КАТУУ ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИКТИК ЖАНА КООПТУУ
КАЛДЫКТАРДЫ ТАШТООЧУ ЖАҢЫ ЖАЙЛАР
КРнын айлана чөйрөнү коргоо
тууралуу мыйзамына ылайык, КГК,
таштандылардын кожоюну катары,
өзүнөн чыккан калдыктарды
коопсуз жок кылууга аракет
кылып келет. Экологиялык
жоопкерчиликтин деңгээлин
жогорулатуу максатында, КРнын
мамлекеттик органдарынын
жыйынтыктарынын жана
эл аралык эксперттердин
кеңештеринин негизинде КГК
таштандыларды башкаруу боюнча
өзүнүн практикасын жаңылады.
2015-жылы КГК катуу турмуштиричиликтик жана кооптуу
калдыктар үчүн полигондорду
ишке киргизген.
Бул таштанды таштоочу жайлар
КРнын инженердик жана экологиялык
талаптарына ылайык, долбоорлонуп,
курулуп жана ишке киргизилген.

Калдыктарды бекитүүчү жерлер
топуракка жана сууга терс таасирин
тийгизүүнүн алдын алуу үчүн,
аны менен катар атмосфераны
булгоочу таштандылардын таасирин
минималдаштыруу үчүн тандап
негизделген. Ошондой эле башка
факторлор да эске алынды, алсак
жайлоолорду сактоо жана агын суулар
менен мөңгү сууларынын щелочь
кошулмасынын пайда болушуна
тийгизген таасири жана аларды
четтетүү жолдору, ошондой эле
жергиликтүү жаратылышка тийгизген
терс таасирин четтетүү чаралары.

өзүнчө бөлүп таштоо каралган.
Кумтөрдүн бул өнүгүү планына
ылайык, рудниктин иштөө мөөнөтү
2026-жылга чейин пландалган,
ошондуктан, ушул жылга чейин
болгон таштады таштоочу жайларды
үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылуу
керек. Таштандылар сорттолуп,
өзүнчө чогултулса, материалдардын
75%ын кайра иштетип колдонууга
мүмкүн. Бул калдыктардын көлөмүн
2-3 коэфициент менен азайтып жана
дагы таштанды таштоочу жайлардын
рудник жабылганга чейин иштөөсүн
камсыз кылат.

Полигондор бекитилген долбоорго
ылайык, санитардык-гигиеналык,
техникалык талаптарга жана
коопсуздук эрежелерине ылайык
иштеп жатат. Келечектеги пландарда
полигондогу таштандынын көлөмүн
азайтуу максатында турмуштиричиликтик калдыктарды

Полигондо таштандыларды
катмар-катмары менен
ташталып, тыгыздоону, андан соң
жаныбарлардын өзүнө тартпаш үчүн
жана дагы чаң пайда болбошу үчүн
ал таштандылар калыңдыгы 20-30 см
болгон топурак менен көмүлөт.

БАЙЛАНЫШТА
20-ЧЫГАРЫЛЫШ, ИЮЛЬ 2016-ж.

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН ЖАШТАРЫН КОЛДОО
«Кумтөр Голд Компани» жаштардын экономиканын өнүгүүсүнө кошкон
салымын жогорулатуу максатында алардын өз алдынча ишкерлик кылуусуна
шарт түзүп, аны менен катар Ысык-Көлдө же өлкөнүн башка аймактарында
иштеп жаткан ишканаларга ишке орношуусуна жардам берип келет.

• «Ысык-Көл 2016»
вакансиялар жарманкеси
• «Кумтɵр» компаниясы кенже
кыргызстандыктарды Эл
аралык балдарды коргоо күнү
менен куттуктады
• Ак-Дөбө айылында
аарычылык фермасы ачылды
• Ысык-Көл облусунда кайра
иштетүүгө мүмкүн болгон
сырьелорду кабыл алуучу жаңы
түйүндөрдү ишке киргизүү

ТЕХНИКАЛЫК КООПСУЗДУК
БОЮНЧА ВИКТОРИНА

• Катуу турмуш-тиричиликтик
жана кооптуу калдыктарды
таштоочу жаңы жайлар
• Жыл сайын өтүүчү мөмөжемиш фестивалы

«КУМТϴР» КЫЗМАТКЕРЛЕР ҮЧҮН
1. Өндүрүштүк коопсуздук беш эрежесиндеги
2-пункт эмнени түшүндүрөт?
2. «№1 Алтын эреже» деген эмне?
3. «Тобокелчилик» менен «кооптуулуктук»
айырмасы эмнеде?
4. Зыяны тийбеген окуя деген эмне?

