
Талас аймагы 

Кара буура району 

1. Ажыдаар таш (Көк Сай айылы. Мазардын түрү – таш.) 

2. Ак мазар (Чоң Кара-Буура айылы. Мазардын түрү – арча.) 

3. Ак терек (Бейшеке айылы.Мазардын түрү – терек.) 

4. Ак үй (Шекер айылы.Мазардын түрү – үй сыяктуу там.) 

5. Ак тайлак (Бакайыр айылы.Мазардын түрү – таш.) 

6. Аксакалдар булагы (Кызыл-Адыр айылы.Мазардын түрү – булак.) 

7. Арчалуу (Арчагул айылы .Мазардын түрү – арча жана дөбө.) 

8. Асанбай (Ак жар айылы.Мазардын түрү – мүрзө) 

9. Бака терек (Чоң Кара-Буура айылы.Мазардын түрү – бака терек жана булак.) 

10. Башат булак (Арчагул айылы. Мазардын түрү – булак.) 

11. Бүбү апанын булагы (Кара Суу айылы.Мазардын түрү – булак.)  

12. Дубана ата (Кара суу айылы Жаңы жер, Кара суу, Балыкчы айылдары биригип, 

Бейшеке деп аталат. Ошондуктан бул айылды Бейшеке деп да коюшат).Мазардын 

түрү – үй менен мечит жана булак.) 

13. Дүйшөн ата (дагы бир аты – Жети булак) (Аманбаево айылы.Мазардын түрү – 

булак.) 

14. Жер үй (Шекер айылы.Мазардын түрү – үңкүр.) 

15. Кайнар булак (Бейшеке айылы.Мазардын түрү – булак жана терек.) 

16. Кайнар булак (Кайнар айылы .Мазардын түрү – дөбө жана булак. ) 

17. Кара молдо. Чоң Кара-Буура айылы.Мазардын түрү – таш. ) 

18. Кочкор ата (Көк Сай айылы. Мазардын түрү – тал менен булак жана күмбөз менен 

кумурсканын уюгу) 

19. Кош дөбө (Кайнар айылы.Мазардын түрү – дөбө.) 

20. Мазар булакТамчы Булак айылы.Мазардын түрү – булак.) 

21. Маймак ата (Сулумаймак айылы.Мазардын түрү – булак.) 

22. Наристелер булагы (Кызыл-Адыр айылы.Мазардын түрү – булак.) 

23. Ойсул ата (же Ак тайлак) жана Кыдыр ата (Бакыян айылы.Мазардын түрү – булак.) 

24. Олжобайды керген таш(Көк сай айыл. Мазардын түрү – таш менен тал. ) 

25. Сайдагы булак (Бакыян айылы.Мазардын түрү – булак.) 

26. Сапархан атанын кайнар булагы (Жоон төбө айылы.Мазардын түрү – дөбө жана 

булак.) 

27. Селкинчек (апалардын булагы) (Чолпонбай айылы.Мазардын түрү – булак.) 

28. Тайлак таш (Көк Сай айылы .Мазардын түрү – таш. ) 

29. Талдуу булак (Кайнар айылы .Мазардын түрү – тал жана булак.) 

30. Тамчы булак (Жоон төбө айылы.Мазардын түрү – булак.) 

31. Тамчы булак (Тамчы булак айылы.Мазардын түрү – булак жана дөбө.) 

32. Таш башат мазары Көк Сай айылынан 8 чакырым чыгышта жайгашкан.  

33. Тегирмен таш (Үч булак айылы.Мазардын түрү – булак.) 

34. Умай эне (Көк Сай айылы.Мазардын түрү – таш. ) 

35. Чаргын ата (Көк Сай айылы.Мазардын түрү – булак, таш, короо.) 

36. Чаргын ата булагы (Шекер айылы.Мазардын түрү – булак.) 

37. Таш башат мазары Көк Сай айылынан 8 чакырым чыгышта жайгашкан. 



38. Чаргын ата булагыЧаргын ата булагы жайгашкан. 

39. Чаргын ата таш коргону Чаргын атанын таш короосу жайгашкан.  

40. Чат (Молотов айылы.Мазардын түрү – тоо. ) 

41. Чоң дөбө (Аманбаево айылы .Мазардын түрү – көрүстөн.) 

42. Чыбыр (Бакыян айылы.Мазардын түрү – булак.) 

43. Чымоло (Кайнар айылы .Мазардын түрү – мүрзө жана булак.) 

44. Шамчырак (экинчи аты – Тегирмен) (Тамчы Булак айылы.Мазардын түрү – булак 

жана тегирмендин урандысы.) 

 

 

Манас району 

 

45. Ак терек (Карача айылы.Мазардын түрү – чоң ак терек.) 

46. Ак-Терек (Ак-Таш айылы.Мазардын түрү – терек.) 

47. Акчал (Кайыңды айылы.Мазардын түрү – күмбөз.) 

48. Бабыр (Кайыңды айылы.Мазардын түрү – күмбөз, бийиктиги 3-3,5 

м,чоподон жасалган.) 

49. Булак  (Покровка району.Булак мазарынын түрү – булак.) 

50. Булак (Кеңеш айылы.Мазардын түрү – булак.) 

51. Долоно (Манас айылы.Мазардын түрү – булак жана долоно.) 

52. Жалгыз терек (Ташбашат айылы.Жалгыз терек мазарынын түрү – кара тал.) 

53. Жамбаш булак (Покровка айылы.Мазардын түрү – булак) 

54. Жети булак (Май айылы.Мазардын түрү – булак.) 

55. Жуугуч (Карача айылы.Жуугуч мазарынын түрү – дөңсөө.) 

56. Калпа ата (Карача айылы.Калпа ата мазарынын түрү – таш.) 

57. Калпа ата (Карача айылы.Калпа Ата мазарынын түрү – долоно менен аска жана 

булак.) 

58. Кара-Булак (Кайыңды айылы менен Нылдынын ортосундагы Бел-Башат (Кара-

Булак) деген жер.Мазардын түрү – булак. ) 

59. Карача хан кызы Акберметтин ордосу (Карача айылы.Мазардын түрү – бийик дөбө.) 

60. Кароол чоку(Арал айылы) 

61. Кичи кайыңды (Арал айылы.Мазардын түрү – булак.) 

62. Кочкор башат (Сарыбулак айылы.Мазардын түрү – асканын түбүнөн чыгып турган 

булак.) 

63. Кызыл чоку (Нылды айылы.Мазардын түрү – тоо.) 

64. Тамчы булак (Чоң капка айылы.Мазардын түрү – булак.) 

65. Таш дөбө (Нылды айылы.Мазардын түрү – аска жана булак.) 

66. Теке таш (Арал айылы.Мазардын түрү – таш.) 

67. Тепчиме (Кайыңды айылы.Мазардын түрү – жылга, булак жана эки тал.) 

68. Төрткүл (Жайылган айылы.Мазардын түрү – булак.) 

69. Узун булак (Жайылган айылы.Мазардын түрү – булак.) 

70. Үй мазары (Нылды айылы.Мазардын түрү – сары топурактуу бийик эмес дөбөчө.) 

71. Хан ордо (Арал айылы.Мазардын түрү – жайык айдоо жер.) 

72. Чатбаз (Кайыңды айылы.Мазардын түрү – күмбөз, 30 м өйдө дөңсөөдө жайгашкан, 

күмбөз чоподон салынган. Жанында дагы башка күмбөздөр бар.) 

73. Чеч дөбө.Чеч дөбө айылы.Мазардын түрү – дөбө.) 



74. Чечек булак (Карача айылы.Мазардын түрү – суу жана тал.) 

75. Чырканак (Карача айылы.Чырканак мазарынын түрү – булак.) 

76. Шерикбай атанын мазары.Май айылы.Мазардын түрү – чоң булак.) 

77. Ырсаалы (Карача айылы.Ырсаалы мазарынын түрү – булак.) 

78. Ырчы булак (Арал айылы.Мазардын түрү – булак.) 

 

 

Талас району 

 

79. Айчүрөк булак (Ак-Жар   айылы.Мазардын түрү – булак.) 

80. Ак булак (Кең Кол тоосу, Терек жайлоосу.Мазардын түрү – булак.) 

81. Ак терек (Топ терек) (Кең Кол тоосу, Терек жайлоосу.Мазардын түрү – терек.) 

82. Алтыбай булак (Талас шары.Мазардын түрү – булак.) 

83. Алтын булак мазары (Кара Ой айылы.Мазардын түрү – аска-тоодогу була.) 

84. Арашан ата (Беш-Таш капчыгайы.Мазардын түрү – булактар.) 

85. Бакай-Таш мазары (Талды-Булак айылы. Мазардын түрү – булак. ) 

86. Бала мазар (экинчи аты – Таш мазар) (Калба айылы.Мазардын түрү – булак.) 

87. Бердикожо уулу Жанкороз күмбөзү (Козучак айылы.Мазардын түрү – күмбөз.) 

88. Беш-Каракчы (Беш таш жайлоосу.Мазардын түрү – моло таштар.) 

89. Жалгыз тал (Үч-Эмчек айылы.Мазардын түрү – тал.) 

90. Жанкороз абанын экинчи мазар булагы(Козучак айылы.Мазардын түрү – булак.) 

91. Жорголот (Кең-Кол тоосу.Мазардын түрү – жол.) 

92. Зулпукор (Арал айылы.Мазардын түрү – күмбөз.) 

93. Илхам булак (Талас шаары.Мазардын түрү – булак.) 

94. Камырдын бели (Таш арык айылы.Мазардын түрү – бел.) 

95. Каныкей булак (Ак-Жар айылы.Мазардын түрү – булактар.) 

96. Коро кайыңдыдагы булак (Беш таш.Мазардын түрү – булак.) 

97. Көзөнөк терек (Кең-Кол айылы.Мазардын түрү – терек.) 

98. Кумурска уюгу (Кырк-Казык айылы.Мазардын түрү – кумурсканын уюгу.) 

99. Кумурсканын уюгу (Беш-Таш капчыгайы.Мазардын түрү – кумурсканын уюгу.) 

100. Кыдыралы ата (Сасык-Булак айылы.Мазардын түрү – булак жана күмбөз.) 

101. Кызыл чоку (Үч эмчек айылыМазардын түрү – тоо.) 

102. Кызыл   таштагы   мазарлуу  булак (Сасык-Булак айылы.Мазардын түрү – 

булактар.) 

103. Мазарлуу тал (Көпүрө-Базар айылы.Мазардын түрү – тал.) 

104. Майкадам калпа мечити (Кара ой айылы.Мазардын түрү – мечиттин урандысы.) 

105. Манас күмбөзү (Таш-Арык айылы.Мазардын түрү – күмбөз.) 

106. Манастын чакмак, төлгө ташы (Таш арык айылы.Мазардын түрү – таш.) 

107. Мечит (Кең-Кол айылы.Мазардын түрү – сокмо дубалдын урандысы.) 

108. Өмүрдүн булагы (Кара Ой айылы.Мазардын түрү – булак.) 

109. Өрүк (Кең-Кол айылы.Мазардын түрү – булак жана өрүк.) 

110. Сандык (экинчи аты – Мазар булак) (Талды-Булак айылы.Мазардын түрү – булак.) 

111. Ташрабат (Кең Кол тоосу.Мазардын түрү – жалгыз чоң тал жана тал түбүндөгү 

булак.) 

112. Чар кайыңды (Беш таш.Мазардын түрү – кайыңдар.) 

113. Чачыкейдин кара ташы (Кең Кол тоосу.Мазардын түрү – таш.) 



114. Чыпынын мазары (Кара Шоро жайлоосу.Мазардын түрү – терек жана урандылар.) 

115. Шумкар уя (Талды-Булак айылы.Мазардын түрү – аска.) 

 

Бакай Ата району 

 

116. Кара-Коюн үңкүр (Үрмарал айылы.Мазардын түрү – үңкүр.) 

