Кыргыз Республикасынын
Шайлоо жана референдум өткөрүү
боюнча борбордук комиссиясынын
2022-жылдын 18-февралындагы
№ 18 токтомунун тиркемеси

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ
Таш-Көмүр шаары
Таш-Көмүр шаардык кеңеши (УШК №2207, УШК №2208, УШК №2257,
УШК №2258, УШК№2259, УШК №2260, УШК №2261, УШК №2262, УШК
№2263, УШК №2352, УШК №2439)
Борбору: Таш-Көмүр шаардык кеңеши
Мандаттын саны: 31
Шайлоочулардын саны: 24810
Бирдиктүү шайлоо округу.
Чек аралары: Таш-Көмүр шаарынын аймагы толугу менен кирет.
Токтогул району
Токтогул шаардык кеңеши (УШК №2235, УШК №2236, УШК №2237,
УШК №2238, УШК №2239)
Борбору: Токтогул шаардык кеңеши
Мандаттын саны: 31
Шайлоочулардын саны: 13061
Бирдиктүү шайлоо округу.
Чек аралары: Токтогул шаарынын аймагы толугу менен кирет.
Аксы району
Кара-Жыгач айылдык кеңеши (Мандаттын саны-21 анын ичинен-7
аялдар үчүн резерв)
№1 Кара-Жыгач шайлоо округу (УШК №2331)
Борбору: Кара-Жыгач айылы, К.Чекиров атындагы орто мектебинин
имараты
Шайлоочулардын саны: 2144
Мандаттын саны: 10. Анын ичинен аял депутаттарына резерв-3 мандат
Чек аралары: Кара-Жыгач айлынын Н.Мамыралиев 1-87, 2-88,
А.Шерипбаев 1-65, 2-64, Б.Эшеев 1-27, 2-26, А.Ормонкулов 1-5, 2-6,
Эшимбеков 1-39, 2-40, А.Шералиев 1-15, 2-16 Т.Шабданов 1-13, 2-12,
С.Сейталиев 1-15, 2-16, А.Кочкоров 1-9, 2-8, Т.Дооронбеков 1-29, 2-28,
Жайчыбеков 1-33, 2-32, М.Омурзаков 1-39, 2-40, К.Сейталиев 1-55, 2-56,
Ш.Жанузаков 1-27, 2-28, Жака-1, 1-25, 2-26, Жака-2, 1-15, 2-16, Чарба 1-9,

2-10.
№2 Сыны шайлоо округу (УШК №2332)
Борбору: Сыны айылы, А.Молдокеев атындагы орто мектебинин имараты
Шайлоочулардын саны:1689
Мандаттын саны: 8. Анын ичинен аял депутаттарына резерв-3 мандат
Чек аралары: Сыны айылынын О.Момошов 1-5, 2-4, Р.Шералиев 1-9, 2-10,
С.Байдоолотов 1-17, 2-18, Байма у. Дуйшобай 1-17, 2-18, К.Нуркеев 1-17, 216, Б.Чотонов 1-49, 2-48, Э.Омуралиев 1-27, 2-26, К.Сооронкулов-1, 1-19, 218, К.Сооронкулов-2, 1-29, 2-28, Н.Нуралиев-1, 1-39, 2-40, Н.Нуралиев-2, 133, 2-34, Н.Нуралиев-3, 1-13, 2-14, Н.Нуралиев-4, 1-17, 2-16, Н.Нуралиев-5,
1-23, 2-24, Н.Нуралиев-6, 1-17, 2-16, К.Тагаев-1, 1-39, 2-38, К.Тагаев-2, 1-21,
2-22, Э.Каратаев-1, 1-21, 2-22, Э.Каратаев-2, 1-53, 2-54, Э.Каратаев-3, 1-15,
2-16, Момунов Райымбек 1-29, 1-16
№3 Дардак-Дөбө шайлоо округу (УШК №2431)
Борбору: Дардак-Дөбө айылы А.Кулубаев атындагы орто мектебинин
имараты
Шайлоочулардын саны: 642
Мандаттын саны: 3. Анын ичинен аял депутаттарына резерв-1 мандат
Чек аралары: Дардак-Дөбө айылынын
Б.Асыранкулов 1-29, 2-28,
А.Мырзабеков 1-23, 2-22, Тор-Камыш 1-17, 2-16, Тор-Камыш-1, 1-15, 2-16,
Тор-Камыш-2, 1-33, 2-34, Тор-Камыш-3, 1-19, 2-20, Тор-Камыш-4, 1-23, 224, Тор-Камыш-5, 1-19, 2-18, Б.Кузеров-1, 1-25, 2-24 ,Б.Кузеров-2, 1-49, 148, Ж.Чодонбаев-1, 1-55, 2-54, Ж.Чодонбаев-2, 1-17, 2-16, Жанузаков Шакы
1-21, 2-28, Субанкулов Анарбек 1-9, 2-22
Сузак району
Кѳк-Арт айылдык кеңеши (Мандаттын саны-21, анын ичинен-7 аялдар
үчүн резерв)
№1 Жалгыз-Жангак шайлоо округу (УШК №2062, №2063, №2414).
Борбору: “Кок-Арт” гимназиясы.
Шайлоочулардын саны: 3285.
Мандаттын саны: 10, анын ичинен аял депутаттарына резерв 3 мандат.
Чек аралары: Үч-Малай жана Жалгыз-Жаңгак айылдары толугу менен.
№2 Жерге-Тал шайлоо округу (УШК №2064).
Борбору: Айыл окмотунун имараты.
Шайлоочулардын саны: 2864.
Мандаттын саны: 8, анын ичинен аял депутаттарына резерв 3 мандат.

