ЖЕРГИЛИКТҮҮ ЖАМААТТАРГА
БИР ЖОЛКУ ЖАРДАМ

Ишкананын эң олуттуу приоритети, бул
региондун экономикасын ѳнүктүрүүгѳ жана
колдоого багытталган программалардын
жана Ысык-Кѳл облусунун социалдык
долбоорлордун ишке ийгиликтүү
ашырылышы.
«Кумтѳр Голд Компани» аймакты ар тараптуу
ѳнүктүрүү иштерин «Облусту туруктуу
ѳнүктүрүү стратегиясына» ылайык тѳмѳндѳгү
тѳрт негизги багытта алып барат:
• Агрардык секторду ѳнүктүрүү;
• Чакан жана орто бизнести колдоо;

ИНФРАСТРУКТУРА
БАШКА
5
МАДАНИЯТ
ЭКОЛОГИЯ
ЧАКАН ЖАНА ОРТО
БИЗНЕСТИ КОЛДОО

САЛАМАТТЫКТЫ
САКТОО

• Экология.
Жергиликтүү жамааттарга бир жолку
колдоо кѳрсѳтүү учурунда дагы, ишкана
жогорудагыдай принциптерге таянат. 2014
жылы колдоого алынган долбоорлордун саны
жана багыттары тѳмѳндѳ кѳрсѳтүлгѳн.
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СУУ РЕСУРСТАРЫ

менен кызматташуу жана билим
• Жаштар

берүү демилгелерин колдоо;
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БѲЛҮНГѲН
КАРАЖАТ

БАРСКООН АЙЫЛЫНАН ѲТКѲН ТЕХНОЛОГИЯЛЫК ТРАССАНЫН ЧАҢДОО ДЕҢГЭЭЛИН ЖАНА
АВТОУНААЛАРДЫН КЫЙМЫЛЫН ИЗИЛДѲѲ
Быйыл «Кумтөр» компаниясы кен ишканасына
алып баруучу технологиялык трассада
мониторингдин жаңы түрүн баштады. Узундугу 90
км. болгон трасса Жети-Өгүз- районунун Барскоон
айылы аркылуу өтөт.
Көз карандысыз эксперттердин, коомдук экологиялык
уюмдун өкүлдөрүнүн, ошондой эле жаштардын «ЖашылОй» эко-лагеринин катышуучуларынын көмөгү менен
трассаны бойлой өлчөөчү приборлордун эки түрү
орнотулду. Биринчи прибор – автоматташтырылган
эсептегич, ал өтүп жаткан машиналардын саны, алардын
габариттери, ошондой эле алардын кыймылынын
багыты боюнча маалыматтарды чогултат. Экинчи түрү
– чаң кармагычтар. Бардык 40 чаң кармагычтан чаңды
алуу эки багыт: чаңдын курамынын анализи жана оор
металлдардын курамы боюнча жүргүзүлөт.
Изилдөөлөрдүн ачыктыгын камсыз кылуу үчүн
жергиликтүү жамааттардын өкүлдөрү тартылган.
Бул приборлор «АМЕС» эл аралык консалтинг
компаниясынын рекомендациясы боюнча орнотулган,
ал компания «Центерра» менен сүйлөшүүлөр
процессинде Өкмөткө экология маселелери боюнча
консультация берген.
Жүргүзүлүүчү иштердин максаты – чаңдын курчап
турган чөйрөгө таасиринин деңгээли жөнүндө илимий
тастыкталган маалыматтарды алуу. Бардык натыйжалар
жана өлчөөлөр ай сайын «Alex Stuart» көз карандысыз
лабораториясына жөнөтүлөт. Маалыматтарды
алганыбыздан кийин, алардын негизинде негизделген
тыянактарды чыгарууга жана зарыл чараларды
көрүүгө болот.

