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

кеңештеринин депутаттарын шайлоодо аккредитациядан өткөн жалпыга маалымдоо каражаттары, жана 

басылмалардын тизмеси 

 

№ ТВнын аталышы Акы төлөө өлчөмү жөнүндө маалымат Жетекчи Координат 

 

1 

 

“СТВ” Чүй облусттук 

телерадиокомпаниясы 

 

А. Шайлоо компаниясындагы үгүт материалдыр үчүн 

Аткарылуучу иштердин тизмеси/убакыт 

ченеми/баасы(сом)  

Танкы СТВ туз эфирде конок (8:00-10:00) 1 мин 1000 

сом Танкы СТВ сюжет 1 мин 2000 сом  

Түз эфир (18:00-22:00) 1 мин 1200 сом 

 Атайын көрсөтүү (заказ менен) 1 мин 2000 сом 

Жаңылыктар топтомундагы сюжет 1 мин 3000  

Баннер 10 сек 800 Рекламалык роликтерди даярдоо 1 

мин 5000 

Рекламалык роликтерди көрсөтүү 1 мин 3000 

Документалдык фильмдин сценарийи үчүн 1 мин 

3000 Документалдык фильмди даярдоо (10 мин) 1 

мин 1500 Документалдык фильм көрсөтүү 1 мин 1200 

Көчүрү(10 мин) 1 мин 1000 Куттуктоо (сүрөтү менен) 

1 мин 500 Куттуктоо (сүрөтү жок) 1 мин 300 Жеке 

кайрылуу 1 мин 1500 Куттуктоо (видео менен) 1 мин 

1000 Жүгүртмө кулактандыруу (бегущ. строка) 

символго 3,5 Б. Башка юридикалык жактар жана жеке 

адамдар учун Аткарылуучу иштердин 

тизмеси/убакыт ченеми/баасы(сом) Танкы СТВ туз 

эфирде конок (8:00-10:00) 1 мин 850 Танкы СТВ 

сюжет 1 мин 1700 Түз эфирде конок (18:00-22:00) 1 

мин 1000 сом Атайын көрсөтүү(заказ менен) 1 мин 

1700 Жаңылыктар топтомундагы сюжет1 мин 2550 

 

Чүй облусттук 

телерадиокомпаниясынын 

Башкы директору 

Ч.К.Шаикова 

 

Тел: 0312 670 467 

 Тел: 0553 750 751 

 E-mail: k.r.64@mail.ru 



Баннер10 сек 680 Рекламалык роликтерди даярдоо 1 

мин 4250 Рекламалык роликтерди көрсөтүү 1 мин 

2550 Документалдык фильмдин сценарий үчүн 1 мин 

2550 Документалдык фильмди даярдоо 10 мин - 1 

мин 1275 Документалдык фильм көрсөтүү 1 мин 1000 

Көчүрү (10 мин) 1 мин 850 Куттуктоо (сүрөтү менен) 

1 мин 425 Куттуктоо (сүрөтү жок) 1 мин 255 Жеке 

кайрылуу 1 мин 1100 Куттуктоо (видео менен) 1 мин 

850 Жүгүртмө кулактандыруу (бегущ. строка) 

символго 3,5 Эскертүү: Туруктуу кардарлар үчүн 

жана көлөмү көп учурларда 10-30% арзандатуулар 

каралган. 
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Баткен облустук 

телерадиокомпаниясы 

 

*Прямой эфир – 1 000 сом 19:30 до 22:00 – 2 000 сом 

*Специальный репортаж (по заказу) – 1 000 сом 19:30 

до 22:00 – 2 000 сом  

*Новостной сюжет – 1 000 сом 19:30 до 22:00 – 2 000 

сом *Баннерная реклама 20 секунд – 300 сом 19:30 до 

22:00 – 500 сом  

*Поздравления с текстом 1 минута – 500 сом 

*Поздравления с фото 1 минута – 1 000 сом 

*Поздравления видеосюжетом 1 минута – 1 000 сом 

*Объявления 1 минута 1 000 сом 19:30 до 22:00 – 2 

000 сом  

*Бегущая строка (минимум 35 проходов в течение 

эфирного дня) 1 символ – 6 сом  

*Показ готового видеоматериала 1 минута – 2 000 

сом *Изготовление рекламного ролика 1 минута – 5 

000 сом *Показ готового ролика (1 раз) 1 минута – 2 

000 сом *Позиционирование 1 позиция и последняя 

20% 19:30 до 22:00 – 30% от стоимости рекламы  

*Поздравления с текстом 1 -150 сом  

*Поздравления с фото 1– 1 000 сом  

 

Баткен облустук 

телерадиокомпаниясынын 

башкы директору 

М. Бердишев* 

 

Тел: 03622 5-19-19  

Тел: 0778 835 000  

Тел: 0557 835 000  

Е-mail: 

batkenmedia@mail.ru 



*Поздравления видеосюжетом 1 – 500 сом  

*Сьемка и монтаж рекламного ролика (без транс.и 

командировочных затрат) 1 мин5000сом  

*Изготовление текстовый рекламы 1 мин - 500сом 

 Прокат рекламного ролика 1 мин- 500сом .Prime time 

с 19:30 до 22:00 -1000сом  

*Производство телепередачи, ток-шоу (без транс. и 

командировочных затрат) 1 мин1000сом  

*Прокат телеперадачи 1мин -500сом Prime time с 

19:30 до 22:00 -1000сом 

 *Позиционирование 1 позиция и последняя 1-20% , 

Prime time с 19:30 до 22:00 – 30% от стоимости 

рекламы.  

