
1. ФАА:

2.  Сиз компаниянын кызматкерисизби?

 □ Ооба

 □ Жок

3.  Кайсы райондун / шаардын тургунусуз?

 □ Жети-Өгүз

 □ Тон

 □ Каракол шаары

 □ Балыкчы шаары

 □ Бишкек шаары

 □ Башка (көрсөтүңүз)

4.  Жашыңыз

 □ 18-25

 □ 26-35

 □ 36-45

 □ 46-60

 □ 61-90

5.  Жынысыңыз

 □ Эркек

 □ Аял

6.   «Байланышта» бюллетенин канча убакытта 
бир окуп турасыз? 

 □ 2 айда бир жолу

 □ 3 айда бир жолу

 □ Өткөн жылы кайсы бир сандарын көргөм

 □ КГКнын веб-сайтынан окуп турам

 □ Башка (көрсөтүңүз)

7.  «Байланышта» бюллетенин каяктан аласыз? 

 □ Маалымат борборлорунун кызматкерлери алып келет

 □ Лагердин администрациясы турган жерден

 □ КГК транспортунан

 □ КГКнын кеңслеринин биринен

 □ Башка (көрсөтүңүз)

8.   Сиз бюллетенден кандай маалымат  
алгыңыз келет? 

 □ Эмгекти жана саламаттыкты коргоо маселелерин

 □ Экология жана курчап турган чөйрө

 □ Коомчулуктарга инвестиция кылган  
долборлор тууралуу

 □ Өндүрүш көрсөткүчтөрү

 □ Башка (көрсөтүңүз)

9.   Бюллетендин кайсы саны сизге өзгөчө жакты 
жана эмне үчүн?

«Кумтɵр» компаниясы ушул жумада 
Ысык-Кɵл областынын Жети-Ɵгүз 
жана Тоң райондорунун, ошондой эле 
Балыкчы жана Каракол шаарларынын 
балдарына 3 000ге жакын белек берди.
Салттуу жаңы жылдык белектерди 
аз камсыз болгон үй-бүлɵлɵрдүн, 
ошондой эле балдар үйлɵрүнүн жана 
ɵзгɵчɵ муктаждыктары бар балдар 
үчүн реабилитациялык борборлордун 
тарбиялануучулары алышты. 
Белектерди Жети-Ɵгүз районунун 
мектептеринин баштапкы класстарынын 
жана Тоң районунун отуз мыкты окуучусу 
да алышты. Чек арага жакын бийик 
тоолуу Ак-Шыйрак айылынын балдары 
да кɵӊүл буруусуз калышкан жок.

Жаӊы жылдык таттуулар жергиликтүү 
ɵз алдынча башкаруу органдарынын 
колдоосу менен жеткирилди, алар 
балдардын тизмелерин түзүштү жана 
область боюнча жаӊы жылдык эртең 
мененки кечелерди уюштурушту. Ɵз 
тарбиялануучулары үчүн белектерди 
алышкан уюмдардын катарына 
тɵмɵнкүлɵр кирди: Балыкчы шаарынын 
«Майып балдар коому» КУсу, «Тянь-
Шандын балдары» балдар жайы, 
Тоң районунун «Хадича» балдар 
үйү, «Шоола Кɵл» реабилитациялык 
борбору, ошондой Жети-Ɵгүз районунун 
мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн 
жайлары жана борборлору жана 
Каракол шаарынын балдар үйү.

Кɵлдүк балдарды куттуктоого 
компаниянын кɵптɵгɵн кызматкерлери 

кошулушту. Компаниянын финансы 
бɵлүмү Тоң районундагы «Хадича» 
балдар үйүнүн тарбиялануучулары 
үчүн жылуу кийим чогултту. Кийим 
кызматкерлер тарабынан ар жылдык 
гольф-турнир убагында чогултулган 
каражаттарга сатылып алынган жаӊы 
жылдык белектер жана таттуулар 
менен кошо балдарга жеткирилди.

