
КЫРГЫЗСТАНДЫК БӨБӨКТӨРДҮ ЭЛ АРАЛЫК 
БАЛДАРДЫ КОРГОО КҮНҮ МЕНЕН КУТТУКТАЙБЫЗ!

Бул  
чыгарылышта:
•  Барскоон айылындагы бала 

бакчага жаңы эмерек
•  Дыйкандарды колдоо үчүн 

сугат иштерине даярдануу
•  Тилекмат айылына жаңы 

мини-футболдук аянтча
•  Чакан гранттарды алуу үчүн 

арыздарды кабыл алуу
•  «Кумтор Голд Компани» 

маалыматтык борборунун 
Кызыл-Суу айылына көчүшү

•  Жерлерди рекультивациялоо

Эл аралык балдарды коргоо 
күнүнүн утурлай «Кумтɵр» 
компаниясы Жети-Ɵгүз, Тоң 
райондорунун жана Балыкчы 
шаарынын балдарына 
белектерди жɵнɵттү. Акция 
Ысык-Кɵл облусунун аз камсыз 
үй-бүлɵлɵрүнүн балдарын, 
мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды, 
реабилитациялык борборлордун 
жана балдар үйлɵрүнүн 
тарбиялануучуларын камтыды.

Бөбөктөргө белектерди 
компаниянын кызматкерлери өзү 
жеткирип, кичинекей кɵлдүктɵрдү 
майрамы менен куттукташты. 
Белек топтомунда ɵнүктүрүүчү 
оюнчуктар жана кеңсе буюмдары 
салынган. Кызыл китепке кирген 
жаныбарлардын сүрөтү менен 
пазлдар, Кыргызстандын картасы, 
алиппе жана биздин ɵлкɵдө жашаган 
жаныбарлардын трафареттери  

«Бугу Эне» КФ тарабынан атайын 
иштелип чыккан.

Кумтɵрчүлɵр Тоң районунун Кажы-Сай 
айылында жайгашкан «Хадича» балдар 
үйүнүн тарбиялануучуларын ɵзүнчɵ 
куттуктоону чечишти. Балдар үчүн 
оюндар жана ар кандай буюмдарды 
жасоо боюнча мастер класстар 
даярдалган. Акциянын аягында бардык 
катышуучулар үчүн пикник уюштурулду.

ЖЕРЛЕРДИ РЕКУЛЬТИВАЦИЯЛОО 
БОЮНЧА ПРОГРАММАНЫН 
ИЙГИЛИКТҮҮ ИШКЕ АШУУСУ

«Кумтөрдө» кендеги жерлерди 
рекультивациялоо боюнча программа 
ишке ашып келет. Бул максатта кенде 
жана республиканын бийик тоолуу 
аймактарында «Кумтөр» руднигиндеги 
кайра иштетүү иштерине пайдалуу 
болгон өсүмдүктөрдү табуу боюнча 
талаа экспедициялары жүргүзүлүп келет. 

К.И.Скрябин атындагы Кыргыз 
улуттук агрардык университеттин 
кызматкерлери компаниянын 
айлана-чөйрөнү коргоо кызматы 
менен биргеликте рудниктеги 
өсүмдүк кыртышын иликтөө иштерин 
жүргүзүштү. КУАУ кызматкерлери 
рудникте 2012-жылдан бери байкоо 
жүргүзүп келишет. 

Жерди рекультивациялоонун 
мыкты ыкмалары боюнча илимий 
программанын алкагында жергиликтүү 
өсүмдүктөр менен уруктар чогултулуп, 
ар кандай шарттары менен тажрыйба 
аянттары ачылды.

Уруктар рудниктен жана анын 
айланасынан чогултулду. 2014-жылы  
рудниктеги климат менен окшошураак 

келген Суусамыр, Жумгал жана 
Кара-Кужур жайлоолорунда талаа 
экспедициялары жүргүзүлдү. 
Изилдөөчүлөр тажрыйба 
аянтчаларында кыртыштын курамын 
текшеришип, рудниктеги катаал 
климаттык шартка ылайыктуу жана 
туруктуулук көрсөтө ала турган 
өсүмдүктөрдүн түрлөрүн таап 
чыгышып, эгүүнүн нормаларын, 
эгүүнүн убактысын жана жер 
семирткичтерди колдогуу муктаждыгын 
тажрыйба жолу менен аныкташты. 

Жүргүзүлгөн иликтөөлөрдүн 
жыйынтыгында бийик тоолуу 
аймактардын үч өсүмдүгү  
аныкталды – типчак, буудай баш, 
сибирь волоснеци. Бул өсүмдүктөрдү 
рудниктин өсүмдүк кыртышын 
кайрадан калыбына келтирүү үчүн 
пайдаланса болот. Рудникте жана 
анын айланасындагы аймакта болжол 
менен 115тей өсүмдүк түрлөрү 
өсөт. Иликтөөлөр уланууда жана 
дагы кийинки иштердин жүрүшүндө 
кененирээк жыйынтыктар берилет.

