БИР ЖОЛКУ ДЕМӨӨРЧҮЛҮК ЖАНА КАЙРЫМДУУЛУК ЖАРДАМ
● «Кумтөр Голд Компани»
Туруктуу өнүктүрүү программаларынан тышкары, биз бир жолку
компаниясынын медициналык
дотацияларды да, демейде жабдуулар же кызматтар түрүндө, бөлүп
Жергиликтүү
коомчулуктардын
туруктуу өнүгүүсүнө
бөлүмүнүн кызматкерлери
чыгарабыз.
Бизге республиканын
ар кайсы аймактарынан
жардам салынган инвестициялар
Кыргызстандагы биринчи балдар
берүү сурамдары келип түшөт. Демөөрчүлүк жардам жөнүндөгү
хосписине тиричилик техникасын
өтүнүчтөр жана сунуштар ай сайын биздеги комитет тарабынан каралып,
тартуу кылышты;
канааттандырылышы мүмкүн. Соттун чечимине ылайык, демөөрчүлүк 5 354 808
«Жаштар ишкердиги»
жардам берүүнүн чегиндеги төлөмдөр да, демөөрчүлүк жардам берүү
● «Кумтөр»
компаниясынын Балыкчы
инвестиция болгон
13 451 584
комитетинин чогулуштары да азыркы учурда токтотулган.
шаарындагы өткөөл базасынын
5
бардык каражат
То� жана Жети-Ѳгүз районундагы
ирригация (сугат) системдеринкызматкерлери
калыпка келтирүү «Адамзатка Жардам»
өткөрүлүп, аларга компаниянын
«КУМТӨР» ЭЛЧИЛЕРИ
кризистик борборуна жардам
бардык бөлүмдөрүнүн кызматкерлери
1 069 791
Компаниянын социалдык инвестиция
көрсөтүштү;
«Био.кг.
Органикалык
аймактар»
катышышкан. Мындай өнөктүк жана
кошуу жана бир жолку демөөрчүлүк
иш-чаралардын катарына, мисалы,
● БТОИБ күйүктү ургалдуу дарылоо
4 209 687
колдоо долбоорлору аркылуу каржылык
төмөнкүлөр кирет: «Жашыл чекит»
бөлүмүнүн балдар палатасын
жардам көрсөтүү ишинин алкагында
оңдоо. Иштин натыйжасында жаңы
1 053өнөктөштөрү
126
2015-жылдан баштап компанияда
● «Кумтөр» кызматкерлери
Жаштар
Каракол
зоопаркы
терезелер, эшик коюлуп, линолеум
«Кумтөр элчилери» программасы иш
менен
бирге Тоң районундагы көл
8
салынып, раковина, «кыш-жай»
жүргүзүп келет.
Аталган программа
жээктерин тазалашты;
3 611 435
Айыл-чарба
кондиционери,
кварц лампалары,
жергиликтүү жамааттар менен
«Ысык-Кѳл областында билимин
күчөтүү»
● «Кумтөр» кызматкерлери жайлоодогу
шып
плафондору,
электр розеткалар
биргелешип жүргүзүлгөн
аракеттерди
Айлана-чѳйрѳ
225 032
мобилдүү (көчмөн) бала 2бакчасына
орнотулуп,
дубалдар
менен шып
бекемдөөгө жана кызматкерлердин
Жамааттар демилгелеген долбоорлор
барып келишти;
Билим
берүү
сырдалды.
Дагы
эки
палатада
компания аймакта жүзөгө ашырып
4 552 174
линолеум төшөлүп, бир палатада
жаткан туруктуу өнүктүрүү долбоорлору
● «Кумтөр» компаниясынын
«Бир айыл – бир өнүм»
Жааматтардын долбоорлору
жаңы сантехника коюлду.
боюнча билимин жогорулатууга
кызматкерлери Каракол айбандар
7 558 750
багытталган. Маселен,
2016-жылы
багына колдоо көрсөтүштү;
Чакан жана
орто бизнес
Чакан насыя агенттиктери
30дан ашык өнөктүк жана иш-чара

43 086 387 сом
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БАЙЛАНЫШТА
22-ЧЫГАРЫЛЫШ, 2016-ж. ДЕКАБРЬ

«КУМТƟР ГОЛД КОМПАНИ» КЫРГЫЗСТАНДЫКТАРДЫ
ЖАҢЫ ЖЫЛ МЕНЕН КУТТУКТАЙТ!

