Кен казуу жайындагы жумушчу жашаган
турак-жай таза суу менен камсыздоо

Бийик тоолуу жерде жайгашкан жана 1700гө жакын
жумушчу жашаган турак-жай таза сууга болгон
муктаждыгын камсыздоо татаал иш болуп саналат.
Биз бул ишти күн сайын жигердүүлүк жана жаңы
заманбап технологияларын колдонуу менен
аткарып келе жатабыз.
Биздин «Байланышта бололу» бюллетенибиздин ар бир
чыгарылышында Кумтөрдүн ишмердуулугуно байланыштуу
көптөгон берилүүчү суроолорго жооп берип келебиз. Бул
бюллетендерди Кумтөрдүн вебсайтынан жана биздин
маалымат борборлорубуздан таба аласыздар. Биз
мурунку басылмаларыбызда таза суу пайдалануу боюнча
жалпы маалымат бергенбиз. Ошондой эле фабрикада 5
миллиондон ашык м3 таза суу айландырып иштетилишин
белгилеп өткөнбүз. Ал эми бул чыгышта болсо, лагерь
таза ичүүчү суу менен кантип камсыз болоорун жана
чыккан агынды суу кантип тазаланаары тууралуу баяндап
бермекчибиз.
Бизде бир жылда 175 000 м3 жакын таза суу керектелет.
ичүүчү суунун булагы болгон Петров көлүнөн алынган
иштетилбеген суу алдын ала тазалоосуз ичүүгө жарабайт.
Башка мөңгү көлдөр сыяктуу эле Петров көлүнүн суусу да
тунук эмес. Анын өңү сүткө окшош. Ал сууда анткени майда
чөкмө муз тектери бар. Бул мисалы, алюминий сыяктуу, кээ
бир элементтердин табигый концентрациясы бийик экенин
билдирет, ошондуктан аларды жоготуу зарыл. Бул ишти
Кумтөрдүн Ичүүчү сууну тазалоо станциясы аткарат.

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

Заманбап технологияларын
колдонуу аркылуу чийки суу бир
нече ыкма менен тазартылат:
аэрация, флокуляция, фильтрация
жана хлордоштуруу. Тазартылган
суу бир нече фильтрлерден өтөт.
Бул ар кандай кошундулардан
арылтып, суунун даамын, жытын
жана түсүн жакшыртууга көмөк
берет. Акыры тазартылган
суу хлорду колдонуу аркылуу
микробдорду жойгондон кийин
чоң сактоочу бактарга куюлат. Суу
бул сактоочу бактардан жумушчу
жашаган турак-жай алынган учурда
дагы бир жолу ультрафиолет
нурлардан өткөрүлүп микробдорду
жоготулат. Биз ичүүчү суунун
сапатын ар кандай параметрлер
боюнча анализ өткөрүп кылдаттык
текшеребиз, микробдук булганууга
да текшерүү жүргүзөбүз. Аталган анализдердин
жыйынтыктары биздин Курчап турган чөйрөнү коргоо
боюнча жылдык отчетторубузда чыгарылат жана
Кумтөрдө ичүүчү суу коопсуз экендигин далилдейт.
Жумушчу жашаган турак-жайдан чыккан саркынды
суу орточо эсеп менен күнүнө 450 м3 түзөт. Биз
бул агындагы сууларды тазалоо үчүн биз атайын
Чарбачылык-тиричилик агындыларды тазалоочу
жай курдук (ЧТАТЖ). Кумтөр кениндеги ЧТАТЖ
бийик тоолуу жерде жайгашканы үчүн Кыргыз
Республикасындагы уникалдуу объект болуп
эсептелет. Бул татаал климаттык шарттарга жана
кычкылтектин салыштырмалуу жетишсиздигине
байланыштуу аталган объектинин натыжайлуу иштоосу
жана нормативдик талаптарга жооп берүүсү үчүн
кошумча кыйынчылыктарды жаратат. Кыш мезгилинде
тазартылган суу атайын топтоо көлмөсүндө сакталат.
Жай айларында таза суу атайын уруксаат алынгандан
кийин кайрадан Кумтор дарыясына кошулат.
Турак-жайдын жашоочуларынын көпчүлүгү ичүүчү
суунун коопсуздугуна, сапатына жана бар экендигине
демейдегидей көрүнүш катары мамиле жасашат. биз
баардыгын жаратылыштын байлыгы болгон сууну
сактоого үндөйбүз.