Чек аралары: Жерге-Тал айылы Катмы участкасынан башкасы толугу
менен кирген аймактын чектеринде.
№3 Мазар-Булак шайлоо округу (УШК №2415).
Борбору: Ж. Шабданов атындагы орто мектеби.
Шайлоочулардын саны: 1122
Мандаттын саны: 3, анын ичинен аял депутаттарына резерв 1 мандат.
Чек аралары: Мазар-Булак айылы толугу менен жана Жерге-Тал
айылынын Катмы участкасы кошулган аймактын чектеринде.
ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ
Тоң району
Кажы-Сай айылдык кеңеши (Мандаттын саны - 11, анын ичинен - 4
мандат аялдар үчүн резерв)
№ 1 Кажы-Сай шайлоо округу (УШК №3207, №3208, №3211).
Борбору: Кажы-Сай айылы, айыл өкмөтүнүн имараты.
Шайлоочулардын саны: 3015
Мандаттын саны: 11, анын ичинен аял депутаттарына резерв 4 мандат.
Чек аралары: Кажы-Сай айыл аймагы толугу менен кирет.
НАРЫН ОБЛУСУ
Ак-Талаа району
Тоголок-Молдо айылдык кеңеши (Мандаттын саны-11, анын ичинен-4
аялдар үчүн резерв)
Кара-Ой шайлоо округу (УШК №4099).
Борбору: Кара-Ой айылы, Ж. Сатылганов орто мектеби.
Шайлоочулардын саны: 2260.
Мандаттын саны: 11, анын ичинен аял депутаттарына резерв 4 мандат.
Чек аралары: Кара-Ой айылы, Чоробаев, Конгайтиев, Мусакожо, ТоголокМолдо, Койчиев, А.Абдиев, Токтогул, Мудунов Абдимиталип, Орто-Арык,
К. Борончиев, С. Турукбаев, А.Абдрахманов, Бабык, Мурзалиев көчөлөрү,
Кара-Булун, Чоң-Арык, Көк-Ой, Тоок-Сарай, Бооралбас, Сары-Иймек,
Жаак-Таш, Эки чат, Шорго, Котормо, Кызыл-Эмгек, Туюк-Булун, Соң-Көл
участкалары.

Ат-Башы району
Казыбек айылдык кеңеши (Мандаттын саны-21 анын ичинен-8
аялдар үчүн резерв)
№1 Казыбек шайлоо округу (УШК №4013)
Борбору: Казыбек айылы, айылдык маданият үйү.
Шайлоочулардын саны: 1266.
Мандаттын саны: 8, анын ичинен аял депутаттарына резерв 3 мандат.
Чек аралары: Казыбек айылынын Алымбекова Турдубубу атындагы
көчөнүн күн чыгыш тарабы айылдын аягына чейин кирет.
Бектур уулу Жапак көчөсүнүн так сан тарабындагы №1 үйдөн №23 үйгө
чейин, жуп сан тарабындагы №2 үйдөн №28 чейинки үйлөр, Абдалы уулу
Кошой көчөсүнүн так сан тарабындагы №1 үйдөн №31 үйгө чейин, жуп сан
тарабындагы №2 үйдөн №36 чейинки үйлөр, Абыл Өскөналиев көчөсүнүн
так сан тарабындагы №1 үйдөн №7 үйгө чейин, жуп сан тарабындагы №2
үйдөн №10 чейинки үйлөр, Алакун Турдакунов көчөсүнүн так сан
тарабындагы №1 үйдөн №7 үйгө чейин, жуп сан тарабындагы №2 үйдөн
№30 чейинки үйлөр, Райымбек Шермамбетов көчөсүнүн так сан
тарабындагы №1 үйдөн №5 чейинки үйлөр, Ыдырыс уулу Садык көчөсүнүн
так сан тарабындагы №1 үйдөн №3 үйгө чейин, жуп сан тарабындагы №2
үйдөн №22 чейинки үйлөр, Үсөналы Ажыбеков көчөсүнүн так сан
тарабындагы №1 үйдөн №27 үйгө чейин, жуп сан тарабындагы №2 үйдөн
№32 чейинки үйлөр, Сыдыкбеков Асан көчөсүнүн так сан тарабындагы №1
үйдөн №21 үйгө чейин, жуп сан тарабындагы №2 үйдөн №14 чейинки
үйлөр, Мади Алиев көчөсүнүн так сан тарабындагы №1 үйдөн №3 үйгө
чейин, жуп сан тарабындагы №2 үйдөн №20 чейинки үйлөр, Алымбекова
Турдубүбү көчөсүнүн жуп сан тарабындагы №2 үйдөн №42 чейинки үйлөр
жана Аманалы кызы Ажар көчөсү, Койчиев Омор көчөсү, Абдыразаков
Токтосун көчөсү, Шонур уулу Маметакун көчөсү, Бектуров Өмөк көчөсү,
Токтобаев Келдибек көчөсү, Жумабаев Мамбеттурду көчөсү, Шералиев
Абдрай көчөсү, Оморов Макен көчөсү толук кирет.
№2 Н.Үсөналиев орто мектеби шайлоо округу (УШК №4173)
Борбору: Казыбек айылы, Н.Үсөналиев атындагы орто мектебинин
имараты.
Шайлоочулардын саны: 1430.
Мандаттын саны: 9, анын ичинен аял депутаттарына резерв 3 мандат.
Чек аралары: Казыбек айылынын калк отурукташкан аймагы боюнча
Алымбекова Турдубубу атындагы көчөнүн күн батыш тарабы толук кирет.
Бектур уулу Жапак көчөсүнүн так сан тарабындагы №31 үйдөн №33 үйгө
чейин, жуп сан тарабындагы №30 үйдөн №44 чейинки үйлөр, Абдалы уулу
Кошой көчөсүнүн так сан тарабындагы №33 үйдөн №65 үйгө чейин, жуп сан

