
2020-жылдын 8-июлуна карата абал боюнча

(АКШ доллары менен)

№ Уюмдун аталышы
Жардамдын 

түрү

Тастыкталган 

(күтүлгөн) жардам
Алынган жардам Эскертүү

БАРДЫГЫ 17 696 948 9 750 401 7 946 547

I Эл аралык уюмдар 13 113 075 9 380 401 3 732 674

бардыгы 650 000

Гумжардам 200 000
сумма аныкталган 

эмес

     ЮНИСЕФтин линиясы боюнча АӨБ каражаттарына төмөнкү каражаттарды сатып алуу 

пландалууда: Кол кап 20,000 (10,000 жуп) – КРССМнын МСЭКДдагы складына 

жеткирилген; Коргоочу костюмдар – 1300 – КРССМнын МСЭКДдагы складына 

жеткирилген.

     26-апрелде келет:

- Эндотрахеалык түтүктөр – 100 даана;

- 1 өлчөмдөгү  дем алуу системалары – 100 даана;

- 2 өлчөмдөгү  дем алуу системалары– 436 даана;

- 4 өлчөмдөгү  дем алуу системалары – 500 даана; 

- Балдар реанимациясы үчүн кол реанимациялык набору (амбу мешок) – 25 даана;

- Чоңдор реанимациясы үчүн кол реанимациялык набору (амбу мешок)  – 100 даана;

- Тамчылатма, кислороддук, балдар  үчүн канюлалар – 2,705 даана. 

     Июлда келет:

- 3 ИВЛ аппараты 

Контракттар түзүлүүдө жана берүүгө тастыктама алынууда:

- 20 – 10 литр көлөмдөгү кислороддук концентраторлор;

- 2,000 – респиратор

Техжардам 450 000
сумма аныкталган 

эмес
Мамлекеттик карызды башкаруу боюнча потенциалды бекемдөө үчүн

2
Ислам өнүктүрүү 

банкы (ИӨБ) 
Гумжардам 350 000

     8-апрелде "Fael Khair Program" программасынын каражаттарынын эсебинен 30,4 миң 

изилдөөгө 120 ПЦР-тест алынган. 

1
Азия өнүктүрүү  банкы 

(АӨБ) 

Коронавируска каршы күрөшүү максатында өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштүктөрдөн жана чет өлкөлөрдөн 

жардам тартуу маселеси боюнча жүргүзүлгөн иштер жөнүндө маалымат 



5 Европа союзу (ЕС) Гумжардам 535 171 47 300

     Иш-чараларды ишке ашыруу үчүн учурдагы долбоорлор аркылуу каражаттарды 

бөлүштүрүү, анын ичинде: 

-  медициналык жабдууларды берүү,

- кабардар болууну жогорулатуу жана фэйк (жалган) жаңылыктарга каршы аракеттенүү,

-  гендердик жана үй-бүлөдөгү зомбулукту алдын алуу

- балдар үчүн окууларды улантуу. 

7

Эл аралык 

кызматташтык боюнча 

Герман коомчулугу  

(GIZ)

Гумжардам 547 320 2 680

     Бул грант  "Кыргызстанда перинаталдык саламаттыкты өнүктүрүүгө көмөктөшүү"  GIZ 

долбоору аркылуу ишке ашырылат. Ош шаарындагы медициналык кызматкерлерге  

санитайзерлер, дезинфекциялоочу каражаттар,  хирургиялык маскалар, жеке коргонуу 

костюмдарынын комплектинин 2 түрү жана респираторлор  берилген. 

8

Бириккен 

королдуктун эл 

аралык өнүктүрүү 

маселелери боюнча 

министрлиги (UK 

DFID)

Гумжардам 385 000

     DFID  ЮНИСЕФке 300 000 АКШ долларын саламаттык сактоо секторундагы (DRCU 

менен координацияда) бир катар иш-чаралар/жабдуулар үчүн берген. Ал саламаттык 

сактоонун 10 000 кызматкерине ЖКК жана медициналык жабдууну берүүнү, коопсуз суу, 

инфекцияны профилактикалоону колдоо үчүн медикаменттерди жана коргоо 

каражаттарын алуу мүмкүнчүлүгүн камсыздоону камтыйт.

Ошондой эле DFID DRCU менен координацияда  Баткендеги жана Оштогу алты 

медициналык мекемени колдоо үчүн  Ага Хан фонду аркылуу  5 000 АКШ долларын 

кайра бөлүштүргөн.  

DFID ЮНИСЕФке алардын  психологиялык колдоонун тез байланыш линиясы, кабардар 

болууну жогорулатуу жана бир кыйла аялуу балдарды жана жаштарды коргоого жардам 

көрсөтүү боюнча ЭСМны колдоо үчүн  80 000 АКШ долларын кошумча кайра  

бөлүштүргөн. 

8

Евразия туруктуулук 

жана өнүктүрүү фонду  

(ЕФСР)

Техжардам 3 000 000
    10.04.2020-ж. ЕФСР COVID-19 байланышкан ЕФСР каражаттарынан гранттарды берүү 

боюнча кезексиз конкурс жөнүндө жарыялаган. 

