
8 Æà¢û Àãûì, æóìà 27/06/14

Єткєн жума 
аягында Бишкек 
мэриясына караштуу 
Мамлекеттик 
антимонополдук 
комиссиясынын, 
Жарнамалар 
департаментинин, 
“Тазалык” 
ишканасынын жана  
ИИМ, Жол кайгуул 
кызматы, Улуттук 
банктын єкїлдєрї 
Бишкектеги акча 
алмаштыруучу 
жайларды 
текшеришти. 
Журналисттер 
коштогон текшерїїчї 
топ Москва, Совет 
кєчєлєрїнїн 
кесилишиндеги, Дэн Сяопин 
кєчєсїнїн жээгиндеги жана 
Аламїдїн базарындагы 22 
акча алмаштыруучу жайды 
кыдырып, мыйзамсыз илинген 
35 жарнамалык жарнак 
алынды. Текшерїї убагында 
болгону 2 административдик 
протокол тїзїлдї. Улуттук банк 
єкїлдєрїнїн айтымдарында 
мындай текшерїїлєр буга 
чейин да мезгил-мезгили менен 
жїргїзїлїп келген. 

УБнын Инспекциялоо баш-
кармалыгынын жетек-
чиси Аида Карабаева-
нын айтымында, учур-

да айрым акча алмаштыруучулар Улуттук 
банктан эч кандай лицензия албай туруп ар 
кандай жарнамалык кєрнєк-жарнактарды 
илип, элге мыйзамдуу иштеп жаткандай 
тїр кєрсєтїшєт. “Мындай объектилер ша-
ар ичинде элїїгє жакын. Мэрия “Жарнама-
лар тууралуу” мыйзамынын негизинде алар-
га текшерїї болорун, мыйзамсыз илинген 
жарнактар алынышы керектиги тууралуу 
билдирїї жєнєткєн. Бїгїн андай жарнактар 
алынбаган болсо кардарлардын коопсузду-
гу їчїн аларды алабыз. Бїгїнкї кїндє Кыр-
гызстан боюнча Улуттук банктын лицензия-
сы менен мыйзамдуу иштеп жаткан 336 акча 
алмаштыруу жайлары бар. Жыл башынан бе-
ри биз Салык жана Экономикалык кылмыш-
туулукка каршы кїрєшїї кызматы менен 
биргеликте  акча алмаштыруу бюролорунда 
704 текшерїї жїргїздїк. Текшерїїнїн жый-
ынтыгы боюнча мыйзам бузгандыгы їчїн 
110 акча алмаштыруу жайына эскертїїлєр 
жєнєтїлїп, 85 акча алмаштыруучу жайдын 
лицензиясы убактылуу токтотулду. Ошондой 
эле 10 акча алмаштыруу бюросунун лицензи-
ясы кайтарылып алынды. Жогоруда айткан-
дай, азыр єз алдынча акча алмаштыруу ме-
нен мыйзамсыз алектенген ишкерлер кєп. Бул 
жылы андай ишкерлер да текшерїїгє алы-
нып, 168 адамга административдик укук бу-
зуу протоколдору тїзїлдї. Булардын ичинен 
108инин аты-жєнї аныкталып, Администра-
тивдик кодекстин негизинде 86 адамга 132 
миў 500 сом айып салынды. Акыркы жылда-
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Ч
иркейлер кїн ысып баштагандан 
тарта чыга баштайт. Алар адам-
дарга кечке маал, кїн уясына бат-
канда же таў атканда жортуул жа-

сашат. Чиркейлер кєбїнчє жаш балдарды, 
кєп тердеген адамдарды чагышат. Ал эми 
токойлуу жана саздак жерлерде аларды 
бардык учурда кезиктирїїгє болот. 

Чиркейдин чакканын болбогон нерсе 
катары тоготпой коюу туура эмес. Чиркей-
лер аркылуу вирустук оорулар жугуп, бир 
нече кїндєн кийин калтырамага, мээнин 
сезгенїїсїнє алып келиши мїмкїн. Чак-
кандан кийин ал жерди кан акканча тыр-
мап салууга болбойт. Инфекция кирип 
ириўдеп кетїїгє жана аллергияга туш кы-
луусу мїмкїн. Эгер чиркейдин соргон ка-
ны безгек менен ооруган адамдын каны 
болсо, анда ал чиркей ооруну таратуучу 
болуп калат. Ал безгек, сары калтыратма, 
менингит, энцефалит ооруларын жугузуу-
чу болуп эсептелет. Чиркейдин шилекей-
инде кїчтїї аллерген бар.

Дїйнєдє чиркейдин 500дєй тїрї жа-
шайт. Алардын ичинен анофелес тїрїндєгї 
чиркейдин ургаачылары безгек оорусун 
жугузат. Алар жумурткаларын жетилтиш 
їчїн кечкисин жана эрте менен адамдын 
канын сорушат. Жумуртка таштаар учурун-
да кєлмєлєрдї, саздарды, суулуу жерлерди 
издеп таап, жетилген жумурткаларын таш-
ташат. Ушул учурда адамды чакса кан ар-
кылуу безгек мителери адамдын организ-
мине кирип, бул оорунун андан ары єрчїп 
кетишине шарт тїзїлєт.