* Вывод на диск готового видеоматериала 1- 500сом  

*Бегущая строка (минимум 35 проходов в теченье 

эфирного дня) 1 символ-3сом 

 *Прямой эфир 1 мин-500сом  

* Баннерная реклама 10 сек -300сом Prime time с 

19:30 до 22:00- 500сом 
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Талас облустук 

телерадиокомпаниясы 

 

Туз эфир (1 мин) – 2 000 сом  

Атайын көрсөтүү (заказ менен) 1 мин – 2 000 сом 

Жанылыктар топтомундагы сюжет 1 мин – 2 000 сом 

Баннер 10 сек – 1 000 сом  

Арноо концерти (текст менен) 5 мин – 1000 сом 

 Арноо концерти (видео менен) 5 мин – 2000 сом 

Кулактандыруу үнү менен 1 мин – 1 000 сом  

Жүгүртмө кулактандыруу (бир соз) – 25 сом  

Даяр видеоматериалдарды көрсөтүү 1 мин – 1 500 

сом Рекламалык роликтерди даярдоо – 5 000 сом  

Даяр роликтерди көрсөтүү 1 мин – 3 000 сом 

Документалдык фильм даярдоо 1 мин – 4000 сом  

Даяр материалды көчүрүп берүү 5 мин – 1 000 сом 

 

Талас облустук 

Телерадиокомпаниясынын 

Башкы директору 

Б.Чабдарова 

 

Тел: 03422 5-20-76 

E mail ttr-

company@hmail.ru 



Атайын көрсөтүү : 

1 мин мекеме ишканалар үчүн-650сом, 

Жеке адамдар үчүн-600сом 

Жаңылыктар программасындагы жарнактык 

негиздеги сюжеттер: 

 мекеме ишканалар үчүн-1000сом, 

Жеке адамдар үчүн-500сом 

Түз эфир 1 мин: 

 мекеме ишканалар үчүн-700сом, 

Жеке адамдар үчүн-500сом 

Концерттик программаларды тасмага түшүрүп 

көрсөтүү 

мекеме ишканалар үчүн-4000сом, 

Жеке адамдар үчүн-3000сом 

Куттуктоо (сүрөтү менен): 

мекеме ишканалар үчүн-500сом, 

Жеке адамдар үчүн-350сом 

Куттуктоо(сүрөтү жок) 

мекеме ишканалар үчүн-400сом, 

Жеке адамдар үчүн-300сом 

Куттуктоо(видео менен) 

мекеме ишканалар үчүн-700сом, 

Жеке адамдар үчүн-500сом 

Жүгүртмө кулактандыруу 1 сөз  

мекеме ишканалар үчүн-25сом, 

Жеке адамдар үчүн-15 

Баннердик жарнак 1 кунгө,4 ирет 

мекеме ишканалар үчүн-500сом, 

Жеке адамдар үчүн-300сом 

Рекламалык ролик даярдоо(30 сек) 

мекеме ишканалар үчүн-2000сом, 

Жеке адамдар үчүн-1500сом 

Сценарий түзүү: 



мекеме ишканалар үчүн-1000сом, 

Жеке адамдар үчүн-500сом 

Даяр роликти көрсөтүү 1минутасы, күнүнө 4 жолу 

мекеме ишканалар үчүн-1000сом, 

Жеке адамдар үчүн-500сом 

ТВ рынок (авто рынок)1 күнгө,4 ирет 

мекеме ишканалар үчүн-500сом, 

Жеке адамдар үчүн-300 

Кулактандыруу (үнү менен)1 күнгө,4 ирет 

мекеме ишканалар үчүн-1000сом, 

Жеке адамдар үчүн-800сом 

Даяр телематериалдарды Диске же флешкага көчүрүп 

берүү (5 мин. 20мин чейин): 

мекеме ишканалар үчүн-600сом, 

Жеке адамдар үчүн-500 

 20мин.1 саатка чейин 

мекеме ишканалар үчүн-1000сом, 

Жеке адамдар үчүн-800сом 

Документальдык фильмдин сценарийи үчүн: 

мекеме ишканалар үчүн-2000сом, 

Жеке адамдар үчүн-1000сом 

Документалдык фильмди даярдоо (10мин) 

мекеме ишканалар үчүн-5000сом, 

Жеке адамдар үчүн-3000сом 

Тойлор,кечелер,салтанаттар,үлпөттөр 1 күнгө 

мекеме ишканалар үчүн-7000сом, 

Жеке адамдар үчүн-6000сом 

 

 


