
Ысык-Көл областында жакында 
«Карагат» аттуу жаңы долбоор 
ишке ашат. Долбоордун аты кеңири 
жайылган жана белгилүү кара 
карагаттан чыккан. 
Кумтөр, Ысык-Көл областында ишин 
жүргүзгөн алдынкы өкмөттүк эмес 
уюмдардын бири «АВЕП»тин көмөгү 
менен, ушул жергиликтүү ширин 
жемиштин негизинде аталган үч жылдык 
долбоорду баштаган.

Бул долбоор, ушул убакка чейин 
Кумтөр тарабынан ишке ашырылган жергиликтүү коомчулуктарды өнүктүрүү 
долбоорлорунун эң чоңу болуп эсептелет. Ал бир нече ай бою иштетилип, 
төмөндөгүдөй максаттарды камтыйт:

Базар өнүктүрүү моделин колдонуу менен бирге, бул долбоор базардын сунуш 
жана талаптары менен иштөөгө багытталат. Долбоордун максаты билим 
берүү гана эмес – эң негизгиси базардын бардык катышуучуларына пайда 
келтирген туруктуу өзгөрүүлөрдү киргизүү. Долбоордун карагатты отургузуу 
жайлардан баштап дыйкандарга жана кайра иштетүүчүлөргө чейин бардык 
катышуучуларды камтышы бул жемиштин өнүмдүк баркы тууралуу түшүнүгүн 
жогорулатууга түрткү берет деп ишенебиз. Ошентип, долбоор үч жылдан 
кийин бүткөн соң башталган иштер долбоор менен чогуу токтоп калбай узакка 
созулуусуна кепил болот.

Долбоордун негизги багыттары: карагаттын жаңы жана жемиштүү түрлөрүн 
киргизүү, продукцияны сактоо жана кабыл алуу жайларынын курулушун 
чогуу каржылоо жана эффективдүү тамчы сугаруу системаларын киргизүү. 

Долбоор менен бирге кесиптик окууга өзгөрүүлөр 
сунушталат. Биз региондо карагат өстүрүүнү 
өнүктүрүүгө  жардам катары «жемиштер 
фестивалын» дагы уюштурууну пландайбыз.

Долбоордун катышуучуларынын саны чектелүү 
экендигине карабастан, долбоорго кабыл 
алынгандар түшүмдүн жана кирешенин 
көбөйүсүн, продукцияны сатуу рыногунун 
туруктуулугунун жогорулашын көздөсө болот. 
Пландаштыруу жана долбоорду ишке ашыруунун 
биринчи кадамдары 2013-жылдын февраль 
айында башталат.
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2013 жылдын 16 
февралында Кумтөр өзүнүн 
тарыхындагы дагы бир 
маанилүү чекти өткөрдү. 
Бул күнү Кумтөрдүн 
түзүлүшүнө 20 жыл толду.  
Албетте кендин 4000 м 
бийиктикте ачылышынын 

өзү эле уникалдуу технологиялык жана 
физикалык татаалдыктарды камтыган, 
ал эми курулуш жумуштар 4 жылга 
созулуп, биринчи алтын 1997  
жылы куюлган. 

Бул 20 жылдын аралыгында көп 
нерсе өзгөрдү, Кыргызстанда болобу, 
дүйнөдө болобу, жада калса биздин 
компанияда да. Ошентсе да, бул 
20 жылдын ичинде биз 8,4 миллион 
унция алтын казып алууга жана 
сатууга жетишип, Кыргызстандын 
экономикасына 2 миллиард АКШ 
долларынан ашык салым коштук. Бул 
биздин жумушчулардын жумшаган 
каражатынан же жергиликтүү товарды 
жана кызматтарды сатып алуудан 
экономикага кошулган каражатты  
эске албаганда. 

20 жылдын арасында болуп өткөн 
окуяларды эске алуу менен биз кызыгуу 
менен келечекти күтөбүз. Биздин соңку 
Кенди иштетүү планы боюнча кен казуу 
иштери 2024 жылга чейин созулуп, ал 
эми алтын өндүрүү иштери 2026 жылга 
чейин созулат. 