12

КГКнын демөөрчүлүк жардамдары

5 194 735 сом

кайрымдуулукка
жумшалган бардык каражат
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топторду колдоо

26 345

Саламаттык
сактоо

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

Биз жаңы жылды жакын жана
кымбаттуу досторго камкордук
менен жылуу мамиле
тартуулоону улантуу үмүтү
менен күтөбүз. «Кумтөр Голд
Компани» атынан Ысык-Көл
облусун өнүктүрүү максатын
көздөгөн тарапташ жана
өнөктөштөрдүн бардыгына
ыраазычылык билдирем.
2016-жылы Барксоон айыл
тургундары менен бирге үйлөргө
таза суу киргизүүгө жетиштик.
Жети-Өгүз районундагы Аң-Өстөн,
Ырдык, Тосор, Ак-Дөбө, Липенка
жана Кызыл-Суу айылдарында
айдоо аянттарын сугаруучу
ирригациялык тутумдарды калыбына
келтирип, Төрт-Күл айылында
болсо суу сактагычты тазалоону
уланттык. «Жаштар ишкерчилиги»
программасынын алкагында 17
бизнес-долбоор Ысык-Көл облусунун
жети жеринде башталып, жаштарга
бизнес идеяларын жүзөгө ашырууга
мүмкүнчүлүк берди. «Жашыл
чекит» экологиялык долбоору
кайра иштетүүгө колдонулган
чийки зат кабыл алуучу беш пункт
ачты. 2016-жылы «Бир айыл – бир
продукт» биргелешкен долбоордун
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алкагында Тоң районундагы Ак-Сай
жана Шор-Булак айылдарында эки
өнөркана оңдолду. Салт боюнча,
КРдеги жалгыз зоопаркка жардам
берүүнү уланттык. 63 мугалим
катышкан Балыкчы шаары, ЖетиӨгүз жана Тоң райондору камтылган
тогуз мектепте жогорку класс
окуучуларынын потенциалын
арттыруучу сынамак долбоорду
баштадык. Айыл чарбасында
Bio.kg долбоорун ишке ашыра
баштадык. Анда беш айыл өкмөтүнөн
300 фермер талаа сугаруунун
инновациялык технологияларына,
энергия үнөмдөөчү жабдууларды
колдонуп, жигердүү багбанчылык
жана бизнести пландоого үйрөндү.
Ортолук жыйынтыктар боюнча айрым
фермерлер органик сертификаты
боюнча өндүрүм чыгарууга жетишкен.
Ал эми Бөкөнбаев айылында,
долбоорун алкагында ветеринардык
пункт ачылып, анда бодо малды
жасалма уруктандыруу жасалат.
Жыл башынан бери көптөгөн бир
жолку жардам көрсөтүү суранычтары
компаниянын демөөрчүлүк жардамы
катары орундатылган.
«Биргелешип көздөгөн, бирок соңуна
чыкпай калган иштерди келерки
жылы сөзсүз аткарабыз деген
ишенимдемин. Бишкектеги райондор
аралык соттун чечими боюнча,
компания өз активдерин берүүгө
тыюу 2016-жылдын 3-июнунан
бери күчүндө жана анын негизинде
социалдык инвестициялар менен
демөөрчүлүк боюнча колдоону,
тилекке каршы, көрсөтө албай
жатабыз. Маселени чечүү үчүн
компания бардык аракетин
жумшоодо, бирок соттун чечими
качан алынып салынары азырынча
белгисиз.
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Бул
чыгарылышта:
• Жаңы Жыл менен куттуктоо
жана 2016-ж. натыйжалары
• 2016-ж. туруктуу өнүктүрүү
боюнча долбоорлор
• Инфографика: Жергиликтүү
коомчулуктардын туруктуу
өнүгүүсүнө салынган
инвестициялар
• Бир жолку демөөрчүлүк жана
кайрымдуулук жардам
• Инфографика: КГКнын
демөөрчүлүк жардамдары
Жаңы жылда керемет окуялар
болот – бөбөктөр үчүн салт
боюнча Аяз-Атанын майрамдык
куттуктоолорун бардык күтүп
жаткандарга даярдадык.
Камкордугубузга алган балдар
үйлөрү, кризистик борборлор жана
Балыкчы, Жети-Өгүз менен Тоң
райондорундагы мүмкүнчүлүгү
чектелген балдардын жамааты
үчүн таттуу белектерибиз бар.
Бирок, жогорудагы тыюу үчүн
бардык белектер компанияда
иштеген кызматкерлердин жеке
каражаттарына сатылып алынарын
баса белгилейм.
Мен силердин колдооңорго
үмүттөнөм жана Ысык-Көл
облусуна компаниянын
инвестициялары үзүлбөшү керек
деген ишеничтемин».
Актилек Тунгатаров,
«Кумтор Голд Компани» ЖАКтын
Туруктуу өнүктүрүү
боюнча директору.