бардыгы 1 509 792 23 951

9

АКШнын эл аралык 

өнүктүрүү агенттиги 

(USAID)



Гумжардам 170 000
ДССУ линиясы

 боюнча

     ДССУ үчүн  USAID каржылоосу төмөнкүлөрдү камтыйт:  

     - саламаттык сактоо кызматкерлери, оперативдүү чара көрүү кызматтары,  

лабораториялардын кызматкерлери, эпидемиологиялык жана клиникалык саламаттык 

сактоонун кызматкерлери үчүн тренингдер; 

     - жаңыланган  эпидемиологиялык инструменттерди, колдонмолорду жана 

протоколдорду иштеп чыгуу;

     - медициналык сабаттуулукту жогорулатуу жана  COVID-19 жөнүндө туура эмес 

маалымат берүүгө  каршы күрөшүү үчүн маалыматты улуттук деңгээлде жана  

коомчулуктардын деңгээлинде жайылтуу аркылуу тобокелчиликтер жана коомчулукту 

тартуу жөнүндө маалыматты  координациялоо жана илгерилетүү; 

     - аэропорттор жана чек ара пункттары сыяктуу өлкөгө кирүүчү жерлерде клиникалык 

жана клиникалык эмес персонал үчүн СОП жана колдонмолорду,   протоколдорду жана  

тренингдерди иштеп чыгуу

Гумжардам 313 792
МФКК линиясы 

боюнча

     USAID  МФККга грант берген, ал министрлик жана ДССУ тарабынан жүргүзүлгөн бүткүл 

өлкө боюнча дарыгерлер жана саламаттык сактоонун башка кызматкерлери үчүн 

тренингдерди оперативдүү колдоо, тобокелчиликтер, коомчулуктарды тартуу жөнүндө  

маалымат берүү боюнча Кыргызстандын Кызыл ай коомунун (ККАК)  күч-аракетин 

колдоого жумшалат.

Гумжардам 400 000

Абт (Abt 

Associates) 

ассоциациясынын

линиясы боюнча

     USAID ССМнын тестирлөөсү үчүн товарларды жана материалдарды сатып алуу, МПКга 

техникалык жардам берүү, лабораториялык мүмкүнчүлүктөрдү колдоо жана ССМнын 

ооруларды эпидемиологиялык көзөмөлдөөсүн жана тез чара көрүүсүн колдоо үчүн   

жетекчилигинде жергиликтүү саламаттык сактоонун туруктуу системасын өнүктүрүү 

(ЖСТСӨ) боюнча  долбоорду кошумча каржылайт. 

Гумжардам 23 951

     ССМга берилген:

Операциялык маска - 10 000 даана; атайын маска «N95» - 200 даана; экзаменациялык кол 

кап - 10 000 даана; коргоочу костюм - 1400 даана; коргоочу көз айнек - 200 даана;  

дезинфекциялоо үчүн каражат (100 мл.) - 140 бөтөлкө.

Гумжардам 590 000
сумма аныкталган 

эмес

      COVID боюнча колдоо, USAID «Жигердүү жарандар" долбоорунун алкагында  аялдар 

жана майыптар сыяктуу аялуу топторду колдоо жана коргоо үчүн жарандык коомдун 

гранттык колдоосун жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө техникалык жардамды 

киргизет. 

Гумжардам 36 000

 ЮСАИДдин «Медиа-К» долбоорунун алкагында  COVID боюнча атайын колдоо  кыргыз 

ЖМКга жарандардын коопсуздугун жогорулатуу үчүн COVIDге байланышкан туура эмес 

маалымат берүүгө каршы күрөшүүгө жардам берет. 

бардыгы 117 500

Гумжардам 50 000     2020-жылдын 6-апрелинде каражаттар ССМнын депозиттик эсебине которулган. 

10

Корея эл аралык 

кызматташуу 

агенттиги  (KOICA)

9

АКШнын эл аралык 

өнүктүрүү агенттиги 

(USAID)



Гумжардам 2 500

     Экономика министрлиги тарабынан жеке коргонуу каражаттары (ЖКК) алынган: 500 

респиратордук маска N95, 96 колду дезинфекциялоочу каражат  (50 мл), 65 колду 

дезинфекциялоочу каражат (1 л)

Гумжардам 15 000

     Бул гумжардам Бишкектеги жана Чүй облусундагы аялуу үй-бүлөлөрдү (1000 үй 

чарбасы) түз колдоого жумшалган, анда:  ар бир үй чарбасы үчүн 10 кг макарон, 5 л 

өсүмдүк майы бар. ("Боорукер коңшулар" ӨЭУ жүргүзөт). 

Гумжардам 50 000

     ӨКМга жеке коргонуу каражаттары (ЖКК)  берилет: бир жолу колдонулуучу коргоочу 

комбинезон, бир жолу колдонуучу маска,  N95 респиратордук маска, медициналык көз 

айнектер, кол кап ж.б. 

бардыгы 200 000 110 992

Гумжардам 200 000 100 000

ССМ мамлекеттик ҮДБнын 800 дарыгери үчүн коронавирусту профилактикалоо боюнча 

тренинг өткөргөн. Өпкөгө жасалма  вентилятор (ИВЛ) сатып алынган жана Республикалык 

клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынын интенсивдүү терапия бөлүмүнө берилген. 