Маалымат үчүн:
Жерлерди рекультивациялоо –  
айлана-чөйрөнүн шарттарын 
жакшыртууга жана өндүрүш 
процесстеринин таасири тийген 
жерлердин түшүмдүүлүгү менен 
элдик чарбалык баалуулуктарын 
калыбына келтирүүгө багытталган. 
Рекультивацияланган жерлер жана 
анын айланасы бардык жумуштар 
аягына чыккандан кийин дагы 
оптималдуу жана экологиялык 
жактан балансталган туруктуу 
ландшафт болуп калышы керек.

«Кумтөр» кенин иштетүүнүн 
болжолдуу мөөнөтү – 2026-жылга 
чейин. Рудникти экплуатациядан 
чыгаруу Планынын  
приоритеттери – коопсуздук 
жана айлана-чөйрө үчүн мүмкүн 
болушунча аз зыян келтирүү. 
1995-жылы «Кумтөр» компаниясы 
рудникти эксплуатациядан 
чыгаруу боюнча милдеттерин 
аткарууга керек боло турган 
накталай акчаларды чогултуу 
үчүн рекультивация фондун 
түзгөн. Акча ар бир жылдын 
жыйынтыгы менен сатылган 
алтындан түшкөн каражаттын 
эсебинен чогулат. 2014-жылдын 
31-декабрына карата фонддун 
эсебинде 15,9 миллион доллар 
түшкөн, калган 33,3 миллион 
доллар рудникти  
эксплуатациялоо мөөнөтү 
аяктаганга чейин которулат.
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БАЙЛАНЫШТА

Компания аймак жаштарынын 
дараметин жогорулатууга көп 
көңүл бөлүп, мектеп окуучуларын 
жана студенттерди окутууга 
багытталган демилгелерди 
колдоп келет жана жаш 
муундун спорттук потенциалын 
өнүктүрүүгө жана облус калкынын 
сергек жана жигердүү жашоо 
образын жайылтууга багытталган 
демилгелерин колдоого умтулат. 
Компания ар жылы аймак 
мектептеринин спорт залдарын 
оңдоого каражат бөлүп, окуу 
жайларменен спорт клубдарды 
жабдып, грек-рим күрөшү боюнча 
ар жылдык турнирди колдойт. 
Мектепке чейинки жаштагы 
балдар үчүн компания оюн 
аянтчаларын, бардыгы сүйгөн 
мини-футбол боюнча заманбап 
футбол талааларын курууда.

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

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

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

ЖЕТИ-ϴГҮЗ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Раймамадминистрациясы, КЫЗЫЛ-СУУ

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



ЫСЫК-КƟЛ ОБЛУСУНУН ФЕРМЕРЛЕРИНЕ СУГАТ 
СЕЗОНУНА ДАЯРДАНУУГА КОЛДОО КƟРСƟТТҮҮ

ЫСЫК-КƟЛ ОБЛУСУНУН 
ЖАШООЧУЛАРЫНА АЙМАК ҮЧҮН ЖАҢЫ 
СОРТТОГУ КАРАГАТ КӨЧӨТҮ ТАРАТЫЛДЫ

ЖЕТИ-ƟГҮЗ РАЙОНУНУН ТИЛЕКМАТ АЙЫЛЫНДА 
МИНИ-ФУТБОЛ ТАЛААСЫ КУРУЛДУМААЛЫМАТ БОРБОРУ 

ЭМИ ЖЕТИ-ƟГҮЗ 
РАЙОНУНУН КЫЗЫЛ-
СУУ АЙЫЛЫНДА 
ЖАЙГАШКАН

Ысык-Кɵл облусунун Жети-
Ɵгүз жанаТоң райондорундагы 
суга тиштеринин башталышы 
накарата тɵрт суткалык 
жɵнгɵ салуу бассейни (СЖБ) 
жана суу сактагыч «Кумтɵр» 
компаниясынын колдоосу 
менен реабилитацияланды. Суу 
резервуарларын тазалоо боюнча 
иштердин жалпы наркы 173 545 
АКШ долларын түздү.

Сугат сезонуна даярдануу боюнча 
долбоорду жүзɵгɵ ашырууда кен 
ишканасынан техника тартылды. 

Объектилерди тазалоо 48 иш күнүндɵ 
аяктады. Тазалоо боюнча иштер суу 
резервуарларында топтолуучу сугат 
суунун кɵлɵмүн кɵбɵйтүүгɵ мүмкүндүк 
берип, сугарылуучу жерлердин аянтын 
олуттуу кеңейтти.

Дархан жана Саруу айылдарында 
СЖБларды механикалык тазалоо 
1980-жылдардан бери жүргүзүлгөн эмес. 
Дархан айылында 36 000 м3, Саруу 
айылында – 27 000 м3 балыр жана ылай 
тазаланган. Чоң Кызыл-Суу айылындагы 
резервуарды тазалоодо 43 500 м3 балыр 
жана ылай ташылып чыгарылган. Тоң 
районунун Тɵрт-Күл айылында суу 
сактагычты тазалоо боюнча масштабдуу 
иш жүргүзүлгɵн – объектиден 118 000 м3 
балыр жана ылайташылып чыгарылган.

Тоң районунун Эшперов атындагы 
айылында да компания 1 500 литр 
дизелдик отун бɵлүү менен СЖБны 
тазалоо долбоорун колдоду. Иштерди 
жергиликтүү жамааттар аткарган 
жана башка донорлор тарабынан 
каржыланган.