info@kumtor.com

2016-Ж. ТУРУКТУУ ӨНҮКТҮРҮҮ БОЮНЧА ДОЛБООРЛОР
2016-жылы «Кумтөр Голд Компани» Ысык-Көл облусун өнүктүрүү боюнча
бир катар долбоорлорду ишке ашырып, ошол жылга белгиленген айрым
жыйынтыктарга жетише алды. Бирок социалдык инвестициялар боюнча
төлөмдөрдүн баары Бишкек райондор аралык сотунун КГК активдерин
өткөрүп берүүгө тыюу салган чечиминен улам 2016-жылдын 3-июнунан
тартып токтотулган. Маселени чечүүгө компания колунан келген чаралардын
баарын көрүп жатат, бирок соттун чечими качан жокко чыгарылары жана
долбоорлор белгиленген пландарын кайрадан качан ишке ашыра алары
жөнүндө эч кабар жок. Кантсе да, 2016-жылдын июнь айына чейин биз жаңы
долбоорлорду иштете баштап, муруңкуларын аткарууну уланта алдык.
Жетишкендиктерибиз жана жамааттарга салган инвестицияларыбыз жөнүндө
кеңири маалыматты төмөн жактан ала аласыздар.

«БИР АЙЫЛ – БИР ӨНҮМ»
ДОЛБООРУ

Ишкердикти өнүктүрүүгө багытталган эки
жылдык бул долбоор Тоң жана ЖетиӨгүз райондорунда жүзөгө ашырылып
жатат. Ал 2012-2013-жылдары
компания тарабынан каржыланып,
ишке ашырылган мурдагы баскычтын
уландысы болуп эсептелет. Долбоордун
алкагында жамааттар бизнес
жүргүзүүнүн негиздерин үйрөнүшөт,
техникалык жардам алышат жана
даяр өнүмдөрдү Каракол жана Бишкек
шаарларындагы изилдөөчүлүк
дүкөндөр, кофе үйлөр менен
мейманканаларында сунуш кыла
алышат. Бардык өнүмдөр экологиялык
таза жана жергиликтүү жамааттарга
жеткиликтүү азыктардан өндүрүлүп,
КР ченемдери менен стандарттарына
ылайык келүү тастыктамалары бар.
Долбоорго 20 айыл жана 78 ар кандай
жамаат тартылган. 200дөн ашык
аял жумуш ордуна ээ болору жана
көлдүн тескей жээгинин 300гө жакын
тургуну машыктыруудан өтөрү күтүлөт.
Долбоордун чегинде жылдын башында
Тоң районунун Шор Булак жана Ак-Сай
айылдарында эки цех оңдолгон.

жүзөгө ашырылып, Ысык-Көл жээгин
социалдык-экономикалык жактан
өнүктүрүүгө багытталган. Үч чакан
насыя агенттиги жылына 10%дан
12%га чейинки Кыргызстан боюнча эң
төмөн пайыздык коюмду сунуш кылып,
Тоң жана Жети-Өгүз райондорунун,
ошондой эле Балыкчы шаарынын
жашоочуларына кызмат көрсөтөт.
2006-жылдан тарта компания чакан
насыя берүүгө 4 миллион АКШ
долларынан ашык инвестиция кошкон.

