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Айыл окмот Казыбекского  
айылного аймака Ат-Башинского 

района Нарынской области
ОБЪЯЛЯЕТ ТЕНДЕР

НА ЗАКУПКУ 

1.«Сенокосилка Е-303» дата вскрытия и окончательный срок 
подачи тендера 16.00, 21.05.2015 г.

2. «Дробилка молотковая» дата вскрытия и окончательный 
срок подачи тендера 14.00, 21.05.2015 г.

3. «Навесная двухрядная картофелекопалка» дата вскрытия и 
окончательный срок подачи тендера 14.00, 22.05.2015 г.

4. «Сеялка зерновая» дата вскрытия и окончательный срок по-
дачи тендера 14.00,  25.05.2015 г. 

5. а) Пескоблочный станок

    б) Бетономешалка АТ-50

    в) Станок брусчатки 

Дата вскрытия и окончательный срок подачи тендера 14:00, 
26.05.2015 г.

6. «КТП 10/0,4Кв, 100кВА» дата вскрытия и окончательный 
срок подачи тендера 14:00,  27.05.2015г.

7. «Пресс-подборщик «Кыргызстан»» дата вскрытия и оконча-
тельный срок подачи тендера 14.00,  28.05.2015 г.

По адресу: Ат-Башинский район, Нарынская область, Ка-
зыбекский айылный аймак, село Казыбек  ул.Абдалы К.  
№30.

Справки по телефону: 03534 6-00-29.

Адрес электронной почты: kazybek_ao@mail.ru
С/О 221

Жараксыз деп табылсын
Араван районундагы Чек-Абад айыл аймагындагы Агроном айылы-

нын тургуну  Эндешов Тургунбайдын жер їлїшїнїн кїбєлїгї (№ 003 
729, код ОКПО 216 85953, 20.02.1997-ж.)   жоголгондугуна байланыш-
туу жараксыз деп табылсын.                                                                                            ТА

Кара-Суу районундагы Кашкар-Кыштак айыл аймагындагы Жар-
Ооз айылынын тургуну  Абдыкааров Бекболот Разаковичтин їйїнїн 
мамлекеттик актысы (Идент. код 5-04-07-1005-0034)  жана техни-
калык паспорту жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табыл- 
сын.                                                                                                 ТА

Ош облусунун Алай районунун Гїлчє айылынын  тургуну  Касымов 
Таирдин атындагы  ДКП №345, 29.08. 1992-жылы   алынган  Токтогул 
кєчєсїнїн  № 51 їйїнїн   тех. паспорту жоголгондугуна байланыштуу   
жараксыз деп табылсын.                                                                                                ЖА

Свидетельство о праве частной собственности на земельный уча-
сток (доли) №0084486 от 20.02.2012г. на имя Бейсенова Болот Улук-
бековича считать недействительным.                                                                 П-646

Жунусов Алымбек Орокеевичке таандык жер їлїшїнє менчик 
укугун берїїчї №0063940 кїбєлїк (01.11.2007-ж. Сокулук р-ну, Круп-
ская а./а.) жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.                         
П-645

Жунусов Алымбек Орокеевичке таандык жер їлїшїнє менчик 
укугун берїїчї №0075861 кїбєлїк (02.11.2007-ж. Сокулук р-ну, Круп-
ская а./а.) жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.                          
П-645

“ДЖИ ШИНЬ КОМПАНИ” ЖЧКга таандык“ №013452 Ж 14Ч5Я сч. 
фактура жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын. ИНН 
02404200610308.                                                                                        П-639

Кыргыз Республикасы 
Ош – Баткен – Исфана авто жолун рекон-

струкциялоо долбоору, 75-108 чк.
Багыты: Инфраструктура 
Иштерди сатып алуу
Насыянын №: KYR-0048 
Бул алдын ала квалификациялык тан-

доо тууралуу чакыруу, 2015-жылдын 19-
майында «Asharq Alawsat» (Лондон, Улуу 
Британия) гезитинде жарыяланган дол-
боор їчїн сатып алуулар боюнча жалпы 
билдирїїгє катарлай чыгарылат.

Кыргыз Республикасынын Єкмєтї, Ис-
лам Єнїктїрїї Банкы (ИЄБ) тарабынан Ош 
– Баткен – Исфана, автожолунун 75-108 
чакырым участогун реконструкциялоо дол-
боорунун чыгымдарын жабуу  їчїн насыя 
алды; Кыргыз Республикасынын Єкмєтї 
бул каражаттардын бєлїгїн келишим  
боюнча эки тилкелїї автожолдун 33 ча-
кырымын  реконструкциялоого сарптоону 
пландаштырууда. Бул келишим ИЄБ жана 
Кыргыз Республикасынын Єкмєтї тарабы-
нан биргеликте каржыланат.