тарабындагы №38 үйдөн №66 чейинки үйлөр, Абыл Өскөналиев көчөсүнүн
так сан тарабындагы №9 үйдөн №43 үйгө чейин, жуп сан тарабындагы №12
үйдөн №56 чейинки үйлөр, Алакун Турдакунов көчөсүнүн так сан
тарабындагы №9 үйдөн №49 үйгө чейин, жуп сан тарабындагы №32 үйдөн
№80 чейинки үйлөр, Райымбек Шермамбетов көчөсүнүн так сан
тарабындагы №7 үйдөн №59 үйгө чейин, жуп сан тарабындагы №2 үйдөн
№58 чейинки үйлөр, Ыдырыс уулу Садык көчөсүнүн так сан тарабындагы
№5 үйдөн №39 үйгө чейин, жуп сан тарабындагы №24 үйдөн №96 чейинки
үйлөр, Үсөналы Ажыбеков көчөсүнүн так сан тарабындагы №29 үйдөн
№101 үйгө чейин, жуп сан тарабындагы №34 үйдөн №112 чейинки үйлөр,
Сыдыкбеков Асан көчөсүнүн так сан тарабындагы №23 үйдөн №99 үйгө
чейин, жуп сан тарабындагы №28 үй, Мади Алиев көчөсүнүн так сан
тарабындагы №47 үйдөн №49 үйгө чейин, жуп сан тарабындагы №22 үйдөн
№38 чейинки үйлөр, Алымбекова Турдубүбү көчөсүнүн так сан
тарабындагы №1 үйдөн №45 чейинки үйлөр жана Нарбаев Үсөн көчөсү
толук, Турдалиева Майрамбүбү көчөсү толук кирет.
№3 Жаңы-Күч шайлоо округу (УШК №4014)
Борбору: Жаӊы-Күч айылы, Ж.Кайыпов атындагы орто мектебинин
имараты.
Шайлоочулардын саны: 630.
Мандаттын саны: 4, анын ичинен аял депутаттарына резерв 2 мандат.
Чек аралары: Жаны-Күч айылы толук кирет. Анын ичиндеги Карыбеков
Акматалы, Акунов Таке, Жакшына, Жумаев Өмүргазы, Кайыпов Жолдубай,
Көл-Арык, Кудайбергенов Тагай, Чагараков Алмакун, Шайылда уулу
Мамбетакун көчөлөрү толук кирет.
ОШ ОБЛУСУ
Араван району
С. Юсупова айылдык кеңеши (Мандаттын саны – 31, анын ичинен 14
мандат аялдар үчүн резерв).
№1 Октябрь шайлоо округу (УШК №5349)
Борбору: Октябрь айылы, Октябрь көчөсү, Манас атындагы орто мектептин
имараты
Шайлоочулардын саны: 1838
Мандаттын саны: 3, анын ичинен аял депутаттарына резерв 1 мандат.
Чек аралары: “Октябрь” айылындагы Байкаримов Төрөбайдын үйүнөн
баштап (Төрт-Таш, Эрке-Кашка, Кызыл-Аяк көчөлөрү), Татты-Эне көчөсү
жана жаңы чектер Навбахор көчөсү кошулуп “Октябрь” айылы толугу
менен.

№2 Араван шайлоо округу (УШК №5350)
Борбору: Араван айылы Х.Абдуллаев көчөсү, Мамлекеттик каттоо
башкармасынын имараты (Госрегистр)
Шайлоочулардын саны: 1879
Мандаттын саны: 4, анын ичинен аял депутаттарына резерв 2 мандат.
Чек аралары: Х.Абдуллаев көчөсүнүн эки тарабы мамкаттоо ишканасынан
баштап М.Закиров көчөсү жана жаңы чектер кошулуп Алышбашына чейин,
Ибн-Сино, Жомий, А.Юлдашев көчөлөрү, Сайдахматов көчөсүнүн эки
тарабы Мархамат сайына чейин
№3 Победа шайлоо округу (УШК №5351)
Борбору: Араван айылы Ленин көчөсү, Балдардын чыгармачылык
мектебинин имараты
Шайлоочулардын саны: 1526
Мандаттын саны: 3, анын ичинен аял депутаттарына резерв 1 мандат.
Чек аралары: Ленин көчөсүнүн он тарабы жашыл көпүрө чейин, сол
тарабы Азизохунов көчөсү менен кесилишкен жерден баштап жашыл
көпүрө чейин. Азизохунов көчөсүнүн эки тарабы Ленин көчөсү менен
кесилишкен жерден баштап Сойибжон Базарбаевдин үйүнө чейин. Навои
көчөсүнүн эки тарабы Азизова Мехмонхондын үйүнө чейин. Х.Алимжон
көчөсү толук. Калинин көчөсүнүн эки тарабы Таваккилжон
Ахматохуновдун үйүнө чейин. Айбек көчөсү толук.
№4 Токтогул шайлоо округу (УШК №5352)
Борбору: Араван айылы Ленин көчөсү, КТОЖ-112 окуу жайынын
имараты
Шайлоочулардын саны: 2042
Мандаттын саны: 4, анын ичинен аял депутаттарына резерв 2 мандат.
Чек аралары: Жашыл көпүрөдөн баштап Ленин көчөсүнүн эки тарабы.
Жаннат мааласы, жаңы чектер (Сарай көчөсү), Каррак айылы кошулуп
Чекабад айылдык округунун Чек араларына чейин Артикхужаев, Горький
көчөлөрү жана Канал участкасы.
№5 Бирлик шайлоо округу (УШК №5353)
Борбору: Араван айылы М.Султанов көчөсү, А.Сайдахматов атындагы
айылдык маданият үйүнүн имараты
Шайлоочулардын саны: 2352
Мандаттын саны: 4, анын ичинен аял депутаттарына резерв 2 мандат.
Чек аралары: Б.Айдаров (мурдагы Анжыян), Х.Файзуллаев көчөлөрүнүн
эки тарабы “Бирлик” үрөнчүлүк чарбасына чейин. М.Курбанов көчөсүнүн
эки тарабы. А.Навои көчөсүнүн эки тарабы Азизова Мехмонхондын үйүнөн
баштап Матисаев көчөсү менен кесилишкен жерге чейин. Эгамбердиев
көчөсү толук. М.Султанов көчөсүнүн он тарабындагы көп кабаттуу үйлөр
(№1, №1а, №3, №5, №13). М.Султанов көчөсүнүн эки тарабы райондук