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

Байланышта
бололу
4-чыгарылыш, 2013-ж. MART

ЧОГУУ ОЙНОЙБУЗ

Биз жергиликтүү жаамат менен түзүлгөн алакабызга
сыймыктанабыз, жана ийгиликтуу өзгөрүүлөргө
катышканыбызга толкунданып турабыз. Биз
инсандардын жана жааматардын жашоо деңгээли
өсүшүнө сүйүнөбүз. Бюллетендин бул чыгарылышуу
ушул тууралу.

Март айы келип, жайдын жакындаганы
да сезилип турат. Ушул жылдын
үч айын ийгиликтүү аяктап,
жумушчуларыбыздын албан эмгегинин
аркасы менен баштапкы үч айда 89,618
унция алтын өндүрүп, Кумтөр бардык
койгон максаттарына жетишти.
Бул айда эки жаңы демилгени ишке ашыруу
алдындабыз: акысыз телефон номери жана «Кумтөр
Бирге» аталган жаңы кампаниясы.
Акысыз телефон номери (0800 223 23 23)
Кыргызыстандын ар кайсы жеринен Кумтөр
менен акысыз байланышууга мүмкүнчүлүк берет.
Мекемебиздин Ыссык-Көл областы боюнча жана
Бишкекте 6 жерде маалымат борборлору жана
офистери болсо да, кээ бир адамдардын маалымат
алуу же ой-пикирин айтуу максаты менен келүүсү үчүн
дайыма эле мүмкүнчүлүк бар болбойт.
Ушул номерди колдонуу менен биз ачыктыкты жана
айкындуулукту карай дагы бир кадам жасайбыз.
Келе жаткан программалар же семинарлар боюнча
маалымат алуу же сиздер маанилүү деп эсептеген
маселелер боюнча ой-пикириңизди бөлүшүү үчүн бизге
чалсаңыздар болот.

0800 223 23 23

Экинчи демилгебизди болсо маалымат
бюллетенибиздин ушул чыгарылышында да көрсөңүз
болот: «Кумтөр Бирге». Бул жөн эле сөз же брэнд эмес
– бул философия. Кумтөр Кыргызыстан менен бирге,
коомчулук менен бирге жана да жумушчуларыбыз
менен бирге. Учурдагы кен казуу жайын иштетүү планы
боюнча, казуу иштери 2024-жылга чейин, кен майдалоо
жана алтын өндүрүү иштери болсо 2026-жылга чейин
уланат. Бул бизге жакшы кошуна болуп, сапаттуу жумуш
ордуларын камсыздоого, Кыргызстандын жана ЫсыкКөл өрөөнүнүн социоэкономикалык өнүгүүсүнө салым
кошконго дагы көп жыл калтырат. Максатыбыз – ушул
маселелерде проактивдүү жана ачык болуп, мекемебиз
жабылганга чейин регионго жана жалпы өлкөгө жакшы
таасир тийгизип, ошондой эле айлана-чөйрөгө таасирди
эң эле аз дэңгээлде сактап туруу.
Кумтөр: жаркын келечекти карай сиздер менен бирге.
Майкл Фишер,
«Кумтөр Оперейтинг Компанинин» Президенти
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Жумуш жана
маданий өнүгүү

28-29 марттарда Балыкчы шаарында, Тоң
жана Жети-Өгүз райондорунда Регионалдык
комитеттердин жаңы шайланган мүчөлөрү
катышкан чогулуштары болду. Регионалдык
комитеттердин чогулуштары ийгиликтүү жана
натыйжалуу болду.
Балыкчы шаарынын Регионалдык комитетинин
мүчөлөрү Компаниянын Өткөөл базасына барып,
суунун экологиялык мониторинги жана материалдарды
сактоо шарттары менен таанышып , кызыктырган
сууроолоруна жооп алышты.

20 мартта Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Э.
Иманкожоева жана Т. Узакбаев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү
катышкан делегация иш-сапар менен Кумтөр компаниясы колдоого алган
объектилерге барышты.
Биринчиден, делегация Жети-Өгүз районунун Тамга айылындагы
музыкалык мектепке барды, бул мектепке Компания жаңы парталарды жана
музыкалык аспаптарды алып берди. Андан соң, бала-бакчага барышты, бул
бала–бакчага 15 эки ярустук керебеттер алынып берилген.