Ɵткɵн жумада Жети-Ɵгүз районунун 
Тилекмат айылында «Кумтɵр Голд 
Компанинин» колдоосу менен курулган 
жаӊы мини-футбол талаасынын 
салтанаттуу ачылышы болуп ɵттү. Ага 
компаниянын, жергиликтүү бийликтин, 
айылдын аксакалдар кеңешинин 
ɵкүлдɵрү, Ысык-Кɵл областынын 
футбол федерациясынын башчысы, 
жергиликтүү жашоочулар жана 
журналисттер катышты.

Аземдин алкактарында мектеп 
окуучулары жаңы талаада алгачкы 
оюнду ойношту, ан ыменен футбол 
оюндарынын сезонун ачышты. 
Жеңүүчүлɵр кубок алышты, калган 
командаларга топтор берилди. Кубок 
ɵтмɵ болуп саналат жана Жети-
Ɵгүз районундагы биринчи мини-
футбол талаасынын ачылышынын 
символу болуп калмакчы. Объектинин 
курулушуна компания 1,9 млн. сомдон 

ашуун каражат бɵлдү, жергиликтүү 
жамааттын салымы 300 000 сом болду.

«Мен үчүн «Кумтɵр Голд Компанинин» 
Ысык-Кɵл регионунда спорттун 
ɵнүгүшүнɵ каражаттарды салып 
жаткандыгы кубанычтуу. Жети-
Ɵгүзрайонунда бул талаанын болушу 
айыл жаштары арасында жашоонун 
сергек образын жайылтууга, атап 
айтканда футболду ɵнүктүрүүгɵɵ 
бɵлгɵ түзмɵкчү. Ɵткɵн жылы 
федерация компаниядан зор колдоо 
алды, ал оюнчуларыбызга Ысык-Кɵл 
федерациясынын намысын татыктуу 
коргоого жана кɵп жолку чемпион 
болгон «Абдыш-Ата» командасын 
жеӊүүгɵ мүмкүндүк берди», — деп 
белгиледи Ысык-Кɵл областынын 
футбол федерациясынын башчысы 
Алмаз Усупов.

«Жакын жайгашкан бардык 
айылдардын жашоочулары 
Тилекматта жаӊы футбол талаасы 
ачылганы жɵнүндɵ кабарга ɵтɵ 
кубанышты. Жакынкы убакытта 
айылыбыздын оюнчулары ɵлкɵнүн 
намысын дүйнɵлүк деӊгээлде коргой 
тургандыгынан үмүттɵнɵм», — деп 
белгиледи Ак-Дɵбɵ айыл аймагынын 
башчысы Ариф Сабырбаев.

2015-жыл 1-майда Ысык-Кɵл 
облусунун Ысык-Кɵл району Тору-
Айгыр айылында «Кумтɵр Голд 
Компани» каржылап, «Авеп» коомдук 
фондусу жүзɵгɵ ашыруучу «Карагат+» 
программасынын алкагында 
карагаттын кɵчɵтү таратылды. 

Жалпысынан 490 000 сомдон ашуун 
суммага алынган карагаттын аймак үчүн 
жаңы беш сорттогу кɵчɵтү таратылды.

Жаңы сорттордун үлгүлɵрү  
Ысык-Кɵл облусунун тɵрт 
питомнигине, 15 демонстрациялык 
участогуна – долбоорго катышып 
жаткан багбандарга, сорт сыноочу 
комиссияга, ошондой эле беш 
райондук администрациянын 
социалдык ɵнүктүрүү бɵлүмдɵрүнɵ 
тапшырылды.

Жаңы сорттор сынамакка алып 
келинген жана ийгиликтүү 
адаптацияланган сорттору Ысык-
Кɵл облусунда ɵстүрүү үчүн андан 
ары Кыргыз Республикасынын 
Питомниктер ассоциациясына 
сунушталмакчы. Адистер сорттордун 
түшүмдүүлүгүн жана суукка 
чыдамдуулугун баалашмакчы.

«Кумтɵр Голд Компанинин» 
Жети-Ɵгүз району боюнча 
регионалдык маалымат 
борбору 2015-жылдын 
апрелинен баштап 
райондук мамлекеттик 
администрациянын Кызыл-
Суу айылындагы имаратында 
жайгашууда. Борбор 
келүүчүлɵр үчүн дүйшɵмбү –  
жума күндɵрү саат 9:00дɵн 
17:00гɵ чейин ачык. 

«Кумтɵр Голд Компани» үчүн 
коомчулук менен байланыштар 
жамааттар менен ɵз ара 
аракеттенүүнүн маанилүү 
аспектилеринин бири болуп 
саналат. Мурда маалымат 
борбору Барскоон айылында, 
калктуу пункттан алыс 
жайгашкандыктан, райондун 
кɵптɵгɵн жашоочулары үчүн 
ага баруу проблемалуу болгон. 
Жашоочулардан түшкɵн 
кайрылуулардан улам компания 
тарабынан аталган борборду 
райондун борборуна которуу 
чечими кабыл алынган.

Карагат Фест – жыл сайын өткөрүлүүчү жер-жемиштердин 
фестивалы бул жылы Ысык-Көл облусунун Түп районунда 
август айында өтөт. Биз сиздердин баарыңыздарды күтөбүз!