Ушул жайда коомчулукту өнүктүрүү 
боюнча иш-аракеттин алкагында 
бир катар кызыктуу долбоорлордун 
жүргүзүлүшү күтүлүүдө. «Байланышта 
бололу» маалымат бюллетенинин 
ушул чыгарылышында биз өзгөчө 
сыймыктанган эки долбоор жөнүндө 
окуй аласыз, алар: «Карагат» жана 
«Жаштар Банкы». Бул долбоорлор 
биздин коомчулукту өнүктүрүү 
боюнча стратегиянын алкагында өтүп 
бизнес тармактарын жана бүтүндөй 
экономиканы өнүктүрүүгө жардам берет. 

Биздин маалымат бюллетенибиз 
сиздерге пайдалуу деп үмүтүбүз чоң. 
Сиздердин пикирлериңизди күтөбүз. 

Майкл Фишер,  
«Кумтөр Оперейтинг Компанинин» 
Президенти

БАйлАнЫШтА 
БОлОлУ

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

БөКөнБАЕВ маалымат 
борбору - 0779 055 778

«КАРАГАт» ДОлБООРУ

•  Айыл-чарба секторун 
өнүктүрүү;

•  Жаштарга жана аялзаттарга 
өзгөчо көңүл буруу;

•  Комплекстик мамиле: 
бакчалардан дыйкандарга жана 
акыркы колдонуучуларга чейин;

•  Жаңы ишканаларды же бизнестерди 
уюштуруунун ордуна учурдагыларга 
өзгөчө басым кылуу (жок болгон 
продукцияны сактоо жана кабыл алуу 
жайлардан тышкары);

•  Айлана-чөйрөгө зыян келтирбеген 
сугаруу системаларынын өнүгүүсүн 
колдоо.

Суу ресурстарын пайдалануу өндүрүш, 
экологиялык жана репутациялык 
кызыкчылыктардын алкагында зор мааниге ээ.

Биздин «Кумтөрдүн» вебсайтында жана Маалымат 
борборлорубузда ачык турган  «Байланышта бололу» 
маалымат бюллетендерибизде жумушчуларыбыз, 
жергиликтүү калк, маалымат булактары жана башка 
ортомчу тараптар тарабынан көп берилген суроолорго 
жооп бердик. Акыркы «Байланышта бололу» 
бюллетенинин чыгышында (2013 январь) Кумтөрдөгү 
айлана- чөйрө мониторинг программасы тууралуу 
баяндалган.  Кумтөрдө жыл сайын 9,000 миңден ашуун 
аба, жер жана суу пробалары алынып, 50,000ден ашуун 
ар кандай анализдер жүргүзүлөрүн айтып кеткенбиз. 
Биздин мониторинг программабыз айлана-чөйрөнү 
коргоо нормаларынын жол берилген жана коопсуз 
ченемде экендиги камсыздоого жардам берет. Бул 
чыгышта биздин суу пайдалануу маселесине токтоп 
кетебиз. Анын ичинде сууну керектөө жана кайра 
иштетүү  боюнча иш-чаралары да кирет. 

Кумтөр бул ири кен казуу долбоору. Кумтөрдүн 
фабрикасы жылына 6 миллион тоннага жакын 
руданы иштете алат. Бул процесс болсо көп суунун 
сарпталышын талап кылат. Биз жылына 6 миллион м3 
жакын сууну Кумтөр дарыясынын башаты болгон Петров 
көлүнөн алабыз. Биз алган суунун көлөмү Петров көлүнө 
түшкөн бир жылдык суунун көлөмүнөн 6-8% гана түзөт. 

