
Кара-Кулжа  районунун Кеңеш айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 
7 мандаттуу № 1 Кеңеш шайлоо округу (УШК № 5016) 

 
№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 

1.  

 

 
Абдусатар уулу Абдукадыр 

 
Туулган жылы жана жери: 30-март 
1998-ж., Кеңеш а., Кеңеш айыл өкмөтү, 
Кара-Кулжа району Ош облусу 
Билими:  Бүтбөгөн жогорку 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: Кара-
Кулжа райондук мамлекеттик 
администрациясынын башчысы 
акиминин айдоочусу. 
Жеке маалымат:  Бойдок. 
Байланыш үчүн маалымат: : Кеңеш 
айыл аймагы Кеңеш айылы  
тел: 0555-55-88-48, 
abdukadyr_007@gmail.com 
  

 
Шайлоо алдындагы программасы. 

 
Чындыкты айтып, адилеттүүлүктү орнотуу! 
 
1. Кеңеш айыл аймагына ар тараптуу инвестиция тартуу, чакан 
долбоорлорду ишке ашыруу. 
2. Кеңеш айылынын көйгөйлүү маселелерин чечүү. 
3. Күчүм жетпеседа,  адилеттүүлүк сөзүм менен иштөө. 
4. Ар кандай донорлор менен иштешип , айылдын инфраструктурасын 
жогорулатуу. 
 

 

2.  

 

 
Айбек уулу  Паизбек 

 
Туулган жылы жана жери: 16.05.1997-
ж., Кеңеш а., Кара-Кулжа району. 
Билими: Атайын орто  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: Учурда 
убактылуу иштебейт. 
 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, бир 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кеңеш 
айылы  
тел: 0702473170,  
0777509797,  pakaibekov3@gmail.com 
 

 
Шайлоо алдындагы программасы. 

 
Айылдын тынчтыгы үчүн! 
 
1. Көчөлөрдү жакыртандарууга, сугат жерлерге суунун жетүүсүнө 
камкорүү 
2. Айыл чарбасын өнүктүрүүгө 
3. Дыйкан чарбасын, мал чарбасын көбөйтүү үчүн өз салымымды 
кошомун.  

 

mailto:pakaibekov3@gmail.com


3. 

 

 
Айтиев Нурбек Алимжанович 

 
Туулган жылы жана жери: 26.04.1988-
ж., Кеңеш а., Кара-Кулжа району 
Билими: Жогорку  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Ж.Акматаллиев атындагы орто мектеби 
математика мугалими 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, беш 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кенеш 
айылы,  
тел:0707159292, 
nurbekajtiev25@qmail.com 
 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
 
Калкымдын бейпилдиги, токчулугу үчүн! 
 

1. Айыл өкмөттүн экономикасын көтөргөнгө жардам кылуу. 
2.  Бизде көйгөйлүү маселе жер боюнча жерлерди чечүүгө аракет 

кылуу. 

 
 

4.  

 

  
Балтабаев Кубатбек Жаңыбаевич 

 
Туулган жылы жана жери: 18.09.1984-
ж., Кеңеш а., Кара-Кулжа району. 
Билими: Жогорку  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Учурда убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, төрт 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кеңеш 
айылы, тел: 0502344996, 
baltabaevkubatbek918@gmail.com 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
  
 Элимдин тынчтыгы, менин тынчтыгым! 
       1. Балдар бакчаларга көңүл буруу, алардын чечилбеген көйгөйлөрүн  
          чечүүгө көмөк көрсөтүү. 

  2. Айылдык округдун ар тараптуу өнүүгүсү үчүн инвестиция тартуу   
иштерин күчөтүү, жаштарды ар түрдүү долбоорлор менен 
иштешүүгө үйрөтүү; 

3. Эл аралык уюмдар менен тыгыз байланышта иштеп, түрдүү 
долборлорду жазып, аларга сунуштоо; 

4. Айылдын социалдык-экономикалык, маданий жактан өнүгүүсүнө 
кызыкдар жаш үй-бүлөөлөргө көңүл буруу; 
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5 

 

 
Кыдырбеков  Мамажусуп Сарыкович 

Туулган жылы жана жери: 03.03.1964-
ж., Жалпак-Таш а., Өзгөн району. 
Билими:  жалпы орто  
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, төрт 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кеңеш 
айылы. 
тел:0507274716, kidirbekovmamazusup@q
mail.com 

 

 
Шайлоо алдындагы программасы. 
 
