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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 

Бишкек шаары, 1999-жылдын 2-июну N 46 

Кыргыз Республикасынын жер кодексин 

колдонууга киргизүү жөнүндө 

(КР 2002-жылдын 11-майындагы N 78, 2011-жылдын 22-

июлундагы N 119, 2012-жылдын 9-июнундагы N 80 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

1-статья. 

Кыргыз Республикасынын Жер кодекси жарыяланган учурдан тартып 

колдонууга киргизилсин. 

"Эркин Тоо" газетасынын 1999-жылдын 16-июнундагы N 47-48 

жарыяланды 

2-статья. 

Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин колдонууга киргизилиши 

менен төмөндөгүлөр: 

- Кыргыз Республикасынын Жер кодекси (Кыргыз Республикасынын 

Жогорку Советинин Ведомосттору, 1991-жыл, N 8, 254-ст.); 

- "Кыргыз Республикасынын Жер кодексин бекитүү жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын Закону (Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин 

Ведомосттору, 1991-жыл, N 8, 254-ст.); 

- "Кыргыз Республикасынын Жер кодексин колдонууга киргизүүнүн 

тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин 1991-

жылдын 19-апрелиндеги N 429-XII токтому (Кыргыз Республикасынын 

Жогорку Советинин Ведомосттору, 1991-жыл, N 8, 255-ст.); 

- "Жер реформасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Закону (Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Советинин Ведомосттору, 1991-жыл N 8, 258-ст.); 

- "Жер реформасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Законун 

колдонууга киргизүүнүн тартиби тууралу" Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Советинин 1991-жылдын 19-апрелиндеги N 433-XII токтому (Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Советинин Ведомосттору, 1991-жыл, N 8, 259-cт.); 

- "Кыргыз Республикасынын Жер кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө" 

Кыргыз Республикасынын Закону (Кыргыз Республикасынын Жогорку 
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Советинин Ведомосттору, 1991-жыл, N 17, 527-ст.) күчүн жоготту деп 

табылсын. 

3-статья. 

Мындан ары Кыргыз Республикасынын мыйзамдары Кыргыз 

Республикасынын Жер кодексине ылайык келтирилгенге чейин Кыргыз 

Республикасынын жер мамилелерин жөнгө салуучу мыйзамдарынын жана 

башка ченемдик укуктук актыларынын Кыргыз Республикасынын Жер 

кодексине карама-каршы келбеген бөлүктөрү колдонулат. Мында Жер 

кодексине ылайык Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен 

гана жөнгө салына турган ченемдик укуктук актылары мындан ары тиешелүү 

мыйзамдар колдонууга киргизилгенге чейин колдонулат. 

4-статья. 

Кыргыз Республикасынын Жер кодекси өзү колдонууга киргизилгенден 

кийин келип чыккан жерге байланыштуу укуктук мамилелерге карата 

колдонулат. 

Кыргыз Республикасынын Жер кодекси өзү колдонууга киргизилгенге 

чейин келип чыккан жерге байланыштуу укуктук мамилелер боюнча болсо, өзү 

колдонууга киргизилгенден кийин келип чыккан укуктар менен милдеттерге 

карата колдонулат. 

5-статья. 

1. Чарба жүргүзүү жана оперативдик башкаруу укугуна негизделген 

мамлекеттик жана коммуналдык ишканалар, жер участокторун акысыз түрдө 

мөөнөтсүз пайдаланууга алган мамлекеттик жана коммуналдык мекемелер, 

коомдук бирикмелер, коомдук фондулар жана диний уюмдар өздөрү жоюлган 

учурда жер участокторун ыйгарым укуктуу органдарга өткөрүп берет. 

Имараттар жана курулуштар жайгашкан жер участогуна байланыштуу 

маселелер имараттарга жана курулуштарга ылайык чечилет. 

2. Мамлекеттик жана коммуналдык ишканалар менчиктештирилгенде жер 

участогунун наркы мүлктүк комплекстин наркына киргизилет. 

6-статья. 

1. Кыргыз Республикасынын Жер кодекси колдонууга киргизилгенге 

чейин белгиленген тартипте жер участогун туруктуу, убактылуу пайдаланууга 

же өмүр бою мурастап ээлик кылууга укук алган Кыргыз Республикасынын 

жарандарынын жер участогуна болгон жеке менчик укугу документтерди 
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кандайдыр-бир түрдө кайра толтурбастан, бекер жана кошумча акысыз, атап 

айтканда, алардын: 

- жер үлүшүнө болгон укугу; 

- бакча алдындагы, багбанчылык-дачалык жер участогуна болгон укугу; 

- турак жай жана дача үйлөрүнүн алдындагы жер участокторуна болгон 

укугу; 

- турак жай жана дача үйлөрүн куруу үчүн берилген жер участокторуна 

болгон укугу таанылат. 

2. Кыргыз Республикасынын Жер кодекси колдонууга киргизилгенге 

чейин айыл чарба багытындагы жер участокторун чарбалык орточо жер 

үлүшүнүн белгиленген өлчөмүнөн жогору пайдаланууга укук алган жана ал 

үчүн акчалай компенсацияны Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 

белгиленген тартипте төлөгөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын жер 

участогуна болгон менчик укугу жер участогуна болгон жеке менчик укугун 

күбөлөндүргөн документти кийин толтуруу менен жүргүзүлөт. Мында жер 

үлүшүнүн белгиленген өлчөмүнөн ашык жер участоктору үчүн акчалай 

компенсацияны төлөгөн Кыргыз Республикасынын жарандарынан жер 

участогуна менчик укугун күбөлөндүрүлгөн документтерди толтурууда 

кошумча акы алынбайт. 

3. (КР 2011-жылдын 22-июлундагы N 119 Мыйзамына ылайык күчүн 

жоготту) 

4. Кыргыз Республикасынын: 

- Кыргыз Республикасынын Жер кодекси колдонууга киргизилгенге чейин 

түшүмдүүлүгү аз айыл чарба жерлерин убактылуу пайдаланууга же ижарага 

алган жана жерлердин кыртышынын күрдүүлүгүн өз каражаттарынын жана 

заемдук каражаттардын эсебинен жерлерди түп-тамырынан жакшыртуу 

аркылуу айыл чарба жүгүртүүсүнө тарткан жарандарынын; 

- түшүмдүүлүгү аз айыл чарба жерлерин уруксатсыз ээлеп алган жана өз 

каражаттарынын жана заемдук каражаттарынын эсебинен жерлердин 

кыртышынын күрдүүлүгүн өз каражаттарынын жана заемдук каражаттардын 

эсебинен жогорулатуу аркылуу жерлерди түп-тамырынан жакшыртуу аркылуу 

айыл чарба жүгүртүүсүнө тарткан жана Кыргыз Республикасынын Жер кодекси 

колдонууга киргизилгенге чейин тиешелүү аймактык деңгээлдеги ыйгарым 

укуктуу орган тарабынан жерлери алынып коюлбаган жарандарынын жер 

участогуна менчик укугу бекер жана кошумча акысыз, жер участогуна болгон 

менчик укугун күбөлөндүргөн документин кийин толтуруу менен таанылат. 
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5. Айыл жеринде туруктуу жашап жаткан, Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте жер үлүшүн алууга укугу бар, бирок ар 

кандай себептерден улам Кыргыз Республикасынын Жер кодекси колдонууга 

киргизилген учурга карата аны ала албай калган Кыргыз Республикасынын 

жарандарына жер үлүштөрү төмөндөгүлөрдүн жер участкаларынын эсебинен 

бекер берилет: 

- жер үлүштөрүн алып, бирок ар кандай себептер менен жарандыгын 

алмаштырганына байланыштуу тиешелүү документтерин жол-жоболоштурбай 

калган адамдардын; 

- мураскорлору жок өлгөндөрдүн; 

- өз участкаларынан тиешелүү тартипте баш тарткан адамдардын; 

- мыйзамдарга ылайык алынып коюлган жер участкаларынын; 

- кунарсыз айыл чарба жерлеринин; 

- Кыргыз Республикасынын "Айыл чарба багытындагы жерлерди 

башкаруу жөнүндө" Мыйзамынын 20-статьясына ылайык Айыл чарбасына 

жарактуу жерлерди Мамлекеттик фондунун керектелбеген жерлеринин 

эсебинен жогоруда саналгандай жерлер тартыш болгон өзгөчө бир учурларда. 

Айыл жеринде туруктуу жашап жаткан, жер үлүшүн өз убагында алган, 

бирок ар кандай кырдаалдардан улам аларды Айыл чарбасына жарактуу 

жерлерди Мамлекеттик фондуна өткөрүп берген Кыргыз Республикасынын 

жарандарына жер үлүштөрү Айыл чарбасына жарактуу жерлерди Мамлекеттик 

фондунун жер участкаларынын эсебинен биринчи кезекте бекер берилет. 

Жердин бул категорияларынын жер үлүштөрүнүн чектелүү өлчөмдөрү 

айылдык, поселкалык кеңештер тарабынан аныкталат жана райондук кеңештер 

тарабынан бекитилет. 

6. Кыргыз Республикасынын Жер кодексин колдонууга киргизүү менен 

мамлекеттик асыл тукум, үрөнчүлүк, эксперименталдык чарбалардын, 

тажрыйба станциялардын жана полигондордун, окуу жайларынын жана илим-

изилдөө институттарынын жана башка айыл чарба багытындагы мамлекеттик 

субъектилердин көмөкчү пункттарынын жерлери Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтү тарабынан мурда аныкталган тартипте айыл чарба жерлеринин 

(жайыттардан башка) 75 проценттен кем эмес өлчөмүндө ушул чарбанын 

аймагында иштеген жана жашаган жарандарга жер үлүшү катарында берилүүгө 

тийиш. Айыл чарба жерлеринин калган 25 проценти (жайыттардан башка) 

төмөндөгүдөй бөлүштүрүлөт: 

көрсөтүлгөн жерлердин 1/4 үрөнчүлүк, асыл тукум, тажрыйба-

селекциялык жана эксперименталдык чарбаларга; 
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көрсөтүлгөн жерлердин 3/4 бөлүгү: 

- калк жашаган пункттарды өнүктүрүүнүн башкы планына ылайык аларды 

кеңейтүү үчүн; 

- (бешинчи абзац КР 2011-жылдын 22-июлундагы N 119 Мыйзамына 

ылайык күчүн жоготту) 

- айылдык товар өндүрүүчүлөргө айкын жана ачык сооданын негизинде 

ижарага, асыресе артыкчылыктуу жеңилдик шарттары менен узак мөөнөттүү 

ижарага үрөнчүлүк, асыл тукум өстүрүүчү, эксперименталдык, окуу-тажрыйба 

чарбаларына, тажрыйба станцияларына жана таяныч пункттарына, мамлекеттик 

сорт сыноочу станцияларга жана участкаларга ошондой эле айыл чарба 

кооперативдерине менчигинин уюштуруучулук-укуктук формасына жана 

түрүнө карабастан берүү үчүн; 

- аталган чарбанын чегинен тышкары иштеген жана жашаган (анын ичинде 

ушул чарбадан чыккандар), аталган чарбанын аймагына 1996-жылдын 1-

июлуна чейин туруктуу жашоого келген жарандар үчүн-чарбалык орточо жер 

үлүшүнүн өлчөмүндө; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча мамлекеттик жана 

коомдук муктаждыктар үчүн. 

7. Мамлекеттик, коммуналдык жерди пайдалануучулардан жана башка 

жеке жана юридикалык жактардан тышкаркы, мында Кыргыз 

Республикасынын Жер кодекси колдонууга киргизилгенге чейин белгиленген 

тартипте жер участогун туруктуу пайдалануу укугун алган жеке жана 

юридикалык жактардын жер участогуна, атап айтканда: 

- имараттардын жана курулуштардын алдындагы жер участокторуна; 

- имараттарды жана курулуштарды куруу үчүн берилген жер 

участокторуна болгон менчик укугу кандайдыр-бир документтерди кайра 

толтуруусуз, бекер жана кошумча акысыз таанылат. 

8. Имараттар жана курулуштар менен жарандык-укуктук бүтүмдөрдү 

жасоодо ага бекитилип берилген жер участогунун наркына имараттын жана 

курулуштун наркы кирет жана ал өзүнчө көрсөтүлбөйт. 

(КР 2002-жылдын 11-майындагы N 78, 2011-жылдын 22-июлундагы N 119, 

2012-жылдын 9-июнундагы N 80 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

7-статья. 

1. Жеке жактарга берилген жана орточо чарбалык жер үлүшүнөн ашык 

болгон, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте 

алар үчүн 2000-жылдын 1-январына чейин акчалай компенсациялар төлөнбөгөн 
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айыл чарба багытындагы жер участоктору, ошондой эле чакан фермаларды, 

фермердик чарбаларды, алардын ичинде эт, сүт багытындагы чакан 

фермаларды түзүү үчүн берилген жер участоктору ал берилген мөөнөткө чейин 

жеке жактардын пайдалануусунда калат. 

2. Эгерде жер участокторун берүүдө пайдалануунун мөөнөттөрү 

аныкталбаса, жер участокторун пайдалануу 2000-жылдын 1-январына чейин 

берилген деп эсептелет. 

8-статья. 

1. Кыргыз Республикасынын Жер кодекси колдонууга киргизилгенден 

кийин, жер участоктору (үлүштөрү) алым катарында киргизилген учурларда, 

айыл чарба багытындагы жер участокторунун менчик ээлери Кыргыз 

Республикасынын Жер кодексинин 36-статьясында көрсөтүлгөн түрлөрдөгү 

жерге жамааттык-ишкердик жана жамааттык биргелешкен жеке менчикке 

негизделген биргелешип чарба жүргүзүүнүн жамааттык жана башка түрлөрүн 

түзүүгө укуктуу. 

2. Кыргыз Республикасынын Жер кодекси колдонууга киргизилгенге 

чейин түзүлгөн, уставдык капиталга кошкон салымы жер участогу (үлүшү) 

болуп эсептелген чарбалык коомдор жана шериктиктер, ар бир катышуучу 

менен келишим түзүүгө милдеттүү, салым катары жер участогун (үлүшүн) 

бергендер өзүнүн жер участогун (үлүшүн) уставдык капиталга өз ыктыяры 

менен өткөрүп бергендиги жөнүндө келишим түзөт. 

3. Мындай келишим түзүүдөн баш тарткан учурда жер участогунун 

(үлүшүнүн) менчик ээси чарбалык коомдун же шериктиктин курамынан өзүнүн 

жер участогун (үлүшүн) натуралай алып, чыгып кетүүгө укуктуу. 

9-статья. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү: 

а) эки айлык мөөнөттө: 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын Кыргыз Республикасынын Жер 

кодексине ылайык келтирүү жөнүндө сунуштарды даярдасын жана Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңешине киргизсин; 

- өзүнүн чечимдерин Кыргыз Республикасынын Жер кодексине ылайык 

келтирсин. 

б) үч айлык мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Жер кодексинен келип 

чыгуучу ченемдик укуктук актыларды иштеп чыксын. 

  

Кыргыз   А.Акаев 
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Республикасынын 

Президенти 

      

1999-жылдын 30-

апрелинде 

  Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

Мыйзам чыгаруу 

жыйыны тарабынан 

кабыл алынган 

  

  

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕР 

КОДЕКСИ 

Бишкек шаары, 1999-жылдын 2-июну N 45 

(КР 2000-жылдын 28-декабрындагы N 93, 2001-жылдын 4-

январындагы N 2, 2001-жылдын 4-январындагы N 3, 2001-

жылдын 12-мартындагы N 30, 2002-жылдын 11-майындагы 

N 78, 2003-жылдын 17-февралындагы N 36, 2003-жылдын 9-

июлундагы N 123, 2003-жылдын 5-декабрындагы N 227, 

2004-жылдын 23-июнундагы N 77, 2005-жылдын 7-

февралындагы N 15, 2005-жылдын 28-февралындагы N 40, 

2005-жылдын 4-июнундагы N 67, 2006-жылдын 20-

январындагы N 7, 2006-жылдын 25-июлундагы N 126, 2006-

жылдын 28-декабрындагы N 217, 2007-жылдын 26-

февралындагы N 22, 2007-жылдын 26-февралындагы N 23, 

2008-жылдын 17-октябрындагы N 231, 2009-жылдын 26-

январындагы N 29, 2009-жылдын 11-мартындагы N 79, 

2009-жылдын 26-майындагы N 171, 2011-жылдын 22-

июлундагы N 117, 2011-жылдын 16-ноябрындагы N 213, 

2012-жылдын 7-майындагы N 46, 2012-жылдын 9-

августундагы N 159, 2013-жылдын 6-майындагы N 65, 2013-

жылдын 16-майындагы N 73, 2013-жылдын 9-июлундагы N 
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toktom://db/22028
toktom://db/29057
toktom://db/29057
toktom://db/40597
toktom://db/42497
toktom://db/42497
toktom://db/33391
toktom://db/47147
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toktom://db/70622
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toktom://db/85929
toktom://db/87890
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toktom://db/88752
toktom://db/90570
toktom://db/106848
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toktom://db/109286
toktom://db/112588
toktom://db/114480
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toktom://db/118448
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120, 2013-жылдын 15-июлундагы N 143, 2013-жылдын 15-

ноябрындагы N 201, 2014-жылдын 14-июлундагы N 134, 

2014-жылдын 18-июлундагы N 144, 2015-жылдын 17-

июнундагы N 131, 2015-жылдын 17-июнундагы N 132, 2015-

жылдын 17-июнундагы N 134, 2015-жылдын 2-июлундагы N 

142, 2015-жылдын 20-июлундагы N 181, 2015-жылдын 28-

июлундагы N 198, 2016-жылдын 14-июнундагы N 80, 2016-

жылдын 22-июнундагы N 84, 2016-жылдын 25-июлундагы N 

137, 2016-жылдын 30-июлундагы N 156, 2017-жылдын 18-

мартындагы N 48, 2017-жылдын 1-июнундагы N 95, 2017-

жылдын 25-июлундагы N 139, 2017-жылдын 12-

декабрындагы N 207 (12), 2018-жылдын 24-январындагы N 

12, 2019-жылдын 7-мартындагы N 33, 2019-жылдын 19-

апрелиндеги N 49, 2019-жылдын 24-июлундагы N 99, 2019-

жылдын 30-июлундагы N 107 Мыйзамдарынын 

редакцияларына ылайык) 

(КР 1999-жылдын 2-июнундагы N 46 Мыйзамы менен күчүнө киргизилген) 

Ушул Кодекс Кыргыз Республикасындагы жер мамилелерин, жерди 

пайдалануу укуктарынын пайда болуу негиздерин жана ушул укуктарды ишке 

ашыруунун жана аны токтотуунун тартибин жана аларды каттоону жөнгө 

салат, ошондой эле жерге болгон мамлекеттик, муниципалдык жана жеке 

менчиктин шарттарындагы жер-рынок мамилелерин түзүүгө жана жерди 

сарамжалдуу пайдаланууга жана коргоого багытталган. 
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I БӨЛҮМ 

 НЕГИЗГИ ЖОБОЛОР 

1-Глава  

Жалпы жоболор 

1-статья. Ушул Кодексте колдонулуучу түшүнүктөр 

Ушул Кодексте төмөндөгү түшүнүктөр колдонулат: 

1) жердин экинчи жолку рыногу - ыйгарым укуктуу орган тарабынан 

берилген жер участогуна болгон укук менен түзүлүүчү бүтүм; 

2) имараттар жана курулуштар - жер менен бекем байланышкан, 

өлчөөсүз зыян келтирбестен көчүрүү мүмкүн болбогон ар кандай курулуштар 

жана курулмалар, анын ичинде квартиралар, көп квартиралуу үйдөгү турак-жай 

эмес жайлар; 

2-1) шаар куруу документтери - райондук пландоо долбоорлоонун, 

башкы пландар, толугу менен пландоо, чектеп түзүү, кварталдарды, шаар куруу 

тоомдорун жана башка калктуу конуштардын пландоочу түзүмдөрүнүн 

элементтеринин документтери; 

2-2) башкы план - шаардык жана айылдык калктуу конуштардын 

аймактарын өнүктүрүүнү келечектүү шаар куруу багытында пландоо жөнүндө 

шаар куруу документтери; 

2-3) шаар куруу иши - (мындан ары - шаар куруу) шаардык жана айылдык 

калктуу конуштардын аймактарын өнүктүрүүнү шаар куруу багытында пландоо 

жагындагы мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын, жеке жана юридикалык жактардын иши, Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык жер участокторун пайдалануунун, 

кыймылсыз мүлк объекттерин долбоорлоонун, куруунун жана 

реконструкциялоонун түрлөрүн аныктоо; 

2-4) кунары качкан айыл чарба багытындагы участкалар - баштапкы 

пайдалуу касиеттерин аларды максаттуу багыты боюнча натыйжалуу 

пайдаланганга мүмкүндүк бербеген абалга чейин жоготкон жер участкалары; 

3) жер үлүшү - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте 

Кыргыз Республикасынын жарандарына берилүүчү айыл чарба багытындагы 

жер участогу; 

3-1) шаар куруу регламенти - шаар куруу документтери, үй куруу жана 

жерди пайдалануу эрежелери, ошондой эле шаар куруу иш-аракеттерин 

жүргүзүүдө кыймылсыз мүлк объекттерине жол берилген өзгөрүүлөр менен 

белгиленген, шаардык жана айылдык калктуу конуштарда жер участокторун 
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жана кыймылсыз мүлктүн башка объекттерин пайдаланууга уруксат берилген 

параметрлердин жана түрлөрдүн аныкталган жыйындысы; 

3-2) мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар - улуттук коопсуздукту, 

айлана чөйрөнү жана тарыхый-маданий мурас объекттерин коргоону камсыз 

кылууга, социалдык, өндүрүштүк, транспорттук, энергетикалык тейлөө 

объекттерин жайгаштырууга жана тейлөөгө инженердик жана архитектуралык-

курулуш документтерине, пайдалуу кендерди иштетүүгө, Кыргыз 

Республикасынын эл аралык келишимдерин жүзөгө ашырууга байланыштуу 

муктаждыктар; 

4) жер участогу - туташ чектелген жер аянты; 

5) Көп квартиралуу үй алдындагы жер участогу - үйгө танапташ 

аймакты, анын ичинде бак-дарактарды, чарбалык, балдар жана спорт 

аянтчалары, тиричиликтик катуу калдыктарды чогултуу үчүн жабдылган 

аянтчаларды ичине алган участок жана чектери белгиленген тартипте кабыл 

алынган ченемдиктер менен аныкталган башка участоктор; 

6) жер фондусу - Кыргыз Республикасынын чектеринде болгон бардык 

жерлер; 

7) жерди пайдалануучу - жер участогун пайдалануу укугу мөөнөтсүз 

(мөөнөтүн көргөзбөстөн) же мөөнөттүү (убактылуу) берилген, өткөрүлгөн, 

мураска өткөн жеке же юридикалык жак; 

8) жерди мамлекеттик пайдалануучу - жер участогун мөөнөтсүз 

(мөөнөтүн көргөзбөстөн) же мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууга алган 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ишканалары, мекемелери; 

9) жерди муниципалдык пайдалануучу - жер участогун мөөнөтсүз 

(мөөнөтүн көргөзбөстөн) же мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууга алган 

муниципалдык ишканалар, мекемелер, уюмдар; 

9-1) зона (регламенттик зона) - аймак, ага карата (жана тиешелүү түрдө 

ал жерде жайгашкан бардык жер участокторуна) колдонулуучу шаар куруу 

регламенти белгиленет; 

10) чет өлкөлүк жак - жер-укуктук мамилелердин бир тарабы катары 

чыккан чет өлкөлүк юридикалык жактар, чет өлкөлүк жарандар жана 

жарандыгы жок адамдар; 

11) чет өлкөлүк юридикалык жак - төмөндө саналган белгилердин 

бирине ээ болгон юридикалык жак: 

а) чет мамлекеттин мыйзамдарына ылайык түзүлгөн жана катталган; 

б) бир же андан ашык чет өлкөлүк жеке же юридикалык жактарга толугу 

менен таандык болгон; 
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в) бир же андан ашык чет өлкөлүк жеке же юридикалык жактар тарабынан: 

кат жүзүндөгү контракттын, добуш берүүчү көпчүлүк акцияларды сатуу укугу, 

аткаруучу жана байкоочу органдын көпчүлүк мүчөлөрүн дайындоо укугу 

аркылуу контролдонуучу же башкарылуучу; 

г) Кыргыз Республикасында катталган жана чет өлкөлүк жарандарга, 

жарандыгы жок адамдарга же ушул пунктчада аталган юридикалык жактарга 

таандык болгон уставдык капиталдын кеминде жыйырма пайызына ээ болгон; 

д) мамлекеттер аралык келишимдин же макулдашуунун негизинде 

түзүлгөн юридикалык жак; 

Караңыз: 

КР ЖС Конституциялык палатасынын 2019-жылдын 13-февралындагы 

чечими 

12) жер категориясы - бир эле максат боюнча пайдаланылуучу же 

пайдаланууга арналган жер; 

13) асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлери - жайыттарды кошпогондо, 

бонитети төмөн жана аларды мелиоративдик жактан жакшыртууга көп 

чыгымдарды талап кылуучу, кыртышы начар айыл чарба жери; 

14) ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган - ушул Кодекстин 13-17, 20, 

21-статьяларында көрсөтүлгөн органдар; 

15) өзгөчө баалуу жерлер - сугат жана кургатылган жерлер, ургалдуу 

пайдаланылуучу айыл чарба жерлери (айдоо аянттары, көп жылдык мөмө-

жемиш дарактары, жүзүмзарлар, эгилме аянттар кысыр аңыздар, маданий 

жайыттар, чөп чабыктар жана түп-тамырынан бери жакшыртылган жайыттар), 

коргоочу токойлор жана аларга теңештирилген жашыл бак-дарактар 

отургузулган жерлер, шаар четиндеги жана жашыл зоналардагы жерлер, илим-

изилдөө мекемелеринин жана окуу жайлардын тажрыйба жүргүзүүчү 

талаалары; 

16) жер участогун бөлүү - ыйгарым укуктуу органдын чечиминин 

негизинде чек арасын көрсөтүү менен жер участогун накталай бөлүп берүү; 

17) жер участогуна болгон укугун өткөрүп берүү - жарандык-укуктук 

бүтүмдөргө ылайык менчик ээсинин же жерди пайдалануучунун жерге ээлик 

кылуудан ажыратышы же аны жарандык-укуктук бүтүмдөр аркылуу башка 

адамга убактылуу пайдаланууга бериши; 

18) универсалдуу укук улантуу тартибинде жер участогуна болгон 

укуктун өтүшү - мурастоодо же юридикалык жак кайрадан уюшулганда 

укукту улантуучунун жер участогуна болгон укугунун пайда болушу; 

toktom://db/153679
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19) жер участогуна укук - менчик укугу жана жер участогун мөөнөтсүз 

(мөөнөтүн көргөзбөстөн) же мөөнөттүү (убактылуу) пайдалануу укугу; 

20) мамлекеттик же муниципалдык менчиктеги жер участогун 

пайдалануу укугу - мамлекеттик же муниципалдык менчикте болгон жер 

участогун мөөнөтсүз (мөөнөтүн көргөзбөстөн) же мөөнөттүү (убактылуу) 

пайдалануу укугу; 

21) жер участогун пайдалануу укугу - жер участогуна менчик ээси болуп 

эсептелбеген жеке жана юридикалык жактардын буюмдук укугу; 

22) жер участогуна менчик укугу - жеке жана юридикалык жактардын 

Конституция, ушул Кодекс жана башка мыйзам актылары менен таанылган 

жана корголуучу, ушул Кодексте белгиленген чектөөлөр менен бир эле 

мезгилде өзүнө таандык жер участогун өзү каалагандай ээлик кылууга жана 

тескөөгө укугу; 

22-1) укуктук зоналарга бөлүү - шаардык жана айылдык калктуу 

конуштардын үй куруу жана жерди пайдалануу эрежелерин иштеп чыгуу жана 

ишке ашыруу жагында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана 

атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарынын иштери; 

23) жер участогуна укугун берүү - ыйгарым укуктуу орган мамлекеттик 

же муниципалдык менчикте болгон жер участогун жеке жана юридикалык 

жактарга менчикке же пайдаланууга бериши; 

23-1) шаардык жана айылдык калктуу конуштарда үй куруу жана 

жерди пайдалануу эрежелери (мындан ары - үй куруу жана жерди 

пайдалануу эрежелери) - шаар куруу регламенттерин киргизүү аркылуу 

кыймылсыз мүлк объекттерин пайдаланууну жана курулуштук өзгөрүүлөрдү 

жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылары; 

24) короо-жай участогу (там-арка) - мамлекеттик бийлик же 

жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары тарабынан турак-жай куруу үчүн 

жарандарга бөлүнүп берилген, үлүш эмес, бирок, турак-жайга танапташ жаткан 

жер; 

24-1) жер участокторун жана башка кыймылсыз мүлк объекттерин 

уруксат берилген пайдалануу - калктуу конуштардын шаар куруу 

документтеринде жана жерди пайдалануу жана үй куруу эрежелеринде, 

ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, ошондой эле 

сервитутта белгиленген объекттерди пайдалануудагы чектөөлөргө, шаар куруу 

регламентине ылайык кыймылсыз мүлк объекттерин пайдалануу; 

24-2) рыноктук баа - бүтүмдүн тараптары бардык зарыл болгон 

маалыматтарга ээ болуу менен акылга сыярлык аракеттенгенде, ал эми 

toktom://db/98840
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бүтүмдүн баасынын көлөмүнө эч кандай өзгөчө кырдаалдар таасирин 

тийгизбегенде, атаандаштыктын шарттарында баалоо объектиси ачык рынокто 

ажыратылышы мүмкүн болгон кыйла мүмкүн болуучу баа; 

25) багбанчылык-чарба жүргүзүү участогу - мамлекеттик бийлик же 

жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары тарабынан ишканаларга, 

мекемелерге жана Кыргыз Республикасынын жарандарына жашылча-

жемиштерди, анын ичинде айыл-чарба продуктуларын өндүрүү боюнча керек-

жарак багбанчылык шериктештигин уюштуруу үчүн бөлүнүп берилген жер 

участогу; 

26) айыл чарба жерлери - айыл чарба продукциясын өндүрүү үчүн 

пайдаланылуучу, атап айтканда, айдоо аянттары, күрөөгө калтырылган жерлер 

кысыр аңыздар, көп жылдык өсүмдүктөр өстүрүлгөн жерлер, чабындылар жана 

жайыттар; 

27) сервитут - адамдардын башка адамдын менчигинде же 

пайдалануусунда болгон жер участогун чектелген түрдө максаттуу 

пайдаланууга болгон укугу; 

28) кызматтык жер үлүшү - мамлекеттик жана муниципалдык жерди 

пайдалануучулар тарабынан өз кызматкерлерине ушул Кодексте белгиленген 

тартипте берилүүчү жер участогу; 

29) айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фонду - айыл 

чарба жерлеринен (жайыттардан бөлөк) жана мамлекеттик менчикте турган 

жерлерден түзүлгөн жер участоктору; 

30) жерлердин максаттуу багыты - жер участокторун жер участогуна 

болгон укукту күбөлөндүрүүчү документтерде, келишимде же укук белгилөөчү 

башка документтерде көрсөтүлгөн максаттарда пайдалануу; 

31) жер казынасын пайдалануу үчүн берилүүчү жерлер - Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында каралган жер казынасын колдонуу укугуна 

лицензиянын, концессиялык келишимдин, продукцияларды бөлүштүрүү жана 

мамлекеттик каттоо жөнүндө макулдашуунун жана инфратүзүм объекттерин 

(жолдорду, жеңил конструкциядагы вахталык кыштакчаны жана кампаларды, 

электр өткөргүч чубалгыларын (ЭӨЧ) жана жер казынасын пайдалануу 

максаттарында гана пайдаланылуучу башка инфратүзүм объекттерин) куруу 

жөнүндө макулдашуунун негизинде жүзөгө ашырылуучу, анын бурчтук 

чекиттери бар координатынын түз бурч тутумундагы графикалык 

документтеринде аныкталуучу пайдалуу кендерди казып алуу үчүн жер 

казынасын пайдалануучуга берилүүчү жер участоктору; 
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32) (КР 2019-жылдын 19-апрелиндеги N 49 Мыйзамына ылайык күчүн 

жоготту) 

33) Күнөскана - бул айыл чарба өсүмдүктөрүн (жашылча, бакча, 

декоративдик, тропикалык, субтропикалык жана башка өсүмдүктөрдү) өстүрүү, 

көбөйтүү, сактоо жана илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү жана Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамдарына каршы келбеген башка максаттар үчүн 

арналган атайын жабдылган жеңил конструкциядагы курулма; 

34) баалуулугу төмөн айыл чарба жерлери - өзгөчө баалуу айыл чарба 

жерлерин кошпогондо, айыл чарба жерлери. 

(КР 2001-жылдын 4-январындагы N 2, 2002-жылдын 9-июлунун N 

123,  2006-жылдын 20-январындагы N 7, 2009-жылдын 26-январындагы N 29, 

2011-жылдын 22-июлундагы N 117, 2012-жылдын 7-майындагы N 46, 2012-

жылдын 9-августундагы N 159, 2014-жылдын 14-июлундагы N 134, 2016-

жылдын 25-июлундагы N 137, 2017-жылдын 1-июнундагы N 95, 2017-жылдын 

25-июлундагы N 139, 2019-жылдын 19-апрелиндеги N 49 Мыйзамдарынын 

редакциясына ылайык) 

2-статья. Жер мыйзамдары 

1. Кыргыз Республикасында жер мамилелери Кыргыз Республикасынын 

Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекси жана ушул 

Кодекс, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, ошондой эле аларга ылайык 

чыгарылуучу Кыргыз Республикасынын Президентинин указдары, Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдору, Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн токтомдору менен жөнгө салынат. 

2. Башка мыйзамдарда жана башка мыйзам актыларында камтылган жер 

укугунун ченемдери ушул Кодекске ылайык келүүгө тийиш. 

3. Ченемдик-укук актыларда камтылган жер укуктарынын ченемдери Жер 

кодексинин жоболоруна каршы келген учурда, ушул Кодекстин жоболору 

колдонулат. 

4. Жер казынасын, токой жана суу ресурстарын, өсүмдүктөр жана 

жаныбарлар дүйнөсүн, атмосферанын абасын пайдалануу жана коргоо боюнча 

мамилелер Кыргыз Республикасынын атайын мыйзамдары менен жөнгө 

салынат. 

(КР 2007-жылдын 26-февралындагы N 23 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

3-статья. Жер мыйзамдарынын принциптери 
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Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдары төмөндөгү принциптерге 

негизделет: 

1) жерди жаратылыш объектиси, Кыргыз Республикасынын элинин 

жашоо-турмушунун, өнүгүшүнүн жана иш-аракетинин негиздери катары 

сактоо; 

2) мамлекеттик жана экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу; 

3) жер рыногун түзүү жана аны натыйжалуу иштетүү; 

4) жердин менчик ээлеринин жана жерди пайдалануучулардын укуктары 

менен мыйзамдуу таламдарын сактоо жана коргоо; 

5) жерди натыйжалуу пайдалануу; 

6) жерди максаттуу пайдалануу; 

7) айыл чарба багытындагы жерлердин артыкчылыгы; 

8) жерге болгон укуктар жөнүндө маалыматтардын жеткиликтүүлүгү; 

9) жерди пайдалануу жана коргоо боюнча иш-чараларды мамлекеттик 

колдоо; 

10) жерге зыян келтирүүнүн алдын алуу же анын кесепеттерин жоюу; 

11) жер үчүн акы төлөө; 

12) жерге менчиктин бардык түрүнүн бирдейлиги. 

4-статья. Жерге менчик 

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык жер мамлекеттик, 

муниципалдык, жеке менчик жана менчиктин башка түрлөрүндө болот. 

2. Токой, суу фондуларынын жерлери, өзгөчө корголуучу жаратылыш 

аймактарынын жерлери, запастагы жерлер, чек ара зонасындагы жерлер, анын 

ичинде Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондусунун 

жерлери, айылдык калк жашаган конуштардагы жайыттар, интенсивдүү 

пайдаланылуучу зонадагы жайыттар, ошондой эле алыскы жайыттар жана жеке 

менчикке жана муниципалдык менчикке берилбеген жерлер мамлекеттин 

менчигинде болот. 

Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондусунун 

жерлеринде түзүлгөн мамлекеттик асыл-тукум, үрөнчүлүк, эксперименталдык 

чарбалардын, тажрыйба станциялары менен полигондордун, айыл чарба 

тармагында окуу жайлар менен илимий-изилдөө институттарынын таяныч 

пункттарынын, көрсөтүлгөн чарбаларда жашап жана иштеген жарандардын жер 

үлүшү катары берилгенден башка жерлери да мамлекеттин менчигинде болот. 

Жерге мамлекеттик менчик укугун республиканын бүткүл аймагында 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана жергиликтүү мамлекеттик 

toktom://db/98840
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администрациялар ушул Кодексте белгиленген компетенциянын чегинде 

жүзөгө ашырат. 

3. Айылдык аймактын, шаардын чектериндеги, жеке жана мамлекеттик 

менчиктеги жерлерден башка жерлер муниципалдык менчик болуп эсептелет. 

Муниципалдык менчиктеги жерлерди башкарууну жана тескөөнү: 

- айылдык аймактын чектеринде - жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 

аткаруучу органы; 

- шаар чектеринде - жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары. 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары айылдык аймактын жана 

шаар чектериндеги, мамлекеттик менчикте турган жерлерди башкарууну ушул 

Кодексте каралган учурларда жүзөгө ашырат. 

4. Жайыттар жеке менчикке же ижарага берилиши мүмкүн эмес. 

(КР 2005-жылдын 4-июнундагы N 67, 2009-жылдын 26-январындагы N 29, 

2009-жылдын 11-мартындагы N 79, Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

5-статья. Чет өлкөлүк жактардын жер участогуна укугу 

1. Чет өлкөлүк жактарга, эгер ушул статьяда башкача каралбаса айыл 

чарба багытындагы жерлер менчикке берилбейт. 

Айыл чарба багытындагы жер участогунун чет өлкөлүк жакка өтүшү 

универсалдуу укук мурастоо тартибинде ушул Кодекстин 37-статьясынын 2, 3-

пункттарында каралган натыйжаларга алып келет. 

2. Калк жашаган пункттун чегиндеги жер участоктору чет өлкөлүк 

жактарга, чет өлкөлүк юридикалык жактарга жер участоктору мөөнөттүү 

(убактылуу) пайдалануу укуктарында берилиши мүмкүн же Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте менчик укугу келип 

чыккан учурдан тартып эки жылдын ичинде жер участогун кийин ажыратуу 

милдеттенмеси менен ипотекалык кредит боюнча өндүрүп алган учурда 

менчикке берилиши мүмкүн. 

3. Айыл чарба жерлерин жана жер казынасын пайдаланууга берилүүчү 

жерлерди кошпогондо, калктуу конуштардан тышкаркы жер участоктору чет 

өлкөлүк жактарга Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан мөөнөттүү 

(убактылуу) пайдалануу укугунда берилиши мүмкүн. Башка учурларда калктуу 

конуштардан тышкаркы жерлер чет өлкөлүк жактарга универсалдуу укук 

мурастоо тартибинде мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууга берилет. 

Чет өлкөлүк жактарга жер казынасын пайдалануу үчүн жерлер убактылуу 

пайдаланууга Кыргыз Республикасынын жарандары болгон жер 

пайдалануучуларга берилүүчү тартипте берилет. 
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3-1. Чек арага жанаша жаткан аймактарда турган жер участоктору 

мөөнөттүү (убактылуу) пайдалануу укугунда, кайрылмандарды кошпогондо, 

чет өлкөлүк жарандарга, жарандыгы жок адамдарга жана чет өлкөлүк 

юридикалык жактарга берилиши мүмкүн эмес. 

4. Чет өлкөлүк банктар менен адистештирилген финансы-кредиттик 

мекемелерге менчикке берилген айыл чарба багытындагы жерлер жер 

участогун өндүрүп алуу кырдаалы түзүлгөндө, көрсөтүлгөн субъекттер 

тарабынан күрөө жөнүндө мыйзамдарда белгиленген тартипте менчик укугу 

келип чыккан учурдан тартып эки жылдын ичинде ажыратылууга тийиш. 

(КР 2006-жылдын 25-июлундагы N 126, 2009-жылдын 26-майындагы N 

171, 2012-жылдын 7-майындагы N 46, 2012-жылдын 9-августундагы N 159, 

2013-жылдын 16-майындагы N 73, 2014-жылдын 18-июлундагы N 144, 2015-

жылдын 28-июлундагы N 198 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

6-статья. Жер участогуна укук жарандык укуктардын жана бүтүм 

жасоо объектиси катары 

1. Жер участогу жарандык укук мамилелеринин өзгөчө объекти болуп 

саналат жана сатып алуу-сатуу, белекке берүү, алмаштыруу, ипотека, дагы 

башка бүтүмдөрдү жасоо заты боло алат, ошондой эле ушул Кодексте 

белгиленген чектөөлөр менен өзүнөн-өзү укук мураскорлугу катары өтөт. 

2. Жер участогуна укук акы аркылуу же акысыз алынышы мүмкүн. 

3. Мыйзамда белгиленгенден башкача түрдө эч ким жер участогуна 

укугунан ажыратылышы мүмкүн эмес. 

4. Жер мыйзамдары бузулгандан башка учурларда, жер участогунун 

менчик ээлеринин жана жерди пайдалануучулардын ишине мамлекеттик 

органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 

кийлигишүүсүнө жол берилбейт. 

(КР 2002-жылдын 11-майындагы N 78 мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

7-статья. Жерди пайдалануучулардын жер участогун пайдалануу 

мөөнөттөрү 

1. Жер участогун пайдалануу мөөнөтсүз (мөөнөтүн көргөзбөстөн) же 

мөөнөттүү (убактылуу) болушу мүмкүн. 

2. Жер участогун мөөнөттүү (убактылуу) пайдалануу, анын ичинде ижара 

келишиминин шартында пайдалануу жерди 50 жылга чейинки чектелген 

мөөнөттө пайдалануу деп таанылат. Ушул мөөнөт аяктагандан кийин 
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тараптардын макулдашуусу боюнча жер участогун пайдалануунун мөөнөттөрү 

узартылышы мүмкүн. 

3. Жер участоктору чет өлкөлүк жактарга жер участокторун мөөнөттүү 

(убактылуу) пайдаланууга гана берилет. 

4. Айыл чарба багытындагы жерлер Айыл чарбасына жарактуу жерлердин 

мамлекеттик фондусунан кайрак жана көп жылдык өсүмдүктөр ээлеген 

жерлерди, үрөнчүлүк, асыл тукум, эксперименттик чарбаларды, илимий-

изилдөө, тажрыйба-селекциялык, сорт сыноо иштерин жүргүзүү жана айыл 

чарба кооперативдери үчүн 20 жылга чейинки мөөнөткө берилген жерлерди 

кошпогондо, 5 жылга ижарага берилет. Бул мөөнөттөр аяктагандан кийин 

тараптардын макулдашуусу боюнча жер участогун пайдалануу мөөнөттөрү 

узартылышы мүмкүн. 

5. Өз милдеттерин талаптагыдай аткарган ижарачы келишимдин мөөнөтү 

аяктагандан кийин башка теңдеш шарттарда жаңы мөөнөткө ижара келишимин 

түзүүгө башка жактардын алдында артыкчылыктуу укукка ээ. Ижарачы ижара 

келишиминде көрсөтүлгөн мөөнөттө, ал эми эгерде келишимде мындай мөөнөт 

көрсөтүлбөсө, келишимдин колдонулушу аяктаганга чейин акылга сыярлык 

мөөнөттө ушундай келишим түзүүгө ниети жөнүндө ижарага берүүчүгө жазуу 

жүзүндө кабарлоого милдеттүү. Ижарага берүүчү жаңы мөөнөткө жер 

участогунун ижара келишимин түзүүгө макулдугу же макул эместиги жөнүндө 

ижарага алуучуга 15 календардык күндүн ичинде жазуу жүзүндө кабарлоого 

милдеттүү. 

Жаңы мөөнөткө жер участогунун ижара келишимин түзүүдө келишимдин 

шарттары тараптардын макулдашуусу боюнча өзгөртүлүшү мүмкүн. 

Эгерде ижарага берүүчү жаңы мөөнөткө келишим түзүүдөн ижарага 

алуучуга жазуу жүзүндө баш тартса, бирок аны менен келишимдин мөөнөтү 

аяктаган күндөн тартып бир жылдын ичинде башка жак менен ижара 

келишимин түзсө, ижарага алуучу өз тандоосу боюнча сотто түзүлгөн келишим 

боюнча укуктарды жана милдеттерди өзүнө которууну, аны менен ижара 

келишим түзүүдөн баш тартуудан келтирилген чыгашалардын жана колдон 

чыгарылган пайданын ордун толтурууну же болбосо ушундай чыгашалардын 

гана ордун толтурууну талап кылууга укуктуу. Колдон чыгарылган пайданы 

кошуп алганда, чыгашанын ордун толтуруу түзүлгөн тиешелүү келишим 

колдонулган мөөнөткө толук көлөмдө ордун толтурууга жатат. 

Эгерде ижарага алуучу ижарага берүүчү тарабынан 15 календардык 

күндүн ичинде жазуу жүзүндөгү каршы пикир болбогондо, келишимдин 

мөөнөтү аяктагандан кийин жер участогун пайдаланууну улантса, келишим 
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мурдагы келишимде түзүлгөн тиешелүү мөөнөткө ошол эле шарттарда кайра 

жаңыртылды деп эсептелет. 

(КР 2001-жылдын 12-мартындагы N 30, 2015-жылдын 17-июнундагы N 

131, 2015-жылдын 28-июлундагы N 198 Мыйзамдарынын редакцияларына 

ылайык) 

8-статья. Жер салыгы. Жерди пайдалануу үчүн акы  

(Статьянын аталышы КР 2008-жылдын 17-октябрындагы N 231 

Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

1. Кыргыз Республикасында жерди пайдалануу бюджеттен каржылануучу 

мамлекеттик жана муниципалдык жерди пайдалануучулардан жана Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталуучу тартиптен башка учурларда, 

бардык юридикалык жана жеке жактар үчүн акы төлөнүүчү болуп эсептелет. 

2. Жер үчүн акы төлөө жерди пайдалангандык үчүн, жайыттарды 

кошпогондо, ижаралык акы түрүндө төлөнөт. Жер салыгы Кыргыз 

Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык төлөнөт. 

3. Жер участогун жайыттарды кошпогондо, ижара шартында пайдалануу 

укугун алган жерди пайдалануучу үчүн жер участогун пайдалануунун ижара 

акысы жана аны төлөөнүн тартиби келишимдин негизинде белгиленет. 

Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондусунун жерлерин 

ижарага берүүнүн шарты жана тартиби, анын ичинде эң жогорку чегин аныктоо 

баштапкы жергиликтүү кеңештер тарабынан белгиленет. Мында ижарага 

алынган жер кошумча ижарага берилбейт. 

Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондусунун жерлерин 

ижарага берүүнүн (айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик 

фондусунун жерлерин ижарага алгандык үчүн эң жогорку акыны аныктоосуз) 

шарты жана тартиби жөнүндө Жалпыга бирдей жобо Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтү тарабынан иштелип чыгат жана бекитилет. 

Караңыз: 

Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин ижарага 

берүү шарттары жана тартиби тууралу типтүү жобосу, КР Жогорку 

Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын 2002-жылдын 15-апрелиндеги З N 

702-11 токтому менен бекитилген; 

Айыл чарба багытындагы жерлерди жана калктуу конуштардын жерлерин 

кошпогондо, жерлерди берүү үчүн ижара акысынын эң жогорку өлчөмү жер 

салыгынын эки ставкасынан ашпоого тийиш. 
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4. Кыргыз Республикасынын аймагында жер участокторун башка 

мамлекетке пайдаланууга берүүдө акынын өлчөмү Кыргыз Республикасы ушул 

мамлекет менен түзгөн мамлекеттер аралык келишим боюнча аныкталат. Жер 

участокторун пайдаланууга берүү жөнүндө мамлекеттер аралык келишимдер 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан ратификацияланууга 

тийиш. 

5. Ыйгарым укуктуу орган тарабынан пайдаланууга берилген жер участогу 

үчүн жер салыгы жана ижара акысы жерлерди жакшыртууга, кыртыштын 

азыктуулугун жогорулатууга, кыртыштык, геоботаникалык иликтөөлөрдү жана 

жерлердин мониторингин жүргүзүүгө жана алардын аймактарын жерге 

орноштуруу тартибинде уюштуруу менен чарба жүргүзүүчү субъектилерди 

жайгаштырууга багытталат. 

(КР 2001-жылдын 4-январындагы N 3, 2007-жылдын  26-февралындагы N 

23, 2008-жылдын 17-октябрындагы N 231, 2011-жылдын 22-июлундагы N 117, 

2012-жылдын 9-августундагы N 159, 2015-жылдын 17-июнундагы N 132, 2015-

жылдын 20-июлундагы N 181 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

9-статья. Жерге болгон укукту жана укуктар менен жасалган 

бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо 

1. Жер участогуна болгон укуктар менен жасалган бүтүмдөр мамлекеттик 

каттоодон өткөрүлүүгө тийиш жана мыйзамдарда каралгандан башка 

учурларда, нотариалдык жагынан күбөлөндүрүүгө жатпайт. 

2. Төмөндөгүлөр: жер участогуна укуктун пайда болушу, аларды өткөрүп 

берүү, алардын өтүшү, чектелиши, сервитут, ипотека жана Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык кыймылсыз мүлккө болгон укукту 

жана алар менен жасалган бүтүмдөрдү каттоонун токтотулушу бирдиктүү 

мамлекеттик реестрде мамлекеттик каттоодон өткөрүлүүгө тийиш. 

10-статья. Жер фондусу 

Кыргыз Республикасынын жер фондусу айыл чарбалык жана айыл 

чарбалык эмес жерлерди камтыйт жана максаттуу багытына ылайык 

төмөндөгүдөй категорияларга бөлүнөт: 

1) айыл чарба багытындагы жерлер; 

2) калктуу конуштардын жерлери; 

3) өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын, энергетиканын, 

коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер; 

4) өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлери; 

5) токой фондусунун жерлери; 
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6) суу фондусунун жерлери; 

7) сактоодогу жерлер; 

8) (КР 2019-жылдын 19-апрелиндеги N 49 Мыйзамына ылайык күчүн 

жоготту) 

(КР 2012-жылдын 9-августундагы N 159, 2014-жылдын 18-июлундагы N 

144, 2016-жылдын 14-июнундагы N 80, 2019-жылдын 19-апрелиндеги N 49 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

11-статья. Жерлерди категорияларга таандык кылуу жана аларды бир 

категориядан экинчисине которуу 

1. Жерлерди ушул Кодекстин 10-статьясында көрсөтүлгөн категорияларга 

таандык кылуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген 

тартипте, алардын негизги максаттык багыттарына ылайык жүргүзүлөт. 

Жерлерди бир категориядан экинчисине которуу жерлердин негизги 

максаттуу багыты өзгөргөн учурда жүргүзүлөт. 

2. Жерлерди категорияларга киргизүү жана бир категориядан экинчисине 

которуу иши өз компетенциясынын чегинде ыйгарым укуктуу органдар 

тарабынан жүргүзүлөт. 

12-статья. Жерлердин максаттуу багытталышын белгилөө жана 

өзгөртүү 

1. Жерлерди максаттуу пайдаланууну белгилөө атайын ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик орган тарабынан жер участогун менчикке же пайдаланууга 

берүүдө жүргүзүлөт. 

2. Жерлердин максаттуу пайдаланылышын өзгөртүү ошол эле орган 

тарабынан жер участогуна болгон укукту күбөлөндүргөн документке тиешелүү 

өзгөртүүлөр киргизүү менен жүргүзүлөт. 

3. Жер казынасын пайдалануучуга пайдалуу кендерди иштетүү жана 

инфратүзүм объекттерин куруу үчүн, ошондой эле байланыш курулмаларын 

куруу же орнотуу үчүн электр байланыш операторуна жер участокторун берүү 

учурларын кошпогондо, жер участогун анын максаттуу багытынан башкача 

пайдаланууга жол берилбейт. 

(КР 2017-жылдын 1-июнундагы N 95, 2019-жылдын 30-июлундагы N 107 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

2-Глава 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, 

мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз 
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алдынча башкаруу органдарынын жер 

мамилелерин жөнгө салуу жагындагы 

компетенциясы 

13-статья. Айыл өкмөтүнүн жер мамилелерин жөнгө салуу жагынан 

компетенциясы 

1. Жер мамилелерин жөнгө салуу чөйрөсүндө айыл өкмөтүнүн карамагына 

тиешелүүлүгүнө жараша төмөнкүлөр жатат: 

1) жер участогун менчикке берүү жана ушул Кодексте белгиленген 

чектөөлөр менен пайдалануу; 

2) жайыттарды пайдаланууга берүү жана аларды пайдалануунун тартибин 

белгилөө; 

3) жерге жайгаштырууну уюштуруу; 

4) жердин пайдаланылышына жана корголушуна контролдук кылуу; 

5) жер реформасын жүргүзүү; 

6) ушул Кодексте каралган жер мамилелерин жөнгө салуу чөйрөсүндө 

башка маселелерди чечүү. 

2. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин башкаруу 

айылдык аймактын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруучу органы 

тарабынан мыйзамда белгиленген тартипте жүргүзүлөт. 

Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин башкаруу 

боюнча ыйгарым укуктарды жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына 

өткөрүп берүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым 

мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө мыйзамдарга 

ылайык жүзөгө ашырылат. 

3. Айылдык калктуу конуштардын чегараларында үй куруу үчүн жер 

участокторуна укук берүү шаар куруу документтери, үй куруу эрежелери жана 

жерди пайдалануу негизинде, ушул Кодексте жана Кыргыз Республикасынын 

башка ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте гана жүргүзүлөт. 

(КР 2006-жылдын 20-январындагы N 7, 2009-жылдын 26-январындагы 

N  29, 2009-жылдын 11-мартындагы N 79, 2014-жылдын 18-июлундагы N 144, 

2015-жылдын 2-июлундагы N 142 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

14-статья. Жер мамилелерин жөнгө салуу чөйрөсүндө шаарлардын 

мэрияларынын компетенциясы 

Жер мамилелерин жөнгө салууда шаарлардын мэрияларынын карамагына 

тиешелүүлүгүнө жараша төмөнкүлөр жатат: 
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1) жер участогун менчикке жана пайдаланууга берүү; 

2) жер жана шаар куруу кадастрын, жерге жайгаштыруунун схемаларын 

жана долбоорлорун бекитүү; 

3) шаардык кеңеш менен бирдикте жерди сарамжалдуу пайдалануу боюнча 

программаларды иштеп чыгуу жана аткаруу, шаар куруу кадастрын иштеп 

чыгуу жана киргизүү; 

4) жерлердин пайдаланылышына жана корголушуна контролдук жүргүзүү; 

5) долбоорлоо-изилдөө иштерин жүргүзүүгө уруксат берүү; 

6) жер мамилелерин жөнгө салуу чөйрөсүндө ушул Кодексте каралган 

башка маселелерди чечүү. 

Областтык маанидеги шаарлардын мэриялары айыл чарба жерлерин жана 

токой, суу фонддорунун жер участокторун жана өзгөчө корголуучу жаратылыш 

аймактарын, өнөр жай, транспорт, байланыш жана башка багыттагы жерлерди 

чечим түрүндө жерлердин башка категорияларына которууга макулдук берет 

жана аны белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизет. 

(КР 2006-жылдын 20-январындагы N 7, 2014-жылдын 18-июлундагы N 

144, 2017-жылдын 1-июнундагы N 95 Мыйзамдарынын редакцияларына 

ылайык)) 

15-статья. Жер мамилелерин жөнгө салуу чөйрөсүндө райондук 

мамлекеттик администрациянын компетенциясы 

Бишкек шаарынын райондорунан башка райондук мамлекеттик 

администрациянын райондун чегинде жер мамилелерин жөнгө салуу жагынан 

карамагына төмөндөгүлөр кирет: 

1) ушул Кодексте жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында өзгөчө 

кайтаруудагы жаратылыш аймактарынын жерлери жана ушул Кодекстин 13, 

14-статьяларында көрсөтүлгөн жерлер үчүн белгиленген чектөөлөр менен 

адамдарга жер участогун менчикке жана пайдаланууга берүү; 

2) (КР 2009-жылдын 26-январындагы N 29 Мыйзамына ылайык күчүн 

жоготту) 

3) райондун аймагында жер кадастрын, жерге жайгаштыруунун 

схемаларын жана долбоорлорун бекитүү; 

4) райондук маанидеги мал айдап өтүүчү жолдорду, анын ичинде мал 

токтотуучу аянтчаларды белгилөө; 

5) жергиликтүү кеңеш менен бирдикте жерди сарамжалдуу пайдалануу, 

кыртыштын асылдуулугун жогорулатуу боюнча программаларды иштеп чыгуу 

жана аткаруу; 
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6) жердин пайдаланылышына жана корголушуна контролдук жүргүзүү; 

7) өзгөчө баалуу жерлерден башка жерлерде долбоорлоо-изилдөө иштерин 

жүргүзүүгө уруксат берүү; 

8) жер реформасын жүргүзүү; 

8-1) баалуулугу кыйла төмөн айыл чарба жерлерин жерлердин кыйла 

баалуу түрлөрүнө, айыл чарба жерлеринин баалуулугу теңдеш түрлөрүн - бир 

түрдөн башкасына которуу; 

9) айыл чарба жерлерин жана токой, суу фонддорунун жер участокторун 

жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын, өнөр жай, транспорт, 

байланыш жана башка багыттагы жерлерди чечим түрүндө жерлердин башка 

категорияларына которууга макулдук берүү жана аны белгиленген тартипте 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизүү; 

10) жер мамилелерин жөнгө салуу чөйрөсүндө ушул Кодексте каралган 

башка маселелерди чечүү. 

(КР 2009-жылдын 26-январындагы N 29, 2013-жылдын 15-июлундагы N 

143, 2014-жылдын 18-июлундагы N 144, 2017-жылдын 1-июнундагы N 95 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

16-статья. Жер мамилелерин жөнгө салуу чөйрөсүндө Бишкек 

шаарынын жана Ош шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун 

компетенциясы 

Бишкек шаарынын жана Ош шаарынын жергиликтүү өз алдынча 

башкаруусунун шаар жерлеринде жер мамилелерин жөнгө салуу чөйрөсүнүн 

карамагына төмөндөгүлөр кирет: 

1) шаардын четтеринде жер участогун менчикке жана пайдаланууга берүү 

шаардын башкы планына, шаардын деталдуу пландаштырылышынын жана 

курулушунун долбооруна ылайык жүргүзүлөт; 

2) жер кадастрын, жерге жайгаштыруунун схемаларын жана долбоорлорун 

бекитүү; 

3) Бишкек шаардык жана Ош шаардык кеңештери менен биргелешип 

жерди сарамжалдуу пайдалануу боюнча программаларды иштеп чыгуу жана 

аткаруу; 

4) жердин пайдаланылышына жана корголушуна контроль жүргүзүү; 

5) долбоорлоо-изилдөө иштерин жүргүзүүгө уруксат берүү; 

6) жер мамилелерин жөнгө салуу чөйрөсүндө ушул Кодексте каралган 

башка маселелерди чечүү. 
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Бишкек шаарынын жана Ош шаарынын мэриялары айыл чарба жерлерин 

жана токой, суу фонддорунун жер участокторун жана өзгөчө корголуучу 

жаратылыш аймактарын, өнөр жай, транспорт, байланыш жана башка 

багыттагы жерлерди чечим түрүндө жерлердин башка категорияларына 

которууга макулдук берет жана аны белгиленген тартипте Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө киргизет. 