соц.фонд башкармасынын имаратынан баштап, Токтогул көчөсү менен
кесилишкен жерге чейин. Б.Айдаров көчөсүнүндөгү көп кабаттуу үйлөр
(№8, №9, №10, №11, №18, №18а) толугу менен, Улугбек көчөсү толугу
менен.
№6 Хамза шайлоо округу (УШК №5354)
Борбору: Араван айылы Б.Айдаров көчөсү, С.Шарипов атындагы
мектептин имараты
Шайлоочулардын саны: 2024
Мандаттын саны: 4, анын ичинен аял депутаттарына резерв 2 мандат.
Чек аралары: Кызыл Дөбө айылынын Б.Айдаров көчөсүнүн Рисликов
Усманжандын үйүнөн баштап эки тарабы С.Айний көчөсү менен
кесилишкен жерге чейин. Бобур, Холмурад Сидиков, Сай көчөсү толук.
Матисаев көчөсү толук. Хамза көчөсү толук. Сангаков көчөсү толук.
№7 Сайдахматов шайлоо округу (УШК №5521)
Борбору: Араван айылы Токтогул көчөсү, А.Сайдахматов атындагы орто
мектептин имараты
Шайлоочулардын саны: 1763
Мандаттын саны: 3, анын ичинен аял депутаттарына резерв 1 мандат.
Чек аралары: П.Каюмов (мурдагы Г.Гулом) көчөсү толук. Токтогул көчөсү
жаңы чектер кошулуп толук. Хасан Сидиков көчөсү толук. Суткор айылы
толук. Калинин көчөсүнүн эки тарабы Таваккилжон Ахматохуновдун
үйүнөн баштап М.Султонов көчөсү менен кесилишкен жерге чейин.
№8 Х. Абдулла шайлоо округу (УШК №5520)
Борбору: Араван айылы Х.Абдулла көчөсү, Х.Абдуллаев атындагы орто
мектептин имараты
Шайлоочулардын саны: 1205
Мандаттын саны: 2, анын ичинен аял депутаттарына резерв 1 мандат.
Чек аралары: Х.Абдулла көчөсүнүн эки тарабы мамкаттоо ишканасына
чейин, М.Содиков, Чкалов, Б.Ибрагимов, М.Курбанов көчөлөрү толугу
менен. Ленин көчөсүнүн сол тарабы Азизохунов көчөсү менен кесилишкен
жерге чеийин. Азизохунов көчөсү Ленин көчөсү менен кесилишкен жерден
баштап Б.Ибрагимов көчөсү менен кесилишкен жерге чейин.
№9 Кызыл-Дөбө шайлоо округу ( УШК №5582)
Борбору: Араван айылы Б. Айдаров көчөсү, М.Султанов атындагы
башталгыч мектептин имараты
Шайлоочулардын саны: 1867
Мандаттын саны: 4, анын ичинен аял депутаттарына резерв 1 мандат.
Чек аралары: С.Юлдашев, М.Ахмадалиев, А.Солиев, Ф.Абдуллаев,
К. Абдуллаев, В.Ахмедов көчөлөрү жана Эрке-кашка айылы толук.
Б.Айдаров көчөсү С.Айний көчөсү менен кесилишкен жерден баштап,

