Неофициальный перевод

ОШ ШААРЫНЫН, ОШ ОБЛУСУНУН
НООКАТ ЖАНА КАРА-СУУ
РАЙОНДОРУНУН КОМЕНДАНТУРАСЫНЫН
БУЙРУГУ
2020-жылдын 1-апрели № 11 б

Приказ комендатуры г. Ош, Ноокатского и
Кара-Суйского районов Ошской области
1 апреля 2020 г. № 11 б

«О повторном утверждении перечня
транспортных средств и граждан,
беспрепятственно проезжающих через
санитарно-карантинные посты в г. Ош,
Ноокатском и Кара-Сууйском районах Ошской
области»

Ош шаарынын, Ош облусунун Ноокат жана
Кара-Суу райондорунда санитарды-карантиндик
посттор аркылуу тоскоолсуз өтүүчү автоунаа
каражаттарынын жана жарандардын тизмесин В целях регулирования правил въезда, выезда и перемещения
граждан на территории г. Ош, Ноокатского и Кара-Сууйского
кайрадан бекитүү жөнүндө

районов Ошской области с учетом сложившейся ситуации, где
было объявлено чрезвычайное положение,
Өзгөчө абал киргизилген Ош шаарынын, Ош облусунун
ПРИКАЗЫВАЮ:
Ноокат жана Кара-Суу райондорунун аймактарында, учурдагы
түзүлүп жаткан кырдаалды эске алып, жарандардын кирүү, 1. Отменить приложение №2 к приказу коменданта г. Ош,
чыгуу, жүрүү эрежелерии жөнгө салуу максатында
Кара-Суйского и Ноокатского районов Ошской области от 29
марта 2020 года №6 б.
БУЙРУК КЫЛАМ:
2. Утвердить новый перечень транспортных средств и
1. Ош шаарында, Ош облусунун Кара-Суу жана Ноокат граждан, свободно проезжающих через санитарнорайондорунун комендантынын 29.03.2020-жылдагы №6- карантинные посты в г. Ош, Ноокатском и Кара-Суйском
б буюрмасынын №2-тиркемеси жокко чыгарылсын.
районах Ошской области согласно приложению № 1.
2. Ош шаарынын, Ош облусунун Ноокат жана Кара-Суу 3. Заместителям коменданта - командиру 8-й гвардейской
райондорунда санитардык-карантиндик посттор аркылуу мотострелковой дивизии Генерального штаба Кыргызской
тоскоолсуз
өтүүчү
автоунаа
каражаттарынын
жана Республики в Ошском гарнизоне (Исакову У.С.), заместителю
жарандардын
жаңы
тизмеси
№1-тиркемеге
ылайык коменданта в Оше (Боронову М.С.), Кара-Сууйского района
(Акпарову О.А.), Ноокатского района (Рахманову К.Т.):
бекитилсин.

3.
Коменданттын
орун
басарлары
Кыргыз
Республикасынын Генералдык Штабынын Ош гарнизонунда
жайгашкан
8-гвардиялык
мотоаткычтар
дивизиясынын
командирн (Исаков У.С), Коменданттын Ош шаары боюнча
(Боронов М.С.), Кара-Суу району боюнча (Акпаров О.А.),
Ноокат району боюнча (Рахманов К.Т.) орун басарларына:

3.1. Согласно приложению к приказу организовать введение
ограничений на передвижение автомобилей и граждан на
территориях, где объявлено чрезвычайное положение,
включая санитарно-карантинные посты.
4. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.

Комендант,
3.1. Буюрманын тиркемесине ылайык өзгөчө абал
полковник милиции
киргизилген
аймактарда,
анын
ичинде
санитардыккарантиндик посттордо автоунаалардын жана жарандардын
жүрүүсүнө
киргизилген
чектөөлөдү
жүзөгө
ашыруу
уюштурулсун.
4. Буюрманын
калтырамын.

аткарылышын

Комендант
милициянын полковниги

көзөмөлдөөнү

өзүмө

Нурдинов М.А.

Нурдинов М.А.

"01" 04-2020
жылдагы
№ 11-б
буюрмасынын
№1 Тиркемеси
Ош шаарында, Ош облусунун Кара-Суу жана Ноокат
райондорунда жайгашкан санитардык карантиндик
посттор аркылуу тоскоолсуз өтүү укугуна ээ болгон
атуулдардын жана автоунаалардын

Приложение
к Приказу № 11 б
от 1 апреля 2020 г.