(КР 2005-жылдын 4-июнундагы N 67, 2017-жылдын 1-июнундагы N 95 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

17-статья. Жер мамилелерин жөнгө салуу чөйрөсүндө областтык 

мамлекеттик администрациянын компетенциясы 

Областтык мамлекеттик администрациянын карамагына областтын чек 

арасындагы жерлерде төмөндөгүлөр кирет: 

1) (КР 2009-жылдын 26-январындагы N 29 Мыйзамына ылайык күчүн 

жоготту) 

2) жердин пайдаланылышына жана корголушуна контроль жүргүзүү; 

3) жер кадастрын, жерге жайгаштыруунун схемаларын жана долбоорлорун 

бекитүү; 

4) райондор аралык багыттагы мал айдап өтүүчү жолдорду, анын ичинде 

мал токтоочу аянттарды белгилөө; 

5) жерди сарамжалдуу пайдалануу, кыртыштын асылдуулугун 

жогорулатуу боюнча программаларды иштеп чыгуу жана бекитүү жана 

аткаруу; 

6) жер реформасын жүргүзүү; 

7) өзгөчө баалуу жерлерди долбоорлоо-изилдөө иштерин жүргүзүүгө 

уруксат берүү; 

8) ушул Кодексте каралган жер мамилелерин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү 

башка маселелерди чечүү. 

(КР 2009-жылдын 26-январындагы N 29, 2009-жылдын 11-мартындагы N 

79 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

18-статья. Жер мамилелерин жөнгө салуу чөйрөсүндө жергиликтүү 

кеңештердин компетенциясы  

1. Республикалык маанидеги шаардын шаардык кеңеши жергиликтүү 

жамааттын пикирин эске алуу менен шаардын райондорунун чек араларына 

карата администрациялык-аймактык түзүлүшү боюнча сунуштарды карайт, 

муниципалдык жерлерди сарамжалдуу пайдалануу боюнча программаларды 

бекитет, жер пайдалануунун жана шаар куруунун эрежелерин белгилейт, 
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шаарды дыкат пландоо долбоорун бекитет, Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына ылайык бекитилген шаарларга тиешелүү жерлерге салыктын 

базалык ставкасынын чегинде шаар ичиндеги жерлерге салыктын 

дифференциалдуу ставкаларын белгилейт. 

2. Областтык жана райондук маанидеги шаардын шаардык кеңеши 

жергиликтүү жамааттын пикирин эске алуу менен шаардын 

администрациялык-аймактык түзүлүшү боюнча сунуштарды карайт, 

муниципалдык жерлерди сарамжалдуу пайдалануу боюнча программаларды 

бекитет, жер пайдалануунун жана шаар куруунун эрежелерин белгилейт, 

шаарды дыкат пландоо долбоорун бекитет, Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына ылайык бекитилген шаарларга тиешелүү жерлерге салыктын 

базалык ставкасынын чегинде шаар ичиндеги жерлерге салыктын 

дифференциалдуу ставкаларын белгилейт. 

3. Айылдык кеңеш жергиликтүү жамааттын пикирин эске алуу менен 

райондун администрациялык-аймактык түзүлүшү боюнча сунуштарды карайт, 

айылдык аймактын айылдык калктуу конуштардын курулуш куруу 

долбоорлорунун башкы планын бекитет, жеке жактардын менчигине берилүүчү 

жер участокторунун чектик өлчөмдөрүн аныктайт, райондун мамлекеттик 

администрациясы менен бирдикте Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик 

фондунун жерлерин сарамжалдуу пайдалануу боюнча программаларды иштеп 

чыгат. 

4. Айылдык кеңештин жеке көмөкчү чарба жүргүзүү, курулуш куруу жана 

турак жайды тейлөө үчүн жер участоктордун өлчөмдөрүн белгилейт, жер 

кадастрын бекитет, тиешелүү район үчүн мыйзамдар менен бекитилген базалык 

ставканын негизинде эсептелген айылдык аймак үчүн белгиленген 

салыктардын жалпы суммасынын чектеринде кыртыш бонитетинин баллын 

эске алуу менен айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн салыктын 

дифференциалдуу ставкаларын белгилейт, өз компетенциясынын чектеринде 

жер мамилелери чөйрөсүндөгү башка маселелерди чечишет. 

5. (КР 2009-жылдын 11-мартындагы N 79 Мыйзамына ылайык күчүн 

жоготту) 

6. Жайыт пайдалануучуларга салык салуу Кыргыз Республикасынын салык 

мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт. 

7. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдары 

жайыттын аянт бирдигине, инфраструктурасына, ошондой эле продуктуулугуна 

жана алыс жайгашкандыгына карата оптималдуу ишти эске алуу менен жайыт 

пайдалануучулар үчүн мал башына акы төлөөнүн өлчөмүн белгилешет. 
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(КР 2002-жылдын 11-майындагы N 78, 2009-жылдын 26-январындагы N 

29, 2009-жылдын 11-мартындагы N 79, 2014-жылдын 18-июлундагы N 144 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

19-статья. Атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын 

компетенциясы 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жер мамилелерин жөнгө салууну 

ишке ашыра турган атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарды 

аныктайт. 

2. Атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар өзүлөрүнө жүктөлгөн 

милдеттерди аткаруу үчүн жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдары менен 

макулдашуу боюнча шаарларда, райондордо, областтарда, Бишкек шаарында 

жана Ош шаарында аймактык органдарды түзөт. 

(КР 2005-жылдын 4-июнундагы N 67 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

19-1-статья. Жер мамилелерин жөнгө салуу чөйрөсүндө жер 

казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу 

боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын компетенциясы 

(Статья КР 2019-жылдын 19-апрелиндеги N 49 Мыйзамына ылайык күчүн 

жоготту) 

20-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн компетенциясы 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн компетенциясына төмөндөгүлөр 

кирет: 

1) жер ресурстарын башкаруу чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик 

саясатты жүргүзүү жана жер мамилелерин жөнгө салуу; 

2) жергиликтүү кеңештер менен макулдашуу боюнча мамлекеттер аралык 

жана мамлекеттик максатта Кыргыз Республикасынын чегиндеги жерге ээлик 

кылуу; 

3) жер участогун мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууга берүү жөнүндө 

башка мамлекеттер менен келишим түзүү; 

4) жер реформасын жүргүзүүнү уюштуруу; 

5) Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик 

фондусунун өлчөмүн жана түзүүнүн тартибин аныктоо; 

6) аларды калыбына келтирүү максатында айыл чарбасынын жана токой 

чарбасынын коромжулуктарынын ченемдерин белгилөө; 

Караңыз: 
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КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 5-январындагы N 1 "Айыл чарба 

өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун толтуруунун наркынын ченемдерин 

бекитүү жана алардын ордун толтуруу тартибинде келип түшкөн 

каражаттарды пайдалануу жөнүндө" токтому 

7) жерди сарамжалдуу пайдалануу, кыртыштын асылдуулугун 

жогорулатуу, жер ресурстарын коргоо боюнча республикалык жана 

регионалдык программаларды бекитүү; 

8) жерлердин мониторингин ишке ашыруу тартибин орнотуу, жер 

кадастрын жүргүзүү, жерге жайгаштырууну уюштуруу; 

9) жерлердин пайдаланылышына жана корголушуна контролдукту 

уюштуруу; 

10) өзгөчө корголуучу аймактардын чек арасын жана аларды пайдалануу 

тартибин белгилөө; 

11) мамлекеттик жана муниципалдык муктаждыктар үчүн жер участогуна 

болгон укугун алып коюу (сатып алуу) тартибин аныктоо; 

12) айыл чарба жерлерин (айдоо аянттарын, көп жылдык бак-дарактар 

ээлеген жерлерди, көптөн бери пайдаланылбаган жерлерди, чабындыларды, 

жайыттарды, запастагы жерлерди) жерлердин түрлөрүнө же башка 

категориядагы жерлерге которуу; 

13) Бишкек шаарынын жана Ош шаарынын башкы планын бекитүү; 

14) Бишкек шаарынын жана Ош шаарынын шаар четиндеги чек арасын 

белгилөө; 

15) жер мамилелерин жөнгө салуу жагынан ушул Кодексте каралган башка 

маселелерди чечүү; 

16) токой фондунун жерлерин башка категориядагы жерлерге которуу; 

17) суу фондунун жерлерин башка категориядагы жерлерге которуу; 

18) өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлерин башка 

категориядагы жерлерге которуу; 

19) айыл чарбасынын жана токой чарбасынын жоготууларынын ордун 

толтуруудан келип түшкөн каражаттарды пайдалануунун тартибин бекитүү; 

20) коргоо жана транспорт, өнөр жай, байланыш жана башка багыттагы 

жерлерди башка жерлердин түрлөрүнө же башка жерлердин категориясына 

которуу; 

21) жерлерди которуунун тартибин аныктоо. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органдар аркылуу мамлекеттик жер кадастрын жана жердин мониторингин 
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киргизүүнү, жерге жайгаштырууну жүргүзүүнү, жер участогуна болгон укукту 

күбөлөндүрүүчү документтерди толтурууну, жерге жайгаштыруу боюнча 

иштерди жүргүзүүгө уруксат берүүнү жана жер мамилелерин жөнгө салуу 

чөйрөсүндө башка маселелерди чечүүнү жүзөгө ашырат. 

(КР 2005-жылдын 4-июнундагы N 67, 2017-жылдын 1-июнундагы N 95 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

21-статья. Жер мамилелерин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңешинин компетенциясы 

Төмөндөгүлөр: 

1. Жер мыйзамдарын иштеп чыгуу жана өркүндөтүү; 

2. Кыргыз Республикасынын чек араларында жерди пайдалануу укугун 

берүү жөнүндө мамлекеттер аралык келишимдерди ратификациялоо; 

3. Администрациялык-аймактык бирдиктердин чек араларын белгилөө 

жана өзгөртүү; 

4. Жер мамилелерин жөнгө салуу жагындагы башка маселелерди чечүү 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин компетенциясына кирет. 

(КР 2005-жылдын 4-июнундагы N 67, 2009-жылдын 11-мартындагы N 79 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

II БӨЛҮМ  

ЖЕР УЧАСТОГУНА УКУК ЖАРАНДЫК 

УКУКТАРДЫН ОБЪЕКТИСИ КАТАРЫ 

3-Глава 

Жер участогуна укук жарандык укуктардын 

объектиси катары жана аны менен түзүлүүчү 

бүтүмдөр 

§1. Жалпы жоболор 

22-статья. Жер участогуна укуктун пайда болушу 

Жер участогуна укук: 

- ушул Кодексте белгиленген тартипте жер участогуна укук берүү; 

- жарандык-укуктук бүтүмдөрдүн негизинде жер участогуна укукту 

өткөрүп берүү; 

- универсалдуу укук мурастоо тартибинде жер участогуна укуктун өтүшү 

менен; 
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- мыйзамдарда каралган башка негиздер боюнча пайда болот. 

23-статья. Мамлекеттик жана муниципалдык жерди 

пайдалануучулардын укуктук абалынын өзгөчөлүктөрү 

1. Мамлекеттик жана муниципалдык жерди пайдалануучулар ошол 

участоктун максаттуу пайдаланылышын жана жерди пайдалануучунун 

уставдык максаттарын эске алуу менен жер участогунда чарба жүргүзөт. 

2. Мамлекеттик жана муниципалдык жерди пайдалануучу ушул жер 

участогунда белгиленген тартипте жайгашкан имараттын же курулуштун 

ээликтен ажыратылышы же күрөөгө коюлушу менен байланышкандан башка 

учурларда, өзүнө таандык жер участогуна болгон укугун ээликтен ажыратууга, 

ошондой эле ипотекага берүүгө укуксуз. 

3. Мамлекеттик жерди пайдалануучуга таандык жер участогуна болгон 

укугун өндүрүп алуу ага таандык имарат же курулуш жайга коюлгандан башка 

учурларда (ушул Кодекстин 44-статьясынын 3-пункту), жерди 

пайдалануучунун банкрот болгон учурлары менен бирге, кредиторлордун доосу 

боюнча өндүрүп алуу предмети боло албайт. 

4. Мамлекеттик же муниципалдык жерди пайдалануучу белгиленген 

тартипте өзүнө таандык имаратты жана курулуш жайды ижарага берген учурда, 

ушул имарат же курулуш жай бекитилип берилген жер участогуна карата жер 

участогуна болгон укук аны менен кошо берилет. 

Имараттын жана курулуш жайдын өзүн тийиштүү түрдө ижарага 

бермейин, мамлекеттик же муниципалдык жерди пайдалануучунун имарат же 

курулуш жай жайгашкан жер участогуна карата жер участогуна укугун башка 

бирөөгө ижарага берүүсүнө жол берилбейт. 

Мамлекеттик жерди пайдалануучунун пайдалануусунда турган жер 

участогун ижарага берүү тартиби жана шарттары Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтү тарабынан аныкталат. 

5. Мамлекеттик жана муниципалдык жерди пайдалануучу кызматтык жер 

үлүшүн бергенден башка учурларда, өзүнүн пайдалануусундагы жер участогун 

убактылуу акысыз пайдаланууга берүүгө укуксуз. 

(КР 2017-жылдын 18-мартындагы N 48 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

24-статья. Менчик ээлеринин жана жерди пайдалануучулардын 

милдеттенмелери боюнча карыздарын жер участогунан өндүрүп алуу 
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1. Жер участогуна укук жеке жана юридикалык жактардын мүлкүнүн 

курамына кирет, банкрот деп табылган учурларды кошкондо, аны менен алар 

өздөрүнүн милдеттенмелери боюнча жооп берет. 

2. Менчик же пайдаланууда болгон жер участогуна өндүрүп алуу Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте кредиторлордун 

талабы боюнча коюлушу мүмкүн. 

Жер участогуна менчик укугу же пайдалануу укугу токтотулушу мүмкүн, 

ал эми кредиторлордун талаптарын канааттандыруу жер участогуна болгон 

укукту башка адамга ачык соода аркылуу сатуудан алынган каражаттардын 

эсебинен жүргүзүлөт. 

3. Ушул Кодекстин 23-статьясынын 3-пунктунда каралгандан башка 

учурларда, өндүрүп алуу мамлекеттик жана муниципалдык жерди 

пайдалануучуга таандык болгон жер участогуна болгон укугуна коюлушу 

мүмкүн эмес. 

§2. Жер участогун берүү 

25-статья. Жер участогун жеке менчикке же пайдаланууга берүү 

1. Жер участогун жеке жана юридикалык жактарга жеке менчикке же 

пайдаланууга берүү ыйгарым укуктуу орган тарабынан ушул Кодексте 

белгиленген тартипте акысыз же акы алуу негизинде жүргүзүлөт. 

2. Жер участоктору мөөнөтсүз (мөөнөтүн көргөзбөстөн) мүлк чарба 

жүргүзүү же оперативдүү башкаруу укугунда бекитилип берилген мамлекеттик 

жана муниципалдык жерди пайдалануучуларга, коомдук бирикмелерге, 

коомдук фондуларга, диний уюмдарга берилет. Башка жеке жана юридикалык 

жактарга жер участоктору менчикке же мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууга 

берилет. 

3. Жер участогун менчикке же пайдаланууга берүүдө жер участогуна 

укугун күбөлөндүргөн документ берилип, анын чеги аныкталмайынча жер 

участогун пайдаланууга киришүүгө тыюу салынат. 

(КР 2007-жылдын 26-февралындагы N 23 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

26-статья. Жер участокторун айыл чарба муктаждыктары үчүн берүү 

1. Айыл чарба муктаждыктары үчүн жарактуу жерлер, баарыдан мурда 

айыл чарба максаттары үчүн берилүүгө тийиш. 

2. Жерлердин айыл чарба муктаждыктарына жарактуулугу мамлекеттик 

жер кадастрынын маалыматтары боюнча аныкталат. 
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3. Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондунун кунары 

качкан жер участкалары Кыргыз Республикасынын Өкмөтү иштеп чыккан 

жобого ылайык айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүнө жана чарба жүргүзүүчү 

субъекттерге ижарага берилиши мүмкүн. 

(КР 2011-жылдын 22-июлундагы N 117 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

27-статья. Жерлерди айыл чарба багытында болбогон муктаждыктар 

үчүн берүү 

1. Өнөр жай ишканаларын, турак-жай муниципалдык чарба объектилерин, 

темир жана автомобиль жолдорун, май куюу бекеттерин, күйүүчү-майлоочу 

материалдарды сактоочу жайларды, электр линияларын, магистралдык түтүк 

өткөргүчтөрдү куруу үчүн, ошондой эле башка айыл чарба багытында болбогон 

багыттар үчүн, эреже катары, айыл чарба багытында болбогон же айыл 

чарбасына жараксыз жерлер берилет. 

2. Аталган максаттар үчүн мамлекеттик токой фондунун жерлеринен жер 

участокторун берүү негизинен баасы төмөн бак-дарактар өскөн айыл чарба 

жерлеринен жана аянтчаларынан башка, токой өспөгөн жерлердин эсебинен 

жүргүзүлөт. 

3. Электр, байланыштын линиялары, магистралдык түтүк өткөргүчтөр 

жана башка линиялык курулмалар үчүн негизинен жол трассаларынын жээгин, 

которуштуруп айдоо аянттарынын чек араларын, сугат тармагынын каналдарын 

бойлото бөлүнүп берилет. 

(КР 2017-жылдын 1-июнундагы N 95 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

28-статья. Жер казынасын пайдалануу үчүн жер участокторун берүү 

1. Пайдалуу кен чыккан жерлердин мамлекеттик резервинин жерлеринин 

жер участокторун пайдалануу укугун берүү жер казынасын пайдалануу боюнча 

мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

орган тарабынан жүргүзүлөт. 

2. Жер казынасын пайдалануу үчүн жер участоктору жер казынасын 

пайдалануу укугунун мөөнөтүнө андан ары милдеттүү рекультивациялоо менен 

убактылуу гана пайдаланууга берилиши мүмкүн. 

3. Жер казынасын пайдалануу үчүн жер участогунун чектери жана өлчөмү 

техникалык долбоор же жер астындагы сууларды технологиялык алуу схемасы 

менен аныкталат. 

4. Жер казынасын пайдалануучуга пайдалуу кендерди иштетүү жана 

инфратүзүм объекттерин куруу үчүн берилген жер участоктору, өзгөчө айыл 
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чарба жерлерин жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын кошпогондо, 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген тартипте жерлердин 

башка категориясына которулбастан (трансформацияланбастан) берилет. 

Айыл чарбасынын жана токой чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун 

толтуруунун наркынын суммасын төлөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 

тарабынан белгиленген тартипте, укугун ырастоочу документтерди бергенге 

чейин жер казынасын пайдалануучу тарабынан жүргүзүлөт. 

Лицензиянын мөөнөтү аяктагандан кийин жер казынасын пайдалануучу 

жер казынасы жөнүндө мыйзамдарга ылайык жер участогун 

рекультивациялоону жүргүзөт. 

5. Эгерде пайдалуу кендер табылган жер участогу менчикте же үчүнчү 

жактардын пайдалануусунда турса, анда мамлекет аларды иштетүү жана жер 

участогун алуу жөнүндө чечим чыгарылган учурда, жер участогунун менчик 

ээсинин же жерди пайдалануучунун тарткан чыгымынын ордун толтурууга же 

ага тең баалуу башка жер участогун берүүгө милдеттүү. 

(КР 2012-жылдын 9-августундагы N 159, 2017-жылдын 1-июнундагы N 95 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

28-1-статья. Жер казынасын пайдалануу үчүн жерлерди берүүнүн 

тартиби 

1. Жер казынасын пайдаланууга укуктуу жак жер казынасын пайдаланууга 

жер участогун убактылуу пайдалануу укугун алыш үчүн жер укуктарынын 

ээсине төмөнкүлөр берилет: 

1) арыз; 

2) жер казынасын пайдалануу объектинин тоо жана жер бөлүндүлөрүнүн 

бурчтук координаттары менен графикалык материалдар; 

3) жердин бүтүндүгү бузулган учурда - токой фондусунун айыл чарба 

өндүрүшүнүн жоготууларын калыбына келтирүүнүн эсеби. 

2. Арызды кароо жана жер участогун пайдалануу укугуна документти 

берүү мөөнөтү 30 календардык күндөн ашууга тийиш эмес, ал аралыкта жер 

укугунун ээси жер участогун берүү жөнүндө чечим чыгарууга милдеттүү. 

Жерге жеке менчик ээлери жер участогун жер казынасын пайдалануучуга 

макулдашуу боюнча бере алышат. 

3. Эгерде суралып жаткан жер участогу жер казынасын пайдалануу укугун 

мурда алган башка жер казынасын пайдалануучуга берилген болсо, жер 

казынасын пайдаланууга укуктуу жак жер участогун пайдалануу тартибин жер 

укугунун ээси менен техникалык долбоорго ылайык макулдашууга милдеттүү. 
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4. Жер казынасын пайдалануу укугун үчүнчү жакка өткөрүп берүүдө 

(кыюуда), үчүнчү жакка жер участогун убактылуу пайдалануу укугу да берүү 

жүзөгө ашырылган датага өтөт. 

(КР 2012-жылдын 9-августундагы N 159, 2017-жылдын 1-июнундагы N 95 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

28-2-статья. Пайдалуу кендери бар аянттарда курулуш куруу 

шарттары 

1. Курулуш куруу долбоорлонгон участоктун алдында пайдалуу кендери 

бар же жок экени жөнүндө жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик 

саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан 

корутунду алганга чейин калктуу конуштарды, өнөр жайлык комплекстерди 

жана башка кошумча объекттерди, анын ичинде жеңил конструкциядагы 

(капиталдык эмес) байланыш курулмаларын долбоорлоого жана курууга тыюу 

салынат. 

2. Жер казынасы пайдаланылуучу жерлердеги пайдалуу кендер жаткан 

аянттарда курулуштарды курууга, ошондой эле алар жаткан жерлерде пайдалуу 

кендерди иштетүүгө байланышпаган жер астындагы курулмаларды курууга жер 

казынасын пайдалануу жагынан мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча төмөнкү 

өзгөчө учурларда гана жол берилет: 

1) эгерде келечектеги иштетүүдөн жер бетинин эсептелген деформациясы 

курулуучу объект үчүн жол берилүүчү өлчөмдөн ашык болбогон; 

2) эгерде курулуучу объект үчүн тандалган аянт пайдалуу кендердин 

иштетилген корунун үстүндө болгон. 

3. Ушул статьянын 2-пунктунун 1 жана 2-пунктчаларынын талаптары 

жеңил конструкциядагы (капиталдык эмес) байланыш курулмаларын орнотуу 

үчүн өлчөмү 20 м2 ашпаган жер участокторун берүү учурларына 

жайылтылбайт. 

(КР 2012-жылдын 9-августундагы N 159, 2019-жылдын 30-июлундагы N 

107 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

28-3-статья. Жер казынасын геологиялык изилдөөдө жер участогун 

пайдалануу 

1. Жер казынасына геологиялык изилдөөдө (пайдалуу кендерди издөө, 

чалгындоо жана башка долбоорлоо-изилдөө иштери) жер участогун ажыратуу 

жүргүзүлбөйт, жер казынасын пайдалануучуга жергиликтүү мамлекеттик 
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администрациянын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жер 

участогун убактылуу пайдаланууга жазуу жүзүндөгү макулдугу берилет. 

2. Жер казынасына геологиялык изилдөө жер катмарынын бүтүндүгүн 

бузуу менен болгон учурда (пайдалуу кендерди чалгындоо жана башка 

долбоорлоо-изилдөө иштери) жер участогун ажыратуу жүргүзүлбөйт, ал эми 

жер казынасын пайдалануучуга жер катмарынын бүтүндүгү бузулганы үчүн 

милдеттүү түрдө акысын төлөтүү жана жер участогун андан ары 

рекультивациялоо менен жергиликтүү мамлекеттик администрациянын же 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жер участогун убактылуу 

пайдаланууга жазуу жүзүндөгү макулдугу берилет. 

3. Жер участогун берүүгө макулдук жер участогун ижарага берүүчү бүтүм 

болуп саналбайт, ал үчүн жер казынасын пайдалануучудан акы алынбайт. 

4. Жер казынасын геологиялык изилдөөгө макулдук берилген жерлерди 

жер укугунун ээлери тарабынан айыл чарбалык жана башка муктаждыктар 

үчүн пайдаланылышы мүмкүн. 

(КР 2012-жылдын 9-августундагы N 159 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

29-статья. Тоорук аркылуу жер участогун менчикке же пайдаланууга 

берүү 

1. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жана жергиликтүү өз алдынча 

башкаруунун аткаруучу органы ушул статьянын 5 жана 6-пункттарында жана 

ушул Кодекстин 32-статьясында каралгандан башка учурларда, жер участогун 

менчикке же пайдаланууга, электрондук форматта өткөрүлүшү мүмкүн болгон 

тоорукда сатуу аркылуу беришет. Тоорукка коюлган жер участогунун 

баштапкы старттык баасы жердин рыноктук наркы болуп саналат. 

Караңыз: 

КР Өкмөтүнүн 2002-жылдын 4-февралындагы N 47 токтому менен 

бекитилген Айыл чарба багытындагы жерлердин нарктык баасын 

(нормативдик баасын) аныктоо тартиби; 

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-мартындагы N 142 "Муниципалдык 

мүлктү ижарага берүү келишимин түзүү укугуна электрондук форматта 

аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" 

токтому 

2. Тоорукту өткөрүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Граждандык 

кодексине ылайык ыйгарым укуктуу орган тарабынан аныкталат. 

toktom://db/114480
file:///C:/Users/onkioz-u0/AppData/Local/Temp/Toktom/936d7190-9976-496e-b866-a0bf111ecc9d/document.htm%23st_32
toktom://db/27648
toktom://db/27658
toktom://db/154417
toktom://db/154416
toktom://db/1364


39 
 

3. Жер участогун менчикке же пайдаланууга сатуу боюнча тоорук ачык 

жүргүзүлөт. Бул тооруктар электрондук форматта Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтү тарабынан аныкталуучу тартипте өткөрүлүшү мүмкүн. 

Караңыз: 

КР Өкмөтүнүн 2004-жылдын 5-февралындагы N 57 токтому менен 

бекитилген Калктуу конуштарда жер участокторуна менчик же ижара 

укуктарын акы төлөө менен берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө 

типтүү жобо 

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзгөчө учурларда мамлекеттик жана 

коомдук муктаждыктар үчүн тоорук жарыяланган учурдан кийин жана аларды 

өткөрүү учурунда жер участогун алып коюуга укуктуу. 

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү кабыл алган типтүү жобого ылайык 

калктуу конуштарда жер участокторун сатпай туруп ижара шартында 

пайдаланууга берүүгө жол берилет. 

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте 

тоорукту өткөрбөстөн мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө макулдашууну 

ишке ашыруунун алкактарында жер участогун жеке өнөктөштөрдүн 

пайдалануусуна берүүгө жол берилет. 

(КР 2004-жылдын 23-июнундагы N 77, 2007-жылдын 26-февралындагы N 

23, 2009-жылдын 11-мартындагы N 79, 2009-жылдын 26-майындагы N 171, 

2013-жылдын 15-ноябрындагы N 201, 2016-жылдын 22-июнундагы N 84 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

30-статья. Айыл чарба багытындагы жерлерди берүүнүн 

өзгөчөлүктөрү 

1. Кыргыз Республикасынын жаранынын менчигине берилүүчү жер 

участогунун чектелүү өлчөмдөрү бош жерлердин болушун жана айыл 

калкынын айыл чарба жерлери (айдоо жер, кысыр аңыздар, чөп чабындылар, 

көп жылдык мөмө-жемиш дарактары өстүрүлгөн жерлер) менен камсыз 

болушун эске алуу менен, жергиликтүү кеңеш тарабынан аныкталат. 

2. Айыл чарба багытындагы жерлерди пайдаланууга берүүдө ошол 

айылдык аймактын аймагында жашаган, үй-бүлөсүнүн бир мүчөсүнө алганда 

0,10 гектардан аз жер участогу (айдоо жери) бар жана бийик тоолуу жана 

алыскы райондордо жашаган Кыргыз Республикасынын жарандары жана ошол 

айылдык аймактын аймагында катталган жана иштеп жаткан айыл чарба 

кооперативдери артыкчылык укугуна ээ болот. 
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3. Кыргыз Республикасынын чек арага жанаша жаткан зоналарында 

жайгашкан жерлер Кыргыз Республикасынын жарандарынын жеке менчигине 

ушул Кодексте белгиленген тартипте берилиши мүмкүн. 

4. (КР 2009-жылдын 26-январындагы N 29 Мыйзамына ылайык күчүн 

жоготту) 

Караңыз: 

КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 19-июнундагы N 386 "Жайыттар жөнүндө" 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу" 

токтому 

5. Айдоо жерлерине жана көп жылдык жемиш бактарынын ортосунда 

калган жана ага кирип турган жеке менчиктеги чабынды участоктору менчикке 

берилиши мүмкүн. 

Караңыз: 

КР 2001-жылдын 11-январындагы N 4 "Айыл чарба багытындагы 

жерлерди башкаруу жөнүндө " Мыйзамы 

(КР 2002-жылдын 11-майындагы N 78 , 2005-жылдын 28-февралындагы N 

40, 2009-жылдын 26-январындагы N 29, 2009-жылдын 11-мартындагы N 79, 

2013-жылдын 6-майындагы N 65, 2014-жылдын 18-июлундагы N 144, 2017-

жылдын 25-июлундагы N 139, 2018-жылдын 24-январындагы N 12 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

31-статья. Жер участогуна болгон укукту күбөлөндүрүүчү 

документтер 

1. Ыйгарым укуктуу орган тарабынан жер участогун менчикке же 

пайдаланууга берүүдө төмөндөгүлөр: 

- жер участогуна жеке менчик болгондо жана жер участогун мөөнөтсүз 

(мөөнөтүн көргөзбөстөн) пайдаланууда - жер участогун мөөнөтсүз (мөөнөтүн 

көргөзбөстөн) пайдаланууга укук берген мамлекеттик акт; 

- жерди мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууда - жер участогун убактылуу 

пайдаланууга укук берген күбөлүк же ижара келишими; 

- жер үлүшүн берүүдө - жер участогуна жеке менчик укугунун күбөлүгү 

жер участогуна болгон укукту күбөлөндүрүүчү документ болуп саналат. 

Аталган документтердин формалары Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 

тарабынан бекитилет. 

Караңыз: 

КР Өкмөтүнүн 2002-жылдын 3-июлундагы N 457 "Жер участогуна укукту 

күбөлөндүргөн документтердин формаларын бекитүү жөнүндө" токтому 
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2. Жер участогуна болгон укукту күбөлөндүрүүчү документте жерди 

максаттуу пайдалануу көрсөтүлөт. 

3. Жер участогуна укукту күбөлөндүргөн документ менен бир эле мезгилде 

жер участогунун ээсинин же жерди пайдалануучунун каалоосу боюнча айыл 

чарба багытындагы жерлер үчүн сапат сертификаты берилиши мүмкүн. 

4. Ыйгарым укуктуу орган жер участогуна укуктарды берүү жөнүндө 

документтердин көчүрмөлөрүн кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды каттоо 

боюнча мамлекеттик органга жөнөтөт жана алардын берилиши үчүн 

жоопкерчилик тартат. 

32-статья. Жер участогун менчикке же пайдаланууга акысыз берүү 

1. Жер участогу Кыргыз Республикасынын жарандарынын менчигине 

ыйгарым укуктуу орган тарабынан Кыргыз Республикасынын бүткүл 

аймагында акысыз түрдө бир жолу, атап айтканда: турак үйдү курууга жана 

тейлөөгө жана белгиленген ченемдер боюнча өзүмдүк көмөкчү чарба 

жүргүзүүгө жана дача курууга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жер 

үлүшүнө укугу бар жарандарына Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 

аныкталган өлчөмдө берилет. 

2. Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлери, жайыттарды кошпогондо, 

ыйгарым укуктуу орган тарабынан Кыргыз Республикасынын жарандарына 

аны өздөштүрүү жана айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүү үчүн акысыз берилиши 

мүмкүн. 

Караңыз: 

КР Өкмөтүнүн 2008-жылдын 17-июнундагы N 306 "Асылдуулугу төмөн 

айыл чарба жерлерин өздөштүрүүгө жана айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүүгө 

берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому 

3. Ушул Кодекстин 73-статьясынын 2-пунктунда көрсөтүлгөн максаттарда 

жер участоктору бир жолу акысыз берилет. 

4. Мамлекеттик жана муниципалдык жерди пайдалануучуларга жер 

участоктору акысыз пайдаланууга берилет, ал эми Кыргыз Республикасынын 

айрым юридикалык жактарына жер участоктору ыйгарым укуктуу орган 

тарабынан төмөндөгү максаттар үчүн: мамлекеттик жана коомдук 

муктаждыктар, өнөр жай өндүрүшү үчүн, коргонуу, транспорт, энергетика, 

байланыш муктаждыктары жана башка багыттар үчүн, мамлекеттик турак 

үйлөрдү куруу, жаратылышты коргоо, ден соолукту чыңдоо, рекреациалык 

жана тарыхый-маданий багыттагы курулуштар, Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарында белгиленген башка максаттар үчүн берилиши мүмкүн. 
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5. Турак үйдү куруу жана тейлөө жана өзүмдүк көмөкчү чарба жүргүзүү 

жана дача куруу үчүн жер участокторунун ченемдери тиешелүү аймакта 

ыйгарым укуктуу органдар тарабынан белгиленет. 

6. Турак үйдү тейлөө жана жеке менчик көмөк чарба үчүн арналган жер 

участогу мамлекеттик, муниципалдык жана коомдук муктаждыктар үчүн 

алынбайт. 

7. Турак үй куруу жана тейлөө жана жекече көмөкчү чарба жүргүзүү үчүн 

акысыз жер участкасын алууга укугу бар Кыргыз Республикасынын жарандары 

ушул укуктарын турак жай-курулуш кооперативдерин түзүү жолу менен ишке 

ашыра алышат. Бул учурда көп квартиралуу үй куруу үчүн жер участкалары 

турак жай-курулуш кооперативдерине ыйгарым укуктуу орган тарабынан бош 

жер болгон учурда бекер берилет. 

Караңыз: 

КР Жогорку Кеңешинин 2008-жылдын 17-апрелиндеги N 326-IV "Турак 

жай-курулуш кооперативдерин уюштуруунун жана аларга жер участокторун 

берүүнүн тартиби жөнүндө жобонун долбоору тууралуу" токтому 

Турак жай-курулуш кооперативдерин уюштуруу тартиби жана аларга 

ыйгарым укуктуу орган тарабынан жер участкаларын берүү Жобосу Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтү тарабынан иштелип чыгат жана Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан бекитилет. 

(КР 2002-жылдын 9-июлунун N 123, 2006-жылдын 28-декабрындагы N 

217, 2009-жылдын 26-январындагы N 29, 2014-жылдын 14-июлундагы N 134 

Мыйзамдарынын редакциясына ылайык) 

33-статья. Кыргыз Республикасынын жарандарына жер участокторун 

акысыз берүүнүн тартиби 

1. Кыргыз Республикасынын жер участогун акысыз алууга муктаж 

жарандары ушул Кодекстин 32-статьясында каралган учурларда, ушул тууралу 

жер участогу жайгашкан жердеги ыйгарым укуктуу органга арыз берет. 

2. Кыргыз Республикасынын жарандарынын жер участогун акысыз берүү 

жөнүндө арызы ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат жана жер участогун 

берүү кезектүүлүк тартибинде берилет. 

3. Жер участогун Кыргыз Республикасынын жарандарынын менчигине 

акысыз берүү бош жаткан жерлер болгон учурда жүргүзүлөт. 

34-статья. Жер участогун акысыз пайдаланууга берүүнүн тартиби 

1. Жер участогун акысыз пайдаланууга укугу бар Кыргыз 

Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык жерди пайдалануучулары 
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жана башка юридикалык жактары ушул тууралу ошол участок жайгашкан 

жердеги ыйгарым укуктуу органга өтүнүч киргизет. 

2. Жер участогун берүү жөнүндө өтүнүчтө анын зарылдыгынын максаты, 

өлчөмдөрү, участокту берүүнүн зарылдыгын ырастаган документти тиркөө 

менен участок жайгашкан жер, ошондой эле аны пайдалануунун болжолдуу 

мөөнөтү көрсөтүлөт. 

3. Жер участокторун акысыз пайдаланууга берүү жөнүндө өтүнүчтөр 

ыйгарым укуктуу орган тарабынан алар келип түшкөн учурдан тартып үч 

айдын ичинде каралат жана негиздүү чечилет. 

§3. Жер участогун өткөрүп берүү 

35-статья. Жер участогун өткөрүп берүү. Жер участогун өткөрүп берүү 

үчүн акы төлөө 

1. Жер участогунун менчик ээси же жерди пайдалануучу ушул Кодексте, 

Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарында, жер участогун берүүнүн 

шарттарында башкача каралбаса, мамлекеттик органдардын кандайдыр бир 

уруксатысыз эле өзүнө берилген жер участогуна болгон укугун башка бирөөгө 

толук же жарым-жартылай өткөрүп берүүгө укуктуу. 

2. Менчик ээси же жерди пайдалануучу тарабынан жер участогун башка 

бирөөгө өткөрүп берүүдө жер участогу үчүн төлөнүүчү акынын өлчөмү 

тараптардын макулдашуусу боюнча аныкталат. 

3. Жер участогунун бир бөлүгүнө карата бүтүм түзүү жердин ушул 

бөлүгүн белгиленген тартипте өз алдынча жер участогуна бөлүп, андан соң 

мамлекеттик каттоодон өткөргөндөн кийин жүргүзүлөт. 

Жеңил конструкциядагы (капиталдык эмес) байланыш курулмаларын 

орнотуу үчүн жер участогунун бөлүгүн, ушул бөлүктү өз алдынча жер 

участогуна бөлбөстөн, менчик ээсинин же жерди пайдалануучунун убактылуу 

пайдаланууга беришине жол берилет. 

4. Пайдаланууда болгон жер участогу жарандык-укуктук бүтүм боюнча: 

мөөнөтсүз (мөөнөтүн көргөзбөстөн) пайдаланууда болсо - мөөнөтсүз 

(мөөнөтүн көргөзбөстөн) же мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууга; 

мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууда болсо - мөөнөттүү (убактылуу) 

пайдалануунун калган мөөнөтүнө өтүшү мүмкүн. 

5. Жер участогуна укукту өткөрүп берүүдө жаңы менчик ээси же жерди 

пайдалануучу жөнүндө маалыматтар жер участогуна укукту күбөлөндүргөн 

документте көрсөтүлүп, ал документ алмаштырылбайт. 
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(КР 2000-жылдын 28-декабрындагы N 93, 2019-жылдын 30-июлундагы N 

107 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

36-статья. Айыл чарба багытындагы жерлерде чарба жүргүзүүнүн 

формалары 

Айыл чарба багытындагы жер участогунун менчик ээси биргелешкен 

менчикке негизделген жерде жамааттык жана чарба жүргүзүүнүн башка 

формаларын (дыйкан (фермердик) чарбалары) түзүүгө, ошондой эле айыл чарба 

багытындагы кооперативдерге биригүүгө жана өзүнүн менчик жерин 

кооперативдер менен жөнөкөй шериктиктерге өткөрүп берүү менен жөнөкөй 

шериктиктерди түзүүгө укуктуу. Жер участогунун менчик ээсинин өзүнүн 

менчик жерин пайдаланууга өткөрүп берүү жөнүндө эрк-ыктыяры кат жүзүндө 

түзүлгөн келишимдин негизинде жүзөгө ашырылат. 

§4. Универсалдуу укук мурастоо тартибинде жер 

участогуна укуктун өтүшү 

37-статья. Универсалдуу укук мурастоо тартибинде жер участогуна 

болгон укуктун өтүшү 

1. Жер участогуна болгон укук Кыргыз Республикасынын жарандык 

мыйзамдарына ылайык универсалдуу укук мурастоо тартибинде (мурастоо, 

кайрадан уюштуруу) жеке жана юридикалык жактан биринчисинен экинчисине 

эркин өтө берет. 

2. Эгерде айыл чарба жерлеринин мурастоочусу чет өлкөлүк жак болсо, 

анда ал бир жылдын ичинде жер участогуна укугун Кыргыз Республикасынын 

жаранына ээликтен ажыратууну жүргүзүүгө милдеттүү. 

3. Эгерде чет өлкөлүк жак тарабынан мураска өткөн жер участогуна укук 

ушул статьянын 2-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөттө ажыратылбаса, ал Кыргыз 

Республикасынын Граждандык кодексинин 283-статьясында каралган тартипте 

жүргүзүлөт. 

§5. Жер участогуна болгон укуктун ипотекасы 

38-статья. Ипотеканын предмети 

1. Жер участогуна укук ипотека предмети болушу мүмкүн. 

2. Жер участогу укугуна ипотека боюнча мамилелер ушул Кодексте 

белгиленген өзгөчөлүктөрү бар мыйзамдар менен жөнгө салынат. 

(КР 2006-жылдын 25-июлундагы N 126, 2017-жылдын 1-июнундагы N 95 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 
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39-статья. Жер участогуна укуктун ипотекасын чектөө 

1. Жер участогуна укукка карата бүтүм түзүүгө тыюу салынган учурларда, 

жер участогуна укуктун ипотекасына жол берилбейт. 

2. Эгерде жер участогунун бөлүгү өзүнчө жер участогуна бөлүнбөсө, ушул 

бөлүккө карата жер участогуна болгон укуктун ипотекасына жол берилбейт. 

40-статья. Имараттар жана курулуштар турган жер участогундагы 

жер участогуна укуктун ипотекасы 

1. Эгерде мыйзамда башкача белгиленбесе, жер участогунда имараттар 

жана курулуштар турса, жер участогуна укуктун ипотекасы бир эле мезгилде 

көрсөтүлгөн имараттардын жана курулуштардын ипотекасы менен коштолууга 

тийиш. 

2. Ошол имарат жана курулуш ээлеп турган жана аларды пайдалануу үчүн 

зарыл болгон жер участогунун бир бөлүгү өз алдынча жер участогуна 

бөлүнүшү мүмкүн жана ал ипотеканын предмети болуп эсептелбейт. 

3. Эгерде жер участогунда жалпы менчиктеги имараттар жана курулуштар 

жайгашкан болсо, имараттын жана курулуштун бир бөлүгүнүн ипотекасы, бир 

эле мезгилде күрөө коюучунун жалпы пайдалануудагы жер участогундагы же 

жалпы (биргелешкен, үлүштүк) менчиктеги үлүшү ипотекага бериле 

тургандыгын билдирет. 

(КР 2006-жылдын 25-июлундагы N 126 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

4-Глава 

 Жер участогун жалпы пайдалануу 

41-статья. Бөлүнүүчү жана бөлүнбөс жер участоктору 

1. Жер участогу бөлүнүүчү жана бөлүнбөс болушу мүмкүн. Өзүнүн 

максаттуу багытын өзгөртпөстөн жана өрткө каршы, санитардык, экологиялык, 

шаар куруу жана башка милдеттүү ченемдер менен эрежелерди бузбастан, 

бөлүктөргө бөлүнүшү мүмкүн болгон жер участогу бөлүнүүчү болуп саналат, 

алардын ар бири бөлүнгөндөн кийин өз алдынча жер участогун түзөт. 

2. Жер участогунун бөлүнбөстүгү жер участогуна укукту күбөлөндүргөн 

документте чагылдырылат. 

42-статья. Жер участогуна жалпы (биргелешип, үлүштүк) менчик же 

жер участогун жалпы (биргелешип, үлүштүк) пайдалануу 

toktom://db/66977
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1. Эки жана андан ашык адамга жеке менчикке же пайдалануу укугунда 

бекитилген жер участогу, аларга жалпы менчик (биргелешип, үлүштүк) же 

жалпы (биргелешип, үлүштүк) пайдалануу укугунда таандык болот. 

2. Жеке менчик же пайдалануу укугунда бекитилип берилген жер участогу 

үлүшүн аныктоо менен же үлүшүн аныктабастан жалпы менчикте же 

пайдаланууда болушу мүмкүн. 

43-статья. Мыйзамдарда бөлүнбөс деп таанылган жер участогун 

бөлүүгө жол берилбестик 

1. Эгерде мыйзамдарга ылайык жер участогу бөлүнбөс деп таанылса, аны 

бөлүүгө жана андан натуралай жер үлүшүн бөлүп чыгууга жол берилбейт. 

2. Эгерде үлүштү натуралай бөлүп алууга жол берилбесе, бөлүнүп чыгып 

жаткан катышуучу өзүнүн үлүшүнүн наркын төлөтүп алууга укуктуу. 

5-Глава 

 Имараттар, курулуштар жана жер участогуна 

укук 

44-статья. Имарат жана курулуш менен жер участогунун ортосундагы 

өз ара байланыш 

1. Имараттар менен курулуштар ушул имаратка жана курулушка 

бекитилип берилген жер участогуна укуктан ажыратылбайт. 

2. Имараттын жана курулуштун менчиктөөчүсү ушул имаратка жана 

курулушка өзү каалагандай ээ болууга, пайдаланууга жана тескөөгө, анын 

ичинде эгерде ушул жер участогун пайдалануу шарттарына, мыйзамдардын 

жоболоруна карама-каршы келбесе, имаратты же курулушту бузууга укуктуу. 

3. Эгерде тараптардын макулдашуусунда башкача каралбаса, имаратты 

жана курулушту же анын бир бөлүгүн башка бирөөгө менчиктөө укугу 

өткөрүлүп берилгенде, өткөрүүгө, ипотекалоодо ал имараттын жана 

курулуштун мурунку менчиктөөчүсү ээ болгон шартта жана ошондой көлөмдө 

аталган имарат жана курулуш жайгашкан жер участогуна болгон укукка ээ 

болот. 

45-статья. Жалпы менчиктеги имараттар жана курулуштар жана жер 

участогуна укук 

Эгерде имарат жана курулуш жалпы менчикте болсо, имарат жана 

курулуш турган жер участогуна укук жер участогуна жалпы менчик же жалпы 

пайдалануу укугунда имараттын жана курулуштун менчик ээлерине таандык. 
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46-статья. Бир нече квартира жана (же) киши жашабаган жайлар 

жайгашкан үйдүн алдындагы жер участогуна укук 

1. Бир нече квартира жана (же) киши жашабаган жайлар жайгашкан үйдүн 

алдындагы жер участогу бөлүнбөс болуп саналат жана квартиралардын жана 

(же) киши жашабаган жайлардын (көп квартиралуу турак үй) менчик ээлеринин 

жалпы үлүштүк менчик укугунда таандык болот. 

Квартираны жана (же) киши жашабаган жайга менчик укугун, жер 

участогуна болгон жалпы үлүштүк менчик укугундагы үлүштү өткөрүп 

бермейинче, мураска өткөрмөйүнчө, ипотекаламайынча өткөрүп берүүгө, 

мураска өткөрүүгө, ипотекалоого, ошондой эле ушул үлүштү квартирага жана 

(же) киши жашабаган жайга болгон менчик укугунан өзүнчө өткөрүп берүүгө, 

мураска өткөрүүгө, ипотекалоого жол берилбейт. 

2. Көп квартиралуу үйдөгү турак жай жана (же) турак жайлык эмес 

жайлардын менчик ээлеринин жалпы үлүштүк менчигинде турган жер участогу 

мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар үчүн алынбайт. 

(КР 2002-жылдын 9-июлунун N 123, 2013-жылдын 9-июлундагы N 

120 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

Караңыз: 

КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 15-февралындагы N 50 токтому менен 

бекитилген Көп квартиралуу турак үйдүн жанындагы жер участогунун чек 

араларын аныктоо жана тариздөө тартиби жөнүндө Убактылуу жобо 

47-статья. Жер участогуна укук токтотулганда имаратка жана 

курулушка карата укук 

Жер участогуна укук токтотулганда жер участогунда калган имараттын 

жана курулуштун тагдыры анын менчик ээси тарабынан аныкталат. 

48-статья. Имарат же курулуш жай бузулган учурда жер участогуна 

укукту сактап калуу 

Өрттүн, жаратылыш кырсыктарынын, эскилиги жетүүнүн кесепетинен же 

башка себептер менен имарат жана курулуш жайлардын бузулушу жер 

участогуна укугун токтотуу үчүн негиз болуп саналбайт. 

6-Глава 

 Жер участогунун менчик ээлеринин жана 

пайдалануучулардын укуктары жана милдеттери. 

Кыргыз Республикасынын жарандарынын жана 

алардын бирикмелеринин жер участокторун 

toktom://db/42497
toktom://db/119417
toktom://db/119417
toktom://db/103745
toktom://db/103746
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коргоо жана пайдаланылышына контролдук 

жүргүзүү боюнча укуктары 

49-статья. Жер участогунун менчик ээсинин жана пайдалануучунун 

укуктары 

1. Эгерде мыйзамда, жер участогуна укугун ырастаган документтерде же 

келишимде башкача каралбаса, жер участогунун менчик ээси жана жерди 

пайдалануучу төмөндөгүлөргө укуктуу: 

1) жер участогун максаттуу багыты боюнча пайдаланып, өз алдынча чарба 

жүргүзүүгө; 

2) жер участогуна укукту бузуунун, анын эркин эске албастан жер 

участогуна басып кирүүнүн ар кандай аракеттерине бөгөт коюуга; 

3) айыл чарба жана башка өсүмдүктөрдүн жана отургузулган бак-

дарактардын аянттарын жана көчөттөрдү, жер участогун пайдалануунун 

натыйжасында алынган айыл чарба жана башка өндүрүлгөн өсүмдүктөрдү жана 

аны сатып өткөрүүдөн түшкөн кирешелерди менчиктөөгө; 

4) жер участогундагы жалпы тараган пайдалуу кендерди, чым көңдү, 

токойлуу жерлерди, суу объектилерин белгиленген тартипте пайдаланууга, 

ошондой эле жердин башка пайдалуу касиеттерин эксплуатациялоого; 

5) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда 

чыгашанын ордун толтуртуп алууга; 

6) архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-

гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, 

эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер 

участогунун максаттуу багытына каршы келбеген имараттарды жана курулуш 

жайларды салууга; 

7) белгиленген курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык жана 

башка атайын талаптарга ылайык сугат, кургатуу, маданий-техникалык жана 

башка мелиорациялык иштерди жүргүзүүгө; 

8) ушул Кодексте жана "Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу 

жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген чектөөлөр 

менен бирге жер участогуна укук менен жарандык-укуктук бүтүм түзүүгө; 

9) ушул Кодексте каралган башка аракеттерди жасоого. 

2. Бузулган укуктар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган 

тартипте калыбына келтирилүүгө тийиш. 

(КР 2006-жылдын 25-июлундагы N 126 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

toktom://db/20346
toktom://db/66977
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50-статья. Жер участогунун менчик ээсинин жана жерди 

пайдалануучулардын милдеттери 

1. Жер участогунун менчик ээси жана жерди пайдалануучу 

төмөндөгүлөргө милдеттүү: 

1) жеке менчикте турган айыл чарба жерлерин жерлердин бир түрүнөн 

башкасына которбостон (трансформациялабастан) айыл чарба продукциясын 

өндүрүү үчүн пайдаланууну камсыз кылууга; 

1-1) Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондунун 

жерлерин жана мамлекеттик жана муниципалдык менчикте турган жерлерди 

максаттуу багытына жана аларды берүү шарттарына ылайык пайдаланууну 

камсыз кылууга; 

2) курчап турган жаратылыш чөйрөсүн коргоо боюнча талаптарды 

сактоого; 

3) кыртыштын асылдуулугун начарлатып жибербөөгө, дыйканчылык 

тутумдарын колдонууга жана өсүмдүктөрдү өстүрүүнүн сарамжал усулдарын 

пайдаланууга; 

4) жер салыгын же жер үчүн ижара акысын өз учурунда төлөп турууга; 

5) чектеш жер участокторунун менчик ээлеринин жана 

пайдалануучулардын жана башка адамдардын укуктарын бузбоого; 

5-1) сугат айдоо жерине көп жылдык мөмө-жемиш дарактарын өстүрүү 

үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте жана 

мөөнөткө чектеш жер участокторунун менчик ээлеринин макулдугун алууга; 

6) токой, суу жана башка жаратылыш ресурстарын пайдалануу тартибин 

сактоого; 

7) жер участогунда курулуш иштерин жүргүзүүдө колдонулуп жүргөн 

архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-

гигиеналык жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, 

нормативдерди) сактоого; 

8) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген жердин 

абалы жана пайдаланылышы жөнүндө маалыматтарды мамлекеттик органдарга 

өз учурунда берип турууга; 

9) ушул Кодекстин 53-статьясында каралган тартипте сервитут берилишин 

камсыз кылууга. 

2. Жер участогунун менчик ээлеринин жана жерди пайдалануучулардын 

мыйзамдарда жана жер участогуна укук жөнүндө документтерде каралган 

башка милдеттери да болушу мүмкүн. 

file:///C:/Users/onkioz-u0/AppData/Local/Temp/Toktom/936d7190-9976-496e-b866-a0bf111ecc9d/document.htm%23st_53
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(КР 2019-жылдын 7-мартындагы N 33 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

51-статья. Кыргыз Республикасынын жарандарынын жана алардын 

коомдук бирикмелеринин жер мамилелерин жөнгө салуу жагынан 

укуктары 

1. Кыргыз Республикасынын жарандары жана алардын коомдук 

бирикмелери калктын таламдарына тиешеси бар жерлерди пайдалануу жана 

коргоо боюнча маселелерди чогулуштарга, жыйындарга катышуу аркылуу жана 

башка да формаларды кароого укуктуу. 

2. Кыргыз Республикасынын жарандары жана алардын коомдук 

бирикмелери жерлерди пайдалануу жана коргоо жана курчап турган 

жаратылыш чөйрөсүн коргоону жакшыртуу боюнча чараларды жүзөгө 

ашырууда мамлекеттик органдарга көмөк көрсөтөт. 

3. Иши калктын таламдарына тиешелүү болгон объектилерди 

жайгаштыруу үчүн жерлерди алып коюу жана берүү жөнүндө мамлекеттик 

органдар калкка кабарлап турат. 

7-Глава  

Кызматтык жер аянты 

52-статья. Кызматтык жер аянты 

1. Кызматтык жер аянты жер участогун убактылуу акысыз пайдалануунун 

өзгөчө бир түрү болуп саналат. 

2. Мамлекеттик жана муниципалдык жерди пайдалануучулар өздөрүнүн 

чарба ишинин өзгөчөлүктөрүнө таянуу менен, өз кызматкерлеринин айрым 

категорияларына кызматтык жер аянттарын бере алышат. Кызматтык жер 

аянттарын алууга укугу бар кызматкерлердин категорияларынын тизмеси жана 

жердин өлчөмү мамлекеттик жана муниципалдык жерди пайдалануучулар 

тарабынан өз алдынча аныкталат. 

3. Кызматкерлерге берилген кызматтык жер аянттарын алар 

огородчулукка, тоют өндүрүүгө, мал жаюуга жана чөп чабыкка пайдалана алат. 

Бөлүнгөн кызматтык жер аянтына турак үй жана чарба курулуштарын курууга 

уруксат берилбейт. 

4. Кызматтык жер аянттары иштегендигине байланыштуу бөлүнүп, иштеп 

жаткан мезгилге берилет жана кызматкер иштен бошогондо жер участогуна 

болгон укук токтотулат. 

toktom://db/153934
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5. Кызматтык жер аянтында айыл чарба өсүмдүктөрү себилип жана 

отургузулуп калган учурда, бошотулган кызматкердин кызматтык жер аянтын 

пайдалануу укугу түшүмүн жыйнап алгандан кийин гана токтотулат. 

6. Кызматтык жер аянттары: 

1) жашына же майыптыгына байланыштуу пенсияга чыккандан кийин 

эмгектик мамилелерин токтоткон кызматкерлер үчүн; 

2) куралдуу күчтөрдүн катарына мөөнөттүү анык кызматка чакырылган 

кызматкерлердин үй-бүлөсү үчүн, ушул кызматкерлер анык кызматта болгон 

бүткүл мөөнөткө; 

3) кызматтык милдеттерин аткарууга байланыштуу курман болгон 

кызматкерлердин үй-бүлөлөрү: эмгекке жөндөмсүз жубайы жана улгайган ата-

энеси үчүн - өмүр бою, балдары үчүн - алардын жашы жеткенге чейин 

сакталып калат. 

7. Ушул статьянын 6-пунктунда көрсөтүлгөн адамдардын кызматтык жер 

аянттарын пайдалануу укугу кызматтык жер аянтын пайдаланууга берген 

мамлекеттик жана муниципалдык жерди пайдалануучу жоюлган учурда 

токтотулат. 

8. Кызматтык жер аянтын пайдалануу укугун өткөрүп берүүгө жана анын 

мураска өтүүсүнө жол берилбейт. 

8-Глава 

 Сервитуттар 

53-статья. Сервитутту белгилөө 

1. Сервитут тараптардын макулдашуусу боюнча (ыктыярдуу сервитут) же 

зарылчылыгына жараша ыйгарым укуктуу органдын чечиминин негизинде 

(мажбурлаган сервитут) белгилениши мүмкүн. 

2. Жер участогуна сервитут белгилөө жер участогунун менчик ээсин же 

жерди пайдалануучуну ага таандык жер участогуна болгон укугун пайдалануу 

жана ээлик кылуу укугунан ажырата албайт. 

54-статья. Ыктыярдуу сервитут 

Сервитут белгилөө жөнүндө келишимге (ыктыярдуу сервитут): 

1) сервитут белгиленген участоктун жана кызыкчылыгы үчүн сервитут 

белгиленген участоктун сүрөттөлүшү; 

2) белгиленген сервитуттун шарттары жана мөөнөттөрү; 

3) сервитуттун турган ордун көрсөтүү менен участоктун схемасы же 

картасы киргизилет. 
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55-статья. Мажбурланган сервитут 

1. Мажбурланган сервитут ыйгарым укуктуу органдын чечиминин 

негизинде пайда болушу мүмкүн. 

2. Сервитут белгилөөнү же андан баш тартууну караган ыйгарым укуктуу 

органдын чечими сервитут белгилөөгө тиешеси бар жак же жер участогунун 

менчик ээси же жерди пайдалануучу тарабынан сотко даттанылышы мүмкүн. 

56-статья. Мажбурланган сервитут белгилөөнүн максаттары 

1. Ушул Кодексте жана башка мыйзамдарда каралган учурларда, ыйгарым 

укуктуу орган тиешелүү жактын талабы боюнча мажбурланган сервитут 

белгилөөгө укуктуу. 

2. Мажбурланган сервитут: 

1) эгерде башкача жол мүмкүн эмес болсо, өтө оор болсо же өлчөөсүз 

чыгымдарды талап кылса, жер участогуна мүмкүнчүлүк алууну; 

2) электр берүү, байланыш линияларын жүргүзүү жана эксплуатациялоо, 

суу менен, жылуулук менен жабдууну, мелиорацияны жана мажбурланган 

сервитут белгилөөсүз камсыз кылынышы мүмкүн болбогон башка 

муктаждыктарды камсыз кылуу үчүн белгилениши мүмкүн. 

57-статья. Мажбурланган сервитутту белгилөө менен байланышкан 

чыгашалардын ордун толтуруу. Мажбурланган сервитут үчүн акы төлөө 

1. Мажбурланган сервитутту белгилөө менен жер участогунун менчик 

ээсине же жерди пайдалануучуга келтирилген чыгымдар кызыкчылыгында 

сервитут белгиленген адам тарабынан кайтарылууга тийиш. 

2. Чыгашанын өлчөмүн ыйгарым укуктуу орган, ал эми жер участогунун 

менчик ээси же жерди пайдалануучу макул болбогон учурда - сот аныктайт. 