Айылды өнүктүрүү! 
 

1. Айылдын экономикасын көтөрүү 
2. Элди жакырчылыктан чыгаруу жана ошондой эле жаштарды иш 

менен камсыз кылуу.  
3. Суу жетпеген үлүш жерлерге суу жеткизүү жана айылдагы төрөт 

үйүн ишке киргизүү менен айылдын тазалыгын кармоо. 
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Маметова  Сонунбү Бакировна 

Туулган жылы жана жери: 16.09.1959-
ж., Жалпак-Таш  а., Өзгөн  району. 
Билими:  Жалпы орто  
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Пенсионер 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, беш 
баланын апасы. 
Байланыш үчүн маалымат:  Кеңеш 
айылы тел: 0709787104 

 
Шайлоо алдындагы программасы. 
 
Айылыма көйгөйсүз жашоо берүү! 
 

1. Айылдын экология жактан таза болушуна жана көчөлөрдөгү акыр 
чикирлерди жок кылууга , өкмөтүн ишкерлери менен биргеликте 
иш алып баруу, 

2. Айылдын инфракструктурасын оңдоого жардам берүүгө.  
3. Көпүрөө курууга көмөктөшүүгө. 
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Мансурова  Эркайым Жанышовна 
Туулган жылы жана жери: 01.12.1962-
ж., Кеңеш а., Совет району. 
Билими: Жогорку  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Ж.Акматалиев атындагы орто 
мектебинин чет тил мугалими 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, үч 
баланын апасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кенеш 
айылы, тел: 0706 400 115, 
mansurovaerkajm@qmail. com 

Шайлоо алдындагы программасы. 
 
Эмгегим элим үчүн! 

1. Чакан айыл аймагыбыздын жылдык бюджеттин туура бөлүнүшүн 
жана жумшалышын көзөмөлдөө. 

2. Айылдын социалдык абалын көтөрүүгө, көрктөндүрүүгө, 
тазалыгын кароого үйрөтүү. 

3. Айылыбыздын инфраструктурасын да колдон келсе бей өкмөт 
уюмдар менен иштешүүгө, проект жазып өткөрүүгө айыл 
аймактагы иштеген кызматкерлер менен бирдикте аракеттенүү. 

4. Кийинки муундарга, жаштарга, айылдык кеңештин депутаты 
кандай болуу керек, кандай иштерди аткаруу керек экендигине 
үлгү болуу жана багыт берүү менен негизги алдыма койгон 
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максатым, милдеттим!!! 

Пенсия курагында болсом да жаштарыбыздын кайдыгер болбой 
жоопкерчиликтүү болуусуна, мамлекетибиздин бир тартипке келип, 
гүлдөп өсүүсүнө айылда жашап туруп тамчыдай болсо да өз 
салымымды кошсом деген тилегим бар. 
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Матиев Нургазы Бакапович 

Туулган жылы жана жери: 23.07.1976-
ж., Кеңеш а., Совет району. 
Билими: жалпы орто  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
 Убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, беш 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кеңеш 
айыл өкмөтү,  
Тел: 0704430007, 
nurgazymatiev76@gmail.com 

 

 
Шайлоо алдындагы программасы. 
 
Жашасын Кыргыз элим! 
 

1. Багытоо, пландуу иш жүргүзүүгө убакытты үнөмдөөгө үйрөнүү. 
2. Көчөлөрдү көрктөндүрүү, жашылдандыруу  бак тигүү иштерин 

өкмөт менен биргеликте колго алуу. 
3. Өкмөткө инвесторлорду тартууга жардамдашуу. 
4. Айылдын таза суусун камсыздоодо санитардык эрежелерин 

сактоо. 
5. Кеңеш айылдык оорукананы калыбына келтирүүгө көмөктөшүү. 
6.   Айылдагы кооптуу жолдорду  көчө боюндагы жарларды тосуу 

иштерин уюштуруу. 
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Мусаева Чолпон Абдимуталиповна 

Туулган жылы жана жери: 03.03.1982-
ж., Кароол а., Кадамжай  району Баткен 
облусу. 
Билими: Жогорку  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Ж.Акматалиев атындагы орто 
мектебинин чет тили мугалими 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, төрт 
баланын апасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кеңеш 
айылы  
тел:0708916210,  
cholponmusaeva293@gmail.com 

Шайлоо алдындагы программасы. 
 