117. Кызыл нуура (Боо Терек айылы.Мазардын түрү – дөбөдө орун алган курулуш.) 

118. Боо-Терек(Боо-Терек айылы.Мазардын түрү – терек жана булак.) 

119. Кырк кыздын үңкүрү (Маданият айылыюМазардын түрү – үңкүр.) 

120. Келин таш (Маданият айылы.Мазардын түрү – таш. ) 

121. Арчалуу(Маданият айылы.Мазардын түрү – арча.) 

122. Чат (Наматбек айылы.Мазардын түрү – терек.) 

123. Калпа ата (Миңбулак айылы.Мазардын түрү – күмбөз жана булак.) 

124. Сейтаалы (Миңбулак айылы.Мазардын түрү – күмбөз.) 

125. Төрткүл (Миңбулак айылы.Мазардын түрү – дөбө.) 

126. Ак дөң (Орловка айылы.Мазардын түрү – дөбө жана булак.) 

127. Алтын булак (Орловка айылы.Мазардын түрү – булак.) 

128. Үч терек .Орловка айылы.Мазардын түрү – терек.) 

129. Кырк булак (Орловка айылы.Мазардын түрү – булак.) 

130. Кереге таш (Көк Таш айылы.Мазардын түрү – таш жана булак) 

131. Жалгыз терек(Маданият айылы.Мазардын түрү – терек жана булак.) 

132. Бозтектир ата (Наматбек айылы.Мазардын түрү – таш.) 

133. Кумуру баба (Наматбек айылы Күмүштак тоосу.Мазардын түрү – кумурсканын 

уюгу.) 

134. Чумгент баба (Наматбек айылы Күмүштак тоосу.Мазардын түрү – өрөөн.) 

135. Арзымат ата (Бакай-Ата айылы.Мазардын түрү – күмбөз.) 

136. Сасык булак (Бакай-Ата айылы.Мазардын түрү – булак.) 

137. Актерек ата (Миң булак айылы.Мазардын түрү – терек жана булак.) 

138. Осек ата (Өзгөрүш айылы.Мазардын түрү – күмбөз.) 

139. Дөлөн атанын мазары (Өзгөрүш айылы.Мазардын түрү – көрүстөн.) 

140. Курташ (Өзгөрүш айылы.Мазардын түрү – кичинекей үңкүр менен булак жана тал.) 

141. Аты жок (Булак деп эле аталат) (Кыргызстан айылы.Мазардын түрү – булак.) 

142. Нылды ата мазарлар бирикмеси (Өзгөрүш айылы) 

143. Көз булак (Нылды-Атадагы) (Өзгөрүш айылы.Мазардын түрү – булак.) 

144. Шаркыратма (Нылды-Атадагы) (Өзгөрүш айылыюМазардын түрү – шаркыратма.) 

145. Ажыдаар тал ((Нылды-Атадагы) (Өзгөрүш айылы.Мазардын түрү – тал. ) 

146. Ажыдаар тал ((Нылды-Атадагы) (Өзгөрүш айылы.Мазардын түрү – тал.) 

147. Ажыдаар үңкүр (Нылды-Атадагы) (Өзгөрүш айылы.Мазардын түрү – үңкүр.) 

148. Жарылган жүрөк (Нылды-Атадагы) (Өзгөрүш айылы.Мазардын түрү – таш.) 

149. Күзгү таш (Нылды-Атадагы) (Өзгөрүш юМазардын түрү – таш.) 

150. Тамчы булак (Нылды-Атадагы) (Өзгөрүш айылы.Мазардын түрү – булак.) 

151. Жалгыз терек (Нылды-Атадагы) (Өзгөрүш айылы.Мазардын түрү – тал.) 

152. Бешик булак (Нылды-Атадагы) (Өзгөрүш айылы.Мазардын түрү – булак. ) 

153. Нылды атанын жайкы конушу (Нылды-Атадагы) (Өзгөрүш айылы.Мазардын түрү – 

тоонун боору жана тал. ) 

154. Дарбаза (Нылды-Атадагы) (Өзгөрүш айылы.Мазардын түрү – таш.) 



155. Очок (Нылды-Атадагы) (Өзгөрүш айылы) 

156. Бала бейит (Нылды-Атадагы) (Өзгөрүш айылы.Мазардын түрү – мүрзө. ) 

157. Аккуланын мамысы (Нылды-Атадагы) (Өзгөрүш айылы.Мазардын түрү – таш.) 

158. Бел ооруга шыпаа мазары (Нылды-Атадагы) (Өзгөрүш айылы) 

159. Нылды атанын кышкы конушу (Нылды-Атадагы) (Өзгөрүш айылы.Мазардын түрү 

– тоонун боору.) 

160. Нылды атанын ташы (Нылды-Атадагы). Өзгөрүш айылы 

161. Кыз булак (Нылды-Атадагы) (Өзгөрүш айылы.Мазардын түрү – тал жана булак.) 

162. Семетей атанын турган жайы (Нылды-Атадагы) (Өзгөрүш айылы.Мазардын түрү – 

тал.) 

163. Күйгөн арча (экинчи аты – Беш жашар кыздын жайы) (Нылды-Атадагы) (Өзгөрүш 

айылы.Мазардын түрү – арча жана мүрзө.) 

164. Ногой баатыр (Нылды-Атадагы) (Кызылоктябрь айылы.Мазардын түрү – булак, 

камыш, чий.) 

 

 

Баткен  аймагы 

 

Кызыл Кия шаары 

 

165. Билал-Ата мазары (Ак-Булак айылы.Ыйык жердин түрү- булак, таштар.) 

166. Миң-Булак мазары (Караван айылы.Ыйык жердин түрү – булак.) 

167. Олуя-Ата мазары (Кызыл-Кыя шары.Ыйык жердин түрү- күмбөз жана булак.) 

 

 

Баткен району 

 

168. Акташ-Ата мазары (Баткен шаары.Ыйык жердин түрү – сүрөт чегилген таштар.) 

169. Бүүрабия мазары (Жоо-пая айылы Ыйык жердин түрү – күмбөз, булак.) 

170. Даңгар-Ата, Көтөрөн мазарлары.Кара-Булак айылы.Ыйык жердин түрү – дарактар, 

көрүстөн. 

171. Жоо-пая жылуу суусу же Кызыл-Таштын жылуу суусу.Жон-Арык айылы.Ыйык 

жердин түрү – жердин алдынан чыккан ысык суу. 

172. Кожешкен жылуу суусу (Кожешкен айылы.Ыйык жердин түрү – булактар) 

173. Кожо-Матил-Бува (Кайыңды айылы.Ыйык жердин түрү – дарак, булак, күмбөз.) 

174. Көз-Булак мазары (Кара-Токой айылы.Ыйык жердин түрү – булак, күмбөз, 

дарактар) 

175. Кудаярхан чеби (Кан айылы.Ыйык жердин түрү – коргон) 

176. Кырк-Чилтен мазары.Коргон айылы.Ыйык жердин түрү – талаа. 

177. Суу-Башы мазары (Кара-Булак айылы.Ыйык жердин түрү – көлчүк, дарак) 

178. Талмазар-Бува (Газ айылы.Ыйык жердин түрү – дарак, булак, топурак.) 

179. Токтогул-Бава мазары (Булак-Башы айылы.Ыйык жердин түрү – таш, топурак.) 

 

 

 

Кадамжай району 



 

180. Азирети-Али мазары (Кадамжай шаарчасы.Ыйык жердин түрү – тоодогу таш) 

181. Бант суусу (Кароол айылы.Ыйык жердин түрү -  булактар) 

182. Бүзейнеп мазары (Охна айылы.Ыйык жердин түрү – тоодогу таш.) 

183. Дөөт-Пирим (Давуд пирим) мазары (Чаувай айылы.Ыйык жердин түрү – ичи 

оюлган таш, бешик.) 

184. Жигит-Пирим мазары (Бүргөндү айылы.Ыйык жердин түрү -  тоодогу чоң таш, 

булак жана карт дарактар.) 

185. Калпа-Ата мазары (Рудник- Кан айылы.Ыйык жердин түрү - тоодогу булак жана 

карт дарактар, таш. 

186. Кожо-Кайыр мазары (Марказ айылы.Ыйык жердин түрү – таш, бак-дарактар 

187. Кожом-Пааша же Жети-Булак (Чаувай шаарчасы.Ыйык жердин түрү – таш астынан 

агып чыккан булак, арча.) 

188. Кызыл мазары (Сур айылы.Ыйык жердин түрү –  таш, булак.) 

189. Сурма-Таш жайлоосу (Кароол айылы.Ыйык жердин түрү – кайың, бадал.) 

190. Чечме-Булак мазары (Кадамжай району.Ыйык жердин түрү – булак.) 

191. Чилде мазары (Сары-Камыш айылы.Ыйык жердин түрү – булак.) 

192. Шаймерден  мазары (Кадамжай  айылы.Ыйык жердин түрү-

 тоодогу булак жана карт дарактар.) 

 

Лейлек району 

 

193. Ай-Көл мазары (Голбо айылы.Ыйык жердин түрү – көл.) 

194. Ак-Тайлак мазары (Маргун айылы.Ыйык жердин түрү – терек.) 

195. Алтын мазары (Кара-Булак айылы.Ыйык жердин түрү – күмбөз.) 

196. Ахун-Баба мазары (Ак-Булак айылы.Ыйык жердин түрү – булак.) 

197. Баатыр мазары (Искра айылы.Ыйык жердин түрү – дарактар.) 

198. Бабаш-Ата мазары (Шор-Булак айылы.Ыйык жердин түрү – күмбөз.) 

199. Бабур мазары (Баул айылы.Ыйык жердин түрү – үңкүр.) 

200. Гар мазары (Сумбула айылы.Ыйык жердин түрү – үңкүр.) 

201. Даргаз-Ата мазары (Даргаза  айылы.Ыйык жердин түрү – булак, таш.) 

202. Дөөт-Пиримдин устаканасы (Өзгөрүш айылы.Шайыгы бар – Абдилатип 

Мырзаев.Ыйык жердин түрү -  күмбөз, устакана.) 

203. Жалгыз-Арча мазары (Андарак айылы.Ыйык жердин түрү – булак, арча.) 

204. Жаныбек мазары (Даркум айылы.Ыйык жердин түрү – күмбөз.) 

205. Кара-Булак мазары (Кара-Булак айылы.Ыйык жердин түрү – көрүстөн.) 

206. Кичик-Суу мазары (Кара-Булак айылы. Ыйык жердин түрү – булак.) 

207. Кожо-Бакырган-Сай мазары (Эски Овчу айылы.Ыйык жердин түрү – тешик таш.) 

208. Коргон-Дөбө мазары (Маргун айылы.Ыйык жердин түрү – дөбө, түз талаа.) 

209. Кутман-Баба мазары (Маргун айылы.Ыйык жердин түрү – көл, жайык жер.) 

210. Мансурөлдү мазары (Исфана шары.Ыйык жердин түрү – теректер.) 

211. Терек мазары (Мадиген жайы.Ыйык жердин түрү – теректер.) 

212. Жаныбек мазары.Даркум айылы.Ыйык жердин түрү – күмбөз. 

213. Терек мазары. Мадиген жайы.Ыйык жердин түрү – теректер. 

214. Тешик-Таш мазары (Тешик-Таш айылы.Ыйык жердин түрү – таш.) 

215. Шейит-Баба мазары (Голбо айылы.Ыйык жердин түрү – күмбөз.) 



 

 

Сүлүктү шаары 

 

216. Агача-Булак мазары (Сүлүктү шаары.Ыйык жердин түрү – булак.) 

217. Учурдук мазары (Сүлүктү шаары.Ыйык жердин түрү – күмбөз.) 