БАЙЛАНЫШТА
ЖООПКЕРЧИЛИКТҮҮ МУУН ТАРБИЯЛОО

Мамлекетибиздин ѳнүгүп
ѳрчүшүнүн бирден бир негизи
келечек муундун келечегине
камкордук жана пландоо.
Кѳп жылдар бою «Кумтѳр
Голд Компани» ишканасы
жаштардын потенциалын
ѳркүндѳтүүгѳ багытталган
түркүн билим берүү, маданият

жана спорттук иш чараларды
колдоп келет. Ишкана
жаштардын ѳтүнүчтѳрүнѳ
кайдыгер болбой, жакынкы
келечекте бизге жѳлѳк
боло турган жаш муунга
ресурстарды буруу чоң
мааниге ээ экенин түшүнүп
мамиле кылат.

«Ысык-Кѳл Жаштар Банктары»

Долбоордун башталышынан ушул күнгѳ чейин «Жаштар Банктарынын»
катышуучулары ѳз ойлорун (идеяларын) ар түрдүү чѳйрѳлѳрдѳ
ишке ашырып келишет. Бардык долбоорлор социалдык маселелерге
багытталып, алардын ишке ашырылышы жергиликтүү жамааттар үчүн эң
керектүү жана пайдалуу болду.

ЫСЫК-КѲЛ ЖАШТАР БАНКТАРЫ
долбоору облуста 2013-жыдан
тартып Борбор Азиядагы
Евразия Фондунун (БАЕФ)
колдоосу менен эки жылдан бери
ишке ашырылып келет.

Атайын эсептегич технологиялык трассадан ѳткѳн унаалардын
саны, көлөмдөрү жана багыты жѳнүндѳ маалымат топтойт.

Бул долбоордун аркасы менен
айылдарда социалдык жактан зор
мааниге ээ иш чаралар жасалып,
инфраструктуралык объектилер
оңдоп-түзѳлүп жана эң башкысы,
облустун 14тѳн 25 жашка чейинки
жаштары үчүн аймактын ѳнүгүүсүнѳ
салым кошуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү.
Аталган долбоор жѳнүндѳ кеңири
маалыматты ушул чыгарылышта
окуңуздар.

ЭКОЛОГИЯ 5%

БИЛИМ БЕРҮҮ 24%

ИНФРАСТРУКТУРА
35%

СПОРТ 19%

МАДАНИЯТ 17%

БУЛ ЧЫГАРЫЛЫШТА:

«Жашыл Ой» эколагеринин катышуучусу,
чаң кармагычты орнотуп жатат.

БИШКЕК КЕҢСЕСИ
24 Ибраимов көч., 10-чу кабат, 720031
Кабылдама: 0312 90-07-07

КАРАКОЛДОГУ РЕГИОНАЛДЫК КЕҢСЕСИ
1 Г Карасаев көч.,
Телефон: 03922 4-39-04

БАЛЫКЧЫ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
374 A Фрунзе көч., Телефон: 03944 4-00-13

ЖЕТИ-ϴГҮЗ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
«ВОЛНА» ЛАГЕРИ, БАРСКООН

ТОҢ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Райондук мамлекеттик
администрациясынын имараты
(Акимчилик), 2-чи кабат,
БϴКϴНБАЕВ