COVID жуккан пациенттер менен түз иштеген дарыгерлер, медайымдар жана 

медициналык персонал үчүн жеке коргонуу каражаттарынын комплекти  (маска, кол кап, 

изоляциялоочу халаттар) сатып алынган.  Бул Бишкектеги дарыгерлердин 10 

бригадасынын арасында бөлүштүрүлөт,  алар № 40 пенитенциардык кызматынын 

колониясы үчүн дезинфекциялоочу каражаттарды жана коргоо каражаттарын да сатып 

алышкан. 

 COVID 118 тез байланыш линиясынын иши каржыланган. 

10 992

1-алуучу (Социалдык өнүктүрүү министрлиги) – 4000 мед. кол кап,  2880 бахила, 1000 

литр антисептик жана  10 коргоочу комбинезон. 

2-алуучу (ЖАМК) – 10 000 мед. кол кап, 10000 бахила, 1000 литр антисептик жана 30 

коргоочу костюм.  

12
АКДН (Ага Хан 

өнүктүрүү агенттиги) 
Гумжардам 64 000 36 000

     Бул каражаттар төмөнкүлөргө жумшалат: 1). Баткен, Жалал-Абад, Нарын жана Ош 

облустарындагы медициналык мекемелер үчүн ЖКК сатып алуу (бүгүнкү күндө 600 

комплект жана 1000 кг. дезинфекциялоочу каражат жеткирилген).  2). аялуу үй-

бүлөлөрдү негизги тамак-аш продуктулары жана үй тирикчилиги предметтери менен 

камсыздоо (бүгүнкү күндө 650 үй чарбасы колдоого алынууда)  3).коомчулукка 

маалымдоо боюнча кампанияларды колдоо жана тез калыбына келтирүү боюнча бир 

кыйла кеңири шарттардын алкагында аялуу фермерлерди жана МСПны колдоо. Мындан 

тышкары Борбордук Азия университети Нарындагы университеттик шаарчада 90 байкоо 

пунктун уюштурган.

10

Корея эл аралык 

кызматташуу 

агенттиги  (KOICA)

 «Сорос-Кыргызстан» 

фонду
11



13

Чек арасыз 

дарыгерлер / 

Medecins Sans 

Frontiers

Гумжардам 200 000

     ВБГ Баткен облусунун Кадамжай районунун медициналык мекемелеринин 6 

мобилдик бригадаларын колдоого алат (транспорт каражаттары, май, техникалык 

тейлөө, айдоочулар, ЖКК), ошондой эле инфекцияны профилактикалоону контролдоо  

(пациенттерди сорттоо, пациенттердин агымы,  дезинфекциялоо ж.б.)  Техникалык жана 

эпидемиологиялык колдоо киргизилген. 

     Мезгил: 2020-жылдын апрелинин ортосу-августтун аягы. 

     Колдоо Кадамжай менен Бишкектин арасында персоналдын жүрүүсү жана аларды 

жабдуу мүмкүнчүлүгү менен камсыздаган жана ВБГ жана МОН жеке коргонуунун 

жергиликтүү каражаттарын бекиткен шартка негизделет. 

бардыгы 304 000

Гумжардам 4 000
   Жалал-Абад ӨКМ үчүн хлордун негизиндеги 1,5 тонна дезинфекциялоочу каражаттарды 

берген. 

Гумжардам 300 000
     400 тонна азык-түлүк товары  (күрүч, буурчак, ун, өсүмдүк майы) Билим берүү 

министрилиги тарабынан жактырылган 420 мамлекеттик мектепке жеткирилген. 

15

Европадагы 

коопсуздук жана 

кызматташуу уюму  

(OSCE) Бишкектеги 

программалык офис 

(ПОБ)

Гумжардам 40 000 90 000

   Жеке коргонуу каражаттарынын артыкчылыктуу предметтери:  респиратордук маска 

N95, комбинезондор, коргоочу көз айнектер, кол кап, контактсыз термометрлер.

     ПОБ ОБСЕ 20-апрелге карата абал боюнча кабыл алуучу өлкөнүн өнөктөштөрү 

тарабынын сатып алуулардын жана берүүнүн эки этабынан биринчисин аяктаган (жалпы 

суммасы 130 000 АКШ доллардан 90 000 АКШ доллары). 

     ПОБ ОБСЕ коомдук тартипти коргоого, МСПны колдоого,  пенитенциардык 

мекемелердин  COVID-19 карата туруктуулугуна,  COVID-19 жөнүндө маалымдуулукту 

жогорулатуу боюнча ишке, жергиликтүү деңгээлде профилактикалоо боюнча аракеттер 

үчүн аялдардын демилгечи топторун колдоого жана калктын аялуу катмарын колдоого 

байланышкан учурдагы программалык иш-чаралардын алкагында кабыл алуучу өлкөдө 

өнөктөштөр менен долбоорлорду  жалпы суммасы 175 000 АКШ долларына кошумча 

көбөйткөн. 