ЧАКАН ГРАНТТАРДЫ 
АЛУУ ҮЧҮН 
АРЫЗДАРДЫ КАБЫЛ 
АЛУУ БАШТАЛДЫ!
«Кумтөр» компаниясынын 
финансылык колдоосу менен, 
Борбордук Азиянын Евразия фондун 
тарабынан ишке ашырылып жаткан 
«Ысык-Көл облусунун жаштар 
банктары» жана «Жаштардын 
ишкерлиги» долбоорлорунун 
алкагында, социалдык жана 
бизнес-пландарды ишке ашыруу 
үчүн гранттарды алууга сынак 
жарыяланды. Арыздардын үлгүсүн 
БАЕФнын (ФЕЦА) сайтынан жүктөп 
алса болот.

Маалымат үчүн телефон номер:  
0312 56 11 63 (кош. 124)

БАРСКООН АЙЫЛЫНДАГЫ БАЛА БАКЧА 
ЖАҢЫ ЭМЕРЕК МЕНЕН ЖАБДЫЛДЫ
Ысык-Кɵл областынын Жети-
Ɵгүз районунун Барскоон 
айылындагы бала бакча эми 
2015-жылдын жазынан баштап 
140 тарбиялануучуну батырууга 
жɵндɵмдүү. «Кумтɵр Голд 
Компани» бакчаны жаңы эмерек 
менен жабдууга 660 миңден 
ашуун сом бɵлдү. 

Компаниянын колдоосу менен бала 
бакча жаӊы эмерек алдыжана эми 
кабыл алынуучу балдардын санын 
кɵбɵйтɵ алат. Жаӊы эмеректерди – 
шкафтарды, столдорду, стулдарды 
жана керебеттерди Жети-Ɵгүз 
районунан жергиликтүү подрядчик 
даярдады.

«Мурда бала бакча 70 гана баланы 
кабыл алса, эми ал сан эки эсеге 
кɵбɵйдү. Айылыбыз үчүн алтын 

казыпалуучу компания тарабынан 
кɵрсɵтүлгɵн жардам ɵтɵ 
керектүү. Кɵрсɵтүлгɵн колдоо үчүн 
компаниягабардык жашоочулардын 
атынан ыраазылык билдиргим 
келет», — деп белгиледи Барскоон 
айылɵкмɵтүнүн башчысы Руслан 
Эшмамбетов.

0800 223 23 23 info@kumtor.comwww.kumtor.kginfo@kumtor.comwww.kumtor.kg 0800 223 23 23

БАЛЫКЧЫ ПЛЯЖЫНДА 
ИШЕМБИЛИК ƟТКƟРҮҮ

2015-жылдын 25-майында Балыкчы 
шаарында «Саламатсыңбы, 
жай» акциясы болуп ɵттү, анын 
алкактарында Балыкчы шаарынын 
эки коомдук пляжында ишембилик 
уюштурулду. Акция «Кумтɵр Голд 
Компани» тарабынан «Поколение 
NEXT» жаштар уюмунун, Балыкчы 
шаарынын муниципалитетинин жаштар 
уюмунун, жергиликтүү мектептердин 
окуучуларынын, ошондой эле 
компаниянын кызматкерлеринин 
колдоосу менен ɵткɵрүлгɵн.

Акцияга 200дɵй адам катышты. 
Мектеп окуучулары, компаниянын 
кызматкерлери жана шаар мэриясынын 
ɵкүлдɵрү жүк ташуучу машина толо 
таштанды чогултушту. Акциянын 
алкактарында балдар флешмоб 
уюштурушту, а эң активдүүлɵр 
компаниядан байгелерди жана 
белектерди – ыраазычылык 
каттарды, китептерди жана ар кандай 
канцелярдык буюмдарды алышты.

Пляжды тазалагандан кийин 
бардык катышуучулар үчүн пикник 
уюштурулду. Бейформал кырдаалда 
мугалимдер жана окуучулар ишкананын 
ишмердүүлүгү, компаниянын пландары, 
ошондой эле жаштар демилгелерин 
колдоого багытталган долбоорлор 
жɵнүндɵ аларды кызыктырган 
суроолорго жоопторду алышты. 

«Балыкчы шаарынын мэриясы 
үчүн шаардын территориясында 
ɵз ишмердүүлүгүн жүргүзгɵн 
компаниялардын ɵкүлдɵрү менен 
ɵнɵктɵштүк мамилелер ɵтɵ 
маанилүү. Биз ɵзүбүздүн шаарыбызды 
ɵнүктүрүүгɵ жана жакшыртууга 
багытталган акцияларды колдоого 
дайыма кубанычтабыз. “Кумтɵр” 
компаниясы кɵптɵгɵн жылдар 
аралыгында шаардыктарга колдоо 
кɵрсɵтүүдɵ жана биз компания бул 
жолу да биргелешкен ишембиликтин 
демилгечиси болуу менен муниципалдык 
пляждарга кам кɵргɵндүгүнɵ 
кубанычтабыз», — деп белгиледи 
Балыкчы шаарынын социалдык сектор 
боюнча вице-мэри Бегаим Алгожоева.