 

 

Ысык Көл аймагы 

Ак Суу району 

218. Азиз мазар  (Тегизчил айылы.Мазардын түрү – четин тал жана булак.) 

219. Ак-Бака мазары (Кереге-Таш айылы.Мазардын түрү – жети көк терек жана булак.) 

220. Акбаш-Ата (Бөрү-Баш айылы.Мазардын түрү – мүрзө жана үч кичине сары тал.) 

221. Алма мазар (Ичке-Жергез айылы.Мазардын түрү – эки алма бак.) 

222. Алтын-Булак мазары (Энчилеш айылы.Мазардын түрү – эки сары тал, бир карагай 

жана жылуу булак.) 

223. Бакалуу- Көл мазары (Ак-Булуң айылы.Мазардын түрү – бакага окшош чоң таш 

жана көлчүк. ) 

224. Бала мазар (Каракыз айылы.Мазардын түрү – жалгыз кара тал.) 

225. Балык-Суу мазары (Ак-Булуң айылы.Мазардын түрү – Эки сары тал жана кичине 

көлчүк.) 

226. Кайнар-Булак мазары (Үч-Кайнар айылы.Мазардын түрү – сай жана андан чыккан 

булак.) 

227. Кайрыма-Арык мазары (Кайрыма-Арык айылы..Мазардын түрү – Жаш өсүп келе 

жаткан бадыра талдар.) 

228. Камандуу-Көл мазары (Сары-Камыш айылы.Мазардын түрү – ар кандай бак–

дарактардан турган токой.) 

229. Канай-Булак мазары (Токтогул айылы..Мазардын түрү – четин тал жана булак.) 

230. Каныш мазары (Кайрыма-Арык айылы.Мазардын түрү – мажүрүм тал.) 

231. Кара-Жал мазары (Кара-Жал айылы.Мазардын түрү – жалгыз долоно бак) 

232. Каракол-Ата мазары (Каракол шаары..Мазардын түрү – Каракол атанын күмбөзү, 

үч сары тал, бир чоң бак жана булак.) 

233. Көйкап (Көйкап жайлоосу.Мазардын түрү – жайлоо.) 

234. Көк-Терек мазары (Энчилеш айылы.Мазардын түрү – жалгыз жоон көк терек. ) 

235. Кыдыр-Аке мазары (Ак-Суу айылы (Теплоключенка)юМазардын түрү – арчалар 

жана булак.) 

236. Кызыл-Жар мазары (Кызыл-Жар айылы.Мазардын түрү – четин тал жана ак 

кайың.) 

237. Май-Булак мазары (Таш-Кыя айылы.Мазардын түрү – долоно бак, четин талдар, 

чоң таш жана булак.) 

238. Манаке мазары (Чолпон айылы.Мазардын түрү – Манаке атанын күмбөзү.) 

239. Нургай-Ата мазары (Каракол айылы.Мазардын түрү – эки чоң ак терек, 

чычырканактар жана кичине жерден чыккан булак.) 



240. Нурмолдо-Ата мазары(Черик айылы.Мазардын түрү – булак жана эки сары тал.) 

241. Тал мазар (Боз-Булуң айылы.Мазардын түрү – эки бадыра тал.) 

242. Тал мазар (Энчилеш айылы.Мазардын түрү – бир түп кара тал.) 

243. Туз мазары (Шахты – Жыргалаң шаар түрүндөгү айыл.Мазардын түрү – кудук.) 

244. Тулпар-Таш (Бел-Кара-Суу жайлоосу.Мазардын түрү – Тулпар-Таш деп аталган 

чоң таш. ) 

245. Хан-Теңири Тескей-Ала-Тоосундагы чоку 

246. Шапак-Ата мазары (Шапак айылы.Мазардын түрү – Шапак атанын күмбөзү.) 

 

Жети Өгүз району 

 

247. Ак-Булак мазары (Богатыровка айылы.Мазардын түрү – сары тал жана булак.) 

248. Ак-Терек мазары (Тамга айылы.Мазардын түрү – үч ак терек. ) 

249. Арча мазар (Боз-Бешик айылы.Мазардын түрү – топ тоголок болуп жайылып өскөн 

арча.) 

250. Арча мазары (Ак-Дөбө айылы.Мазардын түрү – жалгыз тик өскөн арча, тегерегинде 

эч нерсе жок.) 

251. Базарбай-Булак мазары (Тосор айылы.Мазардын түрү – топ көп теректер жана 

булак.) 

252. Бугу-Эне мазары (Жети-өгүз айылы, Жети-өгүз курорту.Мазардын түрү – эки 

мүйүз болуп өскөн карагай бадалы.) 

253. Булак мазары (Жети-өгүз айылы, Жети-өгүз курорту.Мазардын түрү – эки карагай, 

булак жана эки жолборстун айкели.) 

254. Жалгыз-Терек мазары (Ак-Терек айылы.Мазардын түрү – бир чоң көк терек.) 

255. Жаңгак мазары ( же Талып-Акун-Ата мазары) Чырак айылы.Мазардын түрү – бир 

чоң жаңгак жана бир кара тал.) 

256. Жаркынбай-Ата мазары (Жеңиш (Чычкан) айылы.Мазардын түрү – жерге жайылып 

өскөн арча.) 

257. Жарылган-Жүрөк мазары (Жети-өгүз айылы, Жети-өгүз курорту.Мазардын түрү – 

сары тал.) 

258. Жетиген мазары (Кичи-Жаргылчак айылы.Мазардын түрү – чоң мажүрүм тал жана 

эки булак.) 

259. Жылуу-Суу мазары (Саруу айылы.Мазардын түрү – сары тал.) 

260. Зеленый Гай мазары (Зеленый Гай айылы.Мазардын түрү – жалгыз чоң мажүрүм 

тал.) 

261. Ичке-Булуң мазары (Ичке-Булуң айылы.Мазардын түрү – эки сары тал.) 

262. Кайрымдуулук мазары (Жети-өгүз айылы, Жети-өгүз курорту.Мазардын түрү – 

жалгыз узун карагай.) 

263. Кара-Дөбө мазары (Дархан айылы.Мазардын түрү – кичирээк кара дөбө.) 

264. Карга акенин күмбөзү (Дархан айылы.Мазардын түрү – Карга аке коюлган жер, 

кийин жаңыланып күмбөз салынган.) 

265. Киндик-Дөбө мазары (Кичи-Жаргылчак айылы.Мазардын түрү – түз жерде 

киндикке окшоп кеткен тоо тегереги түздүк.) 

266. Көк-Терек мазары (Жети-өгүз айылы, Жети-өгүз курорту.Мазардын түрү – жалгыз 

кичине көк терек.) 

267. Көл-Булак мазары (Чоң-Жаргылчак айылы.Мазардын түрү – булак. ) 



268. Кулаган-Таш мазары (Светлая Поляна айылы.Мазардын түрү – чоң таш жана эчки 

тал.) 

269. Кулбура коктусундагы мазар (Ырдык айылы.Мазардын түрү – 7 көк терек.) 

270. Куш мазары (Жети-өгүз айылы, Жети-өгүз курорту.Мазардын түрү – бутагы 

сынган чоң карагай, булак жана сары тал. ) 

271. Мазар-Тал (Саруу айылы.Мазардын түрү – эки чоң терек.) 

272. Олуя Заур-Ата мазары (Жети-өгүз айылы, Жети-өгүз курорту.Мазардын түрү – бир 

чоң карагай (карагай үч бутакка бөлүнүп өскөн). 

273. Өрүк мазары (Аң-Өстөн айылы.Мазардын түрү – жалгыз тал өрүк.) 

274. Өрүк мазары (Жалгыз-өрүк айылы.Мазардын түрү – карыган чоң, жалгыз өрүк.) 

275. Сокур-Кудук мазары (Кабак айылы.Мазардын түрү – топ сары талдар.) 

276. Табылдынын тал мазары Барскоон айылы.Мазардын түрү – жыш көк теректер.) 

277. Тамга-Таш мазары (Тамга айылы.Мазардын түрү – чоң акталган экиге бөлүнгөн 

таш.) 

278. Тогуз-Булак мазары (Ак-Терек айылы.Мазардын түрү – ак теректер жана жети 

булак.) 

279. Төө-Таш мазары  (Кичи-Жаргылчак айылыМазардын түрү – жаткан төөнүн элесин 

берген таш.) 

280. Чоң -Жаргылчак мазары (Чоң -Жаргылчак айылы.Мазардын түрү – бир кара терек.) 

281. Чоң Хазреттинин күмбөзү (Ырдык айылы.Мазардын түрү – күмбөз.) 

282. Чоң-Кызыл-Суу мазары (Чоң-Кызыл-Суу айылы.Мазардын түрү – ит мурун.) 

283. Чоң-Өстөн мазары (Ак-Дөбө айылы.Мазардын түрү – жалгыз чоң кара тал. ) 

284. Шапак-Ата мазары Тилекмат айылы.Мазардын түрү – Шапак атанын күмбөзү жана 

чоң мажүрүм тал.) 

285. Энесай-Ата мазары (Ак-Терек айылы.Мазардын түрү – тоголок болуп, жайылып 

өскөн арча.) 

286. Энесай-Эне мазары (Ак-Терек айылы.Мазардын түрү – тоголок болуп, жайылып 

өскөн арча.) 

287. Эр Табылдынын ташы (Барскоон айылы.Мазардын түрү – чоң кара таш.) 

 

Тоң району  

288. Ак-Терек мазары (Бөкөнбаев айылы.Мазардын түрү – булак, 6 чоң кара бак. ) 

289. Акун-Булак мазары (Ала Баш айылы.Мазардын түрү – жети булак, чоң бир тал.) 

290. Жети чөйчөк (Кажы-Сай айылы.Ыйык жер, Кажы-сай айылындагы толук курулуп 

бүтпөй калган пансионаттын жанында жайгашкан. ) 

291. Кошой атанын сөөгү жаткан жер (Ак-Корум жайлоосу.Мазардын түрү – мүрзө 

топурак, анын үстүндө өсүп турган арча.) 

292. Кулгуна мазары (Туура-Суу айылы.Мазардын түрү – булак, бадал, эки терек жана 

чоң кара бак.) 

293. Манжылы-Ата мазары (Тоң айылы.Мазардын түрү – жети булак.) 

294. Туздуу-Суу мазары (Кызыл-Туу айылы.Мазардын түрү – кичинекей туздуу көл. ) 

295. Эр-Табылды мазары Кызыл-Туу айылы.Мазардын түрү – талдар.) 

 

Түп району 

296. Ак-Таш мазары (Сары-Тологой айылы. Мазардын түрү – топ бактар жана булак. ) 

297. Алма мазары (Ысык-Көл айылы.Мазардын түрү – бир түп алма.) 



298. Бугу-Эне мазары (Арал айылы.Мазардын түрү – жыгач менен курчалган кичинекей 

төрт чарчы жер. ) 

299. Бугу-Эне мазары (Токтоян айылы.Мазардын түрү – топ талдар.) 

300. Булак мазары (Сары-Көл (Михайловка) айылы.Мазардын түрү – булак, сары тал 

жана чычырканак.) 

301. Долоно бир мазары (Долон айылы.Мазардын түрү – 8 түп долоно бактар. ) 

302. Долоно мазар (Тасма айылы.Мазардын түрү – долоно бак. ) 

303. Долоно эки мазары (Долон айылы.Мазардын түрү – топ долоно бактар. ) 

304. Дулдул мазары (Кичи-өрүктү айылы.Мазардын түрү – бадалдар. ) 

305. Жылуу-Булак мазары (Жылуу-Булак айылы.Мазардын түрү – таш жана булак.) 

306. Кайнар-Булак мазары (Корумду айылыМазардын түрү – булак. ) 

307. Карандыз мазары (Кутургу айылы.Мазардын түрү – терек, долоно, карагай жана 

алма. ) 

308. Көк-Булак мазары (Талды-Суу айылы.Мазардын түрү – өрүк, булак. ) 

309. Муздак-Булак мазары (Кош-Дөбө айылы .Мазардын түрү – 4 көк терек, булак.) 