бардыгы 261 601 282 603

14
Ырайымдуулук 

корпусу (Mercy Coprs)

ДССУ

(БУУнун КРдагы 

агенттиги)
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Гумжардам 61 601 4 594

ДССУ төмөнкү предметтерди берген: 

•  саламаттык сактоо кызматкерлери үчүн ЖКК жана термометрлер; 

• Лабораториялар үчүн чыгаша материалдары жана  реагенттер

•  Дезинфекциялоочу каражаттарды берүү;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• медициналык жардам бригадалары үчүн май;

- COVID-19га 6720 анализ жүргүзүү үчүн 64 ПЦР тест-системасы;                                           - - 

тез аныктоону камсыздоо үчүн 2 600 тест система; 

- 2000 антисептикалык спирт камтыган каражаттар; 

- 5000 маска;

- саламаттык сактоо кызматкерлери үчүн 5000 кол кап; 

ЮСАИД аркылуу берилген (жалпы наркы бул пунтка киргизилген эмес жана  ЮСАИД 

аркылуу жардамдын тизмесине киргизилген):

- 10 миң хирургиялык маска; - 10 миң кол кап; - 1,4 миң халат; - 200 көз айнек - 200 FFP2 

маска. 

Гумжардам 200 000 275 000 9240 тест

Гумжардам 0 3 009
ДССУ өзгөчө кырдаалдарга тез чара көрүү топтору үчүн бензинге болгон чыгашаларды 

жапкан. 

бардыгы 477 517 47 251

Гумжардам 256 800

     Бөлүштүрүү үчүн 10 ИВЛ аппаратын сатып алуу күтүлүүдө:  НТП (2), Жаза аткаруу 

мамлекеттик кызматы (2), Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасы (2), 

Ош облустук ооруканасы (2), Жалал-Абад облустук ооруканасы  (2)

Гумжардам 47 251
     COVID жуккан оорулуулар менен түздөн-түз контактта болгон медициналык 

персоналга 50 миң маска жана 2 миң  респиратор берилген. 

Гумжардам 22 000
     COVID жуккан оорулуулар менен түздөн-түз контактта болгон медициналык персонал 

үчүн 50 миң масканы сатып алуу күтүлүүдө. 

Гумжардам 2 064
ПРООН COVID жуккан оорулуулар менен түздөн-түз контактта болгон медициналык 

персонал үчүн  1200  FFP2 респираторду сатып алат. 

Гумжардам 138 794

     ВИЧ жана кургак учук менен ооругандардын арасында COVID-19 аныктоо үчүн кургак 

учукка каршы мекемелерде жана СПИД борборлорунда  GeneExperts  30 платформада 

пайдалануу үчүн 6550  COVID тестти сатып алуу күтүлүүдө. 

Гумжардам 37 859
ПРООН пробаларды тандоо үчүн 6550 наборду (комплектти)  сатып алат, алар COVID тест 

наборлору менен пайдаланылат.

Гумжардам 20 000

    Укук коргоо органдары, пенитенциардык кызматтар жана наркологиялык борбор үчүн 

коронавирустан  (COVID-19) коргонуу үчүн жеке коргонуу каражаттары (ЖКК) жана башка 

материалдар берүү күтүлүүдө.  
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ПРООН

(БУУнун КРдагы 

агенттиги)

ДССУ

(БУУнун КРдагы 

агенттиги)
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БУУ ВПП 

(БУУнун КРдагы 

агенттиги) 

Гумжардам 1 500 000 2 000 000

• ВПП коомдук ишти илгерилетүүдө бир кыйла аялуу айыл калкын колдоо үчүн Россия 

Федерациясынын төгүмүнөн 2 млн. АКШ доллары жалпы суммага  2000 тонна азык-

түлүктү (буудай уну жана өсүмдүк майы) жиберген. 2020-жылдын апрель-майында 5 

облуста  60 000 жакын адамга жардам көрсөтүлөт. 

ВПП май-июнда өтө жарды шартта жашаган калкка азык-түлүк жардамын берүү үчүн  

Россия Федерациясынын төгүмүнөн дагы 1 млн. АКШ долларын кайра бөлүштүрөт.  

• Май-июнда ВПП Швейцария элчилигинен 200 000 АКШ доллары өлчөмдөгү грант 

аркылуу 22 мектеп-интернаттагы жана социалдык стационардык мекемелердеги 

3100дөн ашуун адамга азык-түлүк жардамын берет. 

• Майда ВПП балдары болгон 53 000 аялуу үй-бүлөлөр арасында өзүнүн мектептеги 

тамак-аш программасынан буудай унун кайра бөлүштүргөн. 

бардыгы 0 123 437

Гумжардам 25 000

     ЮНИСЕФ санитардык-карантиндик пункттарда иштеген кызматкерлер үчүн Өзгөчө 

кырдаалдар министрлигине (ӨКМ)  2000 жуп коргоочу ботинканы жана  680 коргоочу 

костюмдарды берген.

Гумжардам 35 000
    ЭСМга балдар  мекемелери жана социалдык  кызматкер үчүн COVID 19ду 

профилактикалоого гигиеналык каражаттар берилген.    

Гумжардам 15 000
   ЭСМ тарабынан жүргүзүлгөн артыкчылыктарды баалоого ылайык интернат 

мекемелериндеги балдарга тез жардам көрсөтүү үчүн.   

