менен алтын өндүрүүчү компаниянын 
ортосундагы кызматташуунун алкактарын аныктоочу 
Өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга Бишкекте 
үстүбүздөгү жылдын ноябрында кол коюлган.
FFI менен Сарычат-Эрташ коругунун он жылдык 
кызматташуусу биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо 
боюнча биргелешкен долбоордун пайдубалы болуп калды. 
2002-жылдан 2008-жылга чейин бир катар жаратылышты 
коргоочу уюмдар корукту башкаруунун беш жылдык 
планын түзүүнүн үстүнөн иштешкен, ал өзүнө ак илбирстин 
тукумун сактап калуу боюнча иш чараларды камтыган. 
мурдагы долбоор ЭФК, ЕРӨБ жана “Кумтөр” компаниясы 
тарабынан финансыланган.
Региондогу жаратылышты коргоо чараларын башкарууну 
жакшыртууга багытталган жаңы пландын үстүнөн иштөөгө 
бардык кызыкдар тараптар катышышты. Документ 
мамлекеттик деңгээлде бекитилмекчи. Белгиленген 
иш чаралар өзүнө флора менен фаунанын абалына 
изилдөөлөрдү, мониторингди, коруктун администрациясы 
жана жергиликтүү жамааттар үчүн тренингдердин сериясын 
жүргүзүүнү камтыйт, ошондой эле пландын өзүн жүзөгө 
ашырууну техникалык колдоону да карайт. 2012 – 2013-
жж. финансылоонун баштапкы суммасы 125 миң долларга 
жакын, анын 70 миңин “Кумтөр” компаниясы бөлмөкчү.
“Кумтөр” компаниясынын президенти майкл Фишер 
мындай деп белгиледи: «Биздин компания өнөр 
жай коопсуздугу жана курчап турган чөйрөнү коргоо 
маселелерине зор көңүл бөлөт. Социалдык жоопкерчилик 
жана туруктуу өнүктүрүү принциптерин кармануу менен 
биз биологиялык ар түрдүүлүктү сактоого жана өнүктүрүүгө 
ар тараптуу өбөлгө түзмөкчүбүз. Азыркы учурда биз 
стратегия жана иш чаралар планын иштеп чыгуудабыз, 
аларда курчап турган чөйрөнү коргоо тармагында 
жергиликтүү да, ошондой эле эл аралык да уюмдар менен 

кызматташууну кеңейтүү каралган. “Фауна жана Флора 
Интернешнл” менен биргелешкен долбоор бул иштин 
маанилүү курамы болуп саналат».
«Биздин курчап турган чөйрөнү коргоо тармагындагы 
долбоорлорубуздун ийгиликтүүлүгүнүн көрсөткүчү болуп 
кен ишканасынын жака-белиндеги территориялардагы 
жапайы жаныбарлардын санын көбөйүшү кызмат кылат, 
алар ак илбирстин, аркардын жана башка сейрек 
түрлөрдүн таралуу ареалы болуп саналышат. “Фауна 
жана Флора Интернешнл” менен аракеттерди бириктирүү 
дагы көп ийгиликтерге жетишүүгө мүмкүндүк берет деп 
эсептейм”, – деп баса белгиледи майкл Фишер.
«Өз ишмердүүлүгүндө «Фауна жана Флора Интернешнл» 
бардык деңгээлдерде кызматташууга умтулат: биз үчүн 
өкмөттүн колдоосу да, эксперттик жамааттын жана 
жергиликтүү калктын да экологиялык программаларды 
жүзөгө ашырууга активдүү катышуусу маанилүү. 
“Кумтөрдүн” жаңы долбоорго катышуусу бизнестин 
жаратылышка жоопкер мамилесинин жакшы мисалы 
болуп саналат. Биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана 
Сарычат-Эрташ коругун башкаруу боюнча иш өтө маанилүү, 
анын үстүнө бул Кыргызстандын территориясындагы эң 
чоң жана уникалдуу улуттук коруктардын бири», – деп 
баса белгиледи жаратылышты коргоо уюмунун Кыргыз 
Республикасындагы өкүлү Жаркын Саманчина.

Толук маалымат үчүн биздин веб-барагыбыздан көрсөңүз 
болот, болбосо info@kumtor.com дарегине кайрылсаңыз 
болот.