Жаңы күн жаңы мүмкүнчүлүк, аны туура пайдалан! 

 
1.Замандын өнүгүүсү менен медиасабаттуулукту өнүктүрүү.  
2. Ар бир инсан маданияттуу, жаркын жашоого татыктуу.  
3. Ар бир ата-эне намыстуу, адептүү балдар-кыздарды тарбиялоо керек. 
4. Айылым үчүн ак дилден кызмат кылып келечек үчүн билимдүү 
жаштарды тарбиялоо 
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10 

 

 
Назарова Жибек Баридиновна 

Туулган жылы жана жери: 16.01.1973-
ж., Калматай а., Кара-Гуз айыл өкмөтү, 
Кара-Кулжа району. 
Билими: Жогорку  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
 Ж.Акматалиев атындагы орто 
мектебинде кыргыз тили мугалими. 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, төрт 
баланын апасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кеңеш 
айылы тел: 0700215423, 
nazarova.jibek73@gmail.com 

 
Шайлоо алдындагы программасы. 
 
Ар дайым алдыда болуу! 
 

1. Аз камсыз болгон үй-бүлөөлөргө жардам берүү 
2. Оорулуу адамдарга жакындан финансалык жактан бюджеттен 

мүмкүнчүлүкө карап акча бөлдүрүү. 
3. Үйдө ооруп жаткан мектеп жашындагы балдарга, шартына карап 

билим берүү. 
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Орозалиев Сардарбек Мыйманбаевич 
Туулган датасы: 27.09.1988-ж. Кеңеш 
айылы Кара-Кулжа району 
Билими: Жалпы орто 
Иштеген жери жана ээлеген 
кызматы: Убактылуу иштебейт 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, үч 
баланын атасы 
Дареги жана байланыш 
маалыматтары: Кеңеш айылы  
Тел.: 0502096777 
Почта: uzgeb5432a@gmail.com 

 
Шайлоо алдындагы программасы. 
 
Элиме талыкбай эмгек кыламын! 
 

1. Элимде болуп жаткан көйгөйлөрдү чечүүгө. 
2. Айылдагы жумушсуздукту азайтууга. 
3. Сырттан инвенстиция тартууга ошондой эле айылдын ички 

иштерине көмөк көрсөтүү 
4. Элди туура жолго үгүттөп, ашар жолу менен болуучу иштерге 

көмөк көрсөтүү 
 

12 

 

 
Өзгөнбай уулу Бабур 

Туулган жылы жана жери: 28.10.1997-
ж., Кеңеш а., Кара-Кулжа району. 
Билими: Атайын орто,  
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, бир 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кеңеш 
айылы Кеңеш айылы  
Тел:0705281097,   babur.dosanov3@gmail.
com 

 
Шайлоо алдындагы программасы. 

 
Элим үчүн! 
 
1. Айыл тургундарынын жашоо шартын жакшыртууга көмөктөшүү. 
2. Эл үчүн кандай кызмат болсун аткарууга даярбыз 
3. Сугат жерлерге суу жеткирүү, тазалык маселесин жөнгө салуу 
4. Мыйзамдардын иштөөсүн көзөмөлдөө 
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13 

 

 
Сулайманова Гүлаим Молдусаевна 

Туулган жылы жана жери:. 24.11.1960-
ж., Жалпак-Таш а., Өзгөн району. 
Билими: Атайын орто  
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Учурда ардактуу эс алууда. 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, төрт 
баланын апасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кеңеш 
айылы, тел: 0702731919, 
imronbekislombek787@qmail. com 
 

 
Шайлоо алдындагы программасы. 

 
Айылдык өнүгүүсү! 
 

1. Айылдын чечилбеген маселелерин мыйзам чегинде иштерди 
чечүүгө 

2. Жакыр-үбүлөлөр менен иштешүүгө аракет кыламын 
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Сулайманова Клара Байышовна 

Туулган жылы жана жери: 23.12.1984-
ж., Кеңеш а., Кара-Кулжа  району 
Билими: Жогорку  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Ж.Акматалиев атындагы орто мектеби 
мугалим 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, 
алты  баланын апасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кеңеш 
айылы, тел: 0704 48 15 48  
 sulaimanovaklara22@qmail.com 

 

 
Шайлоо алдындагы программасы. 
 
Таза иштөө! 
 