Гумжардам 15 000

     Социалдык кызматкерлердин үй-бүлөлөрүн жана балдарын колдоо бөлүмдөрү үчүн 

коргоочу маскаларды берүү менен ЭСМнын аймактык бөлүмдөрүнө коргонуу 

каражаттарын берүү.  

Гумжардам 12 974
ЮНИСЕФ суу тазалоо үчүн 36 000 таңгак таблетка берген (180 000 л. таза суу (NaDCC) 33 

мг таблетка/PAC-50)

Гумжардам 14 463
ЮНИСЕФ социалдык коргоонун жергиликтүү бөлүмү аркылуу Ош облусунун бир кыйла 

аялуу үй-бүлөлөрү үчүн  680 гигиеналык наборлорду берген. 

Гумжардам 6 000

ЮНИСЕФ Билим жана илим министрлигинин суроо-талабы боюнча бүткүл өлкө боюнча 

көрсөтүлгөн видео-сабактарды көрүү үчүн үй мамлекеттик мектеп-интернаттарга 

телевизорлорду берген. ЮНИСЕФтин жеке финансылык ресурстары пайдаланылган.

ЮНИСЕФ

(БУУнун КРдагы 

агенттиги)
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МОМ

(БУУнун КРдагы 

агенттиги) 

Гумжардам 7 000 13 000

     МОМ миссиясы   татаал кырдаалдагы 217 мигрант үчүн тамак-аш, турак жай жана 

базалык санитардык-гигиеналык наборлорго 13 000 АКШ долларын бөлгөн. Бул иш-чара 

Россия Федерациясындагы МОМ бюросу, Кыргыз Республикасынын  Россия 

Федерациясындагы элчилиги жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Мамлекеттик бажы кызматынын Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгү менен тыгыз 

координацияда уюштурулган. 

БУУ УНП 

(КРдагы БУУ 

агенттиги) 

Гумжардам 1 500

     20-апрелде БУУнун УНП глобалдык программасы жана контейнердик ташууларды 

(ПККП) контролдоо боюнча Дүйнөлүк бажы уюуму  тарабынан Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматына COVID-19 пандемиясына чара 

көрүүнүн алкагында 5 000 медициналык маска жана 20 литр антисептикалык каражат 

берилген. Жардамдын жалпы суммасы 1500 АКШ долларын түзгөн.

бардыгы 3 000 3 000

Гумжардам 3 000

     ЮНЭЙДС Ош, Жалал-Абад, Баткен жана Чүй облустарындагы 130 ЛЖВ үй-бүлөгө 2020-

жылдын апрелинен июнуна чейинки жакынкы үч айда продуктулар пакети менен 

жардам көрсөтөт. 

Продукт наборлору ВИЧ менен жашаган элге дарылоону үзгүлтүккө учуратпоого жана  

аракет кылууга мүмкүндүк берет. 

Гумжардам 3 000

ЮНЭЙДС: Сузакта жана Ноокатта ВИЧ менен ооруган балдарды колдоо. Карантинде 

балдар үчүн тамак-аш менен камсыздоо жана АРВни жеткирүү;  2015 бала өнөктөш-

консультанттар аркылуу камтыла тургандыгы күтүлүүдө; 

Өлкөнүн түштүгүндөгү СПИД-борборун 3 ай колдоо  

23

ЮНФПА

(БУУнун КРдагы 

агенттиги)

Гумжардам 40 000

     Обсервация пункттарына жана төрөт үйлөрүнө 5 негизги предеметтен турган 5000 

гигиеналык набор берилген жана калктын аялуу катмары, улгайган адамдар жана ДМЧА 

арасында 3000 гигиеналык набор бөлүштүрүлгөн. 

УВКБ БУУ 

(БУУнун КРдагы 

агенттиги)

Гумжардам 68 086

     УВКБ Чек ара кызматына:                                       

- бир жолу колдонулуучу медициналык маска 30 000 даана;

- N95 респиратор 5 535 даана;

- текшерүү үчүн стерилизацияланбаган кол кап  30 000 жуп;

- спрей-антисептик (1 литр) 10,000 литр;

- дезинфекциялык таблеткалар, натрий дихлоризоцианурат   #300 500 банка;

-   дезинфекциялоо үчүн спрей 100 набор;

- резина өтүк  100 жуп.

ЮНЭЙДС

(БУУнун КРдагы 

агенттиги))
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25
УВКПЧ (БУУнун 

КРдагы агенттиги)
Гумжардам 1 200

Борбор Азиядагы  адам укугу боюнча БУУнун бюросу. 1200 АКШ доллары суммага 

Кыйноолоорду алдын алуу улуттук борбору жана омбудсмендин офиси үчүн жеке 

коргонуу каражаттарынын 45 комплектин,  1000 жуп медициналык кол кап, 1000 маска, 

көз айнектерди жана дезинфекциялоочу каражаттарды берген. 

ЕС жана БУУнун тынчтык орнотуу фондунун колдоосу менен JSEP программасынын 

алкагында ЖКК берилет. 

 БУУнун Борбор Азиядагы  адам укугу боюнча бюросу. 1200 АКШ доллары суммага 

Кыйноолорду алдын алуу улуттук борбору жана омбудсмендин офиси үчүн жеке 

коргонуу каражаттарынын 45 комплектин,  1000 жуп медициналык кол кап, 1000 маска, 

көз айнектерди жана дезинфекциялоочу каражаттарды берген. 