Тоң райондук регионалдык комитетинин чогулушунда
жергиликтүү жашоочулар өздөрү даярдаган
долбоорлорду каржылоого сунушташты. Алардын
арасында суу менен камсыздоо долбоору да
бар. Компания Тоң районундагы скважиналык
насостордун автономдуу иштөөсүн камсыздоо үчүн
күн установкаларын орнотуу боюнча жумуштардын
башталганын белгилей кетет.

Андан кийин Барскоон айылы үчүн керектүү болгон тигүү цехтин жана чачтарачтын ачылышы болду. Кумтөр Компаниясы 3 тигүүчү машина, оверлок
жана тамбур машиналарын, буу үтүк, электр кайчы жана башка керектүү
жабдууларды алып берди. Андан тышкары цехке жумушту башташ үчүн
керек болгон кездемелерди, синтепонду, жиптерди, кебезди алып берген.

Жети-Өгүз районунда Регионалдык комитеттердин
мүчөлөрү комитеттин жоболорун, өзүлөрүнүн
сунуштарын жана укуктарын талкуулашты.

Жергиликтүү калктын катышуусу менен Кызыл суу айылында жаштардын
жана балдардын эс алуусуна ылайыкташтырылган парк ачылган. Буга чейин
райондук парк жабдуусу жок болучу, ошондуктан жергиликтүү жаштардын
демилгеси жана Кумтөрдүн колдоосу менен бул жерге отургучтар, урналар,
горка менен селкинчектер орнотулган. Ошондой эле конькилер жана парк
ичинде каток уюштуруу үчүн техника сатылып алынган.
Делегация Каракол шаарына барып «Ысык-Көл» аттуу кыздар футбол
командасы менен таанышты. Компания аймакта спорттун өнүгүүсүнө көңүл
бөлүп, бул клубдун спортсмен кыздарын колдоо үчүн спорттук керекжарактар алынган.

Март айында компания төмөнкү уюмдарга
жардам берди:
-К
 ажы-Сай айылындагы «Хадича» коомдук
кайрымдуулук фондуна электр кубаты жана суу
учун карызын жабууга;

Регионалдык комитеттердин баардык чогулуштарында
айлана-чөйрөну коргоо боюнча директор Бен Феррис
чогулуштун катышуучуларына экологиялык суроолор
боюнча презентация жасап, берилген суроолорго
жооп берди.

Жумуш орду
учун акча?

Байге утуп
алдыңыз деген
аферисттерден
сактаныңыз!

Кумтөрдө жумушка орношуу үчүн 10 миң АКШ
долларга чейин акча төлөө керек деп көп айтылат.
Жумушка орношуу үчүн Кумтөр эч качан кандайдыр
бир салым же төлөм талап кылбайт.

-К
 ызыл-Суу айылындагы «НУР-ТЕМ» Калкты
өнүктүрүү жана окутуу борборуна окуу
семинарларын өткөрүү үчүн проектор берилди;

Бизге маалым болгондой бир нече киши Кумтөрдүн
20-жыл маарекесине арналган конкурс боюнча
чалууларды жасайт экен.

-Б
 алыкчы шаарындагы «Кызыл-Саз»
Кондоминиумуна Нооруз майрамына арналган
волейболдук турнирди өткөрүүгө (спорт
шаймандарды алууга);

Чалгандар телевизор же башка байге утуп алдыңыз
деп, байгени алыш үчүн бир эсепке акча которушуңуз
керек деп айтат.
Кумтөрдө андай конкурстардын өтпөгөнүн
маалымдайбыз. Бул – сизди алдап акча тапкысы
келген кесепчилердин ойлоп тапкан аферасы.

-К
 аракол шаарындагы Ысык-Көл областык балдар
жана жаштардын китепкана борборуна гезиттерге
жазылуу үчүн;

Кумтөрдүн өкүлүмүн деп же сиздин атыңыздан
конкурска катышам деген кишилерге эмне болсо дагы
акча которбоңуздар. Ошондой кишилер сиздерге
кайрылса, бизге маалымат берүүңүздү (дарегибиз
ушул маалымат бюллетенинин акыркы барагында
берилген) же жергиликтүү милиция бөлүмүнө
кайрылууңузду өтүнөбүз.