Нурабат айыл өкмөтүнүн чегарасына чейин жаңы конуштар кошулуп толугу
менен. С.Айний көчөсү толук. М.Султанов көчөсү Токтогул көчөсү менен
кесилишкен жерден баштап, Тепе-Коргон айыл өкмөтүнүн Чек араларына
чейин.
Кара-Суу району
Ак-Таш айылдык кеңеши (Мандаттын саны – 21, анын ичинен
7 мандат аялдар үчүн резерв).
№1 Ак-Таш шайлоо округу (УШК №5203)
Борбору: Ак-Таш айылы, А.Шеркулов атындагы орто мектебинин имараты.
Шайлоочулардын саны: 2717
Мандаттын саны: 10, анын ичинен аял депутаттарына резерв 3 мандат.
Чек аралары: Ак-Таш айылынын аймагы толугу менен кирет (Р.Боронов,
А.Касымбаев, Б.Мырзалиев, Н.Жапиев, М.Зупуев, Кайырмак, 1-май,
Стадион, Н.Исакулов, М.Боркунов, К.Козубеков, Мектеп, Ынтымак,
Жаны-Турмуш М.Кадыров көчөлөрү ).
№2 Жылкелди шайлоо округу (УШК №5204)
Борбору: Жылкелди айылы, Маданият үйүнүн имараты
Шайлоочулардын саны: 2606
Мандаттын саны: 9, анын ичинен аял депутаттарына резерв 3 мандат.
Чек аралары: Жылкелди айылынын аймагы толугу менен кирет (ЖаңыКөчө, Сарылар, Жолдошев, Дооронов, Эргешов, Койчуманов, Ынтымак,
Мырза, А.Зупуев, Д.Сарыбаев, А.Бектиров, Б.Алимбеков, Ө.Атыкулов,
С.Кошоев, Р.Сагынбаев, Т.Түмөнов, Ө.Кудайбердиев, С.Каленов көчөлөрү).
№3 Барак шайлоо округу (УШК №5477)
Борбору: Жылкелди айылы, Т.Алимбеков орто мектебинин имараты
Шайлоочулардын саны: 507
Мандаттын саны: 2, анын ичинен аял депутаттарына резерв 1 мандат.
Чек аралары: Барак айылынын аймагы толугу менен кирет (А.Көчкөнбаев,
А.Субанов, А.Абдыкадыров, Чоң-Жол, Тар-Көчө көчөлөрү).
Төлөйкөн айылдык кеңеши (Мандаттын саны – 31, анын ичинен 12
аялдар үчүн резерв).
№1 Озгур шайлоо округу (УШК №5243)
Борбору: Озгур айылы, Ак-Буура орто мектебинин имараты
Шайлоочулардын саны: 1173
Мандаттын саны: 2, анын ичинен аял депутаттарына резерв 1 мандат.

Чек аралары: Озгур айылынын аймагы толугу менен кирет (А.Батыров,
Т.Турдуев, Ж.Токтосунов, С.Калмырзаев, Озгур-1, Озгур-3, Озгур-8,
Солнечный Озгур көчөлөрү).
№2 Төлөйкөн шайлоо округу (УШК №5244)
Борбору: Төлөйкөн айылы, Г. Айтиев орто мектебинин имараты
Шайлоочулардын саны: 2616
Мандаттын саны: 5, анын ичинен аял депутаттарына резерв 2 мандат.
Чек аралары: Төлөйкөн айылынын аймагы толугу менен кирет (М.Чонуев,
А.Дуйшеев, Э.Боронов, А.Турдубеков, Жибекчи, Г.Айтиев, Н.Сайдиев,
П.Атаханов, А.Матанов, Р.Раимбердиев, Ынтымак, М.Кыдыров, С.Раимов,
К.Раев, К.Айдаров, К.Матиев, Ж.Садыков, Б.Бакиров, М.Маразыков,
Б.Ормонов, А.Дейдиев, Т.Боронбаев, Р.Махсутов, Т.Осмонов көчөлөрү).
№3 Учар шайлоо округу (УШК №5245)
Борбору: Учар айылы, Учар орто мектебинин имараты
Шайлоочулардын саны: 2612
Мандаттын саны: 5, анын ичинен аял депутаттарына резерв 2 мандат.
Чек аралары: Учар айылынын Т.Сатиев, С.Балбеков, К.Топчубаев,
Эрматов, Ж.Асаев, М.Акчалов, К.Исаков, М.Токтошев, А.Сатаров,
А.Дубанаев, Жаштык, Э.Жолдошов, И.Батыров, Карабаш у. К.,
О.Маткасымов, Т.Парпиев, С.Топчубаев, №8 жана Учар №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8-көчөлөрү кирет.
№4 Жапалак шайлоо округу (УШК №5550)
Борбору: Жапалак айылы, Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн китепканасы,
Т.Умарбаев к.№1
Шайлоочулардын саны: 1496
Мандаттын саны: 3, анын ичинен аял депутаттарына резерв 1 мандат.
Чек аралары: Жапалак айылынын Калмат, А.Саматов, Абылкасымов,
Жапалак, Жээналиев, Т.Умарбаев, Тенизбаев, Жаштык, А.Абдукаримов,
С.Жумабаев, Т.Кайназаров жана Коргон айылынын Коргон - 42, 41, 39, 1,
2, 3, 4, 5-көчөлөрү кирет.
№5 Кыргызстан шайлоо округу (УШК №5246)
Борбору: Кыргызстан айылы, Кыргызстан айыл башчысынын имараты
Шайлоочулардын саны: 2321
Мандаттын саны: 4, анын ичинен аял депутаттарына резерв 2 мандат.
Чек аралары: Кыргызстан айылынын Кыргызстан №1, 2, 3, 4, М.Бегиев,
Жаштар, Ынтымак, Достук, Т.Чопошев, К.Жаназаков, А.Базаров, Базар-Ата,
Э.Төрөбаев, Төлөйкөн, А.Нуралиев, Н.Кабылов, К.Мырзаев, Кыргызстан
№1, 2, 3, 4 - көчөлөрү. Коргон айылынын Коргон - 6, 7, 8, 9, 10, 11 көчөлөрү
кирет.