1. Айылды өнүктүрүүдө  
2. Жергиликтүү бюджеттин туура багыттарга жумшалуусун 

көзөмөлдөө. 
3. Мектептин материалдык техникалык базасын чындоого 

бюджеттин эсебинен туура каражат бөлдүрүүгө салым кошуу. 
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Ташболот уулу Залкарбек 

Туулган жылы жана жери: 17.10.1992-
ж., Кеңеш а., Кара-Гуз айыл өкмөтү, 
Кара-Кулжа району. 
Билими: жалпы орто  
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, үч 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кеңеш 
айылы тел: 0504 09 03 09 
amatovzalkar448@gmail.com 

 
Шайлоо алдындагы программасы. 
 
Биримдик үчүн! 
 

1. Жеке ишкерлерди колдоо. 
2. Бөлүнгөн каражатты сарамжалдуу пайдалануусуна көз салуу. 
3. Калктын аярлуу катмары, тактап айтканда жетим, тоголок жетим 

жана майып адамдарга колдоо көрсөтүү жагын уюштуруу. 
4. Сырттан инвестор тартуу жана проект жазуу. 
5. Ар бир сессияда талкууланган маселени кагаз жүзүндө калтырбай 

ар бир ишти так жана даана жеткиликтүү кылып аткаруу.  

mailto:sulaimanovaklara22@qmail.com
mailto:amatovzalkar448@gmail.com
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Турдуев  Абдыбек Сакунович 

 
Туулган жылы жана жери: 02.07.1963-
ж., Жалпак-Таш а., Өзгөн району. 
Билими:  жалпы орто  
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, жети 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кеңеш 
айылы,  
Тел: 0502 457777 
 

 

 
Шайлоо алдындагы программасы. 
 
Бакубат жашоо! 
 

1. Айыл өкмөттун бардык категориядагы жерлерин тактап, талаш 
болуп жүргөн чек араларды чечүүгө 

2. Кыдыруу жолун оңдоого 
3.  Кызыл-Ангел- Тогуз булак көпүрөсүн курууга. 

 

 
 

Кара-Кулжа  районунун Кеңеш айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 
4 мандаттуу № 2 Пор шайлоо округу (УШК 5471) 

  
№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 

1. 

 

 
Абдуллаева Ирисхон Халмаматовна 

Туулган жылы жана жери: 16.06.1965 
-ж., Өзбекстан Республикасынын 
Андижон областынын Каратал 
сел/совети; 
Билими: Жогорку 
 Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Учурда ардактуу эс алууда. 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, беш 
баланын апасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кеңеш 
айыл өкмөтү, тел: 0709-83-99-82, 
abdullaevayryshan@gmail.com 
 

 
Шайлоо алдындагы программасы. 
Жашоону жаңы дем менен баштоо! 

 
1. Жаңы конуштарды жарыктандыруу (көчөлөрүн) 
2. Сугат жерлерди иштетүүдө тосмолорду орнотуп, керектелүүчү 

сууларды чыгарып, элдин талабын канаттандыруу. 
3. Жаңы көчөлөрдү шагыл төгүү менен жашылдандыруу, 

көрктөндүрүүнү колго алуу.  



2 

 

 
Апиева Гүлмира Сейитовна 

 
Туулган жылы жана жери: 22.07.1960-
ж., Пор а., Кара-Кулжа району. 
Билими: Атайын орто  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Учурда ардактуу эс алууда 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, беш 
баланын апасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Пор 
айылы, тел:  0707 34 10 48  
 borubaevatattygul@gmail.com 
 

 
 

 
Шайлоо алдындагы программасы. 
 
Элимдин жакшы жошоосу үчүн! 
 

1. Айлды көрктөндүрүү жашылдандырүүга жардам берүү 
2. Элимдин суроо талаптарын кабыл алуу мекмелерге жеткирүү 
3. Кандай болсун элим үчүн бериген тапшырмалапрды толук 

аткаруу. 

 
 

3 

 

 
Жолдошева Бактыгүл Болотбековна 

Туулган жылы жана жери: 29.06.1980-
ж., Калматай а., Кара-Кулжа району 
району. 
Билими:  Жалпы орто  
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, жети 
баланын апасы 
Байланыш үчүн маалымат: Кеңеш 
айылы, тел: 0501 14 70 67  
 aftandel76@qmail.com 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
 
Ар бир адам татыктуу жашоого укуктуу! 
 