ЫСЫК-КƟЛ ОБЛУСУНУН ФЕРМЕРЛЕРИНЕ СУГАТ 
СЕЗОНУНА ДАЯРДАНУУГА КОЛДОО КƟРСƟТТҮҮ

ЫСЫК-КƟЛ ОБЛУСУНУН 
ЖАШООЧУЛАРЫНА АЙМАК ҮЧҮН ЖАҢЫ 
СОРТТОГУ КАРАГАТ КӨЧӨТҮ ТАРАТЫЛДЫ

ЖЕТИ-ƟГҮЗ РАЙОНУНУН ТИЛЕКМАТ АЙЫЛЫНДА 
МИНИ-ФУТБОЛ ТАЛААСЫ КУРУЛДУМААЛЫМАТ БОРБОРУ 

ЭМИ ЖЕТИ-ƟГҮЗ 
РАЙОНУНУН КЫЗЫЛ-
СУУ АЙЫЛЫНДА 
ЖАЙГАШКАН

Ысык-Кɵл облусунун Жети-
Ɵгүз жанаТоң райондорундагы 
суга тиштеринин башталышы 
накарата тɵрт суткалык 
жɵнгɵ салуу бассейни (СЖБ) 
жана суу сактагыч «Кумтɵр» 
компаниясынын колдоосу 
менен реабилитацияланды. Суу 
резервуарларын тазалоо боюнча 
иштердин жалпы наркы 173 545 
АКШ долларын түздү.

Сугат сезонуна даярдануу боюнча 
долбоорду жүзɵгɵ ашырууда кен 
ишканасынан техника тартылды. 

Объектилерди тазалоо 48 иш күнүндɵ 
аяктады. Тазалоо боюнча иштер суу 
резервуарларында топтолуучу сугат 
суунун кɵлɵмүн кɵбɵйтүүгɵ мүмкүндүк 
берип, сугарылуучу жерлердин аянтын 
олуттуу кеңейтти.

Дархан жана Саруу айылдарында 
СЖБларды механикалык тазалоо 
1980-жылдардан бери жүргүзүлгөн эмес. 
Дархан айылында 36 000 м3, Саруу 
айылында – 27 000 м3 балыр жана ылай 
тазаланган. Чоң Кызыл-Суу айылындагы 
резервуарды тазалоодо 43 500 м3 балыр 
жана ылай ташылып чыгарылган. Тоң 
районунун Тɵрт-Күл айылында суу 
сактагычты тазалоо боюнча масштабдуу 
иш жүргүзүлгɵн – объектиден 118 000 м3 
балыр жана ылайташылып чыгарылган.

Тоң районунун Эшперов атындагы 
айылында да компания 1 500 литр 
дизелдик отун бɵлүү менен СЖБны 
тазалоо долбоорун колдоду. Иштерди 
жергиликтүү жамааттар аткарган 
жана башка донорлор тарабынан 
каржыланган.

Ɵткɵн жумада Жети-Ɵгүз районунун 
Тилекмат айылында «Кумтɵр Голд 
Компанинин» колдоосу менен курулган 
жаӊы мини-футбол талаасынын 
салтанаттуу ачылышы болуп ɵттү. Ага 
компаниянын, жергиликтүү бийликтин, 
айылдын аксакалдар кеңешинин 
ɵкүлдɵрү, Ысык-Кɵл областынын 
футбол федерациясынын башчысы, 
жергиликтүү жашоочулар жана 
журналисттер катышты.

Аземдин алкактарында мектеп 
окуучулары жаңы талаада алгачкы 
оюнду ойношту, ан ыменен футбол 
оюндарынын сезонун ачышты. 
Жеңүүчүлɵр кубок алышты, калган 
командаларга топтор берилди. Кубок 
ɵтмɵ болуп саналат жана Жети-
Ɵгүз районундагы биринчи мини-
футбол талаасынын ачылышынын 
символу болуп калмакчы. Объектинин 
курулушуна компания 1,9 млн. сомдон 

ашуун каражат бɵлдү, жергиликтүү 
жамааттын салымы 300 000 сом болду.

«Мен үчүн «Кумтɵр Голд Компанинин» 
Ысык-Кɵл регионунда спорттун 
ɵнүгүшүнɵ каражаттарды салып 
жаткандыгы кубанычтуу. Жети-
Ɵгүзрайонунда бул талаанын болушу 
айыл жаштары арасында жашоонун 
сергек образын жайылтууга, атап 
айтканда футболду ɵнүктүрүүгɵɵ 
бɵлгɵ түзмɵкчү. Ɵткɵн жылы 
федерация компаниядан зор колдоо 
алды, ал оюнчуларыбызга Ысык-Кɵл 
федерациясынын намысын татыктуу 
коргоого жана кɵп жолку чемпион 
болгон «Абдыш-Ата» командасын 
жеӊүүгɵ мүмкүндүк берди», — деп 
белгиледи Ысык-Кɵл областынын 
футбол федерациясынын башчысы 
Алмаз Усупов.

«Жакын жайгашкан бардык 
айылдардын жашоочулары 
Тилекматта жаӊы футбол талаасы 
ачылганы жɵнүндɵ кабарга ɵтɵ 
кубанышты. Жакынкы убакытта 
айылыбыздын оюнчулары ɵлкɵнүн 
намысын дүйнɵлүк деӊгээлде коргой 
тургандыгынан үмүттɵнɵм», — деп 
белгиледи Ак-Дɵбɵ айыл аймагынын 
башчысы Ариф Сабырбаев.