№6 Дыйкан-Кыштак шайлоо округу (УШК №5247, №5248, №5513)
Борбору: Дыйкан-Кыштак айылы, Дыйкан-Кыштак айыл башчысынын
имараты
Шайлоочулардын саны: 6522
Мандаттын саны: 12, анын ичинен аял депутаттарына резерв 4 мандат.
Чек аралары: Дыйкан-Кыштак айылынын аймагы толугу менен кирет
(Тимирязев, Красин, Н.Мирзаев, Пахта-Абад, Ала-Тоо, Т.Молдо, Соң-Көл,
Х.Салиев, Киров, Маткаримов, Школьная, Э.Касымалиев, Иминов,
Тимирязев чолок көчөсү, Абдухалил Уста, Каримов, Номонжанов,
Матбобаев, Айсаков, Тажибаев, Мадалиев, Тешебаев, Мирная, Нормурзаев,
Ыссык-Көл, Полевая чолок көчөсү, Синицин, Макаренко, Достук, Ноокат,
Мирная, Ферганская, Юбилейный, Чолок, Амир-Темур, Мамиров, Кольцов,
Төлөйкөн чолок көчөсү, Жаңы-Турмуш айылынын Н.Азимов,
Ш.Шербабаев, Жаңы-Турмуш №1, 2, 3, 4, Дыйкан-Кыштак №11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18-көчөлөрү кирет).
ЧҮЙ ОБЛУСУ
Жайыл району
Кара-Балта шаардык кеңеши (УШК №7350, №7351, №7352, №7354,
№7355, №7356, №7358, №7359, №7360, №7361, №7363, №7364, №7365,
№7366, №7367, №7368)
Борбору: Кара-Балта шаардык кеңеши
Мандаттын саны: 31
Шайлоочулардын саны: 30818
Бирдиктүү шайлоо округу.
Чек аралары: Кара-Балта шаарынын аймагы толугу менен кирет.
Москва району
Александровка айылдык кеңеши (Мандаттын саны – 21, анын ичинен
- 10 аялдар үчүн резерв)
№1 Александровка шайлоо округу (УШК№7273)
Борбору: Александровка айылы. А.Арбуду атындагы орто мектебинин
имараты.
Шайлоочулардын саны: 2332
Мандаттын саны: 4. Анын ичинен аял депутаттарына резерв 2 мандат.
Чек аралары: Александровка айылы, көчөлөрү: Сокулук, Молодежная,
Луговая, Луговой ч/к., Вонахун, Прогресс, Мир, Труд, Восточная, Арзи
Исмаев, Советская, Татарская, Октябрьская так жагы, Фрунзе №1 ден №109
чейин, №2 ден №62 чейин, Васько П., Вуджинью Х., Имазов Ш., Лалаза С.,

Панпанза, Яхия Д., Хиязов Ю., Давузова С., Комсомольская №1ден №47
чейин. №2ден №48чейин
№2 Александровка шайлоо округу(УШК№7274)
Борбору: Александровка а., Маданият үйү.
Шайлоочулардын саны: 2230
Мандаттын саны: 4, Анын ичинен аял депутаттарына резерв 2 мандат.
Чек аралары: Александровка айылы, көчөлөрү: чыгыштан батышка
Октябрь жуп жагы, МТФ-1, КТФ, Куйбышев, Масанчин, Северная,
ч/к.Северный, Гагарин, ч/к.Гагарин, Я.Шиваза так тарабы, Комсомольская
№49 дан №81 №50дон №82чейин, Фрунзе №111 дан № 145 чейин, № 64 төн
№ 80 чейин, Пионерская №1 ден № 15 чейин №2 ден №22 чейин, МТФ №1
жатаканасы, КТФ, Ленин.
№3 Александровка шайлоо округу (УШК№7275)
Борбору: Александровка а. №3 А.Исмаев атындагы орто мектебинин
имараты.
Шайлоочулардын саны: 2513
Мандаттын саны: 5. Анын ичинен аял депутаттарына резерв 2 мандат.
Чек аралары: Александровка айылы, көчөлөрү: батыштан чыгышка
Пушкин, Ключевая, Чапаев, Крупская, Ташкент, Ворошилов, Западная,
Колхозная, Калимов, Комсомол №107 ден Садовое а. чейин, №122ден
Садовое а. чейин, Фрунзе №177 ден Садовое а. чейин, №132 ден Садовое
а. чейин, Пионер №56 ден Садовое а. чейин. №73 ден Садовое а.
чейин.,Семиречье
№4 Александровка шайлоо округу (УШК№7276)
Борбору: Беш-Көрук а., Беш-Көрук орто мектебинин имараты.
Шайлоочулардын саны: 940
Мандаттын саны: 2. Анын ичинен аял депутаттарына резерв 1 мандат.
Чек аралары: Беш-Көрүк айылы, көчөлөрү: Ак-Өргө, Баетов, Беш-Көрүк,
ч/к.Беш-Көрүк, Жакыбдин, Касымкул, Мааке, Медет, МТФ, Усенбаев,
Чокенов, Шопоков, Эсенгул. Гулевой гурт.
№5 Александровка шайлоо округу (УШК№7277)
Борбору: Крупское а., Октябрьская орто мектебинин имараты.
Шайлоочулардын саны: 1261
Мандаттын саны: 2. Анын ичинен аял депутаттарына резерв 1 мандат.
Чек аралары: Крупское айылы, көчөлөрү: 40 лет Победы, Заводская,
Зеленая, Киевская, Мир, Мичурина, Московская, Набережная,
Пограничная, Проезжая, Садовая, Северная, Советская, Труда, Фрунзе,
Целинная, Центральная, Шевченко, Юбилейная.