3. Мажбурланган сервитут киргизилген жер участогунун менчик ээси же 

жерди пайдалануучу чыгашаны өндүрүп берүүнүн ордуна кызыкчылыгында 

сервитут киргизилген адамдан ага жараша акы төлөп берүүсүн талап кылууга 

укуктуу. 

58-статья. Жер участогуна укукту өткөрүп берүүдө, башкага өткөндө 

сервитутту сактоо 

1. Сервитут жер участогуна болгон укук өткөрүлүп берилген, башкага 

өткөн учурда сакталып калат. 

2. Сервитут соода-сатыктын, күрөөгө коюунун өз алдынча предмети боло 

албайт жана пайдаланууну камсыз кылуу үчүн сервитут белгиленген жер 
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участогунун менчик ээси же жерди пайдалануучусу болуп саналбаган 

адамдарга кандайдыр бир ыкма менен берилиши мүмкүн эмес. 

59-статья. Сервитутту токтотуу 

1. Келишим боюнча пайда болуучу сервитут белгисиз мөөнөткө же 

келишимде каралган мөөнөткө белгилениши мүмкүн. 

2. Мажбурланган сервитут ал боюнча сервитут белгиленген негиздер 

күчүн жоготкондугуна байланыштуу ыйгарым укуктуу органдын же соттун 

чечими боюнча токтотулушу мүмкүн. 

3. Сервитут киргизүүнүн натыйжасында жер участогуна болгон укук 

максатына ылайык пайдаланылышы мүмкүн болбогон учурларда, жер 

участогунун менчик ээси же жерди пайдалануучу ошол жер участогуна 

киргизилген сервитутту алып салууну сот аркылуу талап кылууга укуктуу. 

9-Глава  

Долбоорлоо-изилдөө иштерин жүргүзүү жана жер 

казынасын пайдалануу үчүн жер участокторун 

пайдалануунун тартиби 

(Главанын аталышы КР 2007-жылдын 26-февралындагы N 

22 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

60-статья. Долбоорлоо-изилдөө иштерин жүргүзүү жана жер 

казынасын пайдалануу үчүн жер участокторун пайдалануу 

1. Мамлекет тарабынан ыйгарым укук берилген жак жер участогунун 

максаттуу багытына карабастан, ыйгарым укуктуу органдын уруксатынын жана 

жер участогунун менчик ээси же жерди пайдалануучу менен түзүлгөн 

келишимдин негизинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 

топографиялык-геодезиялык, геологиялык чалгындоо, издөө, геодезиялык, 

кыртыштык, археологиялык, илимий-изилдөө жана башка долбоорлоо-изилдөө 

иштерин жүргүзүү үчүн жер участогун пайдаланууга укуктуу, мында жер 

участогунун менчик ээси же жерди пайдалануучу жер участогуна болгон 

укугунан ажыратылбайт. 

2. Долбоорлоо-изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн жер участогун ээлөөгө 

уруксат жер участогуна болгон укугун берүүгө ыйгарым укуктуу орган 

тарабынан, анын компетенциясына ылайык, тиешелүү мамлекеттик органдар 

менен макулдашылган техникалык долбоордо аныкталган жана кендерди 

пайдаланууга лицензиялык тиркемеде белгиленген мөөнөткө жана чектерге 

берилет. 
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3. Пайдалуу жер байлыгынын кендерин иштетүүдө жер участокторун 

ээлөөгө пайдалуу жер байлыктарын казуу менен байланышпаган жер 

алдындагы курулуштарды куруу жана пайдалануу үчүн уруксат техникалык 

долбоордо аныкталган жана лицензиялык тиркеме менен белгиленген 

мөөнөттөрдө, өз компетенциясына ылайык чектерде ыйгарым укуктуу орган 

тарабынан берилет. 

(КР 2007-жылдын 26-февралындагы N 22, 2012-жылдын 9-августундагы 

N 159 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

61-статья. Долбоорлоо-изилдөө иштерин жүргүзүүчү жеке жана 

юридикалык жактардын укуктары жана милдеттери 

1. Мамлекет тарабынан ыйгарым укук берилип, долбоорлоо-изилдөө 

иштерин жүргүзүүчү жак убактылуу типтеги курулуш жайларды курууга, 

изилдөө иштеринин муктаждыктары үчүн ошол жер участогундагы жалпы 

тараган пайдалуу кен байлыктарын жана суу объектилерин белгиленген 

тартипте пайдаланууга укуктуу. 

2. Мамлекет тарабынан ыйгарым укук берилип, долбоорлоо-изилдөө 

иштерин жүргүзүүчү жак жер участокторун өз эсебинен мүмкүн болушунча 

алгачкы калыбына келтирүүгө, ал эми мүмкүн болбогон учурда жер участогуна 

болгон укуктун наркынын төмөндөшүнөн пайда болгон чыгымдарды жер 

участогунун менчик ээсине же жерди пайдалануучуга төлөп берүүгө 

милдеттүү. 

Жер участокторун жарактуу абалга келтирүү анда аткарылуучу иштердин 

жүрүшүндө жүргүзүлөт. 

3. Жер участогунун менчик ээси же жерди пайдалануучу тарабынан ушул 

жерлерди пайдаланууну толук же жарым-жартылай чектеген иштерди 

жүргүзгөн, мамлекет тарабынан ыйгарым укук берилген, долбоорлоо-изилдөө 

иштерин жүргүзүп жаткан жак жер салыгын жана ижара акысын кошуп 

алганда, ага келтирилген чыгашаны толугу менен өндүрүп берет. 

10-Глава 

Жер участогуна укукту токтотуу 

62-статья. Жер участогуна укукту токтотуу 

Төмөндөгү учурларда жер участогуна укук токтотулат: 

1) жер участогуна укук башка жакка ээликтен ажыратылганда; 
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2) мыйзамдарга ылайык жер участогунун менчик ээси же жерди 

пайдалануучунун милдеттенмелери боюнча өндүрүп алуу жер участогуна 

коюлганда; 

3) жер участогунун менчик ээси же жерди пайдалануучу дүйнөдөн 

кайтканда, мурасчылар жок болсо; 

4) жер участогунун менчик ээси же жерди пайдалануучу жер участогуна 

болгон укугунан ыктыярдуу баш тартканда; 

5) жер участогун пайдалануу мөөнөтү бүткөндө; 

6) ага байланыштуу кызматтык жер аянты берилген эмгектик жана ага 

теңештирилген мамилелер токтотулганда; 

7) табият кырсыгынын натыйжасында жер участогун андан ары 

пайдаланууга мүмкүн болбой калганда; 

8) ушул Кодекстин он биринчи главасында каралган тартипте жер участогу 

алынып коюлганда; 

9) мамлекеттик же муниципалдык жерди пайдалануучу, коомдук бирикме, 

коомдук фонд жана диний уюм жоюлганда; 

10) айыл чарба багытындагы жер участогунун же жер участогунун ээси 

Кыргыз Республикасынын граждандыгынан чыккан учурда, ипотекалык турак-

жай курулушунан башка учурларда; 

11) концессиялык келишимдин, тоо концессиясы жөнүндө келишимдин, 

продукцияны бөлүштүрүү жөнүндө макулдашуунун колдонулушу 

токтотулганда, ошондой эле жер казынасын пайдалануу укугу токтотулганда; 

12) мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн алкактарында түзүлгөн 

макулдашууну колдонуу токтотулганда; 

13) жер участогунун ижара келишими бузулганда. 

(КР 2012-жылдын 9-августундагы N 159, 2013-жылдын 15-ноябрындагы N 

201, 2015-жылдын 20-июлундагы N 181 Мыйзамдарынын редакцияларына 

ылайык) 

63-статья. Табият кырсыгынын натыйжасында андан ары 

пайдаланууга мүмкүн болбой калган учурда жер участогуна укуктун 

токтотулушу 

1. Эгерде табият кырсыгынын натыйжасында турак жай турган же турак 

жай курууга жана тейлөөгө берилген жер участогун андан ары пайдалануу 

мүмкүн болбогондо, ыйгарым укуктуу орган жер участогунун көрсөтүлгөн 

максаттарга пайдаланууга жараксыздыгы жөнүндө чечим чыгарат. Мында 

ыйгарым укуктуу орган жараксыз деп табылган жер участогунун өлчөмүнө 

file:///C:/Users/onkioz-u0/AppData/Local/Temp/Toktom/936d7190-9976-496e-b866-a0bf111ecc9d/document.htm%23g11
toktom://db/114480
toktom://db/121198
toktom://db/121198
toktom://db/130982


56 
 

карабастан ошол калктуу конуш үчүн белгиленген норма боюнча турак үй 

куруу жана тейлөө үчүн калктуу конуштун чегинен башка жер участогун 

акысыз берүүгө укуктуу. 

2. Жер участогун акысыз берүү андан ары пайдаланууга жараксыз деп 

табылган жер участогунун ордуна бир жер участогунун эсебинде жүргүзүлөт. 

Жер участогун акысыз берүүнүн башка учурлары ушул Кодекстин 32-

статьясында каралган учурларда жүргүзүлөт. 

64-статья. Жер участогуна укук токтотулганда жерди пайдалануу 

укугунун мамлекетке же коммуналдык менчик ээсине өтүшү 

1. Ушул Кодекстин 62-статьясынын 3, 4, 5, 7, 9, 12-пунктчаларында жана 

66-статьянын 1-пунктунун 1 жана 3-пунктчаларында каралган негиздер боюнча 

жер участогуна укук токтотулган учурда, жер участоктору мамлекетке же 

муниципалдык менчик ээсине өтөт. 

2. 62-статьянын 10-пунктчасында каралаган негиз боюнча жер участогуна 

менчик укугун токтотуу ушул Кодекстин 37-статьясынын 2,3-пунктунда 

аныкталган тартипте жүргүзүлөт. 

(КР 2013-жылдын 15-ноябрындагы N 201 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

11-Глава  

Жер участогун алып коюунун өзгөчө учурлары 

65-статья. Жер участогун алып коюунун өзгөчө учурлары 

Жер участогун алып коюу жер участогуна болгон укукту токтотуунун 

өзгөчө чарасы болуп эсептелет жана жер участогунун ээси же жерди 

пайдалануучу болгон тартип бузууну четтетүү жөнүндө кат жүзүндө 

эскертилгенден кийин, жеке же юридикалык жак администрациялык 

жоопкерчиликке тартылганда, ушул Кодекстин 66-статьясынын 1-пунктунун 2 

жана 3-пунктчаларында жана 7-пунктчасында каралгандан башка учурларда сот 

тарабынан гана колдонулат. 

Ыйгарым укуктуу органдын эскертүүсүндө: 

1) жер участогунун ээси же жерди пайдалануучу тарабынан жол берилген 

тартип бузуу жана аны четтетүү үчүн зарыл болгон чаралар; 

2) тартип бузуу четтетиле турган мөөнөт; 

3) эскертүүнү аткарбоонун кесепеттери; 

4) аталган эскертүүгө жер участогунун ээсинин же жерди 

пайдалануучунун даттануу ыкмасы аныкталууга тийиш. 
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(КР 2007-жылдын 26-февралындагы N 22 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

66-статья. Жер участогун алып коюунун негиздери 

1. Төмөндөгү учурларда жер участогун алып коюга жол берилет: 

1) жер участогунун максаттуу багытын бузуп пайдалануу; 

2) ушул главага ылайык мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар үчүн 

жер участогун алып коюу (сатып алуу); 

3) айыл чарба өндүрүшү үчүн берилген жер участогун же жер участогунун 

бир бөлүгүн үч жылдын ичинде пайдаланбоо; 

4) айыл чарбасынан башка өндүрүш үчүн берилген жер участогун 5 жыл 

бою, ал эми энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануу менен 

объектилерди куруу максаты үчүн - үч жыл бою пайдаланбоо; 

5) жер салыгын салык мыйзамдарында белгиленген мөөнөттө төкпөсө; 

6) "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу 

акыларынын тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында 

белгиленген мөөнөттөрдүн ичинде камсыздандыруу акыларын төгүп бербөө. 

7) "Жер казынасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында 

каралган учурлардагы жер казынасын пайдалануу укуктарын жер казынасын 

пайдалануу боюнча мамлекеттик орган токтотсо (жокко чыгарса); 

8) мамлекеттик же муниципалдык менчиктин жерлеринен берилген жер 

участогуна ижара төлөмдөрүн алты айдын, же келишимде белгиленген 

мөөнөттүн ичинде төлөбөсө. 

2. Ушул статьянын 1-пунктунун 1, 3, 4-пунктчаларында каралган 

учурларда жер участогун алып коюу аны алып коюуга жана сатууну 

жүргүзүүнү уюштурууга байланыштуу чыгымдарды чыгарып салуу менен жер 

участогунун эсине жер участогуна болгон укуктун наркын төлөп берүү менен 

жүргүзүлөт. 

3. Ушул статьянын 1-пунктунун 1, 3, 4, 5, 6-пунктчаларында каралган 

негиздер боюнча алынган жер участогу сатуу үчүн соодага коюлушу мүмкүн. 

Эгерде жер участогуна укукту сатуу боюнча соода болгон жок деп 

табылса, жер участогуна болгон укук жер участогунун ээсине же жерди 

пайдалануучуга жердин сооданы өткөрүү учурундагы рыноктук баасы боюнча 

төлөнүп берилүү менен ыйгарым укуктуу органга өтөт. 

4. Мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар үчүн жер участогун алып 

коюу жер участогуна болгон укуктун сатып алуу баасы төлөнүп берилгенден 

жана зыяндардын орду толтурулгандан кийин жүргүзүлөт. 
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5. Жер салыгын белгиленген мөөнөттөрдө төкпөгөн учурда жер участогун 

алып коюу Кыргыз Республикасынын Салык кодексинде} белгиленген 

тартипте жүргүзүлөт. 

6. Белгиленген мөөнөттө камсыздандыруу акылары төлөнбөгөн учурда жер 

участогун алып коюу "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө" 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте жүргүзүлөт. 

(КР 2003-жылдын 17-февралындагы N 36, 2007-жылдын 26-февралындагы 

N 22, 2012-жылдын 7-майындагы N 46, 2015-жылдын 20-июлундагы N 181, 

2015-жылдын 28-июлундагы N 198, 2017-жылдын 1-июнундагы N 95, 2019-

жылдын 24-июлундагы N 99 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

67-статья. Жер участогу максаттуу багытын бузуу менен 

пайдаланылган учурда аны алып коюу 

1. Жер участогу анын максаттуу багытын бузуу менен пайдаланылган 

учурда, аны соттун чечиминин негизинде гана алып коюуга болот. 

2. Ыйгарым укуктуу орган жер участогунун менчик ээси же жерди 

пайдалануучу үч айдан ашпаган мөөнөттө тартип бузууларды четтетпегендиги 

туурасында кат жүзүндө эскертилгенден кийин жер участогун алып коюу 

жөнүндө доо менен сотко кайрылууга укуктуу. 

3. Ыйгарым укуктуу органдын эскертүүсү төмөндөгүлөрдү аныктоого 

тийиш: 

1) жер участогунун менчик ээси же жерди пайдалануучу жол берген 

тартип бузууну жана аны четтетүү үчүн зарыл болгон чараларды; 

2) тартип бузуу четтетилүүгө тийиш болгон мөөнөттөрдү; 

3) тартип бузууну четтетпөөнүн кесепеттерин; 

4) жер участогунун менчик ээси же жерди пайдалануучу тарабынан ушул 

эскертүүгө карата даттануу ыкмасын. 

(КР 2017-жылдын 1-июнундагы N 95 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

"Токтом" МБ эскертүүсү: Берилген Кодекстин 67-статьясындагы 

абзацтардын саны расмий тилдеги текстин абзацтардын санына дал келбейт. 

68-статья. Мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар үчүн жер 

участогун алып коюу (сатып алуу) 

1. Мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар үчүн жер участогун алып 

коюу (сатып алуу) ыйгарым укуктуу орган менен жер участогунун менчик ээси 

же жерди пайдалануучунун ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде 

жүргүзүлүшү мүмкүн. Жер участогунун менчик ээси же жерди пайдалануучу 

макул болбогон учурда, ыйгарым укуктуу орган баш тартуу алынган учурдан 
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тартып эки айдан кечиктирбестен жер участогун акысыз алып коюу (сатып 

алуу) тууралу доо менен сотко кайрылууга укуктуу. 

2. Мында жер участогун алып коюу (сатып алуу) жөнүндө соттун чечими 

чыкканга чейин жер участогунун менчик ээси же жерди пайдалануучу өзүнө 

таандык болгон жер участогун анын максаттуу багытына ылайык пайдаланууну 

камсыз кылуучу зарыл сарптоолорго барууга укуктуу. Жер участогунун менчик 

ээси же жерди пайдалануучу көрсөтүлгөн мезгилде жаңы курулуш, 

имараттарды жана курулуш жайларды кеңейтүү же реконструкциялоо менен 

байланышкан сарптоолорду жана чыгашаларды тартып калуу тобокелин 

көтөрөт. 

3. Жер участогуна укукту сатып алуу баасын аныктоодо ага жер 

участогуна болгон укуктун жана жер участогундагы имараттардын жана 

курулуш жайлардын рыноктук наркы, ошондой эле жер участогунун менчик 

ээси же жерди пайдалануучу үчүнчү жактын алдында милдеттенмесин 

мөөнөтүнөн мурда токтотууга байланыштуу тарткан чыгашасын кошкондо, жер 

участогуна укугунан ажырагандыгына байланыштуу ага келтирилип жаткан 

бардык чыгымдар киргизилет. 

4. Мамлекеттик же коомдук муктаждыктар үчүн жер участогун алып 

коюуда, жер участогунун менчик ээси же жерди пайдалануучу менен 

макулдашуу боюнча ага башка жер участогу пайдаланууга берилиши мүмкүн, 

мында жер участогуна болгон укуктун наркы сатып алуу баасына кошулуп 

эсептелет. 

69-статья. Жер участогун пайдаланбаган учурда аны алып коюу 

Жер участогу ушул Кодекстин 66-статьясында каралган учурларда соттун 

чечими боюнча алынып коюлушу мүмкүн. 

Кендерди пайдалануу укуктарын токтотууда (жокко чыгарууда) жер 

участокторун алуу убактылуу жер бөлүп берген ыйгарым укуктуу орган 

тарабынан жүргүзүлөт. 

(КР 2007-жылдын 26-февралындагы N 22 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

70-статья. Өзгөчө баалуу жерлерди алып коюу 

Ушул Кодекстин 1-статьясынын 14-пунктунда жана 74-статьяда 

көрсөтүлгөн өзгөчө баалуу жерлерди айыл чарбасынын жана токой чарбасынын 

муктаждыктарынан башка муктаждыктар үчүн алып коюуга Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча өзгөчө учурларда гана жол 

берилет. 
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71-статья. Өзгөчө корголуучу жаратылыш объекттери ээлеген 

жерлерди алып коюу 

Өзгөчө корголуучу жаратылыш жана тарыхый-маданий объектилер 

ээлеген жерлерди алардын максаттуу багытына ылайык келбеген 

муктаждыктар үчүн алып коюуга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими 

менен өзгөчө учурларда гана жол берилет. 

III БӨЛҮМ 

 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕР 

ФОНДУСУНДАГЫ ЖЕРЛЕРДИН 

КАТЕГОРИЯЛАРЫ 

12-Глава 

 Айыл чарба багытындагы жерлер 

Караңыз: 

КР 2001-жылдын 11-январындагы N 4 "Айыл чарба багытындагы 

жерлерди башкаруу жөнүндө" Мыйзамы 

72-статья. Айыл чарба багытындагы жерлер 

1. Айыл чарба муктаждыктары үчүн берилген же ушул максаттарга 

багытталган жерлер айыл чарба багытындагы жерлер деп эсептелет. 

2. Айыл чарба багытындагы жерлердин курамына айыл чарба аянттары 

жана чарбалардын ичиндеги жолдор, коммуникациялар, туташ көлмөлөр, 

курулуштар жана айыл чарбасынын иштеп туруусу үчүн зарыл болгон имарат 

жайлар ээлеген жерлер кирет. 

3. 5 гектарга чейинки өлчөмдөгү айыл чарба багытындагы жер үлүштөрү 

бөлүнбөс болуп саналат. 

5 гектардан жогору айыл чарба багытындагы жер үлүштөрү 5 гектардан 

ашкан өлчөмдөрдүн чектеринде гана өз алдынча участокторго бөлүнүшү 

мүмкүн. 

Мында өз алдынча бөлүнүүчү участоктордун өлчөмдөрү 5 гектардан аз 

болушу мүмкүн эмес. 

(КР 2016-жылдын 30-июлундагы N 156 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

Караңыз: 
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КР Өкмөтүнүн 2001-жылдын 13-августундагы N 427 токтому менен 

бекитилген Айыл чарба багытындагы жер участокторун сатып алуу-сатуу 

тартиби жөнүндө Жобо 

73-статья. Айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалануунун 

максаттары 

1. Айыл чарба багытындагы жерлер жеке жана юридикалык жактар 

тарабынан үрөн өстүрүү, асыл тукум жана товардык айыл чарба өндүрүшүн 

жүргүзүү, коргой турган токой тилкелерин отургузуу, багбанчылык, короо-жай, 

дачалык курулуш, илим-изилдөө, тажрыйба иштери, ошондой эле айыл чарба 

өндүрүшүн жүргүзүүгө байланыштуу башка максаттар үчүн пайдаланылат. 

Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондунун жерлери 

төмөнкүлөр үчүн пайдаланылат: 

- ачык жана айкын соодалардын негизинде айыл чарба товар 

өндүрүүчүлөрүнө жана чарба жүргүзүүчү субъекттерге ижарага берүү үчүн; 

- үрөнчүлүк, асыл тукум, тажрыйба-селекциялык, эксперименттик 

чарбаларды жана мамлекеттик сорт сыноочу мекемелерди, ошондой эле айыл 

чарба кооперативдеринин иштеши үчүн; 

- аларды өнүктүрүүнүн бекитилген башкы пландарына ылайык, калктуу 

конуштардын аймактарын кеңейтүү үчүн; 

- аталган чарбанын чегинен тышкары иштеген жана жашаган (анын ичинде 

ушул чарбадан чыккандар), аталган чарбанын аймагына 1996-жылдын 1-

июлуна чейин туруктуу жашоого келген жарандарга орточо чарбалык жер 

үлүшүн берүү үчүн; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча мамлекеттик жана 

коомдук муктаждыктарды канааттандыруу үчүн. 

2. Кыргыз Республикасынын жарандарына менчикке же пайдаланууга 

берилген жана калк жашаган пункттан жөө барууга алыс болгон айыл чарба 

багытындагы жерлерди пайдалануу үчүн айыл чарба жерлеринде пайдаланууга 

жарактуу болбогон жер участокторун же түшүмдүүлүгү аз айыл чарба 

жерлеринде имараттарды жана курулуштарды куруу үчүн жер участокторун 

менчикке же пайдаланууга берүүгө жол берилет. Имараттарды жана 

курулуштарды куруу үчүн жер участогун берүү ыйгарым укуктуу орган 

тарабынан жүргүзүлөт. 

(КР 2011-жылдын 22-июлундагы N 117 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

74-статья. Өзгөчө баалуу айыл чарба жерлери 
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1. Сугат жана кайрак жерлер, кысыр аңыздар, көп жылдык мөмө-жемиш 

дарактары өстүрүлгөн жерлер, маданий жайыттар, чөп чабыктар жана түп-

тамырынан жакшыртылган жайыттар өзгөчө баалуу айыл чарба жерлерине 

кирет. 

2. Өзгөчө баалуу айыл чарба жерлерине гидротехникалык курулуштардан, 

сугат айдоо жерлерине күнөсканалардан жана тамчылатып сугаруу 

системасынын курулмаларынан башка имараттар менен курулуштарды курууга 

жол берилбейт. 

3. Өзгөчө баалуу айыл чарба жерлерин жерлердин башка түрлөрүнө 

которуу (трансфармациялоо) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 

белгиленген учурларда жүзөгө ашырылат. 

(КР 2015-жылдын 17-июнундагы N 134, 2016-жылдын 25-июлундагы N 

137, 2017-жылдын 25-июлундагы N 139 Мыйзамдарынын редакцияларына 

ылайык) 

75-статья. Мал айдалып өтүлүүчү трасса жана мал токтоочу 

аянтчалар катары пайдаланылуучу жер участоктору 

1. Мал токтоочу аянттары менен кошо мал айдалып өтүлүүчү трассалар 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан, анын компетенциясына 

ылайык белгиленет. 

2. Малдын менчик ээлери трасса менен мал айдап өткөн учурда 

келтирилген зыян үчүн жер участогунун менчик ээлеринин жана жерди 

пайдалануучулардын алдында жоопкерчилик тартат. 

13-Глава 

 Калктуу пункттардын (шаарлардын жана 

айылдык калктуу конуштардын) жерлери 

76-статья. Калктуу пункттардын (шаарлардын, шаар тибиндеги 

поселоктордун жана айылдык калктуу пункттардын) жерлери 

1. Калктуу конуштун чегиндеги бардык жерлер калктуу конуштардын 

жерине кирет. 

2. Калктуу конуштун чегиндеги бардык жерлер тиешелүү аймактык 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын карамагында болот. 

77-статья. Калктуу конуштардын жерлерин пайдалануу 

1. Калктуу конуштардын жерлери шаар куруу документтерине жана үй 

куруу жана жерди пайдалануу эрежелерине ылайык пайдаланылат. 
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2. Калктуу конуштардын башкы пландары өнөр жайы, турак жай жана 

башка курулуш, калк эс алуучу жайларды көрктөндүрүү жана жайгаштыруу 

үчүн калктуу конуштардын жерлерин пайдалануунун негизги багыттарын 

аныктайт. 

3. Үй куруу жана жерди пайдалануу эрежелери шаар куруунун бекитилген 

документтеринин негизинде иштелип чыгат жана өз алдынча башкаруунун 

жерлеринин участокторун пайдалануунун эрежелерин аныктайт. 

4. Калктуу конуштардын жер-чарба түзүлүшүнүн долбоору калктуу 

конуштардын курулуш түшпөөчү жана убактылуу козголбой турган жерлерин 

пайдалануунун негизги багыттарын аныктайт жана Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтү белгилеген тартипте бекитилет. 

5. Калктуу конуштардын чегараларында үй куруу үчүн жер участогуна 

укук берүү жергиликтүү ченемдик актылардын - жер пайдалануу жана үй куруу 

эрежелеринин жана бекитилген шаар куруу документтеринин негизинде 

жүргүзүлөт. 

Менчикке же калктуу конуштарга пайдаланууга берилген жер 

участокторун тандоону жана тиешелүү документтерди даярдоону архитектура 

жана курулуш органдары жүзөгө ашырат. 

6. Бөлүнүп берилген жер участокторуна объекттерди куруу мыйзам 

белгилеген тартипте жүзөгө ашырылат. Жеке же юридикалык жактардын 

менчигинде турган жер участогу убактылуу же объект курулганга чейин 

автомобиль транспортун коюучу жана токтотуучу жайларды уюштуруу үчүн, 

ошондой эле жеңил конструкциядагы (капиталдык эмес) байланыш 

курулмаларын санитардык талаптарды сактоо менен орнотуу үчүн 

пайдаланылышы мүмкүн. 

7. Курулуш үчүн убактылуу пайдаланылбаган калктуу конуштардын 

жерлери жеңилдетилген типтеги объектилерди (чатырларды, күркөлөрдү, 

санитардык талаптарды сактоо менен жеңил конструкциядагы (капиталдык 

эмес) базалык станцияларды, рекламалык такталарды жана башка капиталдык 

эмес объектилерди, автомобиль транспортун коюучу жана токтотуучу 

жайларды) салуу үчүн убактылуу пайдаланууга берилиши мүмкүн. 

8. (КР 2015-жылдын 20-июлундагы N 181 Мыйзамына ылайык күчүн 

жоготту)  

9. Субижарага берилиши мүмкүн болбогон мамлекеттик жана 

муниципалдык менчикте турган жер участокторун кошпогондо, калктуу 

конуштардын убактылуу пайдаланууга берилген жерлери ошол жерлерди 

максаттуу арналышына ылайык пайдалануу үчүн гана субижарага берилиши 

toktom://db/130982
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мүмкүн. Тиешелүү жер участокторунда турган жана ыйгарым укуктуу орган 

тарабынан катталган объекттер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык ижарага жана субижарага берилиши мүмкүн. 

10. Калктуу конуштардын жерлеринин аймагында башка тиешелүү 

категориядагы жерлер болушу мүмкүн. 

(КР 2004-жылдын 23-июнундагы N 77, 2005-жылдын 7-февралындагы N 

15, 2006-жылдын 20-январындагы N 7, 2011-жылдын 16-ноябрындагы N 213, 

2015-жылдын 20-июлундагы N 181, 2015-жылдын 28-июлундагы N 198, 2017-

жылдын 12-декабрындагы N 207 (12), 2019-жылдын 30-июлундагы N 107 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

78-статья. Калктуу конуштардын жалпы пайдалануудагы жери 

1. Калктуу конуштардын жалпы пайдалануудагы жерлери жол катнашы 

катары пайдаланылуучу, же болбосо калктын маданий-турмуш-тиричилик 

керектөөлөрүн канааттандыруучу (жолдор, көчөлөр, аянттар, тротуарлар, 

автомобиль жолдорунун жээгинде жайгашкан жана аны бойлоп өтүүчү жол 

четиндеги жер тилкелери, бак-дарактар, газондор, арыктар жана башка сугат 

тармактары, өткөөлдөр, бульварлар, скверлер, көлмөлөр ж.б.) жерлерден турат. 

2. Калктуу конуштардын жалпы пайдалануудагы жерлери менчикке 

берилбейт. Ушул статьянын 4-пунктунда каралган учурларды кошпогондо, 

өзгөчө учурларда алар ыйгарым укуктуу органдар тарабынан беш жылга чейин 

ижара шартында жеке жана юридикалык жактарга мөөнөттүү (убактылуу) 

пайдаланууга берилиши мүмкүн. 

3. Ыйгарым укуктуу орган тарабынан мөөнөттүү (убактылуу) 

пайдаланууга берилген жалпы пайдалануудагы жерлерге ушул статьянын 4-

пунктунда каралган учурларды кошпогондо, жеңил типтеги куруштарга 

уруксат берилиши мүмкүн. 

4. Жалпы пайдалануудагы жерлерде калктын маданий-тиричилик 

муктаждыгын камсыз кылуу жана канааттандыруу үчүн калкты социалдык-

тиричилик тейлөө объекттери менен жер алдындагы капиталдык курулмаларды 

(автомобиль транспортунун токтоочу жайларын, парковкаларды, тоннелдерди, 

өткөөлдөрдү), ошондой эле жер үстүндөгү жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жайларды, 

спорттук, концерттик жана балдар аянтчаларын уюштурууга, долбоорлоого 

жана курууга жол берилет. Жогоруда көрсөтүлгөн объекттерди курууда токой 

парктарынын, бульварлардын жана скверлердин аянттарын кыскартуунун 

чектери жергиликтүү кеңештердин чечимдери менен белгиленет. 

(КР 2005-жылдын 7-февралындагы N 15, 2015-жылдын 20-июлундагы N 

181 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 
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79-статья Калктуу конуштардын жерлерин зоналарга бөлүү 

1. Зоналарга бөлүү - калктуу конуштардын жерлеринин аймагын 

пайдалануунун функционалдык жана укуктук режимин белгилөө менен 

зоналарга бөлүү. 

2. Калктуу конуштардын аймагын функционалдык зоналарга бөлүү 

аймактарды пайдалануунун келечектүү (негизги) түрлөрүн жана шаар куруу 

чектөөлөрүн аныктоо үчүн шаар куруу документтеринин курамында аткарылат. 

3. Калктуу конуштардын аймагын укуктук зоналарга бөлүү жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдары тарабынан алардын юрисдикциясындагы 

чегараларда жерди пайдалануу жана үй куруу эрежелерин иштеп чыгуу жана 

ишке ашыруу жолу менен белгиленет. 

(КР 2006-жылдын 20-январындагы N 7 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

80-статья. Шаардын чеги 

1. Шаардын  чеги - шаардын жерлеринин тышкы чек арасы, ал аны 

жерлердин башка категорияларынан бөлүп турат жана шаарды, поселканы 

өнүктүрүүнүн белгиленген тартипте бекитилген башкы планынын негизинде 

аныкталат. 

2. Шаардын чеги калктуу конуштарды куруу долбоорунун башкы планын 

бекиткен орган тарабынан белгиленет жана өзгөртүлөт. 

3. Жер участокторун шаардын чегине киргизүү бул участоктордогу 

жерлерди пайдалануу укугун токтото албайт. 

(КР 2014-жылдын 18-июлундагы N 144 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

81-статья. Айылдык калктуу конуштардын чектери 

Айылдык калктуу конуштардын чектери айылдык калктуу конуштарды 

куруу долбоорунун башкы планын бекиткен орган тарабынан белгиленет жана 

өзгөртүлөт. 

14-Глава  

Өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын, 

энергетиканын, коргонуунун жерлери жана 

башка багыттагы жерлер 

82-статья. Өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын, 

энергетиканын жерлери жана башка багыттагы жерлер 
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1. Ушул Кодексте белгиленген тартипте тийиштүү максаттуу багыт үчүн 

жеке жана юридикалык жактарга берилген жерлер өнөр жайынын, 

транспорттун, байланыштын, энергетиканын жерлери жана башка багыттагы 

жерлер деп эсептелет. 

1-1. Энергетиканын жерлерине төмөнкүлөр үчүн бөлүнгөн жер 

участоктору кирет: 

1) жылуулук станцияларын жана башка электр станцияларын, алардын 

курулмаларын жана объекттерин тейлөөчү, ошондой эле энергиянын кайра 

жаралуучу булактарын пайдалануу боюнча объекттерди жайгаштырууга; 

2) электр берүүчү аба линияларды, электр берүүчү кабелдик линиялардын 

жердин үстүндөгү курулмаларын, подстанцияларды, бөлүштүрүүчү 

пункттарды, энергетиканын башка курулмаларын жана объекттерин 

жайгаштырууга. 

2. Өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын, энергетиканын жерлерин 

жана башка багыттагы жерлерди пайдалануу өзгөчөлүктөрү атайын мыйзамдар 

менен белгиленет. 

(КР 2016-жылдын 14-июнундагы N 80 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

83-статья. Коргонуунун жерлери 

1. Куралдуу күчтөрдүн аскер бөлүктөрүн, мекемелерин, аскердик-окуу 

жайларын жана башка уюмдарын жана коргонуу менен коопсуздук жагынан 

милдеттерди аткарган башка аскерлерди жайгаштыруу жана туруктуу иштетүү 

үчүн берилген жерлер коргонуунун жерлери деп эсептелет. 

2. Ыйгарым укуктуу органдар коргоо чөйрөсүндөгү мамлекеттик ыйгарым 

укуктуу органдын макулдугу менен коргоо муктаждыгы үчүн берилген 

жерлердин айрым жер участокторун айыл чарба максаттарына пайдалануу үчүн 

Кыргыз Республикасынын жактарына убактылуу пайдаланууга бере алат. 

(КР 2017-жылдын 1-июнундагы N 95 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

14-1-глава  

Пайдалуу кен чыккан жерлердин мамлекеттик 

резервинин жерлери 

(Глава КР 2019-жылдын 19-апрелиндеги N 49 Мыйзамына 

ылайык күчүн жоготту) 
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15-Глава 

 Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын 

жерлери 

84-статья. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын 

жерлеринин курамы 

1. Мамлекеттик коруктардын, улуттук жаратылыш парктарынын, 

заказниктердин (аңчылык кылуучу жерлерди кошпогондо), жаратылыш 

эстеликтеринин, ботаникалык бактардын, дендрологиялык жана зоологиялык 

парктардын, ден соолукту чыңдоочу багыттагы жаратылыш аймактарынын 

жерлери өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлерине кирет. 

2. Бул жерлердин курамына ошондой эле экологиялык, жаратылышты 

коргоочу, илимий, тарыхый-маданий, рекреациялык жана дарылоо-ден 

соолукту чыңдоо жагынан өзгөчө мааниси бар жаратылыш комплекстери жана 

объектилери бар жер участоктору кириши мүмкүн. 

85-статья. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын 

жерлеринин укуктук режими 

1. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлерине карата өзгөчө 

коргоо режими же чарба иштеринин жөнгө салынуучу режими белгиленет. 

2. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлеринин режими 

жаратылышты коргоо жөнүндө мыйзамдардын талабына жана башка атайын 

мыйзамдарга ылайык белгиленет. 

16-Глава  

Токой фондусунун жерлери 

86-статья. Токой фондунун жерлери 

Токойлуу жерлер, ошондой эле токою жок, бирок токой чарба 

муктаждыктары үчүн берилген жерлер токой фондусунун жерлерине кирет. 

87-статья. Токой фондусунун жерлерин берүү 

Токой фондусунун жерлери токой чарбасын жүргүзгөн уюмдарга 

мөөнөтсүз (мөөнөтүн көргөзбөстөн) же мөөнөттү (убактылуу) пайдаланууга 

берилет жана алар тарабынан ушул Кодексте жана Кыргыз Республикасынын 

токой мыйзамдарында белгиленген тартипте жана шарттарда пайдаланылат. 

Жеңил конструкциядагы (капиталдык эмес) байланыш курулмаларын 

орнотуу үчүн жер участокторун берүүгө жол берилет. 



68 
 

(КР 2019-жылдын 30-июлундагы N 107 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

88-статья. Токой фондусунун жерин айыл чарба максаттары үчүн 

мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууга берүү 

Токой фондусунун жерин айыл чарба максаттары үчүн мөөнөттүү 

(убактылуу) пайдаланууга берүү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 

ишке ашырылат. 

17-Глава 

 Суу фондусунун жерлери 

89-статья. Суу фондусунун жерлери 

Көлмөлөр (суулар, көлдөр, суу сактагычтар, каналдар), мөңгүлөр, саздар, 

гидротехникалык, гидроэнергетикалык жана башка суу чарба курулуштары 

ээлеген жерлер, ошондой эле көлмөлөрдү жээктей кеткен тилкелерге бөлүнгөн 

жерлер суу фондусунун жерлерине кирет. 

(КР 2016-жылдын 14-июнундагы N 80 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

90-статья. Суу фондусунун жерин пайдалануу 

1. Суу фондусунун жери белгиленген тартипте берилген уруксаты болгон 

учурда калктын ичүү, тиричилик, ден соолукту чыңдоо жана башка 

муктаждыктарын канааттандырууну камсыз кылуучу жайларды куруу жана 

эксплуатациялоо, ошондой эле суу чарба, айыл чарба, жаратылышты коргоо, 

өнөр жай, балык чарба, энергетика, анын ичинде кайра жаралуучу энергияны 

пайдалануу, транспорт жана башка керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн 

пайдаланылышы мүмкүн. 

Санитардык талаптарды сактоо менен жеңил конструкциядагы 

(капиталдык эмес) байланыш курулмаларын орнотуу үчүн өлчөмү 20 м2 

ашпаган жер участокторун пайдаланууга жол берилет. 

2. Суу фондусунун жерлерин пайдалануу тартиби ушул Кодекс жана 

Кыргыз Республикасынын суу мыйзамдары менен аныкталат. 

(КР 2016-жылдын 14-июнундагы N 80, 2019-жылдын 30-июлундагы N 107 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

91-статья. Суу коргоо зоналарынын жерлери 

1. Гидротехникалык курулуштардын жана жасалгалардын, дарыялардын, 

көлдөрдүн, суу сактагычтардын, каналдардын, суу алуучу жана коргоочу 
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жайлардын айланасына, ичүүчү жана техникалык суу менен жабдуу 

булактарынын тегерегине аларды кадыресе эксплуатациялоону камсыз кылуу 

максатында суу коргоо зоналары белгиленет. 

2. Суу коргоо зонасына кирген жер участоктору корголуучу объект 

карамагында турган жактар тарабынан пайдаланылат. 

3. Суу коргоо зоналарынын узундугу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 

тарабынан белгиленген тартипте аныкталат. 

92-статья. Суу фондусунун жерлерин убактылуу пайдаланууга берүү 

Суу фондусунун жерлери Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими 

менен айыл, токой, балык, аңчылык чарбаларынын муктаждыктары, 

энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануу боюнча объекттерди, 

жеңил конструкциядагы (капиталдык эмес) байланыш курулмаларын 

жайгаштыруу жана жер участогунун негизги максаттуу багытына каршы 

келбеген башка максаттар үчүн жеке жана юридикалык жактарга мөөнөттүү 

(убактылуу) пайдаланууга берилиши мүмкүн. 

(КР 2016-жылдын 14-июнундагы N 80, 2019-жылдын 30-июлундагы N 107 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

18-Глава 

 Запастагы жерлер 

93-статья. Запастагы жерлер 

1. Менчикке же пайдаланууга берилбеген бардык жерлер запастагы жер 

болуп саналат жана мамлекеттик менчик болуп эсептелет. 

2. Запастагы жерлерди түзүүнүн жана пайдалануунун тартиби Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет. 

(КР 2007-жылдын 26-февралындагы N 23, 2017-жылдын 1-июнундагы N 

95 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

Караңыз: 

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 30-мартындагы N 176 "Запастагы 

жерлерди пайдалануунун тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" 

токтому 

94-статья. Запастагы жерлерди берүү 

Ыйгарым укуктуу органдардын ээлигинде турган запастагы жерлер 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте айыл чарба 

жана башка максаттар үчүн пайдаланууга берилет. 
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(КР 2017-жылдын 1-июнундагы N 95 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

IV БӨЛҮМ  

ЖЕРЛЕРДИ КОРГОО. ЖЕРЛЕРДИН 

ПАЙДАЛАНЫЛЫШЫНА ЖАНА 

КОРГОЛУШУНА МАМЛЕКЕТТИК 

КОНТРОЛЬ. МАМЛЕКЕТТИК ЖЕР 

КАДАСТРЫ. ЖЕРГЕ ЖАЙГАШТЫРУУ 

19-Глава 

 Жерлерди коргоо 

95-статья. Жерлерди коргоонун максаттары жана милдеттери 

1. Жерлерди коргоо курчап турган жаратылыш чөйрөсүнүн бир бөлүгү 

катары жер участогун коргоого, жер участогун сарамжалдуу пайдаланууга, 

айыл чарбасында жана токой чарбасында пайдаланылган жерлерди негизсиз 

алып коюуга жол бербөөгө, ошондой эле кыртыштын асылдуулугун, айыл 

чарба жана токой чарба багытындагы жерлердин продуктуулугун калыбына 

келтирүүгө жана жогорулатууга багытталган укуктук, уюштуруучулук, 

экономикалык жана башка иш-чаралардын тутумун камтыйт. 

2. Жерлерди коргоо жер участокторунун менчик ээлери жана жерди 

пайдалануучулар тарабынан ушул Кодексте белгиленген ченемдерге жана 

талаптарга жана курчап турган чөйрөнү коргоо жөнүндө мыйзамдарга ылайык 

жүзөгө ашырылат. 

3. Жерлерди коргоонун максаты: 

1) жаратылышты коргоочу өндүрүш технологияларын колдонууну 

стимулдаштыруу жана токой-мелиорациялык иш-чараларды жүргүзүү жолу 

менен жердин деградацияланышына жана кыртыштуу катмарынын жана башка 

сапаттык көрсөткүчтөрүнүн бузулушуна жол бербөө; 

2) кыртыштын үстүңкү катмарын жакшыртууну жана калыбына 

келтирүүнү; 

3) деградацияланган же бузулган жер кыртышын жакшыртууну жана 

калыбына келтирүүнү камсыз кылуу; 

4) экологиялык нормативдерди сактоо болуп саналат. 

96-статья. Жерлерди коргоонун мазмуну 

1. Жер участокторунун менчик ээлери жана жерди пайдалануучулар: 

1) жер участокторун сарамжал пайдаланууну; 
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2) кыртыштын асылдуулугун, ошондой эле жердин башка касиеттерин 

калыбына келтирүүнү жана жогорулатууну; 

3) жерлерди бузулуудан, суу жана шамал эрозиясынан, селдерден, суу 

ташкынынан, саз басуудан, кайрадан шорго айлануудан, тыгыздалуудан, 

өндүрүштүн калдыктары, химиялык жана радиоактивдүү заттар менен 

булгануудан, бузулуунун башка процесстеринен коргоону; 

4) айыл чарба жерлеринин жана башка жерлердин карантиндик 

зыянкечтерден жана өсүмдүктөрдүн дарттарынан, отоо чөп, бадалдар басып 

кетүүдөн, жерлердин маданий-техникалык абалын начарлатуучу башка 

түрлөрдөн коргоону; 

5) бузулган жерлерди рекультивациялоону, жерлердин асылдуулугун жана 

башка пайдалуу касиеттерин калыбына келтирүүнү жана аны өз убагында 

чарбалык иштетүүгө тартууну; 

Караңыз: 

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-августундагы N 517 "Жер казынасын 

пайдалануу процессинде бузулган жерлерди рекультивациялоо жөнүндө 

жобону бекитүү тууралуу" токтому 

6) жерди бузууга алып келүү менен байланышкан жумуштарды 

жүргүзүүдө кыртыштын асылдуу катмарын сыйрып алууну, пайдаланууну жана 

сактоону; 

7) эгерде кыртыштын асылдуулугун башка жол менен калыбына келтирүү 

мүмкүн болбосо, бузулган айыл чарба жерлерин консервациялоону камсыз 

кылышат. 

2. Жерлерди коргоонун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 

тарабынан белгиленет. 

97-статья. Кыртыштагы зыяндуу заттардын топтолушунун жол 

берүүгө мүмкүн болгон ченемдери 

1. Жер кыртышын булгаган химиялык, бактериялык, бактериялык-мите, 

радиоактивдүү жана башка зыяндуу заттардын жол берүүгө мүмкүн болгон 

топтолушунун ченемдери адамдын саламаттыгын жана айлана-чөйрөнү коргоо 

кызыкчылыгында жердин абалына баа берүү үчүн белгиленет. 

2. Көрсөтүлгөн нормативдер менен аларды аныктоо ыкмалары Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет. 

98-статья. Жердин абалына таасир тийгизүүчү объекттердин, 

курулуштардын жана имарат жайлардын жайгаштырылышына, 
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долбоорлонушуна, салынышына жана пайдаланууга берилишине карата 

экологиялык, санитардык-гигиеналык жана башка атайын талаптар 

1. Жаңы жана реконструкциялануучу объекттерди, курулуштарды жана 

имарат жайларды жайгаштырууда, долбоорлоодо, салууда жана пайдаланууга 

берүүдө, ошондой эле жаңы технологияларды киргизүүдө жерлерди коргоо 

боюнча иш-чаралар каралууга жана жүзөгө ашырылууга, экологиялык, 

санитардык-гигиеналык жана башка атайын талаптардын (ченемдердин, 

эрежелердин, ченемдердин) сакталышы камсыз кылынууга тийиш. 

2. Жердин абалына терс таасир берүүчү объекттерди жайгаштыруу Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте жаратылышты 

коргоочу жана башка органдар менен макулдашылып, атайын экологиялык 

негиздемеге ылайык жүргүзүлөт. 

99-статья. Жерлерди консервациялоо 

Деградацияланган айыл чарба аянттарындагы, химиялык же 

радиоактивдүү заттар менен жол берүүгө мүмкүн болгон ченемдердин 

белгиленген чегинен ашык булганган жерлердин, ошондой эле карантиндик 

зыянкечтер жана өсүмдүктөрдүн илдеттери менен булганган жерлердин 

кыртышынын асылдуулугун калыбына келтирүү мүмкүн болбогон учурларда 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгиленген тартипте жерлерди 

консервациялоо каралат. 

20-Глава  

Жерлердин пайдаланылышына жана 

корголушуна контроль 

100-статья. Жерлердин пайдаланылышына жана корголушуна 

мамлекеттик контроль 

1. Жерлердин пайдаланылышына жана корголушуна мамлекеттик 

контроль ыйгарым укуктуу органдар жана башка мамлекеттик ыйгарым 

укуктуу органдар тарабынан ишке ашырылат. 

2. Өз компетенциясынын чегинде жерлерди пайдалануу жана коргоо 

маселелери боюнча мамлекеттик контролду ишке ашыруучу органдардын 

көрсөтмөлөрү жер участогунун менчик ээси же жерди пайдалануучулардын 

бардыгы үчүн милдеттүү. 

3. Жерлердин пайдаланылышына жана корголушуна мамлекеттик 

контролду жүргүзүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 

белгиленет. 
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21-Глава 

Мамлекеттик жер кадастры. Жерлердин 

мониторинги. Жерге жайгаштыруу 

101-статья. Мамлекеттик жер кадастры 

1. Мамлекеттик жер кадастры мамлекеттик кадастрлардын бирдиктүү 

системасынын составдык бөлүгү болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын 

жерлеринин табигый, чарбалык мүнөздөмөлөрү жана укуктук режими, 

кадастрдык карталар жана пландар таризинде жер участокторунун жайгашкан 

жери, өлчөмдөрү, чек аралары жөнүндө графикалык маалыматы, жерлердин 

курамы, саны, жерлердин сапаты жана алардын баасы тууралу баяндаманы, 

ошондой эле жер участогуна болгон укуктарды мамлекеттик каттоонун 

маалыматтарын камтыган маалыматтар менен документтердин 

системалаштырылган жыйындысын билдирет. 

2. Мамлекеттик жер кадастры Кыргыз Республикасынын жер фондусунун 

башка категорияларынын ичинде айыл чарба багытындагы жерлердин 

артыкчылыгын, айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүгө жерлердин жарактуулугун 

аныктоого мүмкүнчүлүк берген жерлердин сапатынын көрсөткүчтөрүн, айыл 

чарба жерлеринин асылдуулугун жана баалуулугун камсыз кылат. 

3. Мамлекеттик жер кадастрынын маалыматтары жерлерди пайдаланууну 

жана коргоону пландаштырууда, жерге жайгаштыруу иштерин жүргүзүүдө, 

чарбалык иш-аракеттерге баа берүүдө жана жерлерди пайдалануу жана коргоо 

менен байланышкан башка иш-чараларды жүзөгө ашырууда негиз болуп 

саналат, жер участогуна жана жер участогу менен бекем байланышта болгон 

кыймылсыз мүлккө болгон укук рыногундагы маалыматка суроо-талапты 

канааттандырып, жерге байланыштуу башка бүтүмдөрдү түзүүгө негиз болот. 

102-статья. Мамлекеттик жер кадастрынын максаты 

Бардык деңгээлдеги башкаруу органдарын, жеке жана юридикалык 

жактарды областтардын, райондордун, айылдык аймактын аймагында 

жайгашкан бүткүл республиканын жерлеринин сапаты жөнүндө жана айрым 

алынган жер участогу тууралу маалымат менен камсыз кылуу мамлекеттик жер 

кадастрынын максаты болуп эсептелет. 

(КР 2009-жылдын 11-мартындагы N 79 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

103-статья. Мамлекеттик жер кадастрын жүргүзүү 
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1. Мамлекеттик жер кадастрын жүргүзүү ушул Кодекстин жана Кыргыз 

Республикасынын башка нормативдик-укуктук актылардын негизинде 

жүргүзүлөт. 

2. Мамлекеттик жер кадастры аэрофототопографиялык, 

фотограмметрикалык, кадастрлык сүрөткө тартууларды, долбоорлоо-изилдөө, 

картографиялык жана баалоо иштерин жүргүзүү, кыртыштык, геоботаникалык 

жана башка изилдөөлөр жана иликтөөлөр жүргүзүү, мамлекеттик жер 

кадастрын жүргүзүүгө байланыштуу жерлердин мониторинги, жерлердин жана 

башка жумуштардын сандык жана сапаттык эсепке алынышы менен камсыз 

кылынат. 

104-статья. Мамлекеттик жер кадастрын жүргүзүүнүн негизги 

принциптери 

Төмөндөгүлөр: 

1) токой, суу жана башка кадастрлар менен өз ара байланыш жана шайкеш 

келүү принциптерине негизделген жер кадастры системасынын бирдиктүүлүгү; 

2) республиканын бүткүл аймагын толук камтуу; 

3) жер кадастрын жүргүзүүнүн үзгүлтүксүздүгү; 

4) Кыргыз Республикасында кадастрлык карталардын бирдиктүү 

системасын жана кадастрлык өлчөөлөрдүн бирдиктүү техникалык шарттарын 

колдонуу; 

5) мейкиндик координаттарынын бирдиктүү системасын колдонуу; 

6) жер-кадастр маалыматтарын иштеп чыгуунун бирдиктүү методикасы; 

7) жер-кадастр маалыматынын чындыгы, ачыктыгы, оперативдүүлүгү жана 

документалдуулугу; 

8) ишенимдүүлүгү, тактыгы жана жөнөкөйлүгү, актуалдуулугу, 

объективдүүлүгү, үнөмдүүлүгү, мүмкүн болушу, кызмат кылышынын узактыгы 

мамлекеттик жер кадастрын жүргүзүүнүн негизги принциптери болуп саналат. 

105-статья. Мамлекеттик жер кадастрын жүргүзүүнү жүзөгө 

ашыруучу орган 

Мамлекеттик жер кадастры мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын 

жана башка келип түшүүлөрдүн эсебинен атайын ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик орган тарабынан жүргүзүлөт. 

106-статья. Кыргыз Республикасынын жер фондусунун абалы жана 

аны пайдалануу жөнүндө мамлекеттик (улуттук) отчет 
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1. 1-январга карата абал боюнча Кыргыз Республикасынын жер 

фондусунун абалы жана аны пайдалануу жөнүндө мамлекеттик (улуттук) отчет, 

текст жана графикалык материалдар түрүндө Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн бекитүүсүнө берилет. 

2. Кыргыз Республикасынын жер фондусунун абалы жана аны пайдалануу 

жөнүндө мамлекеттик (улуттук) отчет жыл сайын түзүлөт жана жерлердин 

сандык жана сапаттык абалы жөнүндө, алардын жалпы республика боюнча 

жана администрациялык-аймактык түзүлүштөр боюнча алынган баалары, 

алардын категориялары, менчиктин түрлөрү боюнча бөлүштүрүлүшү жөнүндө 

жана башка маалыматты камтыйт. 

3. Жер кадастры жөнүндө толук отчет ар бир беш жылда түзүлөт. 

Караңыз: 

2000-жылдын 1-январына карата жерлерди мамлекеттик эсепке алуунун 

Жыйынтыктары; 

2001-жылдын 1-январына карата жерлерди мамлекеттик эсепке 

алуунун  Жыйынтыктары; 

2002-жылдын 1-январына карата жерлерди мамлекеттик эсепке алуунун 

Жыйынтыктары; 

2003-жылдын 1-январына карата жерлерди мамлекеттик эсепке алуунун 

Жыйынтыктары; 

2004-жылдын 1-январына карата жерлерди мамлекеттик эсепке алуунун 

Жыйынтыктары; 

2005-жылдын 1-январына карата жерлерди мамлекеттик эсепке алуунун 

Жыйынтыктары; 

2006-жылдын 1-январына карата жерлерди мамлекеттик эсепке алуунун 

Жыйынтыктары; 

2007-жылдын 1-январына карата жерлерди мамлекеттик эсепке алуунун 

Жыйынтыктары; 

2008-жылдын 1-январына карата жерлерди мамлекеттик эсепке алуунун 

Жыйынтыктары; 

2009-жылдын 1-январына карата жерлерди мамлекеттик эсепке алуунун 

Жыйынтыктары; 

2010-жылдын 1-январына карата жерлерди мамлекеттик эсепке алуунун 

Жыйынтыктары; 

2011-жылдын 1-январына карата жерлерди мамлекеттик эсепке алуунун 

Жыйынтыктары 
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2015-жылдын 1-январына карата жерлерди мамлекеттик эсепке алуунун 

Жыйынтыктары 

107-статья. Жер-кадастр документтери 

1. Төмөндөгүлөр: 

1) жерлердин жайгашкан жерин, менчикке же пайдаланууга берилген жер 

участокторунун сапаттык жана сандык абалын мүнөздөгөн документтер; 

2) айыл өкмөтүнүн, райондун, шаардын, областтын, Бишкек шаарынын, 

Ош шаарынын жана республиканын жер-кадастр китептери болуп эсептелет. 

2. Жер-кадастр документтерине ошондой эле картографиялык (кадастрлык 

карталар жана пландар), администрациялык-аймактык түзүлүштөрдүн чек 

аралары жана алардын баалуулугу жөнүндө маалыматтарды камтыган изилдөө 

жана башка материалдар кирет. 

(КР 2005-жылдын 4-июнундагы N 67 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

108-статья. Жер-кадастр документтерине киргизилүүчү маалыматтар 

1. Төмөндөгүлөр: 

1) жер участогунун менчик ээсинин же пайдалануучунун аты-жөнү; 

2) жер участогунун аянты; 

3) жер участогуна болгон менчиктин же пайдалануунун түрү; 

4) жер участогунун максаттуу пайдаланылышы; 

5) жер участогунун сервитуттары; 

6) жер участогунун бөлүнүшү жана бөлүнбөстүгү; 

7) жер участогунун коду жана номери; 

8) жерлердин курамы; 

9) жерлердин сапаттык мүнөздөмөсү; 

10) башка маалыматтар жер-кадастр китебине киргизилет. 

2. Мамлекеттик жер кадастрын жүргүзүүдө жер участогуна болгон 

укуктарды мамлекеттик каттоонун маалыматтары, жер жөнүндө маалыматтар 

бар токой, суу, шаар куруу жана башка кадастрлардан алынган маалыматтар 

пайдаланылышы мүмкүн. 

3. Мамлекеттик жер кадастрын жүргүзүү үчүн ушул статьяда көрсөтүлгөн 

маалыматтар министрликтер, мамлекеттик комитеттер, администрациялык 

ведомстволор, ишканалар, уюмдар, мекемелер, жеке жана юридикалык жактар 

тарабынан бекер берилет. 

109-статья. Жерлердин санын жана сапатын эсепке алуу 
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1. Жерлердин санын жана сапатын эсепке алуу алардын иш жүзүндөгү 

абалына жана пайдаланылышына жараша жүргүзүлөт. Бардык өзгөрүүлөр алар 

болуп өткөндөн кийин, ошол жерде катталат. Жерлерди эсепке алуунун 

маалыматтары ар бир жер участогу боюнча мамлекеттик жер-кадастр 

документтерине киргизилет. 

2. Эсептик маалыматтар жер участоктору жана жерлер, калк жашаган 

пункттар, айылдык аймактар, райондор, областтар жана жалпы республика 

боюнча түзүлөт. 

3. Жер участоктору боюнча жерлердин санын эсепке алуу жер 

участокторунун өлчөмүнө, алардын баалулугуна жана өлчөөнүн талап 

кылынган тактыгына жараша геодезиялык жана (же) картометрикалык усулдар 

менен жүргүзүлөт. 

4. Жерлердин сапатын эсепке алууга табигый айыл-чарбалык 

райондоштуруу, топтоштуруу, кыртыштарды классификациялоо жана 

бонитировкалоо, алардын агроэкономикалык, экологиялык, технологиялык 

жана шаар куруу белгилери боюнча мүнөздөмөсү кирет. 

5. Жерлердин өлчөмдөрү, жайгашкан жери, саны, сапаты, жерлердин 

курамы жөнүндө зарыл маалыматтар аларды алгачкы эсепке алууда 

чагылдырылат, ал эми жерлердин курамында, алардын сапатында жана 

пайдалануунун түрүндө келип чыккан өзгөрүүлөр жерлерди күндөлүк эсепке 

алууну жүргүзүү процессинде, кыртышты иликтөөдө жана шордуулукту 

аныктоодо, геоботаникалык изилдөөдө, жерлердин мониторингинде аныкталат. 

