
 
 

 
 

 
 

 
Акча которуулар – экономиканын курамынын эў маанилїї бєлїктєрїнїн бири. Ошондуктан бїгїнкї 
кїндє дїйнє жїзї боюнча финансылык агымдын негизин инвестициялардан кийин акча которуу-

лар боюнча кызмат кєрсєтїїлєр тїзєт. Биздин єлкєдє акча которууларды экономикалык иш 
жїргїзгєндєрдєн тышкары, чет єлкєдє иштеп жатышкан эмгек мигранттары активдїї 

жїргїзїшєт.  Биз Улуттук банктын Тєлєм системалар башкармалыгынын тєлєм систе-
маларын анализдєє жана єнїктїрїї бєлїмїнїн адиси Максат Дїйшенбиевдин 

жардамы менен бул маселе боюнча окурмандарга маалымат бе-
ре кетїїнї туура кєрдїк.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Специальный администратор ГП «Управление строительства, инвестиций и торговли» прово-

дит открытый аукцион по продаже материальных ценностей предприятия-должника с понижением 
на 25%. На аукцион выставляются:

Лот № Наименование ценностей ед. 
изм-я

Кол-
во

цена  
(сом)

сумма
(сом)

Техническое  
состояние

1 Кромка ЛДСП (23 кв.м.) шт. 17 123 2091 б/у
2 Стойка стендовая шт. 4 176 704 б/у
3 Шатер шт. 1 11775 1775 б/у
4 Элементы ограды шт. 20 132 2640 б/у
5 УПС шт. 2 743 1485 б/у
6 Жалюзи шт. 4 375 1500 б/у
7 Жалюзи шт. 3 465 1395 б/у
8 Обогреватели шт. 2 150 300 нераб. сост.
9 Системный блок (комп.) шт. 3 4750 14251 в раб. сост.
10 Системный блок (комп.) шт. 6 3181 19085 нераб. сост.
11 Принтер шт 1 1064 1064 б/у
12 Принтер шт. 3 694 2081 в нераб. сост.
13 Кресло офисное шт. 1 841 841 б/у
14 Стол компьютерный шт. 1 2850 2850 б/у

Аукцион состоится 28 апреля 2015г. в 10.00 ч. по адресу: с.Чон-Арык, ул.Семетей –154. 
Заявки для участия в аукционе принимаются до 17.00 ч. 27 апреля 2015 года по вышеуказанно-
му  адресу.   Справки по тел.  (0555) 13-07-62, 0709 72-02-01.                                  П-456

Министерство  
финансов Кыргызской 
Республики Государ-

ственный фонд  
развития экономики  

методом  
неограниченных  

торгов,

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР
на приобретение Горюче-
смазочных материалов 

(Бензин).
Приобрести пакет тендерных 

документов можно в Портале 
ЭГЗ.

Контактный тел.: 66-42-48 
(Акылбеков А. М.)

Тендерные заявки должны 
быть представлены до 11.00 
часов 6 мая 2015 года.                                                        

С/О-165

Министерство финансов Кыргызской Республики 
Государственный фонд развития экономики  

методом неограниченных торгов,
ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР 

на приобретение услуг по Обслуживанию оргтехники
Приобрести пакет тендерных документов можно в Портале ЭГЗ.

Контактный тел.: 66-42-48 (Акылбеков А. М.)

Тендерные заявки должны быть представлены до 14.00 часов 
6 мая 2015 года.                                                         С/О-165

Кыргызский НИИ курортологии  
и восстановительного лечения  

Министерства здравоохранения КР 
ПРОВОДИТ ТЕНДЕР

Предмет закупок: Приобретение продуктов питания, за счет 
бюджетных средств.  

Метод закупок: Электронные государственные торги. Ответ-
ственный за проведение торгов Тологонов А.Б. 

Окончательный срок подачи ТД: 12.05.2015 г. в 10.00 ча-
сов по адресу:  Чуйская  область, Аламудунский р-н, с. Таш-
Добе, ул. Больничная, 23. 2 этаж, каб. №7. Тел.: 42-08-86.                                

С/О 168

Кыргызский НИИ курортологии  
и восстановительного лечения  

Министерства здравоохранения КР 
ПРОВОДИТ ТЕНДЕР

Предмет закупок: Приобретение продуктов питания, за счет 
спец. средств.  

Метод закупок: Электронные государственные торги. Ответ-
ственный за проведение торгов Тологонов А.Б. 

Окончательный срок подачи ТД: 13.05.2015 г. в 10.00 часов 
по адресу: Чуйская область, Аламудунский р-н, с. Таш-Добе, 
ул. Больничная, 23. 2 этаж, каб. №7. Тел.: 42-08-86. 