ЕС жана БУУнун тынчтык орнотуу фондунун колдоосу менен JSEP программасынын 

алкагында ЖКК берилет. 

26 МАГАТЭ Гумжардам 70 175

Техникалык кызматташтыктын алкагында КР Саламаттык сактоо министрлигинин 

Ооруларды профилактикалоо  жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык 

көзөмөлдөө департаментинин  молекулярдык генетика лабораториясына эң тез 

жабдуулар жана диагностикалоо үчүн чыгаша материалдары берилген. 

II Чет өлкөлөр 4 583 872 370 000 4 213 872

бардыгы 66 216

сумма такталууда

                                                   2020-жылдын 7-июлуна карата абал боюнча 84 миң 

изилдөөгө  алынган тест-системалар: 

600 даана – 3 -февралда 

2000 даана – 15 -февралда

5000 даана – марттын башында

100 набор(10 миң изилдөөгө) – 23-мартта

6000 даана– 25-мартта

200 набор ( 20 миң изилдөөгө) – 14-апрелде

54 набор ( 5400 изилдөөгө) – 22 -апрелде

50 набор ( 5000 изилдөөгө) – 14-июнда 

300 набор (30 миң изилдөөгө) – 3 -июлда

  Реагенттер:                                                                                                                                                                                        

60 таңгак – 23-мартта

50 таңгак – 6-апрелде

240 наборов – 22 апреля

200 наборов – 14 июня 

                  

Россия Федерациясы 

(РФ) Гумжардам
1



66 216

2020-жылдын 30-апрелинде КР АК Башкы штабы тарабынан  противогаздар, ар кандай  

модификациядагы коргоочу костюмдар,  РХБ коргоо каражаттары, метеокомплекттер 

жалпы  4,9 млн сом суммага алынган.

бардыгы 558 362

Гумжардам 136 530

     (СУАР)  тест системалар (реагенттер) – 5000 даана, бир жолку маскалар - 200 000 

даана, респиратордук маскалар №95 - 10 000 даана, коргоочу  медициналык костюмдар - 

1000 даана берилген.

Гумжардам 90 584

     Реагенттер - 2000 даана, медициналык коргоочу  халаттар - 1000 даана, термометр - 

500 даана, медициналык коргоочу көз айнектер - 1000 даана, медициналык кол каптар  - 

1000 даана, медициналык бахилалар - 1000 даана.

Гумжардам 10 000
      КЭР элчилиги КР КИМКга  гуманитардык жардам берген : маскалар, коргоочу 

костюмдар, медициналык көз айнектер, колкаптар, контактсыз  термометрлер,  

Гумжардам 23 951

1). 2020-жылдын 10-апрелинде -биринчи партия: Экспресс-тесттер (реагенттер) – 2000 

даана; Медициналык халаттар – 1000 даана; чеке үчүн жылуулук термометрлери  – 500 

даана; Медициналык коргоочу көз айнектер – 1000 даана; Медициналык колкаптар (бир 

жолку) – 1000 даана; бахилалар (бир жолку) –  1000 даана, 

2). 2020-жылдын 11-майында- экинчи  партия: ПЦР тесттер – 100 000 даана, 

Медициналык көз айнектер – 30 000 даана, Маска №95 – 30 000 даана, Мед. Маскалар – 

150 000 даана, чеке үчүн термометрлер – 1 000 даана.                                                                    

Гумжардам
суммасы 

аныкталган эмес 

2020-жылдын 20-апрелинде  алынган:                                                                                                                                       

Респираторлор N95 – 10 миң даана;

коргоочу костюмдар– 2000 даана

ИВЛ аппараттары  – 2 даана

Дарылар:

-Azithromycin – 467 даана;

-ChloroquinePhosphate – 112 даана;

-LianhuaQingwenСapsule – 1400 даана;

-FufangYizhigao – 840 даана;

-Zukamu – 1400 даана

Гумжардам
суммасы 

аныкталган эмес 

(Кызылсу-Кыргыз автономиялуу округу) Бир жолку костюмдар – 500 даана, маскалар – 30 

000 даана  2020-жылдын 17-апрелинде берилген.

Гумжардам
суммасы 

аныкталган эмес 

(КЭР Айыл чарба министрлиги) Мед. маскалар – 30000 даана; коргоочу  костюмдар – 

1000 даана; коргоочу көз айнектер– 1000 даана

Кытай Эл 

Республикасы (КЭР)

Россия Федерациясы 

(РФ) Гумжардам
1
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Гумжардам
суммасы 

аныкталган эмес

"КР жана КЭР ортосунда коопсуздук маселеси боюнча диалог" эл аралык ведомство 

аралык кызматташтык  механизми боюнча   алынган: изоляция үчүн бир жолку кийим– 2 

800 даана, дем алуучу аппарат – 50 даана, контактсыз дем алуучу  аппарат – 2 даана, бир 

жолку коргоочу кийим  – 2010 даана, Маска КН95 – 20 800 даана, бир жолку атайын  

колкаптар – 2000 даана, контактсыз инфракызыл градусник – 1000 даана, тышкы  

монитор – 2 даана, санариптик электрокардиограмма – 2 даана,  пациенттин монитору– 

2 даана,  изоляция үчүн медициналык маска – 2 000 даана,

Кэмэй 367, көчүрмөлөөчү аппарат, ксерокс А3 – 4 даана,  Ультрабук Леново – даана,

Ноутбук Леново – 20 даана, столго коюлуучу компьютер QITIAN M410 – 410 даана.