6. Жерлерди негизги эсепке алуу мезгил-мезгили менен ошол жерлер 

жайгашкан чектердеги өзгөрүүлөрдүн олуттуу топтолушуна, жер 

участокторунун жана жерлердин пайдаланылышынын абалына жана мүнөзүнө 

жараша тиешелүү масштабдагы пландаштыруу-картографиялык негиздерди 

милдеттүү түрдө жаңыртуу менен, жерлерди инвентаризациялоону, кыртышты, 

геоботаникалык жана башка жерлердин мониторингин изилдөөнү жүргүзүү 

менен өткөрүлөт. 

7. Мамлекеттик каттоо органдары мамлекеттик жер кадастрын жүргүзүү 

милдети жүктөлгөн органдарга жер участокторунда болуп жаткан өзгөрүүлөр 

жөнүндө так маалыматтарды өз убагында берип турууга милдеттүү. 

(КР 2009-жылдын 11-мартындагы N 79 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

110-статья. Кыртышты бонитировкалоо 

Кыртышты бонитировкалоо жерлердин сапаттык абалын мүнөздөйт жана 

кыртыштын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу, 
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жер участогунун нарктык баасын (ченемдик баасын) аныктоо үчүн негиз болуп 

саналат. 

Караңыз: 

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 25-февралындагы N 87 "Кыргыз 

Республикасында кыртыштын бонитетин аныктоо тартибин бекитүү 

жөнүндө" токтому 

111-статья. Жердин нарктык баасы (ченемдик баа) 

1. Бардык категориялардагы жерлердин нарктык баасы (ченемдик баа) 

натуралдык жана нарктык көрсөткүчтөрдүн тутумунун жардамы аркылуу 

жүргүзүлөт. Жердин нарктык баасы (ченемдик баа) мыйзамдарда белгиленген 

тартипте аныкталат. 

Караңыз: 

КР Өкмөтүнүн 2002-жылдын 4-февралындагы N 47 токтому менен 

бекитилген Айыл чарба багытындагы жерлердин нарктык баасын 

(нормативдик баасын) аныктоо тартиби 

2. Ар кандай максаттык багыттагы жерлердин нарктык баасы (ченемдик 

баа): жерди пайдалануунун натыйжалуулук деңгээлин, жер салыгынын 

ставкаларын эсептөөнү, жерлерди мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар 

үчүн алып коюуда келтирилген коромжулуктар менен зыяндардын ордун 

толтурууну белгилөө үчүн жүргүзүлөт. 

3. Жерлердин нарктык баасы (ченемдик баа) боюнча маалыматтар жерге 

баа берүүчү маалыматты түзөт. 

(КР 2009-жылдын 26-майындагы N 171 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

112-статья. Жер-кадастр китеби 

Жер-кадастр китеби жерлерди эсепке алуу жана баалоо боюнча негизги 

документ болуп эсептелет жана анын турган жерин, максаттык багытталышын, 

жер участогуна болгон менчик укугун же пайдаланууга болгон укугун, жер 

участогунун сапаттык жана сандык абалы, жана бааланышы жөнүндө маалымат 

булагын аныктоо үчүн бардык зарыл маалыматтарды камтыйт. 

113-статья. Кадастрдык сүрөткө тартуу 

Кадастрдык сүрөткө тартуу жер участокторунун чек араларын белгилөө, 

аларды координациялоо жана кадастр карталарында жана пландарында 

чагылдыруу максатында аткарылуучу топографиялык сүрөткө тартуунун бир 

түрү болуп эсептелет. Кадастрдык сүрөткө тартуу топографиялык-геодезиялык 
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жумуштарды жүргүзүүгө белгиленген техникалык талаптарга ылайык 

аэрофототопографиялык, фотограмметриялык же жердеги ыкмалар менен, жер 

участогунун өлчөмдөрүндө шартталган масштабдарда жүзөгө ашырылат. 

Кадастрдык сүрөткө тартууга кыртыштык, геоботаникалык, мелиоративдик, 

агрохимиялык жана башка атайын изилдөөлөр жана иликтөөлөр кирет. 

114-статья. Жер-кадастр карталары жана пландары 

1. Кадастрлык карталар жана пландар жер-кадастрынын курамдык 

(графикалык) бөлүгү болуп эсептелет. 

2. Кыргыз Республикасында кадастрдык карталарды жана пландарды түзүү 

жана актуалдуу абалда кармоо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык жүзөгө ашырылат. 

3. Кадастрдык карталар жана пландар салт болуп калган аналогиялык 

түрдө да, ошондой эле электрондук түрдө да түзүлөт жана жаңыланат. 

4. Мамлекеттик жер кадастрын жүргүзүүнүн деңгээлине жараша: 

1) областтар менен Бишкек жана Ош шаарларынын чек аралары жана 

коддору чагылдырылган Кыргыз Республикасынын кадастрдык картасы; 

2) администрациялык райондор менен областтык шаарлардын (райондук 

багыттагы) чек аралары жана коддору чагылдырылган областтын кадастрдык 

картасы; 

3) шаардын ичиндеги администрациялык райондордун чек аралары жана 

коддору чагылдырылган Бишкек шаарынын кадастрдык картасы; 

4) эсептик кварталдардын чек аралары жана коддору чагылдырылган 

администрациялык райондун, областтык (райондук) багыттагы шаардын 

кадастрдык картасы; 

5) жер участокторунун ээлеринин жана жерди пайдалануучулардын чек 

аралары жана коддору чагылдырылган айылдык аймактын кеңешинин 

кадастрдык планы; 

6) жер участокторунун чектери жана сандары чагылдырылган эсептик 

кварталдын кадастрдык планы түзүлөт жана контролдоочу абалда кармалып 

турат. 

(КР 2005-жылдын 4-июнундагы N 67, 2009-жылдын 11-мартындагы N 79 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

115-статья. Жер жөнүндө мамлекеттик жер-кадастр маалымат тутуму 

1. Жер жөнүндө мамлекеттик жер-кадастр маалымат тутуму илимий жана 

практикалык милдеттерди чечүү үчүн (инвентаризация, баалоо, пландаштыруу, 

болжолдоо, жер ресурстарын жана башкаларды башкаруу). 

toktom://db/56597
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2. Жер жөнүндө мамлекеттик жер-кадастр маалымат тутуму; багыты 

боюнча көп максаттуу жана адистештирилген; аймактык камтуусу боюнча 

чектелген (райондук, шаардык), региондук жана республикалык болуп бөлүнөт. 

116-статья. Жер кадастр маалыматын колдонуу 

1. Жер кадастр маалыматы жерди каттоону, жерди эсепке алууну, жерге баа 

берүүнүн маалыматтарынын жыйындысын түзөт жана мамлекеттик бийлик 

жана башкаруунун бардык деңгээлдердеги органдарынын, ошондой эле ишке 

тиешеси бар жеке жана юридикалык жактардын пайдаланышы үчүн арналат. 

2. Мамлекеттик жер кадастрынын маалыматтары жерлерди пайдаланууда, 

калыбына келтирүүдө жана коргоодо, жер участокторун берүүдө жана алып 

коюуда, жер акысынын өлчөмдөрүн аныктоодо, жерге жайгаштырууну 

жүргүзүүдө, чарбалык ишке баа берүүдө жана жерлерди пайдаланууга жана 

коргоого байланыштуу башка иш-чараларды жүзөгө ашырууда милдеттүү 

түрдө колдонулууга тийиш. 

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан жер-кадастр маалыматына 

мүмкүнчүлүк алууга карата чектөөлөр же тыюу салуулар белгилениши мүмкүн. 

4. Бюджеттен каржылануучу мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдары 

үчүн жер-кадастр маалыматтары акысыз, ал эми башка жеке жана юридикалык 

жактар үчүн белгиленген тартипте бекитилген баалар боюнча акы алуу менен 

жүргүзүлөт. 

5. Жер кадастры үчүн чогултулуучу маалыматтар жерге болгон укукту 

юридикалык каттоо үчүн талап кылынбайт. 

117-статья. Жерлердин мониторинги 

1. Жерлердин мониторинги өзгөрүүлөрдү өз убагына аныктоо, аларга баа 

берүү, терс процесстердин кесепеттеринин алдын алуу жана четтетүү болуп 

эсептелет. 

2. Жерлердин мониторинги жер ресурстарын пайдалануу боюнча 

мамлекеттик орган, курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик орган 

тарабынан мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт. 

3. Жерлердин мониторингинин структурасы, мазмуну жана тартиби 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет. 

Караңыз: 

КР Өкмөтүнүн 1999-жылдын 1-мартындагы N 115 токтому менен 

бекитилген Кыргыз Республикасындагы айыл чарба багытында жерлердин 

мониторинги жөнүндө жобо 
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118-статья. Жерге жайгаштыруу 

1. Жерге жайгаштыруу жерлерди сарамжал пайдаланууну жана коргоону, 

жагымдуу экологиялык чөйрөнү түзүүгө жана жаратылыш ландшафттарын 

жакшыртууга багытталган иш-чаралардын тутумун камтыйт. 

2. Жерге жайгаштыруу атайын ыйгарым укук берилген мамлекеттик орган 

тарабынан республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин каражаттарынын, 

ошондой эле башка келип түшүүлөрдүн эсебинен жүзөгө ашырылат. 

3. Жерге жайгаштыруу долбоорлорун иштеп чыгуу жер участокторунун 

ээлеринин же жерди пайдалануучулардын сунуштамасы боюнча алардын 

эсебинен юридикалык жактар же атайын ыйгарым укук берилген мамлекеттик 

орган тарабынан жүргүзүлүшү мүмкүн. 

4. Жерге жайгаштыруунун тартиби жана аны өткөрүүнүн мазмуну Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет. 

Караңыз: 

КР Өкмөтүнүн 1999-жылдын 27-декабрындагы N 715 токтому менен 

бекитилди Жерге жайгаштыруу жана аны жүргүзүү тартиби жөнүндө жобо 

(КР 2003-жылдын 5-декабрындагы N 227 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

22-Глава  

Жер талаштарын чечүү жана жер мыйзамдарын 

бузуу үчүн жоопкерчилик 

119-статья. Жер талаштары 

1. Жерге байланыштуу укуктук мамилелерден келип чыгуучу талаштар 

жер участогун берген ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан чечилет. 

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими менен макул болбогон учурда 

жер талаштары сот тартибинде каралат. 

2. Жер участогун берүүгө, алып коюуга жана укукту токтотууга 

байланыштуу жер талаштары сот тарабынан гана чечилет. 

120-статья. Жер мыйзамдарын бузгандык үчүн жоопкерчилик 

Кызмат адамдары, жер участокторунун ээлери жана жерди 

пайдалануучулар жер мыйзамдарын бузгандыгы үчүн Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында белгиленген граждандык, 

администрациялык жана жазык жоопкерчилигине тартылат. 
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Кыргыз 

Республикасынын 

Президенти 

  

А.Акаев 

      

1999-жылдын 30-

апрелинде 

  Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

Мыйзам чыгаруу 

жыйыны тарабынан 

кабыл алынган 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 

Бишкек шаары, 2004-жылдын 13-августу N 122 

"Кыргыз Республикасынын Жер кодексин 

колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 6-статьясынын 

7-пунктунун чечмелөө тууралуу 

1-статья. 

"Кыргыз Республикасынын Жер кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын Кыргыз Республикасынын Жер 

кодекси колдонууга киргизилгенге чейин белгиленген тартипте алган жер 

участокторуна жеке жана юридикалык жактардын жеке менчик укугун таанууга 

тиешелүү 6-статьясынын 7-пунктунун колдонулушу жер участогу мөөнөттүү 

(убактылуу) пайдаланууга берилген учурларды албаганда Кыргыз 

Республикасынын Жер кодекси колдонууга киргизилгенге чейин мыйзамдар 

менен белгиленген тартипте менчиктештирилген имараттарга, курулмаларга 

жана жайларга бекитилген жер участокторуна да жайылтылат. 

Бул учурда имаратка жана курулмага менчиктештирүү документтери жер 

участогуна укук белгилөөчү документ болуп эсептелет. 

Жер участогунун чек аралары аларды идентификациялоого мүмкүндүк 

берүүчү колдо бар документтердин негизинде аныкталат, алар жок болсо - 

чектеш жер участокторунун менчик ээлери менен макулдашылган мамлекеттик 

toktom://db/10430
toktom://db/10376
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file:///C:/Users/onkioz-u0/AppData/Local/Temp/Toktom/a1f5609c-b4ee-45a8-80a7-1a2d40daffa8/document.htm%23st_6
toktom://db/10430


83 
 

жерге жайгаштыруу кызматы тарабынан даярдалган кадастрдык пландын 

негизинде аныкталат. 

Жер участогун чек аралар боюнча башка адамдардын укуктук дооматтары 

тиешелүү документтерди талап кылат. 

Менчиктештирүү документтери жана кадастрдык план жер участогуна 

менчик укугун каттоо жана кийин жол-жоболоштуруу менен жер участогуна 

жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акт берүү үчүн негиз болуп саналат. 

Караңыз: 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 20-июнундагы N 449 

"Кыргыз Республикасынын Жер кодекси колдонууга киргизилгенге чейин 

менчиктештирилген имараттардын жана курулуштардын алдындагы жер 

участокторуна жеке менчик укугун мамлекеттик каттоонун тартиби 

жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому 

2-статья. 

Ушул Мыйзам жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. 

"Эркин Тоо" газетасынын 2004-жылдын 27-августунда N 73-74 

жарыяланды 

  

Кыргыз 

Республикасынын 

Президенти 

  

А.Акаев 

      

2004-жылдын 23-

июнунда 

  Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

Мыйзам чыгаруу 

жыйыны тарабынан 

кабыл алынган 

  

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

2006-жылдын 20-июнундагы N 449 

токтому менен бекитилген 
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Кыргыз Республикасынын Жер Кодекси колдонууга 

киргизилгенге 

чейин менчиктештирилген имараттардын жана курулуштардын 

алдындагы жер участокторуна жеке менчик укугун 

мамлекеттик каттоодон өткөрүү тартиби жөнүндө 

ЖОБО 
 

I. Негизги жоболор 

II. Кыргыз Республикасынын Жер кодекси колдонууга киргизилгенге 

чейин менчиктештирилген имараттарга жана курулмаларга тиешелүү 

жер участокторунун чектерин аныктоо тартиби 

 

Кыргыз Республикасынын Жер кодекси колдонууга киргизилгенге чейин 

менчиктештирилген имараттардын жана курулуштардын алдындагы жер 

участокторуна жеке менчик укугун мамлекеттик каттоодон өткөрүү тартиби 

жөнүндө бул Жобо (мындан ары - Жобо) "Кыргыз Республикасынын Жер 

кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын 6-статьясынын 7-пунктун чечмелөө тууралуу" Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу максатында иштелип чыккан жана 

Кыргыз Республикасынын Жер кодекси колдонууга киргизилгенге чейин 

менчиктештирилген имараттардын жана курулмалардын алдындагы жер 

участокторуна жеке менчик укукту мамлекеттик каттоонун, жер 

участокторунун чек араларын аныктоонун, жер участокторуна жеке менчик 

укук жөнүндө мамлекеттик актыны тариздөөнүн жана берүүнүн тартибин 

аныктайт. 

Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Жер кодекси колдонууга 

киргизилгенге чейин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген 

тартипте мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууга берилген жер участокторуна, 

ошондой эле көп кабаттуу үйлөрдүн алдындагы жер участокторуна карата 

колдонулбайт. 

 

I. Негизги жоболор 

 

1. Бул Жободо колдонулуучу түшүнүктөр: 

имараттар жана курулуштар - жер менен бекем байланышкан, арналышына 

өлчөөсүз зыян келтирбестен көчүрүү мүмкүн болбогон ар кандай курулуштар 

жана курулмалар; 

жерди пайдалануучу - жер участогун пайдалануу укугу мөөнөтсүз 

(мөөнөтүн көргөзбөстөн) же мөөнөттүү (убактылуу) берилген, өткөрүлгөн, же 

өткөн жеке адам же юридикалык жак; 

жер участогу - туюк чектелген жер аянты; 

жер участогуна укук - жер участогуна менчик укугу же жер участогун 

мөөнөтсүз (мөөнөтүн көргөзбөстөн) же мөөнөттүү (убактылуу) пайдалануу 

укугу; 
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укукту күбөлөндүрүүчү документ - кыймылсыз мүлктүн бирдигине менчик 

укугун жана башка укуктарды белгилөөчү, өткөрүп берүүчү, чектөөчү же 

токтотуучу документтер (тийиштүү компетенттүү органдын чечими, келишим, 

соттун чечими ж.б.), ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 

31-статьясында көрсөтүлгөн жер участогуна укукту күбөлөндүрүүчү 

документтер; 

чарбалар аралык жер чектөө - жаңы жер участокторун түзүү же мурда 

барларын өзгөртүү жолу менен жер пайдаланууну жөнгө салуу боюнча иш-

чаралардын (укуктук, техникалык ж.б.) процесси жана системасы. 

2. Мамлекеттик жана муниципалдык жер пайдалануучуларды эсепке 

албаганда, жер участогун туруктуу пайдалануу укугун Кыргыз 

Республикасынын Жер кодекси колдонууга киргизилгенге чейин белгиленген 

тартипте алышкан жеке адамдардын жана юридикалык жактардын жер 

участогуна жеке менчик укуктары документтерди кайрадан тариздебестен, 

акысыз жана кошумча акы төлөбөстөн таанылат, тактап айтканда: 

- имараттарга жана курулмаларга бекитилген жер участокторуна; 

- имараттарды жана курулмаларды куруш үчүн арналган жер 

участокторуна. 

3. Кыргыз Республикасынын Жер кодекси колдонууга киргизилгенге 

чейин жеке адамда же юридикалык жакта жер участогун туруктуу пайдалануу 

укугу жөнүндө укук белгилөөчү документтердин же жерди пайдаланууга 

укугун ырастоочу документтин болушу ал жеке адамдардын жана юридикалык 

жактардын жер участогуна карата жеке менчик укугун таануу үчүн жана 

баштапкы (системдик) же өздөрү баргандагы каттоонун жүрүшүндө алардын 

менчик укугун кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо органдарында каттоо үчүн 

жетиштүү негиз болот жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, 

шаарлардын мэрияларынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын 

жер участокко укукту берүү, аны мурдатан турган имараттарга же 

курулмаларга бекитүү жөнүндө жаңы чечим чыгарышы талап кылынбайт. 

4. Эгерде, менчиктештирүү процессине чейин жана андан кийин да 

менчиктештирилген имараттардын жана курулмалардын алдындагы жерге 

ээлик кылуу жана пайдалануу укугун аныктоочу же ырастоочу документтер 

жок болсо же калыбына келтирүү мүмкүн болбосо, имаратты же курулманы 

менчиктештирүү документтери жер участокторуна болгон укукту аныктоочу 

документ болуп эсептелет. 

5. Жер участогуна жеке менчик укугу жөнүндө Мамлекеттик акты мурда 

жерге ээлик кылууга жана пайдаланууга укугун ырастаган документи жок жеке 

адамдарга жана юридикалык жактарга, ошондой эле жер участогун пайдалануу 

укугу жөнүндө мурда Кыргыз Республикасынын Жер кодекси колдонууга 

киргизилгенге чейин берилген мамлекеттик актыларды ыктыярдуу 

алмаштыргысы келгендерге берилет. Жер участогуна жеке менчик укук 

жөнүндө Мамлекеттик акты Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен 

белгиленген бааларга ылайык акы төлөп таризделет жана берилет. 
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II. Кыргыз Республикасынын Жер кодекси колдонууга 

киргизилгенге чейин менчиктештирилген имараттарга жана 

курулмаларга тиешелүү жер участокторунун 

чектерин аныктоо тартиби 

 

6. Менчиктештирилген имараттарга жана курулуштарга тиешелүү жер 

участокторунун чектерин аныктоо жана менчик укугун мамлекеттик каттоодон 

өткөрүү Кыргыз Республикасын Өкмөтүнө караштуу Кыймылсыз мүлккө 

укуктарды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин райондук (шаардык) жерге 

жайгаштыруу башкармалыктары (мындан ары - Мамкаттонун райондук 

(шаардык) башкармалыгы) тарабынан ишке ашырылат. 

7. Менчиктештирилген имараттарга жана курулуштарга тиешелүү жер 

участокторун мамлекеттик каттоодон өткөрүү жөнүндө арыз Кыргыз 

Республикасынын Мамкаттоосунун райондук (шаардык) башкармалыгына 

берилет. 

Арызга менчик укугун аныктаган төмөнкүдөй менчиктештирүү 

документтери тиркелет: 

1) Өзүнчө имаратты (курулманы) менчиктештирүүдө: 

- менчиктештирүү боюнча ыйгарым укуктуу уюмдун имаратты 

(курулманы) жеке менчикке өткөрүп берүү жөнүндө чечиминин көчүрмөсү (же 

менчик укугун өткөрүп берүү жөнүндө ыйгарым укуктуу уюм менен түзүлгөн 

келишимдин көчүрмөсү, же менчик укугуна ыйгарым укуктуу орган берген 

күбөлүктүн көчүрмөсү же мамлекеттик мүлк менчиктештирилген тооруктун 

жыйынтыгы жөнүндө протоколдун көчүрмөсү); 

- менчиктештирилген мүлктүн баасын толук төлөгөндүгү жана карызы жок 

экендиги жөнүндө документ (менчиктештирүү боюнча ыйгарым укуктуу 

органдын маалымкаты). 

2) Курамына бир нече имарат (курулуштар) кирген мамлекеттик ишкананы 

(чарбалык коомго өзгөртүп уюштурбастан) мүлктүк комплекс катары 

менчиктештиргенде: 

- ыйгарым укуктуу органдын ишкананы жеке менчикке энчилөө жөнүндө 

чечиминин көчүрмөсү (же менчик укугун өткөрүп бергендик жөнүндө ыйгарым 

укуктуу орган менен түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү, же менчик укугу 

жөнүндө ыйгарым укуктуу орган берген күбөлүктүн көчүрмөсү, же 

мамлекеттик мүлк менчиктештирилген тооруктун жыйынтыгы жөнүндө 

протоколдун көчүрмөсү); 

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча 

мамлекеттик комитети берүүчү Негизги каражаттарды инвентаризациялоо жана 

баалоо актысынын көчүрмөсү, менчиктештирилген ишканага кирген 

имараттарды жана курулмаларды көрсөтүү менен; 

- менчиктештирилген мүлктүн баасын толук төлөгөндүгү жана карызы жок 

экендиги жөнүндө документ (менчиктештирүү боюнча ыйгарым укуктуу 

органдын маалымкаты). 

3) Мамлекеттик ишкана чарбалык коомго өзгөртүлсө: 
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- ыйгарым укуктуу органдын мамлекеттик ишкана чарбалык коомго 

айлантылганы жөнүндө чечиминин көчүрмөсү; 

- менчиктештирүү боюнча ыйгарым укуктуу орган берүүчү Негизги 

каражаттарды инвентаризациялоо жана баалоо актысынын көчүрмөсү, коомдун 

уставдык капиталына кирген имараттарды жана курулмаларды көрсөтүү менен. 

Талаш учурларда, тактоону талап кылган учурларда зарыл болсо 

менчиктештирүү боюнча ыйгарым укуктуу орган суроо боюнча 

менчиктештирилген имараттын жана курулуштун жер участогунун чегин 

идентификациялоого мүмкүндүк берүүчү башка документтердин копиясын 

(көчүрмөсү) берет, эгерде менчиктештирүү ишинде айтылган документтер 

болсо. 

8. Жер участогунун чектери аларды идентификациялоого мүмкүндүк 

берүүчү колдо болгон документтердин негизинде, алар жок болсо - Кыргыз 

Республикасынын Мамкаттоосунун райондук (шаардык) башкармалыгы 

даярдаган жана жанаша жер участокторунун менчик ээлери менен 

макулдашылган кадастрдык пландын негизинде аныкталат. 

9. Кыргыз Республикасынын Мамкаттоосунун райондук (шаардык) 

башкармалыгы менчиктештирилген имараттын жана курулуштун жер 

участогунун чегин идентификациялоого мүмкүндүк берүүчү бардык болгон 

материалдарды, анын ичинде менчиктештирүү документтерин, жер 

кадастрынын маалыматтарын, жерлерге же имараттарга мурун жүргүзүлгөн 

инвентаризациянын материалдарын, пландык-картографиялык пландарды жана 

башка материалдарды изилдеп чыгат. 

10. Жер участогунун чегин идентификациялоого мүмкүндүк берүүчү 

документтер жок болсо, Кыргыз Республикасынын Мамкаттоосунун райондук 

(шаардык) башкармалыгы мамлекеттик архивге, архитектура жана курулуш 

органдарына, менчиктештирүү боюнча ыйгарым укуктуу органдарга жер 

участогу менчиктештирилген объектиге берилгенин (бекитилгенин) ырастоочу 

документтердин бар экендиги жөнүндө, анын ичинде имарат жана курулуш 

мамлекеттик же коммуналдык менчикте турган мезгилде бар экендиги жөнүндө 

суроо жиберет. 

11. Бул Жобонун 10-пунктунда көрсөтүлгөн органдар алардын архивинде 

болгон жер участогун берүү (бекитүү) жөнүндө документтердин көчүрмөсүн же 

суралып жаткан тийиштүү документтердин жоктугу жөнүндө маалымкатты 

Кыргыз Республикасынын Мамкаттоосунун райондук (шаардык) 

башкармалыгына 10 күндүн ичинде жиберүүгө милдеттүү. 

12. Менчиктештирилген имараттын жана курулуштун чек арасын 

идентификациялоого мүмкүндүк берүүчү документтер табылса, жер 

участогунун чектери ошол документтер боюнча жер участогунун иш жүзүндөгү 

абалына салыштырылат жана алар шайкеш болсо жер участогуна жеке менчик 

укугу жөнүндө мамлекеттик акты даярдалат. 

Чек араны салыштыруу инструмент менен сүрөткө тартуу жолу менен 

белгиленген тартипте аткарылат. 
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Жер участогунун документте көрсөтүлгөн чек арасы иш жүзүндөгү 

абалына туура келбесе, анда жанаша жер пайдалануучулардын жана менчик 

ээлеринин документтери изилденет. Талаш маселелер макулдашуу жолу менен, 

анын ичинде компенсация төлөө жана талашып жаткан жактардын 

документтерине оңдоо киргизүү жолу менен, же макулдашууга жетишилбесе 

соттук тартипте чечилет. 

13. Менчиктештирилген имараттын жана курулуштун жер участогунун чек 

арасын идентификациялоого мүмкүндүк берүүчү документтер жок болсо жер 

участогунун кадастрдык планы түзүлүп, ага чектеш жер участокторунун 

менчик ээлеринин же жер участогун пайдалануучулардын баарын көрсөтүү 

менен жер участогунун болгон чек аралары тартылат. Жер участогунун чек 

арасы чарбалар аралык жер чектөө тартибинде аныкталат. 

14. Жер чектөө иштери төмөнкүдөй иретте жүргүзүлөт: 

- даярдоо иштери; 

- жер участокторун жана алардын сырткы чек араларын талаалык изилдөө; 

- кадастрдык планды түзүү, жер участогунун чек арасын жанаша жер 

пайдалануучулар менен макулдашуу; 

- жер участогунун чек арасын натурага (жерге) түшүрүү; 

- жер участогуна жеке менчик укук жөнүндө мамлекеттик актыны 

тариздөө. 

15. Жер участогун талаалык изилдөөдө төмөнкүлөр аныкталат: 

- жерди иш жүзүндө пайдалануунун жерге ээлик кылуу жана пайдалануу 

укугун күбөлөндүрүүчү документтерге, жерди эсепке алуу маалыматтарына 

ылайык келүүсү жана сервитуттардын бар экендиги; 

- чектерди аныктоочу белгилердин бар экени жана сакталышы; 

- жер участогунун чектери текшерилгени тууралуу акты түзүлөт; 

- жер участогунун чек арасы жанаша жер участокторунун менчик ээлери 

менен макулдашылат. 

16. Чарбалар аралык жер чектөө долбоору текст түрүндөгү жана 

графикалык материалдардан турат. 

Тексттик бөлүмүндө төмөнкүдөй материалдар болот: 

- жер участогунун менчик ээсинин жер участогунун чек арасын аныктоо 

жөнүндө арызы; 

- жер участогуна укукту күбөлөндүрүүчү документтер; 

- жер участогунун чек арасын макулдашуу жөнүндө акты. Графикалык 

бөлүмү жер участогунун схемасынан жана кадастрдык планынан турат. 

17. Жер участогунун чек арасын натурага (жерге) чыгаруу төмөнкүдөй 

иретте ишке ашырылат. 

- даярдоо иштери (геодезиялык маалыматтарды көчүрүү, иш чиймелерин 

даярдоо); 

- талаа иштери (бурчтарды геодезиялык өлчөө жана линияларды ченөө, чек 

араларды аныктоо, чекти бөлүүчү белгилерди орнотуу ж.б.); 

- камералдык иштери (талаалык өлчөө материалдарын иштетүү, аянтын 

эсептеп чыгаруу, жыйынтыктоо документтерин тариздөө). 
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18. Менчиктештирүү документтеринин жана кадастрдык пландын 

негизинде кыймылсыз мүлккө укук мамлекеттик каттоодон өткөрүлөт жана 

Жер участогуна жеке менчик укук жөнүндө мамлекеттик акты таризделет. 

19. Менчиктештирилген имараттын жана курулуштун жер участогунун чек 

арасына карата укук талашкан башка жактар чыкса, анда укукту мамлекеттик 

каттоо ошол укук талашып жаткан жактын арызынын негизинде 10 күнгө чейин 

токтотулат. Каттоону 10 күндөн ашык токтотуу соттун талашта турган укукту 

каттоону токтото туруу жөнүндө аныктамасынын негизинде болот. Соттун 

каттоону токтото туруу жөнүндө аныктамасы 10 күндүн ичинде келбесе арыз 

берилген укук катталууга тийиш. 

20. Эгерде, арыз менен менчиктештирүү объектисинин бөлүгү болгон 

имараттын же курулуштун менчик ээси кайрылса, анда ушул Жобонун 7-19-

пункттарында каралган иштер жасалат. Мында чарбалар аралык жер чектөөнүн 

долбоору менчиктештирилип жаткан бүткүл объектиге түзүлүп, 

менчиктештирилген объектинин жер участогунун бөлүгү имаратка же 

курулушка бекитип берилген өзүнчө участок болуп бөлүнөт. Чарбалар аралык 

жер чектөө долбоорун даярдоодо имарат куруу нормалары жана эрежелери эске 

алынган талаптар каралышы керек. 

Чарбалар аралык жер чектөө долбоору менчиктештирилген объектинин 

аймагында жайгашкан, жер участогуна жалпы үлүштүк менчик укугу бар 

бардык субъекттер менен макулдашылууга тийиш. 

21. Менчиктештирилген имараттардын жана курулмалардын алдындагы 

жер участокторунун чек араларын аныктоо боюнча иштер жана кыймылсыз 

мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоодон өткөрүү, бул жумуштар кыймылсыз 

мүлккө укуктарды системдик каттоонун жүрүшүндө аткарылгандан башка 

учурларда, менчик ээсинин каражатынын эсебинен, Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарында аныкталган тартипте бекитилген бааларга ылайык аткарылат. 
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жана объектилерин, кооз жаратылыш түзүлүштөрүн, жаныбарлар жана 

өсүмдүктөр дүйнөсүнүн генетикалык фондун сактоо, биочөйрөдөгү табигый 
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процесстерди иликтөө жана анын абалынын өзгөрүүлөрүн контролдоо 

максатында өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын уюштуруу, башкаруу, 

коргоо жана пайдалануу, ошондой эле контролдоо жаатындагы мамилелерди 

жөнгө салат. 

1-глава 

Жалпы жоболор 

1-берене. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө 

мыйзамдар 

1. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдары Кыргыз Республикасынын Конституциясына 

негизделет, ушул Мыйзамдын, башка ченемдик укуктук актылардан, ошондой 

эле Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген 

тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерден жана макулдашуулардан 

турат. 

2. Жер, суу, токой ресурстарын, жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн 

объекттерин коргоого жана пайдаланууга, атмосфералык абаны, тарыхый жана 

маданий эстеликтерди коргоого байланыштуу мамилелер Кыргыз 

Республикасынын атайын мыйзамдары менен жөнгө салынат. 

3. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын өнүктүрүү жана алардын 

туруктуу иштетилиши жаатындагы мамлекеттик саясаттын негизги багыттары 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат. 

2-берене. Негизги түшүнүктөр 

Ушул Мыйзамдын максаттары үчүн төмөнкүдөй түшүнүктөр 

пайдаланылат: 

акватория - табигый, жасалма же элестетилген (шарттуу) чек ара менен 

чектелген суу мейкиндиги; 

биологиялык ар түрдүүлүк (био ар түрдүүлүк) - өздөрү бөлүк болуп 

эсептелген жер үстүндөгү, деңиздеги жана башка суу каптаган эко түзүмдөрдү 

жана экологиялык компоненттерди камтыган бардык тирүү организмдердин 

булактарынын окшоштугу. Бул эко түзүмдөрдүн ортосундагы түрлөрдүн жана 

ар түрдүүлүктүн чектериндеги өз алдынчалуу ар түрдүүлүктү камтыган 

түшүнүк; 

биочөйрөлүк аймактар - өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары, алар 

биологиялык жана ландшафттык ар түрдүүлүктүн туруктуу балансын, 

экономикалык өнүгүүнү жана тийиштүү маданий дөөлөттөрдүн сакталышын 
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камсыз кылуучу жер үстүндөгү жана суудагы экологиялык системалардын 

участокторунан же алардын комбинацияларынан турат; 

буфердик зона - аймактын адатта негизги зонасын курчап турган же аны 

менен чектешкен жана илимий изилдөөлөр, айыл чарбалык жерлерди 

регламенттүү пайдалануу үчүн арналган аймактын участогу; 

Суу-саз жерлер - сейрек учуроочу жана жоголуп кетүү коркунучунда 

тургандарын кошуп алганда, канаттуулардын, сойлоп жүрүүчүлөрдүн жана 

башка суу боюнда жашаган жаныбарлардын башка түрлөрүнүн массалык түрдө 

байырлоочу, уялоочу жана көбөйүүчү жерлери болуп саналган табигый жана 

жасалма акваториялар, анын ичинде көлмөлөр, тайыз суулар жайгашкан жер 

участоктору, ошондой эле суулуу бети адатта жер үстүндө турган аймактын 

ашкере нымдуу участоктору; 

мамлекеттик өзгөчө коруктар - табыштама же чарбалык иштин жөнгө 

салынуучу режиминдеги, мамлекеттик жаратылыш-корук фондунун бир же бир 

нече объекттерин сактоо жана көбөйтүү үчүн арналган өзгөчө корголуучу 

жаратылыш аймактары; 

мамлекеттик ботаникалык бактар - жаратылышты коргоочу жана 

илимий уюмдун статусу бар, өсүмдүктөр дүйнөсүн, анын ичинде 

өсүмдүктөрдүн сейрек жана жоголуу коркунучунда турган түрлөрүн коргоо, 

сактоо, көбөйтүү жана пайдалануу боюнча изилдөөлөрдү жана илимий иштеп 

чыгууларды жүргүзүүгө арналган өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары; 

мамлекеттик дендрологиялык парктар - жаратылышты коргоочу жана 

илимий уюмдун статусу бар, бак-дарак жана бадал түрлөрүн коргоо, сактоо, 

көбөйтүү жана пайдалануу үчүн арналган, зоналары боюнча коргоо режимдери 

белгиленген өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары; 

мамлекеттик зоологиялык парктар - жаратылышты коргоочу жана 

илимий уюмдун статусу бар, маданий-агартуучу, илимий, окуулук жана 

жаратылышты коргоо, жаныбарлардын типтүү, сейрек жана жоголуу 

коркунучунда турган түрлөрүнүн генофондун жасалма чөйрөнүн шартында 

сактоо жана өстүрүү иштери үчүн арналган өзгөчө корголуучу жаратылыш 

аймактары; 

мамлекеттик жаратылыш парктары - жаратылышты коргоочу жана 

илимий мекеменин статусу бар, биологиялык жана ландшафттык ар 

түрдүүлүктү сактоого, мамлекеттик жаратылыш-корук фонддун өзгөчө 

экологиялык, илимий, тарыхый-маданий жана рекреациялык баалуу уникалдуу 

табигый комплекстерин жана объекттерин жаратылышты коргоочу, 

экологиялык-агартуучу, илимий, туристтик жана рекреациялык максаттарда 

пайдаланууга арналган өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары; 
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жаратылыштын мамлекеттик эстеликтери - экологиялык, илимий, 

маданий жана эстетикалык жактардан баалуу, уникалдуу, орду толбочу өзүнчө 

жаратылыштык комплекстерди камтыган өзгөчө корголуучу жаратылыш 

аймактары, ошондой эле мамлекеттик жаратылыш-корук фонддун 

объекттерине киргизилген табигый жана жасалма объекттер; 

мамлекеттик жаратылыш коруктары - жаратылышты коргоочу жана 

илимий мекеменин статусу бар, ишинин максаты табигый процесстерди жана 

кубулуштарды, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнүн объекттерин, 

өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын айрым түрлөрүн, типтүү жана уникалдуу 

экологиялык системаларды сактоо жана изилдөө болуп саналган өзгөчө 

корголуучу жаратылыш аймагы; 

өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын мамлекеттик 

кадастры өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын статусу, орду, сандык 

жана сапаттык касиеттери, алардын экологиялык, илимий, агартуучу, тарыхый, 

маданий жана башка баалуулуктары жөнүндө маалыматтардын жыйнагы; 

өзөк зонасы - мамлекеттик жаратылыштык коруктун жалпы аянтынын 75 

пайыздан кем эмесин түзгөн, экосистеманын көбөйүшү үчүн зарыл болгон 

аймактын участогу, анда бүткүл жаратылыш комплекси корголот, экологиялык 

системалардын абалына мониторинг, илимий изилдөөлөр жана жаратылыш 

процесстеринин табигый өнүгүүсүн бузбоочу башка иш-чаралар жүргүзүлөт. 

Өзөк зонасы Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын 

илимий корутундусу боюнча аныкталат жана айлана-чөйрөнү коргоонун 

республикалык органы тарабынан бекитилет; 

ландшафттык ар түрдүүлүк - экологиялык жана социалдык 

функцияларды аткаруу үчүн табигый чөйрөнүн мүнөзүн жана түзүмдүк 

уюштурууну чагылдырган көрсөткүч: 

жаратылыш летописи - бардык корголуучу абиотикалык жана 

биотикалык компоненттерден турган чөйрөнүн динамикалуулугун, ошондой 

эле өткөрүлүүчү жаратылышты коргоо иш-чараларынын узактыгынын 

(кыскалыгынын) натыйжасында келип чыккан өзгөрүүнү чагылдыруучу, өзгөчө 

корголуучу жаратылыш аймактарынын субъекттери тарабынан түзүлүүчү, 

белгилүү үлгүдөгү жыл сайын чыгуучу бюллетень; 

жаратылышты коргоонун эл аралык союзу - ааламдын биологиялык ар 

түрдүүлүгүн сактоо проблемаларын чагылдыруу менен иш жүргүзгөн, 

Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы ассамблеясына караштуу байкоочулук 

статусуна ээ жана ааламдын ар түрдүү региондорундагы өзгөчө коргоого 

муктаж флоралардын жана фауналардын түрлөрүнүн тизмесин берүүчү эл 

аралык коммерциялык эмес уюм; 
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микрокоруктар - био ар түрдүүлүктү жана экосистемаларды сактоонун 

жана көбөйтүүнүн көп сандаган очокторун түзүү максатындагы чарбалык 

иштер жүргүзүлбөгөн, салыштырмалуу анча чоң эмес, анын ичинде айыл чарба 

жерлеринин ичиндеги участоктор; 

жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары - 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечими менен чарбалык 

пайдалануудан толук же жарым-жартылай алып коюлган, жаратылышты 

коргоо, илимий, маданий, рекреациялык жана ден соолукту чыңдоо жагында 

өзгөчө мааниси бар жаратылыш комплекстери жана объектилери жайгашкан 

жердин, суу бетинин жана алардын үстүндөгү аба мейкиндигинин участоктору; 

өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары - жалпы улуттук байлык 

болуп эсептелген жаратылышты коргоочу, илимий, маданий, эстетикалык жана 

тарыхый жактардан артыкчылыктуу мааниге ээ, чарбалык жана туристтик-

рекреациялык пайдалануудан толук же айрым бөлүгү туруктуу же убактылуу 

алып коюлган аймактардын жана/же суунун бетинин участоктору, алар үчүн 

коргоонун жана пайдалануунун өзгөчө режими белгиленет; 

корголуучу зона - чарбалык иштин жөнгө салынуучу режими бар аймак, 

ал жакын жашаган жергиликтүү жамааттардын чарбалык иштеринин 

натыйжасынын бүткүл жаратылыш комплексине болуучу таасирин азайтуу 

максатында түзүлөт; 

өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагынын паспорту - функциялык 

зоналарын, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын түзүлүшү, аталышы, 

турган жери жөнүндө маалыматты, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагынын 

сандык жана сапаттык мүнөздөмөлөрү жана сактоо режими менен аларда 

болгон мамлекеттик жаратылыш-корук фондунун объекттеринин тизмесин 

камтыган документ; 

өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын тармагы - өзгөчө 

корголуучу жаратылыш аймактарынын ар кыл категорияларынын бири-бири 

менен региондогу жаратылыш, тарыхый-маданий жана социалдык-

экономикалык өзгөчөлүктөрдү эске алып уюштурулган өз ара экологиялык 

коридорлор менен байланышкан комплекс; 

трансчек аралык өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары - өз ишин 

мамлекеттер аралык жана эки тараптуу эл аралык келишимдердин негизинде 

жүзөгө ашыруучу мамлекеттер аралык өзгөчө корголуучу жаратылыш 

аймактары; 

функциялык зоналарга бөлүштүрүү - зоналардын чектеринде өзгөчө 

корголуучу жаратылыш аймактарынын экологиялык системаларынын жана 

алардагы мамлекеттик жаратылыш-корук фондунун объекттеринин 
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абалдарына, алардын калыбына келүүсүнө терс таасир этүүчү ар кандай 

иштерге тыюу салууну жана (же) чектөөнү караган өзүнчө зоналарды белгилөө; 

экологиялык коридор - жандуу жаратылыштын объекттеринин табигый 

миграциясын (жайылтылышын) жана биологиялык ар түрдүүлүктүн 

сакталышын камсыз кылуу үчүн өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын 

бири-бири менен байланыштырып туруучу жерлердин жана суу объекттердин 

корголуучу участоктору катары көрсөтүлгөн экологиялык тармактын бөлүгү. 

(КР 2018-жылдын 2-июнундагы N 58 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

3-берене. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жаатындагы 

негизги принциптер 

Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жаатындагы негизги 

принциптер болуп төмөндөгүлөр эсептелет: 

- өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын системасын биологиялык 

ар түрдүүлүктү, уникалдуу жана типтүү ландшафттарды сактоону жана 

калыбына келтирүүнү камсыз кылуучу экологиялык системанын негизги 

компоненти катары өнүктүрүү; 

- өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жаатындагы мамлекеттик 

жөнгө салуу жана контроль; 

өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын туристтик-рекреациялык 

сыйымдуулугу менен аныкталуучу жаратылыш коомдоштуктарынын жагымдуу 

туруктуу иштөөсүнүн чегинде, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын 

илимди, маданиятты, агартууну, билим берүүнү өнүктүрүү максаттарында 

пайдалануу, туристтик-рекреациялык максаттарда пайдаланууга берүү. Өзгөчө 

корголуучу жаратылыш аймактарынын туристтик-рекреациялык сыйымдуулугу 

ар бир өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагы үчүн өз-өзүнчө аныкталат жана 

өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын негизги жаратылыш 

объектилерин жана табигый экосистемаларын калыбына келбөөчү 

деградациялык процесстерге алып келбей турган өзгөчө корголуучу 

жаратылыш аймагына боло турган антропогендик чектүү жүктөм эсепке 

алынат. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын туристтик-

рекреациялык сыйымдуулугу токой түзүү иштерин жүргүзүүнүн жүрүшүндө 

илимий мекемелер менен бирдикте аныкталат; 

- өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жаатындагы Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарын бузгандык үчүн жоопкерчилик; 

- өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жаатындагы милдеттерди 

чечүүгө жеке жана юридикалык жактардын катышуусу; 
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- өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жаатындагы маалыматтардын 

жеткиликтүүлүгү; 

- өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жаатындагы эл аралык 

кызматташтык. 

(КР 2018-жылдын 2-июнундагы N 58 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

4-берене. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын тармагы 

1. Жаратылыш процесстеринин табигый жүрүшүн жана айлана-чөйрөнүн 

шарттарынын балансын, биологиялык жана ландшафттык ар түрдүүлүктү, 

табигый-маданий чөйрөнү сактоо, коргоо, жаңыртуу, калыбына келтирүү жана 

колдоо, туруктуу жаратылыш пайдаланууну камсыз кылуу жана биочөйрөгө 

туруктуу мониторингди жүзөгө ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын 

Улуттук илимдер академиясынын илимий корутундусун эске алуу менен 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталуучу тартипте өзгөчө 

корголуучу жаратылыш аймактарынын тармагы түзүлөт. 

2. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын өнүктүрүүнүн негизги 

багыты өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын ар түрдүү 

категорияларынын бир бүтүн жана функциялык жактан байланыштуу 

айкаштыгын түзүү болуп эсептелет. 

4-1-берене. Экологиялык коридорлор 

1. Экологиялык коридорлор өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында 

байыр алган жаныбарлардын жана өсүп жаткан өсүмдүктөрдүн биологиялык ар 

түрдүүлүгүн сактоо, жаныбарлардын миграциясынын жана өсүмдүктөрдүн 

таралышынын табигый жолдорун коргоо максатында, өзгөчө корголуучу 

жаратылыш аймактарынын ортосундагы мейкиндик байланышын камсыз 

кылуу үчүн жер участокторун менчик ээлеринен жана жерди 

пайдалануучулардан алып койбостон, бардык категориялардагы жер 

участокторунда түзүлөт. 

2. Экологиялык коридорлордун участокторунда жапайы жаныбарларды 

алардын убактылуу байыр алган жерлеринде сактоону, миграция мезгилинде 

өтүп туруусун, жапайы өсүмдүктөр өскөн жерлерди сактоону камсыз кылуучу 

бул жерлерди пайдалануунун жөнгө салынуучу режими белгиленет. 

3. Экологиялык коридор түзүү жөнүндө чечим илимий негиздеменин 

негизинде айлана-чөйрөнү коргоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органдын сунушу боюнча областтардын, шаарлардын жергиликтүү аткаруу 

бийлиги органдары тарабынан кабыл алынат. 

toktom://db/149301


96 
 

4. Экологиялык коридорлордун чек аралары табигый географиялык чектер 

боюнча белгиленет жана жер-жерлерде атайын белгилер менен көрсөтүлөт. 

Сакталып калган жаратылыш объектилеринин болбогону менен 

шартталган экологиялык тармактын элементтеринин ортосунда экологиялык 

коридорлорду түзүү мүмкүн болбогон учурларда, жасалма экологиялык 

коридорлор түзүлүшү мүмкүн. 

5. Экологиялык коридорлорду коргоо жана башкаруу айлана-чөйрөнү 

коргоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жүзөгө 

ашырылат. 

6. Экологиялык коридорлорду уюштуруу тартиби Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет. 

(КР 2018-жылдын 2-июнундагы N 58 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

5-берене. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын 

категориясы жана статусу 

1. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарына табигый жана/же жасалма 

жаратылган жаратылыш комплекстери жана жаратылыш объекттери кирет. 

2. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары айлана-чөйрөнүн 

туруктуулугунун жөнгө салуучусу болгон табигый экосистемалардын 

сакталышына, кайта өндүрүлүшүнө жана/же кайра калыбына келишине негиз 

болуп эсептелишет. 

3. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары максаттык арналышына, 

жаратылыш ресурстарын жана объекттерин коргоонун режимине жараша 

Жаратылышты коргоонун эл аралык союзу кабыл алган эл аралык 

стандарттарга жана классификацияларга ылайык келген төмөнкүдөй 

категорияларга бөлүнөт: 

- мамлекеттик жаратылыш коруктары; 

- мамлекеттик жаратылыш парктары; 

- мамлекеттик өзгөчө коруктар; 

- жаратылыштын мамлекеттик эстеликтери; 

- мамлекеттик ботаникалык бактар, дендрологиялык жана зоологиялык 

парктар; 

- биочөйрөлүк аймактар жана/же резерваттар; 

- трансчегаралык өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары; 

- жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу аймактар; 

- микрокоруктар. 
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4. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын коргоонун тиешелүү 

режимин камсыз кылуу максатында аларда төмөнкүдөй зоналар түзүлөт: 

негизги же корук (өзөк зона), буфердик, корголуучу жана башкалар. 

Зоналарды аныктоо маселеси илимий негизделген сунуштамалардын 

негизинде өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын тиешелүү 

категориясын түзүү менен бир убакта чечилет. 

(КР 2018-жылдын 2-июнундагы N 58 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

6-берене. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарына менчик 

1. Мамлекеттик жаратылыш коруктары, мамлекеттик жаратылыш 

парктары, ботаникалык бактар, дендрологиялык жана зоологиялык парктар, 

өзгөчө коруктар, жаратылыштын мамлекеттик эстеликтери, трансчек аралык 

өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары, биочөйрөлүк аймактар жана/же 

резерваттар жана алардын жерлери Кыргыз Республикасынын менчигинде гана 

болот жана Кыргыз Республикасынын улуттук байлыгы болуп эсептелет. 

2. Мамлекеттик өзгөчө коруктардын, жаратылыш эстеликтеринин, 

биочөйрөлүк аймактардын жана/же резерваттардын табигый ресурстары 

мамлекеттин коргоосунда болот. 

3. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлеринде табигый 

ресурстардын жана объекттердин сапатын начарлатууга жана аларды түгөтүүгө 

багытталган, ошондой эле көрсөтүлгөн жерлерди мамлекеттик коргоо режимин 

бузган иштерди жасоого тыюу салынат. 

4. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары Кыргыз Республикасынын 

жер фондунун курамдык бөлүгү болуп эсептелген бирдиктүү фондду түзөт. 

(КР 2012-жылдын 25-июлундагы N 132 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

7-берене. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын уюштуруу 

1. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын уюштуруунун, 

пайдалануунун, категориясын өзгөртүүнүн жана жоюунун тартиби, ошондой 

эле өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын чектеринин бекитилиши 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет. 

Караңыз: 

КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 30-июлундагы N 541 "Кыргыз 

Республикасындагы өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын түзүүнүн, 

категориясын өзгөртүүнүн, чек араларын бекитүүнүн жана жоюунун 

тартибин бекитүү жөнүндө" токтому 
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2. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында белгиленген режимдин 

сакталышына мамлекеттик контроль жана мамлекеттик мониторинг Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте жүзөгө ашырылат. 

3. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары экологиялык жана 

экономикалык негиздемени эске алуу менен, ошондой эле илимий жана 

тарыхый маалыматтардын негизинде алардын тарыхый-маданий 

баалуулуктарын эске алуу менен уюштурулат. 

Жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу аймактардын жана 

микрокоруктардын аймагында контроль жана мониторинг жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдары тарабынан айлана-чөйрөнү коргоо чөйрөсүндөгү 

атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен тыгыз өз ара аракетте 

жүзөгө ашырылат. 

4. Экологиялык негиздеменин негизи болуп аймактын экологиялык 

абалына жана аларды коргоо, калыбына келтирүү жана пайдалануу боюнча 

сунуштарды баалоо менен өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын 

категориясын белгилөө менен жаратылыш объекттеринин жана 

комплекстеринин уникалдуулугун жана маанисин аныктоо эсептелет. 

5. Төмөнкүлөрдү аныктоо экономикалык негиздеменин негизи болот: 

- өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагынын курамына өткөрүп берилүүчү 

жерлердин чектери жана аянттары; 

- жер участкаларын менчик ээлеринен же аларды пайдалануучулардан 

алып коюуга байланыштуу компенсациялоочу чыгымдарды; 

- өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагынын функциялык зоналарга 

бөлүнүшүн; 

- өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагынын коргоо режимин; 

- экологиялык-туристтик жана тарыхый-маданий баалуулугун; 

- өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагын уюштуруу, кармоо жана 

өнүктүрүү боюнча иш-чараларды жана чыгымдарды. 

6. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын уюштурууда жерлерди алып 

койгондуктан юридикалык жана жеке жактардын иши чектелгенине жана 

токтотулганына байланыштуу чыгымдардын орду Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына ылайык толтурулат. 

7. Жерлердин, мамлекеттик чек араны кайтаруу жана коргоо максаты үчүн 

арналган жолдорду курууну кошпогондо, максаттык арналышын өзгөртүүгө 

мамлекеттик экологиялык экспертизанын уруксат корутундусу болгондо гана 

жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жол берилет. 
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8. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын ишин уюштуруу, коргоо 

жана иштеши боюнча иш-чараларды каржылоо Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына ылайык республикалык бюджеттин жана башка каражаттардын 

эсебинен жүзөгө ашырылат. 

(КР 2018-жылдын 2-июнундагы N 58 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

8-берене. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын туристтик 

максаттарда пайдалануу 

1. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары экологиялык туризмди 

өнүктүрүү, жергиликтүү калкты туристтик инфраструктураны түзүүгө жана 

алардын туруктуу иштешин камсыз кылууга тартуу, жаратылыш жана 

тарыхый-маданий кооз жерлер менен тааныштыруу максатында 

пайдаланылышы мүмкүн. 

2. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында белгиленген зонанын 

режимине жараша атайын бөлүнгөн участоктордо Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтү тарабынан аныкталуучу тартипте экскурсиялык экологиялык 

маршруттарды, туристтик жолдорду жана аялдамаларды уюштурууга жана 

ачууга, туризм объекттерин, музейлерди жана ачык асман алдындагы 

экспозицияларды жайгаштырууга жол берилет. 

9-берене. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым 

укуктары 

1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аларга мамлекеттик 

ыйгарым укуктар берилген шартта: 

- өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын максаттуу багыт боюнча 

коргоонун жана пайдалануунун белгиленген режиминин сакталышын камсыз 

кылышат; 

- өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында биологиялык ар 

түрдүүлүктү сактоо боюнча жаратылышты коргоо иш-чараларын жүргүзүшөт; 

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аймагында экосистемаларды 

сактоо үчүн жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу аймактарды жана 

микрокоруктарды уюштурат; 

- жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу аймактарды уюштурууга, 

иштетүүгө жана коргоого бюджетти бекитет; 

- жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу аймактардын жана 

микрокоруктардын иштөөсүнө контроль жана мониторинг жүргүзөт. 

2. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын коргоо жана пайдалануу 

жагындагы ыйгарым укуктарды жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
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органдарына өткөрүп берүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына 

айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө 

мыйзамдарга ылайык жүзөгө ашырылат. 

(КР 2015-жылдын 2-июлундагы N 142, 2018-жылдын 2-июнундагы N 58 

Мыйзамдарынын редакциялаына ылайык) 

10-берене. Жеке жана юридикалык жактардын укуктары жана 

милдеттери 

1. Жеке жана юридикалык жактар өзгөчө корголуучу жаратылыш 

аймактарын уюштуруу, коргоо жана иштеши боюнча иш-чараларды 

жүргүзүүдө мамлекеттик органдарга көмөк көрсөтүү укугуна ээ. 

2. Жеке жана юридикалык жактар Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына ылайык мамлекеттик органдардан өзгөчө корголуучу 

жаратылыш аймактарын уюштуруу, иштеши, коргоонун жана максаттык 

арналышы боюнча пайдалануунун белгиленген режимин сактоо маселелери 

боюнча толук, туура жана өз убагында маалымат алууга укуктуу. 

3. Жеке жана юридикалык жактар өзгөчө корголуучу жаратылыш 

аймактарынын режиминин сакталышына жана максаттык арналышы боюнча 

пайдаланылышына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген 

тартипте коомдук контролду жүзөгө ашырууга укуктуу. 

4. Жеке жана юридикалык жактар ушул Мыйзамдын талаптарын бузган 

кызмат адамдарынын, мекемелердин жана уюмдардын ишине Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте администрациялык 

жана же соттук тартипте даттанууга укуктуу. 

5. Жеке жана юридикалык жактар өзгөчө корголуучу жаратылыш 

аймактарын коргоонун жана пайдалануунун Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарында белгиленген режимдерин сактоого милдеттүү. 

6. Жеке жана юридикалык жактар өрт коопсуздугунун эрежелерин бекем 

сактоого милдеттүү. 

11-берене. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын 

мамлекеттик кадастры 

1. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын мамлекеттик кадастры 

жаратылыш-корук фонддун абалын баалоо, ал аймактардын тармагын 

өнүктүрүүнүн келечегин аныктоо, белгиленген режимдин сакталышына 

мамлекеттик контролдун натыйжалуулугун арттыруу, ошондой эле социалдык-

экономикалык өнүктүрүүнү пландоодо ал аймактарды эсепке алуу максатында 

жүргүзүлөт. 
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2. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын мамлекеттик кадастры 

өзүнө алардын категориясы, максаттык арналышы, географиялык абалы, чек 

аралары, коргоо режими, биологиялык, экологиялык-агартуучу, илимий, 

экономикалык, тарыхый, маданий жана улуттук баалуулугу жөнүндө 

маалыматтарды камтыйт. 

3. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын мамлекеттик кадастрын 

жүргүзүү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте 

жүзөгө ашырылат. 

12-берене. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагынын паспорту 

1. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагына белгиленген үлгүдөгү паспорт 

жасалат. 

2. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагынын паспортун толтуруу айлана-

чөйрөнү коргоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан 

аныкталган тартипте жүзөгө ашырылат. 

3. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагынын максаттык арналышы 

өзгөргөн, кайрадан уюшулган, кеңейген учурда паспортту кайра каттоо 

жүргүзүлөт. 

(КР 2018-жылдын 2-июнундагы N 58 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

2-глава 

Мамлекеттик жаратылыш коруктары 

13-берене. Мамлекеттик жаратылыш коруктарынын максаттары 

жана милдеттери 

1. Мамлекеттик жаратылыш коругу юридикалык жак болуп эсептелет жана 

өзү караштуулугунда турган орган тарабынан бекитилүүчү жобонун негизинде 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иштейт. 

2. Жер жана/же суу (суунун бети) участоктору алардын чектеринде турган 

бардык жаратылыш ресурстары жана объекттери менен мамлекеттик 

жаратылыш коруктарын уюштуруу үчүн туруктуу пайдаланууга берилет. 

3. Мамлекеттик жаратылыштык коруктары жаратылышты коргоочу, 

илимий-изилдөөчү жана экологиялык-агартуучу уюмдар болуп эсептелет, 

жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн генетикалык фондун, типтүү жана 

уникалдуу экологиялык системаларды жана ландшафттарды сактоо жана 

изилдөө, жаратылыштагы процесстердин табигый агымын камсыз кылуу, 

жаратылышты коргоонун илимий негиздерин иштеп чыгуу жана илимий-

изилдөө иштерин жүргүзүүгө шарттарды түзүү максатында уюштурулат. 
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4. Мамлекеттик жаратылыш коруктарына төмөнкүдөй милдеттер 

жүктөлөт: 

- аймактын бүткүл жаратылыш комплексин табигый абалда сактоо; 

- Кызыл китепке киргизилген сейрек жана жок болуп бараткан 

жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн түрлөрүн сактоо жана санын экологиялык 

туруктуу деңгээлге чейин калыбына келтирүү, биологиялык жана ландшафттык 

ар түрдүүлүктү сактоо; 

- биологиялык ар түрдүүлүккө илимий изилдөөлөрдү, узак мөөнөттүү 

мониторинг жүргүзүү, жаратылыш ресурстарын коргоону жана пайдаланууну 

өркүндөтүү боюнча негизделген сунуштарды даярдоо, анын ичинде 

Жаратылыштын жылнаамасын жүргүзүү; 

- жаратылышты коргоо жана коргоо иши жаатындагы илимий кадрларды 

жана адистерди даярдоого жардам көрсөтүү; 

- экологиялык билимдерди жайылтуу жана экологиялык-агартуучулук 

ишти жүзөгө ашыруу. 

