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Технология гана 
эмес, алдамчылык 

да алдыда 
Биздин азыркы жашообузду интернет-

сиз, уюлдук байланышсыз жана уюлдук 
аппараттарсыз элестетїї кыйын. Финансы 
кызматтарын кєрсєтїїчї уюмдар дагы бир 
орунда турбастан, жаўы пайда болгон мїм-
кїнчїлїктєрдї пайдалануу аракетинде. 
Эгерде мурда банкка барбай эле тєлємдєр-
дї аралыктан тєлєє мїмкїн эмес кєрїн-
сє, азыр ал жаўылык деле болбой калды, 
жаўы технологияларды колдонуу менен 
тєлємдєрдїн улам жаўы тїрлєрїн акы-
рындык менен ишке ашырууга мїмкїндїк 
жаралууда. 

Анткени менен тилекке каршы, жаўы 
технологиялар гана эмес амалын таап, 
ошол технологиялардан пайда табууну 
каалагандар да жок эмес. Алдамчылар акча 
чыгарып алуунун улам жаўы ыкмаларын 
таап, заманга ылайыкташууда. Адаттагы-
дай эле андай арам ойлуулардын курман-
дыгына карапайым жарандар кєп учурайт. 
Буга алардын коопсуздукту сактоонун жє-
нєкєй эле эрежелерин билбегендиги се-
бепкер. 

Алдамчылыктын 
тїрлєрї: 

Азыркы учурда  эксперттер пластикалык 
карталарды пайдалануу менен алдамчы-
лык операцияларын ишке ашыруунун не-
гизги тїрлєрїн аныкташкан. Алардын ай-
рымдарына токтолсок:   

Ак карта же скимминг 
аркылуу

Карталарды пайдалануу менен алдамчы-
лык операциялардын эў эле кеўири та-
раган тїрлєрїнїн бири - бул мындайча 
айтканда "ак карталардын" жасалышы 
же скимминг болуп саналат. Бул їчїн ал-
дамчылар банкоматтарга атайын жазып 
калуучу жабдууларды  орнотушат, ал жаб-
дуулар колдонуучунун картасынын маг-
ниттик тилкесиндеги жашыруун маалы-
маттардын нускасын сактап алат, андан 
кийин алдамчылар алынган маалыматтар-
дын негизинде, пластиктин кесигине маг-
ниттик тилкемесин жасап, уурдалган маа-
лымат жазылган "ак карта" жасайт. 

Фишинг аркылуу
Пластикалык карта жєнїндє маалы-

маттарды колдонуучунун єзїнєн алуу бо-
луп, башкача айтканда фишинг эсептелет. 
Алдамчылар карта пайдалануучуларга 
электрондук каттарды жєнєтїшєт, аларда 
банктын атынан анын коопсуздук систе-
масында келтирилген єзгєрїїлєр жєнїндє 
билдиришет. Мында алдамчылар ишенгич 
пайдалануучулардын карта жєнїндє маа-
лыматты жандандыруу максатында плас-
тикалык карталардын номуру, ПИН-коду 
жазылган жооп-кат же болбосо картаны 
иштеп чыгарган банктын сайтына кирип 
атайын анкетаны толтурууну суранышат. 

Бирок, катта кєрсєтїлгєн шилтеме банк-
тын сайтына эмес, окшоштурулган жасал-
ма сайтка алып келет. 

Чалуулар аркылуу
Алдамчылар кредит боюнча карыздарын 

жоюу єтїнїчї менен банктын єкїлдєрїнїн 
атынан чалууларды уюштурушат. Жаран 
кредит албагандыгын айтканда, алдамчы-
лар пайдалануучунун пластикалык карта-
сындагы маалыматты тактоону сунуштайт 
да, кардардын банктык сырдуу маалымат-
тарына ээлик кылышат. 

Интернет аркылуу 
Алдамчылыктын кеўири тараган тїрї – 

бул интернет аркылуу жїргїзїлгєн тєлєм-
дєр (ар кандай интернет-сайттар аркылуу 
тєлєє, товар жана кызмат кєрсєтїїлєр 
їчїн акы тєлєє ж.б. Мындай операциялар-
ды жїргїзїї їчїн кылмышкерлерге пай-
далануучунун атын, картасынын номерин 
жана иштєє мєєнєтїн билїї жетиштїї, 
ошондой эле картанын арткы бетинде кєр-
сєтїлгєн кодду киргизїї менен интернет 
аркылуу тєлємдєрдї жїргїзїїгє болот.