Балыкчыдагы «Тянь-Шандын 
балдары» кризистик борбору үчүн 
майрамды 25-декабрда компаниянын 
ɵткɵɵл базасынын кызматкерлери 
жана ɵнɵктɵш уюм – Шаардын балдар 
билим берүү борбору уюштурушту, 
алар концерттик программа 
даярдашкан. Майрамдык иш чарага 
80ге жакын бала катышты.

«Компания борборубуздун балдарын 
жаңы жылдык белектер менен 
камсыздоо ɵтүнүчүбүздү биринчи жолу 
аткарып жаткан жок. Үй-бүлɵлɵрү 
татаал турмуштук кырдаалда калган 
балдар үчүн мындай акцияларды 

ɵткɵрүү ɵтɵ маанилүү, себеби 
айланадагылардын кɵңүл буруусу жана 
жакшылыгы балдардын жакшылыкка 
ишенүүсүнɵ жардам берет эмеспи»,  
— деп белгиледи борбордун 
директору Дмитрий Трофимов.

«КУМТƟР ГОЛД КОМПАНИ» ЫСЫК-КƟЛ ОБЛАСТЫНЫН 
БАЛДАРЫН ЖАҢЫ ЖЫЛ МЕНЕН КУТТУКТАДЫ

Бул 
чыгарылышта:
•  Ысык-Көл облусунун  

балдарын куттуктоо
•  17 жаш ишкер өзүнүн бизнесин 

өнүктүрүүгө грант алышат
•  Инфографика: КГКнын  

2015-жыл ичиндеги 
демөөрчүлүк жардамдары

•  Окурмандар үчүн анкета
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БАЙЛАНЫШТАУРМАТТУУ ОКУРМАНДАР!
«Кумтор Голд Компани»  «Байланышта» бюллетенинин ишин жакшыртууга дайыма 
аракет кылып келет жана Сиздин пикириңиз биз үчүн өтө маанилүү. 
Эгерде сиз бир аз убактыңызды бөлүп анкетадагы суроолорубузга жооп берип 
койсоңуз абдан ыраазы болобуз. 

Жоопторду info@kumtor.com электрондук дарегине 
«Байланышта» деген ат менен жиберсеңиз болот 

же компаниянын маалыматтык борборлорунун 
кызматкерлерине берсеңиз болот. Эң мыкты делген 
он чакты жооптун авторлоруна биз сюрприз камдап 

койдук. Убакыт бөлгөнүңүзгө чоң рахмат!

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



ЖАҢЫ ИШ БАШТАГАН 17 ЖАШ ИШКЕР КОМПАНИЯСЫНАН 
ƟЗ БИЗНЕСТЕРИН ƟНҮКТҮРҮҮГƟ ГРАНТ АЛЫШАТ

Борбор Азиянын Евразия фонду (БАЕФ) «Кумтɵр Голд Компанинин» 
колдоосу менен жүзɵгɵ ашырылып жаткан «Жаштар ишкердиги» 
долбоорунун алкактарында бизнес идеялардын конкурсунун жыйынтыгын 
чыгарды. Бул долбоор жаштарга ɵз бизнес идеяларын жүзɵгɵ ашырууга 
мүмкүндүк берүү үчүн алардын потенциалын күчɵтүүгɵ багытталган.

Бир нече ай аралыгында Ысык-Кɵл 
областынын жаштары бизнес 
жүргүзүүнүн ыкмаларын 
ɵздɵштүрүштү жана ɵздɵрүнүн 
долбоолорун менторлордун – 
Кыргызстандын тажрыйбалуу 
консультанттарынын жана ийгиликтүү 
ишкерлеринин жардамы менен 
жеткире иштеп чыгышты.