Биздин фабрикада иштелип чыккан суулардын көбүн 
кайра айлантып иштетүүгө мүмкүндүк берет. Бул 
фабриканын ичиндеги сууну кайрадан иштетүү деп 
аталат. Жылыга биз 5.4 миллион м3 жакын сууну 
фабрикада айландырып иштетебиз. Жай айларында 
калдык көлдүн жана Кумтөр дарыясы тоң эмес учурда 
5 миллион м3 жакын сууну тазалагандан соң дарыяга 
кайра кошобуз. 

негизинен биз алган суу суунун жалпы көлөмүнө жана 
тоо этегиндеги колдонуучуларга жетпей калышына 
эч таасир тийгизбейт. Биздин «Байланышта бололу» 
бюллетенибиздин кийинки чыгарылышында (2013 
март), кен казуу жайындагы лагерге ичүүчү суу кандай 
татаалчылык менен алынып келгендиги тууралуу 
бөлүшөбүз. Жана ошондой эле 200 км чакырымда 
жайгашкан  башка чоң суу сактагыч менен бөлүнгөн 
жана Кумтөргө байланышпаган нарын суусунун сапаты 
тууралуу тынчсыздануулар жөнүндө түшүнүк беребиз. 

СУУ ПАйДАлАнУУ

Бир жЫлДЫК СанДар

112 миллион m3 
Кендеги Кумтор 
дарыясынын агымы 

6 миллион m3 
Алынган таза суу

5.4 миллион m3 
Фабрикадагы кайра 
иштетилген суу

5 миллион m3 
тазаланып чыгарылган суу

175,000 m3 
Ичилчү суу
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Февраль айынын башында Ысык-Көлдүн бизнес мүмкүнчүлүктөрүнүн  
картасын тартуулоо боюнча ишкерлерге арналган бизнес семинарлар 
областын  6 айыл жана шаарларда өткөрүлдү. 1000 ден ашуун чакан 
эркек жана аял ишкерлер ушул Кумтөрдүн демөөрчүлүгү менен 
өткөрүлгөн жана Европалык реконструкция жана өнүктүрүү банкы 
(ЕРөБ) тарабынан иштелип чыккан семинарларга катышты. 

Бул бизнес карта областын  бизнес мүмкүнчүлүктөрү тууралуу 
түшүнүк алуу үчүн өтө баалуу маалымат булагы болот. Бул Ысык-Көл 
областында бизнести өнүктүрүүгө багытталган Кумтөр тарабынан 
колдоого алынган бир нече долбоорлордун бири.   

ИШКЕРлЕР үЧүн  
БИзнЕС СЕМИнАРлАР

Ысык-көлдүк жаш тургандарга «Ысык-Көл 
областынын жаштар банкы» долбооруна активдүү 
катышуу менен жергиликтүү коомдоштуктарды 
өнүктүрүүгө багытталган өздөрүнүн идеясын ишке 
ашырууга уникалдуу мүмкүнчүлүк алышат. 
Жаш адамга сунуш кылынган демилге «Жаштар банкы» 
тармагы аркылуу колдоого алынат, аны Ысык-Көл 
областынын алты калктуу конуштарында: Караколдо, 
Балыкчыда, Бөкөнбаевде, тамгада, түптө жана Кызыл-
Сууда түзүү пландаштырылып жатат.

Алты «Жаштар банкы» түзүү жана иштетүү «Кумтор 
Оперейтинг Компани» компаниясынын колдоосунан 
улам мүмкүн болууда. Компания долбоорду Ысык-Көл 
областынын туруктуу өнүгүүсүн алдыга жылдыруу үчүн 
инновациялык мүмкүнчүлүк катары кароодо, ошондой 
эле долбоор жаш адамга жана жергиликтүү тургундардын 
баарына чын-чыныда пайда алып келет.

«Жаштар банкын»-бул акчанын банкы эмес, ал жаш 
адамдардын идеяларынын банкы. Ал жаамат өнүктүрүү 
боюнча демилгелерди иштеп чыгууга жана башкарууга 
тартат. 8-10 ыктыярдуудан турган ар бир «Жаштар 
банкы» чакан гаранттарды берүү боюнча жергиликтүү 
комитеттерден турат.