Безгек оорусу тээ илгертен эле белгилїї 
болгон оорулардын бири. Анын пайда бол-
гон жери деп Африка эсептелинет. Бул оо-
ру бир єлкєдєн экинчисине мигранттар, со-
одагерлер, ишкерлер, туристтер тарабынан 
таралат. Безгекке абдан маани берїї керек. 
Анткени ал ооруга чалдыккандар кєбїнчє 
майыптыкка учурашат. Безгек оорусу аб-
дан оор єтїїчї, кєпкє созулган, ал гана эмес 
єлїмгє чейин алып барган илдет. Адам чир-
кей чаккандан 10-14 кїн єткєндєн кийин оо-
руга чалдыгат. Бирок оорунун белгиси жаз 
айында гана билинет. Оору жугуп калганда-
гы алгачкы белгилери 3 же андан кєп кїн 
дене табынын кєтєрїлїїсї, алсыроо, чый-
рыгуу, себепсиз аз кандуулук, боор жана 
кєкбоордун чоўоюусу, эстен тануу жана тал-
ма кармоо. Бул белгилер байкалар менен 
дароо дарыгерге кайрылуу оў. Безгек бол-
ду деген оорулуу инфекциялык стационарга 
жаткырылып, дароо канын текшертїїсї за-
рыл. Анын натыйжасына карата гана дары-
лоо башталышы керек. Кайдыгерлик жана 
єз алдынча дарылануу дайыма эле жакшы 
натыйжа бере бербейт. Ооруну болтурбоо 
їчїн їйдєбї же сырттабы чиркейден сакта-
нуу керек. Эў жакшысы, саздак жерге бару-
удан, кєлчїктєргє тїшїїдєн качып, табиятка 
эс алууга чыкканда доктурдун кеўеши ме-
нен денеге сыйпоочу клиникалык майларды 
ала жїрїї керек. Ошондой эле чиркейден 
коргонуу їчїн їйдїн терезе, эшигин пласт-
масса, темир тор же даки менен калкалап, 
чиркейден коргоочу атайын торлорду кий-
ип, чымын-чиркейлерди качыруучу заттар-
ды пайдалануу сунуш кылынат. Чарбалык 
мааниси бар сууларда болсо чиркейлердин 
личинкасын жок кылуу їчїн аларды жей тур-
ган гамбузия балыгын кое берїї пайдалуу.
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ры биз мындай мыйзамсыз ишкерликти кы-
скартуу боюнча кєп аракет кылдык. 2012-жы-
лы Улуттук банк “Административдик жооп-
керчилик кодексине єзгєртїїлєрдї киргизїї 
жєнїндє” мыйзам  долбоорун парламенттин 
экономикалык жана фискалдык саясат коми-
тетине сунуштап, комитет аны жактырган. 
Мыйзам долбоорунда лицензиясыз ишкер-
лик жїргїзгєн физикалык жактарга 20 миў 
сом (азыркы 1500 сомдун ордуна), юриди-
калык жактарга (жеке ишкерлерге дагы) 100 
миў сом административдик айып салуу ка-
ралган эле. Комитет аны парламенттин би-
ринчи окуусуна коюп, негедир ал колдоого 
алынбай калды. Быйыл ал мыйзам долбоорун 
биз кайрадан коомдук талкууга алып чыктык. 
Муну кєтєрїп жатканыбыздын себеби, учур-
да 336 мыйзамдуу иштеген акча алмаштыру-
учу жайлар болсо, дагы ошончо санда мый-
замсыз иштеген акча алмаштыруу жайлары 
бар. Алар 1500 сомду оўой эле тєлєп коюп 
кайрадан каалагандай иштеп жатышат” дейт 
Аида Карабаева. 

Жогоруда кеп кылгандай, 21-июнь кїнї 
журналисттер коштогон текшерїї тобу Мо-
сква, Совет кєчєлєрїнїн кесилишиндеги акча 
алмаштыруучу жайларга келдик. Тєрт жур-
налист, Бишкек ШИИББинин бир кызматке-
ри, Улуттук банктын Инспектирлєє башкар-
малыгынын башкы инспекторунун милдетин 
аткаруучу Данияр Жусубалиев, дагы бир ин-
спектор Эрмек Асанжанов менен биргеликте 
алгач бир акча алмаштыруучу жайга келдик. 