Список граждан и транспортных средств,
имеющих право беспрепятственного проезда
через санитарно-карантинные посты,
расположенные в городах Ош, Карасуйском и
Ноокатском районах Ошской области

ТИЗМЕСИ
Төмөндөгү автоунааларга жана жарандарга атайын
өткөрмө уруксат кагазы талап кылынбайт жана коменданттык
саатан сырткары убакытта тоскоолсуз кирүү, чыгуу, жүрүү
укугуна ээ.

Следующие транспортные средства и граждане не требуют
специального пропуска и имеют право беспрепятственного
въезда, выезда и проезда вне комендантского часа.

- работники государственных органов, органов местного
- мамлекеттик органдардын, жергиликүү өз алдынча самоуправления (должны иметь служебное удостоверение
башкаруу органдардын кызматкерлери (кызматтык күбөлүгү же или справку с места работы и документ, удостоверяющий
иштеген жеринен тактамасы жана өздүгүн тастыктоочу личность);
документа болуусу тийиш);
- сотрудники правоохранительных органов, силовых структур
- укук коргоо органдардын, күч түзүмдөрдүн кызматкерлери (должны иметь служебное удостоверение);
(кызматтык күбөлүгү болуусу тийиш);
- медицинские работники (должны иметь справку с места
- медициналык кызматкерлер (иштеген жеринен тактамасы работы и документ, удостоверяющий личность);
жана өздүгүн тастыктоочу документе болуусу тийиш);
- транспортные средства, перевозящие лекарства и предметы
- дары-дармек, медициналык каражаттарды ташыган медицинского назначения.
автоунаалар.
- транспортные средства, перевозящие все виды продуктов
- азык-түлүктүн бардык түрлөрүн (эт, ун, май, сүт азыктарын питания (мясо, мука, масло, молочные продукты и т. д.) и
жана башка) ташыган (ДЭУ-Лабо, Портер, минивэн, пикап ж.б. грузовые автомобили (Daewoo Lab, Porter, минивэн, пикап и т.
үлгүсүндөгү автоунаалар) жана оор жүк ташуучу автоунаалар; д.) и грузовые автомобили для перевозки тяжелого груза;
- грузовые автомобили, перевозящие строительные
материалы, сельскохозяйственную продукцию, средства

- курулуш материалдарды, айыл-чарба продукциясын,
айыл
чарба
продукциясын
өндүрүүгө
керектелүүчү
каражаттарды, күйүүчү-майлоочу каражаттарын ташыган оор
жүк ташуучу автоунаалар;

производства сельскохозяйственной продукции, горючесмазочные материалы;

- гемодиализ алуучу жана медициналык мекемелерге
дайыма барууга аргасыз болгон, каттоодо турган башка
оорулардын түрлөрү менен ооруган жарандар (оорусун
тастыктаган тиешелүү аныктаманын болуусу тийиш),
ооруканаларга күтүүсүз түрдө кайрылуусу зарыл болгон
жарандар жана аларды алып жүргөн автоунаалар, коштоп
жүргөн бирден көп эмес адамдар;

посещающие медицинские учреждения, страдающие другими
зарегистрированными заболеваниями (должна быть справка,
подтверждающая заболевание), граждане, которым
необходимо немедленно обратиться в больницу, и их
транспортные средства, не более одного сопровождающего
человека;

На следующие транспортные средства и граждан не
требуется специального пропуска, и они имеют право
Төмөндөгү автоунааларга жана жарандарга атайын беспрепятственно въезжать, выезжать и передвигаться днем
өткөрмө уруксат кагазы талап кылынбайт жана күнү түнү и ночью.
тоскоолсуз кирүү, чыгуу, жүрүү укугуна ээ.
- граждане, проходящие гемодиализ и регулярно

- Мекеме, уюм, ишканалардын үн жана жарык сигналдар
менен жабдылган кызматтык атайын автоунаалары, атайын
көрүнүктүү белгилери бар коммуналдык, авариялык-куткаруу
кызматтардын автоунаалары күнү түнү тоскоолсуз, атайын
өткөрмө уруксат кагазы жок кирүү, чыгуу, жүрүү укукуна ээ.
Эскертме:

- официальные транспортные средства учреждений,
организаций, предприятий, оснащенные звуковыми и
световыми сигналами, транспортные средства коммунальных
служб, аварийно-спасательные службы со специальными
видимыми знаками имеют право въезжать, выезжать и
проезжать без препятствий днем и ночью, без специального
пропуска.

Коменданттын чечими менен мамлекеттик маанилүү жана
башка
өзгөчө зарыл
болгон
учурларда күнү Примечание:
түнү автоунааларга жана жарандарга тоскоолсуз жүрүү укугу По решению коменданта, в случаях государственной
берилиши мүмкүн.
важности и других особо необходимых случаях, автомобилям
и гражданам может быть предоставлено право
беспрепятственного передвижения днем и ночью.