310. Өрүк мазары (Балбай айылы.Мазардын түрү – жалгыз өрүк.) 

311. Өрүк мазары (Талды-Суу айылыМазардын түрү – өрүк, чоң таш.) 

312. Өрүк мазары (Шаты айылы.Мазардын түрү – өрүк, булак, таш.) 

313. Өрүк мазары (Шаты айылы.Мазардын түрү – өрүк, булак.) 

314. Өрүк мазары *Шаты айылы.Мазардын түрү – өрүк, булак, таш.) 

315. Сары-Булуң мазары (Сары-Булуң айылы.Мазардын түрү – четин тал, булак.) 

316. Чоң-Аралдык мазары (Көөчү айылы.Мазардын түрү – долоно бак, булак. ) 

317. Чоң-Таш мазары (Чоң-Таш айылы.Мазардын түрү – чоң таш, жалгыз түп өрүк.) 

318. Чуңкур-Булак мазары (Ой-Булак айылы.Мазардын түрү – теректер, туз даамду эки 

булак, бадал.) 

319. Ышын-Ата мазары (Фрунзе айылы.Мазардын түрү – бак, булак. ) 

 

Ысык –көл району 

 

320. Байбото мазары (Чоң-Сары-Ой айылы.Мазардын түрү – булак.) 

321. Бак мазары (Өрнөк айылы.Мазардын түрү – бак. ) 

322. Иминдин мазары (Баетовка айылы.Мазардын түрү – терек, бадалдар, булак.) 

323. Иминдин мазары (Сары-Ой айылы.Мазардын түрү – терек, булак, бадалдар.) 

324. Кайнар-Булак мазары(Көк-Дөбө айылы.Мазардын түрү – терек, булак.) 

325. Калыгул Олуя күмбөзү (Кара Ой айылы.Мазардын түрү – күмбөз. ) 

326. Касаболот мазары (Чоң-Сары-Ой айылы.Мазардын түрү – булак, терек.) 

327. Кессеңир мазары (Булан-Сөгөтү айылы.Мазардын түрү – жардын боору, 

чычырканак, кичинекей булак.) 

328. Курманбек мазары (Сары-Камыш айылы.Мазардын түрү – терек, өрүк, 

чычырканак. ) 

329. Кызыл-Киндик мазары (Тору-Айгыр айылы.Мазардын түрү – булак. ) 

330. Орток мазары (Кара-Ой айылы.Мазардын түрү – булак, чоң ийилген кара талдар.) 

331. Өрүк мазары (Ананьево айылы.Мазардын түрү – өрүк багы.) 

332. Терек мазары (Жаркынбаев айылы.Мазардын түрү – үч терек. ) 

333. Төш мазары (Кароол Дөбө айылы.Мазардын түрү – жалгыз тал.) 

334. Үч-Булак мазары (Тамчы айылы.Мазардын түрү – булак, тал. ) 



335. Чолпон атанын күмбөзү (Чолпон-Ата шаары.Мазардын түрү – күмбөз.) 

336. Чолпон-Ата мазары (Чолпон-Ата шаары.Мазардын түрү – булак, теректер.) 

337. Эки-Тал мазары (Орто-Өрүктү айылы.Мазардын түрү – эки тал.) 

 

 

 

 

 

Жалал-Абад аймагы 

 

Аксы району 

 

338. Ак-Моло (Тегене айылы. Ыйык жердин түрү – бийиктиги 6-7 метр, радиусу 2-2,5 

метрдей болгон аппак моло таш. ) 

339. Ак-Терек (Ак-Жол айылы. Ыйык жердин түрү- терек.) 

340. Ала-Булуң аскасы Авлетим айылы 

341. Баба-Ата (Мукур айылы. Ыйык жердин түрү – булак.) 

342. Балбан таш (Райкомол айылы. Ыйык жердин түрү – таш. Бетинде оюкчалары бар.) 

343. Бурана (Кара жыгач айылы. Ыйык жердин түрү – кырка жар-жардан бөлүнүп 

турган, мунара сыяктуу кызыл колонна.) 

344. Жалпак-Таш. (Кой-Таш айылы. Ыйык жердин түрү – таш.) 

345. Жылуу-Булак (Жаңы-Жол айылы. Ыйык жердин түрү – булак.) 

346. Имам-Ата (Ак-Суу айылы Жаңы-Талап аянты. Ыйык жердин түрү – илгертеден 

калган эски кабыр.) 

347. Кайнар-Булак (Тегене айылы. Ыйык жердин түрү – чоң таш Жана кайнап чыккан 

булак.) 

348. Калыгулдун ташы (Тегене айылы. Ыйык жердин түрү – таш. Ал мүрзөдө 

жайгашкан, өзү чакан.) 

349. Кара сакал (Райкомол айылы. Ыйык жердин түрү – терек.) 

350. Кара-Жыгач (Жаңы-Жол айылы. Ыйык жердын түрү – булак.) 

351. Кара-Кыз эне (Ак-Пейил эне) (Ак-Суу айылы. Ыйык жердин түрү – кабыр.) 

352. Кара-Сакал (Жолборсту айылы. Ыйык жердин түрү – чоң-чоң, кучак жеткис саада 

дарактары.) 

353. Кароол-Таш (Кой-Таш айылы. Ыйык жердин түрү – таш.) 

354. Кожожаштын аскасы (Авлетим айылы.) 

355. Котур-Булак (Ак-Суу айылы. Ыйык жердин түрү – булак.) 

356. Көкташ (Кара-Жыгач айылы. Ыйык жердин түрү – көк таш. Жанында алмурут 

өсөт.) 

357. Көл-Башат (Ак-Суу айылы. Ыйык жердин түрү – чоң-чоң бай жапайы ак теректер.) 

358. Мар-Кашка (Тегене айылы. Ыйык жердин түрү – таш.) 

359. Пача-Ата (Кашка-Суу (Пача-Ата) айылы. Ыйык жердин түрү – күмбөз..) 

360. Сампа апа (Кызылбейит айылы. Ыйык жердин түрү – жалгыз турган бийик… 

Тоонун боорунна жактырбагандардын үстүнө таш кулап, аларды өткөрбөйт.) 

361. Тамчы апа (Ириңжит. ) 

362. Таш-Башат (Тегене айылы. Ыйык жердин түрү – суу.) 



363. Тегерек-Таш (Тегене айылы. Ыйык жердин түрү – радиусу бир метрге жеткен 

тептегерек күрөң түстөгү таш.) 

364. Тегерек-Таш (Тегене айылы. Ыйык жердин түрү – таш.) 

365. Тешик-Таш (Тегене айылы. Ыйык жердин түрү – чакан, ак түстөгү таш.) 

366. Төш-Башат (Тегене айылы. Ыйык жердин түрү – булак.) 

367. Тулпар-Башат (Кичи Ак жол айылы. Ыйык жердин түрү – булак.) 

368. Чат-Ыйык жер (Ак-Жол айылы.) 

369. Чоң-Ыйык жер (Тегене айылы. Ыйык жердин түрү – булак.) 

370. Шаа-Тыт Тегене айылы 

371. Шүдүгүр-Ата (Авлетим айылы. Ыйык жердин түрү – булак.) 

372. Шумкар ата (Семиз-Бел жайлоосу. Ыйык жердин түрү – бийик тоонун боорундагы 

эшикке окшогон өткөөл.) 

373. Шумкар-Ата (Жаңы-Жол айылы. Ыйык жердын түрү – бийик аска таш.) 

374. Ыйык жер-Суу (Кой-Таш айылы. Ыйык жердин түрү – кара жыгач дарактары) 

 

 

Ала-Бука району 

 

375. Сафетбулан (Заркент айылы.) 

376. Базар коргон району 

377. Арсланбап (Базар-Коргон айылы. Ыйык жердин түрү – эски, илгертеден калган 

күмбөз.) 

378. Ак-Буура (Базар-Коргон айылы. Ыйык жердин түрү – жайлоо. Анда булак Жана 

тегерегинде ак теректер бар.) 

379. Ак-Тайлак (Базар-Коргон айылы. Ыйык жердин түрү – кабыр. Кабырдын жанында 

үч чоң мечит жайгашкан.) 

380. Дөөт-Пирим (Кааба айылы. Ыйык жердин түрү – дарак жана булак.) 

381. Кулан-Ата Ыйык жердин түрү – көл. 

382. Уяң-Терек Ыйык жердин түрү – булак. 

383. Жалал- Абад 

384. Мадамин ажы (Жалал-Абад курорту.) 

385. Шор-Булак Жалал-Абад шаары 

 

 

Кара көл шаары 

 

386. Жаныш-Байыш-Ата (Жазы-Булак айылы. Ыйык жердин түрү – кабыр, анын 

жанында өскөн көп жийделер.) 

387. Таш-Булак (Кара-Көл шары. Ыйык жердин түрү – чоң таш, тал, булак.) 

388. Тогуз-Булак (Кара-Көл шары, Ыйык жердин түрү – тогуз булак. ) 

389. Төлгө-Таш (Кара-Көл шаары, Ыйык жердин түрү – чоң таш, булак.) 

390. Кочкор ата  

391. Жылуу-Булак Ыйык жердин түрү – булак. 

392. Майли Суу 

393. Ак бейит (Хиля айылы. Ыйык жердин түрү – … Ал жерде булак бар.) 

394. Бүбү-Эне (Майлуу-Сай шары) 



395. Жолборс-Ата 

396. Жылуу-Булак (Кудук-Сай айылы. Ыйык жердин түрү – мелтилдеп агып турган чоң 

булак.) 

397. Калпа-Ата (Майлуу-Сай шары, Ыйык жердин түрү – ал жерде чоң булак мелтилдеп 

агып турат.) 

398. Көл-Тулпар-Ата (Хиля айылы, Ыйык жердин түрү – көл. Тегерек чекеси – токой.) 

399. Намаздык-Ата (Кудук-Сай айылы. Ыйык жердин түрү – бийик тоо. Тоонун 

башында кабыр бар.) 

400. Тоскоол-Ата (Ноокен айылы. Ыйык жердин түрү – эки мечит жана булак.) 

 

 

Сузак району 

 

401. Кыз-Көл (Акталаа айылы, Ыйык жердин түрү – көл.) 

402. Намаздык-АтаЫйык жердин түрү – тоо.  

403. Тогуз-Булак (Барпы айылы.) 

404. Хазирети Буа-Эшен ата (Баймак айылы .Ыйык жердин түрү – суу.) 

405. Эмчек-Үңкүр Ыйык жердин түрү – үңкүр. 

 

Таш-Көмүр шаары 

 

406. Каз-Булак (Южный кичи шаарчасы. Ыйык жердин түрү – жардын түбүнөн жанаша 

чыккан эки булак жана жалгыз туп мисте.) 

407. Шор-Булак (Микрорайон шаарчасы, Ыйык жердин түрү – кырдын түбүнөн чыккан 

жалгыз булак.) 

408. Шор-Булак (Байыз-Булак) (Таш-Көмүр шаары. Ыйык жердин түрү – тоонун 

боорунда жанаша чыккан эки булак. ) 

409. Келем-Ата («Келдиш» эс алуучу жайы. Ыйык жердин түрү – чоң аска таш, анын 

боорундагы үңкүр. ) 

 

Тогуз торо району 

 

410. Ак-Колот (Тогуз-Торо району. Ыйык жердин түрү – терек. ) 

411. Беш-Көл (Тогуз-Торо району. Ыйык жердин түрү – көл.) 

412. Жылаңач-Бугу (Казарман айылы. Ыйык жердин түрү – тоо.) 

413. Көк-Таш (Тогуз-Торо району. Ыйык жердин түрү – таш. Таштын өңү көк, батыш 

жагы кызгылтым көк.) 

