
4-4тиркеме

Соода аянты бар стационардык дукендерде, павильондордо жана белмесунун ичинде 
соода аянты жок киосктордо сигареттердин жайгаштыруусу жана сатуусу

Стационардык дYкендерде сигареттер жарык берилген диспенсерлерде жайгаштырылат 
же витринада ээн-эркин коюлган жана балдардын кецYЛYн бурган товарлардын -  
таттуулардын, суусундуктардын, оюнчуктардын ж.б. жанында жайгаштырылат.

Стационардык дYкендер YЧYн диспенсерлер бири биринен габарити жана бекитилиши 
менен айырмаланат, кепчYЛYГY тик бурчтуу формага ээ. Диспенсер 5тен 14ке чейин 
катарлардан турат ар бир катарда 8ден 10го чейин ячейкалар бар жана ар бир ячейкага 5тен 
10го чейин стандарттуу сигареттин пачкалары батат (20^ р ет). Диспенсерлердин 90% полго 
бекитилет, жарнама плакаттары демейде диспенсердин башында жайгашат (20-21 -CYреттер)

20-CYрет. Сатып алуучулар YЧYн соода аянтчасы бар стационардык дYкендерде, анын ичинде 
павильондордо тамеки заттарын жайгаштыруу YЧYн диспенсерлердин е й д е^  белYГY.

Бардык стационардык дYкендерге тамеки компаниялары же алардын дистрибьюторлору 
сигареттик диспенсерлерди акысыз коюп беришет, аларды тейлее жана оцдоо импорттоочу 
жеткирYYЧYлердYн же алардын дистрибьюторлорунун эсебинен камсыздалат. Айрым 
стационардык дYкендер гана (10 дYкенден 1 павильон) сигаретти жана насвайды «Ош» 
базарынан ездерY сатып алышат, бирок алар да чыгымдарды аз кетирет, анткени бензинге эле 
чыгымы кетет.

2 1 ^ р ет . Бишкек ш. стационардык дYкендерYнде кассанын жанындагы сигареттик 
диспенсерлер

Айрым стационардык дYкендерде ар кандай тамеки компаниялары -  импорттоочулар 
берген 2 диспенсерлерден бар. (2 2 ^ р ет )
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22-CYрет. Бишкек ш. стационардык дYкендерYнде ар кандай тамеки компанияларынын
сигареттик диспенсерлери

Стационардык дYкендердYн 50%да сигареттерди мыйзамдык тыюу салуу 
киргизилгендигине карабай бириндетип сатышат. Мында пачка менен сатуунун жана 
бириндетип сатуунун ортосундагы пайдасы 20 сомду тYзет. Сигареттердин ачык пачкалары 
еедеге чыгарылган сигареттери менен жана насвай балдардын кездерYHYн децгээлинде, 
алардын кецYЛYн бурган товарлардын жанында жайгаштырылат (2 3 ^ р е т ) .

23-CYрет. Чакан стационардык дYкендерде сигареттерди балдардын кездерYHYн 
децгээлинде, алардын кецYЛYн бурган товарлардын жанында жайгаштыруу жана бириндетип

сатуу

Г езит киоскторунда сигареттер жарыгы бар диспенсерлерде же витринада ээн-эркин 
коюлган жана балдардын кецYЛYн бурган товарлардын -  балдардын CYрет тарткан 
китептеринин, майда оюнчуктардын, таттуулар жана суусундуктардын жанында 
жайгаштырылат. Диспенсер болгон жерлерде, аларды киоскторго сигареттер менен 
камсыздаган тамеки компаниясы же алардын дистрибьютолору коюп беришет. Алар да эки 
белYктен турат: 3 катар стандарттуу келемдеге сигареттер YЧYн 7-10 ячейкалары менен жана 
экинчи белYГY жарнама плакаты, ал диспенсердин аянтынын 40-50% ээлейт. Гезит 
киоскторунда да насвайдын пакетчелерин жана сигареттерди бириндетип сатышат.
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2 4 ^ р е т .  Балдар YЧYн товарлардын жанында жана баланын кезYHYн децгээлинде 
жайгашкан гезит киоскторунда (анын ичинде тYн ичинде) сигареттерди жайып сатуунун

ар кандай варианттары

2 5 ^ р е т .  Гезит киоскторунда сигареттерди бириндетип сатуу.

Тыянактар:

Чоц жана майда объекттерде тамеки продукциясын жыйгаштыруунун Бишкек шаарында 
жYргYЗYлген баалоо теменкYлердY керсеттY:
1) Супер-, гипермаркеттерде жана стационардык дYкендерде сигареттик диспенсерлер 
дайыма кассанын YCTYнде же сатып алуучулар кеп болгон жерлерде, жакшы сатылган жана 
балдардын кецYЛYн бурган товарлардын жанында жайгашат. Стационардык дYкендердYн 
басымдуу белYГYнде сигареттик диспенсерлер баланын кезYHYн децгээлинде жайгашкан.
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2) Сигареттик диспенсерлерди соода ишканалары сатып алышпайт, аларды тамеки 
компанияларынын дистрибьюторлору акысыз пайдаланууга беришет, суралган 
соодагерлердин 100% ушинтип жооп берди. Тамеки компаниялары дипсенсерлерди ездерY 
тейлешет жана алар бузулганда ездерY оцдошот. Диспенсерлер сигареттердин бардык 
ассортименттин жаабуучу чыга турган шторка менен жабдылат.
3) Кеп гезит киосктору жана к е ч е д е^  сатуучулар сигареттик диспенсерлерди 
колдонушпайт, сигаретти жана насвайды витринага же столго ээн-эркин жайып, финансылык 
чыгымдарын кетирбейт. Сигареттин пачкасын жана насвайдын пакетчелерин балдардын 
кецYЛYн бурган товарлардын -  таттуулардын, сагыздардын, оюнчуктардын жанында 
жайгаштырат.
4) Стационардык дYкендердYн 50%да сигареттерди мыйзамдык тыюу салуу 
киргизилгендигине карабай бириндетип сатышат.
5) Тамеки компаниялары, ишкер соодагерлердин айтымында бардык транспорттук 
чыгымдарды езYне алып, соода ишканаларына сигареттерди жеткирип беришет. Соода 
ишканасы сигареттердин наркын гана телешет.
Ошентип, тамеки продукциясын жайып сатууга тыюу салууну киргизYY соодагерлерге 
финансылык жоготуу алып келбейт, анткени алар сигареттик диспенсерлерди сатып алышкан 
эмес, ошондой эле тамеки импорттоочуларга да -  орнотулган сигареттик диспенсерлер жаап 
коймо шторка менен жабдылган, аны менен сигареттерди жаап койсо болот.
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