
 

Табигый жана жасалма көлмөлөрдүн тизмеси 

№№ 

П/П 

№ 

Лот 

Көлмөнүн жайгашкан жери 

Жалал-Абад облусу 

  Токтогул району 

 (садокук курулуштарды орнотуу үчүн) 

1 9-1 Токтогул суу 

сактагычынын  

№4-участкасы 

Мамлекеттик 

балык чарбалык 

көлмө 

Участоктун 

аянты 1000 

га 

Ысык-Көл облусу 

  Ак-Суу району 

2 611 “Жылдыз-Көл” көлмөсү Балык чарбалык 

көлмө 

Көлмөнүн 

аянты 10 га 

 

№  

п/п 

Сынактык документтерге талаптар 

1. Сынактык документтин толтурулган арызы 

2. Инсандыгын ырастоочу документтин көчүрмөсү (паспорт) 

3. Юридикалык жактын уставынын көчүрмөсү 

4. Юридикалык жакты мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктүн 

көчүрмөсү 

5. Салык органынан маалымкат 

6. Социалдык фонддон маалымкат 

7. Квалификация жөнүндө маалымат  

8. Бизнес план  

9. Конкурстук  документтерге кол коюу укугуна ишеним кат 

10.  Башка  документтер 

 



Бизнес-пландарда чакан балык өстүрүүчүлөр, кооперативдер менен 

кызматташуу  жана кластерлерди түзүү кабыл алынат. 

Токтогул суу сактагычынын мүнөздөмөсү 

 

 Токтогул суу сактагычы Кыргызстандын энергетикалык жана 

ирригациялык максаттардагы эң чоң суу сактагычы, ал 1970-жылы Нарын 

дарыясында, Жалал-Абад облусунун Кетмен-Төбө өрөөнүндө деңиз 

деңгээлинен болжол менен 900 м бийиктикте курулган жана төмөнкү 

параметрлери менен мүнөздөлөт: НСГ (нормалдуу сактоо горизонт) 

 боюнча күзгү аянты 284 м2, көлөмү 19,5 км3, МГ боюнча  күзгү аянты 150-

160 км2 , узундугу 65 км,  туурасынын эң чондугу 13 км, эң жогорку арткы 

суусу 180 м, орточо тереңдиги 65 м. 

 Морфологиялык жана гидрологиялык шарты боюнча суу сактагыч эки 

аймакка бөлүнөт - каньон жана ашкан. Төгүлгөн аймак бул жерде 

салыштырмалуу тайыз тереңдикте (10-15 м) суу сактагычтын негизги аянты 

топтолгондугу менен мүнөздөлөт. Ушул эле аймактарда негизги Нарын 

дарыясынан тышкары суу сактагычка Чычкан, Узун-Ахмат, Торкент, Ничке 

жана Кодум дарыялары куюлат. Каньон суу сактагычтын батыш бөлүгүндө 

жайгашкан, узундугу 6 км, орточо тереңдиги (1990-ж. маалыматтары боюнча 

90-95 м). 

 №4 Участок Уру-Сай айылынан Чычкан дарыясынын куйган жерине 

чейин 15 метр жана андан ашык тайыз суу жээктен үч жүз, беш жүз метр 

аралыкта жайгашкан. Жээктер саздуу, бул суу сактагычты 

эксплуатациялоодо жээкке жакындоодо көйгөйлөрдү жаратат, бул аймак да 

толкундун таасирине өтө сезгич. Анын жалпы аянты 1000 гектарды түзөт. 

 



Көрсөткүчтөр  Норма 

Ачыктыгы  1.5-1.8 

 Р/Н суутек көрсөткүчү 6.0-8.5 

Козголгон заттар мг/л  10 чейин  

Эритилген кычкылтек мг/л 9.0 аз эмес  

Минерализация, мг/л 1000 

 

 

 

 