2015-жыл 1-майда Ысык-Кɵл 
облусунун Ысык-Кɵл району Тору-
Айгыр айылында «Кумтɵр Голд 
Компани» каржылап, «Авеп» коомдук 
фондусу жүзɵгɵ ашыруучу «Карагат+» 
программасынын алкагында 
карагаттын кɵчɵтү таратылды. 

Жалпысынан 490 000 сомдон ашуун 
суммага алынган карагаттын аймак үчүн 
жаңы беш сорттогу кɵчɵтү таратылды.

Жаңы сорттордун үлгүлɵрү  
Ысык-Кɵл облусунун тɵрт 
питомнигине, 15 демонстрациялык 
участогуна – долбоорго катышып 
жаткан багбандарга, сорт сыноочу 
комиссияга, ошондой эле беш 
райондук администрациянын 
социалдык ɵнүктүрүү бɵлүмдɵрүнɵ 
тапшырылды.

Жаңы сорттор сынамакка алып 
келинген жана ийгиликтүү 
адаптацияланган сорттору Ысык-
Кɵл облусунда ɵстүрүү үчүн андан 
ары Кыргыз Республикасынын 
Питомниктер ассоциациясына 
сунушталмакчы. Адистер сорттордун 
түшүмдүүлүгүн жана суукка 
чыдамдуулугун баалашмакчы.

«Кумтɵр Голд Компанинин» 
Жети-Ɵгүз району боюнча 
регионалдык маалымат 
борбору 2015-жылдын 
апрелинен баштап 
райондук мамлекеттик 
администрациянын Кызыл-
Суу айылындагы имаратында 
жайгашууда. Борбор 
келүүчүлɵр үчүн дүйшɵмбү –  
жума күндɵрү саат 9:00дɵн 
17:00гɵ чейин ачык. 

«Кумтɵр Голд Компани» үчүн 
коомчулук менен байланыштар 
жамааттар менен ɵз ара 
аракеттенүүнүн маанилүү 
аспектилеринин бири болуп 
саналат. Мурда маалымат 
борбору Барскоон айылында, 
калктуу пункттан алыс 
жайгашкандыктан, райондун 
кɵптɵгɵн жашоочулары үчүн 
ага баруу проблемалуу болгон. 
Жашоочулардан түшкɵн 
кайрылуулардан улам компания 
тарабынан аталган борборду 
райондун борборуна которуу 
чечими кабыл алынган.

Карагат Фест – жыл сайын өткөрүлүүчү жер-жемиштердин 
фестивалы бул жылы Ысык-Көл облусунун Түп районунда 
август айында өтөт. Биз сиздердин баарыңыздарды күтөбүз!

ЧАКАН ГРАНТТАРДЫ 
АЛУУ ҮЧҮН 
АРЫЗДАРДЫ КАБЫЛ 
АЛУУ БАШТАЛДЫ!
«Кумтөр» компаниясынын 
финансылык колдоосу менен, 
Борбордук Азиянын Евразия фондун 
тарабынан ишке ашырылып жаткан 
«Ысык-Көл облусунун жаштар 
банктары» жана «Жаштардын 
ишкерлиги» долбоорлорунун 
алкагында, социалдык жана 
бизнес-пландарды ишке ашыруу 
үчүн гранттарды алууга сынак 
жарыяланды. Арыздардын үлгүсүн 
БАЕФнын (ФЕЦА) сайтынан жүктөп 
алса болот.

Маалымат үчүн телефон номер:  
0312 56 11 63 (кош. 124)

БАРСКООН АЙЫЛЫНДАГЫ БАЛА БАКЧА 
ЖАҢЫ ЭМЕРЕК МЕНЕН ЖАБДЫЛДЫ
Ысык-Кɵл областынын Жети-
Ɵгүз районунун Барскоон 
айылындагы бала бакча эми 
2015-жылдын жазынан баштап 
140 тарбиялануучуну батырууга 
жɵндɵмдүү. «Кумтɵр Голд 
Компани» бакчаны жаңы эмерек 
менен жабдууга 660 миңден 
ашуун сом бɵлдү. 

Компаниянын колдоосу менен бала 
бакча жаӊы эмерек алдыжана эми 
кабыл алынуучу балдардын санын 
кɵбɵйтɵ алат. Жаӊы эмеректерди – 
шкафтарды, столдорду, стулдарды 
жана керебеттерди Жети-Ɵгүз 
районунан жергиликтүү подрядчик 
даярдады.

«Мурда бала бакча 70 гана баланы 
кабыл алса, эми ал сан эки эсеге 
кɵбɵйдү. Айылыбыз үчүн алтын 

казыпалуучу компания тарабынан 
кɵрсɵтүлгɵн жардам ɵтɵ 
керектүү. Кɵрсɵтүлгɵн колдоо үчүн 
компаниягабардык жашоочулардын 
атынан ыраазылык билдиргим 
келет», — деп белгиледи Барскоон 
айылɵкмɵтүнүн башчысы Руслан 
Эшмамбетов.