№6 Александровка шайлоо округу (УШК№7281)
Борбору: Александровка а., Я.Шиваза атындагы орто мектебинин имараты.
Шайлоочулардын саны: 2081
Мандаттын саны: 4. Анын ичинен аял депутаттарына резерв 2 мандат.
Чек аралары: Александровка айылы, көчөлөрү: чыгыштан батышка
Я.Шиваза жуп тарабы, Спортивная, Карагачевая, Первомайская, Токтогул,
Дружба, Почтовая, Мамайская, Буденный, Комсомольская ( №83 дан №105,
№84 дан №120). Фрунзе (№147 дан №175, №82 ден №130). Пионерская
№17 дан №71, №24 дан №54.
Кемин району
Жаңы-Алыш айылдык кеңеши (Мандаттын саны-11, анын ичинен - 4
мандат аялдар үчүн резерв)
№1 шайлоо округу (УШК №7004)
Борбору: Жаңы-Алыш айылындагы айылдык клуб
Шайлоочулардын саны: 1836
Мандаттын саны: 11. Анын ичинен аял депутаттарына резерв 4 мандат.
Чек аралары: Джаны-Алыш айылы, Абдысатар кѳчѳсγ (так сандар менен
1ден 43кѳ чейин, жуп сандар менен 2 ден 38ге чейин), Асранбек кѳчѳсγ( так
сандар мнене 1ден 15ке чейин, жуп сандар менен 2ден 14кѳ чейин), Борубай
кѳчѳсγ (так сандар менен 1ден 7ге чейин, жуп сандар менен 2ден 12ге
чейин), Керималы кѳчѳсγ (так сандар менен 1ден 7ге чейин, жуп сандар
менен 2ден 10го чейин), Жусуп Молдо (так сандар менен 3тон 15 ке чейин,
жуп сандар менен 4тон 14кѳ чейин), Токтобек (так сандар менен 3тѳн 13кѳ
чейин, жуп сандар менен 2ден 10го чейин), Орнок (так сандар менен 1ден 5
ке чейин, жуп сандар менен 2ден 6га чейин), Сарыпбек (так сандар менен
1ден 19га чейин, жуп сандар менен 2ден 18ге чейин), Скак (так сандар менен
1ден 19га чейин, жуп сандар менен 2ден-18ге чейин), Норузбай (так сандар
менен 1ден 55ке чейин, жуп сандар менен 2ден 60га чейин), Мажит (так
сандар менен 1ден 35ке чейин, жуп сандар менен 2ден 30га чейин), Укаева
(так сандар менен 1ден 16га чейин), Турумбек (так сандар менен 1ден 83кѳ
чейин, жуп сандар менен 2ден 72ге чейин), Мамбеталы (так сандар менен
1ден 19га чейин, жуп сандар менен 2ден 18ге чейин), Мамыт-Ата (так
сандар менен 1ден 21ге чейин, жуп сандар менен 2ден 28ге чейин).
Кара-Булак айылдык кеңеши (Мандаттын саны-11, анын ичинен - 5
мандат аялдар үчүн резерв)
№1 шайлоо округу (УШК №7020)
Борбору: Кара-Булак айылындагы айылдык клуб
Шайлоочулардын саны: 1332

Мандаттын саны: 7. Анын ичинен аял депуттартарына резерв 3 мандат.
Чек аралары: Кара-Булак, Алтымыш, Чуйское айылдары
Кара-Булак айылы, кѳчѳлѳрγ: Мажике (№1-51 бир тарапту нумерация),
Малдыбаева (№ 1-91, № 2-78), Качкеева (№1-19 бир тарапту нумерация),
Достук (№1-5 бир тарапту нумерация),
Алтымыш айылы, кѳчѳлѳрγ: Султанбаева (№ 1 - 46 бир тарапту нумерация),
Орокбаева (№1-37, № 2-38), Нурбай –Ата (№1-39, №2-40), Жылтыр
участогу № 1-8 γй королору,
Чуйское айылы (Учхоз) кѳчѳлѳрγ: Учхозская (№ 1 - 10 бир тарапту
нумерация)
№2 шайлоо округу (УШК №7021)
Борбору: Бейшеке айылындагы орто мектебинин имараты
Шайлоочулардын саны: 847
Мандаттын саны: 4. Анын ичинен аял депуттартарына резерв 2 мандат.
Чек аралары: Бейшеке айылы, кѳчѳлѳрγ: Боромбаев (так сан№1-61, жкп
сан№2-66), Северная (№1-44 бир тарапту нумерация), Южная (№1-53 бир
тарапту нумерация), Жаштык (№ 1-21, № 2-20), Бейшеке коктусу, Аксарай,
Акмойнок участогу (γйлѳрγнγн номерлери каталган эмес)
Кок-Ойрок айылдык кеңеши (Мандаттын саны-11, анын ичинен 5
мандат аялдар үчүн резерв)
№1 шайлоо округу (УШК №7031)
Борбору: Тегирменти айылындагы Б.Солтоноев ат. орто мектебинин
имараты.
Шайлоочулардын саны: 1179
Мандаттын саны: 4. Анын ичинен аял депуттартарына резерв 2 мандат.
Чек аралары: Тегирменти айылы, кѳчѳлѳрγ: Алыке(так сан№ 1-85, жуп
сан№ 2-62), Тигерменти (так сан№ 1-27, жуп сан№ 2-18), Азис (так сан№ 189, жуп сан№ 2-44), Ж.Солтоноев (так сан№ 1-31, жуп сан№ 2-32),
Усубаалы (так сан№1-47, жуп сан№ 2-36), Б.Солтоноев (так сан№ 1-41, жуп
сан№ 2-24),Муканбет (так сан№ 1-46, жуп сан№ 2-26).
№2 шайлоо округу (УШК №7032)
Борбору: Кайынды айылынын маданият үйү
Шайлоочулардын саны: 1136
Мандаттын саны: 4. Анын ичинен аял депуттартарына резерв 2 мандат.
Чек аралары: Каинды айылы,кѳчѳлѳрγ: Абыкей (так сан№ 1-23, жуп сан№
2-26), Токомбаев (так сан№ 1-63, жуп сан№ 2-70),Мамбетов (так сан№ 141, жуп сан№ 2-48), Шайбеков (так сан№ 1-65, жуп сан№ 2-54), Базаркул
(так сан№ 1-13, жуп сан№2-26), Турумбеков (так сан№ 1-23, жуп сан№ 2-