Гумжардам 297 297
(КЭР Коргоо министрлиги) коргоочу  костюмдар, көз айнектер, маскалар, термометрлер, 

колкаптар ж.б.

бардыгы 370 000 149 661

Гумжардам 40 541

Чүй облусундагы жана Бишкек шаарындагы мобилдик топторго жеке коргоо 

каражаттары берилген "(эпидемияга каршы коргоочу костюм - 2 020 даана; бир жолку  

медициналык халат (комбинезон) - 1 335 даана; бир жолку  медициналык маска - 6 000 

даана; коргоочу көз айнек - 400 даана; салмактанган бөлүкчөлөрдөн коргоо үчүн 

респиратор - 99 даана;  респираторлор үчүн чыпкалар - 490 даана; кароого колдонулуучу 

колкаптар - 9 700 даана; бир жолку шпатель - 24 100 даана; спирттин негизиндеги колду 

тазалоо үчүн антисептик   (65 мл) - 2 980 даана; спирттин негизиндеги колду тазалоо үчүн 

антисептик (900 мл) - 100 даана; биологиялык кооптуу калдыктар үчүн мүшөк   - 2 900 

даана; пульсоксиметр - 30 даана.).

Гумжардам 200 000
     Швейцария ПРООН аркылуу сатып алына турган башка медициналык жабдууларды 

каржылоо боюнча милдеттенмелерди өзүнө алды 

Гумжардам 67 320

      Алай жана Чоң Алай райондорунда 66 000 швейцария франкы, фермерлерди үрөн 

жана жер семирткичтер  менен, өсүмдүктөрдүн селекционерлери үчүн жасалма 

уруктандыруу менен, бал челекчилерди  аары- мом менен колдоо үчүн  кайра 

бөлүштүрүлгөн  ( Helvetas  программасы менен киргизилген) 

Гумжардам 100 000
     Нарын облусундагы фермерлерге үрөн жана башка айыл чарба ресурстарын берүү ,  

Ага Ханом / MТСЗ менен өнөктөштүк.

Гумжардам 31 800
2020-жылдын 20-июнунда  30 000 швейцария франкы суммасындагы 35 кычкылтек 

концентраты  КР ССМге берилген.

3 Швейцария

Кытай Эл 

Республикасы (КЭР)
2



Гумжардам 70 000 10 000

     Калктын аялуу катмары үчүн ЖӨБдүн 26 муниципалитет-өнөктөштөрүнө тамак-аш 

продуктуларын жана гигиеналык каражаттарды сатып алуу үчүн мамлекеттик кызматты 

жакшыртуу боюнча Швейцария тарабынан каржылануучу долбоордун алкагында 10 000 

АКШ доллары бөлүнүп берилген.

    Күтүлүүдө:   ЖКК жана  дезинфекция +  профилактика боюнча окутуу, ошондой эле  

ЖКК пайдалануу боюнча ЖӨБдү колдоо

бардыгы 1 248 825

8 825

     17.03.2020-ж.  КРге коронавирусту аныктоо үчүн,   Япония Институту тарабынан акысыз 

негизде берилген  2000 даана экспресс тесттер алып келинген (Primers and Probes и 

Positive Control), ошол эле күнү тесттер  КР ССМге өткөрүп берилген.

1 240 000

 БУУнун гуманитардык таасирге жооп кылуунун глобалдык планына ылайык бөлүнгөн 

Япония Өкмөтүнүн грантынын алкагында, ПРООН коронавирустун натыйжаларына каршы 

күрөшүүгөжана КР саламаттык сактоо системасын бекемдөөгө  багытталган 

долбоорлорду ишке ашырууну баштады:   (1) коронавируска каршы күрөшүү үчүн 

саламаттык сактоо системасын күчөтүү .   FPP2 системасындагы жана башка 

респираторлорду берүү аркылуу 3000 медкызматкердин коргонуусун жакшыртуу  (2) 

Инклюзивдик жана  көп вектордук кризистик башкаруу жана каршы аракеттенүү. (3) 

Коронавирустун социалдык-экономикалык кесепеттерин жеңип чыгуу. Бул долбоордун 

алкагында, коронавирустун кесепеттерине каршы күрөшүү боюнча "Экономиканы 

тезинен калыбына келтирүү-Бирге калыбына келтиребиз" деген  демилге колдоого 

алынат, анда жумуш орундарды түзүүгө көмөк көрсөтүү  (жумушсуздардын маалымат 

базасын түзүү,  аларды  онлайн окутуу жана   квалификациясын жогорулатуу),  бизнеске 

консультативдик жана башка  колдоо көрсөтүү  (кошкаржылоо берүү, 

гранттык/кредиттик колдоо,жашыл экономикада, туруктуу айыл чарбасында, же өсүштүн 

жаңы секторлорунда  жумуш орундарын сактап калуу кепилдигин берген   бизнес-

пландарды колдоо ) жана башкалар.