«Башында биз «Кумтɵр 
Голд Компани» менен башка 
долбоордун – жаштар кɵбүнчɵсү 
ɵз жамааттарынын социалдык 
проблемаларын чечүүнүн үстүндɵ 
иштеген социалдык долбоорлорго 
багытталган «Жаштар банктары» 
боюнча иштегенбиз. Бирок, кийин 
жаштарга лидерлик сапатты, 
бизнес кɵндүмдɵрдү да үйрɵтүү 
зарылдыгын аныктадык. Жаштар 
акча табуу жана сапаттуу 
билим алуу мүмкүнчүлүгүн 

билүүнү каалашат. Ушуга 
байланыштуу биз жаӊы «Жаштар 
ишкердиги» долбоорун ишке 
киргизүүнү чечтик, ал Ысык-Кɵл 
областынын жаштарына зарыл 
билимдерди бермекчи, ошондой 
эле бизнес идеяларын жүзɵгɵ 
ашыруу үчүн финансылоо алууга 
жардам бермекчи. «Кумтɵр Голд 
Компанинин» колдоосунан улам бул 
мүмкүн болуп калды», — деп айтты 
БАЕФтин аткаруучу директору 
Динара Мусабекова.

Ɵз кезегинде «Кумтɵр Голд 
Компанинин» тобокелчиликтерди 
башкаруу, нормативдик базаны сактоо 
жана туруктуу ɵнүктүрүү боюнча вице-
президенти Родни Ступарик компания 
жаштар иш орундарын түзүү жана 
жаңы бизнес идеяларды киргизүү 
аркылуу ɵз жамааттарын туруктуу 
ɵнүктүрүүгɵ салымдарын кошо алуусу 
үчүн аларды колдоого ар дайым 
умтула тургандыгын белгиледи.

«Потенциалдуу инвесторлордун 
жана насаатчылардын жардамы 
менен бардык финалисттер 
жакшы бизнес пландарды даярдай 
алышты. Start-Up Weekend тандоо 
иш чараларынын жүрүшүндɵ эле 
мен жаштар сунуш кылышкан 
– канаттуулар фабрикасын, 

автожуучу жай, лего-кирпич 
ɵндүрүшүн ачуу, теплицаларды куруу, 
козу карын ɵстүрүү жана жада калса 
самын чыгаруу сыяктуу идеялардын 
ар түрдүүлүгүнɵ таң калганмын! 
Мен кɵлдүк жаштар сунуш кылышкан 
инновациялык жана батыл идеяларга 
таасирлендим! «Кумтɵр Голд 
Компаниден» финансылоо алышкан 
бардык долбоорлор сɵзсүз турмушка 
ашырыла турганынан үмүттɵнɵм!», 
– деп айтты Родни Ступарик

Баса, финансылык жардам алуу 
долбоордун жалгыз максаты эмес. 
Анын катышуучулары үчүн ар кандай 
тренингдер ɵткɵрүлдү, алардын 
жүрүшүндɵ жаштар бизнес пландоо, 
сатып ɵткɵрүү рыногу, баанын 
түзүлүшү, товарларды же кызматтарды 
алдыга жылдыруу сыяктуу дагы бир 
топ нерселерди билишти.

Башында 350дɵй жаш адам билдирме 
берди, алардын 60тайы кийин 
бизнес сабаттуулукка окуй алышты. 
Конкурстун финалына 45 адам жетти. 

Жаш ишкерлердин насаатчыларынын 
бири, Менеджмент боюнча 
консультанттар институтунун аткаруучу 
директору Азамат Аттокуров жюри 
мүчɵлɵрү жеңүүчүлɵрдү кантип 
аныкташканын айтып берди.

«Бишкекке долбоордун 
финалисттери, 45 катышуучу 
келди, бизнес пландарын 
тааныштырышты. Бардык 
идеялар эң мыкты, баары жүзɵгɵ 
ашырыла алат, бирок, тилекке 
каршы, гранттык фонд чектелген, 
ошондуктан күчтүүлɵрү жеӊди. 
Жюри мүчɵлɵрү тарабынан 
биринчи кезекте бизнестин 
реалдуулугу, иш орундарын түзүүсү, 
инновациялуулугу, финансылык 
эсептɵɵлɵрү бааланды. Ушундан 
улам рейтинг да түзүлдү», 
— деп айтты А. Аттокуров.