- Жети-Өгүз районунун афган согушунун
ветерандарынын кеңешине кеңсе эмерек алуу үчүн;
-«
 ПРИМА» коомдук фондуна кайрымдуулук
концерттерин өткөрүүгө жана Каракол менен
Балыкчы шаарларынын музыкалык мектептеринин
окуучулары үчүн мастер-класстарды өткөзүүгө;

Акыркы жылдары жумушка алуу процессин жакшыртуу
үчүн чоң кадамдарды жасап, жумушчу тандоо жана
маектешүү процесстерине жергиликтүү байкоочуларды
да кошконбуз. Жумушка алуулардын баары кенеш
аркылуу өтүп, бир жеке адамдын процесске таасирин
тийгизүүсү эми мүмкүн эмес.
Көптөгөн кайрылуубузга карабастан, ушундай
окуяларды иликтөө же кылмыш ишин козгоого
мүмкүнчүлүк берген далил менен бир дагы киши
келген эмес. Балким жумушка өтпөй калган адамдар
жок шылтоо издеп же башкаларды күнөөлөгөнгө
аракет жасайт, же кээ бир адамдар жумушка орношуу
процессине таасир эталабыз деген сөздөр менен чыгат.
Эгерде сизге бирөө кайрылып, жумуш орду үчүн
же контракт үчүн пара сураса, ушундай окуяларды
иликтөө үчүн бизге же жергиликтүү милиция бөлүмүнө
маалымат берүүңүздү өтүнөбүз. Сиздин аты-жөнүңүз
жашырын бойдон калат.

- “ Хидаят -Тосор” футбол клубуна спорттук кийимкечектерди жана жабдыктарды.
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Кен казуу жайындагы жумушчу жашаган
турак-жай таза суу менен камсыздоо

Бийик тоолуу жерде жайгашкан жана 1700гө жакын
жумушчу жашаган турак-жай таза сууга болгон
муктаждыгын камсыздоо татаал иш болуп саналат.
Биз бул ишти күн сайын жигердүүлүк жана жаңы
заманбап технологияларын колдонуу менен
аткарып келе жатабыз.
Биздин «Байланышта бололу» бюллетенибиздин ар бир
чыгарылышында Кумтөрдүн ишмердуулугуно байланыштуу
көптөгон берилүүчү суроолорго жооп берип келебиз. Бул
бюллетендерди Кумтөрдүн вебсайтынан жана биздин
маалымат борборлорубуздан таба аласыздар. Биз
мурунку басылмаларыбызда таза суу пайдалануу боюнча
жалпы маалымат бергенбиз. Ошондой эле фабрикада 5
миллиондон ашык м3 таза суу айландырып иштетилишин
белгилеп өткөнбүз. Ал эми бул чыгышта болсо, лагерь
таза ичүүчү суу менен кантип камсыз болоорун жана
чыккан агынды суу кантип тазаланаары тууралуу баяндап
бермекчибиз.
Бизде бир жылда 175 000 м3 жакын таза суу керектелет.
ичүүчү суунун булагы болгон Петров көлүнөн алынган
иштетилбеген суу алдын ала тазалоосуз ичүүгө жарабайт.
Башка мөңгү көлдөр сыяктуу эле Петров көлүнүн суусу да
тунук эмес. Анын өңү сүткө окшош. Ал сууда анткени майда
чөкмө муз тектери бар. Бул мисалы, алюминий сыяктуу, кээ
бир элементтердин табигый концентрациясы бийик экенин
билдирет, ошондуктан аларды жоготуу зарыл. Бул ишти
Кумтөрдүн Ичүүчү сууну тазалоо станциясы аткарат.

