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Басууга 2020-жылдын 
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саат 16.20да кол коюлду.

Токтоналиев Шапаридиндин  наамына    1995-жылы 
25-сентябрда  берилген код ОКПО 20494180  (ИНН 
22802195710015)  кїбєлїгї жоголгондугуна байла-
ныштуу  жараксыз деп табылсын.

Джумакеева Эльмиранын  наамына    2005-
жылы 25-январда берилген код ОКПО 23598738  
(ИНН 13008197000614)  кїбєлїгї жоголгондугу-
на байланыштуу  жараксыз деп табылсын.

АУКЦИОН 
ЄТКЄРЇЛЄТ

Нарын районунун Сары-Ой 
айыл аймагынын айыл єкмєтї-
нїн  кайра бєлїштїрїї фонду-
сунун Мїрзєнїн їстї, Айылдын 
чыгыш тарабы, БСРдин алды, 
Кайкалак  участкалары  боюн-
ча сугат  жерлерин  ижарага бе-
рїї боюнча аукцион  єткєрїлєт. 
Аукцион 2020-жылы 12-март-
та,  саат 10.00дє айыл єкмєт-
тїн имаратында єтєт. Арызды 
кабыл алуу 2-мартта аяктайт. 

Óëóòòóê áàíê ìààëûìäàéò

Мыйзамсыз иш алып 
барган уюмдардан 

алыс болгула
Урматтуу окурмандар, сизге кимдир бирєєлєр їстїнє 

кєп пайыз кошуп акча таап берїї їчїн каражатты тартууга, 
кошумча киреше табууга кепилдик берип, ага досторду да 
чакырууга їндєдї беле? Анда сак болуўуз, бул ийгилик-
тїї инвестициялык компания чындыгында - финансылык 
пирамида болуп чыгышы мїмкїн. Финансылык пирами-
даны кантип таанып билїї керек, алар кандайча иш алып 
барышы мїмкїндїгї тууралуу Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы тємєдєгїлєрдї маалымдайт.

Финансылык пирамида
Акыркы кездерде облус ичинде жа-

рандарга - кыска мєєнєттє, эч кандай 
убаракерчиликсиз, єз каражаттарын 
кєбєйтїп кайра кайтарып беребиз 
- деген ар кандай уюмдар пайда бо-
лууда. Алар жарандарды жагымдуу 
шартта, жогорку пайыздык чендер 
жана башка сыйлыктар менен кы-
зыктырып, ар кандай жолдор менен 
элдин акча каражаттарын чогултууда. 

Финансылык пирамида – деп, ка-
тышуучуларынын акча каражатта-
рын ар кандай мыйзамсыз жолдор 
(алдамчылык ыкмасы) менен алып 
келишимдерде кєрсєтїлгєн милдет-
терин же оозеки берген убадаларын 
аткарбаган жана жарандардын бер-
ген акча каражаттарын кайра кай-
тарбаган уюмдарды атасак болот. 
Алар алгач жарандарды кызыкты-
рыш їчїн, баштапкы катышуучулар-
га убадаланган акча каражаттарды, 
сыйлыктарды жана башка белектер-
ди берип, адамдарга жогору киреше-
лерди убада кылуу принциби менен 
иштешет. Бирок мындай финансы-
лык пирамидалар баардык каты-
шуучуларга берген убадаларын жана 
милдеттенмелерин аткара алышпайт. 
Анткени, алардын иштеген схемасы 
боюнча баардык катышуучуларга 
берген убадалары боюнча  ашыкча 
акча каражаттарын тартуулоо мїм-
кїн эмес. Белгилїї мезгил єткєндєн 
кийин мындай уюмдар єздєрїн банк-
рот деп жарыялашат да, аларга ишен-
ген инвестор катарындагы жєнєкєй 
жарандар зыянга учурашат. 

Мисалы: Сиз бир суммадагы акча 
каражаттарыўызды салып, бул уюм-
га мїчє болуп кирдиўиз. Мындан 
кийин убадаланган акча каражаттар-
ды, сыйлыктарды жана башка бе-
лектерди алыш їчїн, сиз бир канча 
жарандарды мїчє катары бул уюм-
дарга киргизишиўиз шартталат. Ал 
жарандар дагы єздєрїнїн алдына 
башка жарандарды чакырышы талап 
кылынат. Ошентип, мындай меха-
низм менен бул уюмдар белгилїї бир 
убакытка чейин  иштей берет да, жы-
йынтыгында, уюмдун уюштуруучула-
ры єз максаттарына жеткенден кийин 
топтолгон акча каражаттарды алып 
качып кетишет. 

Ушуга байланыштуу Улуттук банк-
тын Нарын областтык башкармалы-
гы бардыгыўыздарды сак болууга 
чакырат. Кєз боёмочулардын (ал-
дамчылардын) торуна тїшїп калбаш 
їчїн жана єздєрїнїздєрдїн акча ка-

ражаттарыўыздарды жоготпош їчїн 
финасылык пирамиданын негизги 
белгилерин эсиўиздерден чыгарба-
ўыз.