• Бир жылдык

ишмердүүлүгүбүздүн
жыйынтыктарын
чыгаруу

0800 223 23 23

• «Ысык-Кѳл Жаштар

Банктары» долбоору
тууралуу кеңири
маалымат

www.kumtor.kg

• Барскоон айылындагы
технологиялык
жолдун чаңдоо
деңгээлин изилдѳѳ

info@kumtor.com

Ноябрда Тоң районунун Төрт Күл айылында
«Кумтөр» компаниясынын каржылоосу менен
курулган жаңы футбол талаасынын ачылыш
аземи болуп өттү. Жер тилкесин айыл өкмөтү
бөлүп берген. Курулушка 2,85 миллион сом
жумшалды
Төрт Күл айыл башкармалыгынын жетекчиси
Канатбек Арпачиев билдирди. «Заманбап тозмо коюлуп, жарык берүүсү
жана атайы төшөөсү бар спорт аянты пайда болгонуна кубанычтабыз».
Жети-Өгүз айылы ар дайым таэквондочуларынын жетишкендиктери менен
атагы чыгып келген. Беш спортчусу республика чемпиону титулун жеңип
алган. Алардын бардыгы Кыргыз республикасынын таэквондо-до WTF
Ассоциациясынын Ысык-Көлдөгү өкүлчүлүгүндө тарбияланган.
«Кумтөр» компаниясы 250м2 атайы мат сатып берди,
анткени буга чейин балдар жараксыз шарттарда
машыгып келген. Азыркы тапта үч группада
7ден 25 жашка чейинки мектеп окуучулары жана
бүтүрүүчүлөрү машыгууда.
Ноябрдын башында Каракол шаарынын «Кумтөр»
командасы өзүнүн дебюттук сезонунда футбол
боюнча республикалык чемпионатта жеңүүчү болду. Чечүүчү беттеште
караколдук футболчулар «Абдыш-Ата» командасы менен ойноп жеңишке
жетти. Алтын өндүрүүчү компания өспүрүмдөрдүн футбол командасын
колдоого 1млн сомдой бөлгөн. Мындай колдоонун жардамы менен команда
экипировка алууга жана жарыштарга барууга мүмкүнчүлүк алган.

БАЛЫКЧЫ ШААРЫНДА БАЛА
БАКЧА МЕНЕН МЕКТЕПКЕ
ДЕМӨӨРЧҮЛҮК ЖАРДАМ
КӨРСӨТҮЛДҮ

Ысык-Көл облусунун Балыкчы
шаарында даңазалуу манасчы
Саякбай Каралаевдин өмүрү
жана чыгармачылыгына арналган
чакан музей ачылды. Саамалык
манасчынын 120 жылдык
мааракесине арналган. «Кумтөр»
компаниясы музейге керектүү
жабдууларды сатып алуу менен
орнотууну каржылады.
Музей эшиктери бардык кызыккан
шаардын тургундар менен
меймандары үчүн ачык.

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСТУК БЕЙТАПКАНАСЫНДА КАПИТАЛДЫК
РЕМОНТ ЖАСАЛДЫ
Каракол шаарындагы Ысык-Көл облустук
бейтапканада «Кумтөр Голд Компанинин»
каржылык колдоосу менен терапевттик,
гемодиализ бөлүмү жана бактериологиялык
лабораторяда бөлүмдөрү ремонттолду. Суу
өткөрүү системасы толук оңдолуп, жасалгалоо
иштеринин бүтүндөй комплекси жасалып,
эшик-терезелер, пол төшөөлөрү, сантехника
жана жылуулук берүүчү система толугу менен
жаңыртылды. Ремонттун жалпы баасы 5,5 млн
сомду түздү.

«КУМТӨР» КОМПАНИЯСЫ ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНДАГЫ
АЙЫЛДАРЫНЫН ИНФРАСТРУКТУРАСЫН КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮДӨ
Эшперов айылында жашоочуларды
таза суу менен камсыздуу үчүн
тереңдик электронасосу орнотулду.
«Жабдуулардын эскилигинен суу
үйлөргө жеткиче эле жолдон кыйла
жоготуулар болуп келген. Биздин
сураныч орундалып, эми 2000дей
айыл тургуну таза сууга жеткени
үчүн ыраазыбыз», - деп Болот
Мамбетов айыл округунун башчысы
Иличбек Кокоров белгиледи.
Швейцраиялык долбоор, Ысык-Көл
өнүктүрүү фонду жана «Кумтөр»
компаниясынын колдоосу менен
Жети-Өгүз айыл округунун
муниципалдык унаа паркын жаңы
экскаватор толуктады.

0800 223 23 23

Экскаватор 16миңден ашуун калкы
бар округдун 6 айылын тейлейт.
Ал ирригациялык каналдарды
тазалоо, таштанды чыгаруу
ошондой эле мүмкүм болгон табигый
кырсыктардын кесепеттерин жоюуга
иштетилмекчи.

