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- Айтсаўыз, кредит боюнча кєйгєй 
кандай учурлардан улам келип чыгат?

- Кредит – бул карыз алуучуга жана кре-
диторго тобокелдикти камтыган жооптуу 
жана татаал процесс. Кыргызстандын ры-
ногунда финансы-кредит мекемелери та-
рабынан кєптєгєн кредиттик продукттар 
сунушталган, алардын ар бири тїрлєрї, 
мєєнєттєрї, пайыздык чендери жана башка 
параметрлери боюнча айырмачылыктары 
бар. Кредиттєє процессинин татаалдыгына 
карабастан, алардын негизинде кредиттєє 
системасы тїптєлгєн жана кредиттєєнїн їч 
негизги принциби бар.

•Алардын биринчиси – бул акы тєлєє 
принциби, мунун єзї кредиттик каражат-
тарды колдонгондугу їчїн тєлєє зарыл 
экендигин тїшїндїрєт. 

•Экинчи принцип – бул кредиттердин 
эки тарап белгилеген белгилїї бир мєєнєт-
кє бериле тургандыгын билдирїїчї мєє-
нєттїїлїк принциби. 

•Ал эми їчїнчї принцип – бул кайта-
рымдуулук принциби, ал кредиттин кредит 
берїїчїгє толугу менен кайтарылып бери-
лиши зарыл экендигин билдирет.

Мына ушул їч принципти аткарууда ка-
рызкор тарабынан алынган милдеттенме-
лерин толук аткарылбаган учурда  Кредит 
боюнча кєйгєйлєр келип чыгат. 

- Жагымдуу жаўылык сыяктуу эле, 
жаман кабар дагы адамдын турмушун-
да сєзсїз болуп тураары анык. Андык-
тан, кыйын кырдаалда кредитор тара-
бынан “абалга кирїї” деген тїшїнїк 
болобу? 

- Сиз айткандай “абалга кирїї” тїшїнїгї 
банктын єзїндє да, сот чєйрєсїндє да жок.  
Туура айтасыз, жакын туугандын єлїмї, 
ооруга чалдыгуу, банкрот болуу, туруктуу 
айлык тапкан жумуштан ажыроо сыяктуу 
терс кєрїнїштєр турмушта эртеби-кечпи 
кездешпей койбойт. Бирок, мунун бири да 
насыя боюнча тєлєєлєрдї токтотууга шыл-
тоо боло албайт. Айрым учурларда банк тє-
лєєлєрдїн мєєнєтїн узартууга же карызды 
реструктуризациялоого макулдук берїї ме-
нен кардардын абалына кириши мїмкїн. 

- Демек, кредит алган тараптан карыз 
алуучу кандайдыр бир колдоону кїтїї 
татаал турбайбы?

- Такыр эле карыз алуучуга кредитор кол-
доо кєрсєтпєйт деп айтыштан алысмын. 
Эгерде сизде кредиттин ордун жабууда ай-
кын кєйгєйлєр орун алып, банкты єзїўїз-
дїн оор финансылык абалыўыз боюнча 
ишендирип, кайра тєлєп баштайм деп убада 
берсеўиз, анда ФКМ тємєнкї жеўилдиктер-
ди сунушташы мїмкїн: 

- айыптык санкцияларды алып салууга;
- пайыздарды тєлєбєй турган жеўилде-

тилген мезгилди (кредиттик каникул) бел-
гилєєгє;

- кредит боюнча реструктуризациялоого. 
- Кредит боюнча реструктуризация-

лоо деген сєз эмнени  тїшїндїрєт?
- Кредит боюнча карызды реструктуриза-

циялоо – бул, кредиттер боюнча карыздын 
ордун жабуу тартибин єзгєртїїнї караган 

Кредит боюнча кєйгєй келип 
чыккан учурда…

Кыйынчылыктан арылуу їчїн 

кредит алгандан кийин, андан куту-

луунун кїўгєй-тескейи ар бир эле 

керектєєчїгє маалым боло бербесе 

керек. Катардагы керектєєчї кандай 

гана жагдай жаралбасын, Финансы 

Кредиттик Мекемелер карызды ке-

чип коюшу мїмкїн деп ойлоп жїрїшї 

ыктымал. Андыктан, мындай абалга 

туш келген кезде кандай аракет кє-

рїп, кимден жардам сурап, кайда 

кайрылуу керек? деген суроолорго 

жооп алуу максатында Кыргыз Рес-

публикасынын Улуттук банкынын 

Нарын областык башкармалыгынын 

кєзємєл бєлїмїнїн инспектору Ас-

кербек уулу Самарбекке кайрылып, 

тийиштїї жоопторду ала алдык.