0800 223 23 23 info@kumtor.comwww.kumtor.kginfo@kumtor.comwww.kumtor.kg 0800 223 23 23

БАЛЫКЧЫ ПЛЯЖЫНДА 
ИШЕМБИЛИК ƟТКƟРҮҮ

2015-жылдын 25-майында Балыкчы 
шаарында «Саламатсыңбы, 
жай» акциясы болуп ɵттү, анын 
алкактарында Балыкчы шаарынын 
эки коомдук пляжында ишембилик 
уюштурулду. Акция «Кумтɵр Голд 
Компани» тарабынан «Поколение 
NEXT» жаштар уюмунун, Балыкчы 
шаарынын муниципалитетинин жаштар 
уюмунун, жергиликтүү мектептердин 
окуучуларынын, ошондой эле 
компаниянын кызматкерлеринин 
колдоосу менен ɵткɵрүлгɵн.

Акцияга 200дɵй адам катышты. 
Мектеп окуучулары, компаниянын 
кызматкерлери жана шаар мэриясынын 
ɵкүлдɵрү жүк ташуучу машина толо 
таштанды чогултушту. Акциянын 
алкактарында балдар флешмоб 
уюштурушту, а эң активдүүлɵр 
компаниядан байгелерди жана 
белектерди – ыраазычылык 
каттарды, китептерди жана ар кандай 
канцелярдык буюмдарды алышты.

Пляжды тазалагандан кийин 
бардык катышуучулар үчүн пикник 
уюштурулду. Бейформал кырдаалда 
мугалимдер жана окуучулар ишкананын 
ишмердүүлүгү, компаниянын пландары, 
ошондой эле жаштар демилгелерин 
колдоого багытталган долбоорлор 
жɵнүндɵ аларды кызыктырган 
суроолорго жоопторду алышты. 

«Балыкчы шаарынын мэриясы 
үчүн шаардын территориясында 
ɵз ишмердүүлүгүн жүргүзгɵн 
компаниялардын ɵкүлдɵрү менен 
ɵнɵктɵштүк мамилелер ɵтɵ 
маанилүү. Биз ɵзүбүздүн шаарыбызды 
ɵнүктүрүүгɵ жана жакшыртууга 
багытталган акцияларды колдоого 
дайыма кубанычтабыз. “Кумтɵр” 
компаниясы кɵптɵгɵн жылдар 
аралыгында шаардыктарга колдоо 
кɵрсɵтүүдɵ жана биз компания бул 
жолу да биргелешкен ишембиликтин 
демилгечиси болуу менен муниципалдык 
пляждарга кам кɵргɵндүгүнɵ 
кубанычтабыз», — деп белгиледи 
Балыкчы шаарынын социалдык сектор 
боюнча вице-мэри Бегаим Алгожоева.



КЫРГЫЗСТАНДЫК БӨБӨКТӨРДҮ ЭЛ АРАЛЫК 
БАЛДАРДЫ КОРГОО КҮНҮ МЕНЕН КУТТУКТАЙБЫЗ!

Бул  
чыгарылышта:
•  Барскоон айылындагы бала 

бакчага жаңы эмерек
•  Дыйкандарды колдоо үчүн 

сугат иштерине даярдануу
•  Тилекмат айылына жаңы 

мини-футболдук аянтча
•  Чакан гранттарды алуу үчүн 

арыздарды кабыл алуу
•  «Кумтор Голд Компани» 

маалыматтык борборунун 
Кызыл-Суу айылына көчүшү

•  Жерлерди рекультивациялоо

Эл аралык балдарды коргоо 
күнүнүн утурлай «Кумтɵр» 
компаниясы Жети-Ɵгүз, Тоң 
райондорунун жана Балыкчы 
шаарынын балдарына 
белектерди жɵнɵттү. Акция 
Ысык-Кɵл облусунун аз камсыз 
үй-бүлɵлɵрүнүн балдарын, 
мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды, 
реабилитациялык борборлордун 
жана балдар үйлɵрүнүн 
тарбиялануучуларын камтыды.

Бөбөктөргө белектерди 
компаниянын кызматкерлери өзү 
жеткирип, кичинекей кɵлдүктɵрдү 
майрамы менен куттукташты. 
Белек топтомунда ɵнүктүрүүчү 
оюнчуктар жана кеңсе буюмдары 
салынган. Кызыл китепке кирген 
жаныбарлардын сүрөтү менен 
пазлдар, Кыргызстандын картасы, 
алиппе жана биздин ɵлкɵдө жашаган 
жаныбарлардын трафареттери  

«Бугу Эне» КФ тарабынан атайын 
иштелип чыккан.

Кумтɵрчүлɵр Тоң районунун Кажы-Сай 
айылында жайгашкан «Хадича» балдар 
үйүнүн тарбиялануучуларын ɵзүнчɵ 
куттуктоону чечишти. Балдар үчүн 
оюндар жана ар кандай буюмдарды 
жасоо боюнча мастер класстар 
даярдалган. Акциянын аягында бардык 
катышуучулар үчүн пикник уюштурулду.