Финасылык пирамиданын 
белгилери:

•кыска мєєнєттїн ичинде жогор-
ку пайыз менен киреше табуу. Мын-
дай салымдардын пайыздарынын 
кєлємї банктык аманаттардын па-
йыздарынан жогору;

•уюмга мїчє катары кирїї їчїн 
тєлєм;

•башка жаўы мїчєлєрдї тартуу 
жана ал їчїн киреше табуу;

•келишимдердин шектїїлїгї же 
жоктугу;

•уюмдун документтеринин жок-
тугу;

•кєп мїчєлєрдї тартууда ар кан-
дай белектерди берїї;

•финансылык документтеринин 
жоктугу;

•жыйналышта кєргєзмє катары 
сыйлыктарды берїї жана байгелерди 
ойнотуу.  

Эгерде сизге финасылык кыз-
маттарды сунуштоодо жогорудагы 
кєрсєтїлгєн шарттардын бири бар 
болсо, анда акча каражаттарыўарды 
берерден мурда кесипкєй адамдар 
менен кеўешиўиз. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкынын Нарын областтык баш-
кармачылыгы эскертет: Жарандар-
дан сактык аманаттарын-депози-
терин Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын лицензиясы 
бар банктар, микро финансы-
лык компаниялар жана кредит-
тик союздар гана кабыл алышат. 
Лицензияда ошол коммерциялык 
банктын, микрофинансылык ком-
паниянын жана кредиттик союздун 
жеке адамдардан аманаттарды кабыл 
алууга укугу тике эле кєрсєтїлїїгє 
тийиш. 

Сиз кошумча финансылык киреше 
алуу максатында єзїўїздїн анча кєп 
эмес акчаўызды кєрїнїктїї финан-
сылык киреше алуу максатында же 
башка тїрдєгї кошумча тєлєєлєр 
їчїн салып жатып, чоў тобокелге ба-
руу менен кошумча тєлєєлєрдї гана 
эмес тєккєн акчаўызды да ала албай 
калаарыўыздарды унутпаўыз.

Ар кандай суроолорго жооп алуу 
їчїн Улуттук банктын Нарын област-
тык башкармалыгындагы атайын 
коомдук кабылдамага кайрылыўыз.

Байланыш телефондору: 
5-04-72, 5-04-42. 

1.Ак-Талаа райондук токой 
чарбасынын Куртка токой бє-
лїмїнїн “Кайыўды-Булак” 
участкасынан 31-кварталынын 
23-выделинен 2,0 га жер аянты-
на рекреациялык жана туристтик 
багытта конкурстун негизинде  
ижарага берилет.

2.Ак-Талаа райондук токой 
чарбасынын Ак-Тал токой бєлї-
мїнїн “Жол-Карагай” участка-
сынын 58-кварталынын 1-выде-
линен 1,0 га жер рекреациялык 

жана туристтик багытта конкурс-
тун негизинде берилет.

3.Конкурс єтїїчї жер. Ак-Та-
лаа токой чарбасынын админист-
рациялык кеўсеси, Баетов айылы 
А.Асаналиев кєч. №10, 6-март 
2020-жыл.

Конкурстук пакеттерди кабыл 
алуу 2020-жылдын 2-мартына 
чейин.

Кошумча маалымат алуу  
їчїн байланыш тел: 

(0707) 837483, (0703) 537753.

ИЖАРАГА БЕРИЛЕТ

Конкурска катышуу їчїн тємєнкї 
документтер  талап кылынат:

Сынакка катышуу їчїн жеке арызы,  фото сїрєтї, 
паспортунун кєчїрмєсї. Кесипттик билими жєнїндє 
диплому, эмгек китепчелеринин кєчїрмєлєрї керек 
(айыл єкмєтїнїн жооптуу катчысы тарабынан кїбє-
лєндїрїлїп ырасталышы керек). Юридикалык та-
раптарга уюштуруучу документтери кошумча талап 
кылынат. Ошондой эле кызматты уюштуруу їчїн 
каржылык сунушу керек. Негизги функционалдык 
милдеттери менен жана кошумча маалыматтарды 
айыл єкмєтїнєн алсаўыздар  болот.

Талапкерлер тиешелїї документтерди маалымат 
каражаттарында кулактандыруу жарыяланган кїн-
дєн тартып, 10 календардык кїн ичинде кечки саат 
16:00гє чейин айыл єкмєтїндє кабыл алынат.

Кабыл алуу дареги:  Кыргыз Республикасы, Нарын 
облусу, Нарын району, Орток айылдык аймагынын 
айыл єкмєтї Таш-Башат айылы,  Єскєнбаев кєчєсї 
№2,  айыл єкмєтїнїн имараты. 