«Жаштар банкынын» мүчөлөрү жергиликтүү керектөөлөрдү 
аныктайт, башка жаш адамдан келип түшкөн өтүнүчтөрдү 
карайт, артыкчылыктуу долбоорлорду тандап алат 
жана каржылайт. Конкурска катышуу жана өтүнүчтөрүн 
берүү үчүн жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүү боюнча 
идеялары бар, 14-25 жаш курактагы адамдардын баары 
чакырылыт. Демилгелерге, маселен, инфратүзүмдөрдү 
калыбына келтирүү, жаңы жумушчу орундарын түзүү жана 
ага окутуу, ошондой эле маданий, спорттук жана башка 
элдик иш чаралар боюнча сунуштарды кошсо болот.

«Жаштар банкы» жаштардын социалдык муктаждыктарын 
чечүү максатында түзүлөт жана жарандык активдүүлүк 
жана жеке жоопкерчилик сыяктуу баалуулуктарды 
өнүктүрүүнү көздөйт. Жаш адам окуу жана практикалык 
иштер аркылуу билимге, көндүмгө жана тажрыйбага ээ 
болушат. Мындан тышкары, жаштар чакан гранттарды 
берүү боюнча чечим кабыл алуу үчүн жоопкерчиликти 
өзүнө алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат.

«Жаштар банкы» өзүнүн натыйжылуу жана ийгиликтүү 
экендигин далилдөөгө жетише алды. Биринчи жолу 
бул концепция 1999-жылы түндүк Ирландияда ишке 
ашырылган, андан кийин ар түрдүү формаларда бүткүл 
дүйнө боюнча, анын ичинде Чыгыш Европада, түштүк 
Кавказда жана Борбордук Азияда колдонулган.

2010-жылдын мартынан 2012-жылдын майына чейин 
Борбордук Азиянын Евразия Фонду (БАЕФ) бул форматты 
Кыргызстан менен тажикстандын чек арага жакын 
жерлерде чачкын жашап турушкан жаш адамдарды 
бириктүрүү үчүн уюштурулган.

«Ысык-Көл областынын жаштар банкынын» азыркы 
долбоору эки жылга эсептелинген. 2013-жылдын март-
апрелинде ФЕЦА «Жаштар банкын» түзүүдө жаштарды 
колдоо үчүн Ысык-Көл областында бир катар окутуу 
семинарларын өткөрүүнү баштайт.

ЫСЫК-Көл ОБлАСтЫнЫн ЖАШтАРЫ 
өзДөРүнүн ИДЕяСЫн ИШКЕ АШЫРУУГА 
УнИКАлДУУ МүМКүнЧүлүК АлЫШАт

КАМ КөРүү ЖАнА ЖАРДАМ БЕРүү
адат боюнча Компания кайрымдуулук жана 
спонсордук жардамды коомдук бирикмелерге, аз 
камсыз жана муктаж калк топторго көрсөтүп, билим 
берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, спорт жана 
коомдук жашообуздун  башка чөйрөлөрүндөгү 
социалдык мааниге ээ болгон долбоорлорду колдоо 
менен бирге, региондогу социалдык долбоорлорду 
жана туруктуу өнүгүү боюнча долбоорлорду  
да колдойт. 

2013 жылдын январь жана февраль айынын башында 
төмөнкү мекемелерге жана билим берүүчү уюмдарга 
жардам көрсөтүлгөн: 

Балыкчы регионалдык  
өнүгүү жана билим 
берүү борборуна компьютер технологияларынын 
негиздерин үйрөнүү жана чакан ишмердиктикти 
өнүктүрүү боюнча эки интерактивдик курсту өткөзүүгө. 
Бул эки айлык долбоор аз камсыз жана муктаж үй-
бүлөлөрдүн мүчөлөрүн окутууга  арналган.