Кыргызстандын белгилүү 
ишкерлеринен болушкан менторлор 
17 мыкты долбоорду тандап 
алышты жана алардын авторлоруна 
«Кумтɵр Голд Компанинин» атынан 
финансылоо сертификаттарын 
тапшырышты. Жеңүүчүлɵр 150 миң 
долларлык байге фондун ɵз ара 
бɵлүп алышмакчы.
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ТОН
РАЙОНУ ЖЕТИ-ӨГҮЗ

РАЙОНУ

АКСУУ
РАЙОНУ

КАРАКОЛ
БАЛЫКЧЫ

2 868 080

2 354 910

1 268 080
2 264 949 1 621 106

342 700 369 160

Жардамга
муктаж

топторду колдоо

СпортБилим
берүү

Жергиликтүү
бизнес-

демилгелер 

Айыл-
чарба

Табигатты
коргоо

Маданият

27,6 21,5

15,2

17,012,0
3,3

3,4

%

33,11

32,57
5,41

4,84

13,31

10,74

%

Жаштар программалары
36 497 831

Жерлерди  жана суу инфраструктураларын 
калыбына келтирүү

10 722 647

Күнөскана чарбасын өнүктүрүү
6 772 979

«Карагат плюс»
18 406 064

Жаратылышты коргоо программалары
5 971 004

Жардамга муктаж топторду колдоо
53 345 530

Коомчулуктар тарабынан демилгеленген долбоорлор
14 670 720

Микрокредиттик агенттиктер
11 845 528

110 221 305 сом
инвестиция болгон 
бардык каражат

Чакан жана орто бизнес

Жааматтардын долбоорлору

Айлана-чѳйрѳ

Айыл-чарба

Жаштар

Муктаж топтор

11 088 987 сом
кайрымдуулукка

жумшалган бардык каражат

КГКнын демөөрчүлүк жардамдары

РАЙОНДОР ЖАНА КАТЕГОРИЯЛАР
БОЮНЧА ДЕМӨӨРЧҮЛҮК ЖАРДАМ  �%�

КАТЕГОРИЯЛАР БОЮНЧА
ДЕМӨӨРЧҮЛҮК ЖАРДАМ  �СОМ�

Жергиликтүү коомчулуктардын туруктуу өнүгүүсүнө салынган инвестициялар

ЫССЫК-КѲЛ
ОБЛАСТЬ

2015-жылы «Кумтор Голд Компани» өнөктөш уюмдар менен бирге Ысык-Көл облусун туруктуу өнүктүрүү боюнча 
бир катар ири долбоорлорду ишке ашырды. 2015-жылы коомчулуктарды өнүктүрүүгө салынган инвестициянын 
жана кайрымдуулуктун жалпы суммасы 2 млн долларды түздү. 
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«Башында биз «Кумтɵр 
Голд Компани» менен башка 
долбоордун – жаштар кɵбүнчɵсү 
ɵз жамааттарынын социалдык 
проблемаларын чечүүнүн үстүндɵ 
иштеген социалдык долбоорлорго 
багытталган «Жаштар банктары» 
боюнча иштегенбиз. Бирок, кийин 
жаштарга лидерлик сапатты, 
бизнес кɵндүмдɵрдү да үйрɵтүү 
зарылдыгын аныктадык. Жаштар 
акча табуу жана сапаттуу 
билим алуу мүмкүнчүлүгүн 

билүүнү каалашат. Ушуга 
байланыштуу биз жаӊы «Жаштар 
ишкердиги» долбоорун ишке 
киргизүүнү чечтик, ал Ысык-Кɵл 
областынын жаштарына зарыл 
билимдерди бермекчи, ошондой 
эле бизнес идеяларын жүзɵгɵ 
ашыруу үчүн финансылоо алууга 
жардам бермекчи. «Кумтɵр Голд 
Компанинин» колдоосунан улам бул 
мүмкүн болуп калды», — деп айтты 
БАЕФтин аткаруучу директору 
Динара Мусабекова.