жол-жобо. Тагыраак айтканда, пайыздык 
чен єлчємїнїн, кредиттин ордун жабуу 
кїндєрї жана мєєнєттєрї боюнча тєлєє 
графигин азайтуу жагына єзгєртїїнї жана 
ага ылайык ар айлык тєлємдєр суммасын 
тємєндєтїїнї тїшїнїї зарыл. Практикада 
кредитти реструктуризациялоонун тємєн-
кїдєй тїрлєрї колдонулат:

•кредитти кайтаруу мєєнєттєрїн  єзгєр-
тїї, ага ылайык ар айлык тєлємдєр сумма-
сы азаят.

•Кредитти пайдалангандыгы їчїн па-
йыздарды тєлєєнїн жана тиешелїї тєлєм-
дєрдї 3-12 айга мєєнєтїн узартууда турган 
ордун жабуунун жеўилдетилген мезгилин 
(кредиттик каникул), бирок кредит боюнча 
негизги карызды ай сайын тєлєє менен бе-
рїї.

•Кредит боюнча карызды толук кайра 
каржылоо менен калган карыздын сумма-
сын мурдагыга караганда кыйла ыўгайлуу 
шартта тєлєє. Мисалы кредиттин тєлєє 
мєєнєтїн узартуу менен проценттик ставка-
сын азайтуу ж.б. 

•Карызды тєлєє режимин жана тейлєє 
тартибин єзгєртїї карыз алуучуга мєєнєтї 
єткєн негизги карыздын топтолуп кетпеши-
не жана ага кошулган туумдар жана айып-
тардын кєбєйїп кетпешине жардам берїї.

•Чет єлкє валютасында алынган кредит-
терди сомго которуу (конвертация) чет єлкє 
валютасынын фондулук рыноктогу курсу-
нун єсїшїнїн негизинде карызкордун кре-
дитти тєлєєдє жаралган кыйынчылыктан 
келип чыккан кєйгєй болушу мїмкїн.

- ФКМ кредитти толугу менен кечи-
рїїсї мїмкїнбї? 

- Кээ бир учурларда мїмкїн, алар дайы-
ма эрежеден єзгєчєлєнїп турат. Негизинен 
карызкор кредитти кайтарып бере албай 
калган учурда, Банк кредитти (тїп тамы-
рынан баштап) кечет деп їмїт кылбашы 
керек. Банктын мїмкїнчїлїктєрїн ашыкча 
баалоонун кажети жок. Анткени алар биз-
ге кредитке берип жаткан акчаларды єздє-
рї басып чыгарбайт. Бирок, канткен менен 
ФКМ карызкордун насыясын кечїї туу-
ралуу чечим чыгарган кїндє да, бул кадам 
кайрымдуулук иш болуп саналбайт. Финан-
сылык тїзїмдєрдє бул жол-жобо кєйгєйлїї 
(жаман) кредиттерди эсептен чыгаруу деп 
аталат. Карызкорго карата колдонулуучу 
мындай жол-жобонун себептери кєп деле 
эмес. Мисалы: карызкор каза болгон же 
толугу менен ишке жараксыз болуп калган 
учурда (майыптык). Эгерде карызкордун 
мураскорлору жок же карызды жабууда же 
аны азайтуу їчїн сатууга баалуу мїлк жок 
болгон учурда гана, кредит эсептен чыгары-
лышы мїмкїн.

Мындай учурларда Финансы Кредиттик 
Мекемелерде карызды кечїї маселеси да-
йыма жеке тартипте чечилерин унутпоо єтє 
МААНИЛЇЇ! 

- Кредиттик таржымалдар тууралуу 
айта кетсениз?

- Кредиттик тарых-таржымал – єзї жє-
нїндє топтолгон бардык маалыматтарды 
камтыйт, анын ичинде карыз алуучу алган 
кредиттик милдеттенмелерин так аткар-
ганбы, кредитти кайтаруу мєєнєттєрїн 
єткєрїп жиберген жокпу жана башка ушул 
сыяктуу суроолорго жоопторду тапса бо-
лот. Бул маалыматтардын баардыгы ФКМ-
дер їчїн єтє маанилїї жана насыя берїїдє 
чоў таасирин тийгизет. Мындай кредиттик 
досье жїргїзїї мїмкїнчїлїгї салыштыр-
малуу “Ишеним” кредиттик маалыматтык 
бюросу иштеп баштагандан бери тїзїлгєн. 
“Ишеним” КМБ жеке жана юридикалык 
жактар жєнїндє берилген позитивдїї жана 
негативдїї кредиттик маалыматты сактап, 
иштеп чыгып, кредиттик тарых таржымал-
ды тїзєт. “Ишеним” КМБ келип тїшкєн 
маалыматтарга єз алдынча єзгєртїїлєрдї 
киргизбейт. Андагы маалыматтарды ФКМ 
кандай тїрдє берсе, ошондой калыпта сак-
тайт. Ал эми, маалыматтарга єзгєртїї кир-
гизїїгє кайсыл ФКМ тарабынан маалымат 
берилсе, ошол ФКМ тарабынан гана єзгєр-
тїїгє болот.