Жоопторуңуздарды каттар бөлүмүнө
же chinara_sultanalieva@kumtor.com
электрондук дарегине “Чинара
Султаналиевага” деген ат менен
2016-жылдын 31-июлуна чейин
жибериңиздер.
Биринчи туура жооп берген 15 адам
компаниянын белектерине ээ болот!

5. Зыяны тийбеген окуя тууралуу канча отчет бир
өлүмгө алып келүүчү кырсыктын алдын алат?

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНДА «ЫСЫК-КӨЛ 2016»
ВАКАНСИЯЛАР ЖАРМАНКЕСИ БОЛУП ӨТТҮ
45тен ашуун жумуш берүүчү, анын
ичинде ишке орноштуруу боюнча
агенттик да өткөн дем алышта ЧолпонАта шаарынын борбордук скверинде
өткөн «Ысык-Көл 2016» вакансиялар
жарманкесине катышышты. Анда
Кыргызстан жана чет өлкөлөрдөгү
1 000 ашуун вакансия сунушталган.

6. Өрт сигнализациясы иштеген учурда жумушчу
эмне кылышы керек?

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
Раймамадминистрациясы, КЫЗЫЛ-СУУ

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

Бул
чыгарылышта:

Иш чара «Кумтөр Голд Компанинин»
финансылык колдоосу алдында
Борбордук Азиядагы Евразия Фонду
жүзөгө ашырып жаткан «Жаштар
ишкердиги» программасынын
алкагында болду.
Өз вакансияларын сунушташкан иш
берүүчүлөрдүн катарында банктар,
уюлдук байланыш операторлору,
ошондой эле ири компаниялар болушту.
Вакансиялар жарманкесинин
жүрүшүндө иш берүүчүлөрдүн
презентациялары жана мастер-класстар
өттү, аларда бардык каалоочуларга
адистер резюме түзгөндү, коштоочу
кат жазганды окутушту, ошондой эле
интервьюдан ийгиликтүү өтүү боюнча
тажрыйба бөлүшүштү.
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«Жаштарды колдоо жана алардын
потенциалын өнүктүрүү –
компаниянын туруктуу өнүктүрүү
боюнча стратегиясында
маанилүү приоритеттердин бири
жана ал кен ишкана жабылган
учурда облустун экономикасына
таасирди минималдаштырууга
багытталган. Вакансиялардын
жарманкеси – «Жаштар ишкердиги»
долбоорунун компоненттеринин
бири, ал биздин ишканадан көз
карандысыз чөйрөлөрдө иш
орундарын түзүү менен жаштарды
убактылуу жана туруктуу ишке
орноштуруу мүмкүнчүлүгүн берет»,
деп белгиледи «Кумтөр Голд
Компанинин» нормативдик базаны
сактоо, тобокелчиликтерди башкаруу
жана туруктуу өнүктүрүү боюнча
вице-президенти Родни Ступарек.

info@kumtor.com

КЕНЖЕ КЫРГЫЗСТАНДЫКТАРДЫ ЭЛ АРАЛЫК
БАЛДАРДЫ КОРГОО КҮНҮ МЕНЕН КУТТУКТАЙБЫЗ!
Эл аралык балдарды коргоо күнүндɵ,
Ысык-Кɵл облусунун Жети-Ɵгүз жана
Тоӊ райондорунан, ошондой эле
Балыкчы жана Каракол шаарларынан
миӊден ашуун бала «Кумтɵр»
компаниясынан белек алышты. Салт
боюнча облустун балдар үйүлɵрү менен
реабилитациялык борборлордогу
бөбөктөр, аз камсыз үй-бүлɵлɵрдүн
балдары жана мүмкүнчүлүгү чектелген
балдар куттуктоо алышты. Компания
бɵлгɵн жалпы сумма 500 миӊ сомго
жакынды түздү.
Тарбиялануучулары белек алган
уюмдарга тɵмɵнкүлɵр кирди: азиздер
жана дүлɵйлɵр жамааты,
«Тянь-Шандын балдары» баш
калкалоочу жайы, «Майып балдар
коому» коомдук бирикмеси,
«Эл биримдиги» жаштар уюму,