Ɵз кезегинде «Кумтɵр Голд 
Компанинин» тобокелчиликтерди 
башкаруу, нормативдик базаны сактоо 
жана туруктуу ɵнүктүрүү боюнча вице-
президенти Родни Ступарик компания 
жаштар иш орундарын түзүү жана 
жаңы бизнес идеяларды киргизүү 
аркылуу ɵз жамааттарын туруктуу 
ɵнүктүрүүгɵ салымдарын кошо алуусу 
үчүн аларды колдоого ар дайым 
умтула тургандыгын белгиледи.

«Потенциалдуу инвесторлордун 
жана насаатчылардын жардамы 
менен бардык финалисттер 
жакшы бизнес пландарды даярдай 
алышты. Start-Up Weekend тандоо 
иш чараларынын жүрүшүндɵ эле 
мен жаштар сунуш кылышкан 
– канаттуулар фабрикасын, 

автожуучу жай, лего-кирпич 
ɵндүрүшүн ачуу, теплицаларды куруу, 
козу карын ɵстүрүү жана жада калса 
самын чыгаруу сыяктуу идеялардын 
ар түрдүүлүгүнɵ таң калганмын! 
Мен кɵлдүк жаштар сунуш кылышкан 
инновациялык жана батыл идеяларга 
таасирлендим! «Кумтɵр Голд 
Компаниден» финансылоо алышкан 
бардык долбоорлор сɵзсүз турмушка 
ашырыла турганынан үмүттɵнɵм!», 
– деп айтты Родни Ступарик

Баса, финансылык жардам алуу 
долбоордун жалгыз максаты эмес. 
Анын катышуучулары үчүн ар кандай 
тренингдер ɵткɵрүлдү, алардын 
жүрүшүндɵ жаштар бизнес пландоо, 
сатып ɵткɵрүү рыногу, баанын 
түзүлүшү, товарларды же кызматтарды 
алдыга жылдыруу сыяктуу дагы бир 
топ нерселерди билишти.

Башында 350дɵй жаш адам билдирме 
берди, алардын 60тайы кийин 
бизнес сабаттуулукка окуй алышты. 
Конкурстун финалына 45 адам жетти. 

Жаш ишкерлердин насаатчыларынын 
бири, Менеджмент боюнча 
консультанттар институтунун аткаруучу 
директору Азамат Аттокуров жюри 
мүчɵлɵрү жеңүүчүлɵрдү кантип 
аныкташканын айтып берди.

«Бишкекке долбоордун 
финалисттери, 45 катышуучу 
келди, бизнес пландарын 
тааныштырышты. Бардык 
идеялар эң мыкты, баары жүзɵгɵ 
ашырыла алат, бирок, тилекке 
каршы, гранттык фонд чектелген, 
ошондуктан күчтүүлɵрү жеӊди. 
Жюри мүчɵлɵрү тарабынан 
биринчи кезекте бизнестин 
реалдуулугу, иш орундарын түзүүсү, 
инновациялуулугу, финансылык 
эсептɵɵлɵрү бааланды. Ушундан 
улам рейтинг да түзүлдү», 
— деп айтты А. Аттокуров.

Кыргызстандын белгилүү 
ишкерлеринен болушкан менторлор 
17 мыкты долбоорду тандап 
алышты жана алардын авторлоруна 
«Кумтɵр Голд Компанинин» атынан 
финансылоо сертификаттарын 
тапшырышты. Жеңүүчүлɵр 150 миң 
долларлык байге фондун ɵз ара 
бɵлүп алышмакчы.
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ТОН
РАЙОНУ ЖЕТИ-ӨГҮЗ

