
2023-жылдын 9-апрелине дайындалган  Нарын, Баткен, Ош, Талас жана Чүй облустарынын айрым жергиликтүү 

кеңештеринин депутаттарын шайлоодо аккредитациядан өткөн жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет- 

басылмалардын тизмеги 

№ Басылманын 

аталышы 

Акы төлөө өлчөмү жөнүндө маалымат Жетекчи Координаты 

 

1 

 

Чүй облустук 

“Чүй баяны” 

гезити 

 

Маалымат, имидж жана башка мүнөздөгү материалдар 

үчүн: 

 *Ак-кара түстүү бет – 1 кв см мамлекеттик орган. Үчүн – 

12 сом коммерциялык орган. Үчүн – 20 сом  

*Толук түстүү бет – 1 кв.см мамлекеттик орган. Үчүн – 20 

сом коммерциялык орган. Үчүн – 25 сом  

* Толук түстүү биринчи бет – 1 кв см мамлекеттик орган. 

Үчүн – 25 сом коммерциялык орган. Үчүн – 30 сом  

* Акыркы түстүү бет–1 кв см мамлекеттик орган. Үчүн – 

22 сом коммерциялык орган. Үчүн – 30 сом  

Реклама жана саясий мүнөздөгү материалдар: 

 *Ак-кара түстүү бет – 1 кв см мамлекеттик орган. Үчүн – 

30 сом коммерциялык орган. Үчүн – 40 сом  

*Толук түстүү бет – 1 кв.см мамлекеттик орган. Үчүн – 40 

сом коммерциялык орган. Үчүн – 60 сом  

* Толук түстүү биринчи бет мамлекеттик орган. Үчүн – 50 

сом коммерциялык орган. Үчүн – 80 сом  

Рубрикадагы куттуктоо сөзү- 10 сом 

Куттуктоолор өзүнчө 1 кв см – 18 сом 

Көңүл айтуу 40 сөзгө чейин 250-350 сом +ар бир сөзгө 6 

сом 

Некролог 1 кв см – 20 сом  

Жарнамалык материалдарды даярдоодо жарнак аянтынын 

баасынын -20% 

 

“Чүй баяны” 

Гезитинин башкы  

Редактору 

Ж.Жээналиева 

 

Тел: 0312 61 70 17 

         0312 61 70 18 

Тел: 0707 77 99 21 

E-mail: jypara-71@mail.ru 

mailto:jypara-71@mail.ru


Иллюстративдик материалды даярдоодо жарнак аянтынын 

баасынын- 20% 

Эскертуу: Туруктуу кардарлар үчүн жана көлөмү көп 

учурларда 10% арзандатуулар каралган  

 

2 

 

Кара-Кулжа 

райондук 

“Мезгил үнү” 

гезити 

 

 

Газета айына үч жолу 4 полоса менен кара жана түстүү 

форматта жарык көрөт. 

Газетага жарыяланчу материалдар: 

Макалалардын төлөө өлчөмү ак-кара түст1см.кв-5 сом 

Түстүү бет үчүн 1 см.кв-6 сом 

 

 

“Мезгил үнү” гезитин  

Жетекчиси Аскарбек 

Коңурбаев 

 

 

Тел: 0779 71 30 18 

 

3 

 

Алай райондук 

“Алай таңы” 

гезити 

 

“Алай таңы” газетасына материалдарды чагылдыруу 

төмөндөгү номенклатураларда жүргүзүлөт: 

Биринчи бетке жайгаштыруу(түстүү)-6000с. Эскертүү 

см2-6 сом 

Экинчи, үчүнчү бетке жайгаштыруу-4000с 

Төртүнчү бетке жайгаштыруу-6000с 

 

 

“Алай таңы” 

Башкы редактору  

Ж.Жороева 

 

 

Тел: 0773 01 81 83 

 

4 

 

Баткен облустук 

“Баткен таңы” 

гезити 

 

*Тираж еженедельной газеты «Баткен таңы» цветные 

страницы 1 см.кв – 10 сом  

*Тираж еженедельной газеты «Баткен таңы» 

черно-белые страницы 1 см.кв – 8 сом  

*Реализация газеты «Баткен таңы» 1 шт – 7 сом  

* Подписки газеты за 6 месяцев – 389, 8 

 

Баткен облустук “ 

Баткен таңы” 

гезитинин башкы 

редактору   А.Акматов 

 

Тел: 0322-5 02-64 

         0322-5-07-73 

 

5 

 

Ноокат райондук 

“ Ноокат таңы” 

гезити 

 

*Ар кандай жарыялар түссүз беттин 1 кв.см өлчөмүнө 15 

сом акы алуу менен кызмат көрсөтөт  

*Ар кандай жарыялаар менен макалар акыркы түстүү бет 

үчүн 1 кв.см өлчөмүнө 20 сом акы алуу менен кызмат 

көрсөтөт  

 

“ Ноокат таңы” 

гезитинин  

Башкы редактору 

Н.Абдуллаев 

 

Тел: 03230-5 15 69 

 



*Ар кандай макалар жана жарыялар биринчи түстүү бет 

үчүн 1 кв.см өлчөмүнө 25 сом акы алуу менен кызмат 

көрсөтөт 

 

6 

 

Ош облустук “Ош 

жаңырыгы” 

гезити 

 

Модулдук жарнама 1 кв.см. – 12 сом.  