Борбордук азиядагы америкалык 
Университетинин SIFE командасына 
Дүйнөлүк ишкердиктин жумалыгынын алкагында 
«Teenagers in Free Enterprise» долбоорун ишке 
ашыруу үчүн, бул долбоордун максаты жогорку 
класстын окучууларына экономиканын жана бизнес 
пландаштыруунун негиздерин үйрөтүү. 

Бишкектеги балдардын социалдык 
адаптация борборуна 
шейшептер, жууп-тазалагыч каражаттар, акварель 
боектор, түстүү карандаштар, сүрөт альбомдор, 
дептерлер жана башка кеңсе буюмдар берилген. .  

Бишкектеги республикалык 
психикалык саламаттык борборуна 
балдардын оюн горкасы жана Сүйлөө  
патологиясынын бөлүмүнө килем берилген.

Барскоон, Тамга жана Тосор 
айылдарынын   
китепканаларына гезиттерге жазылуу  
үчүн жардам көрсөтүлгөн. 

«Теплоключенка»  
Коомдук  борборуна   
«Улыбка» аттуу мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын 
бала бакчасына  суу өткөрүү үчүн. 
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Февраль айынын башында Ысык-Көлдүн бизнес мүмкүнчүлүктөрүнүн  
картасын тартуулоо боюнча ишкерлерге арналган бизнес семинарлар 
областын  6 айыл жана шаарларда өткөрүлдү. 1000 ден ашуун чакан 
эркек жана аял ишкерлер ушул Кумтөрдүн демөөрчүлүгү менен 
өткөрүлгөн жана Европалык реконструкция жана өнүктүрүү банкы 
(ЕРөБ) тарабынан иштелип чыккан семинарларга катышты. 

Бул бизнес карта областын  бизнес мүмкүнчүлүктөрү тууралуу 
түшүнүк алуу үчүн өтө баалуу маалымат булагы болот. Бул Ысык-Көл 
областында бизнести өнүктүрүүгө багытталган Кумтөр тарабынан 
колдоого алынган бир нече долбоорлордун бири.   

ИШКЕРлЕР үЧүн  
БИзнЕС СЕМИнАРлАР

Ысык-көлдүк жаш тургандарга «Ысык-Көл 
областынын жаштар банкы» долбооруна активдүү 
катышуу менен жергиликтүү коомдоштуктарды 
өнүктүрүүгө багытталган өздөрүнүн идеясын ишке 
ашырууга уникалдуу мүмкүнчүлүк алышат. 
Жаш адамга сунуш кылынган демилге «Жаштар банкы» 
тармагы аркылуу колдоого алынат, аны Ысык-Көл 
областынын алты калктуу конуштарында: Караколдо, 
Балыкчыда, Бөкөнбаевде, тамгада, түптө жана Кызыл-
Сууда түзүү пландаштырылып жатат.

Алты «Жаштар банкы» түзүү жана иштетүү «Кумтор 
Оперейтинг Компани» компаниясынын колдоосунан 
улам мүмкүн болууда. Компания долбоорду Ысык-Көл 
областынын туруктуу өнүгүүсүн алдыга жылдыруу үчүн 
инновациялык мүмкүнчүлүк катары кароодо, ошондой 
эле долбоор жаш адамга жана жергиликтүү тургундардын 
баарына чын-чыныда пайда алып келет.

«Жаштар банкын»-бул акчанын банкы эмес, ал жаш 
адамдардын идеяларынын банкы. Ал жаамат өнүктүрүү 
боюнча демилгелерди иштеп чыгууга жана башкарууга 
тартат. 8-10 ыктыярдуудан турган ар бир «Жаштар 
банкы» чакан гаранттарды берүү боюнча жергиликтүү 
комитеттерден турат.