ЧАКАН НАСЫЯ
АГЕНТТИКТЕРИ
Дыйкандарга жана майда ишкерлерге
чакан насыя берүү программасы
аймакта 2006-жылдан баштап
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10-11-КЛАССТАРДАГЫ
ОКУУЧУЛАРДЫН БИЛИМИН
КҮЧӨТҮҮ ДОЛБООРУ
Үч жылдык бул долбоор Ысык-Көл
облусунун мектеп окуучуларынын
жогорку окуу жайларына өтүүдө тең
тайлашуу дареметин жогорулатууну
көздөйт. Кыргызстанда студенттерди
окууга алуу Жалпы республикалык
тестте (ЖРТ) топтолгон упайлардын
негизинде жүргүзүлөт. Бирок анда
элет жерлериндеги жана шаардык
мектептердеги окуучулардын даярдык
деңгээли ар кандай болгону эсепке
алынбайт. Программанын максаты –
КР ЖОЖдоруна алынган Ысык-Көл
облусундагы мектеп окуучуларынын
санын өстүрүү. Тилекке каршы, соттун
КГК активдерин өткөрүп берүүгө тыюу
салган чечимин аткаруу үчүн долбоор
токтотулган.

«ЖАШЫЛ ЧЕКИТ»
ЭКОЛОГИЯЛЫК ДОЛБООРУ

«ЖАШТАР ИШКЕРДИГИ»
2015-жылы долбоордун алкагында
масштабдуу сынак өткөрүлүп, анда өз
ишин баштагысы келген 20 жаштан 28
жашка чейинки жаш адамдар долбоорго
катышуу жана өздөрүнүн бизнес
идеяларын ишке ашырууга каржылык
жардам алуу өтүнмөсүн бере алышты.
Натыйжада атактуу ишкерлер болгон
насаатчылар (менторлор) 17 эң мыкты
долбоорду тандап алышып, алардын
авторлоруна «Кумтөр Голд Компанинин»
атынан каржылануу тастыктамасын
ыйгарышты. Жеңүүчүлөр $150 миң
байгелик фондду өз ара бөлүп алышты.
Дээрлик бардык жеңүүчүлөр керектүү
жабдууларды соттун чечими чыкканга
чейин алууга үлгүрүшүп, көпчүлүгү
товарлар жана кызматтар жергиликтүү
соода майданына чыга башташты.

www.kumtor.kg

ИРРИГАЦИЯ (СУГАТ)
СИСТЕМДЕРИН КАЛЫПКА
КЕЛТИРҮҮ
Биз Жети-Өгүз районундагы Аң-Өстөн,
Ырдык, Тосор, Ак-Дөбө, Липенка
жана Кызыл Суу айылдарында сугат
системин тазалап жана калыпка
келтирип, Төрт-Көл айылындагы суу
сактагычты тазалоону уланттык.
Кызыл Китепке киргизилген. Бардыгы
болуп зоопаркта 140 жаныбар бар.
«Кумтөр» көрсөткөн жардамдын чегинде
бөлүнгөн акча каражаттары айбандар
багынын инфратүзүмүн жакшыртууга
жумшалат.

реабилитация борборунда
мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдар
менен алардын жакындарына арналган
долбоор ишке ашырылды. Бул
долбоордо балдарды да, алардын атаэнелерин да окутуп-үйрөтүү каралган
болчу. Жамаат тарабынан сунушталган
тигил же бул долбоорду каржылоого
катышуу жөнүндөгү чечим Жети-Өгүз
жана Тоң райондорунун аймактык
комитеттеринин чейрек сайын болуучу
чогулуштарында кабыл алынып,
комитеттин бардык мүчөлөрү
тарабынан бекитилет.

BIO.KG
Айыл чарба чөйрөсүндө BIO.kg
долбоору ишке ашырыла баштап,
анда беш айыл аймагынан келген
фермерлерге талаа сугатынын
жаңычыл технологиялары, энергия
үнөмдөө жабдууларын колдонуу,
үзүрлүү багбанчылык жана бизнес
пландоо боюнча билим берилди.
Аралык жыйынтыктар боюнча бир катар
фермерлер тастыкталган органикалык
өнүмдөрдү өндүрө алышты. Андан
тышкары, долбоордун алкагында
Бөкөнбай айылында ветеринардык
түйүн ачылып, ал жерде мүйүздү
бодо малды жасалма жол менен
уруктандыруу жүргүзүлүп жатат.