14), Толонбаев (так сан№ 1-27, жуп сан№ 2-22), Купенкеев (так сан№ 1-33,
жуп сан№ 2-40),
№3 шайлоо округу (УШК №7033)
Борбору: Карал-Дɵбɵ айылындагы С.Кудайбергенов атындагы орто
мектебинин имараты.
Шайлоочулардын саны: 874
Мандаттын саны: 3. Анын ичинен аял депуттартарына резерв 1 мандат.
Чек аралары: Карал-Добо айылы, кѳчѳлѳрγ: Бапакова (так сан№ 1-61, жуп
сан№ 2-72),Токонбаев (так сан№ 1-31, жуп сан№ 2-30), Кудайбергенов (так
сан№ 1-79, жуп сан№ 2-66), Карал-Добо (так сан№ 1-50, жуп сан№ 2-54)
Сокулук району
Сокулук айылдык кеңеши (21 мандат - анын ичинен - 9 мандат аялдар
үчүн резерв).
№1 шайлоо округу (УШК № 7211)
Борбору: Сокулук мектеби № 4, Пионерская көчөсү
Шайлоочулардын саны: 2298
Мандаттын саны: 4, Анын ичинен аял депутаттарына резерв 2 мандат
Чек аралары: көчөлөр: Фрунзе (№102-110, №123-133), Кайназарова (№2174, №1-193), Мира (№ 2-86,№1-87), Пионерская (№2-98, №1-131), Достук
(№2-52, №1-25), Лесная (№ 2-10, №1-11), Звездная (№2-20, №1-19), АлаАрчинская (№4-34, №3-27), Интернациональная (№2-36, №1-39), Почтовая
(№2-20, №1-53).
№ 2 шайлоо округу (УШК № 7212)
Борбору: Борбордук имарат маданият үйү, Фрунзе көчөсү
Шайлоочулардын саны:1988
Мандаттын саны: 4. Анын ичинен аял депутаттарына резерв 2 мандат.
Чек аралары: көчөлөр: Калинина (№124-206), Шопокова (№2-36, №3-35),
Свердлова (№2-70, ;1-105), Батаева (№2-6, №1-9), Киевская (№1-31, №2-38),
Мичурина (№2-40, №1-33), Ленина (№107-199, №122-216), Школьная (№266, №1-47), Московская (№2-40, №1-113), Школьный чолок көчөсү(№2-8,
№1-13), Московский чолок көчөсү (№2-18, №1-19), Победа (№2-42, №1-65),
Весенняя (№3кв1 -9 кв1, 2кв1-18), Фрунзе (№132 1-40 кв).
№3 шайлоо округу (УШК № 7213)
Борбору: УОС конторасы, Ленина көчөсү
Шайлоочулардын саны: 1675
Мандаттын саны: 3. Анын ичинен аял депутаттарына резерв 1 мандат
Чек аралары: көчөлөр: Калинина (№2-116), Ленина (№4-124, №1-103),
Комсомольская (№2-196, №1-129), Иссык-Кульская (№4, №5-47), Полярная

(№2-36, №1-45), Октябрьская (№2-46, №1-49), Садовая (№2-58, №1-51),
Гагарина (№2а-4кв2, №1-33).
№4 шайлоо округу (УШК № 7214)
Борбору: Сокулук айыл өкмөтунун имараты, Фрунзе көчөсү 92
Шайлоочулардын саны: 2572
Мандаттын саны: 5. Анын ичинен аял депутаттарына резерв 2 мандат.
Чек аралары: көчөлөр: Фрунзе 1-137, 2-100 (андан башкасы № 123, 127,
129, 131, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 132), Кирова (№2-120, №61-105),
Ошская (№1-47, №2-72), Восточная (№2-86, №1-103), Первомайская (№290, №1-101), Сельская (№1-7, №2-8), Набережная (№2-54, №1-45),
Ленинградская (№2-106, №1-111), Жетиген (№1-27, 2-96), Т.Акимбаева
(№2-52, №1-55), Ынтымак (№2-38, №1-45), МТФ конушу, Дон-Алыш
участогу, Ленинградский чолок көчөсү (№2-22, №1-29).
№5 шайлоо округу (УШК №7215)
Борбору: Сокулук мектеп – гимназиясы №1, Фрунзе к. 112.
Шайлоочулардын саны: 2367
Мандаттын саны: 5. Анын ичинен аял депутаттарына резерв 2 мандат
Чек аралары: көчөлөр: Кирова (№122-208, №107-201), Калинина (№208272), Мичурина (№2-60, №1-65а), Черемушкин конушу, Ленина (№201-281,
№218-264), Кайназаровой (№176-196, №199-213), Ленинградская (№108178, №113-163), Кирова (№122-208, №107-201), Полевая (№2-42, №1-43),
Речная (№2-8, №1-15), Железнодорожная (№64-90, №63-91), 8 Марта (№121, №2-22), Луговая (№2-18, №1-19), Вишневая (№2-16, №1-17), Солнечная
(№2-14, №1-13), Южная (№2-12, №1-1а), Юбилейная (№2-8, №1-37),
Кирова чолок көчөсү (№2-38, №1-39), Железнодорожный чолок көчөсү
(№1-15, №2-18), Цветочная (№1-15, №2-14), Жаштык (№2-18, №1-17),
Ленина чолок көчөсү (№2-46, №1-27), Юбилейный чолок көчөсү (№1,2,3).