414. Курманбек баатырдын күмбөзү Калмак-Кырчын айылы 

415. Саймалуу-Таш (Атай айылы. Ыйык жердин түрү – таштар, ошол таштар жайгашкан 

өрөөн.) 

416. Тешик-Таш (Атай айылы.) 

 

Токтогул району 

 

417. Арчалуу Ыйык жер ата Ыйык жердин түрү – арча. 

418. Беке чал 



  

419. Каракаш ата (Токтогул шаарчасы. Ыйык жердин түрү – токой.) 

420. Үч-Терек (Үч-Терек айылы. Ыйык жердин түрү – терек.) 

421. Шамшыкал ата (Токтогул шаарчасы. Ыйык жердин түрү – кабыр. ) 

 

Чаткал району 

 

422. Арашан (Айгыр-Жал айылы. Ыйык жердин түрү – булак. ) 

423. Ыдырыс пайгамбар (Жаңы-Базар айылы. Ыйык жердин түрү – күмбөз. ) 

 

 

Ош аймага 

Чоң-Алай району 

 

424. Ак киндик-Кара киндик 

425. Ак-Тал (Мурдаш айылы. Мазардын түрү – тал, булак жана бадалдар) 

426. Алча (Мурдаш айылы.) 

427. Бала-Бейит МТФ айылы 

428. Бой-Булак (Тогуз-Булак айылы) 

429. Жалгыз-Арча (Будалык айылы. Мазардын түрү – жол боюнда өскөн жалгыз түп 

арча.) 

430. Жылуу-Суу (Гүлчө айыл өкмөтү. Мазардын түрү – булак.) 

431. Кабылан-Көл (Курулуш айылы. Ыйык жердин түрү – көл. ) 

432. Камбар-Ата Аскалы айылы 

433. Камыш-Ата (Кашка-Суу айылы. Ыйык жерлин түрү – булак) 

434. Каргаша таш (Кабар таш) МТФ айылы 

435. Күртүк-Ата (Үч-Төбө айылы. Ыйык жердин түрү – таш.) 

436. Куу-Келде (Сопу-Коргон айылы. Ыйык жердин түрү – жөн эле таш.) 

437. Кыз-Эмчек (Кыз-Эмчек айылы. Ыйык жердин түрү – таш.) 

438. Сөгөт (Табылды-Булак) (Сопу-Коргон айылы. Ыйык жердин түрү – дарактары 

менен кошо булак) 

439. Тамчы (Кожон-Шайык) (Сопу-Коргон айылы. Ыйык жердин түрү – талы менен 

кошо булак. ) 

440. Тамчы-Булак (Будалык айылы.) 

441. Тастар-Ата (Бүлөлү айылы.) 

442. Таш мазар азиз (Бүлөлү айылы.) 

443. Таш-Булак Мурдаш айылы. Мазардын түрү – чоң таштар, булак, талдар менен 

бадалдар 

444. Тулпар-Көл (Сары-Могол айылы.) 

445. Чал-Мазар (Талды-Суу айыл өкмөтү. Мазардын түрү – булак. ) 

446. Шаркыратма Коммунизм айылы 

447. Шарт (Үч-Төбө айылы.) 

 

 

 



Араван району 

 

448. Дул-дул-Ат (А.Анаров айылдык кеңеши. Бул ыйык жердин түрү – күмбөз, 

чилдекана жана булак.) 

449. Төөмоюн-Ата (Төөмоюн айыл өкмөтү.Акшар айылы.) 

450. Чил-Устун (А.Анаров айылдык кеңеши. Ыйык жердин түрү – үңкүр.) 

 

Кар кулжа району 

 

451. Абыл-Мейиз (Ылай-Талаа айылы.) 

452. Айры-Таш (Кулданбек жайлоосу. Ыйык жердин түрү – булак жана үңкүр.) 

453. Ак-Таш Ак-Кыя айылы. Мазардын түрү – таш.  

454. Ак-Терек (Сары-Баргы айылы.) 

455. Дүңгүрөмө (Ылай-Талаа айылы. Ыйык жердин түрү – үңкүр.) 

456. Жаман-Тал (Алайкуу айыл өкмөтү.Терек айылынын жайлоосу. Мазардын түрү – 

булак) 

457. Жылуу-Булак (Шаркыратма айылы. Мазардын түрү – тал жана булак.) 

458. Замзам-Суу (Алайкуу айыл өкмөтү. Мазардын түрү – булак) 

459. Кара-Сакал  (Алайкуу айыл өкмөтү.Кан-Коргон айылы. Мазардын түрү – үңкүр.) 

460. Кичи-Кароол (Кызыл-Жар айыл өкмөтү.Ийри-Суу жайлоосу. Ыйык жердин түрү – 

тоо.) 

461. Котур-Дөбө (Сары-Баргы айылы.) 

462. Күкүрт-Мазар (Ой-Тал айыл өкмөтү.Казык жайлоосу. Ыйык жердин түрү – булак.) 

463. Кулунду-Ата (Алайкуу. Мазардын түрү – көл.) 

464. Кургак-Дүңгүрөмө (Ылай-Талаа айылы.) 

465. Мазар-Дөбө (Сары-Булак айыл өкмөтү.Кызыл-Булак айылы. Мазардын түрү – 

таштан турган дөбө. ) 

466. Манастын ээри (Ой-Тал айыл өкмөтү.Казык жайлоосу.) 

467. Тастар-Ата (Ылай-Талаа айылы. Мазардын түрү – төштө жайгашкан эки күмбөз 

(жай). 

468. Татанын көлү (Алайкуу айыл өкмөтү.Сабаа-Жарды айылы. Мазардын түрү – көл.) 

469. Таш-Булак (Сары-Баргы айылы) 

470. Тогуз-Булак (Кашка-Жол айыл өкмөтү.Тоготой айылы. Мазардын түрү – булак. ) 

471. Токбай-Ата (Буйга айылы.) 

472. Ток-Болот (Ой-Тал айыл өкмөтү.Ой-Тал айылы. Мазардын түрү – булак.) 

473. Токсон-Кемпир (Кара-Кочкор айыл өкмөтү.Ак-Кыя айылы. Мазардын түрү – 

үйүлгөн таштар.) 

474. Тукум-Булак (Терек-Талаа талаасы. йык жердин түрү – булак ) 

475. Үч-Көл (Буйга айылы) 

476. Чоң-Кароол (Кызыл-Жар айыл өкмөтү.Ийри-Суу жайлоосу. Ыйык жердин түрү – 

тоо. ) 

477. Ысык-Кум (Ылай-Талаа айылы) 

 

 

 

 



Кара суу району 

 

478. Исмаил-Ата (Жоош айыл өкмөтү. Коммунизм айылы. Ыйык жердин түрү – үй 

(Исмаил атанын үйү) жана мүрзө.) 

479. Кожокелең (Папан совхозу. Ыйык жердин түрү – таш жана таштын боору.) 

480. Коргошун-Тоо (Ак-Таш айыл өкмөтү. Мазардын түрү – колго жасалган дөң. ) 

481. Котур-Булак (Мады айыл өкмөтү.) 

482. Мазар-Булак (Мазар-Талдык айылы. Ыйык жердин түрү – тал жана булак.) 

 

 

Ноокат району 

 

483. Абдыкайыр-Ата-Асан кожо Исанов айыл өкмөтү.Тескей-Кожоке айылы. Мазардын 

түрү – булак. 

484. Апшыр-Ата (Кулатов айыл өкмөтү. Шаркыратма, Сырдуу-Таш, Шыпаа-Булак, 

Үңкүр деген ыйык жайлар бар.  

485. Жабылуу-Ата Төөлөс айыл өкмөтү Нуркут айылы. Мазардын түрү – кабыр.  

486. Жийде-Мазар ( Кыргыз-Ата айыл өкмөтү.Ак-Булак айылы.Бул жердин ыйыктыгы 

негизинен үңкүргө, ичиндеги касиеттүү тамчы сууларга, эмчек таштарга байланыштуу.  

487. Имам-Ата Кыргыз-Ата айыл өкмөтү.Кыргыз-Ата айылы. Ыйык жердин түрү – 

күмбөз. 

488. Кандын кызы Кара-Таш айыл өкмөтү.Кара-Таш айылы. Мазардын түрү – булак, 

бак. 

489. Кара-Кой  (Кыргыз-Ата айыл өкмөтү.Кара-Кой айылы) Мазардын түрү – зоо.  

490. Кароол-Дөбөлөр Төөлөс айыл өкмөтү .Кеңеш айыл.  

491. Кемел-Ата Зулпуев айыл өкмөтү.Караке айылы. Мазардын түрү – топурак. 

492. Кеңеш Төөлөс айыл өкмөтү.Кеңеш айылы. 

493. Олуя-Ата Ынтымак айыл өкмөтү.Арык-Бою айылы. Мазардын түрү – үңкүр.  

494. Сасык-Булак Кулатов айыл өкмөтү. Ыйык жердин түрү – булак.  

495. Тал-Мазар Кеңеш айыл округу Шаң-Кол жайлоосу. Ыйык жердин түрү – үңкүр. 

496. Тешик-Таш Көк-Жар-Кулатов айыл өкмөттөрү. Мазардын түрү – таш.  

497. Топ терек-Ата Ынтымак айыл өкмөтү.Беш-Бурхан айылы. Мазардын түрү – терек. 

498. Улуу-Тоо-Ата Найман айыл өкмөтү Улуу-Тоо айылы. Мазардын түрү – тоо.  

 

 

Ош шаары 

 

499. Сар Мазар Мазардын түрү – күмбөз, жанындагы көрүстөн. 

500. Сулайман-Тоо Ыйык жердин түрү ар кыл: бир чоң тоо, анын 5 чокусу, үңкүрлөр – 

Эшен үңкүр, Чеберлер үңкүрү, Тамчы тамаар, Бешик эне, Бабур үйү жана издер, 

дарактар, таштар, тоону тегерете курчаган көрүстөн.. 

 

 

Чоң –алай району 

 

501. Айран-Булак Текелик жайлоосу Анын түрү – булак. 



502. Алтын-Мазар Чоң-Алай айыл өкмөтү. Ыйык жердин түрү – күмбөз.  

503. Жылуу-Булак Текелик жайлоосу Ыйык жердин түрү –суу. 

504. Зындан Кашка-Суу айыл өкмөтү. Ыйык жердин түрү – үңкүр. 

505. Камыш-Ата Кашка-Суу айыл өкмөтү. Ыйык жердин түрү – булак жана көрүстөн.  

506. Кыз-Мазар Тегерек-Шибер жайлоосу. Ыйык жердин түрү –булак. 

507. Мазар Кашка-Суу айыл өкмөтү. 

508. Мазар-Таш же Карынбайды жуткан жер Текелик жайлоосу. Ыйык жердин түрү – 

таш. 

509. Тамчы-Ата (Чоң-Мазар) Чоң-Алай айыл өкмөтү. 

510. Тулпар-Чачы Кашка-Суу айыл өкмөтү.Кара-Кадак айылы.Тулпар-Чачы ыйык 

жеринин түрү – аттын туягындай болгон жерден чыккан кичинекей булак.  

511. Эшен-Ата Чоң-Алай айыл өкмөтү.Ынтымак айылы. 

 

 

Өзгөн району  

 

512. Ак-Терек Салам-Алик айыл өкмөтү.Ак-Терек айылы. Мазардын түрү – булак. 

513. Бурханиддин Кылыч Өзгөн шары 

514. Дөң-Булак Дөң-Булак айыл өкмөтү.Дөң-Булак айылы. Мазардын түрү – булак.  

515. Жийде-Булак Төрт-Көл айыл өкмөтү.Төрт-Көл айылы. Мазардын түрү – жийде. 