РАЙОНУ

АКСУУ
РАЙОНУ

КАРАКОЛ
БАЛЫКЧЫ

2 868 080

2 354 910

1 268 080
2 264 949 1 621 106

342 700 369 160

Жардамга
муктаж

топторду колдоо

СпортБилим
берүү

Жергиликтүү
бизнес-

демилгелер 

Айыл-
чарба

Табигатты
коргоо

Маданият

27,6 21,5

15,2

17,012,0
3,3

3,4

%

33,11

32,57
5,41

4,84

13,31

10,74

%

Жаштар программалары
36 497 831

Жерлерди  жана суу инфраструктураларын 
калыбына келтирүү

10 722 647

Күнөскана чарбасын өнүктүрүү
6 772 979

«Карагат плюс»
18 406 064

Жаратылышты коргоо программалары
5 971 004

Жардамга муктаж топторду колдоо
53 345 530

Коомчулуктар тарабынан демилгеленген долбоорлор
14 670 720

Микрокредиттик агенттиктер
11 845 528

110 221 305 сом
инвестиция болгон 
бардык каражат

Чакан жана орто бизнес

Жааматтардын долбоорлору

Айлана-чѳйрѳ

Айыл-чарба

Жаштар

Муктаж топтор

11 088 987 сом
кайрымдуулукка

жумшалган бардык каражат

КГКнын демөөрчүлүк жардамдары

РАЙОНДОР ЖАНА КАТЕГОРИЯЛАР
БОЮНЧА ДЕМӨӨРЧҮЛҮК ЖАРДАМ  �%�

КАТЕГОРИЯЛАР БОЮНЧА
ДЕМӨӨРЧҮЛҮК ЖАРДАМ  �СОМ�

Жергиликтүү коомчулуктардын туруктуу өнүгүүсүнө салынган инвестициялар

ЫССЫК-КѲЛ
ОБЛАСТЬ

2015-жылы «Кумтор Голд Компани» өнөктөш уюмдар менен бирге Ысык-Көл облусун туруктуу өнүктүрүү боюнча 
бир катар ири долбоорлорду ишке ашырды. 2015-жылы коомчулуктарды өнүктүрүүгө салынган инвестициянын 
жана кайрымдуулуктун жалпы суммасы 2 млн долларды түздү. 



1. ФАА:

2.  Сиз компаниянын кызматкерисизби?

 □ Ооба

 □ Жок

3.  Кайсы райондун / шаардын тургунусуз?

 □ Жети-Өгүз

 □ Тон

 □ Каракол шаары

 □ Балыкчы шаары

 □ Бишкек шаары

 □ Башка (көрсөтүңүз)

4.  Жашыңыз

 □ 18-25

 □ 26-35

 □ 36-45

 □ 46-60

 □ 61-90

5.  Жынысыңыз

 □ Эркек

 □ Аял

6.   «Байланышта» бюллетенин канча убакытта 
бир окуп турасыз? 

 □ 2 айда бир жолу

 □ 3 айда бир жолу

 □ Өткөн жылы кайсы бир сандарын көргөм

 □ КГКнын веб-сайтынан окуп турам

 □ Башка (көрсөтүңүз)

7.  «Байланышта» бюллетенин каяктан аласыз? 

 □ Маалымат борборлорунун кызматкерлери алып келет

 □ Лагердин администрациясы турган жерден

 □ КГК транспортунан

 □ КГКнын кеңслеринин биринен

 □ Башка (көрсөтүңүз)

8.   Сиз бюллетенден кандай маалымат  
алгыңыз келет? 

 □ Эмгекти жана саламаттыкты коргоо маселелерин

 □ Экология жана курчап турган чөйрө

 □ Коомчулуктарга инвестиция кылган  
долборлор тууралуу

 □ Өндүрүш көрсөткүчтөрү

 □ Башка (көрсөтүңүз)

9.   Бюллетендин кайсы саны сизге өзгөчө жакты 
жана эмне үчүн?

«Кумтɵр» компаниясы ушул жумада 
Ысык-Кɵл областынын Жети-Ɵгүз 
жана Тоң райондорунун, ошондой эле 
Балыкчы жана Каракол шаарларынын 
балдарына 3 000ге жакын белек берди.
Салттуу жаңы жылдык белектерди 
аз камсыз болгон үй-бүлɵлɵрдүн, 
ошондой эле балдар үйлɵрүнүн жана 
ɵзгɵчɵ муктаждыктары бар балдар 
үчүн реабилитациялык борборлордун 
тарбиялануучулары алышты. 
Белектерди Жети-Ɵгүз районунун 
мектептеринин баштапкы класстарынын 
жана Тоң районунун отуз мыкты окуучусу 
да алышты. Чек арага жакын бийик 
тоолуу Ак-Шыйрак айылынын балдары 
да кɵӊүл буруусуз калышкан жок.