Биологиялык  
ар-түрдүүлүк белгилүү 
аймактагы жаныбарлардын 
түрлөрүн, санын жана 
жашоо жерлерин 
белгилейт

КООмЧУлУКТАР мЕНЕН 
БАйлАНЫШ БОюНЧА АДИСТЕР 
СЕмИНАРГА ЧОГУлУШТУ

ЦЕНТЕРРАНЫН ТАБЫлГАСЫ

ЖЕҢҮҮЧҮ пАРТНЕРлОР

1903-ж. негизделген 
«Фауна жана Флора 
Интернешнл» (FFI), 
, дүйнөнүн 40тан 
ашуун өлкөлөрүнүн 

территорияларында иштеп жаткан дүйнөдөгү эң эски 
эл аралык жаратылышты коргоочу уюм болуп саналат. 
Уюмдун ишмердүүлүгү жоголуп бара жаткан биологиялык 
түрлөрдү жана экосистемаларды коргоого, иштин так 
илимдин маалыматтарына негизделген экологиялык 
коопсуз методдорун киргизүүгө багытталган. FFI 
адамдардын жашоо деңгээлин жогорулатууга да 
умтулат. КРнын Курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча 
мамлекеттик агенттиги Кыргызстандын территориясында 
курчап турган чөйрөнү коргоо ишиндеги анын сиңирген 
эмгегин таануу катарында ардак дипломду ыйгаруу 
менен уюмдун ишмердүүлүгүн баалады.

Ишембиде, 15-декабрда, Бишкекте «Premia.kg» улуттук 
интернет-сыйлыктын жеңүүчүлөрүнө сыйлык тапшыруу 
салтанаттуу аземи болуп өттү.   
Конкурска 215 ата мекендик веб-сайт катышты. Жалпысынан 
номинанттар үчүн 25 миңге жакын добуш берилген. Сыйлык 
тогуз номинацияда тапшырылды: «ммК жана коом», 
«Байланыш жана коммуникациялар», «мамлекет жана 
ӨЭУлар», «медицина жана саламаттык», «Бизнес жана 
коммерция», «Блогдордун сайттары», «Бош убакыт жана көңүл 
ачуу», «Жаштар жана билим берүү», «Спорт жана туризм». 
Номинациялардын ар биринде уюштуруучулар үчтөн ресурсту 
белгилешти. Жеңүүчүлөргө дипломдор жана сыйлыктын - «@» 
стилдештирилген символу түрүндөгү байге тапшырылды. 
«Кумтөр» компаниясы конкурстун жана бул иш 
чаранын өнөктөшү болду. 

info@kumtor.com0312 90 07 07 www.kumtor.kginfo@kumtor.com0312 90 07 07 www.kumtor.kg



Майыптардын эл аралык күнүнүн алдында «Кумтөр Оперейтинг 
Компани» мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды бириктирген жана 
алардын проблемалары менен алектенген ар кандай уюмдардан көптөгөн 
каттарды алды. Быйыл компаниянын жетекчилиги жылуу жууркан жана 
башка тиричилик буюмдарын сатып алып, даректүү жардам көрсөтүүгө 
кошумча каражат бөлүүнү чечти.
2012-жылдын 6-декабрында биздин  
кызматкерлер төмөнкүлөрдү  
уюмдарга бөлүштүрүп беришти:

«л аралык 
майыптар 
күнүнө карата 
кайрымдуулук 
акциясын өткөрүү 
биз үчүн жакшы 
салт болуп калды. 
Биз чектелген 
мүмкүнчүлүктөрү 
бар адамдарга, 

анын ичинде майып балдарга да 
жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгүбүз 
бар экендигине кубанычтабыз, 
анткени алар жарандардын эң аз 
камсыздалган жана таарынтылган 
топторуна киришет эмеспи, мына 
ошондуктан ар кандай жардам 
алар үчүн маанилүү»

Биз коопсуз кен казуу  боюнча жоопкерчилигибизди 
олуттуу кабыл алабыз. Биз иштеп жаткан жерлерге эң аз 
таасир калтырууга болгон күч-аракетибизди жумшайбыз. 
Биринчи кезекте жаратылышты коргоо турат. 
«Кумтөр” ишканасынын ишмердүүлүгүндө кандайдыр-бир 
олуттуу маселелер же олуттуу экологиялык проблемалар 
аныкталган жок”, – Environmental Resources Management 
Limited (ERM) көз карандысыз эл аралык консалтингдик 
компаниясынын эксперттери документтердин анализинин, 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын талдоонун жана 
2012-жылдын октябрында кен ишканасында болуунун 
жүрүшүндө ушундай корутундуларга келишти.
Ушул жылдын 18-июнундагы “Кумтөр Оперейтинг 
Компанинин” ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча Депутаттык 
комиссиянын отчетунда коюлган айыптарга жооп катарында 
«Центерра Голд Инк.» компаниясынын Директорлор 
кеңеши ишкананын ишмердүүлүгүнө жана анын экологияга 
таасирине көз карандысыз баалоо жүргүзүү үчүн алдынкы 