«Жаштар банкынын» мүчөлөрү жергиликтүү керектөөлөрдү 
аныктайт, башка жаш адамдан келип түшкөн өтүнүчтөрдү 
карайт, артыкчылыктуу долбоорлорду тандап алат 
жана каржылайт. Конкурска катышуу жана өтүнүчтөрүн 
берүү үчүн жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүү боюнча 
идеялары бар, 14-25 жаш курактагы адамдардын баары 
чакырылыт. Демилгелерге, маселен, инфратүзүмдөрдү 
калыбына келтирүү, жаңы жумушчу орундарын түзүү жана 
ага окутуу, ошондой эле маданий, спорттук жана башка 
элдик иш чаралар боюнча сунуштарды кошсо болот.

«Жаштар банкы» жаштардын социалдык муктаждыктарын 
чечүү максатында түзүлөт жана жарандык активдүүлүк 
жана жеке жоопкерчилик сыяктуу баалуулуктарды 
өнүктүрүүнү көздөйт. Жаш адам окуу жана практикалык 
иштер аркылуу билимге, көндүмгө жана тажрыйбага ээ 
болушат. Мындан тышкары, жаштар чакан гранттарды 
берүү боюнча чечим кабыл алуу үчүн жоопкерчиликти 
өзүнө алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат.
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дүйнө боюнча, анын ичинде Чыгыш Европада, түштүк 
Кавказда жана Борбордук Азияда колдонулган.

2010-жылдын мартынан 2012-жылдын майына чейин 
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ЫСЫК-Көл ОБлАСтЫнЫн ЖАШтАРЫ 
өзДөРүнүн ИДЕяСЫн ИШКЕ АШЫРУУГА 
УнИКАлДУУ МүМКүнЧүлүК АлЫШАт

КАМ КөРүү ЖАнА ЖАРДАМ БЕРүү
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жана туруктуу өнүгүү боюнча долбоорлорду  
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«Teenagers in Free Enterprise» долбоорун ишке 
ашыруу үчүн, бул долбоордун максаты жогорку 
класстын окучууларына экономиканын жана бизнес 
пландаштыруунун негиздерин үйрөтүү. 

Бишкектеги балдардын социалдык 
адаптация борборуна 
шейшептер, жууп-тазалагыч каражаттар, акварель 
боектор, түстүү карандаштар, сүрөт альбомдор, 
дептерлер жана башка кеңсе буюмдар берилген. .  

Бишкектеги республикалык 
психикалык саламаттык борборуна 
балдардын оюн горкасы жана Сүйлөө  
патологиясынын бөлүмүнө килем берилген.

Барскоон, Тамга жана Тосор 
айылдарынын   
китепканаларына гезиттерге жазылуу  
үчүн жардам көрсөтүлгөн. 
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Ысык-Көл областында жакында 
«Карагат» аттуу жаңы долбоор 
ишке ашат. Долбоордун аты кеңири 
жайылган жана белгилүү кара 
карагаттан чыккан. 
Кумтөр, Ысык-Көл областында ишин 
жүргүзгөн алдынкы өкмөттүк эмес 
уюмдардын бири «АВЕП»тин көмөгү 
менен, ушул жергиликтүү ширин 
жемиштин негизинде аталган үч жылдык 
долбоорду баштаган.

Бул долбоор, ушул убакка чейин 
Кумтөр тарабынан ишке ашырылган жергиликтүү коомчулуктарды өнүктүрүү 
долбоорлорунун эң чоңу болуп эсептелет. Ал бир нече ай бою иштетилип, 
төмөндөгүдөй максаттарды камтыйт:

Базар өнүктүрүү моделин колдонуу менен бирге, бул долбоор базардын сунуш 
жана талаптары менен иштөөгө багытталат. Долбоордун максаты билим 
берүү гана эмес – эң негизгиси базардын бардык катышуучуларына пайда 
келтирген туруктуу өзгөрүүлөрдү киргизүү. Долбоордун карагатты отургузуу 
жайлардан баштап дыйкандарга жана кайра иштетүүчүлөргө чейин бардык 
катышуучуларды камтышы бул жемиштин өнүмдүк баркы тууралуу түшүнүгүн 
жогорулатууга түрткү берет деп ишенебиз. Ошентип, долбоор үч жылдан 
кийин бүткөн соң башталган иштер долбоор менен чогуу токтоп калбай узакка 
созулуусуна кепил болот.