516. Кара-Шоро Өзгөн шары Ыйык жердин түрү – тоонун боорунан агып чыгып турган 

булак суу. 

517. Котур-Булак Мырзарык айылы. ул ыйык жердин түрү – жалгыз тал. 

518. Көк тоңду-Ата Өзгөн шаары. Ыййк жердин түрү –суу. 

519. Көктөм Көлдүк айылы. Ыйык жердин түрү- суу 

520. Мазар-Булак (Кыз-Мазар) Өзгөн шаары. Ыйык жердин түрү – булак, долоно, 

мажүрүм тал (Асилбек кызы Акинай). 

521. Мазар-Булак Ак-Жар айыл өкмөтү.Какыр айылы 

522. Мазар-Булак Кара-Таш айыл өкмөтү.Шоро аянты. Мазардын түрү – булак. 

523. Мазар-Тал Кызыл-Октябрь айыл өкмөтү.Алга айылы. Мазардын түрү – тал жана 

булак. 

524. Сары-Булак Көлдүк айыл өкмөтү. 

525. Сасык-Булак Кызыл-Тоо айыл өкмөтү 

526. Султаным Өзгөн шары. Ыйык жердин түрү – күмбөз. 

527. Төрт-Көл Төрт-Көл айыл өкмөтү.Бостон айылы. Мазардын түрү – көл.  

528. Тукум-Булак Кара-Шоро айылы. 

529. Үркыз булагы Көлдүк айылы. Мазардын түрү – булак.  

 

Нарын аймагы 

 

Ак-Талаа району 

 

530. Ажыбайдын мүрзөсү, Ак-Тал айылы 

531. Аккуланын мамысы, Соң-Көл жайлоосу 

532. Ак-Мөөрдүн көз жашы, Соң-Көл жайлоосу 



533. Ак-Терек, Кош-Дөбө айылы 

534. Ак-Терек, Куртка айылы 

535. Арап Өлгөн, Кош-Дөбө айылы 

536. Аркар-Булак, Ак-Тал айылы 

537. Арчалуу-Мазар, Соң-Көл жайлоосу 

538. Арчалы-Мазары,  Куртка айылы 

539. Ас-Казан, Кош-Дөбө айылы 

540. Ат-Кулак мазары, Кадыралы айылы 

541. Бакайдын Тереги, Ак-Терек айылы 

542. Бала-Тапан, Ак-Кыя айылы 

543. Баян Сулуунун мазары, Ак-Кыя айылы 

544. Бердаалы молдонун күмбөзү, Кош-Дөбө айылы 

545. Беш абышка көпкөн жал, Коңорчок айылы 

546. Ботояр-Булак, Кара-Ой айылы 

547. Бүргөнүн күмбөзү, Терек айылы 

548. Дары-Булак, Ак-Терек айылы 

549. Дары-Суу, Арпа жайлоосу 

550. Думана, Жергетал айылы 

551. Жалгыз-Тал, Ак-Кыя айылы 

552. Жалгыз-Терек мазары, Терек айылы 

553. Жергетал, Жергетал айылы 

554. Жыланды-Булак, Үгүт айылы 

555. Жылуу-Суу, Кош-Дөбө айылы 

556. Жылуу-Суу, Үгүт айылы 

557. Кадыралынын Үңкүрү, Кадыралы айылы 

558. Кайыңды-Булак, Кайың-Булак айылы 

559. Канат-Көр, Баетов айылы 

560. Кара-Көл, Терек айылы 

561. Катын-Өтөк-Шейитаалы, Кичи-Бычан жайлоосунун бор кыштоосу 

562. Кекилик, Байгөнчөк айылы 

563. Келин-Таш, Кара-Суу айылы 

564. Келин-Таш, Келин-Таш жайлоосу 

565. Кемпир-Баатыр жана Чомой-Баатыр күмбөздөрү же Кош-Күмбө,  Куртка айылы 

566. Козуке, Ак-Кыя айылы 

567. Кокондун-Чеби, Куртка айылы 

568. Көк-Көл, Кашка-Суу өрөөнү 

569. Көк-Көл, Коңорчок айылы 

570. Көк-Төбө, Куртка айылы 

571. Кырк-Кыздын чеби, Ак-Кыя айылы 

572. Мазар же Мазар-Булак, Коңорчок айылы 

573. Мазар-Булак, Баетов айылы 

574. Мазар-Булак, Жаңы-Тилек айылы 

575. Мазар-Булак, Кайың-Булак айылы 

576. Мазар-Көл, Кашка-Суу өрөөнү 

577. Самын-Көл, Кашка-Суу өрөөнү 

578. Сары-Булуң, Соң-Көл жайлоосу 



579. Сейитбек-Кайкы, Кум-Дөбө айылы 

580. Сийгек-Таш, Зарылбек айылы 

581. Соку-Таш, Ак-Тал айылы 

582. Соң-Көл, Соң-Көл жайлоосу 

583. Сүттүү-Булак, Коңорчок айылы 

584. Тайлак Баатырдын күмбөзү, Куртка айылы 

585. Тартма-Үңкүр, Ак-Кыя айылы 

586. Таш-Бейит, Терек айылы 

587. Таш-Булак, Жеңиш айылы 

588. Таш-Тулга же Тулга-Таш, Соң-Көл жайлоосу 

589. Тешкен-Тоо, Соң-Көл жайлоосу 

590. Тогуз-Булак, Тогуз-Булак айылы 

591. Топу-Таш, Соң-Көл жайлоосу 

592. Төр-Жайлоонун ору, Чоң-Таш жайлоосу 

593. Тулпар-Булак, Ак-Чий айылы 

594. Тыныке-Булак, Коңорчок айылы 

595. Чок-Тал, Байгөнчөк айылы 

596. Чолок-Коргон, Коңорчок айылы 

597. Чоң-Таш, Ак-Кыя айылы 

598. Шатандын Үңкүрү, Соң-Көл жайлоосу 

599. Шырдакбек Баатырдын коргону, Баетов айылы 

600. Эмилдин Үңкүрү, Куртка айылы 

 

Ат-Башы району 

 

601. Ажы-Моолук көлү, Ак-Сай өрөөнү 

602. Айгыр-Жал, Бирлик айылы 

603. Ак-Тайлак, Ак-Муз айылы 

604. Ак-Таш, Калинин айылы 

605. Алмамбет-Атанын булагы, Ача-Кайыңды айылы 

606. Алмамбет-Атанын сөөгү, Ача-Кайыңды айылы 

607. Арашан, Ак-Сай  жайлоосу 

608. Арча-Мазары, Ак-Муз айылы 

609. Байгананын Багы, Бирлик айылы 

610. Бала-Мазар, Ак-Жар айылы 

611. Беш-Терек, Пограничник айылы 

612. Босого, Ак-Муз айылы 

613. Булак, Кара-Суу айылы 

614. Булаңбаш, Бирлик айылы 

615. Жалгыз-Терек,  Жаңы-Күч айылы 

616. Жалгыз-Терек, Большевик айылы 

617. Жалгыз-Терек, Терек-Суу айылы 

618. Жара оорусунун булагы, Ача-Кайыңды айылы 

619. Жар-Мазары, Кызыл-Туу айылы 

620. Жылуу-Суу же Кайнар-Суу мазары, Кара-Суу айылы 

621. Кайнар-Булак, Ак-Жар айылы 



622. Калпа-Ата, Баш-Кайыңды айылы 

623. Каныкейдин көз жашы, Ак-Сай жайлоосу 

624. Каныкейдин Үңкүрү, Ак-Сай өрөөнү 

625. Карала-Таш,  Баш-Кайыңды айылы 

626. Келдибек-Атанын күмбөзү, Кара-Суу айылы 

627. Кошой-Коргон,  Дыйкан айылы 

628. Көк-Көл, Босого айылы 

629. Көлмө-Булак мазары, Кара-Суу айылы 

630. Көл-Төр, Ак-Муз айылы 

631. Көл-Төр, Беш-Белчер участкасы 

632. Кыз-Сайкалдын ору,  Ак-Сай жайлоосу, Текеликтин сайы 

633. Мазар, Ак-Сай өрөөнү 

634. Мазар-Көк, Кара-Суу айылы 

635. Мазар-Тал (Тамчы-Булак), Бирлик айылы 

636. Мазар-Терек,  Ак-Муз айылы 

637. Мазейил, Торугарт участкасы 

638. Май-Булак, Калинин айылы 

639. Мусай-Булак, Бирлик айылы 

640. Нарзан-Суу, Торугарт жайы 

641. Ой-Кайың,  Жаңы-Күч айылы 

642. Сары-Бел же Көл-Көк, Кара-Суу айылы 

643. Соку-Таш, Баш-Кайыңды айылы 

644. Тамчы-Булак, Арашан жайлоосу 

645. Тамчы-Булак, 1-Май айылы 

646. Тамчы-Булак, Баш-Кайыңды айылы 

647. Таш-Булак, Калинин айылы 

648. Таш-Кыя, Калинин айылы 

649. Таш-Мазар, Талды-Суу айылы 

650. Таш-Рабат кербен сарайы, Кара-Коюн капчыгайы 

651. Тегерек-Булак жана Таш, Талды-Суу айылы 

652. Терек-Мазары, Өзгөрүш айылы 

653. Тешик-Таш, Ак-Моюн айылы 

654. Тогуз-Булак, Ак-Жар айылы 

655. Токтогон Молдонун булагы, Бирлик айылы 

656. Торко-Булак, 1-Май айылы 

657. Төөтак, Сулуу-Кулжа жайлоосу 

658. Тулпар-Булак же Тулпар-Мазар, Кара-Суу айылы 

659. Үч-Казан мазары, Калинин айылы 

660. Чаар-Айгыр, Ак-Муз айылы 

661. Чатыр-Көл, Ак-Сай жайлоосу 

662. Чатыр-Таш, Чатыр-Таш заставасы 

663. Чеч-Дөбө, Ача-Кайыңды айылы 

664. Чеч-Дөбөнүн башталышы булагы, Ача-Кайыңды айылы 

665. Шар, Баш-Кайыңды айылы 

666. Шар-Мазары, 1-Май айылы 

667. Шар-Суу, Баш-Кайыңды айылы 



668. Эки-Бала бейити, Босого айылы 

669. Эки-Шар 1,  1-Май айылы 

670. Эки-Шар 2, 1-Май айылы 

671. Эски мечит, Пограничник айылы 

 

 

Жумгал району  

 