1. Айылдын жашоо-турмушунун өнүгүшүн, социалдык экономикалык 
жактан өсүп өнүгүүсү калкка төмөндөгү социалдык жана керектүү 
кызматтарды көрсөтүүнү уюштуруу үчүн колдоо көрсөтөм. 
Тиешелүү аймактын экономикалык өнүгүшүн камсыз кылуу, 
ошондой эле инвестицияларды жана гранттарды тартуу. 

2. Калктуу конуштардагы муниципалдык жолдордун иштешин камсыз 
кылуу. Жалпы көчөлөргө жарык берүүнү уюштуруу.  

mailto:borubaevatattygul@gmail.com
mailto:aftandel76@qmail.com


4 

 

Пусурманкулов Ысабек Матишович 
Туулган жылы жана жери: 13.12.1980-
ж., Пор а., Кара-Кулжа району. 
Билими: Жогорку  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Т.Сыдыков атындагы орто мектебинин 
директору 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, төрт 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Пор 
айылы, тел: 0505 13 12 80  
 isapusurmankulov80@gmail.com 
 

 

 
Шайлоо алдындагы программасы. 
 
Адилеттүүлүк! 
 

1. Айыл өкмөтүндөгү жалпы элдердени көйгөйлүү маселелерине, 
социалдык колдоого муктаж жарандарга убагында жардам берүү.  

2. Билим берүү жана медицина мекемелеринин 
инфракструктурасын жакшыртуу, билим берүүнүн сапатын 
жогорулатуу, кызматкерлерге колдоо көрсөтүү. 

3. Жергиликтүүт ички, сырткы каржы булактарын туура жумшоого 
салым кошуу. 
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Ташбаев Маматбек Омурзакович 
 

Туулган жылы жана жери: 03.03.1962-
ж., Пор а., Кара-Гуз айыл өкмөтү,  Кара-
Кулжа району. 
Билими: Атайын орто,  
Иштеген жери, ээлеген  
кызматы: Убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, бир 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Пор 
айылы, тел:  0221216339 
 

 

 
Шайлоо алдындагы программасы. 

 
Эр жигит эл четинде, жоо бетинде! 
 

1. Айыл жерин жашылдандыруу жана негизги бюджетти көтөрү 
2. Дене-тарбя, спорт жана маданият тармагына тез көңүл буруп, ар 

түрдүү иш чараларды уюштуруу; 
3. Айылдык округдун ар тараптуу өнүүгүсү үчүн инвестиция тартуу 

иштерин күчөтүү, жаштарды ар түрдүү долбоорлор менен 
иштешүүгө үйрөтүү; 

4. Эл аралык уюмдар менен тыгыз байланышта иштеп, түрдүү 
долборлорду жазып, аларга сунуштоо; 
 

mailto:isapusurmankulov80@gmail.com
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Токторов Дүйшөбек Орозалиевич 
Туулган жылы жана жери: 27.07.1970-
ж., Жалпак-Таш айылы а., Өзгөн 
району. 
Билими:  Жалпы орто  
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, беш 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Пор 
айылы тел: 0505 45 70 44  
 kosojtoktorov442@qmail.com 
 

 

 
Шайлоо алдындагы программасы. 
 
Кыргызстан элимдин бекемдиги жана ынтымактыгы! 

1. Айыл тургундарынын жашоо деңгээлин жакшыртуу. 
2. Социалдык маселелерин жакшы жакка чечүү үчүн өз салымымды 

кошуу болуп эсептелет.  
3. Өз добушумду керек болсо жогорку жактарга чейин жеткизүү. 
4. Айылдын ички жолдорун оңдоп түздө. 
5. Бала-бакча баруучу жолдорду жарыктандыруу  
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Турдуева Элмира Саукуновна 

Туулган жылы жана жери: 25.07.1977-
ж., Пор а., Кара-Кулжа району 
Билими:  Жалпы орто  
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, беш 
баланын апасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кеңеш 
айыл өкмөтү, тел: 0704667580 
 

 

 
Шайлоо алдындагы программасы. 

 
Жаштарды жаны жашоого умтултуу! 
 
1. Мектептик билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздук стандартарынын 
иштеп чыгуу. 
2. Элди социалдык абалын жана аймактын экономикасын көтөрүү. 
3. Күчүм жетпеседа,  адилеттүүлүк сөзүм менен иштөө. 

 

 

mailto:kosojtoktorov442@qmail.com
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