эл аралык консалтинг 
компанияларынын 
бирин тартты 
жана ага бардык 
маалыматтарды берди. 
Эксперттердин отчету 

өзүнө “Кумтөр” ишканасынын экологиялык көрсөткүчтөрүн 
баалоону камтыйт жана төмөнкүлөргө тиешелүү:
• Жаратылышты коргоо чараларын башкаруу системасына;
• Биологиялык ар түрдүүлүккө;
• Таштандыны утилдештирүүгө;
• Суу ресурстарын башкарууга;
• Атмосферага парник газдарын чыгарууларга;
• Кен ишканасын жабуу планына.
Отчеттун корутундуларында ERM «компания курчап 
турган чөйрөгө техногендик таасир этүүнү төмөндөтүү 
боюнча чараларды көрүүнү уланткан шарттарда ишканада 
курчап турган чөйрөгө олуттуу контролдонулбаган таасир 
этүүнү же келечекте келип чыгууга мүмкүн болгон олуттуу 
тобокелчиликтерди тапкан жок” деп айтылат. ERM 
отчетунда алтын өндүрүүчү компаниянын жектекчилиги 
үчүн ишмердүүлүктүн айрым чөйрөлөрүндө ишти 
жакшыртуу боюнча рекомендациялар да камтылган. Өз 
кезегинде, “Кумтөр” компаниясынын менеджменти коюлган 
маселелерди чечүү үчүн аракеттер планын иштеп чыкты 
жана мамлекеттик органдар менен кызматташтыкта бул 
багытта иштөөнү улантууда. 

2012-жылдын 15-декабрында Бишкек шаарынын №24 
мектеп-гимназиясында «Акмена» коомдук бирикмеси 
Глобалдык Экологиялык Фонддун Кыргызстандагы 
Кичи гранттар программасы менен бирдикте Бишкек 
шаарынын мектеп окуучулары үчүн “Мурдагы 
биосфералардын изи менен: Кыргызстандын 
геологиялык өткөнүнө саякат” билим берүүчү 
экологиялык акциясын өткөрдү.

Борбордогу 8 мектептин 
залда чогулган 
окуучуларына Жердин 
атмосферасына кирген 
газдар менен кызыктуу 
химиялык тажрыйбалар 
көрсөтүлдү. Борбордун 
№№ 6, 12, 65 жана 
24 мектептеринин 
командалары 
Бишкек, Ош, Талас, Нарын жана Каракол шаарларынын 
мисалдарында Жердеги климаттык доорлордун алмашуусу 
жана эволюция жөнүндө баяндаган театрлаштырылган 
номерлерди коюшту. Көрүүчүлөр кызыктуу формада бул 
шаарларды кайсы убакта илгерки океандардын толкундары 
каптаганы жана аларда эмнелер жашагандыгы, Ысык-
Көлдү от чачкан зор вулкандардын тизмеси курчап турган 
илгерки континенттердин тобунда азыркы Кыргызстандын 

территориясы кайда жайгашкандыгы жөнүндө билимдерди 
алышты. Климаттын өзгөрүүсүнүн проблемалары тууралуу 
маалымдоонун мындай инновациялык ыкмасынан улам 
мектеп окуучулары климатка азыркы цивилизация кандай 
таасир эте тургандыгы, планетада климаттык балансты 
сактоо үчүн эмне жасоо керектиги жөнүндө билишти.

Акциянын аягында ага катышкан бардык командалар 
иш чаранын уюштуруучуларынан – “Кумтөр Оперейтинг 
Компаниден”, Борбордук Азиянын Озон борборунан, 
“Раритет” ЖЧКсынан жана Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана 
токой чарбасы мамлекеттик агенттигинен китептер жана окуу 
куралдары түрүндө эң сонун белектерди алышты.

КООпСУз ЧӨйРӨНҮ КАмСЫзДОО

АйлАНА-ЧӨйРӨНҮ ТААНУУ

БИШКЕКТЕГИ ОФИС
720031
Бишкек ш., Ибраимов көч. № 24
Кабылдама: 996 (312) 90-07-07

КАРАКОлДОГУ  
РЕГИОНАлДЫК ОФИС
Каракол ш., первомайская көч. 61
Тел.: 03922 5-77-99

БАРСКООН маалымат борбору  
0775 979 760

БАлЫКЧЫ маалымат борбору
0312 90-07-39 кош. 5124
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КУмТӨР БОюНЧА ЖАҢЫ мААлЫмАТ БюллЕТЕНИНИН 
БИРИНЧИ ЧЫГЫШЫ мЕНЕН КУТТУКТАйБЫз!