«Билимстан» балдар борбору.
Компания бɵлгɵн каражаттын бир
бɵлүгү аймакта майрамдык иш
чараларды ɵткɵрүүгɵ жумшалды.
Жети-Ɵгүз жана Тоӊ райондук
мамадминистрациялар уюштурган
райондук масштабдагы иш чараларда
да эки жүздɵн ашуун балага
«Кумтɵрдүн» ɵкүлдɵрү компаниянын
атынан белек тапшырылды.

Өткөн апта Жети-Өгүз районунун
Кызыл-Суу айылында пландалган
катуу тиричилик калдыктарын
(КТК) кабыл алуучу алты пунктунун
биринчиси ачылды. Иш-чара
«Жашыл чекит» долбоорунун
алкагында «Жашыл Билик» коомдук
фонду тарабынан жүзөгө ашырылып,
«Кумтөр Голд Компанинин»
каржылык колдоосу менен өткөрүлдү.

Кенже кɵлдүктɵрдү куттуктоого
компаниянын кызматкерлери да
кошулушту. Балдарды белектер менен
камсыздоого 80ге жакын билдирме
компания кызматкерлеринин
күчү менен канааттандырылды.
Кумтɵрчүлɵр кеңсе буюмдар,
китептер, жеке гигиена каражаттары,
кийим жана оюнчуктар салынган жеке
топтомдорду балдардын курагына

Долбоор «жашыл экономиканы»
жайылтууга жана КТК сорттоп
чогултууну жайылтууга багытталган.
Долбоор туруктуу 25 иш орунду
камсыздап, пунктулардын ишин
тынымсыз жүргүзүү үчүн жайкысын
дагы 200дөй жаштарды тартары
күтүлүүдө. Долбоордун жүрүшүндө
ишембиликтер, рекреациялык
зоналарды көрктөндүрүү, анын
ичинде айрым райондордогу көлдүн
түбүн тазалоо сыяктуу он чакты
экологиялык иш-чаралар пландалган.

жана жынысына жараша чогултушкан.
Ар бир кутуда ɵлкɵбүздө жашаган
жаныбарлардын сүрɵтү түшүрүлгөн
пазлдар менен Кыргызстандын
интерактивдүү картасы да бар,
аларды «Кумтɵр» компаниясынын
колдоосунда «Бугу Эне» коомдук
фонду даярдап чыгарган.

АК-ДӨБӨ АЙЫЛЫНДА ААРЫЧЫЛЫК ФЕРМАСЫ АЧЫЛДЫ
өнүктүрүү жана экологиялык пайда
алуу. Ошондой эле аарычылык
фермасын түзүүнүн милдеттеринин
бири болуп областтын калкынын
экологиялык сабаттуулугун жогорулатуу
жана жергиликтүү экотуризмди
өнүктүрүү да саналат. Мындан кийин
фермада ГЭФ/БУУӨПтүн чакан гранттар
программасынын колдоосу менен бал
челектер жана аларды ташуу үчүн
платформаны кошо алганда, аарычылык
жабдуулары сатып алынган.

2016-жылдын 10-июнунда Жети-Өгүз районунун Ак-Дөбө айылында
Глобалдык экологиялык фонддун/БУУӨПтүн Кыргыз Республикасындагы
долбоорунун алкагында КР Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой
чарбасы мамлекеттик агенттиги (КТЧКжТЧМА) жана «Кумтөр Голд Компани»
менен кызматташтыкта түзүлгөн «Алтын аары» аарычылык фермасынын
ачылышы болуп өттү.
2015-жылдан баштап Ысык-Көлдүн
түштүк жээгинде «Алтын аары»
жамааты Ысык-Көл мамлекеттик
коругунун коргоодогу участокторунун
биринин жанында жергиликтүү
аарычылыкты өнүктүрүү боюнча
иш баштаган.
«Алтын аары» фермасын түзүүнүн
максаты жергиликтүү аарычылыкты
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ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНДА КАЙРА ПАЙДАЛАНУУЧУ
СЫРЬЕ КАБЫЛ АЛГАН АЛТЫ ПУНКТ ИШКЕ КИРЕТ

www.kumtor.kg

Долбоор курчап турган чөйрөнү
коргоого гана багытталбастан, ал
социалдык ишкерчиликти өнүктүрөт.
Атап айтканда, кайра пайдалануучу
сырьену өткөрүү менен көлдүктөр
кошумча кирешеге ээ болушат.