672. Айгыр-Жал же Жол-Дөбө,  Кызарт совхозу 

673. Ак-Көлдүн мазар тармагы, Ак-Көл айылы 

674. Ак-Терек мазары, Миң-Куш айылы 

675. Алма-Мазары,  Өрнөк айылы 

676. Бала-Мазар, Чаек айылы 

677. Бурамжал-Ата,  Кызыл-Коргон айылы 

678. Бурамжал-Ата,  Өрнөк айылы 

679. Бурана-Апа, Сары-Булуң айылы 

680. Бүркүт-Уя, Таш-Дөбө айылы 

681. Датка-Булак, Куйручук айылы 

682. Жайсаң-Атанын күмбөзү,  Кызарттын бели 

683. Жалгыз-Арча,  Көк-Ой айылы  

684. Жалгыз-Арча, Арал айылы 

685. Жалгыз-Арча, Бостон-Кайың айылы 

686. Жалгыз-Карагай,  Жаңы-Арык айылы 

687. Жаначу, Каначу,  Өрнөк айылы 

688. Жумгал-Ата, Чаек айылы 

689. Жылуу-Суу, Чаек айылы 

690. Калыбек-Ата,  Түгөл-Сай айылы 

691. Кан-Салык,  Кызыл-Коргон айылы 

692. Каныш, Сары-Булуң айылы 

693. Капкан-Таш, Баш-Кууганды айылы 

694. Кара-Ой, Чаек айылы 

695. Кашка-Терек,  Миң-Куш айылы 

696. Кашка-Терек, Чаек айылы 

697. Киндик-Дөбө, Баш-Кууганды айылы 

698. Киндик-Дөбөнүн Төш мазары,  Баш-Кууганды айылы 

699. Кой-Текей,  Жаңы-Арык айылы   

700. Кош-Мазары,  Түгөл-Сай айылы 

701. Көзөнөк-Таш,  Өрнөк айылы 

702. Көзөнөк-Таш,  Сары-Булуң айылы 

703. Көз-Таштар мазары,  Өрнөк айылы 

704. Куйручук-Атанын күмбөзү, Куйручук айылы 

705. Куйручук-Булак, Куйручук айылы 

706. Кыз-Коргон, Кара-Кече айылы 

707. Мазар, Жумгал айылы 

708. Мазар-Арча,  Кичи-Арал айылы 

709. Мазар-Арча,  Көк-Ой айылы 



710. Мазар-Кайың,  Көк-Ой айылы 

711. Мазар-Таш, Лама айылы 

712. Миң-Куш булагы, Миң-Куш айылы 

713. Молдаалы-Ата күмбөзү,  Байзак айылы 

714. Муздак-Булак же Мазар-Булак, Байзак айылы 

715. Намаз-Дөбө, Кызыл-Жылдыз айылы 

716. Нарзан-Суу, Кара-Кече айылы 

717. Наристе-Булак,  Таш-Дөбө айылы 

718. Оро-Булак, Чоң-Дөбө айылы 

719. Пайгамбар-Үңкүр,  Көк-Ой айылы 

720. Салык-Таш,  Таш-Дөбө айылы 

721. Тайгалак-Таш,  Өрнөк айылы 

722. Тастар-Ата, Миң-Куш айылы 

723. Таш-мазар,  Таш-Дөбө айылы 

724. Таш-мазар, Ок-Торкой айылы 

725. Тогуз-Булак, Түгөл-Сай айылы 

726. Тооке-Булак, Көк-Ой айылы 

727. Төө-мазар,  Таш-Дөбө айылы 

728. Тулпар-Таш,  Өрнөк айылы 

729. Түгөл-Ата,  Таш-Дөбө айылы 

730. Үч-Көзөнөк таш 1 Өрнөк айылы 

731. Үч-Көзөнөк таш 2,  Өрнөк айылы 

732. Үч-Көзөнөк таш 3,  Өрнөк айылы 

733. Чөйчөк-Таш же Көзөнөк-Таш,  Кызыл-Сөөк айылы 

734. Ысык-Суу (Кайнар-Булак),  Чаек айылы 

735. Ысык-Суу, Чаек айылы 

 

Кочкор району   

736. Ак-Кудук,  Арсы айылы 

737. Аккуланын мамысы,  Кара-Мойнок айылы 

738. Ак-Мазар,  Кум-Дөбө айылы 

739. Алтын-Булак, Күмүш-Булак,  Исакеев айылы 

740. Арчалуу-Мазар (Арчалы-Мазар, Арча-Мазар, Арчабай),  Орто-Токой айылы  

741. Баба-Ата,  Узун-Булак айылы, Кызарт бели 

742. Байтик-Ата,  Шамшы айылы 

743. Бака-Булак,  Кум-Дөбө айылы 

744. Долон-Ата,  Сары-Булак жайы 

745. Жарташ-Мазары же Эдил-Ата булагы,  Ак-Талаа айылы 

746. Жылуу-Булак мазары, Кызыл-Дөбө айылы 

747. Жылуу-Суу,  Кара-Суу  айылы 

748. Корумду-Жайлоо мазары,  Ак-Чий айылы 

749. Кочкор-Ата,  Кочкор айылы 

750. Кыз-Мазар,  Ормон-Хан айылы 

751. Кызыл-Дөбө, Кызыл-Дөбө айылы 

752. Кырк-Чоронун күмбөзү,  Дөң-Алыш айылы 

753. Кырк-Чоронун күмбөзү,  Кум-Дөбө айылы 



754. Мазар-Булак, Калмак ашуу 

755. Мазар-Булак, Исакеев айылы 

756. Мазар-Булак, Семиз-Бел айылы 

757. Мазар-Таш,  Дөң-Алыш айылы 

758. Мазар-Таш,  Кызыл-Дөбө айылы 

759. Манастын ордосу,  Молдо-Кылыч айылы 

760. Сагымбай манасчынын күмбөзү,  Кара-Күңгөй айылы 

761. Сейитбек кайкы,  Кара-Мойнок айылы 

762. Семизбел айылынын мазары,  Семизбел айылы 

763. Сопу-Ата күмбөзү,  Дөң-Алыш айылы 

764. Сопу-Таш,  Шамшы айылы 

765. Талды-Булак,  Кум-Дөбө айылы 

766. Тамчы-Мазар,  Кум-Дөбө айылы 

767. Тамчы-Булак,  Комсомол айылы 

768. Таш-Мазар,  Ак-Учук айылы 

769. Тешиктин-Оюндагы мазар,  Оробаш айылы 

770. Төрөгелди-Атанын эски күмбөзү,  Молдо Кылыч айылы 

771. Үч-Эмчек,  Дөң-Алыш айылы 

772. Шабыркүл,  Шабыркүл кыштоосу, Туз айылы 

773. Шапак манасчынын күмбөзү,  Кара-Суу айылы 

774. Шиш-Чоку,  Шамшы айылы 

 

Нарын району   

 

775. Абыкандын Үңкүрү,  Ак-Кудук айылы 

776. Ак-Бечел шаркыратмасы, Нарын шаары 

777. Ак-Бешим, 8-Март айылы 

778. Аламышык, Нарын шаары 

779. Алтын-Булак, Достук айылы 

780. Арстан-Буйлаш уулунун эстелиги, Нарын шаары 

781. Арыкбай-Мазар, Ак-Бешим айылы 

782. Байгазак-Ата,  Байгазак айылы 

783. Булак-Мазар (РТС), Нарын шаары 

784. Булак-Мазар, Нарын шаары 

785. Дөбөлү-Дөбө,  Дөбөлү айылы 

786. Жалгыз-Арча, Миң-Булак айылы 

787. Жалгыз-Терек,  Жалгыз-Терек айылы 

788. Жалгыз-Шилби, Эки-Нарын айылы 

789. Жетиген Медербектин күмбөзү, Жерге-Тал айылы 

790. Жөтөл-Булак, Таш-Башат айылы 

791. Жылуу-Суу, Ат-Башы ГЭСи 

792. Жылуу-Суу, Достук айылы 

793. Кан-Салык, Жаңы-Талап айылы 

794. Карагай мазары, Таш-Башат айылы 

795. Карагай-Булак, Эки-Нарын айылы 

796. Кара-Таш, Таш-Башат айылы 



797. Кожожаштын-Ташы, Долон участкасы 

798. Кожо-Үңкүр, Кеңеш айылы 

799. Кош-Дөбө, Ак-Булак айылы 

800. Кургак-Булак, Дөбөлү айылы 

801. Кур-Сай мазары, Дөбөлү айылы 

802. Кыз-Мазар, Ак-Булак айылы 

803. Кызыл-Дөбө, Дөбөлү айылы 

804. Кызыл-Зоонун булагы, Кеңеш айылы 

805. Мазар-Булак (Көр-Булак), Ак-Кудук айылы 

806. Мазар-Булак, Кеңеш айылы 

807. Мазар-Сай, Эмгекчил айылы 

808. Миң-Булак булагы, Миң-Булак айылы 

809. Омордун-Мазары, Ак-Кудук айылы 

810. Он-Арча, Эчки-Башы айылы 

811. Оттук-Таш, Эки Нарын айылы 

812. Сарт-Акенин күмбөзү, Кеңеш айылы 

813. Сокур-Булак, Нарын шаары 

814. Сүйүү-Булагы, Нарын шаары 

815. Сүрөт-Булак, Нарын шаары 

816. Табылдынын булагы, Кара-Таш өрөөнү 

817. Табылдынын үңкүрү, Кара-Таш өрөөнү 

818. Талды-Булак, Кеңеш айылы 

819. Тал-Мазар, Ак-Талаа айылы 

820. Тал-Мазар, Эки-Нарын айылы 

821. Тамчы-Булак, Көк-Торпок жайлоосу 

822. Таш-Дөбө, Дөбөлү айылы 

823. Теке-Секирик, Нарын шаары 

824. Тешик-Таш, Эчки-Башы айылы 

825. Төш-Булак, Нарын шаары 

826. Туз-Булак, Ак-Талаа айылы 

827. Үч-Кайың, Салкын-Төр жери 

828. Чатыр-Таш, Ак-Сай өрөөнү 

829. Чоң-Таш, Орто-Нура айылы 

830. Чубактын изи, Соң-Көл жайлоосу 

831. Шадыкан-Ата күмбөзү, Нарын шаары 

832. Шаркыратма, Нарын шаары 

833. Шаркыратма-Илбирс, Нарын шаары 

834. Шар-Суу же Кандуу кокту, Эки-Нарын айылы 

835. Шопок баатыр жана Төлөмүш күмбөзү, Нарын шаары 

836. Ылайды-Суу, Ак-Талаа айылы 

837. Ыманбек молдонун  мазары, Көк-Дөбө жайлоосу 

838. Эки-Бала, Нарын шаары 

839. Эки-Чаттын булагы, Кеңеш айылы 

840. Эр-Табылдынын ташы, Кара-Таш өрөөнү 

841. Эчки-Башынын мазары , Эчки-Башы айылы 

842. Эчки-Булак, Учкун айылы 



 

 

Чуй облусу 

 

Аламүдүн району 

 

843. Азиздер-Мазары же Эне-Булак, Кой-Таш айылы 

844. Алтын-Булак мазары, Кой-Таш айылы  

845. Асылдын жери же Жаңгарач атанын мазары, Кызыл-Бирлик айылы 

846. Байтик баатырдын мавзолейи, Байтик айылы 

847. Балык Ооз атанын күмбөзү, Байтик айылы 

848. Батма-Зуура апанын мазары, Кой-Таш айылы 

849. Белгисиз-Булак, Кой-Таш айылы 

850. Бошкой атанын (Өзбекбай ата) күмбөзү, Байтик айылы 

851. Буддалар мазары, Тоолуу Маевка  

852. Булак, Баш-Кара-Суу айылы  

853. Жалгыз-Терек, Баш-Кара-Суу айылы (Оморова Алтынай) 

854. Жалгыз-Терек мазары, Байтик айылы 

855. Жарма-Ата мазары, Кашка-Суу айылы 

856. Зуура апанын көз жашы, Сейил паркы 

857. Кайып-Булак мазары, Сейил паркынын ичинде 

858. Кара-Үңкүр мазары, Кой-Таш айылы 

859. Күмүш-мазары, Супара этно-комплексинде  

860. Кыз-Мазар, Арашан (Стрельников) айылы  

861. Кыз Сайкал мазары, Байтик айылы 

862. Майчын-Ата мазары, Арашан (Стрельников) айылы 

863. Миң-Булак, Сейил паркы 

864. Молтой-Сокур мазары, Көк-Жар айылы 

865. Нур-Булак мазары. Кой-Таш айылы  

866. Өмүр-Булак, Сейил паркы 

867. Таш-Башат мазары, Кара-Жыгач айылы 

868. Таш-мазар же Алма-мазар, Арчалы айылы 

869. Таштар-Ата мазары (Олуянын таштары), Беш-Күңгөй айылы 

870. Үч-Карагай (Три-Можевельника), Ала-Арча паркы 

871. Чоң-Таш же Ак-Гул апа булагы, Ата-Бейит комплекси 

 

Жайыл району 

 