Алдын ала бирєє эскерткенби, ал жерде эч 
бир акча алмаштыруучу жарнак, акча ал-
маштыруучу жок болуп чыкты. Кийинки-
сине бардык эле атын атагысы келбеген 
акча алмаштыруу кїркє ээси анда лицен-
зия жок экенин, бирок бїгїн-эртеў аларын 
билдирди. УБнын єкїлї Данияр Жусуба-
лиев акча алмаштыруу жарнактарын алып 
салуу боюнча билдирїї алган-албаганын 
сурады эле, кїркє ээси албаганын айтты. 
УБ инспекторунун айтымында, буга чейин 
ага административдик протокол тїзїлгєн, 
бирок ал дагы деле лицензиясыз иштеп жа-
тыптыр. Акча алмаштыруучу жайдын ко-
жоюну бул жерди май айынан бери ижа-
рага алып иштетип жатканын, ар ай сайын 
ижарачылар алмаша берерин айтып акта-
нып алды. Данияр Жусубалиев мындай ак-
ча алмаштыруучу жайлардын кожоюнда-
ры бир экенин, болгону кызматкерлер ал-
машып турарын айтты эле кїркє кожоюну 
эми “субарендатор” боло калды. Жарнама-
лык жарнак мыйзамсыз илингени тууралуу 
эскертїї алган эмесмин деген кожоюнга 
мэриянын Жарнамалар департаментинин 
башкы адиси Кумар Асанбеков 4-июнда 
келгенин айтты эле кїркє ээси жамандыкта 
болуп, уруксат документин алууга убакыт 
болбогонун бетке кармады. Текшерїїчї 
топту “мадырабаштар” атаган кїркє ээси 
кїркє кимге таандык экенин ачык айтпа-
ды. Кумар Асанбековдун айтымында, мын-
дай мыйзамсыз ишкерлик кылгандар дай-
ыма ушинтип аты-жєнїн жашырып, жок 
ЖЧКны документке жаздыртып коюшат 
экен. Баарынан кызыгы, кїркєнїн ичинде 
“объект ИИМдин кєзємєлїндє” деген жа-
зуу илинип турду. Кїркє ээсинин мамле-
кетке кандай дооматы бар экенин сурадык 
эле ал уруксат алуу машакаты кєп экенин, 
документтештирїї азыркыга чейин “дет-
ский вариантта” жїргїзїлєрїн айтып алды. 

 Улуттук банктын инспектору Эмир 
Жумаевдин айтымында, акча алмашты-
руу лицензиясы 300 сом турат. Бирок рейд 
учурунда єзїн Тимур Карипов (кыргызда 
мындай фамилия жок) деп тааныштырган 
акча алмаштыруучу лицензия алууга 30-35 
миў сом жумшаларын ортого салды. Ак-
ча алмаштыруучулар да аны коштоп, ар 
бир документке акча тєлєнїп отуруп 35-
40 миў сом кетерин айтышты. Бирок 35-
40 миў сомду кимге берип жатышканын 
сурадык эле акча алмаштыруучулар кай-
сы бир структураны, адамды атай алыш-
пады. Алардын базардык принцип менен 
чабуулга єтїп чындыкты айтып жаткандай 
тїр кєрсєтїшкєнї байкалып турду. Совет 
кєчєсїндєгї “Тагай” акча алмаштыруучу 
жайынын кожоюну Жолдоштун айтымын-
да, алар лицензияга бир ай мурун документ 
тапшырышкан. Бирок бир айдан бери ли-
цензия берилбей ортодо айып пул тєлєєгє 
туура келген. УБ єкїлдєрїнїн айтымында, 
“Тагай” акча алмаштыруучу жайында мур-
да да текшерїї болуп, ортодо нааразычы-
лыктар болгон экен. “Улуттук банкка до-
кументтер толук тапшырылса лицензия бир 
айда берилет. А айрымдар бир-эки доку-
ментти тапшырып коюп эле бизге лицензия 
бербей жатат деп даттана беришет. Лицен-
зия 300 сом турат. Лицензия алыш їчїн жа-
ран алгач ЖЧК тїзїп, миллион сом капита-
лы бар экенин тастыктаган кайсы бир бан-
ктын аныктамасын кєрсєтїшї керек” дейт 
УБнын Инспекциялоо башкармалыгынын 
жетектєєчї инспектору Махабат Татыбеко-
ва. Таў калганым, текшерїї убагында биз 
менен барган милиция менен Монополи-
яны жєнгє салуу мамлекеттик агенттиги-
нин Бишкек шаардык башкармалыгынын 
кызматкерлери жогорудагылардын барды-
гына кошкєўїл мамиле жасашты.

P.S. Биз бирге текшерген Совет 
кєчєсїндєгї “Тагай” жана аталы-

шы жок акча алмаштыруучу кїркє їч 
кїндєн соў  эч нерсе болбогондой иш-

теп жатыптыр. Анын каршысындагы 
аталышы жазылбаган акча алмашты-

руучу жайга кирип кагаз 200, темир 100 
теўгени алмаштырууга бердим. Тилек-

ке каршы тыйын жїз теўгени артка 
кайтарып беришти. УБ инспекторло-
рунун чырылдаганы бекер эмес экен де-

ген ойго келдим. 
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