Долбоордун алгачкы этабында
активисттер желим, айнек жана
кагаздарды кабыл ала башташат.
Долбоор курчап турган чөйрөнү
коргоого гана багытталбастан, ал
социалдык ишкерчиликти өнүктүрөт.
Атап айтканда, кайра пайдалануучу
сырьену өткөрүү менен көлдүктөр
кошумча кирешеге ээ болушат.
Долбоордун алгачкы этабында
активисттер желим, айнек жана
кагаздарды кабыл ала башташат.
«Биз таштанды менен күрөшүү
үчүн чакан, бирок ишенимдүү
кадам шилтедик. Айнек сыяктуу
калдыктар эң кеминде 100 ал
эми эң көбү 400 жылда барып
жок болорун түшүнүүбүз кажет.
Өзгөчө биз күнүгө колдогон
желим баштыктар кооптуу.
Алар кылымдар бою жок болбой,
климаттын өзгөрүүсүнө түртүшү
же адамдын саламаттыгына терс
таасирин тийгизүүсү мүмкүн. Адам
тарабынан жасалган бир дагы желим
буюм табигый жол менен жок болуп
кеткен эмес. Эгер биз калдыктарды
сорттоп чогултууну киргизсек,
кайра пайдалануучу сырьену иштете

баштайбыз жана аны кайрадан
колдонсок бул чоң жетишкендик
болот. Калдыктарды бөлүштүрүп
чогултуу принцибин өнүктүрүүгө
кайдыгер карабаган бардык
жарандарды өз салымын кошууга
чакырам», - деп билдирет «Жашыл
чекит» долбоорунун координатору
Дмитрий Андреев.
«Биздин компания үчүн калдыктарды
жөндөө башкы ролду ойнойт.
Андыктан калдыктардын 90%ын
кайра иштетүү менен экинчи жолу
пайдаланган биздин ишканадан
сырткары да ресурстарга аяр
мамиле жасоо идеясын жайылтууну
биз да каалайбыз. Биздин
социалдык инвестициялардын
артыкчылык берген багыттарынын
бири экологиялык демилгелер
болгондуктан, Ысык-Көл облусунда
калдыктарды бөлүп чогултууну
кеңири жайылтуу үчүн биз «Жашыл
чекит» долбоорун кубануу менен
колдодук», - деп билдирди «Кумтөр
Голд Компанинин» туруктуу
өнүктүрүү боюнча директору
Актилек Тунгатаров.

«КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ» «АВЕП» КФ МЕНЕН ЖЫЛ
САЙЫН ӨТҮҮЧҮ МӨМӨ-ЖЕМИШ ФЕСТИВАЛГА ЧАКЫРАТ!