Кулактандыруулар (мөөр, документ ж.б. жоголгондугу 

тууралуу) Жеке адамдар – 150-200 сом  

Ишкана-мекемелер – 300-350 сом  

Кулактандыруулар (уй, батир, жер участокторун, сатуу, 

аукцон, тендер, сынак ж.б.)  

Жеке адамдар 500-600 сом  

Ишкана-мекемелер 1кв.см. 12 сом 

Куттуктоолор 

Жеке адамдар Суроту жок: 300 сом 

Суроту бар: 500 сом  

Ишкана-мекемелер Суроту жок: 500 сом  

Суроту бар: 800 сом  

Конул айтуу Жеке адамдар 250-300 сом 

 Ишкана-мекемелер 400-600 сом.  

Коммерциялык беттер: тустуу беттер – кв.см. – 14 сом.  

Туссуз беттер 1 кв.см. – 12 сом 

Коммерциялык беттерди даярдоодо жана кызматташууда, 

ошондой эле материал бир нече жолу жарыяланса 

тараптар тарабынан арзандатуулар болот. 

 

“Ош жаңырыгы” 

гезитинин милдетин 

аткаруучу   

К.Кидиралиева 

 

Тел: 03222 7-13-34 

         03222 7-13-26 

  Email: oshjan@mail.ru 
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Талас облустук 

“Талас байрагы” 

гезити 

 

1 кв.см гезит аянтынын стандарттык (базалык) тарифи-8 

сом. 

Саясий партиялар учун: 7200 сом. 

½ бетинин баасы-3600сом 

1/3 бетинин баасы-2400сом 

1/4бетинин баасы-1800сом 

 Ички түстүү беттер- 1см2х9сом 

Ак кара түстүү беттер-1см2х12сом 

 

“Талас байрагы” 

гезитинин башкы 

редактору Кенже 

Бөдөшева 

 

 

Тел: 03422 5-28-20 

Email: 

talasbairagy@mail.ru 

mailto:oshjan@mail.ru
mailto:talasbairagy@mail.ru


Биринчи жана акыркы түстүү 1см2х12сом 

Ак кара түстүү бир бет-7000сом 

Биринчи жана акыркы түстүү беттер-12000сом 
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Нарын облустук 

“Теңир Тоо” 

гезити 

 

Кызмат көрсөтүүнүн түрү : 

Көңүл айтуулар даана -150сом; 

Документтердин, мөөрлөдүн,штамптардын ж.б 

жоголгондугу жана субьектердин жоюлгандыгы же 

жабылгандыгы жөнүндө кулактандыруулар( бир 

сүйлөмдөн ашпаган) даана-220сом; 

Үй-жайды, буюм-тайымдыдарды алмаштыруу,сатуу,же 

сатып алуу, ар кандай эмеректерди, кыймылсыз 

мүлктөрдү, автомашиналарды ж.б сатуу же сатып алуу 

жөнүндө кулактандыруулар (бир сүйлөмдөн ашпаган): 

А) Жеке адамдар үчүн даана-50 сом 

Б) Жамааттар үчүн даана- 100 сом 

Некрологдор, эскерүүлөр, эс тутумдар 1 см2- 5сом; 

Куттуктоолор: 

А) Жеке адамдар үчүн (сүрөтү менен) даана- 200сом 

      Сүрөтсүз даана- 150 сом 

Б) Жамааттар үчүн- 1 см2-6 сом 

Райондор, айыл өкмөттөрү, ишканалар, мекемелер, 

уюмдар менен келишим түзүү жолу аркылуу акы алуу 

1см2 -5 сом 

 1 полоса- 5000сом 

Башка бардык кулактандыруулар жана рекламалар: 

А) Республикалык бардык уюмдар жана мекемелер үчүн 

1см2-10 сом 

1 полоса – 10000сом 

Б) Облустагы бюджеттик мекемелер үчүн 1см2-7 сом 

1 полоса –7000сом 

 

“Теңир Тоо” 

Гезитинин башкы 

редактору Дүйшеев 

Талантбек 

Кубанычбекович 

 

Тел: 03422 5-03-01 

           5-13-20 

           6-03-22 

E mail:miratt78mail.ru 

 Aiken_baisary@mail.ru 

          



В) Коммерциялык структуралар, чарбалык эсептеги 

жамааттар жана жеке адамдар үчүн 1см2-10 сом 

1 полоса- 10000сом 

Г) Эл аралык уюмдар үчүн 1см2-12сом 

1 полоса- 12000сом 

Д) Саясый рекламалар 1см2-13 сом 

1 полоса – 13000сом 

  

 

 

9 

 

Жайыл райондук” 

Жайыл пресс” 

гезити 

 

Одна полоса за ед-10000 сом 

½ полосы за ед  -5000сом 

¼ полоса за ед  -2500сом 

1/8 полоса за ед  -1250сом 

Одна строка за ед  -10сом 

Одна полоса ( цветная)-10000сом 

Одна полоса (черно-белая)-5000сом 

½ полосы (цветная)-5000сом 

½ полоса (черно-белая)-2500сом 

1/4полоса (цветная)-2500сом 

1/4полоса (черно-белая)-1250сом 

1/8 полоса (цветная)-1250сом 

1/8 полоса (черно-белая)-625сом 

Одно строка-10 сом 

 

 

Жайыл пресс” 

гезитинин башкы 

Редактору Кузекеев 

Акылбек  

Т 

ел: 03133 23-59-02 

         0551 96-90-09 

 