www.kumtor.kg

Жаңы оюн аянтчалары, эмерек
жана тиричилик техникасы
Балыкчы шаарындагы «Максат»
бала бакчасы үчүн сатып алынып,
орнотулду. Бардыгы 20 эки кабатту
керебет, 6 оюн шкафтары, 8 беш
эшиктүү кийим шкаф, сүлгү үчүн
шкафтар, 120 табурет, 6 скамейка
жана муздаткыч. Бул бөбөктөрдүн
жайлуулугун арттырып, балдар
орундарын көбөйтүүгө шарт түздү.
Андан сырткары эми балдар
сыртка ойногону көңүлдөнүп
барып калышты – бала бакчанын
короосунда компаниянын жардамы
менен үч жаңы оюн аянтча
пайда болду.

info@kumtor.com

«Долбоордун бардык катышуучуларынын максаты
бир – региондун ѳнүгүшүнѳ ѳз салымын кошуу»

Борбор Азиядагы Евразия Фондунун (БАЕФ) долбоорлор менеджери Шавкат Абдужабаров менен интервью
Азыркы учурда, эки жылдык «Ысык-Кѳл
Бѳтѳнчѳлүгү менен айырмаланган кандай
областынын Жаштар Банктары» долбоору
долбоорлор болду?
соңуна чыкканы турат, эң негизги учурлары
Ар бир долбоор ѳз алдынча
жѳнүндѳ баяндап берсеңиз – кандай
кызыктуу болду. Ар бир
жетишкендиктерге жана ийгиликтерге
кичинекей маселенин
жетиштиңер? Тилегиңер орундалдыбы?
аркасында чоң окуя жатат.
Мени таң калтырган нерсе,
Долбоордун эң негизги
бул кээде кѳзгѳ эбегейсиз чоң
максаты – жаштардын,
болуп кѳрүнгѳн маселенин
коомдордун жана деги
чечилиши чынында абдан
эле облусттун ѳнүгүшүнѳ
оңой болушу мүмкүн экенин
багытталган демилгелерин
колдоо. Эң маанилүүсү,
кѳрүү болду. Мисалы алсак,
жаштарга, ѳздѳрү
Түп айылынын жаштары
чечимдерге келе алышарын,
айыл ѳкмѳт кызматчыларынын бир жерден экинчи
региондун ѳнүгүшүнѳ
жерге жетүү маселесин чечип беришти десек болот.
салымдарын кошо алышарын, жокчулук тарткандарга
Долбоор алкагында, айыл ѳкмѳтүнүн кызматчыларына
жардам бере алышарын кѳрсѳтүү, сѳздүн кыскасы –
велосипедтер алынып, азыркы учурда алар керектүү
коомдун жоопкерчиликтүү жана активдүү мүчѳлѳрүн
жерлерге муруңкудан ылдамыраак жеткендери менен
ѳстүрүү болду. Бул долбоор, Бѳкѳнбаев, Тамга, Кызыл-Суу, катар иштеринин эффективдүүлүгү дагы ѳстү. Тамга
Түп айылдарын жана Балыкчы менен Каракол шаарларын
айылында болсо, жаштар, эскирген кичине кѳпүрѳлѳрдүн
камтыган дубандын алты аймагында жүзѳгѳ ашырылган.
оңдолушуна жана жаңы кѳпүрѳлѳрдүн салынышына акча
Бардыгы, жашы 14-тѳн 18-ге чейин турган, 400 жакын
каражаттарын тартуу менен олуттуу инфраструктуралык
жаштар бул долбоорго катышышты.
маселени чечишти. Караколдук жаштар макулатураны
Долбоордун концепциясын түшүнүүдѳ жаштардын айрым
кайра иштетүү маселесине киришип, аны футболкаларга
кыйнчылыктарга дуушар болоорун алдын ала божомолдоп, жана кеңсе буюмдарына алмашышты.
биз эң башында эле бир канча семинар ѳткѳрүү менен
Сиздин оюңузча, бул долбоор облусттун
долбоордун катышуучуларын аталган концепция менен
жаштарына эмне үйрѳтѳ алды?
тааныштырып тим калбастан, долбоорлорун иш жүзүнѳ
Эң негизгиси, бул долбоорго катышкан жаштар,
ашыруу үчүн туура билдирмелерди берүүнү үйрѳттүк.
ѳздѳрүнүн барктуулугун сезип, жамааттарынын
Бүгүнкү күндѳ, «Жаштар банктары» мүчѳлѳрү тарабынан
ѳнүгүшүнѳ салым кошо алышарын түшүнүштү. Менин
140 жакын социалдык багытындагы долбоор ийгиликтүү
оюмча, жаштарга, региондун кыйынчылыктарын
иш жүзүнѳ ашырылды. Долбоорлор эң эле ар түрдүү
түшүнүүгѳ, ѳз алдынча чечим алууга, ойлорун иш
болуп, спортту ѳнүктүрүү жана саламат жашоо мүнѳзүн
жүзүнѳ ашырууга жана эң башкысы, бул ойлордун
жайылтуу, айыл инфраструктурасын жакшыртуу –
ийгиликтүү ишке ашуусуна ишенүүгѳ мүмкүнчүлүк
мисал үчүн, кѳпүрѳлѳрдү салуу, балдар үчүн аянтчаларды
берүү абдан маанилүү. Анткени, долбоордун бардык
куруу – сыяктуу иш аракеттерди камтып, алардын ичинде
катышуучуларынын максаты бир – региондун ѳнүгүшүнѳ
кѳптѳгѳн билим берүү тармагын козгогон долбоорлор дагы
ѳз салымын кошуу.
орун ээлеген.