«Кумтөр» компаниясы демилгенин
өнөктөшү катары будкасы бар
ГАЗ-66 машинасын сатып алуу
үчүн пайдаланылган 102 000 сом
өлчөмүндөгү демөөрчүлүк жардамды
көрсөттү. Бул машина балдын
түшүмүнүн сапатын жана санын
жакшыртуу үчүн жылуу мезгилде бал
челектери менен платформаны тоолуу
жерлерге көчүрүү үчүн зарыл.
«Кумтөр» компаниясы жергиликтүү
өндүрүүчүлөрдү колдоого
умтулат жана ошондуктан
инвестицияларыбыздын бул багыты
негизгилерден болуп саналат. Биз бул
демилгенин бир бөлүгү болгонубузга
жана ферманы өнүктүрүүгө салым
кошконубузга кубанычтабыз»,
- деп белгиледи «Кумтөр Голд
Компанинин» туруктуу өнүктүрүү
боюнча директору
Актилек Тунгатаров.
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КЕНЖЕ КЫРГЫЗСТАНДЫКТАРДЫ ЭЛ АРАЛЫК
БАЛДАРДЫ КОРГОО КҮНҮ МЕНЕН КУТТУКТАЙБЫЗ!
Эл аралык балдарды коргоо күнүндɵ,
Ысык-Кɵл облусунун Жети-Ɵгүз жана
Тоӊ райондорунан, ошондой эле
Балыкчы жана Каракол шаарларынан
миӊден ашуун бала «Кумтɵр»
компаниясынан белек алышты. Салт
боюнча облустун балдар үйүлɵрү менен
реабилитациялык борборлордогу
бөбөктөр, аз камсыз үй-бүлɵлɵрдүн
балдары жана мүмкүнчүлүгү чектелген
балдар куттуктоо алышты. Компания
бɵлгɵн жалпы сумма 500 миӊ сомго
жакынды түздү.
Тарбиялануучулары белек алган
уюмдарга тɵмɵнкүлɵр кирди: азиздер
жана дүлɵйлɵр жамааты,
«Тянь-Шандын балдары» баш
калкалоочу жайы, «Майып балдар
коому» коомдук бирикмеси,
«Эл биримдиги» жаштар уюму,

«Билимстан» балдар борбору.
Компания бɵлгɵн каражаттын бир
бɵлүгү аймакта майрамдык иш
чараларды ɵткɵрүүгɵ жумшалды.
Жети-Ɵгүз жана Тоӊ райондук
мамадминистрациялар уюштурган
райондук масштабдагы иш чараларда
да эки жүздɵн ашуун балага
«Кумтɵрдүн» ɵкүлдɵрү компаниянын
атынан белек тапшырылды.

Өткөн апта Жети-Өгүз районунун
Кызыл-Суу айылында пландалган
катуу тиричилик калдыктарын
(КТК) кабыл алуучу алты пунктунун
биринчиси ачылды. Иш-чара
«Жашыл чекит» долбоорунун
алкагында «Жашыл Билик» коомдук
фонду тарабынан жүзөгө ашырылып,
«Кумтөр Голд Компанинин»
каржылык колдоосу менен өткөрүлдү.

Кенже кɵлдүктɵрдү куттуктоого
компаниянын кызматкерлери да
кошулушту. Балдарды белектер менен
камсыздоого 80ге жакын билдирме
компания кызматкерлеринин
күчү менен канааттандырылды.
Кумтɵрчүлɵр кеңсе буюмдар,
китептер, жеке гигиена каражаттары,
кийим жана оюнчуктар салынган жеке
топтомдорду балдардын курагына

Долбоор «жашыл экономиканы»
жайылтууга жана КТК сорттоп
чогултууну жайылтууга багытталган.
Долбоор туруктуу 25 иш орунду
камсыздап, пунктулардын ишин
тынымсыз жүргүзүү үчүн жайкысын
дагы 200дөй жаштарды тартары
күтүлүүдө. Долбоордун жүрүшүндө
ишембиликтер, рекреациялык
зоналарды көрктөндүрүү, анын
ичинде айрым райондордогу көлдүн
түбүн тазалоо сыяктуу он чакты
экологиялык иш-чаралар пландалган.

жана жынысына жараша чогултушкан.
Ар бир кутуда ɵлкɵбүздө жашаган
жаныбарлардын сүрɵтү түшүрүлгөн
пазлдар менен Кыргызстандын
интерактивдүү картасы да бар,
аларды «Кумтɵр» компаниясынын
колдоосунда «Бугу Эне» коомдук
фонду даярдап чыгарган.

АК-ДӨБӨ АЙЫЛЫНДА ААРЫЧЫЛЫК ФЕРМАСЫ АЧЫЛДЫ
өнүктүрүү жана экологиялык пайда
алуу. Ошондой эле аарычылык
фермасын түзүүнүн милдеттеринин
бири болуп областтын калкынын
экологиялык сабаттуулугун жогорулатуу
жана жергиликтүү экотуризмди
өнүктүрүү да саналат. Мындан кийин
фермада ГЭФ/БУУӨПтүн чакан гранттар
программасынын колдоосу менен бал
челектер жана аларды ташуу үчүн
платформаны кошо алганда, аарычылык
жабдуулары сатып алынган.