С/О 168

Айтбаев Жумабек Аалие-
вичке таандык жер їлїшїнє мен-
чик укугун берїїчї (01.10.1999-ж.) 
№АБ 03761 кїбєлїк жо гол - 
гондугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.           П-457

Жараксыз деп табылсын
Айтмаматов Айбек Миндибаевичке таандык дїкєндїн тех. паспорту (Ош ш., На-

вои кєч., їй 48) жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.
П-447

Урмамбетов Асанкулга таандык жер їлїшїнє тиешелїї ОР-206 кїбєлїк (Нарын 
р-ну, Таш-Башат айылы) жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

Кв.
Сыдыков Кубанычбек Карыпбековичке таандык жер їлїшїнє тиешелїї №271 

кїбєлїк (Нарын р-ну, Эмгек-Талаа айылы) жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп 
табылсын.

П-455
Шамырканов Болот Айдарбековичке таандык №281589 диплом (№15 СПТУ, 

1987-ж., Кочкор р-ну) жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.
П-453

Акматова Бурулуш Акматовнага таандык жер їлїшїнє тиешелїї №62 кїбєлїк (Ысык-
Ата р-ну, Киршелк айылы) жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П-461
Жеке ишкер Иманов Тилек Султаналиевичтин наамына берилген кїбєлїк жогол-

гондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын. ОКПО 24448805, (10.07.2015-ж). 
П-448

Тороев Абдыкадыр Кайыповичке таандык Базар-Коргон районунан алынган жер 
їлїшїнє болгон жеке менчик укугунун мамлекеттик актысы (сериясы 11-6к, №0293) 
жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

А/С
Утерянное свидетельство на право пользования земельной долей серии Ч-Ы №84 от 4 

декабря 1998 года выданное на имя Абдраимовой Райкан считать недействительным.
П-460

Утерянное свидетельство ОсОО «TIMWE Telecommunication Company» рег. номер 
105596-3300-ООО, код ОКПО 26434606, ИНН 00605200910248 считать недействитель-
ным.

П-459

«Альфа Телеком» ЖАК (почта дареги: Бишкек ш., Сїйїмбаев кєч., 123) 
OSN Huawei  тїркїмїнїн оптикалык мультиплексорлору їчїн  кеўейтїї плата-
ларын  жана ZTE жабдуусунун радио реле линиясы їчїн шаймандарды жана 
кошумча тетиктерди сатып алууга мамлекеттик электрондук сатып алуулар ык-
масы менен тоорук єткєрїї тууралуу жарыялайт. 

Кызыкдар талапкерлер тоорук тууралуу толук маалыматты Мамлекеттик са-
тып алуулардын расмий порталынан: www.zakupki.okmot.kg. алышса болот.

Кошумча маалымат tender@megacom.kg электрондук дареги же (+996 
312) 90-52-44 байланыш телефону аркылуу жеткиликтїї.

Тендердик билдирмелерди єткєрїї мєєнєтї 2015-жылдын 12-майында 
саат 15.00дє аяктайт.

«Альфа Телеком» ЖАК (почта дареги: Бишкек ш., Сїйїмбаев кєч., 123) 
жабдууларды, шаймандарды жана кошумча тетиктерди сатып алууга мамле-
кеттик электрондук сатып алуулар ыкмасы менен тоорук єткєрїї тууралуу жа-
рыялайт.    

Кызыкдар талапкерлер тоорук тууралуу толук маалыматты Мамлекеттик са-
тып алуулардын расмий порталынан: www.zakupki.okmot.kg. алышса болот.

Кошумча маалымат tender@megacom.kg электрондук дареги же (+996 
312) 90-52-44 байланыш телефону аркылуу жеткиликтїї.

Тендердик билдирмелерди єткєрїї мєєнєтї 2015-жылдын 12-майында 
саат 10.00дє аяктайт.

MegaCom билдирет

– Биздин єлкєдє акча которуу 
кызматын, ченемдик укуктук ак-
тыларга, ошондой эле акча кото-
руунун локалдык жана эл ара-
лык системасынын эрежелерине  
ылайык коммерциялык банктар 
гана сунушташат, - дейт ал. – Ком-
банк тар эл аралык  акча которуу 
системасынын операторлору менен 
системада анын эрежелерин так сак-
тоо боюнча келишим тїзїп, эл ара-
лык акча которуу системасынын 
катышуучуларынан боло алышат. 
Юридикалык жактар, резидент жа-
на резидент эместер эл аралык акча 
которуу системасынын операторло-
ру болуп саналышат.