ТИЛСИЗ ЖОО

“ªðò-òèëñèç æîî”äåï  áåêåðèíåí àé-
òûëáàñà êåðåê, ºðò  êàí÷à äåãåí  ìàòå-
ðèàëäûê ÷ûãûìäàðäû, àäàì  ºìїðїíº  
êîðêóíó÷òàðäû àëûï êåëåò. 

Àëñàê, ºòêºí æûë è÷èíäå Íàðûí ðà-
éîíóíóí àéìàãûíäà 18 ºðò êûðñûãû 
êàòòàëûï, ºðòòºí êåëãåí ÷ûãûìäàð 
1814979 ñîìäó, àë ýìè Íàðûí øààðûí-
äà 25 ºðò êûðñûãû êàòòàëûï, 2996151 
ñîìäó  òїçãºí.  Áàøêà÷à àéòêàíäà 
2018-æûëãà ñàëûøòûðìàëóó ºðòòºð-
äїí ñàíû 14 ïàéûçãà àçàéûï, ºðòòºðäї 
º÷їðїїãº áàðãàí ºçäїê êóðàìäûí ÷å÷-
êèíäїї æàíà íàòûéæàëóó àðàêåòòåð-
äèí íàòûéæàñûíäà ºðòòºð óáàãûíäà 
18 ìèëëèîí 306 ìèў 400 ñîìäóê ìàòå-
ðèàëäûê áàéëûêòàð ñàêòàëûï êàëûí-
ãàí.

Єрттїн чыгуусуна тиричиликке колдо-
нуучу электр жабдыктарын колдонуудагы 
єрт коопсуздук эрежелеринин бузулушу, та-
меки тартуудагы этиятсыздык, жылытуучу 
мештердин жана морлордун туура эмес тї-
зїлїшїнєн, отко этиятсыздык менен мами-
ле кылуу, автотранспорттук техникаларды 
пайдаланууда єрт коопсуздук эрежелердин 
бузулушу, газ, керосин, бензин менен иш-
тєєчї тиричилик буюмдарын жана башка 
тїзїлїштєрїн пайдалануу эрежесинин бу-
зулушу сыяктуу себептер болот. Мисалга 
алсак, газ, керосин, бензин менен иштєєчї 
тиричилик буюмдарын пайдалануу эреже-
синин бузулушунан эки єрт материалдык 
тїз чыгым келтирилген эмес, єрт убагында 
эки адам кїйїк жаракатын алса, балдардын 
от менен ойноосунан эки єрт чыгып, 371825 
сомдук чыгымды тїзгєн. 

2020-жылы январь айынын ичинде тєрт 
єрт кырсыгы катталып, анын їчєєсї  ту-
рак жайларда болгон.  Ага себеп от жа-
гуучу мештердин жана морлордун туура 
эмес орнотулушунан, ошондой эле электр 
жабдууларын, анын ичинен колго жасалган 
электр жылыткычтарын колдонуудагы эре-
желердин бузулушунан келип чыгууда. 

Нарын шаардык єзгєчє кырдаалдар бєлї-
мї турак їйлєрдє,  жатаканалардын бєлмє-
лєрїндє жарылуучу, єрт коркунучун туудур-
ган заттар, материалдар колдонулган жана 
сакталган ар кандай устаканаларды жана 
кампаларды кармоого тыюу саларын эс-
кертет. Мындан сырткары газ тїтїктєрїнїн 
газ баллондорунан жана приборлордон газ 
чыкканын текшерїї їчїн ачык отту колдо-
нууга, тоўуп калган трубопроводдорду, ин-
женердик коммуникацияларды жылытууга 
тыюу салынат. Тоўуп калган трубопровод-
дор, инженердик коммуникациялар, газ 
баллондор, ысык суу, буу жана ысытылган 
кум менен жылытылат. 

Ал эми квартираларда, турак жай бєл-
мєлєрїндє тємєнкїлєргє тыюу салынат: 
балкондордо жана лоджияларда, тепкичтер 
жайгашкан аянтчаларда, цоколдук аянттар-
да, подвалдарда, їйдїн чатырында тез ту-
танган жана кїйє турган суюктуктарды, газ 
баллондорун сактаганга, тєшєнчїдє тамеки 
чегїїгє, тамекини балкондон же лоджиядан 
ыргытууга, даярдалып жаткан тамакты пли-
тага кароосуз калтырууга, имаратта адамдар 
жїргєн учурда тїнкїсїн тепкичтер жайгаш-
кан жердеги жарыкты єчїрїїгє, алардын 
эшигине кулпу салууга, кыйынчылык ме-
нен ачыла турган илгичтерди салууга, ко-
нок бєлмє менен ашкана бєлмєсї кошулган 
учурда газ тїзїлїштєрїн (мештер, казандар, 
суу жылыткычтары) орнотууга, от жагуучу 
мештерди жана морлорду єз убагында та-
залап турууну, колго жасалган жылытуучу 
электр шаймандарын колдонбоону, электр 
шаймандарын кароосуз калтырып кетпєєнї 
эскертет.