2016-жылдын 10-июнунда Жети-Өгүз районунун Ак-Дөбө айылында
Глобалдык экологиялык фонддун/БУУӨПтүн Кыргыз Республикасындагы
долбоорунун алкагында КР Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой
чарбасы мамлекеттик агенттиги (КТЧКжТЧМА) жана «Кумтөр Голд Компани»
менен кызматташтыкта түзүлгөн «Алтын аары» аарычылык фермасынын
ачылышы болуп өттү.
2015-жылдан баштап Ысык-Көлдүн
түштүк жээгинде «Алтын аары»
жамааты Ысык-Көл мамлекеттик
коругунун коргоодогу участокторунун
биринин жанында жергиликтүү
аарычылыкты өнүктүрүү боюнча
иш баштаган.
«Алтын аары» фермасын түзүүнүн
максаты жергиликтүү аарычылыкты
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Долбоор курчап турган чөйрөнү
коргоого гана багытталбастан, ал
социалдык ишкерчиликти өнүктүрөт.
Атап айтканда, кайра пайдалануучу
сырьену өткөрүү менен көлдүктөр
кошумча кирешеге ээ болушат.

Долбоордун алгачкы этабында
активисттер желим, айнек жана
кагаздарды кабыл ала башташат.
Долбоор курчап турган чөйрөнү
коргоого гана багытталбастан, ал
социалдык ишкерчиликти өнүктүрөт.
Атап айтканда, кайра пайдалануучу
сырьену өткөрүү менен көлдүктөр
кошумча кирешеге ээ болушат.
Долбоордун алгачкы этабында
активисттер желим, айнек жана
кагаздарды кабыл ала башташат.
«Биз таштанды менен күрөшүү
үчүн чакан, бирок ишенимдүү
кадам шилтедик. Айнек сыяктуу
калдыктар эң кеминде 100 ал
эми эң көбү 400 жылда барып
жок болорун түшүнүүбүз кажет.
Өзгөчө биз күнүгө колдогон
желим баштыктар кооптуу.
Алар кылымдар бою жок болбой,
климаттын өзгөрүүсүнө түртүшү
же адамдын саламаттыгына терс
таасирин тийгизүүсү мүмкүн. Адам
тарабынан жасалган бир дагы желим
буюм табигый жол менен жок болуп
кеткен эмес. Эгер биз калдыктарды
сорттоп чогултууну киргизсек,
кайра пайдалануучу сырьену иштете

баштайбыз жана аны кайрадан
колдонсок бул чоң жетишкендик
болот. Калдыктарды бөлүштүрүп
чогултуу принцибин өнүктүрүүгө
кайдыгер карабаган бардык
жарандарды өз салымын кошууга
чакырам», - деп билдирет «Жашыл
чекит» долбоорунун координатору
Дмитрий Андреев.
«Биздин компания үчүн калдыктарды
жөндөө башкы ролду ойнойт.
Андыктан калдыктардын 90%ын
кайра иштетүү менен экинчи жолу
пайдаланган биздин ишканадан
сырткары да ресурстарга аяр
мамиле жасоо идеясын жайылтууну
биз да каалайбыз. Биздин
социалдык инвестициялардын
артыкчылык берген багыттарынын
бири экологиялык демилгелер
болгондуктан, Ысык-Көл облусунда
калдыктарды бөлүп чогултууну
кеңири жайылтуу үчүн биз «Жашыл
чекит» долбоорун кубануу менен
колдодук», - деп билдирди «Кумтөр
Голд Компанинин» туруктуу
өнүктүрүү боюнча директору
Актилек Тунгатаров.

«КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ» «АВЕП» КФ МЕНЕН ЖЫЛ
САЙЫН ӨТҮҮЧҮ МӨМӨ-ЖЕМИШ ФЕСТИВАЛГА ЧАКЫРАТ!