Алдамчылыктан 
сактануу эрежелери
•Картанын жана ПИН-код жєнїндє 

маалыматтарын эч кимге кєрсєтпєє жана 
билдирбєє (сиздин тейлєєчї банк сизден 
телефон аркылуу мындай маалыматты эч 
качан сурабайт), карта менен бирге ПИН-
кодду сактабоо, картанын єзїнє жазбоо 
керек. Эў мыкты жолу – бул  ПИН-кодду 
эстеп калуу, ошондо жазуу да керек бол-
бойт.  ПИН-кодду киргизїї менен болгон 
операциялар автоматтык тїрдє картанын 
кармоочусу тарабынан тастыкталаарын 
жана акчаны кайтарып берїїгє мїмкїн 
болбой тургандыгын унутпоо маанилїї; 

•Картаны сиз толук ишенген, бир нече 
жолу мурда колдонгон, белгилїї коргол-
гон сайттар їчїн гана колдонуўуз;

•Эгерде сиз картаны жоготуп же аны 
уурдаткан болсоўуз, банктын єзїнє да-
роо кайрылыўыз, же картада кєрсєтїлгєн 
телефон номерлери боюнча кайрылып, 
картага бєгєт койдуруўуз. Ошол учурдан 
тартып, акчанын коопсуздугу їчїн жооп-
керчилик банкка арттырылат;

•Интернет аркылуу карта менен тєлєє-
дє ПИН-кодду киргизїїнїн кажети жок 
экендигин унутпоо зарыл. Операцияны 
тастыктоо їчїн картанын номерин (кар-
танын алдыўкы бетинде 16 сан) жана тек-
шерїї кодун (картанын арткы бетиндеги 
сандарды) кєрсєтїї гана керек.

Тобокелдиктерди азайтуу їчїн Улуттук 
банк коммерциялык банктардан жана тє-
лєм системаларынын операторлорунан ту-
тумдун комплекстїї контролун аткарууну 
талап кылат. Ошондой эле финансылык са-
баттуулугун жогорулатуу боюнча укук кор-
гоо органдарынын, банктардын кызмат-
керлери жана калк їчїн чоў тажрыйбага ээ 
болгон эл аралык тєлєм системаларынын 
операторлорун тартуу аркылуу семинар-
ларды єткєрєт.

Улуттук банк маалымдайт

Тєлєм системасындагы 
алдамчылык

Электрондук технологиянын ыкчам єнїгїшї акча которуунун, сактоонун 
жана тєлємдєр менен эсептешїїлєрдї жїргїзїїнїн улам жаўы формаларынын 
жаралышына алып келїїдє. Дїйнєлїк тенденцияларга карап биздин респуб-
ликада да коммерциялык банктардын банкоматтар, терминалдар тармагы 
менен кызмат кєрсєтїїлєрїнїн тїрї кеўейе баштады. Банк карталары менен 
кошо эле мобилдик жана электрондук тєлємдєр, интернет-банкинг кызма-
ты єнїгїїдє. Ошентсе да бардык мезгилде бирєєнїн эсебинен олжолуу болууну 
каалагандар болгон жана болуп келе жатат. Ал эми алардын курмандыгына 
айланбоо ар бирибиздин билген маалыматыбызга жараша болот эмеспи. Ан-
дыктан, тєлєм системасындагы алдамчылыкты алдын алуу тууралуу Улут-
тук банктын Нарын областтык башкармалыгына кайрылып, тємєнкїдєй маа-
лыматтарды ала алдык.

1. Каратал токой бєлїмїнє караштуу   
Кызыл - Їнкїр  участкасы  33 – кварталы-
нын  54-бєлїкчєсїнєн  20- участак   0,50- га  
жалпы  аянты 10 га жер;  

2. Каратал токой бєлїмїнє караштуу   
Бай Болот капчыгайы  5 – кварталынын 
8-бєлїкчєсїнєн  6- участак   0,50- га  жал-
пы  аянты 3 га жер;  

3. Каратал токой бєлїмїнє караштуу   
Бай Болот капчыгайы  5 – кварталынын 
8-бєлїкчєсїнєн  10-участак   1,0- га  жалпы  
аянты 10 га жер;  

4. Каратал  токой бєлїмїнє караштуу От-
тук  капчыгайы   78- кварталынын     9-бє-
лїкчєсїнєн 0,10  га токой арасындагы ачык 
аянт;

5. Каратал токой бєлїмїнє караштуу 
«Долон Тээк» участкасы  3-кварталынын 
1 бєлїкчєсїнєн 0,3 га токой арасындагы 
ачык аянт.