14-берене. Мамлекеттик жаратылыш коруктарын иштөө зоналарына 

бөлүү 

Мамлекеттик жаратылыш коруктарын иштөө зоналарына бөлүү 

төмөнкүдөй зоналарды бөлүү жолу менен жүзөгө ашырылат: 

- өзөк зонасы (негизги зона); 

- буфердик зона; 

- корголуучу зона. 

15-берене. Мамлекеттик жаратылыш коруктарынын өзөк зонасын 

пайдалануу режими 

1. Өзөк зонада төмөндөгүлөргө багытталган иш-чараларды жүргүзүүдөн 

тышкары бардык чарбалык жана башка иштерге тыюу салынат: 

- жаратылыш комплекстерин табигый абалда кармоого, жаратылыш 

комплекстеринин жана алардын компоненттеринин антропогендик таасирдин 

натыйжасынан өзгөрүүлөрүн калыбына келтирүүгө жана болтурбоого; 

- санитардык жана өрткө каршы коопсуздукту камсыз кылуучу шарттарды 

сактоого; 

- экологиялык мониторингди жүзөгө ашырууга; 

- илимий-изилдөө иштерин аткарууга; 

- белгиленген режимдин сакталышына мамлекеттик контролду жүзөгө 

ашырууга. 
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2. Жарандардын мамлекеттик жаратылыш коруктарынын аймагында 

болуусуна Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталуучу тартипте 

жол берилет. 

16-берене. Мамлекеттик жаратылыш коруктарынын буфердик 

зонасын пайдалануунун режими 

Мамлекеттик жаратылыш коруктарынын буфердик зонасында 

биологиялык жана ландшафттык ар түрдүүлүктүн абалына терс таасирди 

болтурбоо үчүн төмөндөгүлөргө тыюу салынат: 

- жаңы конуштарды түзүүгө; 

- аймакты аңчылык кылуу, аңчылык чарбаларды уюштуруу жана аңчылык 

базаларды жайгаштыруу үчүн берүүгө; 

- өндүрүштүк объекттерди курууга, жайгаштырууга жана 

эксплуатациялоого; 

- пайдалуу кендерди чалгындоого жана казууга; 

- илимий мекемелер менен макулдашуу боюнча иргелме-санитардык 

кыюудан тышкары кыюулардын бардык түрлөрүнө; 

- өсүмдүктөрдү өстүрүүгө жана жаныбарлардын жаңы түрлөрүн кое 

берүүгө (климатташтырууга); 

- коруктун гидрологиялык режимин өзгөртүүчү аракеттерге жана жалпы 

экосистемага таасир этиши мүмкүн болгон башка иштерге; 

- жаратылыш комплекстеринин жана объекттеринин абалына коркунуч 

келтирген чарбалык жана башка иштерге. 

17-берене. Мамлекеттик жаратылыш коругунун корголуучу зонасын 

пайдалануунун режими 

1. Мамлекеттик жаратылыш коругунун корголуучу зонасында жаратылыш 

ресурстарынын абалына зыян келтирбөөчү чарбалык иштин негизги түрлөрүнө 

уруксат берилет. 

2. Мамлекеттик жаратылыш коругунун корголуучу зонасында 

төмөндөгүлөргө тыюу салынат: 

- дары сырьену, жемиштерди, мөмөлөрдү жана гүлдөрдү, ошондой эле 

өсүмдүктөрдүн Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине киргизилген жана 

жок болуу коркунучунда турган түрлөрүн жыйноого; 

- аңчылыкка, жаныбарларды кармоого, уяларды, жапайы жаныбарлардын 

ийиндерин жана башка жашынган жерлерин жана жатактарын бузууга, 

ошондой эле канаттуулардын жана сойлоочулардын жумурткаларын алууга; 
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- жапайы жаныбарларды климатташтырууга; 

- мамлекеттик жаратылыш коругунун жаратылыштык, илимий, маданий 

жана эстетикалык маанисин төмөндөтүүчү иштердин башка түрлөрүнө. 

18-берене. Мамлекеттик жаратылыш коруктарындагы илимий-

изилдөө иштери 

1. Мамлекеттик жаратылыш коруктарындагы илимий-изилдөө иштеринин 

негизги милдети экологиялык абалды баалоону жана болжолдоону, 

жаратылышты коргоонун илимий негиздерин иштеп чыгууну, биосферанын 

биологиялык жана ландшафттык ар түрдүүлүгүн сактоону, жаратылыш 

ресурстарын өндүрүүнү жана сарамжалдуу пайдаланууну көздөйт. 

2. Мамлекеттик жаратылыш коруктарындагы илимий-изилдөөчү иш 

жаратылыш комплекстерине, жаратылыштын айрым объекттерине, жаратылыш 

процесстеринин динамикасына жыл бою стационардык байкоолорду жана 

изилдөөлөрдү уюштуруу жолу менен жүргүзүлөт. 

3. Мамлекеттик жаратылыш коруктарында мамлекеттик бюджеттин 

каражатынын жана инвестицияларды тартуунун эсебинен жүргүзүлгөн илимий-

изилдөөчү иштин жыйынтыктары мамлекеттин менчиги болуп эсептелет. 

4. Мамлекеттик жаратылыш коруктарындагы жаратылыш объекттеринин 

жана комплекстеринин абалы жөнүндө маалымат ачык болот. 

5. Мамлекеттик жаратылыш коруктарынын илимий фонддору мөөнөтсүз 

сакталууга тийиш. 

6. Мамлекеттик жаратылыш коруктарындагы илимий изилдөөлөрдү 

координациялоо Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы 

тарабынан жүзөгө ашырылат. 

3-глава 

Мамлекеттик жаратылыш парктары 

19-берене. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын милдеттери 

Мамлекеттик жаратылыш парктарына төмөнкүдөй милдеттер жүктөлөт: 

- жаратылыш комплекстерин, уникалдуу жана эталондук жаратылыш 

участокторун жана объекттерин сактоо; 

- ландшафттарды, тарыхый-маданий объекттерди сактоо; 

- калктын экологиялык билиминин жана түшүнүгүнүн деңгээлин 

жогорулатуу; 

- жөнгө салынуучу туризм жана эс алуу үчүн шарттарды түзүү; 
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- биологиялык жана ландшафттык ар түрдүүлүктү сактоонун илимий 

методдорун иштеп чыгуу; 

- экологиялык мониторинг жана илимий изилдөөлөрдү жүзөгө ашыруу; 

- бузулган жаратылыштык жана тарыхый-маданий комплекстерди жана 

объекттерди калыбына келтирүү. 

20-берене. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын иштеши 

1. Мамлекеттик жаратылыш паркы юридикалык жак болуп эсептелет жана 

өзү караштуулугунда турган орган тарабынан бекитилүүчү жобонун негизинде 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иштейт. 

2. Жер жана/же суу (суунун бети) участоктору алардын чектеринде турган 

бардык жаратылыш ресурстары жана объекттери менен мамлекеттик 

жаратылыш коруктарын уюштуруу үчүн туруктуу пайдаланууга берилет. 

21-берене. Мамлекеттик жаратылыш парктарын пайдалануунун 

режими 

1. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын аймактарында алардын 

жаратылыштык, тарыхый-маданий жана башка өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен 

коргоонун дифференцияланган өзгөчө режими белгиленет. 

2. Мамлекеттик жаратылыш парктары төмөнкүдөй зоналарга бөлүнөт: 

- корук режиминдеги; 

- экологиялык турукташтыруу; 

- туристтик жана рекреациялык иш; 

- чектелген чарбалык иштин. 

3. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын корук режиминдеги 

зоналарында мамлекеттик коруктар үчүн каралган режим белгиленет. 

4. Экологиялык турукташтыруу зонасында жөнгө салынуучу экологиялык 

туризмден жана бузулган жаратылыш комплекстерин жана объекттерин 

калыбына келтирүү боюнча иштерди кошпогондо, чарбалык жана 

рекреациялык иштерге тыюу салуу менен коруу режими белгиленет. 

5. Туристтик жана рекреациялык иш зонасында Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтү тарабынан жаратылыш комплекстеринин жана объекттеринин 

сакталышын камсыз кылуучу коргоо режими белгиленет, алардын 

аймактарында рекреациялык күч келүү ченемдерин эске алып жөнгө салынуучу 

туристтик жана рекреациялык ишке, анын ичинде туристтик маршруттарды, 

жолдорду, конуштарды жана кароочу аянттарды уюштурууга жол берилет. 
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6. Чектелген чарбалык иш зонасында администрациялык-чарбалык 

арналыштагы объекттер жайгаштырылат, мамлекеттик жаратылыш паркын 

коргоону жана иштетилишин, ага келгендерди тейлөөнү камсыз кылуу үчүн 

керектүү чарбалык иш жүргүзүлөт, мейманканаларды, кемпингдерди, 

музейлерди жана туристтерди тейлөөчү башка объекттерди куруу жана 

эксплуатациялоо жүзөгө ашырылат. 

7. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын аймагында корукка алынган 

жаратылыш комплекстерине жана башка объекттерге зыяндуу таасир этүүчү 

ишкердиктин бардык түрлөрүнө тыюу салынат, атап айтканда: 

- гидрологиялык режимдин өзгөрүшүнө алып келүүчү аракеттерге; 

- мамлекеттик жаратылыш парктарынын ишине байланышы жок 

өндүрүштүк жана башка объекттерди курууга жана эксплуатациялоого; 

- геологиялык чалгындоо жумуштарына жана пайдалуу кендерди 

иштетүүгө; 

- негизги пайдалануу катары токойду кыюуга; 

- жапайы жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн жаңы түрлөрүн киргизүүгө 

(климатташтырууга); 

- мамлекеттик жаратылыш парктарынын жаратылыштык, илимий, маданий 

жана эстетикалык маанилерин төмөндөтүүчү иштин башка түрлөрүнө. 

21-1-берене. Суу-саз жерлер 

Суу-саз жерлерди түзүү, пайдалануу жана аныктоо тартиби Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте жөнгө салынат. 

(КР 2018-жылдын 2-июнундагы N 58 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

4-глава 

Мамлекеттик өзгөчө коруктар 

22-берене. Мамлекеттик өзгөчө коруктардын максаттары жана 

милдеттери 

1. Мамлекеттик өзгөчө коруктар айлана-чөйрөнү коргоо жаатындагы 

атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын карамагында болот жана өзү 

бекиткен жобонун негизинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 

иштейт. 

2. Өзгөчө коруктар илимий негиздеменин негизинде жаратылыш 

комплекстерин жана алардын айрым компоненттерин сактоо, кайта өндүрүү, 

калыбына келтирүү максатында белгилүү бир убакытка түзүлөт. 

3. Өзгөчө коруктарга төмөнкүдөй негизги милдеттер жүктөлөт: 
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- өзгөчө коруктун жаратылыш комплексин же айрым компонентин сактоо; 

- флоранын жана фаунанын пайдалуу жана баалуу, анын ичинде Кыргыз 

Республикасынын Кызыл китебине киргизилген сейрек же жок болуу 

коркунучунда турган түрлөрүн сактап калуу; 

- токойдун типтүү участокторун жана айрым өзгөчө баалуу же сейрек бак-

бадал түрлөрдү сактоо; 

- уникалдуу жана типтүү биологиялык жамааттарды сактоо; 

- эстетикалык баалуу ландшафттарды сактоо; 

- геологиялык сейрек түзүлүштөрдү (үңкүрлөрдү, аскаларды, көлмөлөрдү, 

шаркыратмаларды, булактарды ж.б.) сактоо. 

4. Комплекстүүдөн башка өзгөчө корукту түзүүдө тиешелүү жер участогу 

(суу объектиси) негизги жер пайдалануучудан алып коюлбайт. Жер 

пайдалануучулар чарбалык иш жүргүзүүдө өзгөчө коруктун режимин сактоого 

милдеттүү. 

5. Өзгөчө коруктар максаттык арналыштары боюнча төмөнкүлөргө 

бөлүнөт: 

- комплекстүү өзгөчө коруктарга, аларда бүткүл жаратылыш комплекси 

коргоодо болот; 

- зоологиялык жана ботаникалык өзгөчө коруктарга, алар өсүмдүктөрдүн 

жана жаныбарлардын баалуу, сейрек жана жок болуу коркунучунда турган 

түрлөрүн сактоого арналат; 

- токойлук өзгөчө коруктарга, алар токойдун типтүү участокторун жана/же 

айрым өзгөчө баалуу жана/же сейрек бак-бадал түрлөрдү сактоо максатында 

түзүлөт; 

- геологиялык өзгөчө коруктарга, алар сейрек геологиялык түзүлүштөрдү 

(үңкүрлөрдү, аскаларды, көлмөлөрдү, шаркыратмаларды, булактарды, 

палеонтологиялык объекттерди ж.б.) сактоо максатында түзүлөт; 

- сезондук өзгөчө коруктар, алар миграция же кыштоо мезгилинде айрым 

бир аймакта (суунун бетинде) канаттуулардын жана жаныбарлардын 

түрлөрүнүн чогулуучу жерлерин коргоо максатында түзүлөт. 

23-берене. Мамлекеттик өзгөчө коруктарды пайдалануу режими 

Мамлекеттик өзгөчө коруктардын аймагында айрым жаратылыш 

объекттерине жана комплекстерге зыян тийгизиши мүмкүн болгон иштин 

бардык түрлөрүнө тыюу салынат, атап айтканда: 

- комплекстүү өзгөчө коруктарда - жаратылыш комплекстеринин 

сакталышына коркунуч туудурган чарбалык иштерге; 
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- зоологиялык өзгөчө коруктарда - аңчылыкка, жапайы жаныбарларды ар 

кандай жолдор менен алууга, жапайы жаныбарлардын уяларын жана 

жатактарын бузууга, жумурткаларын алууга, ошондой эле жаныбарлардын 

жабыркашына же өлүшүнө алып келиши мүмкүн болгон башка иштерге; 

- ботаникалык өзгөчө коруктарда - мал жаюуга, чөп чабууга, гүлдөрдү 

терүүгө, өсүмдүктөрдүн тамырларын, түптөрүн жана чанактарын казып алууга, 

от жагууга, транспорт каражаттарынын киришине, ошондой эле өсүмдүктөр 

дүйнөсүн жабыркоого же куурашына алып келиши мүмкүн болгон башка 

иштерге; 

- токойлук өзгөчө коруктарда - мал жаюуга, чөп чабууга, кыюунун бардык 

түрлөрүнө (санитардык кыюудан тышкары), ал райондо табигый өспөгөн бак-

дарактын түрлөрүн себүүгө жана тигүүгө. Токойлук өзгөчө коруктарда 

санитардык кыюулар илимий мекемелерге макулдашуу жана айлана-чөйрөнү 

коргоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын уруксаты боюнча 

жүргүзүлөт; 

- геологиялык өзгөчө коруктарда - таш, шагыл, кум жана башка пайдалуу 

кендерди казып алууга, үңкүрлөрдү бузууга, өзгөчө коруктун жаратылыш 

комплексин өзгөртүүгө же бузууга байланышкан, ошондой эле табигый 

гидрологиялык режимди өзгөртүшү мүмкүн болгон жер иштетүү жумуштарын 

жана башка аракеттерди жүргүзүүгө; 

- сезондук өзгөчө коруктарда - жер которуп же кыштап жаткан куштардын 

жана сүт эмүүчүлөрдүн болушунун салыштырмалуу чектелген мезгилинде 

адамдардын барышына же чарбалык иштерди жүргүзүүгө. 

23-1-берене. Микрокоруктар жана жергиликтүү маанидеги өзгөчө 

корголуучу аймактар 

1. Микрокоруктар жана жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу 

аймактар төмөнкү максатта түзүлөт: 

- био ар түрдүүлүктү жана экосистемаларды сактоонун жана көбөйтүүнүн 

көп сандаган очокторун түзүү; 

- ресурстарды жана генофондду сактоону жана көбөйтүүнү камсыз кылуу, 

экосистемалардагы бузулууларды компенсациялоо, биологиялык ар 

түрдүүлүктү жана адам үчүн жагымдуу экологиялык чөйрөнү сактоону колдоо; 

- жергиликтүү коомчулукту экологиялык жактан агартуу жана тарбиялоо, 

биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо ишине жарандарды жана жергиликтүү 

коомчулукту тартуу. 



109 
 

2. Микрокоруктар жана жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу 

аймактар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечими менен 

түзүлөт. 

3. Микрокоруктарды жана жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу 

аймактарды түзүү жана алардын иштөө тартиби Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтү тарабынан аныкталат. 

(КР 2018-жылдын 2-июнундагы N 58 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

5-глава 

Жаратылыштын мамлекеттик эстеликтери 

24-берене. Жаратылыштын мамлекеттик эстеликтерин уюштуруунун 

жана алардын иштешинин тартиби 

1. Жаратылыштын мамлекеттик эстеликтери Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтү тарабынан аныкталуучу тартипте уюштурулат. 

2. Жаратылыштын мамлекеттик эстеликтери алар караштуулугунда турган 

орган тарабынан бекитилүүчү жобонун негизинде Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына ылайык иштейт. 

3. Жаратылыштын мамлекеттик эстеликтери мамлекеттик жана эл аралык 

мааниде болушу мүмкүн. 

4. Жаратылыштын мамлекеттик эстелигине мамлекеттик маанидеги статус 

берүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте, ал эми 

эл аралык маанидеги - эл аралык ченемдерге жана эрежелерге ылайык жүзөгө 

ашырылат. 

25-берене. Жаратылыштын мамлекеттик эстеликтерин коргоонун 

режими 

1. Жаратылыш объекттерин жаратылыштын мамлекеттик эстеликтери деп 

жарыялоо тиешелүү жер участокторду (суу объекттерин) алардын ээлеринен 

жана пайдалануучулардан алып коюуга дуушарлантпайт. 

2. Жаратылыштын мамлекеттик эстеликтери жайгашкан аймакта жана 

алардын коргоо зоналарында алардын сакталышын бузуучу бардык иштерге 

тыюу салынат. 

6-глава 

Мамлекеттик ботаникалык бактар, 

дендрологиялык жана зоологиялык парктар 
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26-берене. Мамлекеттик ботаникалык бактарды, дендрологиялык 

жана зоологиялык парктарды уюштуруунун максаты 

1. Мамлекеттик ботаникалык бактар, дендрологиялык жана зоологиялык 

парктар жасалма жана жаратылыш шарттарында биологиялык ар түрдүүлүктү 

сактоо жана өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн байытуу максатында, 

илимий, билим берүүчү жана агартуучулук максаттарда түзүлөт жана өзү 

караштуулугунда турган орган тарабынан бекитилүүчү жобонун негизинде 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иштейт. 

2. Мамлекеттик ботаникалык бактардын, дендрологиялык жана 

зоологиялык парктардын аймагы алардын тике милдеттерин аткаруу үчүн гана 

арналат. Мында жер участоктор ботаникалык бактар, дендрологиялык жана 

зоологиялык парктар караштуулугунда болуучу мамлекеттик илимий-

изилдөөчү же билим берүүчү мекемелерге туруктуу пайдаланууга өткөрүп 

берилет. 

27-берене. Мамлекеттик ботаникалык бактарды, дендрологиялык 

жана зоологиялык парктарды пайдалануунун милдеттери жана режими 

1. Мамлекеттик ботаникалык бактардын, дендрологиялык жана 

зоологиялык парктардын негизги милдеттери төмөндөгүлөр болуп эсептелет: 

- илимий жана маданий-агартуу жагынан чоң мааниге ээ жандуу 

өсүмдүктөрдүн, жапайы жаныбарлардын (айрыкча сейрек жана жок болуп 

бараткан түрлөрүн), ата мекендик жана чет өлкөлүк флоранын жана фаунанын 

коллекцияларын жасалма шарттарда сактоо; 

- илимий-изилдөө жумуштарын жүргүзүү; 

- дыйканчылык, зоология жана жаратылышты коргоо жаатында окутуучу-

педагогикалык жана илимий-агартуучу иштерди жүргүзүү. 

2. Мамлекеттик ботаникалык бактардын, дендрологиялык жана 

зоологиялык парктардын аймактарында алардын милдеттеринин 

аткарылышына байланышпаган жана өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнүн 

коллекцияларынын сакталышын бузуучу бардык иштерге тыюу салынат. 

7-глава 

Биочөйрөлүк аймактар же резерваттар 

28-берене. Биочөйрөлүк аймактарды же резерваттарды түзүүнүн 

максаты 

1. Биочөйрөлүк аймактар же резерваттар төмөндөгүдөй максатта түзүлөт: 
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- маданий жана жаратылыш мурастарына бай табигый аймактарды сактоо, 

калыбына келтирүү жана пайдалануу; 

- регионду узак мөөнөттүү, туруктуу экономикалык жана социалдык 

өнүктүрүүгө, анын ичинде жаратылыш ресурстарынын сакталышын жана 

калыбына келишин эске алуу менен аларды рекреациялык максаттарда 

пайдаланууга колдоо көрсөтүү; 

- узак мөөнөттүү экологиялык мониторинг жана илимий изилдөөлөрдү, 

ошондой эле экологиялык агартуу жана тарбиялоо жүргүзүү. 

2. Биочөйрөлүк аймак же резерват тиешелүү илимий негиздеменин жана 

техникалык долбоордун негизинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

чечими менен уюштурулат. 

3. Биочөйрөлүк аймактарды же резерваттарды уюштуруу жөнүндө сунуш 

биочөйрөлүк резерваттардын эл аралык тармагына киргизүү, ырастоо жана 

тиешелүү сертификатын берүү үчүн Бириккен улуттар уюмунун билим берүү, 

илим жана маданият маселелери боюнча бөлүмүнө жиберилет. 

4. Биочөйрөлүк аймакты же резерватты уюштуруунун жана анын 

иштешинин тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталат. 

8-глава 

Эл аралык маанидеги өзгөчө корголуучу 

трансчек аралык жаратылыш аймактары 

29-берене. Эл аралык маанидеги өзгөчө корголуучу трансчек аралык 

жаратылыш аймактарын уюштуруунун тартиби, максаты жана 

милдеттери 

1. Эл аралык маанидеги өзгөчө корголуучу трансчек аралык жаратылыш 

аймактары мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген, Кыргыз 

Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдердин негизинде 

уюштурулат. 

2. Эл аралык маанидеги өзгөчө корголуучу трансчек аралык жаратылыш 

аймактары биочөйрөнүн жалпы экологиялык тең салмагын сактоо, флоранын 

жана фаунанын жок болуу коркунучунда турган жана Кыргыз 

Республикасынын жана коңшу өлкөлөрдүн Кызыл китебине киргизилген 

биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо, Кыргыз Республикасы тарабы болгон эл 

аралык келишимдерден чыгуучу Кыргыз Республикасынын милдеттенмелерин 

аткаруу максатында уюштурулат. 

3. Эл аралык маанидеги өзгөчө корголуучу трансчек аралык жаратылыш 

аймактары төмөнкүдөй маселелерди чечүүгө арналат, алар: 
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- көп тараптуу жана эки тараптуу эл аралык келишимдерге ылайык 

жаратылыш-корук фондунун аймактарын жана объекттерин коргоо жана 

пайдалануу жаатында эл аралык кызматташууну жүзөгө ашыруу; 

- жаратылыш-корук фондун сактоого багытталган эл аралык илимий жана 

илимий-техникалык программаларды иштеп чыгуу жана турмушка ашыруу; 

- алынган илимий маалымат менен алмашуу; 

- чектеш аймактарда эл аралык стандарттарга ылайык келген ар кыл 

категориядагы өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын түзүү; 

- илимий адистерди биргелешип даярдоону уюштуруу; 

- экологиялык-агартуучу жана башка иштерди жүзөгө ашыруу. 

30-берене. Трансчек аралык өзгөчө корголуучу жаратылыш 

аймактарын коргоо 

Трансчек аралык өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын коргоо 

Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, күчүнө кирген эл аралык 

келишимде аныкталган тартипте жүзөгө ашырылат. 

31-берене. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын коргоону 

жүзөгө ашыруучу кызматкерлердин укуктары 

Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын коргоону жүзөгө ашыруучу 

кызматкерлер төмөндөгүдөй укуктарга ээ: 

- ушул Мыйзамдын талаптарынын сакталышын текшерүү максатында 

өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында жана алардын коргоо 

зоналарында болгон бардык обьекттерге тоскоолдуксуз кирүүгө; 

- өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында болгон адамдардын бул 

аймактарга келүүгө жана аларды коргоо режимине ылайык келүүчү иштерди 

жүзөгө ашырууга укуктуу документтерин текшерүүгө; 

- өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жана алардын коргоо 

зоналарынын чектеринде транспорт каражаттарын жана жеке буюмдарын 

текшерүүнү жүргүзүүгө; 

- юридикалык жана жеке жактар тарабынан милдеттүү аткаруу үчүн өзгөчө 

корголуучу жаратылыш аймактарында Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарынын укуктук бузууларын четтетүү жөнүндө көрсөтүү, ошондой эле 

мындай укук бузууларды жасоого көмөк болгон себептерди жана шарттарды 

четтетүү жөнүндө көрсөтүү чыгарууга; 

- укук бузуучулардан мыйзамсыз тапкан продукцияларын, аны табуу 

предметин жана куралын алып коюуга; 
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- өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын жана алардын корголуучу 

зоналарын коргоо жана пайдалануу режимине ылайык келбеген чарбалык жана 

башка иштерди токтотуп турууга же тыюу салууга; 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдык актылары менен белгиленген 

учурларда жана тартипте администрациялык укук бузуулар тууралуу 

протоколдорду түзүүгө; 

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык башка 

укуктарды жүзөгө ашырууга. 

9-глава 

Корутунду жоболор 

32-берене. Ушул Мыйзамды бузгандык үчүн жоопкерчилик 

1. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жаатындагы мыйзамдардын 

талаптарын бузган адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 

жоопкерчиликке тартылат. 

2. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын чектериндеги 

жаратылыш объекттерине жана комплекстерге келтирилген зыяндын орду 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте толтурулууга 

жатат. 

33-берене. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши 

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. 

"Эркин Тоо" газетасында 2011-жылдын 11-майында N 35 жарыяланды 

2. Ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып төмөндөгүлөр күчүн 

жоготту деп табылсын: 

- 1994-жылдын 28-майындагы N 1561-XII "Өзгөчө корголуучу жаратылыш 

аймактары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1994-ж., N 7, 234-ст.); 

- 1994-жылдын 28-майындагы N 1562-ХII "Өзгөчө корголуучу жаратылыш 

аймактары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга 

киргизүүнүн тартиби тууралуу" Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин токтому (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 

Ведомосттору, 1994-ж., N 7, 235-ст.). 

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын 

үч айлык мөөнөттүн ичинде ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. 

  

Кыргыз   Р.Отунбаева 

toktom://db/238
toktom://db/238
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Республикасынын 

Президенти 

  

2011-жылдын 31-

мартында 

  Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңеши 

тарабынан кабыл 

алынган 

  

Тиркеме 

  

    Кыргыз 

Республикасынын 

Өкмөтүнүн 

2015-жылдын 5-

октябрындагы 

№ 677 токтому менен 

бекитилген 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 

жаратылыш парктарынын жерлерин 

пайдалануунун тартиби жөнүндө 

ЖОБО 

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 31-майындагы № 317 

токтомунун редакциясына ылайык) 

1. Жалпы жоболор 

1. Ушул Жобо "Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө" 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип чыкты жана Кыргыз 

Республикасынын мамлекеттик жаратылыш парктарынын жерлерин 

пайдалануунун маселелерин жөнгө салат. 

2. Мамлекеттик жаратылыш парктары төмөнкүдөй зоналарга бөлүнөт: 

- корук; 

- экологиялык турукташтыруу; 

- туристтик жана рекреациялык иш; 

toktom://db/104773
toktom://db/104773
toktom://db/132353
toktom://db/142404
toktom://db/105194
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- чектелген чарбалык иш. 

3. Экологиялык турукташтыруу, туристтик жана рекреациялык иш, 

чектелген чарбалык иш зоналарында (мындан ары - режимдик Зоналар) Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык иштерди жүзөгө ашырууга жол 

берилет. 

4. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын аймактарында жаратылыш 

ресурстарынын жана объекттеринин сапатынын начарлашына жана аларды 

түгөтүүгө багытталган, ошондой эле өзгөчө коргоонун дифференцияланган 

режимин бузган аракеттерди жүргүзүүгө тыюу салынат. 

5. Экологиялык турукташтыруу, туристтик жана рекреациялык иш, 

ошондой эле чектелген чарбалык иш зоналарындагы ар кандай иштер Кыргыз 

Республикасынын жаратылышты коргоо, токойду жана жерлерди жөнгө салуу 

жаатындагы мыйзамдардын талаптарына ылайык жүргүзүлүүгө тийиш. 

6. Кыргыз Республикасынын юридикалык жана жеке жактарына ушул 

Жобонун 3-пунктунда көрсөтүлгөн зоналарда жайгашкан мамлекеттик 

жаратылыш парктарынын жер участкалары белгиленген тартипте убактылуу 

пайдаланууга берилиши мүмкүн. 

7. Ушул Жободо колдонулуучу түшүнүктөр: 

мамлекеттик жаратылыш парктары - экологиялык, илимий, тарыхый-

маданий жана рекреациялык өзгөчө баалуулугу бар мамлекеттик жаратылыш-

корук фондунун кайталангыс жаратылыш комплекстерин жана объекттерин 

биологиялык жана ландшафттык ар түрдүүлүктү сактоо, жаратылышты коргоо, 

экологиялык-агартуу, илимий, туристтик жана рекреациялык максаттарда 

пайдалануу үчүн арналган жаратылышты коргоо жана илимий мекеме статусу 

бар өзгөчө корголуудагы жаратылыш аймактары; 

экологиялык турукташтыруу зонасы - жөнгө салынуучу экологиялык 

туризмди жана бузулган жаратылыш комплекстерин жана объекттерин 

калыбына келтирүү боюнча иш-чараларды жүргүзүүнү кошпогондо, чектеринде 

чарбалык жана рекреациялык иштерге тыюу салуу менен кайтаруу режими 

белгиленген мамлекеттик жаратылыш парктарынын аймагы; 

туристтик жана рекреациялык иш зонасы - жаратылыш 

комплекстеринин жана объекттеринин сакталышын камсыз кылуучу коргоо 

режими белгиленген, анын аймактарында рекреациялык оорчулук келтирүүнүн 

ченемдерин эске алуу менен жөнгө салынуучу туристтик жана рекреациялык 

ишке, анын ичинде туристтик маршруттарды, чыйыр жолдорду, конуштарды 

жана кароочу аянттарды уюштурууга жол берилген мамлекеттик жаратылыш 

парктарынын аймагы; 
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чектелген чарбалык иш зонасы - чектеринде администрациялык-

чарбалык багыттагы объекттер жайгашуусу мүмкүн болгон, мамлекеттик 

жаратылыш паркын кайтарууну жана иштешин камсыз кылуучу, ага 

келүүчүлөрдү тейлөө үчүн зарыл чарбалык иш жүргүзүлүүчү, 

мейманканаларды, кемпингдерди, музейлерди жана туристтерди тейлөө үчүн 

башка объекттерди куруу жана пайдалануу жүзөгө ашырылуучу мамлекеттик 

жаратылыш парктарынын аймагы; 

жер участогун убактылуу пайдалануу жөнүндө келишим - мамлекеттик 

жаратылыш паркынын администрациясы менен конкурста уткан жактын 

ортосунда түзүлгөн келишим, анда мамлекеттик жаратылыш паркынын 

режимдик зонасынын жер участогун убактылуу пайдалануу шарттары 

макулдашылат, тараптардын укуктары жана милдеттери аныкталат, ошондой 

эле убактылуу пайдалануу мөөнөттөрү жана башка шарттар көрсөтүлөт; 

конкурс - тооруктун жол-жоболору, мында мамлекеттик жаратылыш 

парктарынын режимдик зоналарынын чектериндеги жер участокторун 

убактылуу пайдаланууга берүү жүргүзүлөт; 

коммерциялык конкурс - конкурстун формасы, анда белгиленген 

конкурстук шарттарды милдеттүү түрдө сактоо менен, конкурста жеңип алган, 

мамлекеттик жаратылыш паркынын режимдик зонасындагы жер участогун 

пайдалануу үчүн акынын алда канча көп суммасын сунуш кылган жак жеңүүчү 

деп табылат; 

инвестициялык конкурс - конкурстун формасы, анда конкурста жеңип 

алган, белгилүү бир конкурстук шарттарды сактоо милдеттенмелеринен 

тышкары, мамлекеттик жаратылыш паркынын режимдик зонасындагы 

убактылуу пайдаланууга берилген жер участогун жакшыртууга 

инвестицияларды жумшоого милдеттенген жак жеңүүчү деп табылат. 

8. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын коопсуздугун камсыз кылуу 

менен байланышкан мамлекеттик жаратылыш парктарынын режимдик 

зоналарындагы жер участокторун берүү маселелерин жөнгө салбайт. 

2. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын 

режимдик зоналарынын чектериндеги жер 

участокторун пайдалануу 

9. Мамлекеттик жаратылыш паркынын режимдик зоналарында иштин 

төмөнкүдөй түрлөрү жүзөгө ашырылат: 

- экологиялык турукташтыруу зонасында: 
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а) илимий сунуштамаларды эске алып, рекреациялык оорчулук келтирүүнү 

жана ченемдерди сактоо менен туризмдин экологиялык ишин жөнгө салуу; 

б) бузулган жаратылыш комплекстерин жана объекттерин калыбына 

келтирүү боюнча иш-чараларды жүргүзүү; 

- туристтик жана рекреациялык иш зонасында: 

а) туристтик жана рекреациялык ишти жөнгө салуу; 

б) туристтик маршруттарды жана чыйыр жолдорду уюштуруу; 

в) рекреациялык оорчулук келтирүүнүн ченемдерин эске алуу менен 

конуштарды жана кароочу аянттарды уюштуруу; 

- чектелген чарбалык иш зонасында: 

а) администрациялык-чарбалык багыттагы объекттерди жайгаштыруу; 

б) мамлекеттик жаратылыш паркын кайтаруу жана иштешин камсыз 

кылуу, ага келгендерди тейлөө үчүн зарыл болгон чарбалык иштерди жүргүзүү; 

в) мейманканаларды, кемпингдерди, музейлерди жана башка объекттерди 

курууну жана пайдаланууну жүзөгө ашыруу; 

г) туристтерди тейлөө үчүн администрациялык-чарбалык багыттагы 

объекттерди жайгаштыруу; 

д) экологиялык туризмди өнүктүрүү жана туристтик кызматтарды 

көрсөтүү; 

е) илимий уюмдардын сунуштамалары боюнча мөмө-жемиш бакчаларын, 

тез өсүүчү породаларды жана жергиликтүү сорттогу башка баалуу 

өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча плантацияларды түзүү; 

ж) Кыргыз Республикасынын токойлорунда токойду жайгаштыруу 

материалдарына жана кыюу эрежелерине ылайык жыгачтарды даярдоо; 

з) балчылыкты өнүктүрүү; 

и) токой үрөндөрүн, жапайы өскөн жаңгак жана мөмө-жемиш бак жана 

бадал өсүмдүктөрүнүн мөмөлөрүн чогултуу; 

к) козу карындарды, өсүмдүктөрдүн мөмөлөрүн жана жемиштерин 

чогултуу; 

л) чөп чабуу.  

10. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын режимдик зоналарынын 

чектеринде жер участокторун убактылуу пайдалануу Кыргыз Республикасынын 

жаратылыш комплекстерин жана объекттерин коргоонун белгиленген 

артыкчылыктарына ылайык жүзөгө ашырылат жана мамлекеттик жаратылыш 

парктарын түзүү максаттарына карама-каршы келбеши керек. 
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11. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын режимдик зоналарында иштин 

режими илимий негизделген ченемдерди жана келтирилген оорчулукту эске 

алуу менен жүргүзүлөт. 

12. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын режимдик зоналарында 

(туристтик жана рекреациялык, чектелген чарбалык иш) жаратылыш 

ландшафттары, жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсү, көлмөлөр жана 

тарыхый-маданий мурастардын объекттери сакталууга тийиш. 

Ушул Жобонун 9-пунктунда каралган туристтик жана рекреациялык, 

ошондой эле чектелген чарбалык ишти жүзөгө ашыруу үчүн объекттер токой 

өсүмдүктөрү каптабаган жерлер, анын ичинде өрттөнгөн, ачык, бак-дарактар 

сейрек өскөн, кыйылган, куураган, бадалдар же баалуулугу төмөн көчөттөр 

өскөн жерлерде жайгашууга тийиш. 

13. Мамлекеттик жаратылыш паркынын чектелген чарбалык иш зонасында 

объекттерди куруу тиешелүү курулуштарды куруунун жана пайдалануунун 

ченемдерине ылайык, тарыхый-маданий мурас объекттерин кайтаруу жана 

пайдалануу режимин жана Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоо 

мыйзамдарын сактоо менен атайын бөлүнгөн жерлерде гана жүргүзүлөт. 

14. Мамлекеттик жаратылыш паркынын чектелген чарбалык иш зонасында 

объекттерди куруу белгиленген тартипте таризделген мамлекеттик 

экологиялык экспертизанын оң корутундусунун негизинде, Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарынын архитектуралык-пландоо, куруу, 

экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка талаптарын 

сактоо менен жүргүзүлөт. 

Мында өз алдынча курууга жол берилбейт. 

Мамлекеттик жаратылыш паркынын режимдик зонасынын чектериндеги 

убактылуу пайдаланууга берилген жер участогунда курулушка бөлүнгөн аянт 

0,05 гектардан ашпоого тийиш. 

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 31-майындагы № 317 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

15. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын администрациялык-чарбалык 

багыттагы объекттерин жайгаштыруунун тартибин курчап турган чөйрөнү 

коргоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган (мындан ары - ыйгарым укуктуу 

орган) белгиленген тартипте аныктайт. 

16. Мамлекеттик жаратылыш парктарына бир күнгө, сезонго жана бир 

жылга келүүчүлөрдүн санын, ошондой эле туристтерди тейлөө үчүн туристтик 

объекттерди жайгаштырууга ээленген аймактардын өлчөмдөрүн рекреациялык 

toktom://db/142404
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оорчулуктун илимий негизделген ченемдерине ылайык мамлекеттик 

жаратылыш паркынын администрациясы аныктайт. 

17. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын чектелген чарбалык иш 

зонасында чөп чабуу, токой үрөндөрүн, жапайы өскөн жаңгак жана мөмө-

жемиш бак жана бадал өсүмдүктөрүнүн мөмөлөрүн, өсүмдүктөрдүн 

жемиштерин жана мөмөлөрүн чогултуу ар бир сезонго (жылга) берилүүчү 

токой билеттеринин (белгиленген үлгүдөгү уруксат берүүчү документ) 

негизинде мамлекеттик жаратылыш парктарынын администрациясынын 

чечимине ылайык жүргүзүлөт. 

Ушул пунктта көрсөтүлгөн иштин башталышынын мөөнөтүн мамлекеттик 

жаратылыш паркынын администрациясы аныктайт. Чөп чабындылардын 

аянттарын тосууга тыюу салынат. 

18. Мамлекеттик жаратылыш паркынын корук зонасынан тышкары 

режимдик зоналарында мамлекеттик жаратылыш паркынын администрациясы 

менен бир сезонго түзүлгөн келишимдин негизинде жол төшөлмөсү бар ачык 

аянттарда бал челектер жайгашышы мүмкүн. 

3. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын 

режимдик зоналарынын чектеринде жер 

участокторун убактылуу пайдаланууга берүү 

19. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын режимдик зоналарында жер 

участокторун убактылуу пайдаланууга берүү тиешелүү аймакта жашаган 

жергиликтүү калктын кызыкчылыктарын эске алуу менен жүргүзүлөт. 

20. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын режимдик зоналарындагы жер 

участоктору конкурстук негизде убактылуу пайдаланууга берилет. 

Мамлекеттик жаратылыш парктарынын режимдик зоналарындагы жер 

участоктору конкурстук комиссиянын чечими боюнча конкурстарга коюлат. 

Конкурстарды уюштурууну жана өткөрүүнү мамлекеттик жаратылыш 

парктарынын администрациясы ишке ашырат. 

Конкурстарды өткөрүү жөнүндө маалымат жалпыга маалымдоо 

каражаттарына жарыяланат. 

Конкурсту өткөрүү тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен 

аныкталат. 

Мамлекеттик жаратылыш паркынын режимдик зоналарынын чектериндеги 

жер участогун убактылуу пайдалануу жөнүндө типтүү келишимди ыйгарым 

укуктуу орган иштеп чыгат жана бекитет. 
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21. Конкурста утуп алган жеке же юридикалык жак жана мамлекеттик 

жаратылыш паркынын администрациясы конкурстун жыйынтыгы жөнүндө 

протоколго кол коёт, анын негизинде конкурста утуп алган жак жана 

мамлекеттик жаратылыш паркынын администрациясы протоколдо көрсөтүлгөн 

мөөнөттө мамлекеттик жаратылыш паркынын режимдик зонасындагы жер 

участогун убактылуу пайдалануу келишимин түзөт. 

Мамлекеттик жаратылыш паркынын режимдик зонасындагы жер 

участогун убактылуу пайдаланууга берүү жана аны убактылуу пайдаланууга 

кабыл алуу тараптар кол коюучу өткөрүп берүү актысы боюнча жер участогун 

убактылуу пайдалануу жөнүндө келишимде каралган шарттарда жүзөгө 

ашырылат. 

22. Маданий-ден соолукту чыңдоо, туристтик жана рекреациялык 

максаттар үчүн мамлекеттик жаратылыш паркынын режимдик зоналарындагы 

жер участогун убактылуу пайдаланууга берүү учурунда конкурста утуп алган 

жак өткөрүп берүү актысына кол коюлгандан кийин 3 айдын ичинде 

мамлекеттик жаратылыш паркынын администрациясына аталган максаттар 

үчүн мамлекеттик жаратылыш паркынын режимдик зоналарындагы жер 

участогун ишке ашыруу, уюштуруу жана пайдалануу долбоорун берүүгө 

милдеттүү. 

Мамлекеттик жаратылыш паркынын режимдик зоналарындагы жер 

участогун ишке ашырууну жана пайдаланууну уюштуруу менен байланышкан 

долбоорду өз убагында бербеген учурда, келишим мамлекеттик жаратылыш 

паркынын администрациясы тарабынан бир тараптуу тартипте бузулушу 

мүмкүн. Бул шарт мамлекеттик жаратылыш паркынын режимдик 

зоналарындагы жер участогун убактылуу пайдалануу келишиминде 

белгиленүүгө тийиш. 

23. Убактылуу пайдалануу мөөнөтү аяктагандан кийин мамлекеттик 

жаратылыш паркынын режимдик зоналарындагы жер участокторун 

пайдалануучу (өзүнүн эсебинен) жаратылыш паркынын режимдик зонасындагы 

жер участогун убактылуу пайдалануу жөнүндө келишимде көрсөтүлгөн абалга 

келтирүүгө милдеттүү. 

4. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын 

режимдик зоналарынын чектериндеги жер 

участокторун убактылуу пайдалануунун негизги 

шарттары 
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24. Мамлекеттик жаратылыш паркынын режимдик зоналарынын 

чектериндеги жер участогун убактылуу пайдалануу жөнүндө келишим жазуу 

жүзүндө, бирдей юридикалык күчкө ээ болгон үч нускада түзүлөт. 

Келишимдин бирден нускасын мамлекеттик жаратылыш паркынын 

администрациясы жана конкурста уткан жак алат, ал эми үчүнчү нускасы 

мамлекеттик каттоону жүргүзүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын жергиликтүү органына берилет. 

25. Мамлекеттик жаратылыш паркынын режимдик зоналарынын 

чектериндеги жер участогун убактылуу пайдалануу жөнүндө келишим Кыргыз 

Республикасынын жарандык мыйзамдарында белгиленген тартипте 

мамлекеттик катталууга тийиш жана мамлекеттик катталган учурдан тартып 

түзүлдү деп эсептелет. 

Келишимдин жазуу жүзүндөгү формасын жана аны мамлекеттик каттоо 

жөнүндө талаптар сакталбаган учурда келишим жараксыз деп эсептелет. 

26. Мамлекеттик жаратылыш паркынын режимдик зоналарынын жер 

участогун убактылуу пайдалануу жөнүндө коммерциялык конкурстун 

негизинде түзүлгөн келишимде кошумча түрдө төлөөлөрдүн коммерциялык 

шарттары көрсөтүлөт. 

27. Мамлекеттик жаратылыш паркынын режимдик зоналарынын 

чектериндеги жер участогун убактылуу пайдалануу жөнүндө инвестициялык 

конкурстун негизинде түзүлгөн келишимде кошумча түрдө конкурстук жана 

инвестициялык конкреттүү шарттарды аткаруу боюнча милдеттер көрсөтүлөт. 

28. Мамлекеттик жаратылыш паркынын режимдик зоналарынын 

чектериндеги жер участогун убактылуу пайдалануу жөнүндө келишим 

төмөнкүдөй маалыматтарды камтууга тийиш: 

а) өз ара келишим түзүп жаткан тараптарды; 

б) убактылуу пайдаланууга берилген жер участогунун чектерин аныктоону 

(көрсөтүүчү (токой-чарба) белгилердин жардамы менен натурада белгиленүүгө 

жана план-картографиялык материалдарда көрсөтүлүүгө тийиш) жана жүзөгө 

ашырылуучу иштин түрлөрүн; 

в) жер участогун убактылуу пайдалануунун мөөнөттөрүн; 

г) жер участокторун убактылуу пайдалануу үчүн ижара акысынын өлчөмү 

жана аларды төлөө тартибин жана башка төлөөлөрдү; 

д) тараптардын укуктарын жана милдеттерин (жер участогун пайдалануу, 

кайтаруу, коргоо ж.б.); 

е) келишимдик милдеттенмелерди бузуу үчүн жоопкерчиликти жана 

зыяндын ордун толтуруу тартибин; 
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ж) келишимди бузуу жана өзгөртүүнүн негиздерин жана тартибин, 

ошондой эле башка шарттарды. 

29. Токой билети, карта схема, кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы, 

чектерди макулдашуу актысы келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат. 

Мамлекеттик жаратылыш паркынын режимдик зоналарынын чектериндеги 

жер участогун убактылуу пайдалануу жөнүндө келишимдин мөөнөтү 

аяктагандан кийин убактылуу пайдаланууга берилген жер участогун кайтарып 

берүү кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча белгиленген тартипте жүзөгө 

ашырылат. 

Мында мамлекеттик жаратылыш паркынын администрациясы 

мамлекеттик жаратылыш паркынын режимдик зоналарынын чектериндеги жер 

участогун убактылуу пайдалануу келишиминин мөөнөтү аяктагандыгы 

жөнүндө билдирүүнү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Мамлекеттик каттоо кызматынын жергиликтүү органына жөнөтөт. 

30. Жайыттарды (алар бир сезонго гана берилет) жана тарыхый-маданий 

мурас объекттерин кошпогондо, мамлекеттик жаратылыш паркынын режимдик 

зонасындагы жер участогу убактылуу пайдаланууга, кыска мөөнөттүү - 5 жылга 

чейинки же узак мөөнөттүү - 5 жылдан ашык мөөнөткө берилиши мүмкүн. 

Мамлекеттик жаратылыш паркынын режимдик зонасындагы жер 

участокторун узак мөөнөттүү убактылуу пайдаланууга берүү учурунда 

милдеттүү түрдө 5 жылдык сыноо мөөнөтү белгиленет. 5 жылдык сыноо 

мөөнөтү аяктагандан кийин, ак ниет жана ойдогудай убактылуу пайдаланган, 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ченемдери менен талаптарын жана 

келишимдин шарттарын аткарган учурда келишимдин мөөнөтү 5 жана андан 

ашык жылга, бирок Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленгенден 

ашпаган мөөнөткө узартылышы мүмкүн. 

31. Убактылуу пайдаланууга берилген мамлекеттик жаратылыш паркынын 

режимдик зоналарында жер участогун субижарага берүүгө жол берилбейт. 

Мамлекеттик жаратылыш паркынын режимдик зонасындагы жер 

участогун убактылуу пайдалануу укугу ипотека келишиминин предмети 

болушу мүмкүн эмес. 

32. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын аймактарына кирүү үчүн акы 

төлөнөт. Аймактарга кирүү үчүн акы алуудан түшкөн кирешелер мыйзамдарда 

белгиленген тартипте мамлекеттик жаратылыш парктарынын атайын 

эсептерине келип түшөт. 
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33. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын режимдик зоналарындагы жер 

участокторун убактылуу пайдалануу үчүн ижара акысы келишимде 

белгиленген өлчөмдөрдө жана мөөнөттөрдө төлөнөт. 

34. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын режимдик зоналарындагы жер 

участокторун убактылуу пайдалануу үчүн ижара акысынын өлчөмү 

тараптардын макулдашуусу боюнча келишимде белгиленет жана 

дифференцияланган режими бар режимдик зоналарда жүзөгө ашырылуучу 

иштин түрүн эске алуу менен кайра каралат. 

35. Туристтик кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмесин, чыйыр жолдорду 

салууну, автомобилдер үчүн токтоп туруучу жайларды уюштурууну, боз 

үйлөрдү, чатырларды тигүү үчүн орундарды аныктоону ж.б. илимий 

уюмдардын сунуштамаларынын негизинде, курчап турган жаратылыш 

чөйрөсүнө оорчулук келтирүүнүн жол берилген ченеминин чегине ылайык 

мамлекеттик жаратылыш паркынын администрациясы аныктайт. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ 

Бишкек шаары, 2001-жылдын 11-январы N 4 

Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу 

жөнүндө 

(КР 2006-жылдын 25-июлундагы N 129, 2006-жылдын 24-

ноябрындагы N 189, 2007-жылдын 12-июнундагы N 83, 2009-

жылдын 26-январындагы N 28, 2009-жылдын 26-майындагы 

N 174, 2011-жылдын 22-июлундагы N 120, 2012-жылдын 14-

майындагы N 50, 2012-жылдын 19-июнундагы N 88, 2015-

жылдын 17-июнундагы N 132, 2015-жылдын 28-июлундагы 

N 198, 2015-жылдын 28-июлундагы N 199, 2016-жылдын 25-

июлундагы N 137, 2016-жылдын 30-июлундагы N 156, 2018-

жылдын 24-январындагы № 12, 2018-жылдын 30-июнундагы 

N 64 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

Ушул Мыйзам айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруунун укуктук 

мамилелерин жөнгө салат жана Кыргыз Республикасынын калкынын 

кызыкчылыгында жерлерди натыйжалуу жана коопсуз пайдаланууну камсыз 

кылууга багытталган. 
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I Глава 

 Негизги түшүнүктөр 

1-статья. 

Айыл чарба багытындагы жерлер - айыл чарба муктаждыктары үчүн 

берилген же ушул максаттар үчүн багытталган жана үрөн чарбачылык, асыл 

тукум, эксперименталдык чарба жана айыл чарба кооперативдерин, товардык 

айыл чарба өндүрүшүн, коргоочу токой өстүрүү, багбанчылык, чарбакчылык, 

дачаларды жүргүзүү үчүн, илим-изилдөө, тажрыйба-селекциялык жана сорт 

сыноо жумуштарын өткөрүү үчүн, ошондой эле айыл чарба өндүрүшү менен 

байланыштуу башка максаттар үчүн пайдаланылуучу жерлер. 

(КР 2018-жылдын 30-июнундагы N 64 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

2-статья. 

Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондунун 

жерлери айыл чарбасына жарактуу жерлерден (жайыттардан тышкары) 

түзүлгөн жана мамлекеттин менчигинде болгон жер участоктору. 

3-статья. 

Жер үлүшү - Кыргыз Республикасынын жаранына жер агрардык 

реформанын жүрүшүндө менчик укугу күбөлүк менен ырасталуучу акысыз 

негизде менчикке берилген айыл чарба багытындагы (жарактуу жерлер 

боюнча) жер участогу. 

(КР 2006-жылдын 25-июлундагы N 129 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

4-статья. 

Жер участогу - бул накталай, белгиленген чек арасы бар туюк чектелген 

жер аянты. 

Жер участогуна менчик укугу мамлекеттик акт же күбөлүк менен 

ырасталат. 

(КР 2006-жылдын 25-июлундагы N 129 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

II Глава 

 Айыл чарба багытындагы жерге менчик укугу 

5-статья. 
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Жер Кыргыз Республикасынын улуттук байлыгы, анын аймагында 

жашаган элдин энчиси болуп саналат. 

6-статья. 

Кыргыз Республикасында айыл чарба багытындагы жер участокторуна 

менчик укугуна мамлекет, Кыргыз Республикасынын жарандары, айыл чарба 

продукциясын өстүрүү жана (же) кайра иштетүү менен алектенген Кыргыз 

Республикасынын кооперативдери жана юридикалык жактары ээ. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясын же күбөлүгүн 

алган банктар жана адистештирилген финансылык-кредиттик мекемелер ушул 

Мыйзамдын 27-статьясында каралган тартипте айыл чарба багытындагы 

жерлерге эки жылдын ичинде убактылуу менчик укугуна ээ. 

(КР 2009-жылдын 26-майындагы N 174, 2012-жылдын 14-майындагы N 

50, 2015-жылдын 28-июлундагы N 199 Мыйзамдарынын редакцияларына 

ылайык) 

7-статья. 

Кыргыз Республикасында айыл чарба багытындагы жерлерди: 

- чет өлкөлүк жарандарга, юридикалык жактарга жана мамлекеттерге, 

Кыргыз Республикасынын Жер кодексинде каралгандан башка учурларда; 

- Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган жарандыгы жок 

адамдарга; 

- эгерде алардын бири чет мамлекеттин жараны болсо же жарандыгы жок 

адам болсо, жубайларга менчикке берүүгө жана өткөрүп берүүгө тыюу салынат. 

Ушул статьяны бузган жактардын иш-аракети колдонуудагы мыйзамдарга 

ылайык аларды кылмыш жоопкерчилигине тартууга алып келет. 

(КР 2007-жылдын 12-июнундагы N 83, 2009-жылдын 26-майындагы N 174 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

III Глава 

 Айыл чарба багытындагы жерге укуктарды 

мамлекеттик каттоо 

8-статья. 

Айыл чарба багытындагы жерлерди менчиктөө укугун, ошондой эле 

алмашууну, сатып алууну-сатууну, белекке берүүнү, күрөөгө коюуну жана 

мурастоону мамлекеттик каттоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

ыйгарым укуктуу органы тарабынан жүзөгө ашырылат. 
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(КР 2012-жылдын 19-июнундагы N 88 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

9-статья. 

Өз алдынча майдалап бөлүштүрүлгөн айыл чарба багытындагы жер 

үлүштөрүн жана участокторун мамлекеттик каттоого жол берилбейт. 

IV Глава 

 Айыл чарба багытындагы жерлерди максаттуу 

пайдалануу 

10-статья. 

Айыл чарба багытындагы жерлер айыл чарба өндүрүшү үчүн гана 

пайдаланылат. 

11-статья. 

Эгерде айыл чарба багытындагы жер участогунун (жер үлүшүнүн) менчик 

ээси Жер кодексинде каралган учурларды кошпогондо, ал жерде ар кандай 

курулуштарды жүзөгө ашырса же аны айыл чарба максатында пайдаланбаса, 

анда ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан эскертүү берилет. 

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын талаптарын аткарбаган учурда 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган сот тартибинде жер участогун (жер 

үлүшүн) мамлекеттин пайдасына алуу жол-жобосун баштоого укуктуу. 

(КР 2016-жылдын 25-июлундагы N 137 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

V Глава 

 Айыл чарба багытындагы жерлер ижара объекти 

катары 

12-статья. 

Кыргыз Республикасынын жарандарынын, айыл чарба продукциясын 

өстүрүү жана (же) кайра иштетүү менен алектенген Кыргыз Республикасынын 

кооперативдеринин жана юридикалык жактарынын менчигиндеги айыл чарба 

багытындагы жер үлүштөрү жана участоктору тараптар аныктаган шарттарда 

айыл чарба өндүрүшү үчүн гана ижарага берилиши мүмкүн. 

(КР 2009-жылдын 26-майындагы N 174, 2012-жылдын 14-майындагы N 50 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

13-статья. 
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Мамлекеттин менчигиндеги айыл чарба багытындагы жер участоктору 

ижарага Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген жобого 

ылайык ачык соодалашуу шартында, айыл чарба өндүрүшү үчүн гана берилет. 

Мамлекеттин менчигиндеги айыл чарба багытындагы жер участокторун 

кошумча ижаралоого тыюу салынат. 

(КР 2006-жылдын 24-ноябрындагы N 189, 2015-жылдын 17-июнундагы N 

132 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

VI Глава 

 Айыл чарба багытындагы жерлер алмашуу 

объекти катары 

14-статья. 

Кыргыз Республикасынын жарандарынын, айыл чарба продукциясын 

өстүрүү жана (же) кайра иштетүү менен алектенген Кыргыз Республикасынын 

кооперативдеринин жана юридикалык жактарынын менчигиндеги айыл чарба 

багытындагы жер үлүштөрү жана участоктору Кыргыз Республикасынын чек 

арасында башка жер үлүштөрүнө жана участокторуна гана алмашылышы 

мүмкүн. 

(КР 2009-жылдын 26-майындагы N 174, 2012-жылдын 14-майындагы N 50 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

VII Глава 

 Айыл чарба багытындагы жерлер сатып алуу-

сатуу объекти катары 

Караңыз: 

Айыл чарба багытындагы жер участокторун сатып алуу-сатуу тартиби 

жөнүндө жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 13-

августундагы N 427 токтому менен бекитилген) 

15-статья. 

Айыл чарба багытындагы жер үлүшүнүн менчик ээси мамлекеттик алымды 

төлөбөстөн, ушул Мыйзамдын 6-статьясынын талаптарын эске алуу менен аны 

сатууга укуктуу. 

5 гектарга чейинки өлчөмдөгү жер үлүшү майдаланып бөлүнбөстөн, жер 

аянтынын бирдиктүү контуру менен гана сатылышы мүмкүн. 

Жер үлүшүн өз алдынча участокторго бөлүүгө жана аларды ээликтен 

ажыратууга 5 гектардан ашкан өлчөмдөрдүн чектеринде гана жол берилет. 
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Мында өз алдынча бөлүнүүчү участоктордун өлчөмдөрү 5 гектардан аз 

болушу мүмкүн эмес. 

(КР 2016-жылдын 30-июлундагы N 156 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

16-статья. 

Өзгөчө баалуу айыл чарба жерлеринин менчик ээси 5 гектарга чейинки 

өлчөмдөгү жер участогун майдалап бөлбөстөн, жер аянтынын бирдиктүү 

контуру менен гана ээликтен ажыратууга укуктуу. 

Менчик ээси тарабынан өзгөчө баалуу айыл чарба жерлерин өз алдынча 

участокторго бөлүүгө жана аларды ээликтен ажыратууга 5 гектардан ашкан 

өлчөмдөрдүн чектеринде гана жол берилет. 

Мында өз алдынча бөлүнүүчү участоктордун өлчөмдөрү 5 гектардан аз 

болушу мүмкүн эмес. 

(КР 2016-жылдын 30-июлундагы N 156 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

17-статья. 

Мамлекет, Кыргыз Республикасынын жарандары, айыл чарба 

продукциясын өстүрүү жана (же) кайра иштетүү менен алектенген Кыргыз 

Республикасынын кооперативдери жана юридикалык жактары айыл чарба 

багытындагы жерлердин сатып алуучусу боло алат. 