бардыгы 302 500

2 500

     Берилди:

медициналык колкаптар  – 1000 даана (500 жуп);

кол үчүн антисептик – 10 даана ар бири  1 л.  (бардыгы 10 л.);

буюмдардын үстүн тазалоо үчүн спрей-антисептик  – 5 даана, ар бири  1 л. (бардыгы 5 л.).

     Кореядагы КР жарандарынын дарегине жардам берилген: бир жолку  маскалар – 800 

даана жана  антисептиктер - 500 даана (500 мл.)

300 000 алынды: 24 000 ПЦР-тест жана 2 комплект  BR Exicycler96(Ver4) жабдуу

бардыгы 134 563

Гумжардам

6 Түркия

5

3 Швейцария

Япония4

Гумжардам
Корея



Гумжардам 4 723

    Берилди: тест-система - 200  таңгак; бир жолку  маскалар - 5000 даана; коргоочу 

костюмдар - 200 даана; коргоочу фильтри менен маскалар   - 100 даана; коргоочу көз 

айнектер - 12 даана;   Манас Университети өзүнүн жатаканасын   250 койка-орундук 

карантиндик борбор катары бөлдү.

Гумжардам 129 840

Түркиянын эл аралык өз ара аракеттешүү жана кызматташуу боюнча башкармалыгы      

(TIKA)  Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине, Кыргыз 

Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине жана  Кыргыз Кызыл 

жарым ай коомуна 500 коробка тамак-аш, 4500 медициналык маска, 4500 коргоочу 

колкап, 600 медициналык комбинезон, 500 медициналык көз айнек, Бишкекте жана 

Баткенде таратуу үчүн 1100 антисептик.

бардыгы 248 000

суммасы 

аныкталган эмес 

      29.03.20-ж. карата абал боюнча  гуманитардык жардамдын жүгү Өкмөттүн  Ош 

облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары тарабынан кабыл алынган  

     1-партия:  маска түрүндөгү гумжардам - 16000 даана, 900 коргоочу комбинезон, 4800 

даана тест-система жана аларга реагенттер 

суммасы 

аныкталган эмес 

 2-партия: ун - 1000 тонна, коргоочу комбинезондор - 7000 комплект, колкап – 20000 

даана,  №95 респираторлору- 2000 даана, коргоочу көз айнектер- 500 даана, 

пирометрлер -200 даана

248 000

3-партия: Өзбекстан Республикасынын  Президенти Ш.М. Мирзиеевдин демилгеси 

боюнча, Өзбекстан тарабынан  Кыргызстанга гуманитардык жардамдын жаңы партиясын 

жөнөтүү жөнүндө чечим кабыл алынган , анын ичинде: медициналык керебеттер, 

жанына коюлуучу  тумбалары менен (440 даана), электрондук пирометрлер (1000 даана), 

коргоочу комбинезондор (2500 даана), медициналык колкаптар (150 миң даана) жана 

медициналык маскалар                           (150 миң даана).

суммасы 

аныкталган эмес 

4- партия: ун– 1000 тонна, суюк  натрий гипохлорид – 60 тонна, бир жолку респиратор № 

95 (FFH2) – 2500 даана, бир жолку колкаптар (стерилдүү) – 5000 даана, бир жолку 

коргоочу  комбинезон капюшону менен – 2500 даана, бир жолку медициналык маска – 

5000 даана

суммасы 

аныкталган эмес 

5-партия: 50 комплект мобилдик кычкылтек концентраттары жана чыгашалык 

материалдары менен 100 ИВЛ аппараты.

суммасы 

аныкталган эмес 
6-партия: 50 миң экспресс-тест

8
Бириккен  Араб 

Эмираттары
Гумжардам

суммасы 

аныкталган эмес 

    2020-жылдын   23-апрелинде   7 тонна көлөмдөгү гуманитардык жардам келген, ал 

өзүнө медициналык препараттарды жана жеке коргонуу каражаттарын камтыйт: 

колкаптар – 500 000, маскалар -20 000, бахилалар – 30 000, санитайзерлер – 6 000. 

6 Түркия

Өзбекстан 

Республикасы
7

Гумжардам



9 Иран Гумжардам
суммасы 

аныкталган эмес 

18.05.2020-ж. төмөнкүдөй көлөмдөгү (коробка) жүк келген:

№95 – 31, үч катмарлуу маска – 1, жылууланган комбинезон – 144, медициналык кийим – 

48, бетти коргоочу айнек калкан  – 5, хирургиялык латекс  колкаптар – 9 жана  дары 

препараттары.

биринчи бөлүк - 1000 тонна ун  29.04.2020  жана 02.05.2020эки партия менен келген

экинчи бөлүк - 1000 тонна ун   4.05.2020-ж. келген

үчүнчү бөлүк - 2000 тонна ун  8 жана 10 майда 2020-ж. келген 

төртүнчү бөлүк- 1000 тонна ун  17 май 2020-ж. келген.

12 Бельгия Гумжардам 5 745
Алынды: 1000 даана рентген пленка + 10 таңгак реагент, 10 миң стерилдүү колкап, 

вируска каршы  препараттар 389 таңгак.

1 500 000ГумжардамКазакстан10