ЖАМААТТАР ДЕМИЛГЕЛЕГЕН
ДОЛБООРЛОР
2016-жылы айылдыктардын үйлөрүнө
ичүүчү сууну өткөрүү боюнча Барскоон
айылынын тургундары менен
биргеликте жасаган ишибиз оңунан
чыкты. Ак-Сай айылынын жашоочулары
өз күчү менен жаңы футбол талаасын
курушуп, биз өз салымыбыз катары
ошол талаанын жабуусун алып бердик.
«Шоола Көл» Коомдук фонду

Жергиликтүү коомчулуктардын туруктуу өнүгүүсүнө салынган инвестициялар
Ысык-Көл облусунун беш калк
конушунда тиричилик таштандыларын
бөлүп чогултуу долбоору 2016-жылы
«Жашыл билик» Коомдук фондунун
колдоосу менен аймактын жаштар
уюмдары тарабынан ийгиликтүү
жайылтылган. Быйыл бул түйүндөр
октябрь айынын аягына чейин
иштеди. Эмки жылы алар жыл бою
ачык болмокчу. Долбоор 25 туруктуу
жумуш ордун камсыз кылып, аталган
түйүндөрдүн үзгүлтүксүз иштеп турушу
үчүн жай мезгилинде дагы 200дөй жаш
адамды жумушка тартары күтүлөт.

43 086 387 сом

инвестиция болгон
бардык каражат

Жаштар
Айыл-чарба
Айлана-чѳйрѳ

«Кумтөр» – Кыргыз Республикасынын
территориясындагы бирден-бир
айбандар багын кармаган «Бугу
Эне» Коомдук фондунун аз сандаган
демөөрчүлөрүнүн бири. Айбандар
багында жаныбарлар менен куштардын
36 түрүнө кам көрүлүп, алардын 15и

Билим берүү
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13 451 584
То� жана Жети-Ѳгүз районундагы
ирригация (сугат) системдерин калыпка келтирүү
1 069 791
«Био.кг. Органикалык аймактар»
4 209 687
«Жашыл чекит»
1 053 126
Каракол зоопаркы
3 611 435
«Ысык-Кѳл областында билимин күчөтүү»
2 225 032
Жамааттар демилгелеген долбоорлор

Жааматтардын долбоорлору

4 552 174
«Бир айыл – бир өнүм»

Чакан жана орто бизнес

7 558 750
Чакан насыя агенттиктери

КГКнын демөөрчүлүк жардамдары

0312 90 07 07
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2016-Ж. ТУРУКТУУ ӨНҮКТҮРҮҮ БОЮНЧА ДОЛБООРЛОР
2016-жылы «Кумтөр Голд Компани» Ысык-Көл облусун өнүктүрүү боюнча
бир катар долбоорлорду ишке ашырып, ошол жылга белгиленген айрым
жыйынтыктарга жетише алды. Бирок социалдык инвестициялар боюнча
төлөмдөрдүн баары Бишкек райондор аралык сотунун КГК активдерин
өткөрүп берүүгө тыюу салган чечиминен улам 2016-жылдын 3-июнунан
тартып токтотулган. Маселени чечүүгө компания колунан келген чаралардын
баарын көрүп жатат, бирок соттун чечими качан жокко чыгарылары жана
долбоорлор белгиленген пландарын кайрадан качан ишке ашыра алары
жөнүндө эч кабар жок. Кантсе да, 2016-жылдын июнь айына чейин биз жаңы
долбоорлорду иштете баштап, муруңкуларын аткарууну уланта алдык.
Жетишкендиктерибиз жана жамааттарга салган инвестицияларыбыз жөнүндө
кеңири маалыматты төмөн жактан ала аласыздар.