Айыл чарба багытындагы жер үлүштөрүн же участокторун сатууда 

сатылуучу жер үлүшүн, же участогун, сатып алууда, жалпы соода аркылуу 

сатуудан башка учурларда, Кыргыз Республикасынын айыл тургундары жана 

ошол айылдык аймактын аймагында катталган жана иштеп жаткан айыл чарба 

кооперативдери артыкчылык укуктарга ээ болушат. 

Белгиленбеген чек ара аймактарында жайгашкан айыл чарба багытындагы 

жерлерди сатууга тыюу салынат. 

(КР 2009-жылдын 26-майындагы N 174, 2012-жылдын 14-майындагы N 

50, 2018-жылдын 24-январындагы № 12 Мыйзамдарынын редакцияларына 

ылайык) 

18-статья. 

(КР 2009-жылдын 26-майындагы N 174 Мыйзамына ылайык алынып 

салынды) 

19-статья. 
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Айыл чарба багытындагы жерлерди сатып алуучу сатып алган жер 

участогун (жер үлүшүн) кайра саткан учурда жер участогунун (жер үлүшүнүн) 

сатып алуу наркынын: биринчи жылдын ичинде 40 пайызы, экинчи жылы - 20 

пайызы, үчүнчү жылы - 10 пайызы өлчөмүндө мамлекеттик алым төлөйт. 

20-статья. 

Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондунун жерлери 

сатылбайт. Өзгөчө учурларда гана Айыл чарбасына жарактуу жерлердин 

мамлекеттик фондунун жер участокторун Кыргыз Республикасынын 

жарандарынын менчигине өткөрүп берүү жергиликтүү кеңештердин сунушу 

боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан бекитилген 

чечиминин негизинде жүзөгө ашырылат. 

Караңыз: 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 15-январындагы N 14 

"Кыргыз Республикасынын жарандарына жер үлүштөрүн берүү жөнүндө" 

токтому; 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу 

жыйынынын 2003-жылдын 20-февралындагы З N 1060-II "Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн "Кыргыз Республикасынын жарандарына жер 

үлүштөрүн берүү жөнүндө" 2003-жылдын 15-январындагы N 14 токтомун 

бекитүү тууралу" токтому; 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу 

жыйынынын 2004-жылдын 2-апрелиндеги З N 1528-II "Кыргыз 

Республикасынын жарандарына жер үлүштөрүн берүү жөнүндө" токтому; 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 8-февралындагы N 80 

"Кыргыз Республикасынын жарандарына жер үлүштөрүн берүү жөнүндө" 

токтому 

21-статья. 

Жайыт жерлери мамлекеттин менчигинде турат жана "Жайыттар жөнүндө" 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык гана пайдаланууга берилет. 

(КР 2009-жылдын 26-январындагы N 28 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

VIII Глава 

 Айыл чарба багытындагы жерлер күрөө объекти 

катары 
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22-статья. 

Кыргыз Республикасынын жарандарынын, айыл чарба продукциясын 

өстүрүү жана (же) кайра иштетүү менен алектенген Кыргыз Республикасынын 

кооперативдеринин жана юридикалык жактарынын менчигиндеги айыл чарба 

багытындагы жер үлүштөрү жана участоктору күрө объекти боло алат. 

(КР 2009-жылдын 26-майындагы N 174, 2012-жылдын 14-майындагы N 50 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

23-статья. 

Айыл чарба багытындагы жер үлүштөрүн жана участокторун күрөөгө алуу 

укугу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия же күбөлүк алган 

финансылык-кредиттик уюмдарга, ошондой эле ушул Мыйзамдын 6-

статьясынын талаптарына жооп берген жактарга гана берилет. 

(КР 2009-жылдын 26-майындагы N 174 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

24-статья. 

Банктар жана адистештирилген финансы-кредиттик мекемелер Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык күрөөнүн затына төлөмөр кылууга 

укуктуу. 

(КР 2006-жылдын 25-июлундагы N 129, 2009-жылдын 26-майындагы N 

174 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

25-статья. 

Убактылуу менчик укугу банктарга жана адистештирилген финансы-

кредиттик уюмдарга өткөн жер үлүштөрү же айыл чарба багытындагы 

участоктор ушул Мыйзамдын 17-статьясында көрсөтүлгөн жактарга ачык 

аукциондук соодада сатылат. 

Сатылган жер үлүштөрүн мамлекеттик каттоо ушул Мыйзамдын 15-

статьясына ылайык жүзөгө ашырылат. 

(КР 2006-жылдын 25-июлундагы N 129, 2009-жылдын 26-майындагы N 

174 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

26-статья.  

(КР 2009-жылдын 26-майындагы N 174 Мыйзамына ылайык алынып 

салынды) 

27-статья. 
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Айыл чарба багытындагы жер участокторуна убактылуу менчик укугуна ээ 

болушкан банктар жана адистештирилген финансы-кредиттик мекемелер 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте убактылуу 

менчик укугу келип чыккан учурдан тартып эки жылдын ичинде ошол жер 

участокторун ажыратып берүүнү жүзөгө ашырууга милдеттүү. 

(КР 2009-жылдын 26-майындагы N 174, 2015-жылдын 28-июлундагы N 

198 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

IX Глава 

 Айыл чарба багытындагы жерлер мурастоо жана 

тартуулоо объекти катары 

28-статья. 

Кыргыз Республикасынын жаранынын менчигиндеги айыл чарба 

багытындагы жер үлүштөрү жана участоктору мураска берилиши мүмкүн. Жер 

үлүштөрүнө жана участокторуна ээлик кылуу укугу өзүнө өткөндө, мураскор 

айыл чарба багытындагы жерлерди сатып алуучуга коюлуучу талаптарды 

канааттандырганда, аларды өзү каалагандай пайдаланууга жана тескөөгө 

укуктуу. 

Кыргыз Республикасынын жарандары мурастоо боюнча жана мыйзам 

боюнча жер үлүштөрүнүн жана айыл чарба багытындагы жер участокторунун 

мураскорлору боло алышат. 

Эгерде жер үлүшүнүн жана/же айыл чарба багытындагы участоктун 

мураскору чет өлкөлүк адам болсо же жарандыгы жок адам болсо, ал жер 

үлүшүнө жана/же жер участогуна укук пайда болгон учурдан тартып бир 

жылдын ичинде аларды Кыргыз Республикасынын жаранына ажыратып 

берүүгө милдеттүү. 

Мында мураска берилген жер үлүшүнүн жана/же айыл чарба багытындагы 

участоктун өлчөмү тиешелүү айыл башкармалыгындагы (айыл өкмөтүндөгү) 

жер-агрардык реформанын жүрүшүндө белгиленген жер үлүштөрүнүн орточо 

чарбалык өлчөмүнөн аз болушу мүмкүн эмес. 

(КР 2006-жылдын 25-июлундагы N 129 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

29-статья. 

Кыргыз Республикасынын жаранынын менчигиндеги айыл чарба 

багытындагы жер үлүштөрү жана участоктору Кыргыз Республикасынын 
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мыйзамдарына ылайык белекке берүүнүн объекти болуп саналат жана белекке 

берилиши мүмкүн. 

Белекке берүүнүн объекти болуп саналган жер үлүшүнүн жана/же айыл 

чарба багытындагы участоктун өлчөмү тиешелүү айыл башкармалыгындагы 

(айыл өкмөтүндөгү) жер-агрардык реформанын жүрүшүндө белгиленген жер 

үлүшүнүн орточо чарбалык өлчөмүнөн аз болушу мүмкүн эмес. 

(КР 2006-жылдын 25-июлундагы N 129 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

X Глава 

 Айыл чарба багытындагы жерлерди 

мамлекеттик максат үчүн сатып алуу 

30-статья. 

Кыргыз Республикасынын жарандарынын менчигиндеги айыл чарба 

багытындагы жер үлүштөрү жана участоктору мамлекеттик максат үчүн зарыл 

болгон учурларда (стратегиялык объекттерди жана инженердик курулмаларды 

куруу) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча жерлердин 

рыноктук наркын жана эсеп-кысап чыгымдарын төлөп бергенден кийин сатып 

алуу же Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондунун 

жерлеринен теңдеш участокту берүү жолу менен ажыратылышы мүмкүн. 

31-статья. 

Айыл чарба багытындагы жер үлүштөрүнүн жана участокторунун менчик 

ээлери өз жерлерин мамлекеттик максат үчүн ажыратуунун далилдери 

ишенимсиз болгондо сотко кайрылууга укуктуу. 

32-статья. 

Мамлекеттин менчигинде турган жана ижарага берилген айыл чарба 

багытындагы жерлер эсептешүү чыгымдарын жана ажыратуу учурунда 

алынбай калган пайда төлөп берилгенден кийин мамлекеттик максат үчүн 

ажыратылат. 

33-статья. 

Калктын социалдык жактан корголбогон катмарларына, жаш үй-бүлөлөргө 

жер берүү үчүн мамлекет Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан бекитилген атайын чечиминин 

негизинде айыл чарба багытындагы жерлердин рыногунда сатып алуучу 

болууга укуктуу. 
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(КР 2006-жылдын 25-июлундагы N 129 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

XI Глава 

 Айыл чарба багытындагы жерлерди салыктарды 

төлөө үчүн ажыратуу 

34-статья. 

Кыргыз Республикасынын жарандарынын менчигиндеги айыл чарба 

багытындагы жер үлүштөрү жана участоктору алардын ушул Мыйзам күчүнө 

киргенге чейин пайда болгон карыздары үчүн ажыратылбайт. 

XII Глава 

 Ушул Мыйзамдын күчүнө киришинин тартиби 

35-статья. 

Ушул Мыйзам, VII главадан тышкары, расмий жарыяланган учурдан 

тартып күчүнө кирет. 

36-статья. 

Ушул Мыйзамдын VII главасынын аракети 2001-жылдын 1-сентябрынан 

тартып күчүнө кирет. 

37-статья. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү мыйзам актыларына ушул Мыйзамдан 

келип чыгуучу өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

сунуштарды киргизсин. 

  

Кыргыз 

Республикасынын 

Президенти 

  А. Акаев 

  

2000-жылдын 18-

декабрында 

  Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

Мыйзам чыгаруу 

жыйыны тарабынан 

кабыл алынган 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү, 2007-жылдын 22-июну N 243 

Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун 

жерлерин ижарага берүүнүн шарттары жана 

тартиби жөнүндө типтүү жобо тууралуу 

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-сентябрындагы N 602, 

2016-жылдын 18-ноябрындагы № 599, 2019-жылдын 15-

февралындагы № 55 токтомдорунун редакцияларына 

ылайык) 

Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 8-статьясынын 3-пунктуна 

ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 

1. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага 

берүүнүн шарттары жана тартиби жөнүндө тиркелген типтүү жобо 

жактырылсын. 

2. Жогоруда аталган Типтүү жобо Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин бекитүүсүнө жиберилсин. 

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Кыймылсыз мүлккө 

болгон укукту каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин директору жана 

Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай 

министри аталган Типтүү жобону Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 

караган учурда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий өкүлдөрү болуп 

дайындалышсын. 

4. "Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин ижарага 

берүүнүн шарттары жана тартиби тууралуу типтүү жобо жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 18-августундагы N 461 токтому 

жогоруда аталган Типтүү жобону Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 

бекиткен күндөн тартып күчүн жоготту деп табылсын. 

5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн Аппаратынын агрардык өнүктүрүү бөлүмүнө жүктөлсүн. 

  

Кыргыз 

Республикасынын 

  
А.Атамбаев 
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Премьер-министри 

  

 

    Кыргыз 

Республикасынын 

Өкмөтүнүн 

2007-жылдын 22-

июнундагы 

N 243 токтому менен 

жактырылган 

Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун 

жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби 

тууралуу 

ТИПТҮҮ ЖОБО 

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-сентябрындагы N 602, 

2016-жылдын 18-ноябрындагы № 599 токтомдорунун 

редакцияларына ылайык) 

Ушул Типтүү жобо Кыргыз Республикасынын Жер кодексине жана 

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине ылайык иштелип чыккан, 

Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин берүү, башкаруу 

боюнча укук мамилелерин жөнгө салат жана аларды берүү тартибин жана 

шарттарын аныктайт. 

I. Жалпы жоболор 

1. Ушул Типтүү жободо колдонулуучу түшүнүктөр: 

- Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижаралоо 

- айылдын, поселкалык кеңештердин аткаруу органы тарабынан жер участогун 

ижарачыга айыл чарба максатында пайдалануу укугу менен белгилүү бир акыга 

белгилүү мөөнөткө берүү; 

- ижарачы - Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жер 

участкасын ижарага берүүчүдөн белгиленген тартипте ижарага алган Кыргыз 

Республикасынын жеке же юридикалык жагы; 

- аукцион - тооруктун түрү, мында эң чоң суммадагы ижара акысын 

сунуштаган катышуучу жеңүүчү деп таанылат; 
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- экинчи жеңүүчү - аукциондо экинчи чоң өлчөмдөгү ижара акысын, ал 

эми конкурста конкурстун жеңүүчүсүнөн кийинки эң жакшы шарттарды 

сунуштаган катышуучу; 

- арыз ээси (талапкер) - тооруктарга катышуу каалоосун билдирген 

юридикалык жана жеке жак; 

- жер-пландоо зонасы - Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун 

жер участкаларын башкаруунун жана берүүнүн бирдиктүү ыкмасы белгиленген 

аймак (жана тиешелүү түрдө анда жайгашкан Айыл чарба жерлерин кайра 

бөлүштүрүү фондунун бардык жер участкалары); 

- чет элдик жактар - Кыргыз Республикасынын Жер кодексине ылайык 

ушундай деп таанылган жеке жана юридикалык жактар; 

- конкурс - тооруктун түрү, мында конкурстук комиссиянын 

корутундусуна ылайык эң жакшы шарттарды сунуш кылган катышуучу 

жеңүүчү деп таанылат; 

- лот - пайдалануу укугу тоорукка коюлуп жаткан жер участогу; 

- аз камсыз болгон үй-бүлөлөр жана жарандар - Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте берилген жакыр үй-

бүлөлөрдүн жана жарандардын социалдык паспорту бар үй-бүлөсүнүн жан 

башына жыйынды кирешеси керектөөнүн гарантияланган минималдык 

деңгээлинен (КГМД) ашпаган үй-бүлөлөр жана жарандар; 

- талап болбогон жер участкалары - бул Айыл чарба жерлеринин 

мамлекеттик фондунун суроо-талапка ээ эмес жерлери; 

- аукционду уюштуруучу - жергиликтүү кеңештин аткаруу органы (айыл 

өкмөтү); 

- Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин 

пайдалануунун келечек планы (мындан ары - Келечек план) - жергиликтүү 

калктын таламдарын максимум эске алуу менен Айыл чарба жерлерин кайра 

бөлүштүрүү фондунун жерлерин экономикалык жактан максаттуу, 

сарамжалдуу, натыйжалуу пайдалануунун узак мөөнөттүү жана кыска 

мөөнөттүү келечегин аныктоочу план; 

- түз берүү - Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин 

жеке жана юридикалык жактарга тоорук өткөрбөстөн, түз сүйлөшүүлөр жолу 

менен берүү ыкмасы; 

- социалдык багыттагы субъектилер - жергиликтүү жана республикалык 

бюджеттердин эсебинен каржылануучу, иш аракеттери саламаттык сактоого, 

айыл калкын иш менен камсыздоого, билим берүүгө, тарбиялоого 
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(ооруканалар, мектептер ж.б), социалдык камсыздоого, жарандардын коомдук 

талаптарын канааттандырууга багытталган уюмдар; 

- тооруктар - Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин 

ижарага берүүнүн аукциондук, конкурстук түрү; 

- катышуучу - тооруктарга катышуу үчүн белгиленген тартипте катталган 

жеке же юридикалык жак; 

- Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фонду - мамлекеттик менчикте 

турган жана айыл чарба жерлеринен түзүлгөн (жайытты кошпогондо) жер 

участкалары; 

- үрөнчүлүк чарба - бир же бир нече айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөндүк 

же көчөт материалдарын өстүрүүчү жана (же) сатуучу, Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтү бекиткен Үрөнчүлүк чарбалар жөнүндө жобого 

ылайык үрөнчүлүк чарбага коюлуучу талаптарга (критерийлерге) жооп берүүчү 

чарбакер субъект; 

- асыл тукум чарба - асыл тукум малдарды өстүрүү, асыл тукум 

продукцияларын (материалдарын) селекциялык максаттарда өндүрүү жана 

колдонуу, ошондой эле асыл тукум ишине кызмат көрсөтүүчү чарбакер 

субъект; 

- эксперименттик чарба, илим-изилдөө мекемеси, тажрыйба-

селекциялык чарба - мал чарба же өсүмдүк өстүрүү тармактарында илим-

изилдөө иштерин жүргүзүүчү, анын ичинде айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жаңы 

сортторун жана гибриддерин, ошондой эле айыл чарба жаныбарларынын жана 

канаттуулардын жаңы породаларын чыгаруу боюнча селекциялык иштерди 

аткаруучу чарбакер субъекттер; 

- сорт сыноо станциясы, сорт сыноо участогу - айыл чарба 

өсүмдүктөрүнүн жана башка өстүрүлүүчү өсүмдүктөрдүн сортторун, 

гибриддерин жана линияларын түздөн түз сыноону ишке ашырган мекемелер; 

- айыл чарба кооперативи - кооператив мүчөлөрүнүн экономикалык 

жана башка керектөөлөрүн канааттандыруу максатында айыл чарба товарларын 

өндүрүүчүлөрдүн өндүрүштүк же башка чарбалык иш үчүн акчалай баага ээ 

болгон алардын мүлктүк үлүштүк мүчөлүк акыларын бириктирүүнүн 

негизиндеги мүчөлүккө негизделген ыктыярдуу бирикмеси. 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-ноябрындагы № 599 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары Айыл чарба жерлеринин 

мамлекеттик фондунун жерлерин башкарууну ушул Типтүү жобого ылайык 

жүргүзүшөт. 
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Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин башкаруу 

боюнча ыйгарым укуктарды жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына 

өткөрүү берүү айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдарына берүү тартиби жөнүндө мыйзамдарга ылайык 

ишке ашырылат. 

Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлери төмөнкүлөр үчүн 

пайдаланылат: 

- ачык жана айкын тооруктардын негизинде айыл чарба товар 

өндүрүүчүлөрүнө жана чарбакер субъекттерге ижарага берүү үчүн; 

- үрөнчүлүк, асыл тукум, эксперименттик, тажрыйба-селекциялык 

чарбалардын, илимий-изилдөө мекемелеринин, сорт сыноочу станциялардын 

жана участоктордун, ошондой эле айыл чарба кооперативдеринин иштеши 

үчүн; 

- калктуу конуштарды өнүктүрүүнүн бекитилген башкы пландарына 

ылайык алардын аймактарын кеңейтүү үчүн; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча мамлекеттик жана 

коомдук муктаждыктарды канааттандыруу үчүн. 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-ноябрындагы № 599 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

3. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунан айыл чарба 

багытындагы жерлер 5 жылга ижарага берилет, бута кайрак айдоо жана көп 

жылдык өсүмдүктөр ээлеген жерлер, үрөнчүлүк, асыл тукум, эксперименттик 

чарбаларды, илимий-изилдөө, тажрыйба-селекциялык, сорт сыноо иштерин 

жүргүзүү жана айыл чарба кооперативдери үчүн 20 жылга чейинки мөөнөткө 

берилген жерлер кирбейт. Бул мөөнөт аяктагандан кийин тараптардын 

макулдашуусу боюнча Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун 

жерлерин пайдалануу мөөнөттөрү төмөнкү учурларда узартылышы мүмкүн: 

- ижарага алган жер участоктору боюнча ижара акысын, салык төлөмдөрүн 

жана камсыздандыруу төгүмдөрүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык убагында төлөсө; 

- Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин сарамжалдуу 

пайдаланса жана агротехникалык талаптарды сактаса. 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-ноябрындагы № 599, 2019-жылдын 15-

февралындагы № 55 токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

4. Келечек планда калктуу конуштардын жерлерин кеңейтүү үчүн 

аныкталган Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлери кыска 

мөөнөттүү гана ижарага берилет. 
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5. Айыл аймагынын чегиндеги жеке жана юридикалык жактарга ижарага 

берилүүчү Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлеринин өлчөмү 

жана конкреттүү ижара мөөнөттөрү Жер комиссиясы тарабынан аныкталат. 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-ноябрындагы № 599 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

6. Чет элдик жактарга Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун 

жерлери берилбейт. 

7. Ижарага берүүчү ижарачынын макулдугу менен келишимде ижара 

акысынын өлчөмүн өзгөртүү шартын карай алат, бирок бир жылда бир жолудан 

көп эмес. 

8. Жер комиссиясынын чечимине макул болбогон учурда аукциондун же 

конкурстун катышуучусу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 

аныкталган тартипте сот органдарына кайрыла алат. 

II. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик 

фондунун жерлерин жер-жерлерде башкаруу 

9. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин башкаруу 

Келечек планды иштеп чыгуу аркылуу ишке ашырылат. 

10. Келечек план графикалык жана тексттик бөлүктөрдөн турат. 

11. Келечек пландын тексттик бөлүгү Келечек планды түзүп жаткан учурга 

карата Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин 

пайдалануунун абалы тууралуу маалыматты камтыйт, атап айтканда: 

- Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлеринин жалпы саны 

жөнүндө (жер участкаларынын саны, алардын аянты, жерлердин түрлөрү); 

- пайдаланылып жаткан жер участкалары жөнүндө (жер 

пайдалануучуларды, жердин түрлөрүн жана алардын жер участкаларынын 

өлчөмдөрүн, пайдалануу мөөнөттөрүн, ижара акысынын өлчөмүн көрсөтүү 

менен); 

- пайдаланылбай жаткан жер участкалары жөнүндө (жерлердин түрлөрү 

боюнча пайдаланылбай келген себептерин мөөнөттөрүн көрсөтүү менен); 

- калктуу конуштарды кеңейтүү үчүн резервге коюлган жер участкалары. 

Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин пайдалануу 

тууралуу маалыматтын негизинде төмөнкү иш-чаралар жүргүзүлөт: 

- айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн тоорук (аукцион же конкурс) аркылуу жер 

участкаларын алуу керектөөлөрүн, мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо; 
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- Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин түз берүү 

аркылуу берүү үчүн үрөнчүлүк, асыл тукум, эксперименттик, тажрыйба-

селекциялык чарбалардын, илимий-изилдөө мекемелеринин, сорт сыноо 

станцияларынын жана участкалардын, айыл чарба кооперативдеринин 

керектөөлөрүн аныктоо; 

- Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин түз берүү 

аркылуу берүү үчүн жер пайдалануучулардын айрым категорияларынын: аз 

камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн жана жарандардын, социалдык багыттагы 

субъекттердин керектөөлөрүн аныктоо; 

- калктуу конуштарды келечекте өнүктүрүү үчүн Фонддун жерлерин 

шарттуу аныктоо. 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-ноябрындагы № 599 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

12. Ушул Типтүү жобонун 11-пунктунда көрсөтүлгөн иш-чараларды 

өткөргөндөн кийин Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлери 

төмөнкү жер-пландоо зоналарына бөлүнөт: 

- аукцион аркылуу берилүүчү экономикалык жактан кызыктырган 

жерлердин зонасы; 

- конкурс аркылуу берилүүчү инвестицияларды талап кылуучу жерлердин 

зонасы; 

- талап болбогон жерлердин зонасы. 

13. Жер-пландоо зоналарынын чегинде жергиликтүү кеңеш тарабынан 

аныкталуучу башка субъекттерге түз берүү жолу менен талап болбогон 

жерлерден ижарага берилүүчү жерлер да аныкталышы мүмкүн. 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-ноябрындагы № 599 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

14. Жергиликтүү кеңеш ошол айыл өкмөттүн аймагындагы социалдык 

багыттагы субъекттерге жана жакыр үй-бүлөлөргө жана жарандарга Келечек 

пландын жер-пландоо аймактарына ылайык экономикалык жактан 

кызыктырган жерлердин аймагынан түз берүү аркылуу Айыл чарба 

жерлеринин мамлекеттик фондунун жер участокторун бергенге укуктуу. 

Мында бериле турган жерлердин жалпы аянты Айыл чарба жерлеринин 

мамлекеттик фондунун жерлеринин бардык жеринин 20 процентинен ашпашы 

керек. 

15. Келечек пландын графикалык бөлүгү картографиялык материал 

түрүндө жер-пландоо зоналарын көрсөтүү менен түзүлөт. 

toktom://db/139072
toktom://db/139072


141 
 

16. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин 

пайдалануунун келечек планы айыл өкмөтү тарабынан кыймылсыз мүлккө 

укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жана 

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин 

жергиликтүү органдарынын адистерин тартуу менен иштелип чыгат жана 

жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилет. 

17. Жергиликтүү кеңеш кароого киргизилген Келечек план менен макул 

болбогон учурда жергиликтүү кеңеш аны толуктап иштеп чыгууга жиберүүгө 

же ага өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү менен бекитүүгө укуктуу. 

Келечек план жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилгенден кийин Айыл 

чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жер участкаларын берүү ушул 

Типтүү жобонун 52, 59-пункттарында каралгандан башка учурларда, бул 

документ менен аныкталган укук режимине так ылайыкта жүргүзүлөт. 

18. Жергиликтүү кеңеш жыл сайын айыл өкмөтүнүн башчысынын Келечек 

планды аткаруу, Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлери үчүн 

ижара акыдан каражаттардын түшүүсү жана пайдаланылышы тууралуу отчетун 

угат. 

III. Ижарага берүү 

19. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлери ижарага 

тоорук аркылуу жана түз берүү аркылуу берилет. 

20. Тооруктар аукцион же конкурс түрүндө өткөрүлөт. 

21. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага 

берүү максатында айыл өкмөтү 7 кишиден кем эмес Жер комиссиясын түзөт, 

анын курамына 3 кишиден кем эмес жергиликтүү кеңештин депутаттары, 

ошондой эле айыл чарбасы чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органдын райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын (мындан ары - 

РАӨБ) өкүлү; кирет: 

- Айыл өкмөтүнүн башчысы Комиссиянын курамына кызматы боюнча 

кирет; 

Жер комиссиянын курамына ошондой эле айыл башчылары, коомчулуктун 

жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү киргизилиши мүмкүн. 

Жер комиссиясынын курамына кирген депутаттардын ичинен 

комиссиянын төрагасы шайланат. 

Айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Жер комиссиясынын катчысы болуп 

дайындалат. 
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(6-абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-ноябрындагы № 599 токтомуна 

ылайык күчүн жоготту) 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-ноябрындагы № 599 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

22. Жер комиссиясынын курамы жана иш регламенти жергиликтүү кеңеш 

тарабынан бекитилет. 

23. Жер комиссиясы: 

- лотторду түзөт; 

- жергиликтүү мамлекеттик администрация менен макулдашуу боюнча 

ижара акысынын баштапкы же болбосо туруктуу өлчөмүн белгилейт; 

- конкурстун шарттарын аныктайт; 

- кепилдик төлөмдүн өлчөмүн белгилейт; 

- лоттордун чек араларын аныктайт; 

- жергиликтүү мамлекеттик администрация менен макулдашуу боюнча ар 

бир лот боюнча баштапкы ижара акысынын өлчөмүн белгилейт; 

- жергиликтүү мамлекеттик администрация менен макулдашуу боюнча ар 

бир лот боюнча ижара мөөнөтүн аныктайт; 

- ар бир лот боюнча аукциондун "арымынын" өлчөмүн белгилейт; 

- жергиликтүү мамлекеттик администрация менен макулдашуу боюнча 

ижара акысын төлөөнүн түрүн жана мөөнөттөрүн аныктайт; 

- тооруктардын жыйынтыгынын протоколуна кол коет; 

- ушул Типтүү жободо белгиленген башка функцияларды жүзөгө ашырат. 

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 15-февралындагы № 55 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

24. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин берүү 

боюнча тооруктарга талапкер катары төмөнкүлөр катыша алышпайт: 

- Жер комиссиясынын мүчөлөрү; 

- аукциончу. 

1. Тооруктарды өткөрүү тууралуу жалпы жоболор 

25. Тооруктарга катышуу үчүн жеке жана юридикалык жактар ушул 

Типтүү жободо белгиленген формада арыз (N 1 тиркеме) беришет жана ушул 

Типтүү жобонун 28-пунктунда каралган документтерди берет. 

Тооруктарга катышуу тууралуу арызды арыз ээсинин (талапкердин) өзү же 

ыйгарым укуктуу өкүлү аркылуу берет. 
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26. Жер комиссиясынын катчысы берилген арыздарды, ошондой эле ушул 

Типтүү жобонун 28-пунктунда каралган документтерди кабыл алат жана 

атайын журналга каттайт. 

Арыздарды жана башка документтерди кабыл алуу тооруктарды өткөрүүгө 

беш иш күнү калганда токтотулат. 

27. Катчы (акциондун, конкурстун) тоорукка катышууга арызды жана 

бардык зарыл документтерди кабыл алгандан кийин арыз ээсине күнүн жана 

каттоо номерин көрсөтүү менен документтерди алгандыгы жөнүндө билдирүү 

(N 2 тиркеме) берүүгө милдеттүү. 

Тоорукка катышуудан баш тартууну кабыл алуу жана каттоо ушул пунктта 

белгиленген тартипте жүргүзүлөт. 

28. Тоорукка катышуу үчүн төмөнкү документтер берилет: 

- аукционго, конкурска катышууга арыз; 

- инсандын ким экендигин күбөлөндүрүүчү документтин көчүрмөсү же 

өкүлдүн ыйгарым укуктарын күбөлөндүрүүчү документ; 

- кепилдик төлөмдү төлөгөндүгү жөнүндө квитанциянын көчүрмөсү. 

- Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага алган 

учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жер салынган төлөө 

тууралуу кепилдик кат же милдеттенме. 

Конкурска катышуу үчүн жеке жана юридикалык жактар жогоруда 

көрсөтүлгөн документтерден тышкары конкурстун шарттары боюнча өз 

сунуштарын кол коюп, чапталган конвертке салып беришет. 

Юридикалык жактар уюштуруу документтеринин нотариалдык жактан 

күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн, ошондой эле юридикалык жактын таламын 

жактаган жактардын ыйгарым укуктарын тастыктоочу документтерди кошумча 

беришет. 

29. Катчы ушул Типтүү жобонун 28-пунктунда көрсөтүлгөн бардык 

документтерди кабыл алат жана аларды Жер комиссиясынын кароосуна 

киргизет. 

30. Талапкерлердин арыздары жана документтери Жер комиссиясы 

тарабынан каралат. Арыздарды жана документтерди кароонун жыйынтыгы 

боюнча Жер комиссиясы арыз ээлерине (талапкерлерге) тоорукка катышууга 

жол берүү жөнүндө чечим кабыл алат, ал тууралуу протокол түзүлүп (N 3 

тиркеме), анда бардык жол берилген арыз ээлеринин (талапкерлердин), 

ошондой эле ушул Типтүү жобонун 31-пунктуна ылайык тоорукка катышууга 

жол берилбеген арыз ээлеринин тизмеси көрсөтүлөт. 
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31. Төмөнкү учурларда арыз ээсинен (талапкерден) арыз кабыл алынбашы 

мүмкүн: 

- арыз тоорук өткөрүү жөнүндө билдирүүдө көрсөтүлгөн арыздарды кабыл 

алуу мөөнөтү өтүп кеткенде берилгенде; 

- арыз ээсинин (талапкердин) атынан кайрылууга ыйгарым укугу жок адам 

тарабынан арыз берилгенде; 

- тоорук өткөрүү жөнүндө билдирүүдө жарыяланган тизме боюнча зарыл 

болгон документтердин бардыгы берилбесе же болбосо берилген документтер 

тиешелүү түрдө таризделбесе. 

Кабыл алынбаган арыз жана документтер арыз ээсине (талапкерге) кабыл 

алуудан баш тартуунун себебин көрсөтүү менен кайтарылып берилет. 

32. Конкурска катышуу үчүн кепилдик төлөм Жер комиссиясы тарабынан 

баштапкы ижара акысынын өлчөмүнүн 5 процентинен 10 процентине чейинки 

өлчөмдө белгиленет, ал эми аукционго катышуу үчүн кепилдик төлөмдүн 

өлчөмү баштапкы ижара акысынын өлчөмүнүн 15 процентинен 30 процентине 

чейинки өлчөмдө белгиленет. 

33. Талапкер тоорукка бир канча лот боюнча катышкан учурда, кепилдик 

төлөмү ар бир лот боюнча төлөнөт. 

34. Кепилдик төлөмдү төлөөдө кепилдик төлөмдү төлөгөндүгү жөнүндө 

квитанция берилет. 

35. Кепилдик төлөм төмөнкү учурларда кайтарылып берилбейт: 

- жеңүүчү тооруктун жыйынтыгы жөнүндө протоколго кол коюудан баш 

тартканда; 

- жеңүүчү Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерин 

ижаралоо келишимин түзүүдөн баш тартканда. 

36. Калган учурларда кепилдик төлөм: 

- тоорукка катышуудан баш тартуу жөнүндө арыз берген убактан тартып; 

- тоорук бүткөн убактан тартып; 

- тоорук өткөн жок деп таанылгандан тартып 5 жумуш күнүнүн ичинде 

кайтарылууга тийиш. 

37. Тооруктун жеңүүчүсү менен ижара келишимин түзгөндө кепилдик 

төлөмдүн суммасы ижара акысынын суммасына кошулат. 

2. Аукцион 

38. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин аукцион 

аркылуу ижарага берүү Келечек планга ылайык жер-пландоо зоналарынын 
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чегинде аукцион аркылуу берилүүгө тийиш болгон экономикалык жактан 

артыкчылыктуу жерлер катары аныкталган жерлер боюнча жүргүзүлөт. 

39. Аукционго коюлуп жаткан ар бир жер участкасы өз алдынча лот болуп 

түзүлүшү керек. 

40. Аукционго коюлуп жаткан лоттун төмөнкүдөй маалыматты камтыган 

кеңири баяндамасы болууга тийиш: 

- лоттун номери; 

- жер участкасынын жайгашкан жери (контурдун аталышы); 

- участканын аянты жана жердин түрлөрүнүн курамы гектар менен; 

- ижара акысы; 

- баштапкы ижара акысынын өлчөмү (мында баштапкы ижара акысынын 

өлчөмү жер салыгынын өлчөмүнөн 20 проценттен кем эмес жогору болушу 

керек); 

- аукциондун "арымы"; 

- ижара акысын төлөөнүн түрү жана мөөнөттөрү; 

- сервитуттардын болушу же жоктугу. 

41. Айыл өкмөтү аукционду өткөрүүгө 30 күн калганда жалпыга 

жеткиликтүү жерлерде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун 

жерлерин ижарага берүү боюнча аукцион өткөрүлөөрү тууралуу маалыматтык 

билдирүүнү таркатууга милдеттүү, анда: 

- лоттордун тизмеси алардын контурларынын баяндамасы менен; 

- аукционду өткөрүү шарттары, күнү, орду; 

- ар бир лот боюнча баштапкы ижара акысынын өлчөмү; 

- кепилдик төлөмдү төлөөнүн өлчөмү жана тартиби; 

- ижара акысын төлөөнүн түрү жана мөөнөттөрү, индексациялоо жөнүндө 

шарттар; 

- ар бир лот боюнча аукциондун "арымы"; 

- арыздарды жана документтерди кабыл алууну баштоо жана аяктоо күнү; 

- аукционго катышуу үчүн берилүүчү документтердин тизмеси; 

- аукциондун суроолору боюнча кошумча маалымат алууга мүмкүн болгон 

жердин дареги көрсөтүлөт. 

Муну менен бирге айыл өкмөтү маалыматтык билдирүүнү айылдык 

жыйындарда, жыйналыштарда айтып, жалпыга маалымдоо каражаттарында 

жарыялай алат. 
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42. Аукциондун "арымы" Жер комиссиясы тарабынан баштапкы ижара 

акынын 10 процентинен 20 процентине чейинки өлчөмүндө белгиленет. 

Аукциондун "арымы" аукцион бүткөнгө чейин бирдей болот. 

2.1. Аукционду өткөрүү 

43. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага 

берүү үчүн айыл өкмөтүнүн башчысы тарабынан аукционду алып баруучу 

дайындалат. 

44. Аукцион лоттун аталышын, негизги мүнөздөмөлөрүн, баштапкы ижара 

акысын жана аукциондун "арымын" аукционду алып баруучу жарыялагандан 

башталат. 

45. Аукциондун катышуучуларына номери коюлган билеттер берилет, алар 

кезектеги бааны жарыялагандан кийин билеттерди көтөрүп турушат. 

Ар бир кийинки баа учурдагы бааны "аукциондун арымын" жогорулатуу 

менен белгиленет. Кезектеги бааны жарыялагандан кийин аукционду алып 

баруучу анын көз карашы боюнча билетти биринчи көтөргөн аукциондун 

катышуучусунун билетинин номерин атайт. Андан кийин аукционду алып 

баруучу аукциондун "арымына" ылайык кийинки бааны жарыялайт. 

46. Эгер кезектеги бааны үч жолу жарыялагандан кийин катышуучулардын 

бири дагы андан жогору бааны сунуш кылбаса, акыркы бааны сунуш кылган 

катышуучу жеңүүчү деп жарыяланат. 

47. Аукциондун жеңүүчүсү аукцион өткөрүлгөн күнү аукциондун 

жыйынтыгы жөнүндө лротоколго кол коюуга тийиш. (N 4 тиркеме). 

Протоколго ошондой эле аукционду алып баруучу, Жер комиссиясынын 

мүчөлөрү кол коюшат. 

Протоколдо төмөнкү маалыматтар келтирилет: ижара акысынын баштапкы 

жана акыркы өлчөмү, жер участкасын ижаралоо келишимине кол коюу боюнча 

тараптардын милдеттенмелери, лоттун номери, ижара мөөнөтү ж.б. 

Аукциондун жыйынтыгы жөнүндө протоколдун көчүрмөсү аукциондун 

жеңүүчүсүнө берилет. 

48. Эгер аукциондун жеңүүчүсү аукциондун жыйынтыгы жөнүндө 

протоколго кол коюудан баш тартса, Жер комиссиясы экинчи жеңүүчүгө 

протоколго кол коюуну сунуш кылат. Эгер аукциондун экинчи жеңүүчүсү 

аукциондун жыйынтыгы жөнүндө протоколго кол койсо, ал аукциондун 

жеңүүчүсү деп таанылат. 

49. Протоколдун негизинде аукциондун жыйынтыгы жөнүндө протоколго 

кол койгондон тартып 10 иш күндүн ичинде айыл өкмөтү менен ижарачынын 
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аукциондун жеңүүчүсүнүн ортосунда жер участкасын ижаралоо келишими (N 6 

тиркеме) түзүлөт. 

50. Төмөнкү учурларда аукцион өткөн жок деп эсептелет: 

а) бир катышуучу катышса; 

б) ушул Типтүү жобонун 48-пунктунда каралган учурда экинчи жеңүүчү 

аукциондун жыйынтыгы жөнүндө протоколго кол коюудан баш тартса; 

в) баштапкы ижара акысын үч жолу жарыялагандан кийин аукциондун бир 

да катышуучусу билет көтөрбөсө. 

51. Ушул Типтүү жобонун 50-пунктуна ылайык белгилүү бир лот боюнча 

аукцион өткөн жок деп таанылган учурда ошол лот боюнча экинчи аукцион 

дайындалат. 

Экинчи аукцион өткөрүүдө Жер комиссиясы баштапкы ижара акысынын 

өлчөмүн төмөндөтүүгө укуктуу, бирок 15 проценттен кеп эмес. 

Эгер экинчи тоорук ушул Типтүү жобонун 50-пунктунун "а" пунктчасына 

ылайык өткөн жок деп таанылганда, Жер комиссиясы жер участкасын экинчи 

тооруктун жалгыз катышуучусуна берүү тууралуу чечим кабыл алууга укуктуу. 

52. Аукционго катышканга талапкерлер жок болуп экинчи аукцион өткөн 

жок деп таанылганда Жер комиссиясы жер участкасын конкурс аркылуу 

берүүгө укуктуу. 

3. Конкурс 

53. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин конкурс 

аркылуу ижарага берүү Келечек планга ылайык жер-пландоо зоналарынын 

чегинде конкурс аркылуу берилүүгө тийиш болгон жакшыртуу үчүн 

инвестицияларды талап кылуучу жерлер катары аныкталган жерлер, ошондой 

эле ушул Типтүү жобонун 52-пунктуна ылайык башка жерлер боюнча 

жүргүзүлөт. 

54. Айыл өкмөтү конкурсту өткөрүүгө 30 күн калганда жалпыга 

жеткиликтүү жерлерде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун 

жерлерин ижарага берүү боюнча конкурс өткөрүлөөрү тууралуу маалыматтык 

билдирүүнү таркатууга милдеттүү, анда: 

- лоттун номери; 

- жер участкасынын жайгашкан жери (контурдун аталышы); 

- участканын аянты жана жердин түрлөрүнүн курамы гектар менен; 

- конкурстун шарттары, анын ичинде ижара акысынын өлчөмү; 

- ижара мөөнөтү; 

- сервитуттун болушу же жоктугу; 
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- арыздарды жана документтерди кабыл алууну баштоо жана аяктоо күнү; 

- конкурска катышуу үчүн берилүүчү документтердин тизмеси; 

- конкурстун суроолору боюнча кошумча маалымат алууга мүмкүн болгон 

жердин дареги көрсөтүлөт. 

Муну менен бирге айыл өкмөтү маалыматтык билдирүүнү айылдык 

жыйындарда, жыйналыштарда айтып, жалпыга маалымдоо каражаттарында 

жарыялай алат. 

55. Конкурс Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин 

ижарага берүү методу болуп саналат, анда ижарачы конкурстун шарттары 

менен аныкталган тиешелүү милдеттерди өзүнө алат. 

Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун ижарачысына коюлган 

талаптарга ылайык Жер комиссиясы конкурсту төмөнкүдөй жолдор менен 

өткөрө алат: 

- конкурстун шарттарынын бири катары ижара акысынын өлчөмүн 

аныктоо (баштапкы ижара акысы аныкталат, ижара акынын өлчөмү жана ижара 

акыны төлөөнүн түрү, мөөнөттөрү боюнча эң жакшы шарттарды сунуш кылган 

катышуучу жеңүүчү деп таанылат); 

- конкурстун шарттарынын бири катары ижара акысын аныктабоо (ижара 

акысы туруктуу, ижара акыны төлөөнүн түрү, мөөнөттөрү боюнча эң жакшы 

шарттарды сунуш кылган катышуучу жеңүүчү деп таанылат). Мында ижара 

акынын баштапкы өлчөмү тиешелүү жерлерге жер салыгынын өлчөмүнөн 

төмөн болушу мүмкүн эмес. 

56. Төмөнкү учурларда конкурс өткөн жок деп эсептелет: 

- бир катышуучу катышса; 

- ушул Типтүү жобонун 48-пунктуна ылайык экинчи жеңүүчү ижара 

келишимине кол коюудан баш тартса. 

57. Белгилүү бир лот боюнча конкурс өткөн жок деп таанылган учурда, 

ошол лот боюнча экинчи конкурс дайындалат. 

Экинчи конкурсту өткөрүүдө Жер комиссиясы конкурстун шарттарын 

өзгөртүүгө укуктуу. 

58. Эгер экинчи конкурс бир гана катышуучу катышкандыктан өткөн жок 

деп таанылса, анда жер участкасы ага экинчи конкурстун шарттарында берилет. 

59. Экинчи конкурс катышуучулардын жоктугунан өткөн жок деп 

таанылса, жер участкасы түз берүү жолу менен берилиши мүмкүн. 

3.1 Конкурс өткөрүү 
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60. Маалыматтык билдирүүдө белгиленген убакытта Жер комиссиясынын 

отурумунда конкурстун катышуучуларынын катышуусу менен берилген 

арыздардын тизмеси жарыяланат. Арыз (арыздар) берилбеген учурда Жер 

комиссиясы конкурсту өткөрүүнү жагдайды аныктаганга чейин токтотуп турат. 

61. Берилген арыздардын тизмеси жарыялангандан кийин конкурстун 

катышуучуларынын катышуусу менен арыздарды ачуу жүргүзүлөт. 

62. Конкурстун жеңүүчүсү Жер комиссиясынын мүчөлөрү тарабынан 

жөнөкөй көпчүлүк добуш берүү жолу менен аныкталат жана андан кийин 

конкурстун жыйынтыгы ачык жарыяланат. 

Жер комиссиясынын чечимине ылайык конкурс боюнча эң жакшы 

шарттарды сунуш кылган катышуучу конкурстун жеңүүчүсү болуп таанылат. 

Добуштар тең болгон учурда Жер комиссиясынын төрагасынын добушу 

чечүүчү болуп эсептелет. 

63. Жер комиссиясынын отуруму, эгер ага мүчөлөрүнүн жалпы санынын 

кеминде үчтөн экисинен кем эмеси катышса мыйзамдуу болот. 

64. Эгер эки же андан көп катышуучулардын конкурстун шарттары 

боюнча сунуштары бирдей жана эң жакшы болуп калса, анда арызды мурда 

берген конкурстун катышуучусу жеңүүчү деп таанылат. 

65. Конкурстун жыйынтыгы боюнча Жер комиссиясы протокол түзөт (N 5 

тиркеме), анда төмөнкүдөй маалымат камтылат: 

- Жер комиссиясынын отурумга катышкан мүчөлөрүнүн тизмеси; 

- конкурстун катышуучулары жөнүндө маалыматтар жана алардын 

сунуштары; 

- конкурстун жеңүүчүсү. 

Протоколго Жер комиссиясынын отурумга катышкан бардык мүчөлөрү, 

конкурстун жеңүүчүсү кол коюшат. Протоколдун көчүрмөсү конкурстун 

жеңүүчүсүнө берилет. 

66. Протоколдун негизинде конкурстун жыйынтыгы жөнүндө протоколго 

кол койгондон тартып 10 иш күндүн ичинде айыл өкмөтү менен ижарачынын 

конкурстун жеңүүчүсүнүн ортосунда жер участкасын ижаралоо келишими (N 6 

тиркеме) түзүлөт. 

Ушул Типтүү жобонун 66-пунктунда белгиленген мөөнөттө жеңүүчүнүн 

күнөөсү боюнча ижара келишими түзүлбөсө, ал Жер комиссия тарабынан жер 

участкасын ижаралоо келишиминен баш тартуу катары каралышы мүмкүн. 

67. Жеңүүчү протоколго же келишимге кол коюудан баш тарткан учурда 

Жер комиссиясы ошол эле арыздардын арасынан экинчи жеңүүчүнү аныктайт. 
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68. Жеңүүчү же экинчи жеңүүчү протоколго же келишимге кол коюудан 

баш тарткан учурда ал ошол лот боюнча экинчи конкурска катышуу укугунан 

ажырайт. 

4. Түз берүү 

69. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага 

тоорук менен эмес, түз сүйлөшүүлөр жолу менен берүүнүн субъекттери 

төмөнкүлөр болушу мүмкүн: 

- ошол айыл өкмөттүн аймагындагы аз камсыз болгон үй-бүлөлөр жана 

жарандар; 

- Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун бош калган жерлерин, 

ошондой эле ушул Типтүү жобонун 59-пунктунда каралган жерлерди ижарага 

алууну каалаган жактар; 

- үрөнчүлүк, асыл-тукум, эксперименттик, тажрыйба-селекциялык 

чарбалар, сорт сыноо станциялары жана участоктору, айыл чарба 

кооперативдери, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган 

өлчөмдөрдө; 

- социалдык багыттагы субъекттер. 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-ноябрындагы № 599 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

70. Эгер жергиликтүү кеңештер тарабынан башкасы каралбаса, Айыл 

чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин социалдык багыттагы 

субъекттерге берүү түз сүйлөшүүлөр жолу менен жүргүзүлөт. 

70-1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органы - айыл 

өкмөтү үрөнчүлүк, асыл-тукум, эксперименттик, тажрыйба-селекциялык 

чарбаларга, сорт сыноо станцияларына жана участокторуна, айыл чарба 

кооперативдерине түз берүү үчүн Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик 

фондунун жерлери бар экендиги жөнүндө РАӨБгө билдирүү жиберет. 

РАӨБ 14 календардык күндүн ичинде үрөнчүлүк, асыл-тукум, 

эксперименттик, тажрыйба-селекциялык чарбаларга, сорт сыноо станцияларына 

жана участокторуна, айыл чарба кооперативдерине мындай жерлердин бар 

экендиги жөнүндө кат жүзүндө билдирет. 

Үрөнчүлүк, асыл-тукум, эксперименттик, тажрыйба-селекциялык 

чарбалар, сорт сыноо станциялары жана участоктору, айыл чарба 

кооперативдери 14 календардык күндүн ичинде тиешелүү айыл өкмөтүнө Айыл 

чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин түз берүү жолу менен алуу 

жөнүндө өздөрүнүн сунуштарын кат жүзүндө киргизишет. 

toktom://db/139072
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Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин түз алуу 

боюнча сунуштар берилбеген же баш тартылган учурда Жер комиссиясы бул 

участкаларды аукцион же конкурс өткөрүү жолу менен бергенге укуктуу. 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-ноябрындагы № 599 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

4.1. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик 

фондунун жерлерин социалдык багыттагы 

субъекттерге ижарага берүү 

71. Жер участогун ижарага алууга талапкер болгон социалдык багыттагы 

субъектилер айыл өкмөтүнө уюштуруу иш кагаздарынын көчүрмөлөрү 

(уставдын, жобонун ж.б. күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү) тиркелген арыз 

беришет. 

72. Жер комиссиясы арыздарды жана ушул Типтүү жобонун 71-пунктунда 

каралган тиешелүү документтерди карайт, андан кийин Айыл чарба 

жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлери ижарага бериле турган социалдык 

багыттагы субъекттердин тизмесин түзөт. 

73. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин социалдык 

багыттагы субъекттерге берүүдө ижара акысы жер салыгынын өлчөмүндө 

белгиленет, ал эми ижара мөөнөтү 5 жылдан ашпоого тийиш. 

4.2. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик 

фондунун бош калган жерлерин, ошондой эле 

ушул Типтүү жобонун 59-пунктунда каралган 

жерлерди ижарага берүү 

74. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун бош калган жерлерин 

ижарага берүү Келечек планга ылайык тиешелүү жер-пландоо зоналарынан, 

ошондой эле ушул Типтүү жобонун 59-пунктунда каралган жерлерден 

жүргүзүлөт. 

75. Бул жер участкаларына талапкер жактар айыл өкмөтүнө арыз беришет. 

76. Жер комиссиясы арыздарды карайт жана бул жерлерди ижарага 

берүүнүн шарттары боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт, мында жергиликтүү 

кеңеш тарабынан ижара акыны төлөө боюнча жеңилдиктер белгилениши 

мүмкүн. 

4.3. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик 

фондунун жерлерин үрөнчүлүк, асыл-тукум, 
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тажрыйба-селекциялык чарбаларга, илим-

изилдөө мекемелерине, сорт сыноо 

станцияларына жана участкаларына ижарага 

берүү 

(Глава  КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-ноябрындагы № 

599 токтомунун редакциясына ылайык) 

77. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин үрөнчүлүк, 

асыл-тукум, тажрыйба-селекциялык чарбаларга, илим-изилдөө мекемелерине, 

сорт сыноо станцияларына жана участкаларына ижарага берүү Келечек 

планына ылайык тиешелүү жер пландоо зоналарынан жүргүзүлөт. 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-ноябрындагы № 599 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

78. Үрөнчүлүк, асыл-тукум, тажрыйба-селекциялык чарбаларга, илим-

изилдөө мекемелерине, сорт сыноо станцияларына берилүүчү бир айылдык 

аймактын чегиндеги Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун 

сугарылуучу жер участкалары мамлекеттик Келечек планында каралууга 

тийиш. 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-ноябрындагы № 599 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

5. Келишим жана келишимди мамлекеттик 

каттоодон өткөрүү 

5.1. Келишим 

79. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жер участкасын 

ижарага алуу укугун берүүнүн түрүнө (тоорук, түз берүү) карабастан айыл 

өкмөтү ижарачы менен жазуу түрүндө бирдей күчкө ээ үч нускада жер 

участкасын ижаралоо келишимин түзөт. 

80. Фонддун жерлерин ижаралоо келишими Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына ылайык кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо органдарында 

мамлекеттик каттоодон өткөрүлүүгө тийиш. 

81. Ижара келишиминде негизги шарттар, анын ичинде ижара төлөмдөрүн 

төлөөнүн мөөнөттөрү, ошондой эле ижара акысын индексациялоонун шарттары 

жана өзгөрүп кеткен учурда кайра кароо шарты менен жылдык жер салыгынын 

өлчөмү камтылууга тийиш. 
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82. Ижара келишими боюнча милдеттенмелерди аткарууну камсыз кылуу 

үчүн ижарага берүүчү ижарачы менен күрөө келишимин түзүүгө укуктуу. 

83. Ушул Типтүү жобонун 3-пунктунда белгиленген талаптарды эсепке 

алуу менен ижара акысы бир жолу же мезгил-мезгили менен төгүлүүчү 

төлөмдөрдүн так аныкталган суммасы түрүндө киргизилиши мүмкүн, алардын 

төлөө мөөнөттөрү тиешелүү жергиликтүү кеңештин чечими менен бекитилет. 

Бул учурда Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин 

берүү мөөнөтү 1-ноябрдан кечикпей аяктай турган айыл чарба жылы катары 

эсептелет. 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-ноябрындагы № 599 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

84. Төмөндөгүдөй укук бузуулар тууралуу жазуу түрүндөгү эскертүү 

чыккандан кийин 30 күндүк мөөнөттө ижарачы аларды жойбосо, жер 

участкасын ижаралоо келишими сот тартибинде бузулушу мүмкүн: 

- жер участкасын ижара келишиминин шарттарын орчундуу бузуу менен 

пайдалануу; 

- жер участкасын максаттуу багытына ылайык пайдаланбоо; 

- кыртыштын асылдуулугун орчундуу начарлатуу; 

- келишимде белгиленген төлөө мөөнөтүндө ижара акысын төлөбөө; 

- ижара келишиминде белгиленген милдеттенмелерге ылайык жер 

участкасына инвестициялоо боюнча милдеттенмелерди аткарбоо. 

85. Өз милдеттерин талаптагыдай аткарган ижарачы келишимдин мөөнөтү 

аяктагандан кийин башка теңдеш шарттарда жаңы мөөнөткө ижара келишимин 

түзүүгө башка жактардын алдында артыкчылыктуу укукка ээ. Ижарачы ижара 

келишиминде көрсөтүлгөн мөөнөттө, ал эми эгерде келишимде мындай мөөнөт 

көрсөтүлбөсө, ушул пунктта көрсөтүлгөн мөөнөттөн ашпаган мөөнөттө 

ушундай, келишим түзүүгө ниеттенгени жөнүндө ижарага берүүчүгө жазуу 

жүзүндө кабарлоого милдеттүү. Ижарага берүүчү жаңы мөөнөткө жер 

участогунун ижара келишимин түзүүгө макулдугу же макул эместиги жөнүндө 

ижарачыга 15 календардык күндүн ичинде жазуу жүзүндө кабарлоого 

милдеттүү. 

Ижарага алган жер участоктору боюнча ижара, салык төлөмдөрүн жана 

камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында төлөшкөн, өз ишин максаттуу багыты 

боюнча жүргүзүшкөн үрөнчүлүк, асыл тукум, эксперименттик жана тажрыйба-

селекциялык чарбалар, илимий-изилдөө мекемелери, сорт сыноо станциялары 

жана участоктору, айыл чарба кооперативдери келишимдин мөөнөтү 
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аяктаганда жаңы мөөнөткө жер участогунун ижара келишимин конкурссуз, 

биринчи кезекте кайра түзүү укугуна ээ болушат. 

Жаңы мөөнөткө жер участогунун ижара келишимин түзүүдө келишимдин 

шарттары тараптардын макулдашуусу боюнча өзгөртүлүшү мүмкүн. 

Эгерде ижарачы ижарага берүүчү тарабынан 15 календардык күндүн 

ичинде жазуу жүзүндөгү каршы пикири берилбеген шартта келишимдин 

мөөнөтү аяктагандан кийин жер участогун пайдаланууну улантса, келишим 

мурдагы келишимде түзүлгөн тиешелүү мөөнөткө ошол эле шарттарда кайра 

жаңыртылды деп эсептелет. 

Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү 

шарттары жана тартиби, анын ичинен төлөмдүн чегин аныктоо жергиликтүү 

кеңештер тарабынан белгиленет. 

Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун кунары кеткен жерлери 

айылдык товар өндүрүүчүлөргө, чарбакер субъекттерге ушул Типтүү жобого 

ылайык ижарага берилиши мүмкүн. 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-ноябрындагы № 599, 2019-жылдын 15-

февралындагы № 55 токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

86. Ижарага алынган жер участкасына болгон укук ипотека келишиминин 

заты боло албайт. 

IV. Акча каражаттарын бөлүштүрүү 

87. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин тоорук жана 

түз берүү аркылуу ижарага берүүдөн түшкөн каражаттар, ошондой эле 

кайтарылбаган кепилдик төлөмдөрдүн суммалары тиешелүү жергиликтүү 

бюджетке түшөт. 

Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин 

пайдалангандыгы үчүн ижара акылардан чогултулган суммадан аларды 

жакшыртуу боюнча иш-чараларды аткаруу үчүн багытталуучу каражаттын 

өлчөмү айылдык кеңештер тарабынан аныкталат. 

V. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик 

фондунун жерлерин натыйжалуу пайдаланууну 

контролдоочу мамлекеттик орган 

88. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин натыйжалуу 

пайдаланууга контролдоочу мамлекеттик орган болуп Кыргыз 

Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги эсептелет. Ал, 

ушул жерлерди башкарууга, атап айтканда Келечек планды түзүүгө, тоорук 
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өткөрүүгө, аталган жерлерди башкаруу боюнча башка иш-чараларга усулдук 

жардам көрсөтөт. 

89. Жергиликтүү кеңештердин аткаруу органдары квартал сайын 

милдеттүү түрдө РАӨБ Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун 

жерлерин пайдалануу боюнча отчет беришет. Отчеттун түрү Кыргыз 

Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги тарабынан 

иштелип чыгат жана бекитилет. 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-ноябрындагы № 599 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

90. РАӨБ кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органдын жергиликтүү органдары жана жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдары менен бирге комиссиялык түрдө: 

- Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун бош калган жерлеринин 

өлчөмдөрүн ар бир контур боюнча өзүнчө айыл өкмөттөрү, поселкалык 

башкаруулар, район боюнча такташат жана жер участкаларынын өлчөмдөрүн 

жана жер участкасы канча убакыт пайдаланылбагандыгын көрсөтүү, 

тастыктоочу документтерди (актыларды) түзүү менен алардын бош калган 

себебин аныкташат; 

- алынган маалыматтардын негизинде Айыл чарба жерлеринин 

мамлекеттик фондунун жерлерин айыл чарба айлануусуна тартуу, сугат 

тармактарын, скважиналарды, насостук станцияларды калыбына келтирүү жана 

жогорку натыйжалуулукта пайдалануу, жерлерди пайдаланууга тоскоол болуп 

жаткан себептерди жоюу боюнча комплекстүү иш-чаралардын планын иштеп 

чыгат, мында жергиликтүү ресурстарды пайдаланууну жана өзүнчө 

республикалык бюджетти эске алуу менен конкреттүү иш-чараны жүргүзүү 

үчүн зарыл болгон каражаттардын өлчөмүн аныкташат. 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-ноябрындагы № 599 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

91. Жеке жана юридикалык жактардын тооруктарды өткөрүү, түз 

сүйлөшүүлөр аркылуу берүү боюнча даттануулары РАӨБ тарабынан каралат, 

алар айылдык, поселоктук кеңештен даттанууну кароо жана өз 

компетенциясынын чегинде же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 

белгиленген соттук тартипте чечим кабыл алуу үчүн зарыл болгон бардык 

документтердин көчүрмөлөрүн талап кылууга укуктуу. 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-ноябрындагы № 599 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

  

toktom://db/139072
toktom://db/139072
toktom://db/139072


156 
 

    Айыл чарба жерлерин 

кайра бөлүштүрүү 

фондунун жерлерин 

ижарага берүүнүн 

шарттары жана тартиби 

тууралуу Типтүү жобого 

N 1 тиркеме 

    А/ө башчысы 

______________________________________ 

(ижарачынын фамилиясы, аты-жөнү)  

_____________________________________  

(паспорт боюнча маалыматтар серия, 

______________________________________  

номери, качан, ким тарабынан берилген) 

______________________________________  

(юридикалык жактын аталышы, 

______________________________________  

юридикалык дареги) 

АРЫЗ 

Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун N __________ лот 

боюнча жер участкасына ижара укугун сатуу боюнча тоорукка 

(аукцион/конкурс) катышууга уруксат берүүңүздү суранам. 