«Кумтөр» компаниясы демилгенин
өнөктөшү катары будкасы бар
ГАЗ-66 машинасын сатып алуу
үчүн пайдаланылган 102 000 сом
өлчөмүндөгү демөөрчүлүк жардамды
көрсөттү. Бул машина балдын
түшүмүнүн сапатын жана санын
жакшыртуу үчүн жылуу мезгилде бал
челектери менен платформаны тоолуу
жерлерге көчүрүү үчүн зарыл.
«Кумтөр» компаниясы жергиликтүү
өндүрүүчүлөрдү колдоого
умтулат жана ошондуктан
инвестицияларыбыздын бул багыты
негизгилерден болуп саналат. Биз бул
демилгенин бир бөлүгү болгонубузга
жана ферманы өнүктүрүүгө салым
кошконубузга кубанычтабыз»,
- деп белгиледи «Кумтөр Голд
Компанинин» туруктуу өнүктүрүү
боюнча директору
Актилек Тунгатаров.
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КАТУУ ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИКТИК ЖАНА КООПТУУ
КАЛДЫКТАРДЫ ТАШТООЧУ ЖАҢЫ ЖАЙЛАР
КРнын айлана чөйрөнү коргоо
тууралуу мыйзамына ылайык, КГК,
таштандылардын кожоюну катары,
өзүнөн чыккан калдыктарды
коопсуз жок кылууга аракет
кылып келет. Экологиялык
жоопкерчиликтин деңгээлин
жогорулатуу максатында, КРнын
мамлекеттик органдарынын
жыйынтыктарынын жана
эл аралык эксперттердин
кеңештеринин негизинде КГК
таштандыларды башкаруу боюнча
өзүнүн практикасын жаңылады.
2015-жылы КГК катуу турмуштиричиликтик жана кооптуу
калдыктар үчүн полигондорду
ишке киргизген.
Бул таштанды таштоочу жайлар
КРнын инженердик жана экологиялык
талаптарына ылайык, долбоорлонуп,
курулуп жана ишке киргизилген.

Калдыктарды бекитүүчү жерлер
топуракка жана сууга терс таасирин
тийгизүүнүн алдын алуу үчүн,
аны менен катар атмосфераны
булгоочу таштандылардын таасирин
минималдаштыруу үчүн тандап
негизделген. Ошондой эле башка
факторлор да эске алынды, алсак
жайлоолорду сактоо жана агын суулар
менен мөңгү сууларынын щелочь
кошулмасынын пайда болушуна
тийгизген таасири жана аларды
четтетүү жолдору, ошондой эле
жергиликтүү жаратылышка тийгизген
терс таасирин четтетүү чаралары.

өзүнчө бөлүп таштоо каралган.
Кумтөрдүн бул өнүгүү планына
ылайык, рудниктин иштөө мөөнөтү
2026-жылга чейин пландалган,
ошондуктан, ушул жылга чейин
болгон таштады таштоочу жайларды
үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылуу
керек. Таштандылар сорттолуп,
өзүнчө чогултулса, материалдардын
75%ын кайра иштетип колдонууга
мүмкүн. Бул калдыктардын көлөмүн
2-3 коэфициент менен азайтып жана
дагы таштанды таштоочу жайлардын
рудник жабылганга чейин иштөөсүн
камсыз кылат.

Полигондор бекитилген долбоорго
ылайык, санитардык-гигиеналык,
техникалык талаптарга жана
коопсуздук эрежелерине ылайык
иштеп жатат. Келечектеги пландарда
полигондогу таштандынын көлөмүн
азайтуу максатында турмуштиричиликтик калдыктарды

Полигондо таштандыларды
катмар-катмары менен
ташталып, тыгыздоону, андан соң
жаныбарлардын өзүнө тартпаш үчүн
жана дагы чаң пайда болбошу үчүн
ал таштандылар калыңдыгы 20-30 см
болгон топурак менен көмүлөт.

БАЙЛАНЫШТА
20-ЧЫГАРЫЛЫШ, ИЮЛЬ 2016-ж.

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН ЖАШТАРЫН КОЛДОО
«Кумтөр Голд Компани» жаштардын экономиканын өнүгүүсүнө кошкон
салымын жогорулатуу максатында алардын өз алдынча ишкерлик кылуусуна
шарт түзүп, аны менен катар Ысык-Көлдө же өлкөнүн башка аймактарында
иштеп жаткан ишканаларга ишке орношуусуна жардам берип келет.