«БИР АЙЫЛ – БИР ӨНҮМ»
ДОЛБООРУ

Ишкердикти өнүктүрүүгө багытталган эки
жылдык бул долбоор Тоң жана ЖетиӨгүз райондорунда жүзөгө ашырылып
жатат. Ал 2012-2013-жылдары
компания тарабынан каржыланып,
ишке ашырылган мурдагы баскычтын
уландысы болуп эсептелет. Долбоордун
алкагында жамааттар бизнес
жүргүзүүнүн негиздерин үйрөнүшөт,
техникалык жардам алышат жана
даяр өнүмдөрдү Каракол жана Бишкек
шаарларындагы изилдөөчүлүк
дүкөндөр, кофе үйлөр менен
мейманканаларында сунуш кыла
алышат. Бардык өнүмдөр экологиялык
таза жана жергиликтүү жамааттарга
жеткиликтүү азыктардан өндүрүлүп,
КР ченемдери менен стандарттарына
ылайык келүү тастыктамалары бар.
Долбоорго 20 айыл жана 78 ар кандай
жамаат тартылган. 200дөн ашык
аял жумуш ордуна ээ болору жана
көлдүн тескей жээгинин 300гө жакын
тургуну машыктыруудан өтөрү күтүлөт.
Долбоордун чегинде жылдын башында
Тоң районунун Шор Булак жана Ак-Сай
айылдарында эки цех оңдолгон.

жүзөгө ашырылып, Ысык-Көл жээгин
социалдык-экономикалык жактан
өнүктүрүүгө багытталган. Үч чакан
насыя агенттиги жылына 10%дан
12%га чейинки Кыргызстан боюнча эң
төмөн пайыздык коюмду сунуш кылып,
Тоң жана Жети-Өгүз райондорунун,
ошондой эле Балыкчы шаарынын
жашоочуларына кызмат көрсөтөт.
2006-жылдан тарта компания чакан
насыя берүүгө 4 миллион АКШ
долларынан ашык инвестиция кошкон.

ЧАКАН НАСЫЯ
АГЕНТТИКТЕРИ
Дыйкандарга жана майда ишкерлерге
чакан насыя берүү программасы
аймакта 2006-жылдан баштап

0312 90 07 07

10-11-КЛАССТАРДАГЫ
ОКУУЧУЛАРДЫН БИЛИМИН
КҮЧӨТҮҮ ДОЛБООРУ
Үч жылдык бул долбоор Ысык-Көл
облусунун мектеп окуучуларынын
жогорку окуу жайларына өтүүдө тең
тайлашуу дареметин жогорулатууну
көздөйт. Кыргызстанда студенттерди
окууга алуу Жалпы республикалык
тестте (ЖРТ) топтолгон упайлардын
негизинде жүргүзүлөт. Бирок анда
элет жерлериндеги жана шаардык
мектептердеги окуучулардын даярдык
деңгээли ар кандай болгону эсепке
алынбайт. Программанын максаты –
КР ЖОЖдоруна алынган Ысык-Көл
облусундагы мектеп окуучуларынын
санын өстүрүү. Тилекке каршы, соттун
КГК активдерин өткөрүп берүүгө тыюу
салган чечимин аткаруу үчүн долбоор
токтотулган.