Документтерди айыл єкмєттїн жооптуу кат-
чысы кабыл алат. Кошумча маалыматтарды 
(0707) 467890 телефондордон алсаўыздар бо-
лот.

Орток айыл аймагынын айыл єкмєтї сапаттуу кызмат кєрсєтїїнї уюштуруу максатында, 
айыл аймакта катуу таштанды калдыктарын (КТК) чыгарууга багытталган жеке жана 

юридикалык жактардын арасында 

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ

1) Кесиптик билимдин деўгээли: 
- ветеринария багытында жогорку кесиптик били-

ми же орто кесиптик билими.
2) кесипттик компетенттїїлїгї:
-Билгичтиги:
- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын 

сапаттуу аткаруу;
- документтерди, маалыматтарды, суроо-талап-

тарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
- тиешелїї чєйрєдєгї ата мекендик жана чет єл-

кєлїк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык 
иште колдонуу;

- кызматтык милдеттерге ылайык єз ишин натый-
жалуу пландаштыруу;

- жарандардын кайрылууларын кароо жана жооп-
торду даярдоо;

- мамлекеттик же расмий тилде иштиктїї кат алы-
шуу;

- командада иштєє.

Сынакка катышуу їчїн тємєнкї
 документтер керек:

Жеке арызы, кадрларды эсепке алуу баракчасы, 
фото сїрєтї, паспортунун кєчїрмєсї. Кесипттик би-
лими жєнїндє дипломдун, эмгек китепчелеринин 
кєчїрмєлєрї, билими, иш стажы 1 жылдан кем эмес 
жана квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий 
даража жана илимий наам ыйгарылгандыгы туура-
луу документтеринин кєчїрмєлєрї (нотариалдык 
мекемелер тарабынан кїбєлєндїрїлїп ырасталышы 
керек). Негизги функционалдык милдеттери менен 
айыл єкмєтїнєн таанышып билсеўиздер болот.

Талапкерлер документтер кулактандыруу жарыя-
ланган кїндєн тартып 10 календардык кїн ичинде, 
кечки саат 16:00гє чейин айыл єкмєтїндє кабыл 
алынат.

Кошумча маалымат алуу їчїн 
тємєнкї телефондорго кайрылсаўыздар 

болот. Тел: (0707) 467890.

Орток  айыл аймагынын айыл єкмєтї айыл єкмєтїнїн элге ветеринардык 
кызмат кєрсєтїї боюнча жеке менчик ветеринардык сервистерди алуу боюнча 

АЧЫК  СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ
Æåêå ìåí÷èê âåòåðèíàðèÿ áîþí÷à àäèñêå òºìºíêїäºé 

êâàëèôèêàöèÿëûê òàëàïòàð áåëãèëåíåò.

Урматтуу Ат-Башы айылынын тургундары!
Ат-Башы айылынын Ак-Єргє конушунан 5872,0 

чарчы метр муниципалдык  жер аянтына  мал союу-
чу жай куруу їчїн аукцион  жарыяланат. Аукцион  
2020-жылдын 5-мартында саат  14:00дє Ат-Башы 
айыл єкмєтїнїн  имаратында  єтєт. Аукционго ка-
тышуу  їчїн айыл  єкмєттїн жер, турак-жай,  ком-
муналдык  иштер жана мамлекеттик  сатып алуулар  

боюнча  башкы адиси У.Акматовго  арыз жана тие-
шелїї  документтерди  тапшыруу керек. Документ-
тер  04.02.2020-жылдан 04.03.2020-жылга  чейин 
саат  09.00дєн 17:00гє чейин кабыл алат.

Эскертїї: Бул жер аянт бир гана мал союучу жай 
куруудан башка багытка  берилбейт.

Сурап-билїї телефону: 
0779 402619, 0702 693054.

КУЛАКТАНДЫРУУ

Сынакка катышуу їчїн долбоорлор жободо кєр-
сєтїлгєн тийиштїї арыз жана иш кагаздары менен 
2020-жылдын 2-март кїнї саат 18.00гє чейин “Жум-
гал районун єнїктїрїї фондусуна” тапшыруулары 
зарыл.

Эскертїї: 2020-жылдын 2-март кїнї саат 
18.00дєн кечиккен долбоорлор кабыл алынбайт.

Дарек: Жумгал району, Чаек айылы Э.Матыев 
кєч.№127.Сурап-билїї тел: 0707 997 667; 0990 707 
886.

Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн 2014-жылдын 10-ноябрындагы ¹633 токтому 
менен бекитилген “Региондорду єнїктїрїї фонддорун тїзїїнїн тартиби жєнїндє” жобонун 

талаптарына ылайык “Жумгал районун єнїктїрїї фондусунун” эсебинен каржыланчу
 долбоорлорду тандап алуу боюнча

СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ


