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0(312) 66 02 40 коомдук кабылдама, 1255 кыска номери     КР БШК

№34 ЖЕТИ-ЁГЩЗ ШАЙЛОО ОКРУГУ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЖОГОРКУ КЕЪЕШИНИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕР 

Исмаилов
Муратбек   

Кубанычбек

Туулган датасы: 1984

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: ФСДС 
коомдук фондунун негиздөөчүсү жана директору.

Таза суу
Жети-Өгүз жана Тоң райондору боюнча 77 айыл бар. Анын 
ичинен 25 айылда таза суу жок, 36 айылда суу толук 
жетпейт. Баардык айылдарды таза суу менен камсыздоо эң 
негизги максатым.

Оорулууну дарылоо менен бирге, ооруларды алдын алууга 
багытталган иш чараларды күчөтүү.

Орто жана чакан ишкердик

Мамлекетибизде эң жогорку айлык алган мамлекеттик 
кызматкер мугалим болуш керек.

Социалдык коргоо

Билим берүү

Социалдык төлөмдөрдү (пенсия, жөлүк пул) баалардын 
өсүшүнө жараша өзгөртүп турушу керек.

Туризм үчүн жеңилдетилген каржылоону киргизүү. Бүгүнкү 
24% каржылоону 12%га түшүрүү.

Айыл чарба

Орто жана чакан ишканаларды колдоо максатында 
мамлекеттик буюртмалардын 20%ын орто жана чакан 
ишканаларга берүүгө аракет.
Саламаттыкты сактоо

Багбанчылыкта бир гектар жерден 1200000-150000 сом 
киреше табууга жетишүү.
Туризм

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

“Жасаган иштерим сүйлөйт”

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

БОКОНБАЕВ АЙЫЛЫ, АТАКАН 72, КВ 2.
ТЕЛЕФОН: 0550 231590   

Туулган датасы: 26.04.1982

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Инженер-электрик

2. Ар бир айылга “Таза ичүүчү суу” долбоорлорун ишке 
ашыруу;

1. Саламаттыкты сактоо багытында “Айыл Ден соолугу” 
долбоорун демилгелөө;

5. Жарандардын укуктарын коргоо, жумушсуздукту жойуу;
6. Аймактын энергетикалык коопсуздук долбоорун 
демилгелөө, долбоордун алкагында: Сарыжаз, Жыргалан, 
Жети-Өгүз, Жууку, Барскоон, Орто-Токой сууларында кичи 
ГЭС долбоорлорун демилгелөө жана ишке ашыруужумуш 
графигин бекитүү. Кайра жаңылануучу энергия булактар 
технлогияларын (күндун, шамаалдын энергиясы, биогаз 
ж.б.) кеңири жайылтуу, Мамлекеттик колдоо көргөзүү;

13. Туристтик багыттарды өнүктүрүү, Санатордук 
объектилер;

15. Энергетиканын Мамлекеттик өнүктүрүү программасын 
демилгелөө, Камбар-Ата 1,2, Жогорку Нарын каскаддары, 
Каракече ЖЭБ долбоору;

8 .  К а р а к ол  ш а а р ы н д а  Ы с с ы к к ө л  м а м л е к ет т и к 
университетинин техникалык факультетинин алдында 
“Санариптик аймак”  долбоорун түзүү;

3. Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү даректүү колдоо;

10. Билим берүү мекемелеринин өнүктүрүү, Мугалимди 
колдоо;
11. Кажысай, Кумтөр аймактарындагы уран калдыктарын 
Мамлекеттик деңгээлде изилдөө;
12. "Жаш адис" прораммасын алкагында жаштардын 
билимин арттыруу;

14. Аймактын өндүрүш потенциалын жандандыруу, 
санариптештирүү;

16. Жаштарды колдоо долбоорлору, санариптештирүүдө 
кеңири колдонуу.

4. “Коопсуз аймак” долбоорун демилгелөө;

9. Аймактык “Ар бир айылга интеренет” долбоорун 
демилгелөө, ишке ашыруу;

7. Энергетикалык коопсуздук долбоорунун алкагында 
Кажысай электршаймандар жана аспаптар өндүрүштүк 
бирикмесинин ишин жандандыруунун Мамлекеттик 
программасын долбоорлоо; 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

Өнүгүүгө бир кадам! 
Келечекти Бирге курабыз!

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

КАЖЫСАЙ ШААРЧАСЫ, УГОЛЬНАЯ 9;
ТЕЛЕФОН: 0555 100 800 (ВОТСАП)

Омуралиев
Арыстанбек 
Мелисович

Туулган датасы: 07.02.1981

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
 «ЭКУО ГРУП» ЖЧК, Директор

- Ысык-Көлдүн тескейинде өзүнчө таштанды полигону 
салынат. 

ПЕНСИОНЕРЛЕР МЕНЕН СОЦИАЛДЫК ЖАКТАН АЯЛУУ 
ТОПТОРДУН ТУРМУШУН БИЛЕМ

ЫСЫК-КӨЛДҮ САКТАП КАЛЫП, АГА КАМ КӨРҮҮНҮН 
МААНИСИН ТҮШҮНӨМ 

- Жети-Өгүз району ЮНЕСКОнун алкагында геопарк деп 
жарыяланат; 

КОМАНДАМ МЕНЕН ЧАКАН ЖАНА ОРТО ИШКЕРЛИКТИ 
ӨНҮКТҮРҮҮ ПЛАН ДАЯР

- Каракол шаарында эл аралык деңгээлдеги аба майданы 
салынат.

- 3500 метрден бийик аймак өзгөчө чарба жүргүзүү режими 
бар «климаттык корук» деп расмий жарыяланат; 

Пенсия менен жөлөкпулдун өлчөмү 1 адамдын да бир айлык 
тамак аш муктаждыгын канааттандырбайт. Андыктан мен 
мамлекеттик денгээлде “социалдык калыстык” 
принцибин киргизем. Мыйзам деңгээлинде дарыгерлердин, 
мугалимдердин, социалдык кызматкерлердин пенсиялары 
депутат, министр, укук коргоо органдарынын кызматкерлери 
ала турган пенсияга теңелет. 
АЯЛДАРДЫН, БАЛДАРДЫН ТУРМУШУН БИЛЕМ

-Ар  бир  райондо  к есиптик  лицейлердин  ишин 
жандандырабыз, анын негизинде балдар жана жаштар 
кыска мөөнөттүү IT курстарын, бизнес жүргүзүү, 
долбоорлорду жазуу, чет тилдерди өздөштүрүү курстарын 
ала алышат.

- Жети-Өгүз, Тоң, Ак-Суу райондорун алсак, мигранттар 
туугандарына, досторуна, коңшуларына таштап кеткен 
5000ден ашуун бала бар. Министрлер кабинети көп 
сандаган жумуш орундарын ачканга чейин, мамлекеттик-
жеке кызматташтыктын негизинде атайын билим берүү 
мекемелерин ачтырам. 

Жогорку Кеңешке бараткан себебим:

- Жергиликтүү элге жылына 12 ай бою туризм жүргүзүүгө 
шарт түзүлөт; 

- Органикалык айыл чарба продукциясын, кол өнөрчүлүктү 
өнүктүрүү жана экспорттук потенциалын жогорулатуу 
боюнча мамлекеттик программа кабыл алынат. Биздин 
продукция AMAZON, Taobao, Aliexpress интернет-
аянтчалары аркылуу чет мамлекеттерге сатылышына 
мамлекеттик колдоо көрсөтүлөт. 

- Жети-Өгүз, Тоң, Каракол, Ак-Суу табигый булактары 
Чехиядагы Карловы Вары сыяктуу дүйнөлүк ден соолукту 
чыңдоо борбору болушуна жетишем; 
- Экологиялык жактан эко-өндүрүм чыгаруучу комплекстүү 
агро-ишканаларды ишке киргизебиз. 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

УЛУУ ЭЛ ТАТЫКТУУ КЕЛЕЧЕККЕ УКУКТУУ!

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

БОКОНБАЕВО А., УЛ. АТАКАН, Д. 66, КВ. 4,
ТЕЛ.: 0555-158851

ПОЧТА: a.abdrakhmatova@gmail.com

Абдрахматова 
Атыр

Болотбековна

Туулган датасы: 04.06.1983

Иштеген жери жана ээлеген кызмат: 
Убактылуу иштебейт

Урматтуу шайлоочулар!

· Айыл ичиндеги жолдорду жана көпүрөлөрдү оңдоо жана 
башка маселелерди ишке ашыруу аракеттери.

Ш а й ло о  а л д ы н д а г ы  п р о г р а м ма м д а  а т а л г а н 
долбоорлордон тышкары шайлоочулардан кошумча 
сунуштарды жана пикирлерди кабыл алууга даярмын.

· Дене-тарбия менен спортту өнүктүрүү жана спортчуларга 
ар тараптуу колдоо көрсөтүү. 

1 .  «Айыл жерге синде  ж акырчылыкты ж ана 
жумушсуздукту жоюу» долбоору 

3. Социалдык жана инфраструктуралык долбоорлор:

· Калктын салматтыгын сактоо боюнча долбоорлор;
· Калктын аярлуу катмарына пособие алуунун шарттарын 
жөнөкөйлөштүрүү;
· Таза суу жана сугат суу менен камсыз кылуу боюнча 
долбоорлор; 
· Бала-бакчаларды ондоо жана куруу долбоорлор; 

· Айыл чарба көйгөйлөрүн чечүүгө көмөктөшүү; 
· Күнөскана, балык чарбасы ж.б. долбоорун ишке ашырууга 
көмөктөшүү;

2. «Айыл жергесин онуктуруу» долбоору 

· Тоң жана Жети-Өгүз райондорунун фермерлердик 
чарбаларын жана дыйкандардын айыл чарба техникалары 
жана жабдуулары менен камсыз кылууга көмөктөшүү; 
· Тоң жана Жети-Өгүз райондорунун дыйкандар жана айыл-
чарба продукцияларын кайра иштетүү боюнча иш-
к аналарын ачуу  максатында ички  жана  тышкы 
инвесторлорду тартуу.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Туулган датасы: 19.10.1966

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

1. Парламентте элдин суроолорун, көгөйлүү маселелерин 
көтөрүү, анын аткарылышын көзөмөлдөө, график менен 
шайлоочуларды кабыл алуу.
2. Баардык мамлекеттик органдардын эл алдында акыйыкат 
жана ачык айкындуулук менен иш алып барышын.
3. Элдин ден-соолугуна болгон көз карашты өзгөртүү, «дени 
сак эл, дени-сак коом» аттуу багыт менен, элди атайын 
медициналык көзөмөлдөн өткөрүү акциясын Өкмөткө 
сунуштап анын аткарылышын  көзөмөлдөө.
4. Медициналык жаны заманбап шаймандар менен 
райондук ооруканаларды камсыздоо ( Фонд, гранд, 
проекттер  аркылуу иш жүзүндө аткарса болот).
5. Медиктерди, мугалимдерди укуктук, экономикалык жана 
профессионалдык жактан колдоого алуу.
6. Эне-баланын социалдык жактан камсыздоо, кары-
картаңдардын пенсия, пособиелерин которуу аракетин 
көрүү. Парламентте көтөрүү.
7. Региондогу жашаган элдердин жашоо шартын көтөрүү 
үчүн, элди жумуш менен камсыздоо, аны үчүн бизнести 
өнүктүрүү  шарттарды түзүү, инвесторлорду тартуу, 
инвесторлорго ылайык мыйзам чыгаруу.
8. Региондогу бала-бакча көгөйүн чечүү, ар бир айылда 
балдар үчүн бала-бакчалар болушу керек.
9. Балдарды ден-соолукта өстүрүү үчүн, спорт тарабын 
өнүктүрүү, спорт комплекстерди курдуруу. 

11. Тоо-кен  өндүрүшүндөгү болуп жаткан баардык 
маселелерди элге так маалымат жеткирилишин камсыздоо, 
анын ичинен экологиялык, финансалык, жумушка алуудагы 
айкындуулукту камсыздоо. «Байлык элдики, эл билиши 
керек» деген багыт менен иш алып баруу.

10. Мектептерди заманбап окуу куралдары менен камсыз 
кылуу. 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ТИРЕГИМ ЧЫНДЫК

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

БАРСКООН АЙЫЛЫ, ЛЕНИН КОЧОСУ 130/3
ТЕЛ.: 0550 77 67 30

Иманкожоева
Эркингуль

Бекбачаевна

Туулган датасы: 26.10.1977

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
(КТРК) Мин Кыял FM, баяндамачы

Ошондуктан бала бакча,мектеп, ЖОЖ дагы билим берүү 
системасын түп тамырынан өзгөртүүбүз зарыл.

Менин программамдын негизги өзөгү, илим-билим менен 
өндүрүштүк экономика.
1 . Б и л и м  б е р ү ү  с и с т е м а с ы  С С С Р  у ч у р у н д а г ы 
индустриялдык доор менен калып калышы туура эмес деп 
эсептейм.
Биз жашап аткан доор, маалыматтык доор. Алган 
билимибиз менен мамлекетке кызмат кылуубуз эки башка 
болуп турат. Мамлекеттик,коомдук түзүлүштүн биринчи 
нотасы, билим берүүнүн туура багыты, андан кийин сапат. 
Кыргызстан демократиялык коомду тандап алган 
суверендуу мамлекет экенине карабай улуттук, аскердик, 
экономикалык жана азык түлүк коопсуздугун камсыздай 
алган жокпуз,ар качан сырткы күчтөрдүн таасирине көз 
карандыбыз. 

Электр энергиясы тургай айдоо аянттарына жетпей аткан 
суу тартыштыгы жылдан жылга күч алууда. Мөңгүдөн 
түшкөн сууну дагы сарамжалдуу, рационалдуу пайдалана 
албай келебиз. Эгер биз ВИЭ энергетикага өтө турган 
болсок биринчиден, экологиялык катаклизмди алдын 
алабыз экинчиден,күндүн нуру жер планетасына дагы 20 
млрд жыл тие турган күчү бар экенин окумуштуулар 
далилдеп жатышат. Мөңгүнүн толук ээрип кетишине 
саналуу гана жылдар калды. 
Демек, күн нурунан алган электр энергиясына берилген 
кепилдик өтө узак. Гидроэнергетикага караганда түйшүгү аз, 
өтө көп жумушчунун кереги жок жана үнөмдүү. Шамаалдын 
күчүнөн алган электр энергиясы дагы абдан арзан жана 
кепилдиги узак ж.б. ушул сыяктуу актуалдуу маселелерди 
чечүү.

Гидро энергетика бүгүнкү күндүн талабына ылайыксыз 
болуп калды. Биз, күндөн,шамаалдан ала турган электр 
энергиясына өтүүбүз керек.

2. Энергетика.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

Дайым алдыга

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

ЖЕТИ-ОГУЗ Р-У, КЫЗЫЛ-СУУ А., МАНАС КОЧ. 276 
ТЕЛ: 0709 45 25 27

ПОЧТА: ZAMIRKAZAKBAEV65@GMAIL.COM

Казакбай уулу 
Замирбек

Туулган датасы: 12.10.1963

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Директор МКА «Жетиогуз»

 Айылдык товар өндүрүүчүлөргө мүмкүн болушунча 
шарттарды түзүү;

 Турмуштун бардык чөйрөлөрүндө мыйзамдуулук жана 
легитимдүүлүк.

 Шайлоочулардын алдында отчёттуулук;

ПРИНЦИПТЕР.
 Жергиликтүү элдин ишеними;

 Социалдык адилеттүүлүктү камсыз кылуу.

ЖАКЫНКЫ ИШ-ЧАРАЛАР

Бала бакчадан баштап жогорку окуу жайга чейин сапаттуу 
билим берүү аркылуу өсүп келе жаткан муунга татыктуу 
тарбия берүү; Мамлекет тарабынан жана жергиликтүү 
деңгээлде каржылоо аркылуу маданият жана элдик 
чыгармачылык чөйрөсүн колдоо; Мамлекеттин бардык 
деңгээлинде ишкерликти максималдуу колдоо, жаңы 
баштаган бизнесмендерге, өзгөчө аймактарда ыңгайлуу 
шарттарды түзүү; Негизги азык-түлүк товарларына 
(керектөө куржунуна) баалардын өсүшүн эске алуу менен 
бардык пенсиялык төлөмдөрдү жыл сайын милдеттүү түрдө 
алдын ала индексациялоону камсыз кылуу; Жаштар үчүн 
окууга, иштөөгө бардык ыңгайлуу шарттарды түзүү, аларга 
мамлекеттик бийликтин бардык чөйрөсүндө социалдык 
лифт камсыз кылуу; Өлкөнүн улуттук коопсуздугу өлкөнүн 
ички жана тышкы саясатынын приоритеттүү багыты болууга 
тийиш. Өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыздоо боюнча 
иштер системалык деңгээлде өлкөнүн ичиндеги саясий 
кырдаалга жана кесипкөй кадр адистерине карабастан 
туруктуу иштөөсү керек; Өлкөбүздүн көп улуттуулугун эске 
алуу менен диний толеранттуулук жана улуттар аралык 
ынтымак мамлекеттин келечектеги туруктуу өнүгүүсүнүн 
кепилдиги болуп саналат. Өлкө ичиндеги стабилдүүлүктү 
сактоо жоопкерчилиги ар бир Кыргыз Республикасынын 
жаранынын тарыхый милдети.

МАКСАТТАР.

 Кластердик аймактарда айыл чарба тармагын колдоо;
 Айыл чарбасына жаңы ыкмаларды жана технологияларды 
киргизүү.

 Айыл жергесинде татыктуу жашоо шарттарын уюштуруу;

ПЕРСПЕКТИВДҮҮ МИЛДЕТТЕР.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

Бекем үй-бүлө, туруктуу коом!

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

КЫЗЫЛСУУ А. МАНАС К. 184-10, 
ТЕЛ. 996708427225, 996700858123

Жапаров
Талантбек

Рысбекович

Туулган датасы: 12.06.1985

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Жаргылчак айылдык кеңешинин депутаты      

Экологиялык туризмди өнүктүрүү.

Саламаттыкты сактоо мекемелеринин материалдык 
техникалык базасын чыңдоо. Жогорку деңгээлдеги 
даарыгерлерди мамлекеттик программанын негизинде 
аймактарга алып келүү.

Улуттук жана олимпиадалык спорттун түрлөрүн жайылтуу.

Саламаттык сактоо тармагында:

Региондордо  спортт ук  секциаларды ачуу  жана 
машыктыруучу менен камсыз кылуу.

Көп жылдык мөмө бактарды мамлекеттик деңгээлде 
колдоого алуу. Интенсивдүү бак өстүрүү жана тамчылатып 
сугарууну жайылтуу.

Айыл чарба тармагында:

Евро Союз бирикмесинин алкагында мөмө жемиштерди 
кошуна өлкөлөргө жеткирүү жана логистикасын уюштуруу.

Ысык-Көлдүн форель балыгын дүйнөлүк рынокко алып 
чыгуу.
Билим берүү тармагында:
«Бир айыл-бир бала бакча» долбоорун  түзүү.

Бал чарбачылыгын өнүктүрүү.

Мал чарба тармагында:
Асыл тукум мал чарбачылыгын жайылтуу жана мамлекет 
тарабынан колдоого алуу. Жайыттарды туура пайдалануу. 
Сырт өрөөнүн өнүктүрүү. Топоз этин дүйнөлүк брендке 
айлантуу.

Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин, жалпы орто 
билим берүү мектептердин, гимназия жана лицейлердин 
материалдык техникалык базасын чыңдоо.
Спорт тармагында:

Мөмө жемиштерди кайра иштетүү.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

Өлкө аман болсун!

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

КЫЗЫЛ-СУ А. МАНАС К. 133А
ТЕЛЕФОН: 0707 96 45 84

ПОЧТА: SULAEV.85@MAIL.RU

Сулаев
Жекшен

Эсенбекович

Туулган датасы: 17.05.1979

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

2. жаш адистерди биринчи жумуш менен камсыз кылуу;

4. улгайган адамдарга медициналык жана социалдык 
кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу;

Жалпы өлкө үчүн мен төмөнкүлөргө аракет кылам:

6. республикалык маанидеги жолдорду жана айылдын 
ичиндеги негизги жолдорду оңдоого каражат караштырып 
табуу ;

1. жаңы объектилерди куруу үчүн жерди тандап алууну, 
жарандардын кызыкчылыгын жана учурдагы өнүгүүсүн, 
ошондой эле айыл жериндеги жаш үй -бүлөлөр үчүн 
участокторду берүү үчүн жерди трансформациялоону 
көзөмөлдөө.

Биздин округдун тургундары үчүн мен төмөнкүлөргө аракет 
кылам:

2. райондогу турак жай имараттарын жана жатаканаларды 
капиталдык оңдоо пландарынын аткарылышын туура 
көзөмөлдөө;
3. эки районго стадион куруу (заманбап акыбалга алып 
келүү);
4. Жети-Өгүз жана Тоң аймактарындагы саламаттыкты 
сактоо мекемелерин капиталдык оңдоо;
5. короолордогу балдар жана спорт аянтчаларын иретке 
келтирүү жана жакшыртуу, мектеп стадиондорун 
реконструкциялоо;

7. жалгыз эс алуучу жай болгон айылдагы Элдердин достугу 
паркын реконструкциялоо долбоорун ишке ашыруу;

1. медициналык мекемелерде жана билим берүү 
мекемелериндеги "кадр жетишсиздигин" жоюу максатында 
жаш адистерди социалдык колдоо программасын иштеп 
чыгуу жана ишке ашыруу;

3. Жаш адистердин - колледждердин жана лицейлердин 
бүтүрүүчүлөрүнүн жогорку окуу жайларына тапшыруу 
укугун камсыздоо;

5. сергек жашоону жайылтууга жана калыптандырууга 
багытталган программаларды реалдуу каржылоо;

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Алымов 
Манас 

Кадырович

Туулган датасы: 04.11.62

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

• Транспорттук  инфратүзүмдү ɵнүктүрүү;

• Республиканын ичинде ɵндүрүлгɵн товарларга Жана 
кызмат кɵрсɵтүүлɵргɵ салыктын ставкасын тɵмɵндɵтүү

• Тышкы жана ички туризимди кɵтɵрүү максатында ажайып 
жана тарыхий жерлерде тиешелүү шарттарды көрктөндүрүү 
жана жашылдандыруу, жол жана ички инфраструктурасын 
куруу;

Экология жана туризм

айыл чарба продукциясын ɵндүрүш кɵлɵмүн кɵбɵйтүү

берилишинин мамлекеттик  кепилдиктердин ɵлчɵмүн 
кɵбɵйтүү

• Экологиялык сактоо баюнча жоопкерчиликти күчɵтүү, 
айлана-чɵйрɵнү коргоо үчүн  айыптардын ɵлчɵмүн 
чоңойтуу;

• Илимий —техникалык прогресстин жетишкендиктерин 
колдонуу негизинде

• Асыл тукум мал чарбачылыгын ɵнүктүрүү ;

• Улуттук, этномаданий жана жаратылыш ɵзгɵчɵлүктɵрүн 
эске алуу мeнeн

• Чакан жана орто бизнести ɵнүктүрүү үчүн инновациялык 
технологияларды

Агрардык тармак

колдонуу менен жагымдуу шарттарды түзүү;

ɵлчɵмүн кɵбɵйтүү;
• Мугалимдик кесиптин кадыр-баркын кɵтɵрүү жана 
мамлекеттик колдоо чараларын кɵрүү;
•  Жогоркуу окуу жайларда айрым адистиктерде 
мамлекеттик тапшырык принциптерин киргизүү жана 
бүтүpүүчүлордүн кызматка орношуусуна мамлекеттик 
кепилдиктерди берүү
• Медициналык жана билим берүүчү мекемелерде 
кадрлардын жетишсиздик маселесин жойуу максатында, 
жаш адистерди социалдык жактан колдоонун жана 
программаларын иштеп чыгуу жана жүзɵгɵ ашыруу.

Экономика

• Кредиттер боюнча ставкаларды азайтуу.

• Фермерлерге, дыйкандарга айылчарба технихасын 
лизингдин негизинде

• Калктык социалдык аз камсыз болгон топтору үчүн жɵлɵк 
пулдардын

туризмдин альтернативдүү турлɵрүн ɵнүктүрүү;

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

Аймактын кызыкчылыгына кызмат кылуу

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

ЖЕТИ-ӨГҮЗ А. 
ТЕЛ 0999739191, 0505739191

ПОЧТА: DMONOLDOROV62G MAIL.COM

Моңолдоров 
Дамир

Черикович

Туулган датасы: 01.07.1985

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

· Мыйзамдуулук ҮЧҮН!

· Реалдуу люстрация ҮЧҮН! 

- Карапайым адамдын кызыкчылыктарын коргоо. Мыйзам 
баарына бирдей иштеши керек. 

-  КРнын Ички  аскерлеринин,  КР КМнын,  аскер 
кызматкерлеринин эсебинен резервдеги аскер бөлүктөрүн 
түзүү.  

· Соттордун өз алдынчалыгы ҮЧҮН!

- Судьялардын көз карандысыз, ак иштөөсү. Ак үй соттордун 
жана судьялардын ишине кийлигишпөөгө тийиш. 

- Мурда Куралдуу күчтөрдө кызмат өтөгөн чек арага жакын 
айылдардын тургундарына курал сактоого уруксат берүү.  

Мен көз карандысыз эл өкүлү катары эмнелер үчүн 
күрөшөм:

- Чек ара кызматын УКМКнын курамынан чыгарып, өзүнчө 
статус берүү.  
- Чек аранын такталбаган тилкелеринде чек ара тозотторун 
көбөйтүү. 

· Чек арадагы коопсуздук ҮЧҮН! 

- Сот отурумдары ачык-айкын болушу шарт. Соттоонун 
адилеттүүлүгү.

- Укук коргоо органдарынын зомбулугуна жол бербөө. 
УКМКны жана ИИМди реформалоо. 

- Бийликти эски саясатчылардан тазалоо жана саясатка 
таза, күчтүү, аты булганбаган жаш лидерлердин келишине 
шарт түзүү. 

· Экология ҮЧҮН!
- Тоолордогу токойлорду сактап калуу чараларын күчөтүү. 
Жергиликтүү калкты токой чарбасын өнүктүрүүгө тартуу. 

- Ысык-Көлдүн жээгиндеги тазалоочу имарат жайларды 
реконструкциялоо жана жаңы канализация тармактарын 
куруу. 

- Орто жана чакан ишкерчиликти өнүктүрүүгө шарт түзүү. 

- Инвестицияларды тартуу жана инвесторлорду коргоого 
алуу. 

· Туруктуу экономикалык өсүш ҮЧҮН! 

- Башкаруучу төбөлдөрдү саясий элитаны алмаштыруу 
менен жаңылоо. 

- Туризмди өнүктүрүү жана тийиштүү инфраструктураны 
түзүү.

- Кумтор кени боюнча Ысык-Көл областынын Жети-Өгүз, Тоң 
райондорунун тургундарына зыяндуулук үчүн акчалай 
компенсациялардын төлөнүүсүнө жетишүү.  

Мен өзүмдүн жоокерлик парзымды кандай так, ак ниет 
аткарсам, элиме да дал ошондой ак кызмат кылам! 

- «Өз киши» жок калыс люстрацияны камсыз кылуу.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Сагымбаев
Канат

Райымбекович

Туулган датасы: 04.12.1985

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаты

Урматтуу шайлоочулар, мен өз округумдун алдында турган 
курч көйгөйлөрдү чечүү үчүн парламентке бара жатам. 
Программамдагы ар бир пункт бир гана Тоң жана Жети-Өгүз 
райондорундагы эмес,  бүтүндөй республикалык 
масштабдагы маселелерди чечүүгө багытталат.Аймактык 
экономиканын өнүгүшүТоң жана Жети-Өгүз аймактары 
эбегейсиз экономикалык потенциалга ээ. Эки райондун 
экономикасын өнүктүрүү үчүн ишкердикти өнүктүрүү жана 
жагымдуу инвестициялык чөйрөнү өнүктүрүү үчүн жагымдуу 
шарттарды түзүү зарыл. Ишкерлерге жеткиликтүү, төмөн 
пайыздык насыяларды берүү, шарттарды түзүү жана 
жергиликтүү демилгелерди ишке ашырууга чет элдик жана 
ички инвесторлорду тартуу керек. Мен бул милдеттерди 
и ш к е  а ш ы р у у  ү ч ү н  с у н у ш т а р д ы н  п а к е т и н 
сунуштайм.Туризмди өнүктүрүүТоң жана Жети-Өгүз 
райондору туристтик аймактар болуп саналат, мында аны 
өнүктүрүү үчүн бардык шарттар бар. Туристтерди тартууга 
түрткү  бере  турган  инфраструктуралык  туризм 
объектилерин куруу үчүн инвестицияларды тартуу зарыл. 
Эки аймак тең туристтердин сүйүктүү жайына айланышы 
керек. Экология Биз сүйүктүү Ысык-Көлүбүздү коргошубуз 
керек.  Мен Ысык-Көлдү коргоо фондун түзүүнү 
демилгелейм. Биз баарыбыз кээде көлүбүзгө кантип 
жапайы мамиле кылганын көрөбүз. Мен көлдү коргоо 
боюнча болгон чараларды жетишсиз деп эсептейм, 
натыйжалуу чаралар керек, биз көлүбүздү жана анын 
айланасындагы жаратылышты сакташыбыз керек. 
Сапаттуу медицина. COVID-19 пандемиясы биздин өлкөдө 
медицина канчалык алсыз жана өнүкпөгөндүгүн көрсөттү. 
Мамлекет калкты дары -дармек менен тийиштүү деңгээлде 
камсыздай алган жок. Мунун баары кийин өлкө үчүн 
трагедияга айланды.Мындан сабак алуу менен бирге биз 
төмөнкүлөрдү жасоо зарыл: - ар бир айылда медициналык 
жардам пункттарын ачуу;- мамлекеттик дарыканаларды 
ачуу;- мини -диагностикалык лабораторияларды ачуу. Айыл 
чарбасын, кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүү, 
жеңилдетилген, күрөөсүз кредиттерди алуу.Жашылча 
сактоочу жана кайра иштетүүчү цехтери бар логистикалык 
борборлор Тоң жана Жети-Өгүз аймактарында курулат.Биз 
асыл тукум чарбаларды жана ири сүт фермаларын 
өнүктүрөбүз, сүттү кайра иштетүү жана сүт азыктарын 
өндүрүү үчүн пункттарды ачабыз.Калктын таза ичүүчү сууга 
жетүүсүн камсыздоо.Биздин райондо, кээ бир айылдарда, 
калктын таза ичүүчү сууга жетүүсүн камсыздоо боюнча курч 
маселе бар. Бул маселе 30 жылдан бери чечилбей келе 
жатат, кескин чараларды көрүп, жарандарыбызды таза 
ичүүчү суу менен камсыз кылууга мезгил жетти. Мен 
бюджеттен жана донорлордон каржылоону тартуу үчүн 
болгон күчүмдү жумшайм.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ЖАҢЫЛАНУУГА КЕЗЕК КЕЛДИ!

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛ., ТОН Р-НУ, АТАКАН КӨЧ., 55

Кемелов
Акыл 

Канатбекович

Туулган датасы: 08.10.1957 

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

шайлоолор бюджеттен гана каржыланышы керек; - 
талапкерлердин шайлоо алдындагы программаларын ишке 
ашыруу мониторинг жүргүзүү жана аларды мөөнөтүнөн 
мурда чакыртып алуу механизмин түзүү; Курултай 
и н с т и т у т у н  и ш к е  а ш ы р у у ;  ба ш к а р у у ч ул а рд ы н 
прогрессивдүү катмарын тартуу үчүн жаш муундун 
заманбап чакырыктарына жана талаптарына жооп берген 
жаңы кадр саясатын куруу зарыл. Жети-Өгүз шайлоо 
участкасында мамлекеттик кызматтарды көзөмөлдөө

- Кумтөр кенинин кызматкерлеринин 90%дан кем емес №34 
Жети-Өгүз шайлоо округунун кызматкерлеринен түзүлсүн;
- өлкөнүн алтын-валюта резервин, анын ичинде натыйжалуу 
пайдалануу зарылчылыгы жөнүндө маселелерди көтөрүү № 
34 шайлоо округунун экономикасын өнүктүрүү үчүн жана 
өлкөнүн алтын-валюта резервинин базасында кредиттер 
боюнча пайыздарды 4% -8%га чейин төмөндөтүү 
максатында финансы-кредиттик мекемелерге "арзан" акча 
берүү;

Программанын үчүнчү бөлүгү: No34 Жети-Өгүз шайлоо 
округунун статусун өзгөртүү

- тез арада санариптик экономикага өтүү зарыл, ал өнүгүүдө 
сапаттык ылдамдатуу берет;

Программанын экинчи бөлүгү: Коррупцияга каршы 
күрөш

«Мамлекеттик саясаттын борборунда жаран турат. 
Анын керектөөлөрүнүн бардык спектрин толугу менен 
канагаттандыру – өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнүн түпкү 
максаты жана шарты».
Биринчи бөлүк: "Коопсуздук жана социалдык-саясий 
туруктуулук"

С и с те м а л ы к  к о р ру п ц и я н ы  ж о ю у  ү ч ү н  т ө м ө н к ү 
реформаларды жүргүзүү зарыл:

- Балдардын коопсуздугун жогорулатуу, Жети-Өгүз шайлоо 
округунун инфраструктурасын жакшыртуу, районубуздун ар 
бир үй-бүлөсүнө жеткиликтүү болушу үчүн заманбап 
медициналык мекемелерди, бала бакчаларды жана 
мектептерди куруу максатында райондун ар бир мектебин 
атайын автобус менен камсыз кылууга аракет кылуу 
сапаттуу, заманбап медициналык тейлөөгө, мектепке 
чейинки жана жалпы билим берүү сапаттуу окуттуу;

Шайлоо округу жергиликтүү жамаат үчүн жоопкерчиликтен 
жана укукка ылайык келүү менен мыйзамдык негизде 
коюлушу керек.

Жети-Өгүз, Ак-Суу райондорунун жана Каракол шаарынын 
бардык калктуу конуштарын табигый-климаттык шарттары 
катаал калктуу конуштарга которууга аракет кылам. Ошону 
менен бирге, региондо туризмди өнүктүрүү үчүн элдин 
этникалык жана маданий баалуулуктарын жайылтууну 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

“Мыйзам - эл үчүн”

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

HTTP://MALIEV.STARTUP.KG

Малиев
Арсланбек

Касымакунович

Туулган датасы: 26.07.1969

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Пенсияда

- Туризм - экономиканы өнүктүрүүнүн кыймылдаткычы.

- Курчап турган чөйрөнү коргоо жана экологиялык саясатты 
реформалоо.

Калктын жашоо деңгээлин жогорулатуу, калктын аз камсыз 
болгон катмарын социалдык жактан коргоону камсыз кылуу, 
балдарыбызга татыктуу келечекти түзүү.

-  Өлкөбүздүн көз карандысыздыгын чыңдоо жана коргонуу 
жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, түрк тилдүү мамлекеттердин 
аскердик-саясий блогун түзүү.

 - Кыргыз элинин тарыхын, каада-салтын, үрп-адатын 
сактоо, кыргыз тилинин статусун чыңдоо, калкты идеялык-
патриоттук тарбиялоонун деңгээлин мамлекеттик 
масштабда жогорулатуу.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

«Менин мекеним – менин байлыгым! 

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

БОКОНБАЕВО АЙЫЛЫ, ЛЕНИНА 50
ТЕЛ.: +996500107775

Шамырканов 
Болотбек

Муратбекович

Туулган датасы: 20.03.1980

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

2. Фармацевтика менен алектенген ишкерге колдоо 
көрсөтүү жана шарт түзүү.

«Табигый ресурстарды максаттуу пайдалануу»

Таза аймакты курууда эң ириде ар бир инсан өзүнөн 
баштабаса, үлгү көрсөтпөсө натыйжасын бербейт. Биз 
сиздер менен таза коомду, таза аймакты курууда бирге иш 
алып барабыз жана башка аймактарга үлгү катары биздин 
өрөөндөн баштайбыз!

1. Ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоо;

1. Мамлекет тарабынан фармацевтикалык компанияларды 
атайын келишимдин негизинде айыл аймактарга калктын 
санына жараша филиалдарын ачуу;

Программанын төртүнчү бөлүгү: «Таза коом жана таза 
аймак»

 жана ишкерликти колдоо»

2.Муниципалдык жеке өнөктөштүк негизинде уюштуруу.

Программанын үчүнчү бөлүгү: 

«Квалификациясы жогору медициналык кадрларды 
аймактарга тартуу жана милдеттендирүү»

1. Ар бир үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуна интернатура өтүү үчүн 
бирден бүтүрүүчү жиберүү;

2. Ар бир үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуна  интернатура үчтөн 
кем эмес бүтүрүүчү жөнөтүү;

Программанын экинчи бөлүгү: 

Программанын биринчи бөлүгү: 

3. Санитардык авиацияны толук кандуу ишке киргизүү.

«Ар бир айыл аймакты дарыкана менен камсыз кылуу

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

Дени сак улут – кубаттуу өлкө!

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

ЖЕТИ ѲГҮЗ Р-У, КЫЗЫЛ СУУ А,, МАНАС К., №192Б 
ТЕЛ: 0556 56 00 44 

ПОЧТА: BAKYT-TOLOGONOV@MAIL.RU

Тологонов
Бакыт 

Талантович 

Туулган датасы: 01.07.1964

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
"Дар-Сервис Плюс" ЖЧК, ген. директор

Кыргыз элинин ар бир жаранынын жашоо шартын 
жакшыртуу жана ɵнүккɵн экономикасы менен социалдык 
багыттагы мамлекет курууну уюштуруу, аз камсыз, ден-
соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын 
социалдык коргоосун жогорулатуу, жумуш орундарын түзүү, 
жеке ишкерчиликти колдоо. Жалпы элди ичүүчү таза суу 
менен толук кандуу камсыздоо.

Аймактарды ɵнүктүрүү: ɵлкɵнүн ɵзɵгүн аймактар түзɵт, 
күчтүү аймак болсо күчтүү ɵлкɵ болот. Ар бир ɵз алдынча 
башкаруу аймактарына кɵмɵк кɵрсɵтүү алардын 
ишмердүүлүгүн женилдеткен мыйзам долбоорлорун 
сунуштоо, табигый ресурстарды казуудан түшкɵн пайданы 
мамлекет менен жергиликтүү жамааттар ортосунда адилет 
бɵлүштүрүлүшүнɵ салым кошуу. Электр энергисы менен 
үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн кичи ГЭС терди куруу иштерин 
уюштуруу. Туризмди ɵнүктүрүү боюнча олуттуу кадамдарды 
жасоо, инфраструктураны кɵтɵрүү, Мамлекеттик кызмат 
кɵрсɵтүү тармагын 2024-жылга чейин толук кандуу 
санариптештирүү менен коррупция менен күрɵшүү иштерин 
жүргүзүү. Билим берүү системасын жаӊылоо инновациялык 
мектептердин санын кɵбɵйтүү, жеткиликтүү турак жай үчүн 
мамлекеттик ипотека компанияларын ишмердигин 
оптимизациялоо ,бара-бара сатып алуу менен социалдык 
үйлɵрдү ижарага берүү программасын иштеп чыгуу, 
саламаттык сактоо тармагын модернизациялоо. 

Жеке эркиндик, экономикалык эркиндик, коомдун жана 
мамлекеттин жеке менчикти сыйлоосу, укуктук жана саясий 
тендүүлүктү орнотууга зор аракет жумшоо.

Мамлекеттин түздɵн түз эл үчүн иштɵɵсүн камсыздоо, эмгек 
мигранттарын мамлекеттик колдоо. 

Айыл чарбасы: Дыйкандардын жер-жемиш, мɵмɵ 
жемиштерин же фермерлердин ɵз продукцияларын сата 
турган соода-логистикалык борборлор тармагын уюштуруу, 
айыл чарба шаймандарын, техникаларын ижарага, 
лизингке  алуу мүмүкүнчүлүктɵрүн түзүү, адистешкен айыл 
чарба уюмдарын түзүү менен дыйкандардын натыйжалуу 
иш алып баруу шарттарын жакшыртуу. Сугат суусун жɵнгɵ 
салуу суу топтоочу бассейндерди куруу ирригациялык 
системаны жакшыртуу.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Эшмамбетов 
Руслан 

Толонович

Туулган датасы: 25.02.1965

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Депутат ЖК КР

6. Айыл чарба жерлерин өндүрүштүк максаттар үчүн 
трансформациялоо менен агробизнестин жер, суу жана 
жайыт ресурстарына жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу 
багытында айыл чарбасы боюнча ыйгарым укуктуу 
органдын базасында “бирдиктүү терезе” принцибин 
киргизүү;

Бай жана бактылуу Кыргызстан үчүн добушуңарды 
бергиле!

4. Ысык-Көл облусунун райондорун кыйла перспективдүү 
өнүктүрүү максатында экономикасына, жер кыртышына, 
жайыттарына, өсүмдүктөрүнө, жалпы эле айыл чарбасына, 
андан тышкары туризм секторуна терең талдоо жүргүзүү. 

3. Эң төмөнкү комиссия аркылуу калкты алтын менен 
камсыздоо; 

5. Жети-Өгүз районунун аймагындагы катуу тиричилик 
калдыктарын жайгаштыруу үчүн жер тилкелерин 
мыйзамдаштыруу. Экологиялык олуттуу көйгөйлөрдү 
болтурбоо максатында Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн тиешелүү чечимдерди кабыл алуусун камсыз 
кылуу; Жерлерди бир категориядан экинчи категорияга 
к оторуу  ( трансформациял оо )  маселесин  айыл 
а й м а к т а р ы н ы н  ж а н а  р а й о н д у к  м а м л е к е т т и к 
администрациялардын деңгээлинде чечүү; 

1. Финтехтин көмөгү менен Кыргызстанга тартылган акча 
массасын көбөйтүү аркылуу калкты эң төмөнкү пайыздык 
чендер менен узак мөөнөткө насыялоо;

2. Пенсияларды жогорулатуу; 

Кымбаттуу менин жердештерим, бай жана бактылуу 
болгула!

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Ибраев
Саматбек

Кулукеевич

Бай жана бактылуу Кыргызстан!

ТЕЛ.: 0555666533

Айтакунов 
Бактыбек 
Кубатович

ЭМГЕГИМ ЭЛИМ УЧУН

ЖЕТИ-ѲГҮЗ Р/НУ КЫЗЫЛ-СУУ А МАНАС КӨЧ 145 
ТЕЛ.: 0505360960, 0507363658

ПОЧТА: ALYMOVMANAS2020@GMAIL.COM

ТЕЛ.: 0505442311, 0708939166
ПОЧТА: SAGYMBAEVKANAT01@GMAIL.COM

«Ынтымак бар жерде-ырыс бар»

БАРСКООН А., АКУЛУЕВ БАТИК К., №2
ТЕЛ.:0705 298 723,   0505 819 661

ПОЧТА: DARSERVIS_FOND@MAIL.RU

Айттымбы - Аткарам!

ТЕЛ.: 507123445