ЖЫлУУ КЫШ СУпЕР! СЫйлЫК

2012-жылын жыйынтыктап жана  
жыл ичинде компания дуушар болгон 
татаал маселелерге көз салсак, биз 
жетишкен ийгиликтерибиз менен 
сыймыктана алабыз. 
Бир катар тармактар боюнча өтүп бара жаткан 
жыл татаал маселелерди алдыга койду, бирок 
ага карабастан биз – жумушчулар, бизнес 

өнөктөштөр жана жергиликтүү коомчулуктар - баардыгыбыз 
бирге бул кыйынчылыктарды жеңип, жаңы 2013 жылды 
оптимизм жана ишенич менен күтүп жатабыз. 
Биздин маалымат бюллетенибиздин аты жөн жерден коюлган 
жок. Анткени баардыгыбыз, кызматкер катары бы, ортомчу 
тараптар же болбосо конок катары болобу, Кумтөр жамаатынын 
мүчөсү болуп бирдикте болуубуз мааниге ээ. Бири-бирибиз 

менен ачык жана ак ниеттүү болуубуз өтө маанилүү сапат. 
Биз бул маалымат бюллетени аркылуу Кумтөрдүн иш-аракети 
жөнүндө, экологиялык маселелер жөнүндө, жергиликтүү 
коомчулукту өнүктүрүү долбоорлору жөнүндө, же болбосо 
катардагы бир кызматкердин чоң иши жөнүндө билдирүү жасап 
турабыз. Бирок байланыш эки тараптуу болгондо гана ишке 
ашат, ошондуктан биз сиздердин пикириңиздерге кызыктарбыз.
Жаңы жылды үй-бүлө менен тосуу келе жаткан салт, ошондуктан 
биз ар бириңиз Кыргызстанда же чет жакада болобу өзүңөрдүн 
жакындарыңыздар менен чогуу тосот деп ишеничимибиз зор. 
Ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, баарыңарды келе жаткан 
майрам менен куттуктап, 2013-жылы ден соолук, бакыт-таалай, 
жана баардык ишиңерге ийгилик каалап кетем. 
майкл Фишер 
«Кумтөр Оперейтинг Компанинин» президенти

Ысык-Көл областына
750 одеял
Бул жууркандар чектелген мүмкүнчүлүктөрү бар адамдар менен иштешкен 
төмөнкү уюмдарга: Ысык-Көл – Нарын азиздер жана дүлөйлөр коомуна, Ак-
Суу аялдар психоневрологиялык үй-интернатына, Балыкчы шаарынын майып 
балдар коомуна, ошондой эле жергиликтүү администрациялар менен бирдикте 
мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар арасында бөлүштүрүлүү үчүн Компаниянын 
регионалдык маалымат борборлоруна берилмекчи.

Кумтөр Оперейтинг Компани» 
республиканын эң көп нускалуу 
газетасы «Супер-Инфодон» 
“жылдын ишенимдүү өнөктөшү” 
сыйлыгын алды. 
Бул сыйлыкты 
компания анын 
Кыргызстандын 
экономикасына 
олуттуу салымын, 
ишмердүүлүгүнүн 
ачыктыгын, 
активдүү 
кайрымдуулук 
ишмердүүлүгүн 
таануу белгиси 
катарында эки жыл 
удаа алып жатат. 
Газетанын 
өнөктөштөрүнө жана 
өлкөнүн мыкты 
ишканаларына 
сыйлыктарды 
салтанаттуу 
тапшыруу 
2012-жылдын 8-декабрында 
Бишкекте Кожомкул атындагы Спорт 
сарайында “Супер-Инфо” газетасынын 
редакциясы ар жыл сайын 
уюштуруучу “Супер – 2012”  
салттуу салтанаттуу концерттин 
алкактарында болуп өттү.

Республикалык психикалык 
саламаттык борборунун сүйлөө 
патологиясы бөлүмүнө
Телевизор 
DVD-плеер

«Үмүт-Надежда»  
реабилитациялык борборуна
50 жууркан 
4 жылыткыч

Кыргыз республикалык  
майыптар коомуна
200 жууркан

деп баса белгиледи Дуглас Гриер, «КОК» 
туруктуу өнүктүрүү боюнча директору

info@kumtor.com0312 90 07 07 www.kumtor.kg

Коопсуздук жана мыйзамдын талаптарын 
аткаруусун камсыздоо макастында жылына 10000ге  
жакын ар кандай пробалар алынып текшерилет.

БАйлАНЫШТА 
БОлОлУ