ЖЕРЛЕРДИ РЕКУЛЬТИВАЦИЯЛОО 
БОЮНЧА ПРОГРАММАНЫН 
ИЙГИЛИКТҮҮ ИШКЕ АШУУСУ

«Кумтөрдө» кендеги жерлерди 
рекультивациялоо боюнча программа 
ишке ашып келет. Бул максатта кенде 
жана республиканын бийик тоолуу 
аймактарында «Кумтөр» руднигиндеги 
кайра иштетүү иштерине пайдалуу 
болгон өсүмдүктөрдү табуу боюнча 
талаа экспедициялары жүргүзүлүп келет. 

К.И.Скрябин атындагы Кыргыз 
улуттук агрардык университеттин 
кызматкерлери компаниянын 
айлана-чөйрөнү коргоо кызматы 
менен биргеликте рудниктеги 
өсүмдүк кыртышын иликтөө иштерин 
жүргүзүштү. КУАУ кызматкерлери 
рудникте 2012-жылдан бери байкоо 
жүргүзүп келишет. 

Жерди рекультивациялоонун 
мыкты ыкмалары боюнча илимий 
программанын алкагында жергиликтүү 
өсүмдүктөр менен уруктар чогултулуп, 
ар кандай шарттары менен тажрыйба 
аянттары ачылды.

Уруктар рудниктен жана анын 
айланасынан чогултулду. 2014-жылы  
рудниктеги климат менен окшошураак 

келген Суусамыр, Жумгал жана 
Кара-Кужур жайлоолорунда талаа 
экспедициялары жүргүзүлдү. 
Изилдөөчүлөр тажрыйба 
аянтчаларында кыртыштын курамын 
текшеришип, рудниктеги катаал 
климаттык шартка ылайыктуу жана 
туруктуулук көрсөтө ала турган 
өсүмдүктөрдүн түрлөрүн таап 
чыгышып, эгүүнүн нормаларын, 
эгүүнүн убактысын жана жер 
семирткичтерди колдогуу муктаждыгын 
тажрыйба жолу менен аныкташты. 

Жүргүзүлгөн иликтөөлөрдүн 
жыйынтыгында бийик тоолуу 
аймактардын үч өсүмдүгү  
аныкталды – типчак, буудай баш, 
сибирь волоснеци. Бул өсүмдүктөрдү 
рудниктин өсүмдүк кыртышын 
кайрадан калыбына келтирүү үчүн 
пайдаланса болот. Рудникте жана 
анын айланасындагы аймакта болжол 
менен 115тей өсүмдүк түрлөрү 
өсөт. Иликтөөлөр уланууда жана 
дагы кийинки иштердин жүрүшүндө 
кененирээк жыйынтыктар берилет.

Маалымат үчүн:
Жерлерди рекультивациялоо –  
айлана-чөйрөнүн шарттарын 
жакшыртууга жана өндүрүш 
процесстеринин таасири тийген 
жерлердин түшүмдүүлүгү менен 
элдик чарбалык баалуулуктарын 
калыбына келтирүүгө багытталган. 
Рекультивацияланган жерлер жана 
анын айланасы бардык жумуштар 
аягына чыккандан кийин дагы 
оптималдуу жана экологиялык 
жактан балансталган туруктуу 
ландшафт болуп калышы керек.

«Кумтөр» кенин иштетүүнүн 
болжолдуу мөөнөтү – 2026-жылга 
чейин. Рудникти экплуатациядан 
чыгаруу Планынын  
приоритеттери – коопсуздук 
жана айлана-чөйрө үчүн мүмкүн 
болушунча аз зыян келтирүү. 
1995-жылы «Кумтөр» компаниясы 
рудникти эксплуатациядан 
чыгаруу боюнча милдеттерин 
аткарууга керек боло турган 
накталай акчаларды чогултуу 
үчүн рекультивация фондун 
түзгөн. Акча ар бир жылдын 
жыйынтыгы менен сатылган 
алтындан түшкөн каражаттын 
эсебинен чогулат. 2014-жылдын 
31-декабрына карата фонддун 
эсебинде 15,9 миллион доллар 
түшкөн, калган 33,3 миллион 
доллар рудникти  
эксплуатациялоо мөөнөтү 
аяктаганга чейин которулат.

info@kumtor.comwww.kumtor.kg0800 223 23 23
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БАЙЛАНЫШТА

Компания аймак жаштарынын 
дараметин жогорулатууга көп 
көңүл бөлүп, мектеп окуучуларын 
жана студенттерди окутууга 
багытталган демилгелерди 
колдоп келет жана жаш 
муундун спорттук потенциалын 
өнүктүрүүгө жана облус калкынын 
сергек жана жигердүү жашоо 
образын жайылтууга багытталган 
демилгелерин колдоого умтулат. 
Компания ар жылы аймак 
мектептеринин спорт залдарын 
оңдоого каражат бөлүп, окуу 
жайларменен спорт клубдарды 
жабдып, грек-рим күрөшү боюнча 
ар жылдык турнирди колдойт. 
Мектепке чейинки жаштагы 
балдар үчүн компания оюн 
аянтчаларын, бардыгы сүйгөн 
мини-футбол боюнча заманбап 
футбол талааларын курууда.

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

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

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

ЖЕТИ-ϴГҮЗ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Раймамадминистрациясы, КЫЗЫЛ-СУУ

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