Тиркелүүчү документтердин тизмеси: 

1) ____________________________________________ 

2) ____________________________________________ 

3) ____________________________________________ 

4) ____________________________________________ 

Арыз ээсинин колу 

________________________________________________  

________________________________________________________________

__ 

                                           (фамилиясы, аты-жөнү) 

________ жылдын "______" ______________________ 
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Арыз берген күнү жана каттоо номери ______ жылдын "_____" ________ 

_____________________ 

__________________________________________________ (арызды кабыл 

алган адамдын кызмат орду)  

                                   (арызды кабыл 

________________________________________________________________

__ 

                             алган адамдын кызматы, фамилиясы, аты-жөнү, колу,) 

Эскертүү. Жер участогун жалпы биргелешкен пайдаланууга алган учурда 

арызга жер участогунун өлчөмдөрү аныкталуу менен ижарачылардын тизмеси 

тиркелет. 

  

    Айыл чарба жерлерин 

кайра бөлүштүрүү 

фондунун жерлерин 

ижарага берүүнүн 

шарттары жана тартиби 

тууралуу Типтүү жобого 

N 2 тиркеме 

БИЛДИРҮҮ 

(документтерди каттоо жана кабыл алуу жөнүндө) 

__________ жылдын "________" _______________ _____________________  

     (жылы)                  (күнү)             (айы)               айыл өкмөтү 

Каттоо номери _______________ 

1. 

________________________________________________________________

__ 

                   (талапкердин, жеке жактын фамилиясы, аты-жөнү, паспорт N 

________________________________________________________________

__ 

                                   юридикалык жактын аталышы) 

Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун лот _______________, 
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аянты _________ га болгон жер участкасын ижарага алуу үчүн тоорукка 

(аукцион, конкурс) катышууга арыз кабыл алынды. Жер участкасынын орун 

алган жери 

________________________________________________________________

__ 

                                      (орун алган жеринин жазылышы) 

2. Тоорук (аукцион, конкурс) 200 ____ ж. "_____"__________________ N 

_________ кабинетте _____________________________________ имаратында  

                                                                                                                                 

(жайгашкан жери толук жазылат) 

дареги боюнча өткөрүлөт. 

3. Арыз менен бирге ошондой эле төмөнкү документтер кабыл алынды: 

________________________________________________________________

__  

________________________________________________________________

__ 

Талапкердин арызын кабыл алууга жана каттоого жооптуу адамдын 

фамилиясы, аты-жөнү, ээлеген кызматы жана колу 

__________________ колу 

  

    Айыл чарба жерлерин 

кайра бөлүштүрүү 

фондунун жерлерин 

ижарага берүүнүн 

шарттары жана тартиби 

тууралуу Типтүү жобого 

N 3 тиркеме 

ПРОТОКОЛ N____  

______ жылдын "_______" ________________ 

(күнү) (айы) 

арыз ээлерин (талапкерлерди) Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин ижарага 

берүү боюнча ______________________________ 

тоорукка катышууга жол берүү жөнүндө 

Комиссиянын курамы: 
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Төрага 

__________________________________________________________________ 

Катчы 

__________________________________________________________________ 

Комиссиянын мүчөлөрү 

__________________________________________________________________ 

Арыздардын саны ___________, анын ичинде 

аукционго _________________, 

конкурска _________________. 

Тоорукка катышууга жол берилген арыз ээлери (талапкерлер) (Ф.А.Ж): 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

Тоорукка катышууга жол берилбеген арыз ээлери (талапкерлер) (Ф.А.Ж): 

1. _______________________________________________________________ 

___________________________ (жол бербөөнүн себебин көрсөтүү менен) 

2. _______________________________________________________________ 

___________________________ (жол бербөөнүн себебин көрсөтүү менен) 

3. _______________________________________________________________ 

___________________________ (жол бербөөнүн себебин көрсөтүү менен) 

Жер комиссиясынын төрагасы _______________________________________ 

  

    Айыл чарба жерлерин кайра 

бөлүштүрүү фондунун жерлерин 

ижарага берүүнүн шарттары жана 

тартиби тууралуу Типтүү жобого 

N 4 тиркеме 

ПРОТОКОЛ N 

___ ______ жылдын "_______" ________________ жылы (күнү) (айы) 

Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин ижарага 

берүү боюнча аукцион өткөрүүнүн жыйынтыктары жөнүндө 

Аукционду уюштуруучу: 

____________________________________________ 

Аукционду алып баруучу: 

__________________________________________ 

Жеңүүчү: 

_________________________________________________________ 

Экинчи жеңүүчү: 

__________________________________________________ 

Бул лот боюнча аукционго катышкандардын саны: ____________________ 

Лоттун номери ______, аянты ______ га, анын ичинде айдоо _____ га, 
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анын ичинде сугат айдоо _____ га, көп жылдык өсүмдүктөр ______ га, 

чабындылар __________ га. 

Ижара мөөнөтү 

____________________________________________________  

                                                    (сан жана жазуу түрүндө) 

Баштапкы ижара акысы 

_____________________________________________  

                                                   (сан жана жазуу түрүндө) 

Ижара акысынын акыркы өлчөмү 

_____________________________________  

                                                         (сан жана жазуу түрүндө) 

Тоорукту уюштуруучу _____________________  

                                       (Ф.А.Ж.) (колу) 

Аукционду алып баруучу __________________  

                                         (Ф.А.Ж.) (колу) 

Аукциондун жеңүүчүсү ____________________  

                                      (Ф.А.Ж.) (колу) 

  

    Айыл чарба жерлерин 

кайра бөлүштүрүү 

фондунун жерлерин 

ижарага берүүнүн 

шарттары жана тартиби 

тууралуу Типтүү жобого 

N 5 тиркеме 

ПРОТОКОЛ N____ 

 ____ жылдын "_______" ________________ жылы 

(күнү) (айы) 

Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин ижарага 

берүү боюнча конкурс өткөрүүнүн жыйынтыктары жөнүндө 

Комиссиянын курамы: 



161 
 

Төрага 

___________________________________________________________ 

Катчы 

____________________________________________________________ 

Комиссиянын мүчөлөрү 

_____________________________________________ 

Жеңүүчү: 

_________________________________________________________ 

Экинчи жеңүүчү: 

__________________________________________________ 

Лоттун номери ______, аянты ______ га, анын ичинде айдоо _____ га, 

анын ичинде сугат айдоо _____ га, көп жылдык өсүмдүктөр ______ га, 

чабындылар __________ га. 

Бул лот боюнча берилген сунуштардын саны: 

Катышуучу Сунуш 

Конкурстун жеңүүчүсү   

Экинчи жеңүүчү   

Ж.у.с.   

Ижара мөөнөтү 

____________________________________________________  

                                             (сан жана жазуу түрүндө) 

Баштапкы ижара акысы 

_____________________________________________  

                                                (сан жана жазуу түрүндө) 

Ижара акысынын түрү жана 

мөөнөтү__________________________________  

                                                         (сан жана жазуу түрүндө) 

Конкурстук комиссиянын төрагасы __________________  

                                                 (Ф.А.Ж.) (колу) 

Конкурстук комиссиянын катчысы __________________  

                                               (Ф.А.Ж.) (колу) 

  

    Айыл чарба жерлерин 

кайра бөлүштүрүү 
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фондунун жерлерин 

ижарага берүүнүн 

шарттары жана тартиби 

тууралуу Типтүү жобого 

N 6 тиркеме 

Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү 

фондунун жерлерин ижаралоонун 

ТИПТҮҮ КЕЛИШИМИ 

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-сентябрындагы N 602 

токтомунун редакциясына ылайык) 

_____ жылдын "_______" ____________ _________________айылы 

(шаары)  

                                        (датасы) 

Биз, 

_____________________________________________________________  

                                          (башчынын аты-жөнү 

________________________________________________________________

__ 

                               айылдык, поселоктук кеңештин аталышы) 

мындан ары бир тараптан - "Ижарага берүүчү" деп аталуучу жана экинчи 

тараптан 

________________________________________________________________

__  

________________________________________________________________

__ 

   (жер участогун ижарага алуучунун аты-жөнү, юридикалык жактын 

аталышы)  

мындан ары "Ижарачы" деп аталгандар төмөндөгүлөр жөнүндө Келишим 

түздүк: 

1. Келишим заты 

1.1. Ижарага берүүчү Ижарачыга тиркелген жер экспликациясына ылайык 

ушул келишимге тиркелген пландын (картанын) 1: ______ масштабындагы 

чектерде көрсөтүлгөн га жерди, анын ичинде тиркелген жердин баяндамасына 

toktom://db/114850
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ылайык жердин түрлөрү боюнча ижарага ___________ жылдык мөөнөт менен 

_______ жылга чейин берет. 

2. Ижара акысы 

2.1. Ушул келишимдин 1-пунктунда көрсөтүлгөн жер участкасын 

пайдалангандыгы үчүн Ижарачы жыл сайын (же башка макулдашылган 

мөөнөттөрдө) Ижарага берүүчүгө сом өлчөмүндө ижара акысын графикке 

ылайык төлөп турууга милдеттенет. 

2.2. Ижара акыны төлөө боюнча милдеттенме бузулганда Ижарачы 

төлөмдүн кечиктирилген ар бир күнү үчүн өз убагында төлөнгөн сумманын 0,5 

процент өлчөмүндө айып төлөйт. 

2.3. Ижара акысынын өлчөмү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 

каралган учурда, бирок жылына бирден көп эмес жолу өзгөртүлөт. 

3. Ижарачынын укуктары жана милдеттери 

3.1. Ижарачы төмөндөгүлөргө укуктуу: 

- ижарага алган жер участкасында өз алдынча чарба жүргүзүүгө; 

- ижарага алынган жер участкасынын асылдуулугун жана абалын 

жакшыртуу боюнча мелиоративдик жана башка иштерди өз каражатынын 

эсебинен жүргүзүүгө; 

- мамлекеттик жана коомдук керектөөлөр үчүн ижарага алынган жерлерди 

алып койгон учурда кыртыштардын асылдуулугун жогорулатууга жумшаган 

жана кеткен чыгымдарга, алалбай калган пайданы да кошуп компенсация 

алууга; 

- ижарага алынган жер участкасында жайгашкан жалпыга таралган 

пайдалуу кендерди чарбанын керектөөлөрү үчүн белгиленген тартипте 

пайдаланууга; 

- ижарага алынган жер участкасында белгиленген тартипте сугат, кургатуу, 

маданий-техникалык жана башка мелиоративдик иштерди жүргүзүүгө; 

- Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жер участкасын 

ижаралоо укугун салым катары киргизүүгө. 

3.2. Ижарачы төмөнкүлөргө милдеттүү: 

- ижарага алган жер участкасын белгиленген максатка ылайык натыйжалуу 

пайдаланууга; 
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- ижараланган жер участкасында жана ага жакын жайланышкан аянттарда 

өзүнүн чарбачылыгынын натыйжасында экологиялык абалдын начарлашына 

жол бербөөгө; 

- ижарага алынган жерлерди натыйжалуу пайдалануу жана өндүрүштүн 

жаратылышты коргоо технологияларын сактоо, кыртышты эрозиядан, шор 

басуудан, суу алдында калышынан, сазга айланып кетүүсүнөн, булгануусунан 

жана башкалардан коргоо боюнча иш-чаралардын комплексин жүзөгө 

ашырууга; 

- башка жер пайдалануучулардын, жаратылышты пайдалануучулардын 

укуктарын, ошондой эле суу, токой жана башка жаратылыш объекттерин 

пайдалануу тартиптерин бузбоого; 

- өзүнүн чарбалык ишинин натыйжасында жердин сапатынын жана 

экологиялык абалдын начарлап кетишине байланыштуу чыгымдарды, алалбай 

калган пайданы толук көлөмүндө Ижарага берүүчүгө жана жерди аралаш 

пайдалануучуларга төлөп берүүгө; 

- Ижарага берүүчү жерди пайдалануу жана коргоо боюнча мамлекеттик 

контролдоо органдарына участкага эркин киришин камсыз кылууга; 

- жер участкасын пайдалангандыгы үчүн ижара акысын жана башка 

төлөмдөрдү өз убагында төлөөгө; 

- келишим аяктагандан кийин жер участкасын келишим кучүнө кирген 

мезгилде кандай болсо, ошондой абалда Ижарага берүүчүгө өткөрүп берүүгө. 

4. Ижарага берүүчүнүн укуктары жана 

милдеттери 

4.1. Ижарага берүүчү төмөнкүлөргө милдеттүү:  

- жерди пайдалануу жана коргоо боюнча Ижарачынын иштерине контроль 

жүргүзүүгө; 

- жер участкасында курулган мелиоративдик, рекультивациялык, 

жакшыртылган жерлерди, коргоочу токой өсүмдүктөрүн отургузуу, эрозияга 

каршы жана башка объекттердин ишке киришин кабыл алууга катышууга; 

- Ижарачынын чарбалык ишинин натыйжасында жерлердин сапатынын 

жана экологиялык абалдын начарлашынан келип чыккан чыгымдардын ордун 

толтуртууга; 

- колдонуудагы мыйзамдар өзгөргөн учурда Ижарачынын макулдугу 

боюнча келишимге зарыл болгон өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду 

киргизүүгө; 
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- ушул келишимдин шарттарын жана жер, жаратылыш коргоо 

мыйзамдарын бузууга алып келген Ижарачынын иштерин токтотууга. 

4.2. Ижарага берүүчү темөнкүлөргө милдеттүү: 

- келишим катталган мезгилден тартып __________ мөөнөттүн ичинде 

келишимдин шарттарына жана милдеттерине ылайык келгендей абалда жер 

участкасын Ижарачыга өткөрүп берүүгө; 

- Ижарачынын өз алдынча чарба жүргүзүүсүнө керектүү шарттарды түзүп 

берүүгө жана жер участогун натыйжалуу пайдаланышына жолтоо болбоого; 

- Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин абалына 

контроль жүргүзүүгө; 

- эгерде келишимдин шарттарына карама-каршы келбесе, Ижарачынын 

чарбалык ишине кийлигишпөөгө; 

- эгерде Ижарачы каза болуп калса, ижара мөөнөтү бүткөнгө чейин анын 

бир мураскору менен берген арызы боюнча ижара келишимин кайра түзүүгө; 

- Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин абалын 

жакшыртууга жана жерлерди өздөштүрүүгө кеткен Ижарачынын чыгымдарын 

толук же жарым-жартылай ижара мөөнөтү бүткөндөн кийин төлөп берүүгө. 

5. Келишимге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду 

киргизүүнүн, ошондой эле аны бузуунун тартиби 

5.1. Төмөндөгүдөй укук бузуулар тууралуу жазуу түрүндөгү эскертүү 

чыккандан кийин 30 күндүк мөөнөттө ижарачы аларды жойбосо, жер 

участкасын ижаралоо келишими сот тартибинде бузулушу мүмкүн: 

а) жер участкасын ижара келишиминин шарттарын орчундуу бузуу менен 

пайдалануу; 

б) жер участкасын максатына ылайык пайдаланбоо; 

в) жер участкасын кыртыштын асылдуулук катмарынын бузулушуна, 

экологиялык кырдаалдын начарлашына алып келген жолдор менен пайдалануу; 

г) келишимде белгиленген төлөө мөөнөтүндө ижара акысын төлөбөө; 

д) кыртыштын асылдуулугун орчундуу начарлатуу; 

е) ижарага берүүчүнүн келишимдин шарттарын аткарбоосу; 

ж) конкурстун шарттарына ылайык жер участкасын жакшыртуу боюнча 

милдеттенмелерди аткарбоо; 

з) тараптардын ижара акынын өлчөмүн индексациялоо боюнча 

макулдашууга жетишпөөсү. 
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Эки тараптын айыл чарба талаачылык жумуштары башталганга чейин же 

бүткөндөн кийинки жазуу жүзүндөгү макулдугу боюнча же соттук тартипте 

ушул келишим өзгөртүлүшү же мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн. 

Фонддун жерлерин ижаралоо келишимин бузуу айыл чарба талаачылык 

жумуштары башталганга чейин, түшүмдү жыйнагандан кийин жүргүзүлөт. 

6. Тараптардын жоопкерчилиги 

Тараптардын ар бири Кыргыз Республикасынын колдонуудагы 

мыйзамдарына ылайык ушул келишимдин шарттарын бузгандыгы үчүн 

жоопкерчилик тартат. 

7. Талаш-тартыштарды чечүүнүн тартиби 

7.1. Ушул келишим боюнча мүмкүн болуучу бардык талаш-тартыштарды 

тараптар сүйлөшүүлөр жолу менен чечүүгө аракет кылышат. 

7.2. Эгерде макулдашууларга жетишилбесе, талаш-тартыштар сот 

тартибинде чечилет. 

7.3. Башка шарттар 

7.4. Келишим юридикалык бирдей күчкө ээ болгон үч нускада түзүлдү. Бир 

нускасы Ижарага берүүчүдө, экинчиси - Ижарачыда калат, үчүнчүсү 

кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын жергиликтүү органына берилет. 

7.5. Тараптардын юридикалык даректери жана банк реквизиттери: 

  

Ижарага берүүчү   Ижарачы 

___________________________   ___________________________ 

___________________________   ___________________________ 

___________________________   ___________________________ 

  

Колдору: 

Ижарага берүүчү   Ижарачы 

___________________________  

(колу) 

  ___________________________  

(колу) 

М.О. 
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Келишим ______________ районунда 200 -жылдын "________" __________ 

катталды. 

Каттоо номери ___________ 

М.О. 

  

    Айыл чарба жерлерин 

кайра бөлүштүрүү 

фондунун жерлерин 

ижарага берүүнүн 

шарттары жана тартиби 

тууралуу Типтүү жобого 

N 7 тиркеме 

Ижарага берилген жерлердин 

ЭКСПЛИКАЦИЯСЫ 

__________________________________________________________________  

                     (аталышы же ижарачынын фамилиясы, аты-жөнү) 

 

    Кыргыз 

Республикасынын 

Өкмөтүнүн 2008-жылдын 

17-июнундагы N 306 

токтому менен 

бекитилген 

Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерин 

өздөштүрүүгө жана айыл чарба өндүрүшүн 

жүргүзүүгө берүүнүн тартиби жөнүндө 

ЖОБО 

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 11-сентябрындагы N 510 

токтомунун редакциясына ылайык) 

I. Жалпы жоболор 

toktom://db/83231
toktom://db/120356
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1. Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерин өздөштүрүүгө жана айыл 

чарба өндүрүшүн жүргүзүүгө берүүнүн тартиби жөнүндө бул жобо (мындан 

ары - Жобо) Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 32-статьясына ылайык 

иштелип чыккан. 

2. Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлери - бонитетинин баллы төмөн 

жана арык, структурасыз топурак кыртыштуу, мелиорациялык жактан 

жакшыртуу үчүн көп чыгымды талап кылуучу айыл чарба жерлери. 

3. Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерине төмөнкүдөй жерлер кирет: 

- кайрак айдоодо, кысыр аңызда - бонитетинин баллы 20 дан ашык эмес, 

дан бирдигиңдеги түшүмдүүлүгү 5 ц/га жетпеген, топурак кыртышынын 

үстүңкү катмары бузулгандыктан деградацияланган, топурагы катуу 

эрозияланган, абдан туздуу жана шорлуу, абдан саздак, абдан таштак жерлер; 

- көп жылдык өсүмдүктөр өскөн жерлерде - бонитетинин баллы 20дан 

ашык эмес, дан бирдигиндеги түшүмдүүлүгү 5,6 ц/га жетпеген, суу жана 

сугаруу булагы жок болгондуктан катып калган, абдан туздуу жана шордуу, 

бадалдуу, абдан таштак, мөмө-жемиш бербеген жерлер; 

- чабындыларда - бонитетинин баллы 20 дан ашык эмес, тоют 

бирдигиндеги түшүмдүүлүгү 2,8 ц/га жетпеген, абдан таштак жана саздак, 

абдан туздуу жана шордуу, узак убакыт бою ашыкча нымдуу шартта болгон 

жерлер; 

- (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 11-сентябрындагы N 510 токтомуна 

ылайык күчүн жоготту) 

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 11-сентябрындагы N 510 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

4. Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерин өздөштүрүүнүн максаты - 

айыл чарба өндүрүшүндө пайдаланылчу жерлердин топурак кыртышын 

жакшыртууну, түшүмдүүлүгүн арттырууну, жаратылышта экологиялык тең 

салмакты сактоону көздөйт. 

5. Өздөштүрүү объектилери - ушул Жобонун 3-пунктунда көрсөтүлгөн, 

мамлекеттик менчикте турган (мамлекеттик токой фондунун, өзгөчө 

корголуучу жаратылыштык аймактардын жерлеринен башкалар) асылдуулугу 

төмөн айыл чарба жерлери болот. 

6. Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлери өздөштүрүүгө иштетилчү 

мезгилде айыл чарбалык өндүрүш жүргүзүү үчүн 7ден 10 жылга чейин 

убактылуу пайдаланууга берилет. 

toktom://db/10430#st_32
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Жер пайдалануучу жер участокту өздөштүрүү боюнча курулуш жана 

мелиорация жумуштарын долбоордук-сметалык документтердин негизинде 

жүргүзөт. 

7. Өздөштүрүлгөн жер участогу пайдалануу мөөнөтү бүткөндөн кийин 

ушул Жобонун талаптарына ылайык менчикке берилсе болот. 

8. Өздөштүрүлүп, белгиленген тартипте менчикке берилген жер жердин 

башка категориясына которулбайт. 

9. Бул Жобонун нормалары Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү 

фондунун жерлерине колдонулбайт. 

II. Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерин 

иштетүүгө берүү жөнүндө өтүнүчтү кароо 

10. Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлеринен жер участогун айыл чарба 

өндүрүшү үчүн өздөштүрүүгө берүү жөнүндө өтүнүчтү Кыргыз 

Республикасынын жарандары жер участогу аймагына караган тийиштүү 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына беришет. 

Өтүнүчтө жер участогун өздөштүрүүнүн негиздемеси көрсөтүлөт, арыз 

ээсинин ким экенин билдирүүчү документтин көчүрмөсү жана иштетүүгө 

сунуш жасалып жаткан участогунун планы тиркелет. 

11. Каралып жаткан жер участогун берүү же башкаруу/тескөө 

компетенциясына кирген жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жана 

жергиликтүү мамлекеттик администрация төмөнкүлөрдүн негизинде тийиштүү 

чечим чыгарат, алар: 

- ошол жер участогунун укуктук абалы жөнүндө жергиликтүү каттоо 

органы берген маалымат; 

- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин 

"Кыргызгипрозем" жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик долбоорлоо 

институтунун (мындан ары - "Кыргызгипрозем") кыртыштардын бонитетинин 

жана чабындылардын түшүмдүүлүгүнүн сапаттык абалын балл менен 

текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча даярдалган жер участогунун күрдүүлүгүнүн 

төмөндүгү жөнүндө корутундусу. 

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 11-сентябрындагы N 510 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

12. Жер участокторун өздөштүрүүгө берүү жөнүндө чечимде төмөнкүдөй 

маалыматтар камтылууга тийиш: 

- негизи; 

toktom://db/120356
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- жер участокторунун чегаралары жана жайгашуусунун сүрөттөмөсү, 

аянттары жана кадастрлык номерлери менен кошо; 

- жер участогу айыл чарба жеринин кайсы түрү үчүн өздөштүрүлөөрү; 

- арыз ээсине жер участогун өздөштүрүү боюнча долбоордук-сметалык 

документтерди даярдоо жөнүндө тапшырма. 

13. Жер участокторун өздөштүрүүгө берүү же берүүдөн баш тартуу 

жөнүндө чечим кызыкдар жакка андай чечим чыгарылгандан кийин үч күндүн 

ичинде жиберилет. 

14. Жер участокторун төмөнкүдөй учурларда өздөштүрүүгө берүүгө 

болбойт: 

- Кыргыз Республикасынын нормативдик укуктук актыларына ылайык жер 

участокторун берүүгө чектөө коюлган же тыюу салынган учурда; 

- айлана-чөйрөнү коргоо, өзгөчө кырдаалдар, санитардык-

эпидемиологиялык көзөмөл органдары терс корутунду берсе; 

- өтүнүч айыл чарбалык өндүрүш үчүн өздөштүрүүдөн башкага берилсе; 

- ал жерлер калктуу конуштардын башкы пландарына жана курулуш куруу 

пландарына ылайык алардын чегинин ичинде болсо. 

15. Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерин айыл чарба өндүрүшүн 

жүргүзүү үчүн өздөштүрүү "Кыргызгипрозем" түзүүчү долбоордук-сметалык 

документтин негизинде жүргүзүлөт. 

III. Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерин 

өздөштүрүүнүн жана эксплуатациялоого кабыл 

алуунун тартиби 

16. Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерин өздөштүрүү боюнча 

жумуштар ырааты менен эки этапта жүргүзүлөт (техникалык жана 

биологиялык иштетүү). 

17. Биринчи этапта өздөштүрүлчү жерде пландоо, кыртышын сыйруу жана 

күрдүү кыртышты жана породаларды ташуу жана төгүү, сугат тармактарын, 

атайын гидротехникалык курулмаларды куруу жумуштары жана өздөштүрүүгө 

арналган башка иштер жүргүзүлөт. 

18. Экинчи этапта жердин күрдүүлүгүн арттыруу боюнча агротехникалык 

жана фитомелиорациялык иштердин комплекси (биологиялык өздөштүрүү) 

жүргүзүлөт. Биологиялык өздөштүрүү боюнча негизги иштерге органикалык 

жана минералдык жер семирткичтердин керектүү дозаларын себүү, гипстөө, 
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көп жылдык чөптөрдү, дан жана буурчак өсүмдүктөрдү себүү ж.у.с. жумуштар 

кирет. 

19. Өздөштүрүлгөн асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерин жергиликтүү 

мамлекеттик администрация дайындачу комиссия кабыл алат. 

20. Комиссияны жергиликтүү мамлекеттик администрация жерди 

өздөштүрүүчү адамдан объекттин даярдыгы жөнүндө өздөштүрүү боюнча 

чыгымдарды далилдеген тийиштүү документтер тиркелген жазуу жүзүндөгү 

билдирүүсү алынгандан кийин беш күндүк мөөнөттүн ичинде дайындайт. 

21. Өздөштүрүлгөн жерлерди өткөрүп берүү-кабыл алуу боюнча 

комиссиянын курамына жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын, 

жергиликтүү мамлекеттик администрациянын, жергиликтүү аксакалдар 

сотторунун, жергиликтүү жер жайгаштыруу жана каттоо, айлана-чөйрөнү 

коргоо органдарынын, айылды суу менен камсыздоо жана суу чарба 

органдарынын, санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдүн өкүлдөрү 

киргизилет. 

Зарыл болсо комиссиянын ишине катышууга жерлерди өздөштүрүү 

долбоорлорун түзүүгө катышуучу уюмдардын адистери, эксперттер жана 

башкалар тартылат. 

22. Өздөштүрүлгөн жерлерди өткөрүү-кабыл алууда комиссия 

төмөнкүлөргө милдеттүү: 

- аткарылган техникалык жумуштардын бекитилген долбоорго 

шайкештигин текшерүүгө жана аларга баа берүүгө; 

- өздөштүрүлгөн жерлердин кийинки пайдаланылышын тактоого. 

23. Өздөштүрүлгөн жерлердеги эрозияга каршы, мелиорациялык жана 

башка курулмаларды сыноо, текшерүү боюнча бардык чыгымдар ал жерлер 

пайдаланууга берилген заказчынын каражаттарынын эсебинен төлөнөт. 

24. Заказчы комиссияга төмөнкүдөй документтерди жана материалдарды 

берет: 

- жерди убактылуу пайдалануу укугун күбөлөндүрчү документтер; 

- айыл чарба жерлерин өздөштүрүү долбоору; 

- "Кыргызгипроземдин" жер участогунун асылдуулугу төмөндүгү жана 

айыл чарба жерлерин өздөштүрүү боюнча долбоорлонгон иштер аткарылганы 

жөнүндө корутундусу. 

25. Өздөштүрүлгөн жерлерди өткөрүү-кабыл алуу актысы үч нускада 

түзүлөт. Бир нускасы Мамкаттоонун жергиликтүү органына, экинчиси жер 

пайдалануучуга, үчүнчүсү - жергиликтүү мамлекеттик администрацияга 

берилет. Актыга өткөрүп берилчү участоктун планы тиркелет. 
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26. Өздөштүрүлгөн жерлерди өткөрүү-кабыл алуу актысы жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органында жана/же мамлекеттик администрацияда каралат, 

алар кароонун жыйынтыгы боюнча тийиштүү чечим чыгарышат. 

27. (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 11-сентябрындагы N 510 токтомуна 

ылайык күчүн жоготту) 

28. Айыл чарбасында пайдалануу үчүн өздөштүрүлчү жерлер күрдүүлүгү 

толук калыбына келгенге чейин жерди эсепке алуу документтеринин 

"Мелиорациялык даярдоо стадиясында турган жерлер" графасында эсепке 

алынат. Мелиорациялык даярдоо бүткөндөн кийин жер участоктор жерлердин 

тийиштүү түрлөрүнө белгиленген тартипте киргизилет. 

29. Өздөштүрүлгөн жерлер айыл чарбада пайдаланууга жарактуу, 

пландаштырылган, күрдүү топурак кыртыш каптаган, зарыл болсо жолдор, 

коллектордук-дренаждык тармак жана долбоорго ылайык башка 

коммуникациялар менен камсыздалган болууга тийиш. Жер участоктор 

заманбап механикалаштырылган машиналарды колдонуп айыл чарба 

жумуштарын жүргүзүүгө ыңгайлуу, жер астындагы суулардын деңгээли 

өсүмдүктөр өсүшү үчүн оптималдуу шарттарды камсыздагыдай болууга тийиш. 

30. "Кыргызгипрозем" долбоордук-сметалык документтер боюнча 

аткарылчу жумуштардын сапатына автордук көзөмөл жүргүзүлүшүн 

камсыздайт. 

IV. Өздөштүрүүгө берилген жер участогуна 

укуктун токтотулушу 

31. Ушул Жободо каралган тартипте берилген асылдуулугу төмөн айыл 

чарба жерлериндеги жер участокко убактылуу пайдалануу укугу төмөнкүдөй 

учурларда токтотулушу мүмкүн: 

а) эгер жер пайдалануучу үч жылдын ичинде жер участокту өздөштүрүүгө 

киришпесе; 

б) эгер жер пайдалануучу жүргүзүүчү иштер жанаша жер 

пайдалануулардын мелиорациялык абалы орчундуу начарлашына, жерлердин 

деградациясына, эрозиялык процесстердин күчөшүнө, жер көчкү 

процесстерине жана башка факторлорго дуушарлантышы мүмкүн болсо. 

32. Эгер жер пайдалануучу өздөштүрүү үчүн берилген жер участокту 

убактылуу пайдаланчу мөөнөттө долбоордук-сметалык документтерде каралган 

иш-чараларды: 

toktom://db/120356
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- жер пайдалануучуга көз карандысыз шарттардын айынан камсыздабаса, 

анда жер участогун убактылуу пайдалануу мөөнөтү 7ден 10 жылга чейин 

узартылышы мүмкүн; 

- эгер толук баарын камсыздабаса, анда жер участогу жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органынын же жергиликтүү мамлекеттик 

администрациянын карамагына кайра алынат жана белгиленген тартипте башка 

жактарга берилиши мүмкүн. 

  

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 

Бишкек шаары, 2009-жылдын 26-январы N 30 

Жайыттар жөнүндө 

(КР 2011-жылдын 11-июлундагы N 91, 2011-жылдын 28-

декабрындагы N 254, 2016-жылдын 7-майындагы N 56, 

2019-жылдын 30-июлундагы N 107 Мыйзамдарынын 

редакцияларына ылайык) 

1-берене. Кыргыз Республикасынын жайыттар жөнүндө мыйзамдары 

Жайыттарды башкаруу, аларды жакшыртуу жана пайдалануу Кыргыз 

Республикасынын Жер кодекси, ушул Мыйзам, ошондой эле Кыргыз 

Республикасынын тиешелүү мыйзамдары жана башка ченемдик укуктук 

актылары менен жөнгө салынат. 

Мамлекеттик токой фондунун жайыттарынан тышкары жайыттарды 

башкаруу, аларды жакшыртуу жана пайдалануу боюнча мамилелерди жөнгө 

салуучу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ченемдик укуктук актылары 

Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин талаптарына жана ушул Мыйзамга 

ылайык келиши керек. 

2-берене. Ушул Мыйзамда колдонулуучу негизги түшүнүктөр 

Жайыт - мал жайып оттотулуучу жана жерди эсепке алуу 

маалыматтарында чагылдырылган дагы башка максаттарга пайдаланылуучу 

чөп баскан айыл чарба жерлеринин түрү. 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары - жергиликтүү 

маанидеги маселелерди чечүүнү камсыз кылуучу өкүлчүлүктүү, аткаруучу 

жана башка органдар. 
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Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган - жайыттарды башкаруу жагында 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган мамлекеттик орган. 

Жайыттардын чектерин белгилөө боюнча мамлекеттик комиссия - 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими менен убактылуу түзүлгөн 

мамлекеттик комиссия. 

Жайыт инфраструктурасынын объекттери - курулмалар, көпүрөлөр, 

жолдор, мал айдап өтүүчү трассалар, мал туруучу жана сугаруучу аянттар, 

койлорду дары сууга чөмүлтүүчү бактар, жайылуучу мал жана анын мезгилдүү 

туруусу үчүн арналган кашарлар жана тосулган жерлер, малчылардын 

тиешелүү курулмалары, жайыттарды күтүү жана аларды иштетүү үчүн зарыл 

болгон башка кыймылсыз мүлк. 

Оптималдуу жүк - малды жайыт чөбүнүн ботаникалык курамына, анын 

өндүрүмдүүлүгүнө жана экологиялык бүтүндүгүнө зыян тийгизбестен жаюуга 

мүмкүндүк берилүүчү аянтка бөлүнгөн мал башынын саны. 

Жайыт пайдалануучулар - жайыт пайдаланууга укугу бар Кыргыз 

Республикасынын жеке жана юридикалык жактары. 

Жайыт пайдалануучулардын бирикмеси - жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу аймагындагы жайыттарды пайдаланууга карата тиешелүү 

администрациялык-аймактык бирдиктин жайыт пайдалануучуларынын 

таламдарын талашуучу коомдук уюм. 

Жайыт комитети - жайыт пайдалануучулардын бирикмесинин аткаруу 

органы. 

Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планы - 

мамлекеттик менчиктеги жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча 5 

жылдык мөөнөттү камтыган план. 

Жайыттарды пайдалануунун жылдык планы - жергиликтүү өз алдынча 

башкаруунун карамагындагы жайыттардын уруксат берилген жана 

макулдашылган пайдалануусун аныктоочу план. 

Жайыт белети - жайыттарды мал жаюу үчүн пайдалануу укугун бере 

турган жана жайыт пайдалануучуну жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 

мүчөсүнүн жайыт пайдалануу статусуна ээ кылуучу документ. 

Жайыттарды башка максаттарга пайдалануу - жайыт ресурстарын мал 

жаюудан башка максаттар үчүн пайдалануу, аларга аң уулоо, бал чарбачылык, 

дары чөптөрдү чогултуу, мөмө-жемиш терүү, чөп жана отун дайындоо, жалпы 

таралган пайдалуу кендерди казып алуу, жеңил конструкциядагы (капиталдык 

эмес) байланыш курулмаларын орнотуу, туризм жана жарандардын эс алуусу 

кирет, бирок ушуну менен эле чектелбейт. 
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Мал айдап өтмө жолдор - жайыттар ортосунда малды айдап өтүү же 

өткөрүү үчүн жайыт комитети тарабынан аныкталган жайыт участоктору. 

(КР 2011-жылдын 11-июлундагы N 91, 2011-жылдын 28-декабрындагы N 

254, 2019-жылдын 30-июлундагы N 107 Мыйзамдарынын редакцияларына 

ылайык) 

3-берене. Жайытка болгон менчик укугу жана анын чектерин аныктоо 

1. Жайыттар Кыргыз Республикасынын менчигинде гана турат. 

2. Жайыттардын чектери учурдагы администрациялык-аймактык 

бирдиктердин чектерин эске алуу менен мурдагы советтик жана коллективдик 

чарбалардын чектери боюнча бөлүштүрүүнүн негизинде белгилениши керек. 

Ушул Мыйзамдын 4-беренесине ылайык жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдарына өткөрүлүп берилүүчү жайыт участокторунун чектерин 

белгилөө процессинде чектери талаш-тартыштарды пайда кылган учурда 

төмөнкүдөй белгиленет: 

- колхоздорго жана совхоздорго мамлекеттик акт боюнча пайдаланууга 

берилген жерлердин чектеринде; 

- чарба жүргүзүүчү субъекттердин чектерин аныктоо боюнча 

материалдарга ылайык колхоздор жана совхоздор узак убакытка пайдаланган 

мамлекеттик жер запастарынын курамына кирген жерлердин чектеринде. 

Мамлекеттик токой фондусунун курамына 1997-жылдын 15-апрелинде 

кайтарылган токой фондусунун жерлерине ушул бөлүктүн төртүнчү абзацынын 

жоболору жайылтылбайт. 

3. (КР 2011-жылдын 28-декабрындагы N 254 Мыйзамына ылайык күчүн 

жоготту) 

4. Жайыттардын чектерин белгилөө жергиликтүү мамлекеттик 

администрация түзгөн жергиликтүү комиссия тарабынан жүргүзүлүшү керек. 

Комиссиянын курамына жергиликтүү өз алдынча башкаруунун чектеш ар бир 

аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруучу органдарынын 

башчылары, жергиликтүү кеңештин өкүлдөрү, курчап турган чөйрө жана токой 

чарба маселелери боюнча ыйгарым укуктуу органдын өкүлү, жергиликтүү өз 

алдынча башкаруунун чектеш аймактарынын жайыт пайдалануучулар 

бирикмесинин өкүлдөрү, облустук мамлекеттик администрациянын жана 

кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын жер жайгаштыруу боюнча адистери кирет. 

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан ушул берененин 4-

бөлүгүнө ылайык түзүлгөн комиссиялар же облустук жумушчу топтордун 

комиссиялары чече албаган талаш-тартыштарды чечүүгө ыйгарым укуктуу, 

toktom://db/106333
toktom://db/106333
toktom://db/106333
toktom://db/156816
toktom://db/110056


176 
 

жайыттардын чектерин белгилөөгө жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 

тарабынан жайыттын чектерине карата акыркы сунуштарды даярдоону камсыз 

кылуучу мамлекеттик комиссия түзүлүшү мүмкүн. Бул комиссия ар бир 

облуста жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосунда 

жайыттардын чектери боюнча талаш-тартыштарды жөнгө салууга ыйгарым 

укуктуу жумушчу топторду түзүүгө жана, жергиликтүү айылдык аймактардын 

администрациялык-аймактык бирдиктеринин учурдагы чектерин эске алуу 

менен, ушул берененин 2-бөлүгүнө ылайык жергиликтүү комиссиялар менен 

аныкталган жайыттын чектерин бекитүүгө жана мамлекеттик комиссияга 

берүүгө укуктуу. 

Караңыз: 

Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча мамлекеттик комиссия 

жөнүндө Жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 19-

июнундагы N 386 токтому менен бекитилген); 

Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча облустук жумушчу топтор 

жана жергиликтүү (райондук) комиссиялар жөнүндө Жобо (Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 19-июнундагы N 386 токтому 

менен бекитилген) 

5-1. Өз убагында мамлекеттик актынын негизинде колдонууга өткөрүлүп 

берилген мамлекеттик жер запасынын курамына кирген жайыттар, жерлердин 

чектери жергиликтүү айылдык аймактардын ушул администрациялык-

аймактык бирдиктерине ылайык тиешелүү айылдык аймактын карамагына 

кирет. Мамлекеттик актынын мөөнөттөрүнө ылайык жайыт белетин милдеттүү 

сатып алууда тиешелүү айылдык аймактардын жайыт пайдалануучуларына 

(жайыт комитеттерине) жайыттар пайдаланууга берилиши мүмкүн. 

6. Жайыттардын чектерин бекитүү жайыттын чектерин белгилөө боюнча 

мамлекеттик комиссиянын сунуштарынын негизинде Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтү тарабынан жүргүзүлөт. 

(КР 2011-жылдын 11-июлундагы N 91, 2011-жылдын 28-декабрындагы N 

254, 2016-жылдын 7-майындагы N 56 Мыйзамдарынын редакцияларына 

ылайык) 

3-1-берене. Жайыттарды пайдалануу 

1. Жайыттарды пайдалануу жайыттарды башкаруу планына ылайык 

жүзөгө ашырылат. 

2. Жайыттарды мал жаюу үчүн пайдалануу жайыт белеттеринин негизинде 

жүзөгө ашырылат. 
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3. Жайыттарды башка максаттарда пайдалануу жайыттарды башка 

максаттарда пайдалануу тууралуу келишимдердин негизинде жүзөгө 

ашырылат. 

(КР 2011-жылдын 28-декабрындагы N 254 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

4-берене. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ыйгарым укуктары 

1. Тескөө укугун кошпогондо, мамлекеттик жайыт жерлерин башкаруу 

үчүн жоопкерчилик жана контроль жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарына өткөрүп берилет. 

2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жайыттарды башкаруу жана 

пайдалануу боюнча ыйгарым укуктарын жайыт пайдалануучулар бирикмесине 

өткөрүп берүүгө укуктуу. 

3. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы 

жайыттарды пайдалануу боюнча жамааттын пландарын жыл сайын бекитет, 

ошондой эле алардын аткарылышы жөнүндө отчетторун. 

4. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жайыт 

пайдалануучулар бирикмесинин жайыттарды пайдалануу боюнча 

ишмердигине, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды 

кошпогондо, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү мамлекеттик 

администрациялардын кийлигишүүсүнө жол берилбейт. 

(КР 2011-жылдын 28-декабрындагы N 254 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

5-берене. Жайыт пайдалануучулар бирикмеси 

1. Жергиликтүү жамаат ушул аймактык бирдиктин мал ээлеринин жана 

башка жайыт пайдалануучулардын жайыттарды пайдалануу жана аларды 

жакшыртуу боюнча таламдарын талашууга жайыт пайдалануучулар 

бирикмесин түзөт. 

2. Жайыт пайдалануучулар бирикмелери коомдук аймактык өзалдынча 

башкаруу органы катары уюштурулушу мүмкүн жана юстиция органдарында 

юридикалык жак катары мамлекеттик каттоодон өтүүгө тийиш. 

3. Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин мүчөлөрү бирикмеден ушул 

Мыйзамдын жоболорунун аткарылышын, ошондой эле аларга бирикменин иши 

жөнүндө кандай гана болбосун маалыматтарды берүүнү талап кылууга укуктуу. 

4. Жайыт пайдалануучулар бирикменин алдында жайыттарды пайдалануу 

пландарынын аткарылышы үчүн жооп берет. 

toktom://db/110056
toktom://db/110056


178 
 

(КР 2011-жылдын 28-декабрындагы N 254 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

6-берене. Жайыт комитет 

1. Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин аткаруучу органы болуп жайыт 

комитети эсептелет. 

2. Жайыт комитети жайыт пайдалануучулардын өкүлдөрүнөн, 

жергиликтүү кеңештин депутаттарынан, курчап турган чөйрө жана токой чарба 

маселелери боюнча ыйгарым укуктуу органдын өкүлүнөн, жергиликтүү өз 

алдынча башкаруунун аткаруучу органынын башчыларынан турат. 

Жайыт комитети жайыт пайдалануучулар бирикмесинин учурдагы 

иштерине жетекчиликти жүзөгө ашырат. 

3. Жайыт комитетинин мүчөлөрү бирикменин жалпы чогулушунда жайыт 

пайдалануучулардын өкүлдөрүнүн ичинен үч жылга шайланат. Жайыт 

комитетинин төрагасы тиешелүү айылдык аймактын башчысынын сунушу 

боюнча жайыт пайдалануучулардын добуштарынын көпчүлүгү менен 

шайланат.. 

4. Жайыт комитетинин мүчөлөрүнүн саны так эмес болушу керек. 

5. Жайыт комитетинин ыйгарым укуктары: 

- жайыттарды пайдалануу боюнча жамааттын планын иштеп чыгуу; 

- жайыттарды пайдалануунун жылдык планын иштеп чыгуу; 

- жайыттарды пайдалануу боюнча жамааттын планынын жана жайыттарды 

пайдалануунун жылдык планынын жоболорун ишке ашыруу; 

- жайыттардын абалына мониторинг жүргүзүү; 

- жайыттарды пайдалануунун жылдык планына ылайык жайыт белеттерин 

берүү, ошондой эле жайыттарды башка максаттарда пайдалануу жөнүндө 

келишимдерди түзүү; 

- жайыттарды пайдалануу үчүн акы белгилөө жана жыйноо, аларды 

жергиликтүү кеңеште милдеттүү бекитүү; 

- өзүнүн ыйгарым укуктарынын алкагында жайыттарды пайдаланууга 

тийиштүү талаш-тартыштарды чечүү; 

- жайыттарды жана башка ресурстарды пайдалануу үчүн акы төлөөдөн 

түшкөн, жайыт инфраструктурасына инвестиция катары жөнөтүлгөн, Кыргыз 

Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык аларды кармоого, 

башкарууга жана жакшыртууга жиберилген кирешелерди башкаруу; 
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- бирикменин жалпы чогулушунун компетенциясына гана таандык 

маселелерди кошпогондо, бирикменин учурдагы ишин жетектөөнүн башка 

маселелери. 

6. Жайыт комитетин түзүү, уюштуруу тартиби жөнүндө, жамааттардын 

планын жана жайыттарды пайдалануу боюнча жылдык пландарды иштеп 

чыгуунун тартиби жөнүндө, жайыттарды пайдалануу үчүн акы белгилөөнүн 

тартиби жөнүндө типтүү жоболор жайыт жерлерин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан иштелип чыгат жана Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет. 

Караңыз: 

Жайыттарды пайдалануу үчүн акы белгилөө тартиби жөнүндө Типтүү 

жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 19-июнундагы N 

386 токтому менен бекитилген) 

7. Жайыттарды пайдалануу пландарын иштеп чыгууда жана жүзөгө 

ашырууда жайыт комитети квалификациялуу адистерди, ошондой эле тиешелүү 

мекемелерди жана уюмдарды тартууга укуктуу. 

8. Жайыт комитети өз ишинин бардык маселелери боюнча жайыт 

пайдалануучулардын жалпы чогулушуна отчет берет. 

9. Бирикмеге кирген жайыт пайдалануучулардын чейрегинин талабы 

боюнча жайыт комитетинин компетенциясына таандык кандай гана маселе 

болбосун жайыт пайдалануучулардын жалпы чогулушунун кароосуна 

киргизилиши мүмкүн. 

(КР 2011-жылдын 11-июлундагы N 91, 2011-жылдын 28-декабрындагы N 

254, 2016-жылдын 7-майындагы N 56 Мыйзамдарынын редакцияларына 

ылайык) 

7-берене. Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча 

жамааттын планы 

1. Жайыттарды пайдалануу боюнча жамааттын планында жайыттарды 

туруктуу пайдаланууну жана бардык пайдалануучуларды алардын укуктары 

жана милдеттери жөнүндө кабарлануусун камсыз кылуу үчүн зарыл болгон 

негизги бардык маалымат камтылат. 

Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча коомдоштуктун планын 

түзүүдө жайыт комитеттери коомдоштуктун планын бекитүү учуруна карата 

бул органдардан келип түшкөн маалыматтарга ылайык курчап турган чөйрөнү 

коргоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын планын 

эсепке алууга милдеттүү. 
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2. Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планына 

төмөнкүдөй компоненттер кирет: 

- жайыттардын чектери, пайдалануудан чыгарылган аянттар жана 

корголуучу аянттар, мал айдап өтмө жолдор, сугаруучу жайлар жана жайыт 

инфраструктурасынын маанилүү башка объекттери, жайыттардын абалы жана 

жайыттын бардык участокторунун сапаты белгиленген карталар; 

- оптималдуу жүк; 

- жайыт инфраструктурасынын объекттерин өнүктүрүү жана 

реконструкциялоо боюнча пландар; 

- жайыттарды башкаруу, пайдалануу, аларды жакшыртуу жана 5 жылдык 

мөөнөткө чейин реабилитациялоо боюнча орто мөөнөттүү план; 

- жылда жаңылануучу жайыттарды башкаруу жана пайдалануу планы; 

- жайыттарды башка максаттарда башкаруу жана пайдалануу планы. 

3. Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планы, аны 

жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы бекиткенден 

кийин бардык жайыт пайдалануучулар тарабынан аткарылууга милдеттүү. 

(КР 2011-жылдын 28-декабрындагы N 254 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

8-берене. Жайыттарды пайдалануунун ар жылдык планы 

1. Жайыт комитети жыл сайын жайыттарды пайдалануунун планын иштеп 

чыгат, ал жайыттарды пайдалануу боюнча жамааттын планына тиркелет жана 

анын ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет. Жайыттарды пайдалануунун жылдык 

планы төмөнкүлөрдү камтышы керек: 

- пландаштырылган жылга жайыт белеттери бар жайыт 

пайдалануучулардын тизмесин; 

- пландаштырылган жылга жайыт белети берилген малдын тизмеси жана 

алардын ээлеринин-малчыларынын тизмесин; 

- жаныбарлардын ылаңдуу, ылаңдуу эместигине (эмдөө, дары сууга 

чөмүлтүү ж.б.) карата чаралардын тизмегин, аларды жайыт пайдалануунун 

шарттары катары жайыт пайдалануучулар сактоого тийиш; 

- мал жаюунун мезгилдүү маршруттарын, жайыт жүгүртүүнү, малдын 

кыймылын, мал айдап өтмө жолдорду жана пайдаланылуучу кашааларды 

белгилөөчү картаны жана календардык графикти; 

- ишмердиктин аларга уруксат берилген түрлөрүн, ошондой эле аларга 

аталган иш-чараларды жүргүзүүгө уруксат берилген жерлерди көрсөтүү менен 

жайытка чыгаруу максатынан тышкары пайдаланылуучу адамдардын тизмесин; 
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- жайыт пайдалануунун бардык түрлөрү боюнча акы төлөө графигин. 

2. Жайыттарды пайдалануунун жылдык планы жергиликтүү өз алдынча 

башкаруунун өкүлчүлүктүү органы бекиткенден кийин аткарылууга милдеттүү. 

(КР 2011-жылдын 28-декабрындагы N 254 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

9-берене. Жер салыгын салуу 

Жайыт пайдалануучуларга салык салуу Кыргыз Республикасынын салык 

мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт. 

10-берене. Жайыт жерлерин пайдалануу үчүн акы төлөө 

1. (КР 2011-жылдын 28-декабрындагы N 254 Мыйзамына ылайык күчүн 

жоготту) 

2. Жайыт белеттери жайыт жерлерин пайдалануу үчүн тиешелүү акы 

төлөгөндөн кийин жайыт комитети тарабынан берилет. 

3. Жайыт жерлерин пайдаланууга укук алуу үчүн акынын өлчөмү ар бир 

жайыт системасы жана жайыттарды пайдалануунун ар бир түрү үчүн жыл 

сайын жайыт комитети тарабынан оптималдуу жүктү эске алуу менен салыктын 

базалык ставкасынан кем эмес белгиленип, жайыт пайдалануунун жылдык 

пландарына киргизилет жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 

өкүлчүлүктүү органы тарабынан бекитилет. 

4. Жайыт жерлерин пайдалануу үчүн акы төлөө малдын башына жана үй 

жаныбарлардын түрлөрүнө жараша белгиленет жана өзгөртүлөт. 

5. Жайыттарды башка максаттарда пайдаланганы үчүн акы төлөө 

төмөнкүдөй аныкталат: 

- иши жайыт кыртышын бузууга алып келген участоктордо - мыйзамдарда 

белгиленген айыл чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун толтуруунун 

наркынын ченемдерине ылайык; 

- иши мал жаюуну болтурбоочу, бирок жайыт кыртышын бузууга алып 

келбеген участоктордо - мал жаюу үчүн бул участокту пайдалануу үчүн акыга 

барабар өлчөмдө; 

- иши мал жаюуну алып салбаган жана жайыт кыртышы бузулбаган 

участоктордо төлөм алынбайт. 

6. Акы төлөөнү жыйноо жайыт комитети тарабынан жүргүзүлөт. Жайыт 

белеттеринен түшкөн каражаттар жайыт комитети тарабынан жайыттарды 

жакшыртууга жана жайыт комитети аныктаган башка чыгымдарга жумшалат. 
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7. Жайыт белетине акыны бөлүп төлөөгө жол берилет, бирок учурдагы 

жылдын 1-ноябрынан кечиктирилбестен. Мөөнөтү өткөн төлөмдүн жалпы 

өлчөмүнө ар бир мөөнөтү өткөрүлгөн күн үчүн туум кошулуп эсептелинет. 

(КР 2011-жылдын 28-декабрындагы N 254, 2016-жылдын 7-майындагы N 

56 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

11-берене. Жайыт пайдалануу үчүн каражаттарды пайдалануу 

1. Жайыт пайдалануу үчүн акы төлөө жайыт комитети, жергиликтүү өз 

алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы менен жылда макулдашат жана 

жайыттарды пайдалануунун жылдык планында көрсөтүлөт. 

2. Жайыт жерлерин пайдалануу үчүн акы төлөөнүн жайыт комитетинин 

үлүшүн түзүүчү бөлүгү жайыттарды жана жайыт инфраструктурасын кармоого, 

жакшыртууга жана өнүктүрүүгө багытталат. 

3. Жайыт жерлерин пайдалануу үчүн акы төлөөнүн жергиликтүү өз 

алдынча башкарууга тиешелүү жалпы үлүшүнүн үчтөн бир бөлүгүнөн кем эмес 

салыктардын төлөмүн эске алуу менен жергиликтүү бюджетке которулат. 

(КР 2016-жылдын 7-майындагы N 56 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

12-берене. Ижаралоо укугун жайыт белетине алмаштыруунун тартиби 

1. Мамлекеттик менчиктеги жайыт жерлерин ижаралоого катталган укугу 

бар, жайыт пайдалануунун белгиленген тартибин мурда сактаган жайыт 

пайдалануучуларга ушул Мыйзам колдонууга киргизилгенден кийин өзүнүн 

ижаралоо укугун ижарада камтылган жайыт аянттарынын оптималдуу жүгүнө 

ылайык малдын максималдуу санын жаюуну жабуучу жайыт белетине 

милдеттүү түрдө алмаштырылат. 

2. Жайыттарды пайдаланууну жөнгө салуучу мурда белгиленген укуктук 

жол-жоболорго ылайык түзүлбөгөн же катталбаган жайыт ижаралоо жараксыз 

деп табылат. 

3. Жайыт белети болбогон учурда жайыттар максаттуу багытта 

пайдаланылбаган катары алып коюулууга тийиш. 

13-берене. Жайыттардын абалына баа берүү жана аларды башкарууну 

контролдоо 

1. Жерлердин мониторингин жүргүзүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик орган ар жыл сайын жайыт жерлеринин абалына баа берүүнү 

жүзөгө ашырат. 

2. Баа берүүнүн натыйжалары жайыт жерлерин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү 

ыйгарым укуктуу органга берилет. 

toktom://db/110056
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2-1. Ыйгарым укуктуу орган жайыттардын табигый абалынын сакталышын 

контролдойт. Жайыттардын табигый абалынын бузулушуна жол берилген 

учурда (жаратылыш кырсыктарын эсепке албаганда) күнөөлүүлөр Кыргыз 

Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык администрациялык 

жана жазык жоопкерчилигине тартылышат. 

3. Алынган маалыматтарды кароонун натыйжалары боюнча ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик орган тиешелүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарына жайыттардын абалынын начарланышына алып келүүчү 

бузууларды четтетүү тууралуу эскертмелерди жиберет. 

(КР 2011-жылдын 28-декабрындагы N 254, 2016-жылдын 7-майындагы N 

56 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

14-берене. Жайыт жерлерин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик орган 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын 

менчигиндеги гана жайыт жерлерди пайдалануу маселелерин жөнгө салуу 

боюнча саясатты жүргүзүүчү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органды аныктайт. 

2. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын компетенциясына төмөнкүлөр 

кирет: 

- жайыттарды пайдалануу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын 

программаларын жана мыйзамдарын ишке ашыруу боюнча сунуштарды иштеп 

чыгуу; 

- мамлекеттик стандарттарды жана жайыттардын мониторингин, абалын 

жана сапатын баалоо ыкмасын аныктоо; 

- жайыттардын абалына мониторинг жүргүзүүнүн программасынын ишке 

ашырылышын көзөмөлдөө; 

- жайыттарды пайдалануу маселелери боюнча типтүү жоболорду, 

нускамаларды, эрежелерди жана башка ченемдик укуктук актыларды, ошондой 

эле усулдук материалдарды иштеп чыгуу; 

- жайыт пайдалануучулар бирикмесинин жайыттарды тескөө боюнча 

жамааттын пландарын жана жайыттарды пайдалануу пландарын колдонууга 

мониторинг жүргүзүү; 

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана жайыт комитетине 

жайыттарды пайдаланууда техникалык жана башка жардам көрсөтүү; 

- жайыт пайдалануучулардын бирикмелери тарабынан жайыттарды 

пайдаланууну контролдоонун жүзөгө ашырылышы. 

toktom://db/110056
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(КР 2011-жылдын 11-июлундагы N 91, 2011-жылдын 28-декабрындагы N 

254 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

15-берене. Жайыттарды ижаралоого тыюу салуу 

Жайыттарды ижарага жана субижарага берүүгө жол берилбейт. 

16-берене. Жайыттарды пайдалануу укугун мамлекеттик каттоо 

1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жайыттарды 

пайдалануу укугу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган чектердин 

алкагында белгиленген тартипте милдеттүү түрдө мамлекеттик каттоодон 

өткөрүлүүгө тийиш. 

2. Жайыт белетинин негизинде жайыттарды үч жылдан ашык пайдалануу 

укугу кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдарында мамлекеттик каттоодон милдеттүү түрдө 

өткөрүлүүгө тийиш. 

Жайыт белетинин негизинде жайыттарды үч жылга жетпеген мөөнөткө 

пайдалануу укугу белет алуучунун каалоосу боюнча катталышы мүмкүн. 

3. Чектери ушул Мыйзамдын 3-беренесине ылайык белгиленүүчү жер 

участокторуна укуктарды мамлекеттик каттоону жүзөгө ашырууда мамлекеттик 

каттоо органы кошумча изилдөөлөрдү жүргүзбөстөн алынган көрсөткүчтөргө 

ылайык чектерди белгилөөнү жүзөгө ашырат. 