Долбоордун негизги багыттары: карагаттын жаңы жана жемиштүү түрлөрүн 
киргизүү, продукцияны сактоо жана кабыл алуу жайларынын курулушун 
чогуу каржылоо жана эффективдүү тамчы сугаруу системаларын киргизүү. 

Долбоор менен бирге кесиптик окууга өзгөрүүлөр 
сунушталат. Биз региондо карагат өстүрүүнү 
өнүктүрүүгө  жардам катары «жемиштер 
фестивалын» дагы уюштурууну пландайбыз.

Долбоордун катышуучуларынын саны чектелүү 
экендигине карабастан, долбоорго кабыл 
алынгандар түшүмдүн жана кирешенин 
көбөйүсүн, продукцияны сатуу рыногунун 
туруктуулугунун жогорулашын көздөсө болот. 
Пландаштыруу жана долбоорду ишке ашыруунун 
биринчи кадамдары 2013-жылдын февраль 
айында башталат.
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2013 жылдын 16 
февралында Кумтөр өзүнүн 
тарыхындагы дагы бир 
маанилүү чекти өткөрдү. 
Бул күнү Кумтөрдүн 
түзүлүшүнө 20 жыл толду.  
Албетте кендин 4000 м 
бийиктикте ачылышынын 

өзү эле уникалдуу технологиялык жана 
физикалык татаалдыктарды камтыган, 
ал эми курулуш жумуштар 4 жылга 
созулуп, биринчи алтын 1997  
жылы куюлган. 

Бул 20 жылдын аралыгында көп 
нерсе өзгөрдү, Кыргызстанда болобу, 
дүйнөдө болобу, жада калса биздин 
компанияда да. Ошентсе да, бул 
20 жылдын ичинде биз 8,4 миллион 
унция алтын казып алууга жана 
сатууга жетишип, Кыргызстандын 
экономикасына 2 миллиард АКШ 
долларынан ашык салым коштук. Бул 
биздин жумушчулардын жумшаган 
каражатынан же жергиликтүү товарды 
жана кызматтарды сатып алуудан 
экономикага кошулган каражатты  
эске албаганда. 

20 жылдын арасында болуп өткөн 
окуяларды эске алуу менен биз кызыгуу 
менен келечекти күтөбүз. Биздин соңку 
Кенди иштетүү планы боюнча кен казуу 
иштери 2024 жылга чейин созулуп, ал 
эми алтын өндүрүү иштери 2026 жылга 
чейин созулат. 

Ушул жайда коомчулукту өнүктүрүү 
боюнча иш-аракеттин алкагында 
бир катар кызыктуу долбоорлордун 
жүргүзүлүшү күтүлүүдө. «Байланышта 
бололу» маалымат бюллетенинин 
ушул чыгарылышында биз өзгөчө 
сыймыктанган эки долбоор жөнүндө 
окуй аласыз, алар: «Карагат» жана 
«Жаштар Банкы». Бул долбоорлор 
биздин коомчулукту өнүктүрүү 
боюнча стратегиянын алкагында өтүп 
бизнес тармактарын жана бүтүндөй 
экономиканы өнүктүрүүгө жардам берет. 

Биздин маалымат бюллетенибиз 
сиздерге пайдалуу деп үмүтүбүз чоң. 
Сиздердин пикирлериңизди күтөбүз. 