Кыргыз Республикасынын Транспорт 
жана коммуникациялар министрлиги, 
учурдагы кыймыл жїрїїчї бетин 7 метрге 
кеўейтїї жана эки жагынын кеўдигин  2,5 м.  
чейин орнотуу, жол жасалгалоосун жак-
шыртуу, кыймыл жїрїїчї бетинин дренаж-
дык тїзїмїн жакшыртуу жана 5 кєпїрєнї 
реконструкциялоо (оўдоп тїзєє) иштерин 
камтыган 33 чк. узундуктагы  эки тилкелїї 
жолду реконструкциялоо їчїн подрядчы-
ларды жана/же фирмаларды алдын ала 
квалификациялоо иштерин кароодо.  

Алдын ала квалификациялык тандоо ИЄБ 
товар жана тейлєєлєр боюнча 2009-жыл-
дын май айында чыгарылган колдонмо-
сунда кєрсєтїлгєн процедураларга ылайык 
жїргїзїлєт жана бул тандоо колдонмо-
до аныкталган ИЄБ бардык катышуучу-
мамлекеттери їчїн ачык.  

Кызыкчылыгы бар, укуктуу талапкерлер 
кошумча маалыматты жана алдын ала ква-
лификациялоо тууралуу документтер ме-
нен Кыргыз Республикасынын Транспорт 
жана коммуникациялар министрлигинен 
(тємєндє кєрсєтїлгєн дареги аркылуу) 
09.00 – 18.00 чейин алууга болот. Кы-
зыкчылыгы бар талапкер алдын ала ква-
лификациялоо тууралуу документтердин 

топтомунун англис тилиндеги бир экзем-
плярын алуу їчїн, тємєндє кєрсєтїлгєн да-
рекке кат тїрїндє билдирїї жєнєтїї менен 
жана эки жїз АКШ долларынын (200 АКШ 
долл.) єлчємїндєгї кайтарылгыс тєлєм 
жїргїзїлгєндєн кийин алууга болот. Тєлєм 
методу: – акчалай же тастыкталган банк че-
ги жана тємєндєгї кєрсєтїлгєн эсепке ти-
келей тєлєм: 

Кабыл алуучу: «Ош – Баткен – Исфана 
автожолун реконструкциялоо»,  75-108 чк

Кабыл алуучунун эсеби №:103012080000 
2983  (тендердик эсеп)

АК Банк “Кыргызстан”
SWIFT: KYRSKG22
BIC: 103001
Банк-корреспондент: Кытай Банкы
Кытай, 1 FUX Пекин 100818
SWIFT: BKCH CN BJ
АО Банкынын “Кыргызстан” эсебинин 

но мери: 778400000809

Документтер бир гана Транспорт жана 
коммуникациялар министрлигинин Инвес-
тициялык долбоорлорду ишке ашыруу то-
бунан, тємєндє кєрсєтїлгєн даректен алуу-
га болот. 

Алдын ала квалификациялоого билди-
рїїлєр мєєр басылган конвертте  «Ош 
–Баткен – Исфана автожолун реконструк-
циялоо долбоору, 75-108 чк. боюнча алдын 
ала квалификациялык тандоого катышуу 
билдирме» – деген так маркировка бо-
лушу шарт жана  2015-жылдын 20-ию-
лунда саат 12.00гє чейин берилиши 
зарыл. 

Ислам Єнїктїрїї Банкынын инвести-
циялык долбоорлорду ишке ашыруу 
тобу (ИЄБ ИДИТ) 

Кимге: ИЄБ ИДИТ Директору, Нурбек 
Жумалиевге

Кыргыз Республикасынын Транспорт жа-
на коммуникациялар министрлиги 

Кыргыз Республикасы,  
Бишкек 720017
Исанов кєчєсї 42, 6-кабат, 611-кеўсе 
Тел: +996 312 69-01-76, 
31-41-13, 31-43-88
Факс:  +996 312 31-43-88
Эл.почта: piu_idb@yahoo.com

Сатып алуу боюнча атайын билдирїї алдын ала  
квалификациялык тандоо єткєрїїгє чакыруу

С/О 222 

2015-жылдын 20-июнунда саат 11.00дє  
“Кыргызстан казактарынын ассоциациясы” 

(“ККА”) коомдук бирикмесинин V съезди єтєт

П-647

Дареги: Бишкек ш. Ала-Тоо аянты, 
Улуттук тарых музейинин конференц. 
залы.