ЖАШ КАРАКОЛДУКТАРДЫ АНГЛИС
ТИЛИНЕ ҮЙРѲТҮҮ

Ийгилик мисалдары

ЫСЫК-КӨЛДҮН ЖАШ СПОРТЧУЛАРЫН КОЛДОО

«Ысык-Кѳл Жаштар Банктары» долбоорунун алкагында,
Каракол шаарындагы №14-чү мектептин, 10 классынын
окуучусу Карина Алмазова демилгеси менен аз камсыз
үй-бүлѳѳлѳрдүн балдары үчүн англис тилин үйрѳтүү
боюнча курстар ѳткѳрүлдү. Жаш активист кыз тарабынан
уюштурулган бул курстарда эки ай бою 12 ден 14 жашка
чейинки 20 чакты балдар жана кыздар билим алышты.

«Сабак ѳтүү жана окуучуларымдын билиминин
илгерилешин кѳрүү мага абдан жакты».

«Курбу кыздарым менен чогу бир нече жыл бою Каракол
шаарында ѳткѳрүлгѳн ар кандай тренинг жана курстарга
катышып келдик. Бирок, мындай кымбат курстарга
барууга бардык эле адамдардын мүмкүнчүлүгү боло
бербейт. Тѳртѳѳбүз чогулуп, ѳзүбүз билген нерселерди
башка балдарга бөлүшүүнү чечтик. Бул кусртарды
акысыз түрдѳ ишке ашыруу «Жаштар Банктары»
долбоорунун колдоосуу менен мүмкүн болду. Сабактар
жумасына эки жолу ѳткѳрүлүп жатты. Бул биз үчүн
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дагы абдан чоң тажрыйба болду. Сабак ѳтүү жана
окуучуларымдын билиминин илгерилешин кѳрүү мага
абдан жакты».

ЖЕТИМ БАЛДАР ҮЙҮНҮН ЗАРЫЛ
КѲЙГѲЙЛѲРҮН ЧЕЧҮҮ

Кызыл Суу айылында жайгашкан «Келечек» балдар
үйүнѳ жардам берүүнү дайым эңсеп келген Жанара
Кубанычбек кызы, бул тилегин орундатуу үчүн «Жаштар
Банктары» долбооруна катышты. Азыркы учурда, балдар
үйүндѳ тооккана салынып жатат. Долбоор билдирмесинин
авторунун ою боюнча, бул иш чара балдарга жалгыз гана
жумуртка бербестен, канаттууларды багууну дагы үйрѳтѳт.
Тооккана 20 тоок багууга эсептелген».

«Областыбызда мындай долбоордун ачылганы
мени абдан кубандырат. Бул, мен үчүн балдарга
реалдуу жардам кѳрсѳтүү мүмкүнчүлүгүн берди.
Менин кааларым, балдар канаттууларды багууну
үйрѳнүп, келечекте бул тажрыйба аларга пайда
келтирсин».
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