Комбанк банктык эмес финансы-
кредит мекемелери менен келишим 
тїзїї аркылуу калкка акча которуу 
кызматын сунуштайт. Азыркы учур-
да єлкєнїн аймагында 20дан ашык 
адистештирилген эл аралык акча 
которуу системасы єз ишмердигин 
жїргїзїїдє. 

Акча которуунун коммерциялык 
банктарда, алардын филиалдарында 
жана бардык почта бєлїмдєрїндє 
банктык эсептешїї эсебин ачуу, 

Каржы ликбез

Акча дайыма кыймылда, а аларды  

банк тык тє-
лєм карталары, 
банктык эсептешїї эсебин 
ачуусуз акча которуу кызма-
ты, банктык эсептешїї эсебин 
ачуусуз почта бєлїмдєрї жа-
на телеграф аркылуу жїргїзїї 
жолдору бар:

Эми булардын ар бирине 
кыскача тїшїндїрмє берип 
коёлу. Банктык эсептешїї эсе-
бин ачуу аркылуу акча которуу 
кызматынан пайдаланууда ак-
ча которууларды гана эмес, 
чарба субъекттери ортосунда 
тєлємдєрдї жана эсептешїїлєрдї 
жїргїзїї мїмкїнчїлїгї берилет. Бул 
їчїн акча каражатын алуучу жана 
жєнєтїїчї каалаган комбанкта (же 
банктын филиалында) эсеп ачуу-
су зарыл. Улуттук валютадагы акча 
каражаттарын республика ичинде 

Е - К л и е н т 
ж.б системалар-

ды пайдаланышат. Эл 
аралык акча которууларды 
жїргїзїїдє SWIFT система-
сы кеўири колдонулат. SWIFT 
– акча каражаттарын дїйнє 
жїзїнїн каалаган тарабы-
на которууга мїмкїнчїлїк 
берген эл аралык система. 
Акча которуулар эсеп ачуу-
суз же жеке банктык эсеп 
аркылуу каалаган валютада 
жїргїзїлєт. 

Банктык тєлєм карта-
лары аркылуу акча которуу кар-
та ээсине товарларды, кызмат 
кєрсєтїїлєрдї сатып алуу, валюта 
алмаштыруу, нак акча каражатта-
рын алуу, ошондой эле акча кото-
рууну жїргїзїї мїмкїнчїлїктєрїн  
сунуштайт. 

Азыркы мезгилде биздин єлкєдє 
эл аралык «Visa», «Master Card», 
«Union Pay» жана «Золотая Коро-
на» системаларынын тєлєм карта-
лары тейлєєгє алынат. Ошондой 
эле «Элкарт» улуттук тєлєм систе-
масынын тєлєм карталары пай-
даланылат. Алар универсалдуу 
тєлєм аспабы болгондуктан Кыр-
гызстандын кєптєгєн соода жа-
на тейлєє ишканаларында кабыл 
 алынат.

Эл аралык тєлєм карталары ар-
кылуу акча которуу банктык эсепти 
ачуу менен акча которуу сыяктуу эле 
жїргїзїлєт.

Банктык эсеп ачуусуз акча ко-
торууда азыркы учурда єлкєбїздїн 
аймагында 20дан ашык эл аралык 
акча которуу системалары иш алып 
барат:  “Western Union”, “Money 
Gram”, “Contact”, “Xpress money”, 
“Золотая корона” ж.б., ошондой 
эле коммерциялык банктардын 
“Кыргызтрансфер”, “Эко Пере-
вод”, “Money Stream”, “Аргымак” 
ж.б. жергиликтїї акча которуулар 
системалары да кызматтарын су-
нушташат. Бул системалар єлкєнїн 
бардык аймагы боюнча акча кото-
рууларды жїргїзїї мїмкїнчїлїгїн  
берет.

Банктык эсеп ачуусуз почта ар-
кылуу акча которууну банктык ме-
кемелерден тышкары кызматтар, 
ошондой эле «Кыргыз почтасы» мам-
лекеттик ишканасы да сунуштайт. 
Акча каражатын почта/телеграф 
аркылуу которуу їчїн жєнєтїїчї 
каалаган почта бєлїмїнє кайры-
лууга тийиш.

Т.ИСХАКОВ

которууда комбанктар банктар ара-
лык эсептешїї системасын пайда-
ланышат. 

Мамлекеттик чек ара аркылуу 
єтїїчї которууларды (тєлємдєрдї) 
жїзєгє ашырууда коммерциялык 
банктар SWIFT, Telex, Банк-Клиент, 

кимдер, кантип “кыймылдатышат”? 