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

Заманбап технологияларын
колдонуу аркылуу чийки суу бир
нече ыкма менен тазартылат:
аэрация, флокуляция, фильтрация
жана хлордоштуруу. Тазартылган
суу бир нече фильтрлерден өтөт.
Бул ар кандай кошундулардан
арылтып, суунун даамын, жытын
жана түсүн жакшыртууга көмөк
берет. Акыры тазартылган
суу хлорду колдонуу аркылуу
микробдорду жойгондон кийин
чоң сактоочу бактарга куюлат. Суу
бул сактоочу бактардан жумушчу
жашаган турак-жай алынган учурда
дагы бир жолу ультрафиолет
нурлардан өткөрүлүп микробдорду
жоготулат. Биз ичүүчү суунун
сапатын ар кандай параметрлер
боюнча анализ өткөрүп кылдаттык
текшеребиз, микробдук булганууга
да текшерүү жүргүзөбүз. Аталган анализдердин
жыйынтыктары биздин Курчап турган чөйрөнү коргоо
боюнча жылдык отчетторубузда чыгарылат жана
Кумтөрдө ичүүчү суу коопсуз экендигин далилдейт.
Жумушчу жашаган турак-жайдан чыккан саркынды
суу орточо эсеп менен күнүнө 450 м3 түзөт. Биз
бул агындагы сууларды тазалоо үчүн биз атайын
Чарбачылык-тиричилик агындыларды тазалоочу
жай курдук (ЧТАТЖ). Кумтөр кениндеги ЧТАТЖ
бийик тоолуу жерде жайгашканы үчүн Кыргыз
Республикасындагы уникалдуу объект болуп
эсептелет. Бул татаал климаттык шарттарга жана
кычкылтектин салыштырмалуу жетишсиздигине
байланыштуу аталган объектинин натыжайлуу иштоосу
жана нормативдик талаптарга жооп берүүсү үчүн
кошумча кыйынчылыктарды жаратат. Кыш мезгилинде
тазартылган суу атайын топтоо көлмөсүндө сакталат.
Жай айларында таза суу атайын уруксаат алынгандан
кийин кайрадан Кумтор дарыясына кошулат.
Турак-жайдын жашоочуларынын көпчүлүгү ичүүчү
суунун коопсуздугуна, сапатына жана бар экендигине
демейдегидей көрүнүш катары мамиле жасашат. биз
баардыгын жаратылыштын байлыгы болгон сууну
сактоого үндөйбүз.

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

Байланышта
бололу
4-чыгарылыш, 2013-ж. MART

ЧОГУУ ОЙНОЙБУЗ

Биз жергиликтүү жаамат менен түзүлгөн алакабызга
сыймыктанабыз, жана ийгиликтуу өзгөрүүлөргө
катышканыбызга толкунданып турабыз. Биз
инсандардын жана жааматардын жашоо деңгээли
өсүшүнө сүйүнөбүз. Бюллетендин бул чыгарылышуу
ушул тууралу.

Март айы келип, жайдын жакындаганы
да сезилип турат. Ушул жылдын
үч айын ийгиликтүү аяктап,
жумушчуларыбыздын албан эмгегинин
аркасы менен баштапкы үч айда 89,618
унция алтын өндүрүп, Кумтөр бардык
койгон максаттарына жетишти.
Бул айда эки жаңы демилгени ишке ашыруу
алдындабыз: акысыз телефон номери жана «Кумтөр
Бирге» аталган жаңы кампаниясы.
Акысыз телефон номери (0800 223 23 23)
Кыргызыстандын ар кайсы жеринен Кумтөр
менен акысыз байланышууга мүмкүнчүлүк берет.
Мекемебиздин Ыссык-Көл областы боюнча жана
Бишкекте 6 жерде маалымат борборлору жана
офистери болсо да, кээ бир адамдардын маалымат
алуу же ой-пикирин айтуу максаты менен келүүсү үчүн
дайыма эле мүмкүнчүлүк бар болбойт.
Ушул номерди колдонуу менен биз ачыктыкты жана
айкындуулукту карай дагы бир кадам жасайбыз.
Келе жаткан программалар же семинарлар боюнча
маалымат алуу же сиздер маанилүү деп эсептеген
маселелер боюнча ой-пикириңизди бөлүшүү үчүн бизге
чалсаңыздар болот.

0800 223 23 23

Экинчи демилгебизди болсо маалымат
бюллетенибиздин ушул чыгарылышында да көрсөңүз
болот: «Кумтөр Бирге». Бул жөн эле сөз же брэнд эмес
– бул философия. Кумтөр Кыргызыстан менен бирге,
коомчулук менен бирге жана да жумушчуларыбыз
менен бирге. Учурдагы кен казуу жайын иштетүү планы
боюнча, казуу иштери 2024-жылга чейин, кен майдалоо
жана алтын өндүрүү иштери болсо 2026-жылга чейин
уланат. Бул бизге жакшы кошуна болуп, сапаттуу жумуш
ордуларын камсыздоого, Кыргызстандын жана ЫсыкКөл өрөөнүнүн социоэкономикалык өнүгүүсүнө салым
кошконго дагы көп жыл калтырат. Максатыбыз – ушул
маселелерде проактивдүү жана ачык болуп, мекемебиз
жабылганга чейин регионго жана жалпы өлкөгө жакшы
таасир тийгизип, ошондой эле айлана-чөйрөгө таасирди
эң эле аз дэңгээлде сактап туруу.
Кумтөр: жаркын келечекти карай сиздер менен бирге.
Майкл Фишер,
«Кумтөр Оперейтинг Компанинин» Президенти

www.kumtor.kg

info@kumtor.com

