
Кечеде саткандарда жана дуц соода жерлеринде сигаретти жайгаштырууну жана
сатууну баалоо

Кечеде саткандар сигареттик диспенсерлерди колдонбойт, столунда сигареттин бардык 
ассортименти жайгаштырылат, ал жалпы аянтынын басымдуу кепчYЛYГYн ээлейт. Сигарети 
менен катар насвайдын пакетчелери жайгаштырылат. Тамеки продукциясынын бардыгы 
баланын кездерYHYн децгээлинде жана анын кецYЛYн тарткан товарлардын товарлардын: 
таттуулардын, сагыздардын, семичкелердин, жацгак, оюнчуктардын ж.б. жанында 
жайгаштырылат.

26-CYрет. Сигаретти кечеден жайып, анын ичинде бириндетип сатуу,
Бишкек ш., 2017-ж. декабры

4-5-тиркеме

27-CYрет. Кечеден сигаретти жана насвайды, анын ичинде балдарга жайып сатуу,
Бишкек ш., 2018-ж. июлу

54



2 8 ^ р е т .  «Ош» дYЦ базарында сигареттерди дYЦ жана бириндетип жайып сатуу,
Бишкек ш., 2018-ж. июлу

29-CYрет. «Ош» базарында сигареттерди керектеечYЛYк тацгагында иллюстрацияланган 
эскертYYCYЗ ДYЦ сатуу, Бишкек ш., 2018-ж. июлу
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3 0 ^ р е т . «Ош» Базарында насвайды дYЦ жайып сатуу, Бишкек ш., 2018-ж. июлу

Мониторинг теменкYлердY аныктады:

1) Бишкек шаарынын «Ош» базарында сигареттерди дYЦ сатуу, тамекини жана насвайды 
таразалап сатуу, ошондой эле насвайды пакетчелерде дYЦ сатуунун тYЙYндерY бар;

2) Сигареттерди дYЦ сатуунун тYЙYндерYнде блоктоп (1 блокто = 10 пачка сигарет), 
пачкалап дYЦ сатылат, ошондой эле чекене пачка менен жана бириндетип сатышат;

3) Сигареттер кол менен жасалган полкаларда же пачканын жарымынан кылып кесилген 
коробкаларда жана бYTYндей прилавкада жайгаштырылат, сигареттер YЧYн атайын 
диспенсерлер жок.

4) Сигареттердин дYЦ саткан кароого алынган бардык тYЙYндерYнде сигареттер ачылган 
болчу, сигареттердин блокторун жана пачкаларын ар тараптан, жада калса он-жыйырма 
метр аралыктан керсе болот;

5) Сигареттердин пачкалары баланын кездерYHYн децгээлинде жайгаштырылган, мында 
сигареттердин ачык пачкалары бириндетип сатуу YЧYн сагыз, таттуу жана бардык 
курактагы сатуучулар жакшы сатып алган башка товарлардын жанында коюлган;

6) Прилавокто жайгаштырылган тамеки заттарынын айрым тацгактары жана пачкалары 
(1 4 ^ р е т )  керектеечYЛYк таранын аянтынын 50% тамеки керектеенYн зыяндыгы 
тууралуу иллюстрацияланган эскертYYлерY жок;

7) Кеп сатып алынуучу сигареттердин бир пачкасына дYЦ баалар: Winston -  61 сом, Esse 
-  65 сом, Marlboro -  75 сом, LM -  49,5 сом, West -  47 сом, Sobranie -  180 сом, Полет -  
45 сом, Полет (фильтрсиз) -  25 сом, Parlament- 82 сом, Кент -  73 сом;

8) Айрым сатуу тYЙYндерYHYн ассортиментинде шеренке жана кYЙгYЗYYЧY шаймандар 
бар, алар дYЦ жана чекене баада сатылат.

9) Мониторинг учурунда 90% сигареттерди дYЦ саткан тYЙYндердYн сатуучулары жана 
сигареттерди сатып алуучулардын 85% «Ош» базарында аялдар болгон;

10) Насвайды дYЦ сатуу тYЙYндерY жер жацгак, кургатылган жемиштер, курут, таттуулар, 
семичке, башкача айтканда ар курактагы сатып алуучулар жакшы алган 
продуктулардын арасында жайгашкан;
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11) Таразалап сатылган насвайдын 1 кг дYЦ баасы -  140 сом, насвай пакетчелерде анын 
келемYне жараша -  2,5 сомдон 20 сомго чейин;

12) Сатуучулар насвайды пакетчелерге прилавктон эле фасовкалайт, албетте гигиенанын 
элементардуу нормалары аткарылбайт -  сатуучу акчасын санап, кир баштыкчаларды 
кармалайт ж.б., мээлей кийбестен насвайды ошол кир колдору менен фасовкалаганын 
уланта берет. Таразалап сатылган насвай кир баштыкчаларда, насвайдан жана чацдан 
карайган, жуулбаган идиштерде сакталат;

13) Насвайды дYЦ саткан катарда тамекини ороп тартуу YЧYн тамекини таразалап дYЦ 
саткан катарлар жайгашкан. Бардык каралган катарларда ороп тартуу YЧYн таразалап 
саткан 3 сорттогу тамекилер жайгашкан: «Универсал», «Орточо», «КYчтYY». 
Тамекинин 1 кг (сортуна карабай) 100 сом турат, тамекини 500 сом же андан ашык 
суммага алганда, сатуучулар тамекинин баасын 70 сомго чейин арзандатат.

Ошентип, тем ен ^ д ей  тыянак чыгарсак болот:

1. Мониторингдин алкагында тамеки заттарынын дуц базарында сигареттерди 
мыйзамсыз саткан учурлар айкындалган, бул теменкYлердY талап кылат

-  ДССУ ТКАК 15-беренесинин ченемдерин аткаруу максатында тамеки заттарын 
мыйзамсыз сатууну жоюу женYнде протоколду ратификациялоо зарыл,

-  сигареттерди мыйзамсыз сатууну болтурбоо YЧYн улуттук катуу мыйзамдык чараларды 
керYY керек,

-  кеземелдеечY органдардын ролун мыйзам жагынан кYчетYY зарыл,
-  учурдагы мыйзамдык чараларды аткарууну аныктоо жана контролдоо YЧYн 

кеземелдеечY мамлекеттик жана жергиликтYY бийлик органдарынын биргелешкен 
рейддерин тез-тез еткерYп туруу керек.

2. Насвайды тезинен женге салуу зарылдыгы бар, анткени мониторингдин 
жыйынтыктары айтып тургандай, насвай базарга ачык тYPде келип, фасовкалоо ошол 
базардын ичинде еткерYлет, кээде насвай тацгаксыз сатылат. Насвайдын бардыгы аны 
керектеенYн зыяндыгы тууралуу эскертYYCYЗ, техникалык жана санитардык-гигиеналык 
сертификаттарсыз, курамы женYнде, кайсы жерде, кантип жана качан даярдалгандыгы 
тууралуу маалыматсыз сатылат.

3. Сигареттерди дуц саткан туйундердегу сатуучулар жайып сатуу учун атайын 
диспенсер колдонушпайт, ошондуктан тамеки заттарын жайып сатууга тыюу салуу эч 
кандай финансылык чыгымдарга алып келбейт. ДYЦ сатуу тYЙYндерYнде тамеки 
заттарынын тизмеси болушу керек, ал эми ассортименти калыц кездеме менен жабылууга 
тийиш же жабык коробкаларда болушу керек.
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