• «Ысык-Көл 2016»
вакансиялар жарманкеси
• «Кумтɵр» компаниясы кенже
кыргызстандыктарды Эл
аралык балдарды коргоо күнү
менен куттуктады
• Ак-Дөбө айылында
аарычылык фермасы ачылды
• Ысык-Көл облусунда кайра
иштетүүгө мүмкүн болгон
сырьелорду кабыл алуучу жаңы
түйүндөрдү ишке киргизүү

ТЕХНИКАЛЫК КООПСУЗДУК
БОЮНЧА ВИКТОРИНА

• Катуу турмуш-тиричиликтик
жана кооптуу калдыктарды
таштоочу жаңы жайлар
• Жыл сайын өтүүчү мөмөжемиш фестивалы

«КУМТϴР» КЫЗМАТКЕРЛЕР ҮЧҮН
1. Өндүрүштүк коопсуздук беш эрежесиндеги
2-пункт эмнени түшүндүрөт?
2. «№1 Алтын эреже» деген эмне?
3. «Тобокелчилик» менен «кооптуулуктук»
айырмасы эмнеде?
4. Зыяны тийбеген окуя деген эмне?

Жоопторуңуздарды каттар бөлүмүнө
же chinara_sultanalieva@kumtor.com
электрондук дарегине “Чинара
Султаналиевага” деген ат менен
2016-жылдын 31-июлуна чейин
жибериңиздер.
Биринчи туура жооп берген 15 адам
компаниянын белектерине ээ болот!

5. Зыяны тийбеген окуя тууралуу канча отчет бир
өлүмгө алып келүүчү кырсыктын алдын алат?

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНДА «ЫСЫК-КӨЛ 2016»
ВАКАНСИЯЛАР ЖАРМАНКЕСИ БОЛУП ӨТТҮ
45тен ашуун жумуш берүүчү, анын
ичинде ишке орноштуруу боюнча
агенттик да өткөн дем алышта ЧолпонАта шаарынын борбордук скверинде
өткөн «Ысык-Көл 2016» вакансиялар
жарманкесине катышышты. Анда
Кыргызстан жана чет өлкөлөрдөгү
1 000 ашуун вакансия сунушталган.

6. Өрт сигнализациясы иштеген учурда жумушчу
эмне кылышы керек?

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
Раймамадминистрациясы, КЫЗЫЛ-СУУ

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

Бул
чыгарылышта:

Иш чара «Кумтөр Голд Компанинин»
финансылык колдоосу алдында
Борбордук Азиядагы Евразия Фонду
жүзөгө ашырып жаткан «Жаштар
ишкердиги» программасынын
алкагында болду.
Өз вакансияларын сунушташкан иш
берүүчүлөрдүн катарында банктар,
уюлдук байланыш операторлору,
ошондой эле ири компаниялар болушту.
Вакансиялар жарманкесинин
жүрүшүндө иш берүүчүлөрдүн
презентациялары жана мастер-класстар
өттү, аларда бардык каалоочуларга
адистер резюме түзгөндү, коштоочу
кат жазганды окутушту, ошондой эле
интервьюдан ийгиликтүү өтүү боюнча
тажрыйба бөлүшүштү.

0800 223 23 23

www.kumtor.kg

«Жаштарды колдоо жана алардын
потенциалын өнүктүрүү –
компаниянын туруктуу өнүктүрүү
боюнча стратегиясында
маанилүү приоритеттердин бири
жана ал кен ишкана жабылган
учурда облустун экономикасына
таасирди минималдаштырууга
багытталган. Вакансиялардын
жарманкеси – «Жаштар ишкердиги»
долбоорунун компоненттеринин
бири, ал биздин ишканадан көз
карандысыз чөйрөлөрдө иш
орундарын түзүү менен жаштарды
убактылуу жана туруктуу ишке
орноштуруу мүмкүнчүлүгүн берет»,
деп белгиледи «Кумтөр Голд
Компанинин» нормативдик базаны
сактоо, тобокелчиликтерди башкаруу
жана туруктуу өнүктүрүү боюнча
вице-президенти Родни Ступарек.

info@kumtor.com