872. Ак-Башат мазары, Ак-Башат айылы 

873. Алтын-Булак мазары, Эриктүү айылы 

874. Биринчи-Булак мазары, Кызыл-Дыйкан айылы 

875. Булак, Кызыл-Дыйкан айылы 

876. Долоно же Бала-Баатыр, Моңолдор айылы 

877. Жан-Чуңкур мазары, Кызыл-Ой айылы 

878. Жети-Булак, Моңолдор айылы 



879. Жылуу-Булак, Сары-Булак айылы 

880. Жылуу-Булак мазары, Кызыл-Дыйкан айылы 

881. Жылуу-Суу мазары, Кызыл-Ой айылы 

882. Кадырбүбү эженин булагы, Кызыл-Дыйкан айылы 

883. Калыбай атанын булагы, Кызыл-Ой айылы 

884. Камбар атанын булагы, Кара-Балта шаары 

885. Кара Балта атанын күмбөзү, Сосновка айылы 

886. Кара-Башат булагы, Моңолдор айылы 

887. Кашка-Булак мазары, Орто-Суу айылы 

888. Кемпир-Чал мазары, Сосновка айылы 

889. Кожомкул атанын күмбөзү, Кожомкул айылы 

890. Көбүк, Ой-Терек айылы 

891. Көбүк, Кызыл-Ой айылы 

892. Көз-Булак мазары, Орто-Суу айылы 

893. Куштун-Булагы же Жайыл Атанын булагы, Эриктүү айылы 

894. Кыз-Күйөө мазары, Сосновка айылы  

895. Кызыл-Дөбө мазары, Кызыл-Ой айылы 

896. Кырк-Кыздын чеби, Кызыл-Ой айылы 

897. Мазар, Кызыл-Ой айылы 

898. Мазар, Суусамыр жайлоосу 

899. Манас атанын чеби, 1-май айылы 

900. Матай-Булак, Сосновка айылы 

901. Миң-Төкүм, Сосновка айылы 

902. Олуялар мазары, Сосновка айылы  

903. Субанбековдордун-Булагы, Сосновка айылы 

904. Талды-Булактагы булак, Сосновка айылы 

905. Таш-Мазар, Кызыл-Ой айылы 

906. Төлөгөн-Башат мазары, Сары-Булак айылы 

907. Туздуу-Булак, Сары-Булак айылы 

908. Туздуу-Булак, Сосновка айылы 

909. Узун-Булак мазары, Сосновка айылы 

910. Үч-Булак мазары, Ийри-Суу айылы 

911. Чаргынбайдын күмбөзү, Кожомкул айылы 

912. Чоң-Таш, Кызыл-Дыйкан айылы 

913. Чоң-Таш мазары, Сулуу-Төр жайлоосу, Суусамыр 

914. Чынар-Терек мазары. Сары-Булак айылы 

915. Шаркыратма, Узун-Булак айылы  

916. Шейит мазары, Суусамыр жайлоосу 

917. Шор-Булак, Сосновка айылы 

918. Эки-Үңкүр, Сосновка айылы 

 

              Кемин району 

 

919. Айтымбеттин-Чокусу, Көк-Ойрок жайлоосу 

920. Ак Мөөрдүн күмбөзү, Жол-Булак айылы 

921. Аликенин-Дөңү, Тегирменти айылы 



922. Алтын-Булактар, Чоң-Кемин өрөөнү 

923. Байтерек, Тегирменти айылы 

924. Белгисиз мазар, Орловка айылы 

925. Бөрүбайдагы Мазар, Кызыл-Октябрь айылы 

926. Бүркүттүн сайы, Орловка айылы 

927. Далпыраң, Шабдан айылы 

928. Жантай атанын бейити, Бейшеке айылы 

929. Жылаңач, Тегирменти айылы 

930. Кан-Таш, Көк-Ойрок жайлоосу 

931. Каныкейдин ормок ташы, Көк-Ойрок жайлоосу 

932. Каныкейдин шумкар ташы, Көк-Ойрок жайлоосу 

933. Кара-Үңкүр, Шабдан айылы 

934. Көк-Булак, Тегирменти айылы 

935. Көрпөбай-Ата мазары, Алмалуу айылы 

936. Кыйык-Сары, Жаңы-Жол айылы 

937. Мазар-Булак, Тегирменти айылы 

938. Майтик-Ата мазары, Саз-Булак айылы 

939. Өмүр-Булак, Төрткүл айылы 

940. Саз-Булак мазары, Саз-Булак айылы 

941. Терек-Мазар, Алмалуу айылы 

942. Тогуз-Булак, Тегирменти айылы 

943. Тор-Айгыр, Көк-Ойрок жайлоосу 

944. Узун-Булак, Шабдан айылы 

945. Үркүндүн шеиттеринин эстелиги, Боом капчыгайы 

946. Чоң-Кеминдин Көлтөрү, Чоң-Кемин 

947. Чуулдактын тегирмени, Шабдан айылы 

948. Шабдан атанын күмбөзү, Төрткүл айылы 

949. Шабдандын жайы, Тар-Суу айылы 

950. Шайыр-Булак, Ак-Түс айылы 

951. Шарыпбайдын мазары, Жол-Булак капчыгайы 

952. Ынтымак-Булагы, Тар-Суу айылы 

 

          Москва району 

 

953. Бакбайдын дарагы, Кепер-Арык айылы 

954. Беш-Булак мазары, Беловодск айылы 

955. Боотерек мазары, Беловодск айылы  

956. Жалгыз-Терек, Бала айылчы айылы 

957. Жалгыз-Терек, Петровка айылы 

958. Көз-Мазар, Беловодск айылы 

959. Мазар, Асылбаш айылы 

960. Нарзан-Суу (Ак-Суу), Петровка айылы 

961. Эне-Бала мазары, Кепер-Арык айылы 

 

 

         



Панфилов району 

 

962. Акылбек манаптын күмбөзү, Кум-Арык айылы 

963. Андас-Ата күмбөзү, Вознесеновка айылы  

964. Бошкой уулу Курама күмбөзү, Орто-Арык айылы 

965. Жайыл баатырдын күмбөзү, Эркин-Сай айылы  

966. Жалгыз өрүк мазары, Букара айылы 

967. Кайнар-Булак, Кум-Арык айылы 

968. Калмактардын журту, Букара айылы 

969. Канай уулу Байсейит күмбөзү, Чорголу айылы 

970. Канай уулу Бошкой күмбөзү, Чорголу айылы 

971. Кара-таш мазары, Кум-Арык айылы  

972. Көз-Булак мазары, Вознесеновка айылы 

973. Көл-Тоо мазары, Букара айылы 

974. Курама-Ата мазары, Орто-Арык айылы 

975. Кыз-Мазар, Тельман айылы  

976. Кырк-Булак, Кум-Арык айылы 

977. Момункүл апанын күмбөзү, Күрпүлдөк айылы  

978. Ороо-Башы мазары, Тельман айылы 

979. Өмүрбай атанын күмбөзү, Кировка айылы  

980. Сейит атаныны күмбөзү, Букара айылы 

981. Тайлак атанын мазары, Кировка айылы  

982. Токтогул атанын күмбөзү, 15-Партсъезд айылы  

983. Чүмкөктүн Булагы, Тельман айылы 

984. Чынар терек мазары, Орто-Арык айылы 

985. Ажар-Апа мазары же Арашан мазары, Четинди айылы 

986. Ак-Тайлак, Белек айылы 

987. Акыр-Таш, Арамса жайлоосу 

988. Аскан атанын мазары, Четинди айылы 

989. Батма-Зуура мазары, Сокулук айылы 

990. Булак (түндүк), Төш-Булак айылы 

991. Булак (түштүк), Төш-Булак айылы 

992. Жалгыз-Терек мазары, Жал айылы 

993. Жаңгарач атанын тереги, Жыламыш айылы 

994. Каныкейдин көз жашы, Төш-Булак айылы 

995. Көнөк баатырдын мүрзөсү, Исмаил айылы 

996. Кырк булак мазары, Саз айылы 

997. Кырк булак же кырк башат, Бөрүлү айылы 

998. Мазар, Асылбаш айылы  

999. Мазар, Төш-Булак айылы  

1000. Мазар-Таш, 1-Май айылы 

1001. Оро-Башы мазары, Асылбаш айылы 

1002. Чыйырды эненин мазары, Төш-Булак айылы 

1003. Ысык-Суу, Камышановка айылы 

1004. Ак-Бешим (Суяб), Ак-Бешим айылы 

1005. Ак-Мазар же Сөгөтү атанын мазары, Кегети айылы 



1006. Акназар атанын мечити, Токмок шаары 

1007. Алмадай-Булак, Кегети айылы 

1008. Алтымыштын-Булагы, Токмок шаары 

1009. Алтын-Булак, Маданият айылы 

1010. Алтын-Булак, Токмок шаары 

1011. Бала-Бейит мазары, Кошой айылы 

1012. Баласагын атанын балбал ташы, Токмок шаары 

1013. Бектурдун-Үңкүр ташы, Ой-Табылгы коктусу, Шамшы 

1014. Булак, Кегети айылы  

1015. Булак, Советский айылы 

1016. Булак, Шамшы айылы 

1017. Бурана, Токмок шаары 

1018. Гун-Апа, Токмок шаары 

1019. Долоно-Мазар, Алчалуу айылы 

1020. Долоно-Мазар же Зуура эненин мазары, Шамшы өрөөнү 

1021. Дубана-Мазар, Кошой айылы 

1022. Жан баатыр олуя ата, Токмок шаары 

1023. Кара-Үңкүр, Кегети айылы 

1024. Кегетинин шаркыртмалары, Кегети айылы 

1025. Көк-Ата, Кегети айылы 

1026. Көлтөр, Кегети айылы 

1027. Күмүш-Булак, Токмок шаары 

1028. Наалы-Апанын булагы, Шамшы айылы 

1029. Назарбай бий атанын ташы, Токмок шаары 

1030. Тагай-Бий мазары Шамшы айылы 

1031. Талды-Булак, Кош-Коргон айылы 

1032. Тогуз-Булак, Кегети айылы 

1033. Тогуз-Булак, Шамшы айылы 

1034. Туюк-Жар, Кошой айылы 

1035. Чекирт-Баба мазары, Токмок шаары 

1036. Шамшы-Булак, Шамшы айылы 

1037. Шаркыратма, Кегети айылы 

1038. Азиз-Булак, Узун-Кыр айылы 

1039. Алма апа, Ичке-Суу айылы  

1040. Алтын-Булак, Тогуз-Булак айылы 

1041. Асыл апанын булагы, Узун-Кыр айылы 

1042. Беш-Долоно мазары, Чолпон айылы 

1043. Будда-Таш, Ысык-Ата курорту 

1044. Бугу-Эне, Ысык-Ата 

1045. Даарат-Булак, Ысык-Ата курорту 

1046. Долоно, Үч-Эмчек айылы 

1047. Жээналы-Булак, Карагай-Булак айылы 

1048. Кемпирдин Үңкүрү, Ысык-Ата курорту 

1049. Көк-Жийде мазары, Чолпон айылы 

1050. Күмүш-Булак, Сын-Таш айылы 

1051. Мазар, Карагай-Булак айылы 



1052. Нивакет (Лама аталардын мазары), Красная речка айылы 

1053. Нооруз-Ата мазары, Үч-Эмчек менен Ичке-Суу айылдары 

1054. Өтөгөн атанын мазары, Сын-Таш айылы 

1055. Пайгамбар-Таш, Ысык-Ата курорту 

1056. Таш-Башат мазары же Перилер-Булагы, Үч-Эмчек айылы 

1057. Умай-Эне, Ысык-Ата 

1058. Чаа атанын булагы, Ысык-Ата курорту 

1059. Эненин көз жашы, Ысык-Ата курорту 

1060. Эрмек-Ата мазары, Үч-Эмчек айылы 

1061. Эрмек-Ата мазары (Кара бак), Үч-Эмчек айылы 

1062. Эсил-Баба булагы, Ысык-Ата курорту 