6. Каратал токой бєлїмїнє караштуу 
«Долон Капчыгайы » участкасы  5-кварта-
лынын 8 бєлїкчєсїнєн 0,3 га  ачык аянт.

7. Каратал токой бєлїмїнє караштуу 
«Бак Четин» участкасы  75-кварталынын 
20 бєлїкчєсїнєн 2 га токой чарбасынын 
жери.

8. Каратал токой бєлїмїнє караштуу 
«Оттук Капчыгайы  Арчалуу» участкасы  
80 -кварталынын 23 бєлїкчєсїнєн 1 га то-
кой арасындагы ачык аянт.

9. Нарын токой бєлїмїнє караштуу “Оо-
рук там ” капчыгайынан 35 – кварталынын 
14 - 37 бєлїкчєсїнєн  0,5 га жайыт жери.

10. Нарын токой бєлїмїнє караштуу 
“Оорук там ” капчыгайынан 35 – кварталы-
нын 33 бєлїкчєсїнєн  0,2 га жайыт жери.

11. Каратал  токой бєлїмїнє караштуу 
Соку-Таш участкасынын 3- кварталынын      
1 - бєлїкчєсїнєн 0,7  га  жана 5- кварталы-
нын   8 - бєлїкчєсїнєн  0,7  га жалпы аянты 

1,4 га жер жашылдандыруу, кєрктєндїрїї  
максатында.

12. Нарын токой бєлїмїнє караштуу 
“Кайыўды” участогунан 87 – кварталынын 
17 бєлїкчєсїнєн  6  га токой арасында бош 
аянт.

13. Нарын токой бєлїмїнє караштуу 
“Оорук там ” капчыгайынан 35 –кварталы-
нын 16 -  бєлїкчєсїнєн  7,5 га токой ара-
сында бош аянт.

14. Нарын токой бєлїмїнє караштуу 
“Туюк Кенч” участогунан 35 кварталынын  
16- бєлїкчєсїнєн 5 га  ачык жер.

Конкурска катышуучулар «Мамле-
кеттик токой фондун пайдалануу жана 
тескєє тартибине» ылайык арыз ме-
нен бирге  тємєндєгї документтерди 
тапшырат (конвертке салынат): 

1. Кыргыз Республикасынын жаранынын  
паспортунун кєчїрмєсї;

2. Токойду пайдалануудагы   тажрыйбасы 
жєнїндє маалымат;

3. Токойду пайдалануу жєнїндє маалы-
мат.

Конкурска табыштамаларды жеке жана 
юридикалык жактар тапшыра алат. 

Конкурска табыштамалар  Нарын шаары 
Мусурманкулов кєчєсї №2 дареги боюн-
ча кабыл алынат. Табыштамаларды кабыл 
алуунун акыркы мєєнєтї 2020-жылдын 
13- мартында   саат 14-00 чейин.

Конкурсту єткєрїї убактысы жана орду,  
конкурска катышуучуларга кошумча маа-
лымдалат.

Эскертїї: конкурстук табыштамалар 
толук эмес же талаптагыдай толтурулбаса 
мындай табыштамалар кабыл алуудан баш 
тартылышы мїмкїн.

Кошумча маалыматтар боюнча На-
рын токой чарбасына, Нарын шаары 
Мусурманкулов кєчєсї, №2  дарегине 
же  5 07 41 жана 5 60 63  телефондоруна 
байланышсаўыздар болот.

Нарын токой чарбасы
Туризм тармагын єнїктїрїї багытында токой фондусунун участокторун 

ижарага берїї жана пайдаланууга

КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ
Конкурска тємєндєгї жер аянттары коюлат:

Чет-Нура айыл аймагына караштуу Бай-
менде участогундагы контур №392, 396, 
402,419,409 ФПСтин жерлерине аукцион 
єткєрїлєт.

Арыз менен кайрылган жарандар жана 
ар кандай суроолор болсо 0700035472 те-
лефонуна кайрылыўыздар.

Арызды Чет-Нура айыл округунун айыл 
єкмєтїнє тапшырыўыздар.

Нарын районундагы Чет-Нура айыл аймагына караштуу Тєш-Булак 
айылындагы контур №4282, №1283, №2652 мамлекеттик фондунун  жерлерине 

АУКЦИОН ЄТКЄРЇЛЄТ

Мамбетказиев Айдарбектин  наамына    2006-жылы 29-сентябрда  берилген код ОКПО 
22825942  (ИНН 2270619532033)  кїбєлїгї жоголгондугуна байланыштуу  жараксыз деп 
табылсын.