 М.КЕНЖЕШОВ,
Нарын шаардык жана Нарын 

райондук Єрткє каршы бєлїмїнїн 
єрт єчїрїї жана  алдын алуу 

бєлїмїнїн  улук офицери,  майор.  

Áèðãåëåøèï êûðñûêòûí 
àëäûí àëàëû

Жаратылыштын мыйза-
мы ушул: адам пендеси бу 
жарыкчылыкка ыўаалап 
ыйлап келип, анан жакын-
дарын ыйлатып, жалган 
дїйнє менен кош айтышып 
кете берет экен. Бул жолу 
да ошондой болду. Єткєн 
жылдын кїз айы капорто-
сунан ооп калган учурда  
эў эле жакын адамыбыз-
ды ажалга тарттырып жи-
берип, томсоруп отуруп 
калдык. Бирибизге жар, 
бирибизге апа, бирибизге 
чоў эне, бирибизге таене 
болгон -Сейдашова Май-
рамбїбї акка моюн сунуп, 
чын дїйнєгє сапар алды. 
Ары карап ыйладык, бери 
карап ыйладык, акыры 
Курандан башка айла жок 
экени баарыбызды ынан-
дырды. 

Эми маркумду эскерїї менен, басып єткєн 
жолу тууралуу балдары менен неберелери-
не гана эмес, тааныгандарына жана кєргєн 
билгендерине айтып берїї менен жакын ада-
мыбыздын алдындагы милдетибизден толук 
кутула албасак да четинен азайтуубуз шарт.

Ал быйыл 8-март кїнї 67 жашка чыкмак. 
Канча жылдан бери аялзатынын аруу май-
рамы белгиленген кїнї чогулуп алып, кут-
тугубузду айтып, каалоо-тилектерибизди 
билдирип, їй ичи бапырап толуп турар эле. 
Ургаачынын кєбїндє жок мээримдїї сапаты 
менен баарыбызды алкап, жаркылдаган ажа-
ры менен бакытка чулгап турчу. Аттиў, бири 

ЭСТУТУМ

Дайыма биз  мененсиз,
асыл адам

кем дїйнє, эми асылган 
оорунун азабынан акыретке 
кеткен ушул баа жеткис ада-
мыбызды эстеп, жан дїйнє-
бїз эўшерилип турат.

Сейдашова Майрамбїбї 
1975-жылы Кыргыз мам-
лекеттик университетинин 
филология факультетин ар-
тыкчылык диплому менен 
бїтїргєндєн кийин эмгек 
жолун Нарын шаарында-
гы Токтогул атындагы орто 
мектепте мугалим болуп 
иштєє менен баштаган. Ки-
йин Киров атындагы орто 
мектепте, 1986-жылдан 
тартып, ємїрїнїн акырына 
чейин Нарындагы педаго-
гикалык окуу жайында оку-
туучу болуп иштеп келген.

Їй бїлєдє гана эмес 
ишинде да ар дайым ал-
дыўкы адам болгон. Орто 

мектептерде кыргыз тилин жана адабиятын 
окутуу методикасы боюнча бир катар тезис-
монографиялардын автордук докладдары 
менен чыгып, республикалык семинар ке-
ўешмелерде кыргыз тилин єнїктїрїї боюн-
ча бир катар маселелерди кєтєргєн. Респуб-
ликалык «Жылдын мыкты мугалими» кароо 
сынагынын катышуучусу катары сынактын 
эки жолку жеўїїчїсї аталган.

Азыр мээримин эстейбиз, басып єткєн жо-
лун эстейбиз, анан Куран окуйбуз. Тиги дїй-
нєдє жайын берсин деп тилейбиз. Ємїрїбїз 
єткїчє аў-сезимибизден алыстабайсыз, асыл 
адам!

Жолдошу Иманакун Асанов,  балдары жана неберелери.

Курманов Мааметкандын   наамы-
на    2015-жылы  17-июнда   берилген код 
ОКПО 20574329  (ИНН 21702196501112)   
кїбєлїгї жоголгондугуна байланыштуу  
жараксыз деп табылсын.

Бекирова Дамиранын  наамына    2018-
жылы  7-майда   берилген код ОКПО 
30196727  (ИНН 10311197300888)   кїбє-
лїгї жоголгондугуна байланыштуу  жа-
раксыз деп табылсын.