КЇН ТАРТИБИ:
1. Уюштуруу маселелери;
2. КАА КБнын Уставына єзгєртїїлєр жа-

на толуктоолор;
3. Ар тїрдїї.
“ККА” КБнын V съездине делегат-

тарды шайлоо боюнча жалпы чогулуш-
тар тємєнкї тартипте єтєт:

3-июнь, 2015-ж. Жалал-Абад облусу бо-
юнча – 5 делегат;

4-июнь, 2015-ж. Ош шаары боюнча – 2 
делегат;

5-июнь, 2015-ж. Ош облусу боюнча – 3 
делегат;

6-июнь, 2015-ж. Ысык-Кєл облусу боюн-
ча – 40 делегат;

7-июнь, 2015-ж. Талас облусу боюнча – 
17 делегат;

8-июнь, Нарын облусу боюнча – 1 деле-
гат;

9-июнь, Баткен облусу боюнча – 1 де-
легат;

Чїй облусу боюнча 12-июнь, 2015-
ж., саат 11.00дє єтєт (Дареги: Биш-
кек ш., пр. Чїй-207, Кесиптик бирдиктер 
їйїнїн акт залы) – 76 делегат;

Бишкек шаары боюнча 13-июнь, 
2015-ж. саат 11.00дє єтєт (Даре-
ги: Бишкек ш., пр. Чїй-207, Кесиптик 
бирдиктер їйїнїн акт залы) – 56 деле- 
гат.

Уюштуруу комитети: Бишкек ш, Пуш-
кин кєч. 78. Тел.: 62-07-98, 93-89-
03.

Решением Совета директоров ОАО «Коммерческий 
банк КЫРГЫЗСТАН» № 16/8 от 19.05.2015 года, вре-
менно на вакантную должность члена Совета директоров 
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», привлечена 
Омурзакова Гульзара Макешовна, начиная с 20 мая 2015 
года, сроком до проведения годового общего собрания 
акционеров.

Утерянное Устав от 10.11. 
2011 г., Список руков.орга-
нов, Список учредителя, Ре-
гистрацинный документ НДС 
ИНН 01704200310236 серия 
КНС № 002210 ИНН карточка 
и Параметры налогов из УГНС, 
Извещение Соц.Фонда ОФ 
«Замандаш» считать недействи-
тельным.                                        

П-643

Мээрим МЕЛИСБЕК кызы,  
“Кыргыз Туусу” 

КРнын Улуттук банкы баа-
луу коллекциялык монеталар-
ды жана ошондой эле уникалдуу 
номурлуу аффинаждалган ал-
тын куймаларды сатуу боюнча 
2015-жылдын 19-майында аук-
цион єткєрдї.                                                                                                 

Аукционго 10 лотто 1995-
жылдан 2007-жылга чейин 

чыгарылган жана Улуттук банктын 
кассаларында сатылбаган 10 ну-
мизматикалык монеталар – 1 ал-
тын жана 9 кїмїш коюлган. Алар: 
«Ош – 3000»алтын монетасы жа-
на «Манас» эпосуна 1000 жыл», 
«Хан-Теўири», «Аркар», «Эдель-
вейс», «Улуттук валютага 10 жыл», 
«Шанхай  кызматташуунун уюму», 
«Ташрабат», «Єзгєн архитектура-
лык комплекси» , «Улуу Жеўишке 
60 жыл» аттуу кїмїш монеталар. 
Ошондой эле ушул жылы аукцион-
до коллекциялык монеталар менен 
бирге эле 6 лотто 1 граммдан 100 
граммга чейинки алтын куймала-
ры дагы коюлду.                                                                                                          

 КРнын Улуттук банкынын кас-
салык операциялар бєлїмїнїн 
башкы экономисти Салтанат Ау-
бакированын айтуусу боюнча, 
аукционго 20га жакын адам ка-

тышты. «Аукционго коюлган ал-
гачкы баасы 70 000 сомду тїзгєн 
монеталар жалпы суммасы 133 500 
сомго сатылды. Ал эми аукционго 
коюлган 6 лоттун ичинен экєє га-
на сатылды. Жыйынтыгында ал-
тын куймалары жалпы суммасы 
11 622 сомго сатылды», – деп бел-
гиледи ал. Аукциондо «Ош-3000» 
алтын монетасынын алгачкы баа-
сы 25 000 сом менен башталып, 43 
000 сомго сатылды. Ошондой эле 
«Эдельвейс», «Хан-Теўири», «Ма-
нас эпосуна 1000 жыл» жана «Улуу 
Жеўишке 60 жыл» кїмїш монета-
лары дагы нумизматтар арасында 
єзгєчє кызыгууну жаратты. Алар-
дын алгачкы баасы 5 000 сомдон 
башталып, жыйынтыгында 14 000, 
12 000 жана 10 000 сомго сатылды.  

1995-жылдан тартып Улуттук 
банк тарабынан 51 коллекциялык 
монета чыгарылган. Мисалы, 10 
жез-никель, бирєє мельхиор, їчєє 
алтын жана 37 кїмїш. Акыркысы 
– 2015-жылдын 15-апрелинде « Та-
рыхый окуялар» сериясынан «Улуу 
Жеўишке 70 жыл»  коллекция лык 
кїмїш монетасы жїгїртїїгє бе-
рилген. Жакын арада Улуттук 
банк  «Кыргызстандын кызыл ки-
теби»  сериясы боюнча коллек-
циялык монеталарды жїгїртїїгє  
чыгарат .

КРнын Улуттук банкында

Алтындар – аукциондо