«ЖАШЫЛ ЧЕКИТ»
ЭКОЛОГИЯЛЫК ДОЛБООРУ

«ЖАШТАР ИШКЕРДИГИ»
2015-жылы долбоордун алкагында
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ишин баштагысы келген 20 жаштан 28
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катышуу жана өздөрүнүн бизнес
идеяларын ишке ашырууга каржылык
жардам алуу өтүнмөсүн бере алышты.
Натыйжада атактуу ишкерлер болгон
насаатчылар (менторлор) 17 эң мыкты
долбоорду тандап алышып, алардын
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БИР ЖОЛКУ ДЕМӨӨРЧҮЛҮК ЖАНА КАЙРЫМДУУЛУК ЖАРДАМ
● «Кумтөр Голд Компани»
Туруктуу өнүктүрүү программаларынан тышкары, биз бир жолку
компаниясынын медициналык
дотацияларды да, демейде жабдуулар же кызматтар түрүндө, бөлүп
Жергиликтүү
коомчулуктардын
туруктуу өнүгүүсүнө
бөлүмүнүн кызматкерлери
чыгарабыз.
Бизге республиканын
ар кайсы аймактарынан
жардам салынган инвестициялар
Кыргызстандагы биринчи балдар
берүү сурамдары келип түшөт. Демөөрчүлүк жардам жөнүндөгү
хосписине тиричилик техникасын
өтүнүчтөр жана сунуштар ай сайын биздеги комитет тарабынан каралып,
тартуу кылышты;
канааттандырылышы мүмкүн. Соттун чечимине ылайык, демөөрчүлүк 5 354 808
«Жаштар ишкердиги»
жардам берүүнүн чегиндеги төлөмдөр да, демөөрчүлүк жардам берүү
● «Кумтөр»
компаниясынын Балыкчы
инвестиция болгон
13 451 584
комитетинин чогулуштары да азыркы учурда токтотулган.
шаарындагы өткөөл базасынын
5
бардык каражат
То� жана Жети-Ѳгүз районундагы
ирригация (сугат) системдеринкызматкерлери
калыпка келтирүү «Адамзатка Жардам»
өткөрүлүп, аларга компаниянын
«КУМТӨР» ЭЛЧИЛЕРИ
кризистик борборуна жардам
бардык бөлүмдөрүнүн кызматкерлери
1 069 791
Компаниянын социалдык инвестиция
көрсөтүштү;
«Био.кг.
Органикалык
аймактар»
катышышкан. Мындай өнөктүк жана
кошуу жана бир жолку демөөрчүлүк
иш-чаралардын катарына, мисалы,
● БТОИБ күйүктү ургалдуу дарылоо
4 209 687
колдоо долбоорлору аркылуу каржылык
төмөнкүлөр кирет: «Жашыл чекит»
бөлүмүнүн балдар палатасын
жардам көрсөтүү ишинин алкагында
оңдоо. Иштин натыйжасында жаңы
1 053өнөктөштөрү
126
2015-жылдан баштап компанияда
● «Кумтөр» кызматкерлери
Жаштар
Каракол
зоопаркы
терезелер, эшик коюлуп, линолеум
«Кумтөр элчилери» программасы иш
менен
бирге Тоң районундагы көл
8
салынып, раковина, «кыш-жай»
жүргүзүп келет.
Аталган программа
жээктерин тазалашты;
3 611 435
Айыл-чарба
кондиционери,
кварц лампалары,
жергиликтүү жамааттар менен
«Ысык-Кѳл областында билимин
күчөтүү»
● «Кумтөр» кызматкерлери жайлоодогу
шып
плафондору,
электр розеткалар
биргелешип жүргүзүлгөн
аракеттерди
Айлана-чѳйрѳ
225 032
мобилдүү (көчмөн) бала 2бакчасына
орнотулуп,
дубалдар
менен шып
бекемдөөгө жана кызматкерлердин
Жамааттар демилгелеген долбоорлор
барып келишти;
Билим
берүү
сырдалды.
Дагы
эки
палатада
компания аймакта жүзөгө ашырып
4 552 174
линолеум төшөлүп, бир палатада
жаткан туруктуу өнүктүрүү долбоорлору
● «Кумтөр» компаниясынын
«Бир айыл – бир өнүм»
Жааматтардын долбоорлору
жаңы сантехника коюлду.
боюнча билимин жогорулатууга
кызматкерлери Каракол айбандар
7 558 750
багытталган. Маселен,
2016-жылы
багына колдоо көрсөтүштү;
Чакан жана
орто бизнес
Чакан насыя агенттиктери
30дан ашык өнөктүк жана иш-чара

43 086 387 сом
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БАЙЛАНЫШТА
22-ЧЫГАРЫЛЫШ, 2016-ж. ДЕКАБРЬ

«КУМТƟР ГОЛД КОМПАНИ» КЫРГЫЗСТАНДЫКТАРДЫ
ЖАҢЫ ЖЫЛ МЕНЕН КУТТУКТАЙТ!
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КГКнын демөөрчүлүк жардамдары

5 194 735 сом

кайрымдуулукка
жумшалган бардык каражат
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ЖЕТИ-ӨГҮЗ
РАЙОНУ

1 827 610

1 640 350
1 317 564

84 910

75 351

Билим
берүү

Табигатты
коргоо

Спорт

Маданият

222 605

Жардамга
Айылмуктаж
чарба
топторду колдоо

26 345

Саламаттык
сактоо

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

Биз жаңы жылды жакын жана
кымбаттуу досторго камкордук
менен жылуу мамиле
тартуулоону улантуу үмүтү
менен күтөбүз. «Кумтөр Голд
Компани» атынан Ысык-Көл
облусун өнүктүрүү максатын
көздөгөн тарапташ жана
өнөктөштөрдүн бардыгына
ыраазычылык билдирем.
2016-жылы Барксоон айыл
тургундары менен бирге үйлөргө
таза суу киргизүүгө жетиштик.
Жети-Өгүз районундагы Аң-Өстөн,
Ырдык, Тосор, Ак-Дөбө, Липенка
жана Кызыл-Суу айылдарында
айдоо аянттарын сугаруучу
ирригациялык тутумдарды калыбына
келтирип, Төрт-Күл айылында
болсо суу сактагычты тазалоону
уланттык. «Жаштар ишкерчилиги»
программасынын алкагында 17
бизнес-долбоор Ысык-Көл облусунун
жети жеринде башталып, жаштарга
бизнес идеяларын жүзөгө ашырууга
мүмкүнчүлүк берди. «Жашыл
чекит» экологиялык долбоору
кайра иштетүүгө колдонулган
чийки зат кабыл алуучу беш пункт
ачты. 2016-жылы «Бир айыл – бир
продукт» биргелешкен долбоордун

0312 90 07 07

алкагында Тоң районундагы Ак-Сай
жана Шор-Булак айылдарында эки
өнөркана оңдолду. Салт боюнча,
КРдеги жалгыз зоопаркка жардам
берүүнү уланттык. 63 мугалим
катышкан Балыкчы шаары, ЖетиӨгүз жана Тоң райондору камтылган
тогуз мектепте жогорку класс
окуучуларынын потенциалын
арттыруучу сынамак долбоорду
баштадык. Айыл чарбасында
Bio.kg долбоорун ишке ашыра
баштадык. Анда беш айыл өкмөтүнөн
300 фермер талаа сугаруунун
инновациялык технологияларына,
энергия үнөмдөөчү жабдууларды
колдонуп, жигердүү багбанчылык
жана бизнести пландоого үйрөндү.
Ортолук жыйынтыктар боюнча айрым
фермерлер органик сертификаты
боюнча өндүрүм чыгарууга жетишкен.
Ал эми Бөкөнбаев айылында,
долбоорун алкагында ветеринардык
пункт ачылып, анда бодо малды
жасалма уруктандыруу жасалат.
Жыл башынан бери көптөгөн бир
жолку жардам көрсөтүү суранычтары
компаниянын демөөрчүлүк жардамы
катары орундатылган.
«Биргелешип көздөгөн, бирок соңуна
чыкпай калган иштерди келерки
жылы сөзсүз аткарабыз деген
ишенимдемин. Бишкектеги райондор
аралык соттун чечими боюнча,
компания өз активдерин берүүгө
тыюу 2016-жылдын 3-июнунан
бери күчүндө жана анын негизинде
социалдык инвестициялар менен
демөөрчүлүк боюнча колдоону,
тилекке каршы, көрсөтө албай
жатабыз. Маселени чечүү үчүн
компания бардык аракетин
жумшоодо, бирок соттун чечими
качан алынып салынары азырынча
белгисиз.
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Бул
чыгарылышта:
• Жаңы Жыл менен куттуктоо
жана 2016-ж. натыйжалары
• 2016-ж. туруктуу өнүктүрүү
боюнча долбоорлор
• Инфографика: Жергиликтүү
коомчулуктардын туруктуу
өнүгүүсүнө салынган
инвестициялар
• Бир жолку демөөрчүлүк жана
кайрымдуулук жардам
• Инфографика: КГКнын
демөөрчүлүк жардамдары
Жаңы жылда керемет окуялар
болот – бөбөктөр үчүн салт
боюнча Аяз-Атанын майрамдык
куттуктоолорун бардык күтүп
жаткандарга даярдадык.
Камкордугубузга алган балдар
үйлөрү, кризистик борборлор жана
Балыкчы, Жети-Өгүз менен Тоң
райондорундагы мүмкүнчүлүгү
чектелген балдардын жамааты
үчүн таттуу белектерибиз бар.
Бирок, жогорудагы тыюу үчүн
бардык белектер компанияда
иштеген кызматкерлердин жеке
каражаттарына сатылып алынарын
баса белгилейм.
Мен силердин колдооңорго
үмүттөнөм жана Ысык-Көл
облусуна компаниянын
инвестициялары үзүлбөшү керек
деген ишеничтемин».
Актилек Тунгатаров,
«Кумтор Голд Компани» ЖАКтын
Туруктуу өнүктүрүү
боюнча директору.
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