Жаӊы жылдык таттуулар жергиликтүү 
ɵз алдынча башкаруу органдарынын 
колдоосу менен жеткирилди, алар 
балдардын тизмелерин түзүштү жана 
область боюнча жаӊы жылдык эртең 
мененки кечелерди уюштурушту. Ɵз 
тарбиялануучулары үчүн белектерди 
алышкан уюмдардын катарына 
тɵмɵнкүлɵр кирди: Балыкчы шаарынын 
«Майып балдар коому» КУсу, «Тянь-
Шандын балдары» балдар жайы, 
Тоң районунун «Хадича» балдар 
үйү, «Шоола Кɵл» реабилитациялык 
борбору, ошондой Жети-Ɵгүз районунун 
мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн 
жайлары жана борборлору жана 
Каракол шаарынын балдар үйү.

Кɵлдүк балдарды куттуктоого 
компаниянын кɵптɵгɵн кызматкерлери 

кошулушту. Компаниянын финансы 
бɵлүмү Тоң районундагы «Хадича» 
балдар үйүнүн тарбиялануучулары 
үчүн жылуу кийим чогултту. Кийим 
кызматкерлер тарабынан ар жылдык 
гольф-турнир убагында чогултулган 
каражаттарга сатылып алынган жаӊы 
жылдык белектер жана таттуулар 
менен кошо балдарга жеткирилди.

Балыкчыдагы «Тянь-Шандын 
балдары» кризистик борбору үчүн 
майрамды 25-декабрда компаниянын 
ɵткɵɵл базасынын кызматкерлери 
жана ɵнɵктɵш уюм – Шаардын балдар 
билим берүү борбору уюштурушту, 
алар концерттик программа 
даярдашкан. Майрамдык иш чарага 
80ге жакын бала катышты.

«Компания борборубуздун балдарын 
жаңы жылдык белектер менен 
камсыздоо ɵтүнүчүбүздү биринчи жолу 
аткарып жаткан жок. Үй-бүлɵлɵрү 
татаал турмуштук кырдаалда калган 
балдар үчүн мындай акцияларды 

ɵткɵрүү ɵтɵ маанилүү, себеби 
айланадагылардын кɵңүл буруусу жана 
жакшылыгы балдардын жакшылыкка 
ишенүүсүнɵ жардам берет эмеспи»,  
— деп белгиледи борбордун 
директору Дмитрий Трофимов.

«КУМТƟР ГОЛД КОМПАНИ» ЫСЫК-КƟЛ ОБЛАСТЫНЫН 
БАЛДАРЫН ЖАҢЫ ЖЫЛ МЕНЕН КУТТУКТАДЫ

Бул 
чыгарылышта:
•  Ысык-Көл облусунун  

балдарын куттуктоо
•  17 жаш ишкер өзүнүн бизнесин 

өнүктүрүүгө грант алышат
•  Инфографика: КГКнын  

2015-жыл ичиндеги 
демөөрчүлүк жардамдары

•  Окурмандар үчүн анкета
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БАЙЛАНЫШТАУРМАТТУУ ОКУРМАНДАР!
«Кумтор Голд Компани»  «Байланышта» бюллетенинин ишин жакшыртууга дайыма 
аракет кылып келет жана Сиздин пикириңиз биз үчүн өтө маанилүү. 
Эгерде сиз бир аз убактыңызды бөлүп анкетадагы суроолорубузга жооп берип 
койсоңуз абдан ыраазы болобуз. 

Жоопторду info@kumtor.com электрондук дарегине 
«Байланышта» деген ат менен жиберсеңиз болот 

же компаниянын маалыматтык борборлорунун 
кызматкерлерине берсеңиз болот. Эң мыкты делген 
он чакты жооптун авторлоруна биз сюрприз камдап 

койдук. Убакыт бөлгөнүңүзгө чоң рахмат!

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