Майкл Фишер,  
«Кумтөр Оперейтинг Компанинин» 
Президенти

БАйлАнЫШтА 
БОлОлУ

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

БөКөнБАЕВ маалымат 
борбору - 0779 055 778

«КАРАГАт» ДОлБООРУ

•  Айыл-чарба секторун 
өнүктүрүү;

•  Жаштарга жана аялзаттарга 
өзгөчо көңүл буруу;

•  Комплекстик мамиле: 
бакчалардан дыйкандарга жана 
акыркы колдонуучуларга чейин;

•  Жаңы ишканаларды же бизнестерди 
уюштуруунун ордуна учурдагыларга 
өзгөчө басым кылуу (жок болгон 
продукцияны сактоо жана кабыл алуу 
жайлардан тышкары);

•  Айлана-чөйрөгө зыян келтирбеген 
сугаруу системаларынын өнүгүүсүн 
колдоо.

Суу ресурстарын пайдалануу өндүрүш, 
экологиялык жана репутациялык 
кызыкчылыктардын алкагында зор мааниге ээ.

Биздин «Кумтөрдүн» вебсайтында жана Маалымат 
борборлорубузда ачык турган  «Байланышта бололу» 
маалымат бюллетендерибизде жумушчуларыбыз, 
жергиликтүү калк, маалымат булактары жана башка 
ортомчу тараптар тарабынан көп берилген суроолорго 
жооп бердик. Акыркы «Байланышта бололу» 
бюллетенинин чыгышында (2013 январь) Кумтөрдөгү 
айлана- чөйрө мониторинг программасы тууралуу 
баяндалган.  Кумтөрдө жыл сайын 9,000 миңден ашуун 
аба, жер жана суу пробалары алынып, 50,000ден ашуун 
ар кандай анализдер жүргүзүлөрүн айтып кеткенбиз. 
Биздин мониторинг программабыз айлана-чөйрөнү 
коргоо нормаларынын жол берилген жана коопсуз 
ченемде экендиги камсыздоого жардам берет. Бул 
чыгышта биздин суу пайдалануу маселесине токтоп 
кетебиз. Анын ичинде сууну керектөө жана кайра 
иштетүү  боюнча иш-чаралары да кирет. 

Кумтөр бул ири кен казуу долбоору. Кумтөрдүн 
фабрикасы жылына 6 миллион тоннага жакын 
руданы иштете алат. Бул процесс болсо көп суунун 
сарпталышын талап кылат. Биз жылына 6 миллион м3 
жакын сууну Кумтөр дарыясынын башаты болгон Петров 
көлүнөн алабыз. Биз алган суунун көлөмү Петров көлүнө 
түшкөн бир жылдык суунун көлөмүнөн 6-8% гана түзөт. 

Биздин фабрикада иштелип чыккан суулардын көбүн 
кайра айлантып иштетүүгө мүмкүндүк берет. Бул 
фабриканын ичиндеги сууну кайрадан иштетүү деп 
аталат. Жылыга биз 5.4 миллион м3 жакын сууну 
фабрикада айландырып иштетебиз. Жай айларында 
калдык көлдүн жана Кумтөр дарыясы тоң эмес учурда 
5 миллион м3 жакын сууну тазалагандан соң дарыяга 
кайра кошобуз. 

негизинен биз алган суу суунун жалпы көлөмүнө жана 
тоо этегиндеги колдонуучуларга жетпей калышына 
эч таасир тийгизбейт. Биздин «Байланышта бололу» 
бюллетенибиздин кийинки чыгарылышында (2013 
март), кен казуу жайындагы лагерге ичүүчү суу кандай 
татаалчылык менен алынып келгендиги тууралуу 
бөлүшөбүз. Жана ошондой эле 200 км чакырымда 
жайгашкан  башка чоң суу сактагыч менен бөлүнгөн 
жана Кумтөргө байланышпаган нарын суусунун сапаты 
тууралуу тынчсыздануулар жөнүндө түшүнүк беребиз. 

СУУ ПАйДАлАнУУ

Бир жЫлДЫК СанДар

112 миллион m3 
Кендеги Кумтор 
дарыясынын агымы 

6 миллион m3 
Алынган таза суу

5.4 миллион m3 
Фабрикадагы кайра 
иштетилген суу

5 миллион m3 
тазаланып чыгарылган суу

175,000 m3 
Ичилчү суу