Самїдїнова Кайыркїлдїн наамына    2000-жылы  23-январда  берилген код ОКПО 
24002860  (ИНН 10403146400143)   кїбєлїгї жоголгондугуна байланыштуу  жараксыз деп 
табылсын.

Ысагалиева Айзат Салымбековнанын наамына    2015-жылы 17-июнда  берилген код 
ОКПО 20170744  (ИНН 11804198700491)   кїбєлїгї жоголгондугуна байланыштуу  жарак-
сыз деп табылсын.

Майлыбашова  Гулзада Борбашовнанын наамына    2005-жылы 12-августта  берилген 
код ОКПО 20747505   ( ИНН 10404197500333 кїбєлїгї жоголгондугуна байланыштуу  жа-
раксыз деп табылсын.

1. Ак-Кєл  токой  бєлїмїнє  караштуу  
квартал  №6  выдел  №19  

Лот № 31-2,0 га;   Лот № 32 - 1,0 га
Квартал №16; 22   выдел - 3; 8; 9; 11; 16
Лот № 7 - 13,0 га;  Лот №8 - 1,0 га;
2. Квартал  № 3  выдел -  22; 44; 46
Лот  № 34-0 6,0 га;    Лот  № 35-0,1 га;  
Лот № 36- 0,1 га;        Лот № 37 – 0,1 га
3. Квартал № 3  выдел- 35- 44
Лот № 34-5,0;         Лот № 35- 3,0 га;  
Лот № 36 – 2,0 га; Лот № 37-1,0 га; 
Лот № 38- 1,0 га;  Лот    № 39 - 0,1 га;  
Лот   № 40-0,1 га;   выдел № 12   
Лот   № 40-1,5 га;    Лот № 41 – 2,0 га; 
 Лот №42 - 1,0 га; Лот № 43-2,0 га; 
Лот  № 44- 1,8 га  выдел № 24  
Лот № 45 – 1,0 га;  Лот № 46- 1,0 га; 
Лот № 47- 2,0 га;    Лот № 48- 5,0 га
Лот  № 49- 1,0 га;   Лот №50- 1,0 га;
Лот №51 - 1,0 га.
Конкурска  катышуучулар  мамлекет-

тик  токой  фондун  пайдалануу  жана  
тескєє  тартибине    ылайык    арыз  ме-
нен  бирге  тємєндєгї    документтерди    
тапшырат (документтер  конвертке  са-
лынат)

• Кыргыз  Республикасынын  жараны-
нын  паспортунун  кєчїрмєсї

• Токойду  пайдалануудагы  тажрыйба-
сы  жєнїндє  маалымат

• Токойду  пайдалануу  жєнїндє  маалы-
мат

Юридикалык  жактар  їчїн:
• Уюмдун  толук  аталышы  жана  жерин  

кєрсєтїї  менен  толук  маалымат
• Юридикалык  жактан  катталгандыгы  

жєнїндє  кїбєлїктїн  кєчїрмєсї
• Салык  тєлєєнїн  идентификациясы-

нын  номеринин  кєчїрмєсї
• Сонку  ай  їчїн  карызы  жоктугу  жє-

нїндє  маалымат (соцфонд, налог)
• Токойду  пайдалануу  жєнїндєгї  прог-

рамма  боюнча  маалымат
Конкурстук  табыштамалар  жарыя  чык-

кан  кїндєн  баштап 30 кїн  ичинде  кабыл 
алынат.

Жумгал токой чарбасы, Чаек айылы 
Э.Сапарбеков  кєчєсї  № 187. 

Тел. 0 (3536) 23 377,  60-1-30
Конкурсту  єткєрїї  кїнї, убактысы  жана  

орду  конкурс катышуучуларына  кошумча  
маалымдалат.

Туризм  тармагын  єнїктїрїї  багытында  токой  фондусунун  
участокторун   ижарага  берїї  жана  пайдаланууга

КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ
Конкурска  тємєндєгїдєй  жер  аянттары  коюлат

Нарын районундагы Миў-Булак айыл 
єкмєтїнє караштуу К.Б.Фсуна тиеше-
лїї 37,4 га жер аянты аукционго коюлат. 
Аукцион 2020-жылы 12-мартта саат 

10.00дє Миў-Булак айылынын кеўсесин-
де єткєрїлєт.

Каалоочулар Миў-Булак айыл єкмєтї-
нїн жер комиссиясына кайрылыўыздар. 

Телефону: (0700) 00 70 29.

АУКЦИОНГО КОЮЛАТ