(КР 2011-жылдын 11-июлундагы N 91, 2011-жылдын 28-декабрындагы N 

254 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

17-берене. Талаш-тартыштарды чечүү 

Талаш-тартышка тиешеси бар кандай тарап болбосун жайыт комитетинин 

чечими менен макул болбогон учурда талаш-тартыш ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик орган аркылуу сүйлөшүү жолу менен чечет. Эгерде макулдашууга 

жетишилбесе, талаш сот тартибинде чечилет. 

18-берене. Ушул Мыйзамды бузгандык үчүн жоопкерчилик 

Кызмат адамдары, жайыт комитетинин мүчөлөрү жана жайыт 

пайдалануучулар ушул Мыйзамды бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарында белгиленген жоопкерчиликке тартылат. 

19-берене. Ушул Мыйзамды ишке киргизүү тартиби 

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. 

"Эркин Тоо" газетасынын 2009-жылдын 6-февралында N 9 жарыяланды 
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2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик 

укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. 

  

Кыргыз 

Республикасынын 

Президенти 

  К.Бакиев 

      

2008-жылдын 18-

декабрында 

  Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңеши 

тарабынан кабыл 

алынган 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү, 2009-жылдын 19-июну N 386 

"Жайыттар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар 

тууралуу 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 30-июлундагы № 545, 2019-

жылдын 27-ноябрындагы № 644 токтомдорунун 

редакцияларына ылайык) 

"Жайыттар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3 жана 6-

беренелерине ылайык, жайыттарды башкаруу, пайдалануу жана жакшыртуу 

системасын өркүндөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом 

кылат: 

1. Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча мамлекеттик комиссия 

тиркемеге ылайык курамда түзүлсүн. 

2. Төмөнкү тиркелгендер бекитилсин: 

- Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча мамлекеттик комиссия 

жөнүндө жобо; 

- Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча облустук жумушчу топтор 

жана жергиликтүү комиссиялар жөнүндө жобо; 

toktom://db/87688
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- Жайыт пайдалануу үчүн акы төлөөнү белгилөө тартиби жөнүндө типтүү 

жобо; 

- Жайыт билетинин типтүү формасы. 

3. Жергиликтүү мамлекеттик администрация башчылары бир айлык 

мөөнөттө жайыттардын тышкы чек араларын белгилөө боюнча жергиликтүү 

комиссияларды түзүшсүн. 

4. Кыргыз Республикасынын райондорунун жана облустарынын мурдагы 

колхоз жана совхоздоруна узак мөөнөттү пайдаланууга берилген (1999-жылдын 

июнуна чейин), башка райондордун жана облустардын администрациялык 

аймагында жайгашкан жайыт участоктору мындан ары 2030-жылга чейин ошол 

райондордун жана облустардын карамагында калаары белгиленсин. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 30-июлундагы № 545, 2019-жылдын 27-

ноябрындагы № 644 токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

4-1. Узак мөөнөттүү пайдаланууга берилген жайыт участокторун 

пайдалануу үчүн жыйымдарды чогултуу ушул участокту пайдалануучу 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан ишке ашырылат. Каражат 

жайыт участокторун пайдаланууга укук алган жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органынын жергиликтүү бюджетине түшөт жана жайыттарды 

башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планына ылайык жайыттар 

менен жайыт инфраструктураларын жакшыртууга жана өнүктүрүүгө 

жумшалат. 

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 27-ноябрындагы № 644 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

4-2. Узак мөөнөттүү пайдаланууга берилген жайыт участокторун 

пайдалангандыгы үчүн жер салыгы Кыргыз Республикасынын салык 

мыйзамдарына ылайык жер участогу эсептик каттоого алынган жери боюнча 

төлөнөт. 

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 27-ноябрындагы № 644 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 4-июнундагы N 360 

"Жайыттарды ижарага берүүнүн жана пайдалануунун тартиби жөнүндө жобону 

бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

- 1-пункттун экинчи-төртүнчү абзацтары алып салынсын; 

- 2-5-пункттар күчүн жоготту деп табылсын; 

- аталган токтом менен бекитилген Жайыттарды ижарага берүүнүн жана 

пайдалануунун тартиби жөнүндө жобо, мал чарбачылык багытындагы чарбакер 

субъекттер үчүн жайыт участокторун ижаралоо жөнүндө келишимдин 
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формасы, башка максаттар үчүн жайыт участокторун ижаралоо жөнүндө 

келишимдин формасы күчүн жоготту деп табылсын. 

6. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. 

"Эркин Тоо" газетасынын 2009-жылдын 24-июнундагы N 52 жарыяланды 

7. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн Аппаратынын агроөнөр жай комплекси жана жаратылышты 

пайдалануу бөлүмүнө жүктөлсүн. 

  

Кыргыз 

Республикасынын 

Премьер-министри 

  

И.Чудинов 

  

    Кыргыз 

Республикасынын 

Өкмөтүнүн 

2009-жылдын 19-

июнундагы 

N 386 токтому менен 

бекитилген 

Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча 

мамлекеттик комиссиянын 

КУРАМЫ 

Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай 

министри, Мамлекеттик комиссиянын төрагасы; 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Кыймылсыз мүлккө 

укуктарды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин директору, Мамлекеттик 

комиссиянын төрагасынын орун басары. 

Мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү: 

Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай 

министринин орун басары; 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү 

коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун 

орун басары; 
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Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери 

боюнча улуттук агенттигинин директорунун орун басары (макулдашуу 

боюнча); 

Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай 

министрлигинин Жайыттар департаментинин директору; 

"Кыргызгипрозем" жер жайгаштыруу боюнча Кыргыз мамлекеттик 

долбоорлоо институтунун директору. 

  

Кыргыз 

Республикасынын 

Өкмөтүнүн Аппарат 

жетекчиси – министр 

  

Н.Айтмурзаев 

  

    Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн 

2009-жылдын 19-

июнундагы 

N 386 токтому менен 

бекитилген 

Жайыт билетинин 

ТИПТҮҮ ФОРМАСЫ 

_______________________________________________________________  

АВ 000001 айыл өкмөтү, район 

ЖАЙЫТ БИЛЕТИ 

N __________ 20____жылга 

Аты-жөнү 

_________________________________________________________  

(Жайыт пайдалануучу) 

Берилген күнү: 20___жылдын "____" ________________________________ 

Жайыттар: кышкы 

__________________________________________________ жазгы  

__________________________________________________ жайкы  
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__________________________________________________ күзгү  

__________________________________________________ 

Маршрут  

1) _______________________________________________________  

2) _______________________________________________________  

3) _______________________________________________________ 

Жайытка чыккан мал башынын саны жана малды вакцинациялоо жөнүндө 

маалыматтар 

Малдын 

түрү 

Саны 1 мал башына акы 

төлөө (сом) 

Сумма 

(сом) 

Малды вакцинациялоо 

жөнүндө маалыматтар 

Уй             

Топоз             

Кой-эчки             

Жылкы             

              

              

Бардыгы:             

Сумма: 

___________________________________________________________  

Жазуу менен 

Жайытты пайдаланганы үчүн акы төлөгөндүгү жөнүндө квитанция 

тиркелет. 

Аянты ______ га болгон жогоруда аталган жайыттарга _____ баш сандагы 

мал жаюуга уруксат берилет. 

М.О. Жайыт комитетинин төрагасы: _________________________________  

________________________________________________________________

__  

Аты-жөнү 

М.О. Айыл өкмөтүнүн башчысы: 

_____________________________________  

________________________________________________________________

__  
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Аты-жөнү 

  

 

    Кыргыз 

Республикасынын 

Өкмөтүнүн 

2013-жылдын 13-

сентябрындагы 

N 515 токтому менен 

бекитилген 

Жайыт ресурстарын мал жаюу менен 

байланышпаган башка максаттарга пайдалануу 

укугун берүүнүн тартиби жөнүндө 

ТИПТҮҮ ЖОБО 

Бул жобо "Жайыттар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, 

Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык 

иштелип чыккан жана жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган 

башка максаттарга пайдалануу укугун берүүнүн тартибин жөнгө салат. 

1. Жалпы жоболор 

1. Келишим боюнча жайыт комитети жайыт ресурстарын мал жаюу менен 

байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун жайыт пайдалануучуга 

тиешелүү акы төлөнгөндөн кийин берет. 

2. Жайыт ресурстарын башка максаттарга пайдалануу укугу үч жылдан 

ашык мөөнөткө берилген учурда ал укук милдеттүү мамлекеттик каттоодон 

өткөрүлүүгө тийиш. 

3. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга 

пайдалануу укугун берүү ачык-айкындык, жалпыга жеткиликтүүлүк жана 

жайыт ресурстарын үзгүлтүксүз, сарамжалдуу, туруктуу пайдалануу 

принциптеринде жүргүзүлүшү керек. 

4. Жеке жана юридикалык жактар жайыттарды төмөнкү максаттарга 

пайдалана алышат: 

- эс алуу үчүн; 
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- жапайы өскөн мөмө, жемиш, козукарын, башка тамак-аш продуктуларын 

жеке пайдалануу максатында чогултуу; 

- дарылык-техникалык чийки затты чогултуу жана бал аарычылык; 

- маданий-ден соолукту чыңдоочу, туристтик жана спорттук иш-чараларга 

катышуу. 

5. Жеке жана юридикалык жактардын жайыт участогунда болуусу, 

ошондой эле жапайы өскөн мөмө, жемиш, козукарын, башка тамак-аш 

продуктуларын, дарылык-техникалык чийки затты чогултуусу жергиликтүү өз 

алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы тарабынан бекитилген 

жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттык планга ылайык 

чектелиши мүмкүн. 

2. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен 

байланышпаган башка максаттарга пайдалануу 

укугун берүүнүн тартиби 

6. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга 

пайдалануу укугун берүү тиешелүү аймакта жашаган калктын 

кызыкчылыктарын эске алуу менен ачык-айкын жүргүзүлөт. 

7. Тиешелүү аймакта жашаган калктын кызыкчылыктары жайыт 

ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдаланууга 

артыкчылыктуу укук берүү менен эске алынат. 

8. Тиешелүү аймакта жашаган калк жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 

жалпы жыйынынын кароосуна жайыт ресурстарын мал жаюу менен 

байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун бул аймакта жашабаган 

адамдарга берүү, пайдалануунун кандайдыр бир түрү, көлөмү жөнүндө жана 

башка ушул сыяктуу маселелерди коюуга укуктуу. 

3. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен 

байланышпаган башка максаттарга пайдалануу 

укугун берүү жөнүндө келишимдин формасы 

жана шарттары 

9. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга 

пайдалануу укугун берүү жөнүндө типтүү келишим ушул жобонун тиркемесине 

ылайык жазуу жүзүндө түзүлөт. 

10. Тараптар келишимдин бирден нускасын алышат. Келишимдин 

көчүрмөсү маалымат үчүн тиешелүү жергиликтүү мамлекеттик 

администрацияга жиберилет. 



192 
 

11. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка 

максаттарга пайдалануу укугун берүү жөнүндө келишимдин жазуу жүзүндөгү 

формасы сакталбаса келишим жараксыз деп эсептелет. 

12. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка 

максаттарга пайдалануу укугун берүү жөнүндө келишимде төмөнкүлөр 

көрсөтүлүшү керек: 

а) келишимдин тараптары; 

б) жайыт ресурстары пайдаланууга берилүүчү жер; 

в) жайыт ресурстарын пайдалануунун түрлөрү; 

г) берилүүчү жер участоктун аянты; 

д) жайыт ресурстарын пайдалануунун мөөнөтү; 

е) акынын өлчөмү жана аны төлөө тартиби; 

ж) тараптардын укуктары жана милдеттери; 

з) форс-мажордук жагдайлар; 

и) келишимде көрсөтүлгөн милдеттенмелерди бузгандык үчүн 

жоопкерчилик. 

13. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка 

максаттарга пайдалануу укугун берүү жөнүндө келишимге берилүүчү жер 

участогунун чек арасы жана аянты көрсөтүлгөн пландык-картографиялык 

материал тиркелет. 

14. Көрсөтүлгөн шарттар жайыт ресурстарын мал жаюу менен 

байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү жөнүндө 

келишимдин негизги шарттары болуп эсептелет. Келишимде тараптардын 

каалоосу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка 

шарттар да көрсөтүлүшү мүмкүн. 

4. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен 

байланышпаган башка максаттарга пайдалануу 

укугун берүү үчүн акы 

15. Жайыттарды башка максаттарга пайдалануу үчүн акынын өлчөмү 

төмөнкүдөй аныкталат: 

- иштин түрү жайыт кыртышын бузууга алып келген участоктордо - "Айыл 

чарба жерлерин айыл чарбалык эмес муктаждыктар үчүн алып коюуга 

байланыштуу айыл чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун толтуруунун 

наркынын убактылуу нормативдерин бекитүү жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 14-февралындагы N 66 токтому 
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менен бекитилген айыл чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун 

толтуруунун наркынын ченемдерине ылайык; 

- иштин түрү мал жаюу менен байланышпаган, бирок жайыт кыртышын 

бузууга алып келбеген участоктордо - бул участокту мал жаюуга пайдалануу 

үчүн каралган акыга барабар өлчөмдө; 

- иштин түрүндө мал жаюу мүмкүнчүлүгү каралган жана жайыт кыртышы 

бузулбаган участоктордо төлөм алынбайт жана келишим түзүлбөйт. 

16. Табигый тоют жерлерин бөлүп берүүгө байланыштуу мал чарба 

продукцияларынын жоготууларынын ордун толтуруунун нормативдери Нвп = 

У х Ц формуласы боюнча аныкталат, мында Нвп - жоготуунун ордун 

толтуруунун нормативи, У - чабындынын же жайыттын геоботаникалык 

изилдөөнүн маалыматтары боюнча кургак заттагы түшүмдүүлүгү, Ц - ички 

рыноктогу аштык буудайды сатып алуу баасы. 

17. Аарылардын чаңдантуусу аркылуу жайыттын түшүмдүүлүгүн 

жогорулатуу үчүн бал челектерди бир айлык убакытка чейин жайгаштырууда 

акы алынбайт. 

5. Жайыт пайдалануучунун укуктары жана 

милдеттери 

18. Келишимге ылайык жайыт пайдалануучу төмөнкүлөргө укуктуу: 

а) жайыт ресурстарын жайыттарды башка максаттарга пайдалануу 

жөнүндөгү келишимде аныкталган жерде жана көлөмдө пайдаланууга; 

б) себилген жайыттар жана түп-тамырынан бери жакшыртылган 

жайыттарга таандык участокторду кошпогондо жайыт участокторунда 

курулуштук, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка 

атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен 

убактылуу турак жайларды, өндүрүштүк жайларды, кампаларды жана башка 

курулмаларды белгиленген тартипте (жайыт комитетинин жазуу жүзүндөгү 

макулдугу боюнча) тургузууга жана курууга; 

в) жайыт ресурстарын пайдаланууга байланыштуу чарбалык ишинин түрүн 

өз алдынча тандоого жана алынган продукцияны тескөөгө; 

г) жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга 

пайдалануу укугун берүү келишимин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык бузууга; 

д) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына жана 

келишимдин шарттарына каршы келбеген башка укуктарды пайдаланууга. 
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19. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка 

максаттарга пайдалануу укугун алган жайыт пайдалануучу келишимдин 

мөөнөтү аяктагандан кийин, шарттары бирдей болгон жаны мөөнөткө келишим 

түзүүдө башка жактарга караганда артыкчылыктуу укукка ээ болот. 

20. Жайыт пайдалануучу төмөнкүлөргө милдеттүү: 

а) жайыт ресурстарын жүргүзгөн ишинин натыйжасында жайыттын 

абалын жана экологиялык кырдаалды начарлатууга жол бербестен, Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына жана жайыт ресурстарын мал жаюу менен 

байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү келишимине 

ылайык пайдаланууга; 

б) жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга 

пайдалануу укугун берүү келишиминде белгиленген өлчөмдөрдө жана 

мөөнөттө акы төлөөгө; 

в) жайыттарга таштандыларды таштабоого жана булгабоого, жайыттын 

жана малды сугаруучу жайлардын биологиялык жана химиялык булганышына 

жол бербөөгө; 

г) башка жайыт пайдалануучулардын жана аймактары чектеш жер 

пайдалануучулардын кызыкчылыктарын бузбоого; 

д) Кыргыз Республикасынын жер жана жаратылыш коргоо мыйзамдарын 

сактоого; 

е) жайыттын пайдаланылышын мамлекеттик контролдоого 

тоскоолдуктарды жаратпоого; 

ж) жайыт инфраструктурасынын объекттерин жана мал чарбасынын 

муктаждыктары үчүн пайдаланылуучу башка объекттерди эксплуатациялоонун 

шарттарын бузбоого. 

6. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен 

байланышпаган башка максаттарга пайдалануу 

укугун берүү жөнүндө келишимди токтотуунун 

негиздери 

21. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка 

максаттарга пайдалануу укугун берүү келишими төмөнкүдөй учурларда 

токтотулат: 

а) келишимдин мөөнөтү аяктаганда; 
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б) жайыт пайдалануучу жайыт ресурстарын мал жаюу менен 

байланышпаган башка максаттарга пайдаланууга берилген укугунан баш 

тартканда; 

в) жайыт пайдалануучу ишин токтоткондо; 

г) тараптар келишимдин шарттарын жана өздөрүнүн милдеттерин 

аткарышпаса. 

7. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен 

байланышпаган башка максаттарга пайдалануу 

укугун берүү жөнүндө келишимдин шарттарын 

өзгөртүүнүн тартиби 

14. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка 

максаттарга пайдалануу укугун берүү келишиминин шарттарын өзгөртүүгө 

төмөнкүдөй учурларда жол берилет: 

а) жайыттын абалы өзгөргөндө (өрт, жер көчкү, жердин шамал жана суу 

эрозиясы, жер титирөө, суу ташкыны, жайыт участоктору зыянкечтердин жана 

илдеттердин натыйжасында бузулган учурларда); 

б) жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы тарабынан 

бекитилген жайытты башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттык планда 

белгиленген режими өзгөргөндө; 

в) жайыт пайдалануучу жайыт ресурстарын пайдалануунун айрым 

түрлөрүн ишке ашыруудан баш тартканда. 

8. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен 

байланышпаган башка максаттарга пайдалануу 

укугун берүү жөнүндө келишимдин шарттарын 

бузгандык үчүн жоопкерчилик жана талаш-

тартыштарды кароо 

23. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка 

максаттарга пайдалануу укугун берүү келишиминин шарттарын аткарбаганы 

же тийиштүү түрдө аткарбаганы үчүн тараптар Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат. 

24. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка 

максаттарга пайдалануу укугун берүү жөнүндө келишимди түзүүдө, аткарууда, 

өзгөртүүдө жана бузууда келип чыккан талаш-тартыштар сот тартибинде 

чечилет. 
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    Жайыт ресурстарын мал 

жаюу менен 

байланышпаган башка 

максаттарга пайдалануу 

укугун берүүнүн тартиби 

жөнүндө типтүү жобого 

тиркеме 

Жайыт ресурстарын мал жаюу менен 

байланышпаган башка максаттарга пайдалануу 

укугун берүү жөнүндө 

ТИПТҮҮ КЕЛИШИМ 

_______________ айыл 

(шаар) 

  ____-жылдын "__" 

____________ 

  

1. _____________ облусунун __________________ районунун 

___________________ айыл аймагынын жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 

жайыт комитетинин атынан чыгуучу анын төрагасы 

____________________________________ (аты-жөнү) 

_____________ облусунун _______________ районунун ________________ 

айыл кеңешинин _____-жылдын "__" _____________ N __________ токтомунун 

негизинде мындан ары "Жайыт комитети" деп аталып, бир тараптан, 

2. Экинчи тарабынан мындан ары "Жайыт пайдалануучу" деп аталган 

____________________________________ (жеке жактын аты жөнү жана 

паспорттук маалыматтары, же юридикалык жактын реквизиттери жана анын 

ыйгарым укуктуу адамынын жеке маалыматтары) 

_____________________________________,  

төмөнкүлөр тууралуу ушул келишимди түзүштү: 

1. Келишимдин предмети жана суммасы 

1.1. Жайыт комитети Жайыт пайдалануучуга ____-жылдын "__" ________ 

тартып ____- жылдын "__" _____________ чейинки мөөнөткө (5 жылга чейин) 

___________________________ (участоктун, капчыгайдын номери, аталышы) 

участогундагы жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка 

максаттарга пайдаланууга укук берет: 
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_______________________________ (пайдалануунун түрү жана көлөмү: 

бал челектерди жайгаштыруу, дарылык сырьену чогултуу, туризм, ж.б. 

көрсөтүү) 

1.2. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка 

максаттарга пайдалануу үчүн Жайыт пайдалануучу Жайыт комитетине 

______________ облусунун ________________ районунун ______________ 

айыл кеңешинин ____-жылдын "__" ______ N ______ токтому менен 

белгиленген бааларга ылайык баардыгы болуп _______ сом суммасында акы 

төлөйт. 

1.3. Жайыт пайдалануучу жайыт ресурстарын пайдалануу үчүн тиешелүү 

акы төлөгөндөн кийин Жайыт комитети ага Келишимдин көчүрмөсүн берет, 

анда жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга 

пайдалануунун максаты жана көлөмү көрсөтүлөт. Жайыт пайдалануучу 

Келишимди жана ушул Келишимге ылайык алынган жайыт ресурстарын 

пайдаланууга укукту башка жакка өткөрүп берүүгө укугу жок. 

2. Тараптардын укуктары жана милдеттери 

2.1. Жайыт комитети төмөнкүлөргө укуктуу: 

- жайыт пайдалануучуларга жайыт пайдалануунун, аны коргоонун жана 

жакшыртуунун алдыңкы ыкмаларын сунуштоого; 

- мониторинг системасы аркылуу жайыт ресурстардын абалын жана 

пайдаланылышын контролдоого. 

2.2. Жайыт комитети төмөнкүлөргө милдеттенет: 

- ушул Келишимдин 1-пунктунда аталган максаттар үчүн жана көлөмдө 

жайыт ресурстарын пайдалануу укугун берүүгө; 

- жайыт пайдалануучунун өз алдынча чарба жүргүзүүсү үчүн шарттарды 

түзүүгө. 

2.3. Жайыт пайдалануучу төмөнкүлөргө укуктуу: 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген чектөөлөргө 

жана нормаларга ылайык ушул Келишимдин 1-пунктунда көрсөтүлгөн 

максаттарда жана көлөмдөрдө жайыт ресурстарын пайдаланууга; 

- себилген жайыттарга жана түп тамырынан бери жакшыртылган 

жайыттарга таандык участокторду кошпогондо жайыт участокторунда 

курулуштук, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка 

атайын талаптарды (нормаларды, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен 

убактылуу турак жайларды, өндүрүштүк жайларды, кампаларды жана башка 
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курулмаларды белгиленген тартипте (жайыт комитетинин жазуу жүзүндөгү 

макулдугу боюнча) тургузууга жана курууга. 

2.4. Жайыт пайдалануучу төмөнкүлөргө милдеттенет: 

- жайыт ресурстарын ушул Келишимдин 1-пунктунда көрсөтүлгөн 

максаттарда гана, өзүнүн ишинин натыйжасында жайыттын абалынын жана 

экологиялык кырдаалдын начарлашына жол бербестен пайдаланууга; 

- жайыттарга таштандыларды таштабоого жана булгабоого, жайыттын 

жана малды сугаруучу жайлардын биологиялык жана химиялык булганышына 

жол бербөөгө; 

- башка жайыт пайдалануучулардын жана аймактары чектеш жер 

пайдалануучулардын кызыкчылыктарын бузбоого; 

- Кыргыз Республикасынын жер жана жаратылышты коргоо мыйзамдарын 

сактоого; 

- жайыттын пайдаланылышын мамлекеттик контролдоого 

тоскоолдуктарды жаратпоого; 

- мал чарбасынын муктаждыктары үчүн пайдаланылуучу объекттерди 

эксплуатациялоо шарттарын бузбоого _________________________; (жайыт 

инфраструктурасын пайдалануу боюнча милдеттенмелер) 

- өз убагында ____-жылдын "__" __________ чейин жайыт ресурстарын 

башка максаттарга пайдалануу үчүн баардыгы болуп ________________ (жазуу 

жүзүндө) сом суммасында акы төлөөгө. 

Акы төлөө кечиктирилген учурда төлөнө элек суммадан ар бир 

кечиктирилген күн үчүн кошумча _________% үстөк төлөөгө; 

- жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга 

пайдалануу укугунан баш тартуу ниети жөнүндө жайыт комитетке 30 күндөн 

кечиктирбей, мурдатан билдирүүгө. 

3. Форс-мажордук жагдайлар 

3.1. Форс-мажордук жагдайлар болгон учурда (жер титирөө, суу ташкыны, 

сел, жер көчкү, согуштук окуялар, табигый кырсыктар жана тараптардан көз 

каранды болбогон жагдайлар) тараптар жооптуу болушпайт. 

4. Корутунду жоболор 

4.1. Келишим бирдей юридикалык күчкө ээ болгон эки нускада ар бир 

тарап үчүн бирден түзүлдү. 

4.2. Бул Келишим тараптар кол койгон учурдан тартып күчүнө кирет. 
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4.3. Бул Келишимдин шарттарынан келип чыгуучу баардык маселелер 

жана талаштар Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жөнгө салынат. 

Тараптардын бул Келишимдин шарттарын бузгандыгы үчүн ушул 

Келишимде каралбаган жоопкерчиликтери Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына ылайык колдонулат. 

4.4. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка 

максаттарга пайдалануу укугун берүү жөнүндө келишимди түзүүдө, аткарууда, 

өзгөртүүдө жана бузууда келип чыккан талаш-тартыштар сот тартибинде 

чечилет. 

5. Тараптардын юридикалык дареги: 

  

Жайыт комитети:   Жайыт пайдалануучу: 

Почталык дареги: 

____________________________ 

  Почталык дареги: 

____________________________ 

Алыш-бериш эсеби N 

____________________________ 

  Алыш-бериш эсеби N 

____________________________ 

Төрага:   Жетекчи: 

____________________________ 

(аты-жөнү) 

  ____________________________ 

(аты-жөнү) 

____________________________ 

(колу жана мөөрү) 

  ____________________________ 

(колу жана мөөрү) 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 

Бишкек шаары, 2009-жылдын 31-июлу N 257 

Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин 

башка категорияларына жана түрлөрүнө 

которууга (трансформациялоого) мораторий 

киргизүү жөнүндө 

(КР 2011-жылдын 23-июнундагы N 53, 2012-жылдын 8-

майындагы N 49, 2013-жылдын 8-апрелиндеги N 48, 2014-

жылдын 25-декабрындагы N 164, 2015-жылдын 17-
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июнундагы N 133, 2015-жылдын 30-июлундагы N 205, 2016-

жылдын 18-июлундагы N 119, 2017-жылдын 18-

январындагы N 3, 2017-жылдын 14-октябрындагы N 174, 

2018-жылдын 2-августундагы N 79, 2019-жылдын 7-

мартындагы N 33, 2019-жылдын 26-мартындагы N 38 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

Ушул Мыйзам азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга жана Кыргыз 

Республикасында өзгөчө баалуу айыл чарба багытындагы жерлерди коргоого 

багытталган. 

1-берене. 

Айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана 

түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизилсин. 

Мораторий төмөнкү сугат айдоо жерлерин которууга 

(трансформациялоого) жайылтылбайт: 

1) көп жылдык мөмө-жемиш дарактары өстүрүлгөн жерлерге; 

2) көрүстөнгө бөлүнгөн жерлерге; 

3) мамлекеттик же муниципалдык гана менчикте турган жалпы билим 

берүү объекттерине жана саламаттык сактоо объекттерине, дене тарбия-ден 

соолукту чыңдоо комплекстерин, ветеринардык, фитосанитардык жана 

агробиохимиялык лабораторияларды курууга бөлүнгөн жерлерге; 

4) аскердик, чек аралык объекттерди жана заставаларды курууга бөлүнгөн 

жерлерге; 

5) чакан жана ири электр энергетикалык өндүрүштүк кубаттуулуктарды 

жана 110 кВдан 500 кВга чейинки чыңалуудагы жогорку вольттуу электр 

чубалгыларды, 110 кВдан 500 кВга чейинки көмөк чордондорду курууга 

бөлүнгөн жерлерге; 

6) газ түтүктөрү жана алардын курулмалары, индустриялык-логистикалык 

борборлор, өнөр жай объекттери үчүн бөлүнгөн жерлерге; 

7) жалпы пайдалануудагы темир, автомобиль жолдорду жана көпүрөлөрдү, 

туннелдерди, эстакадаларда курууга жана реконструкциялоого бөлүнгөн 

жерлерге; 

8) ичүүчү суу менен камсыз кылуучу, сууну бөлүштүрүүчү, тазалоочу 

курулмалардын мамлекеттик жана муниципалдык объекттерин курууга 

бөлүнгөн жерлерге; 

9) Кыргыз Республикасынын аэропортторунун аймактарын кеңейтүүгө 

бөлүнгөн жерлерге; 
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10) өзгөчө кырдаалдардан жабыр тарткан жарандарды көчүрүү максатында 

бөлүнгөн жерлерге; 

11) Баткен, Ош жана Жалал-Абад областтарынын айрым чек арага жакын 

аймактарынын жерлерин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 

аныкталган жерлердин башка категорияларына же түрлөрүнө которуу 

(трансформациялоо) үчүн бөлүнгөн жерлерге. Ушул чек арага жакын 

аймактарда жерлерди башка категорияларга же түрлөргө которуу 

(трансформациялоо) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтү тарабынан жүргүзүлөт; 

12) жеке турак үйлөр курулган же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 

ыйгарым укуктуу органдарынын же болбосо алардын укук улантуучулары 

жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тиешелүү органдары болуп саналган 

органдардын ушул Мыйзам күчүнө киргенге чейинки тиешелүү чечимдери бар 

жер участоктору. 

Ушул берененин 2-бөлүгүнө ылайык которулган (трансформацияланган) 

сугат айдоо жерлер жерлердин башка категорияларына которулушу же башка 

максаттагы багыттар боюнча пайдаланылышы мүмкүн эмес. 

Ушул берененин 2-бөлүгүнө ылайык Айыл чарбасына жарактуу жерлердин 

мамлекеттик фондунун сугат айдоо жерлерин көп жылдык мөмө-жемиш 

дарактары өстүрүлгөн жерге, жерлердин түрлөрүнө которууга жол берилбейт. 

Ушул берененин 2-бөлүгүнүн 12-пункту төмөнкүлөргө жайылтылбайт: 

1) жер участокторун которууга (трансформациялоого) тиешелүү 

комиссиялардын терс корутундулары бар жер участокторуна; 

2) экологиялык жана санитардык-эпидемиологиялык ченемдердин 

талаптарына жооп бербеген жер участокторуна; 

3) сот органдарынын тиешелүү чечимдери бар жер участокторуна; 

4) ыйгарым укуктуу органдардын чечими менен аларга тиешелүү 

чектөөлөр киргизилген жер участокторуна. 

(КР 2011-жылдын 23-июнундагы N 53, 2012-жылдын 8-майындагы N 49, 

2013-жылдын 8-апрелиндеги N 48, 2014-жылдын 25-декабрындагы N 164, 2015-

жылдын 17-июнундагы N 133, 2015-жылдын 30-июлундагы N 205, 2016-

жылдын 18-июлундагы N 119, 2017-жылдын 18-январындагы N 3, 2017-

жылдын 14-октябрындагы N 174, 2018-жылдын 2-августундагы N 79, 2019-

жылдын 7-мартындагы N 33, 2019-жылдын 26-мартындагы N 38 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

2-берене. 
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Кыргыз Республикасынын Өкмөтү: 

- айдоо сугат жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына же 

түрлөрүнө которууну убактылуу токтотсун; 

- Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугун жана айыл чарба 

багытындагы жерлердин артыкчылык принцибин камсыз кылуу максатында 

айыл чарба багытындагы өзгөчө баалуу жерлерди жарактуу жерлердин башка 

категорияларына же түрлөрүнө которуунун жол-жобосун так аныктоочу 

ченемдик укуктук актыларды иштеп чыксын. 

3-берене. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын 

ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. 

4-берене. 

Ушул Мыйзам жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. 

"Эркин Тоо" газетасынын 2009-жылдын 8-сентябрында N 78 

жарыяланды 

  

Кыргыз 

Республикасынын 

Президенти 

  

К.Бакиев 

      

2009-жылдын 25-

июнунда  

  Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңеши 

тарабынан кабыл 

алынган 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 

Бишкек шаары, 2013-жылдын 15-июлу N 145 

Жер участокторун которуу (трансформациялоо) 

жөнүндө 

(КР 2016-жылдын 19-мартындагы N 21, 2017-жылдын 1-

июнундагы N 95, 2018-жылдын 2-августундагы N 79, 2019-
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жылдын 30-июлундагы N 107 Мыйзамдарынын 

редакцияларына ылайык) 

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, Кыргыз 

Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип 

чыккан жана жерлерди бир категориядан башкасына же чарба жерлерин бир 

түрүнөн башкасына которуунун (трансформациялоонун) укуктук негиздерин, 

шарттарын жана тартибин аныктайт. 

1-глава 

Жалпы жоболор 

1-берене. Негизги терминдер жана түшүнүктөр 

Чарба жерлеринин түрлөрү - конкреттүү максаттар үчүн системалуу 

пайдаланылуучу же пайдаланууга жарактуу жана табигый-тарыхый белгилери 

боюнча айырмаланган (айдоо аянты, кысыр аңыз, көп жылдык бак-дарактар 

ээлеген жерлер, чабындылар, жайыттар, бак-бадал өсүмдүктөр, саз, көл, жолдор 

жана башкалар) жерлер. 

Айыл чарба жана (же) токой чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын 

ордун толтуруу - айыл чарба же токой чарба жерлерин берүүдө же айыл чарба 

жана токой чарба өндүрүшү менен байланышпаган жерлердин башка 

категорияларына же чарба жерлеринин түрлөрүнө которууда төлөнүүчү сумма. 

Кысыр аңыз - мурда айдоо катары пайдаланылган жана күздөн тартып 

бир жылдан ашык айыл чарба өсүмдүктөрүн себүү үчүн пайдаланылбаган жана 

буулантып айдоого даярдалбаган жер участогу. 

Арыз ээси - жер участокторун которуу жөнүндө өтүнгөн жеке же 

юридикалык жак, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик 

органдар. 

Айыл чарба багытындагы жерлер - айыл чарба муктаждыктары үчүн 

берилген же ушул максаттар үчүн арналган жерлер. 

Жер пайдалануучу - жер участогун пайдалануу укугу берилген, өткөрүп 

берилген же мөөнөтсүз (мөөнөтү көрсөтүлбөстөн) же мөөнөттүү (убактылуу) 

пайдаланууга өткөн жеке же юридикалык жак. 

Көп жылдык бак-дарактар ээлеген жерлер - мөмө-жемиш азыктарын 

алуу үчүн арналган, жасалма тигилген бактар, бадалдар үчүн (токой аянтысыз) 

пайдаланылуучу айыл чарба жерлери. 

Жерлердин категориясы - бир эле максаттык багытта пайдаланылуучу 

жана пайдаланууга арналган чарба жерлеринин түрлөрүнүн жыйындысы. 
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Жайыттар - жерди эсепке алуу маалыматтарында чагылдырылган, чөп 

баскан, мал жаюу үчүн жайыт катары жана башка максаттарда пайдаланылуучу 

айыл чарба жерлеринин түрү. 

Түп-тамырынан жакшыртылган жайыт - тамырларды жок кылуу жана 

кийин чөп чабындыга айлантуу жолу менен пайда болгон чөптүү өсүмдүктөр 

баскан айыл чарба жери. 

Айдоо жерлери - көп жылдык өсүмдүктөрдү эгүүнү жана таза 

буулантууну кошо алганда, айыл чарба өсүмдүктөрүн себүү үчүн системалуу 

иштетилген жана пайдаланылган айыл чарба жери. 

Жерлерди которуу (трансформациялоо) - жердин максаттык багытын же 

чарба жеринин түрүн өзгөртүүнүн натыйжасында жердин категориясын 

өзгөртүү. 

Кыртыштык-мелиоративдик абал - айыл чарба азыктарын өндүрүү үчүн 

пайдаланууга жарактуулук даражасына жараша айыл чарба жерлеринин абалы. 

Чабынды - чөп чабуу үчүн системалуу колдонулган айыл чарба жери. 

Түп-тамырынан жакшыртылган чабынды - чымды жок кылуу жана 

кийин чөп айдоо жолу менен чабынды катары пайдаланылуучу айыл чарба 

жери. 

Атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган - Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган жер мамилелерин жөнгө 

салуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик орган. 

Техникалык-экономикалык негиздеме - жер участогунун ээси 

тарабынан даярдалуучу жер участокторун которуунун (трансформациялоонун) 

максатка ылайыктуулугун негиздөөчү, трансформациялануучу жер участогунун 

техникалык жана экономикалык параметрлерин камтыган документ. 

Техникалык-экономикалык негиздеменин формасы Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтү тарабынан бекитилет. 

Алынбай калган пайда - жарандык жүгүртүүнүн кадимки шарттарында 

менчик ээси же жер пайдалануучу алышы мүмкүн болгон, бирок алынбай 

калган кирешелер. 

(КР 2016-жылдын 19-мартындагы N 21 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

2-берене. Жерлерди которууга байланыштуу келип чыккан 

мамилелерди укуктук жөнгө салуу 

Жерлерди которууга (трансформациялоого) байланыштуу келип чыккан 

мамилелерди укуктук жөнгө салуу Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин, 
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ушул Мыйзамдын ченемдерине жана ушуга жараша кабыл алынуучу Кыргыз 

Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык жүзөгө 

ашырылат. 

3-берене. Жерлерди категорияларга киргизүү жана жерлерди которуу 

(трансформациялоо) 

1. Жерлерди категорияларга киргизүү алардын негизги максаттык 

багытына ылайык жүргүзүлөт. 

Жерлерди бир категориядан башкасына которуу (трансформациялоо) 

мамлекеттик иш-милдет болуп саналат, алардын негизги максаттык багыты 

өзгөртүлгөн учурда жүзөгө ашырылат. 

Жерлердин категориясы жана чарба жерлеринин түрү төмөнкүлөрдө 

көрсөтүлөт: 

1) жергиликтүү мамлекеттик администрациянын, жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органынын жер участокторун берүү жөнүндө актыларында; 

2) жер участоктору предмети болуп саналган келишимдерде; 

3) жерди эсепке алуу документтеринде; 

4) жер участогуна укукту ырастоочу документтерде. 

2. Жерлерди которуунун белгиленген тартибин бузуу жергиликтүү 

мамлекеттик администрациянын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органынын актыларын жараксыз деп таанууга негиз болот. 

Жеңил конструкциядагы (капиталдык эмес) байланыш курулмаларын 

куруу же орнотуу үчүн өлчөмү 20 м2 ашпаган чектерде жер участокторун 

электр байланыш операторлоруна берүү учурларын кошпогондо, жерлерди 

максаттуу эмес багыттар боюнча пайдаланууга жол берилбейт. 

(КР 2019-жылдын 30-июлундагы N 107 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

4-берене. Жоготуунун жана алынбай калган пайданын ордун толтуруу 

1. Айыл чарба жерлерин айыл чарба багытындагы, токой, суу фондунун 

жана запастагы жерлердин категорияларынан айыл чарбалык жана токой 

чарбалык өндүрүшкө байланышпаган жерлердин башка категорияларына же 

чарба жеринин түрлөрүнө которууда, ушул Мыйзамдын 5-беренесинин 2-

бөлүгүндө көрсөтүлгөн учурларды кошпогондо, жоготуунун жана алынбай 

калган пайданын наркынын суммасы жаңы жер пайдалануучулар жана менчик 

ээлери тарабынан төлөнөт. 
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Алардын ордун толтуруу максатында айыл чарба жана токой чарба 

өндүрүшүнүн жоготууларынын ченемдери Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 

тарабынан белгиленет. 

2. Жеке менчикте турган айыл чарба жерлерин айыл чарбалык эмес 

багыттагы башка категорияга которууда менчик ээси жоготуулардын ордун 

ушул Мыйзамдын 5-беренесинин талаптарын эске алуу менен төлөп берет. 

3. Айыл чарба Жана токой чарба жоготууларынын ордун толтуруудан 

түшкөн каражаттар республикалык бюджетке, алынбай калган пайданын ордун 

толтуруудан түшкөн каражаттар - жергиликтүү бюджетке түшөт. 

Атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органды жана айыл чарба жана 

токой чарба жоготууларынын ордун толтуруудан түшкөн каражаттарды 

пайдалануу тартибин аныктоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 

белгиленет. 

5-берене. Айыл чарба жана токой чарба өндүрүшүнүн 

жоготууларынын жана алынбай калган пайданын ордун толтуруу 

наркынын суммасын төлөө 

1. Айыл чарба жана токой чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын жана 

алынбай калган пайданын суммасы жер участогуна укукту ырастоочу документ 

берилгенге чейин төлөнөт. 

2. Айыл чарба жана токой чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын жана 

алынбай калган пайданын орду жерлерди төмөнкүлөр үчүн которууда 

толтурулбайт: 

1) айыл чарба багытындагы жерлерди сугаруу жана кургатуу үчүн 

арналган сугат тутумдарын куруу; 

2) ыйгарым укуктуу орган тарабынан Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына ылайык акысыз негизде берилүүчү турак үйлөрдү куруу; 

3) республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин эсебинен, ошондой 

эле Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген 

тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер боюнча жүргүзүлүүчү 

саламаттык сактоо, мектеп жана мектепке чейинки балдар, социалдык 

мекемелер, маданият жана искусство чөйрөсүндөгү объекттерди, инженердик 

жана транспорттук инфратүзүм объекттерин жана көрүстөндөрдү куруу; 

4) республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин эсебинен 

жүргүзүлүүчү унаа жолдорун куруу, реконструкциялоо жана оңдоо; 

5) республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин эсебинен 

жүргүзүлүүчү электр өткөрүү чубалгыларын, мунай өткөргүчтөрдү жана башка 

өткөрмө түтүктөрдү куруу; 
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6) республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин эсебинен 

жүргүзүлүүчү аскердик, жаратылыш коргоо, жана тарыхый-маданий багыттагы 

объекттерди (коруктарды, токой чарба мекемелерин, табигый, мемориалдык, 

улуттук жана дендрологиялык парктарды, ботаникалык бактарды, табигый, 

археологиялык жана тарыхый-архитектуралык көрстөндөрдү) куруу. 

7) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара линияларын жана чек 

аралык инфратүзүм объекттерин (имараттарды, жайларды, курулмаларды) 

куруу. 

3. "Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына 

жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү 

жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө киргенге чейин жеке 

турак үйлөр курулган же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ыйгарым 

укуктуу органдарынын же болбосо алардын укук улантуучулары жергиликтүү 

өз алдынча башкаруунун тиешелүү органдары болуп саналган органдардын 

тиешелүү чечимдери бар жерлерди которууда айыл чарба өндүрүшүнүн 

жоготууларынын жана алынбай калган пайданын орду толтурулбайт. 

Инфратүзүмдү камсыз кылуу менен байланышкан чыгымдар "Сугат айдоо 

жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө 

которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамы күчүнө киргенге чейин которулган 

(трансформацияланган) жеке менчик участокторунун менчик ээсине жүктөлөт. 

(КР 2016-жылдын 19-мартындагы N 21, 2018-жылдын 2-августундагы N 

79 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

6-берене. Жерлерди которуу боюнча Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн компетенциясы 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү: 

1) өзгөчө баалуу айыл чарба жерлерин (айдоо жерлер, көп жылдык бак-

дарактар ээлеген жерлер, кысыр аңыз, түп-тамырынан жакшыртылган 

чабындылар, түп-тамырынан жакшыртылган жайыттар) чарба жерлеринин аз 

баалуу башка түрлөрүнө же жерлердин башка категориясына которот; 

2) токой фондунун жерлерин жерлердин башка категорияларына которот; 

3) суу фондунун жерлерин жерлердин башка категорияларына которот; 

4) өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлерин жерлердин 

башка категорияларына которот; 

5) айыл чарба жана токой чарба жоготууларынын ордун толтуруудан 

түшкөн каражаттарды пайдалануунун тартибин бекитет; 
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6) ушул берененин 1-4-пункттарында каралган жерлерди которуунун 

тартибин аныктайт. 

(КР 2016-жылдын 19-мартындагы N 21 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

7-берене. Жерлерди которуу боюнча жергиликтүү мамлекеттик 

администрациянын, республикалык жана областтык маанидеги 

шаарлардын мэрияларынын компетенциясы 

Райондун мамлекеттик администрациясы жер участогу жайгашкан өз 

алдынча башкаруу органдарынын, республикалык же областтык маанидеги 

мэриялардын макулдугу менен: 

1) баалуулугу кыйла төмөн айыл чарба жерлерин чарба жерлеринин кыйла 

баалуу түрлөрүнө же баалуулугу теңдеш айыл чарба жерлерин - бир түрдөн 

башка түргө которот; 

2) калктуу конуштардын жерлерин жерлердин башка категорияларына 

которот; 

3) айыл чарба жерлерин жана токой, суу фонддорунун жер участокторун 

жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын, запас жерлерди, өнөр жай, 

транспорт, байланыш жана башка багыттагы жерлерди чечим түрүндө 

жерлердин башка категорияларына которууга макулдук берет жана аны 

белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизет. 

(КР 2017-жылдын 1-июнундагы N 95 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

8-берене. Жерлерди которуу жөнүндө документтерди "бирдиктүү 

терезе" принциби боюнча кароо 

1. Жерлерди которуу жөнүндө арыздарды кароо "бирдиктүү терезе" 

принциби боюнча жүзөгө ашырылат. 

2. Жерлерди которуу боюнча жерге жайгаштыруу материалдарын даярдоо 

боюнча иш-милдеттерди атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жүзөгө 

ашырат. 

3. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жеке турак жай курууга 

жерлерди которуу үчүн демилгечи болуп белгиленген тартипте чыгат. 

9-берене. Жерлерди которуу жөнүндө документтерди даярдоонун жана 

арыздарды кароонун тартиби 

1. Жеке турак жай курулуш үчүн жерлерди которууну жүзөгө ашыруу үчүн 

"Калктуу конуштардын жерлери" категориясына которууну кошпогондо, жеке 

toktom://db/134941
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адамдар же юридикалык жактар жерлерди которуу жөнүндө райондун 

мамлекеттик администрациясына арыз беришет. 

Арызда жер участогуна болгон укук жөнүндө маалымат, которула турган 

жер участогунун категориясы жана өлчөмү, жер участогун жердин бир 

категориясынан башкасына же бир чарба жеринин бир түрүнөн башкасына 

которуунун негиздемеси көрсөтүлөт. 

Арызга арыз ээсинин - жеке адамдын инсандыгын ырастаган 

документтердин көчүрмөлөрү, же болбосо юридикалык жакты каттоо тууралуу 

күбөлүктүн көчүрмөсү, жер участогуна укук белгилөөчү жана укукту 

ырастоочу документтердин, курулуштун башкы планынын же шаар куруу 

документтеринин көчүрмөлөрү жана техникалык-экономикалык негиздемеси 

тиркелет. 

2. Райондун мамлекеттик администрациясынын суроо-талабы боюнча 

атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жер участогуна материалдарды 

топтойт жана жерге жайгаштыруу көктөмөсүн он жумушчу күндүн ичинде 

райондун мамлекеттик администрациясы тарабынан түзүлгөн комиссиянын 

кароосуна жиберет. 

3. Райондун мамлекеттик администрациясы которулуучу жер участогу 

жайгашкан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын, арыз ээсинин жана 

жергиликтүү кызматтардын: архитектура жана курулуш (жерлерди "Калктуу 

конуштардын жерлери" категориясына которууда), айлана-чөйрөнү коргоо 

жана токой чарбасы (токой фондунун жерлерин же токой фондунун жерлерине, 

өзгөчө коргоодогу жаратылыш ресурстарынын жерлеринин категориясына 

которууда), айыл жана суу чарбасын, саламаттык сактоо, өзгөчө кырдаалдар, 

энергетика, жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча 

инспекция өкүлдөрүнүн катышуусу менен комиссия (мындан ары - райондук 

комиссия) түзөт. Райондук комиссияны райондун мамлекеттик 

администрациясынын башчысынын биринчи орун басары жетектейт. 

Райондук комиссия он жумушчу күндүн ичинде райондун мамлекеттик 

администрациясына жер участогун которуунун мүмкүндүгү же мүмкүн 

эместиги жөнүндө корутунду берет. 

4. Жер участогун которуу маселеси боюнча терс корутунду болгон учурда 

райондун мамлекеттик администрациясы арыз ээсине баш тартуу жөнүндө 

негизделген билдирүүнү комиссиянын корутундусу менен жиберет. 

5. Жерди курулуш үчүн которуу жөнүндө маселе оң чечилгенде райондук 

комиссия корутундуга участокко куруунун белгиленген тартипте 

макулдашылган башкы планын же анын негизинде иштелип чыккан шаар куруу 

документтерин жана техникалык-экономикалык негиздемени тиркейт. 
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6. Райондук комиссиянын оң корутундусу алынгандан кийин атайын 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жерлерди которууга төмөнкү 

документтерден турган жерге жайгаштыруу көктөмөсүн түзөт: 

1) арыз; 

2) участокко куруунун белгиленген тартипте макулдашылган башкы планы 

же анын негизинде иштелип чыккан шаар куруу документтери жана 

техникалык-экономикалык негиздеме; 

3) айыл чарба багытындагы жана (же) токой фондунун жерлерин 

которууда болуучу жоготуулардын эсеби; 

4) ар бир менчик ээси жана жер пайдалануучу боюнча чарба жерлеринин 

түрлөрү боюнча жерлердин экспликациясы; 

5) чектерин жана масштабын көрсөтүү менен жер участогунун планы; 

6) райондук комиссиянын корутундусу; 

7) калктуу конуштардын аймактарына кеңейтүүдө жана жаңы калктуу 

конушту түзүүдө - өз алдынча башкаруу органы тарабынан бекитилген Кыргыз 

Республикасынын жарандарын жер участоктору менен камсыз кылуу боюнча 

Программанын көчүрмөсү; 

8) түшүндүрмө кат. 

Жер участогун которуу жөнүндө жерге жайгаштыруу материалдары он 

жумушчу күндүн ичинде өзүнүн чечимин чыгаруучу жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органынын кароосуна киргизилет. 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын чечими жергиликтүү 

мамлекеттик администрациянын кароосуна келип түшөт. 

Жергиликтүү мамлекеттик администрация жерди которуу боюнча 

материалдарды он жумушчу күндөн ашпаган мөөнөттө карайт жана өзүнүн 

компетенциясынын чектеринде жерлерди которуу жөнүндө же которууга 

макулдугу тууралуу чечим чыгарат. 

Жергиликтүү мамлекеттик администрация: 

1) компетенциясынын алкактарында кабыл алынган жерлерди которуу 

жөнүндө чечимди атайын ыйгарым укуктуу органга жиберет; 

2) компетенциясынын алкактарында кабыл алынган жерлерди которууга 

макулдук жөнүндө чечимди материалдары менен бирге Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө жиберет. 

7. Жер участокторун которуу же которууга макулдук жөнүндө чечим 

төмөнкү маалыматтарды камтууга тийиш: 
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1) жердин категориясын жана (же) чарба жеринин түрүн өзгөртүү үчүн 

негизди; 

2) жер участогунун жайгашкан жерин, аянтын жана кадастрдык 

маалыматы; 

3) которуу жүзөгө ашырылуучу жерлердин категориясын жана түрүн, жана 

которуу жүзөгө ашырылуучу чарба жерлеринин категориясын жана түрүн. 

Жер участогун которуу жөнүндө же болбосо жер участогун которуудан 

баш тартуу тууралуу чечим соттук тартипте даттанылышы мүмкүн. 

8. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жер участокторун 

которууга чектөөлөр коюлган же болбосо мындай которууга тыюу салынган 

учурларда жер участокторун которууга жол берилбейт. 

9. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын демилгеси боюнча 

жүргүзүлүүчү жер участокторун бир категориядан башкасына же чарба 

жерлеринин башка түрүнө которуу жөнүндө жерге жайгаштыруу көктөмөсүн 

даярдоо менен байланышкан иштерди каржылоо жергиликтүү бюджеттин 

каражатынын эсебинен; ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын демилгеси 

боюнча жана жер участокторунун менчик ээлеринин жана жерди 

пайдалануучулардын арыздары боюнча - жеке каражаттардын эсебинен жүзөгө 

ашырылат. 

10-берене. Жерлерди которууга байланыштуу жерди эсепке алуу 

документтерине өзгөртүүлөрдү киргизүү 

1. Жерди которуу жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып он 

жумушчу күндүн ичинде жергиликтүү каттоо органына жиберилет. 

Жергиликтүү каттоо органы он жумушчу күндүн ичинде жерди эсепке 

алуу документтерине өзгөртүүлөрдү киргизет. 

Которулган жер участогуна укукту ырастоочу документ берилген учурдан 

тартып жерлерди которуу болду деп эсептелет. 

2. Жерди которууда чечим кабыл алынган жер участокторуна укук 

белгилөөчү документтерди кайра жол-жоболоштуруу талап кылынбайт. Жер 

участогуна укукту ырастоочу документтерге тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилет 

же укук ээсинин арызы боюнча жер участогуна укукту ырастоочу жаңы 

документ берилет. 

11-берене. Жер алып коюлган учурда, анын ичинде мамлекеттик же 

муниципалдык муктаждыктар үчүн жер участокторун сатып алуу жолу 

менен жерлерди которуу 
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1. Жер алып коюлганына, анын ичинде жеке турак жай куруу, мамлекеттик 

же муниципалдык муктаждыктар үчүн сатып алуу жолу менен жер участогунун 

максаттуу багытын өзгөртүү зарыл болгон учурда, бул жер участогун 

жерлердин бир категориясынын курамынан башкасына которуу ал алып 

коюлгандан, сатып алынгандан кийин жүзөгө ашырылат. 

2. Жергиликтүү мамлекеттик администрация, жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органы алып коюлган, анын ичинде сатып алуу жолу менен алынган 

жер участогун кызыкдар жеке же юридикалык жакка бергенге чейин аны 

белгилүү бир категориядагы жердин курамынан бул жер участогун максаттуу 

багыты боюнча пайдаланууну камсыз кылуучу категорияга которууну жүзөгө 

ашырууга милдеттүү. 

3. Жеке менчикте турган жер участоктору участокко куруунун башкы 

планына же анын негизинде иштелип чыккан шаар куруу документтерине туш 

келип калган учурда, жеке турак жай куруу, мамлекеттик же муниципалдык 

муктаждыктар үчүн жер участокторун белгиленген тартипте алып коюу 

белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 

жерлерди которууга чейин жүргүзүлөт. 

(КР 2017-жылдын 1-июнундагы N 95 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

2-глава 

Жер участокторун которуунун өзгөчөлүктөрү 

12-берене. Айыл чарба багытындагы жер участокторун которуунун 

өзгөчөлүктөрү 

1. Айыл чарба багытындагы жерлерди башка категорияга которууга 

төмөнкүлөр менен байланышкан учурларда жол берилет: 

1) жерлерди консервациялоо менен; 

2) жерлерди экологиялык, илимий, жаратылышты коргоо, тарыхый-

маданий, рекреациялык багыттагы жерлерге киргизүүгө байланыштуу өзгөчө 

корголгон жаратылыш аймактарын түзүү менен; 

3) шаар куруу документтеринин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органы тарабынан бекитилген Кыргыз Республикасынын жарандарын жер 

участоктору менен камсыз кылуу боюнча Программанын негизинде калктуу 

конуштардын аймактарын түзүү жана кеңейтүү менен; 

4) жайгаштыруунун башка жолдору болбогондо аскердик, өнөр жай 

объекттерин жайгаштыруу менен; 
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5) айыл чарба өндүрүшүн жүзөгө ашыруу үчүн жараксыз жерлерди токой 

фондунун, суу фондунун жерлеринин же запастагы жерлердин курамына 

киргизүү менен; 

6) жолдорду, электр өткөрүү чубалгыларын, байланыш линияларын, мунай 

өткөргүчтөрдү, газ өткөргүчтөрдү жана башка өткөрмө түтүктөрдү, темир жол 

линияларын куруу менен; 

7) тиешелүү объекттерди жайгаштыруунун башка жолдору болбогондо 

Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелеринин аткаруу менен, 

өлкөнү коргоону жана мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу менен; 

8) жерлерди рекультивациялоонун бекитилген долбоору болгондо 

пайдалуу кендерди алуу менен; 

9) бул объекттерди жайгаштыруунун башка жолдору болбогондо 

социалдык, коммуналдык-тиричиликтик багыттагы объекттерди, саламаттык 

сактоо, билим берүү объекттерин жайгаштыруу менен. 

2. Кыйла баалуу айыл чарба жерлерин азыраак баалууга которуу үчүн 

төмөнкүлөр негиз болуп саналат: 

1) сугат айдоо жерлерин кайракка которуу үчүн - жерлердин 

агромелиорациялык, кыртыштык мүнөздөмөлөрүнүн алардын иш жүзүндө 

пайдаланылышына ылайык келбегендиги, сугаруу булагы менен байланышын 

жоготушу; 

2) көп жылдык бак-дарактарды сугат айдоо жерине которуу үчүн - бак-

дарактардын картайышы, алардын сейректиги, бак-дарактардын тукумдук жана 

ылгамдык курамынын канааттанаарлык эместиги; 

3) чабындыларды жана жайыттарды башка түрлөргө которуу үчүн - 

жердин чөлгө айланышы, шалбаа өсүмдүктөрүнүн бузулушу, сейректениши. 

Кыйла баалуу айыл чарба жерлерин азыраак баалууга которуу үчүн айыл 

чарба жерлеринин сапаттык абалына таасир көрсөтүүчү айыл чарба 

жерлеринин эң төмөнкү азыктуулугу, кыртыштын туздуулугунун деңгээли 

боюнча абалы, шордуулугу, бузулгандыгы, эрозиялуулугу, майда таштардын 

болушу, механикалык курамы да эске алынат. 

Баалуулугунун теңдештигин эске алуу менен айыл чарба жерлери 

азыктуулугу боюнча төмөнкү топторго бөлүнөт: 

1) сугат айдоосу көп жылдык бак-дарактардын баалуулугу теңдеш айыл 

чарба жери болуп саналат жана тескерисинче; 

2) кайрак айдоосу кысыр аңыздын баалуулугу теңдеш айыл чарба жери 

болуп саналат жана тескерисинче; 
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3) жайыт чабындынын баалуулугу теңдеш айыл чарба жери болуп саналат 

жана тескерисинче. 

Айыл чарба жерлерин чарба жеринин бир түрүнөн башкасына которуу 

атайын ыйгарым укуктуу орган тарабынан анын компетенциясынын 

алкактарында жер участогу, участоктордун тобу, сугат массиви боюнча 

жүргүзүлүшү мүмкүн. 

3. Сугат айдоо жерлерин башка категорияга которуу жерлердин башка 

категорияларынан же чарба жерлеринин түрлөрүнөн сугат айдоо жерине 

барабар аянтты өзүнүн, зайымдык каражаттардын жана инвестициялардын 

эсебинен өздөштүргөндөн кийин гана жүргүзүлүшү мүмкүн. 

4. Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына 

жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү 

жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө киргенге чейин жеке 

турак үйлөр курулган же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ыйгарым 

укуктуу органдарынын же болбосо алардын укук улантуучулары жергиликтүү 

өз алдынча башкаруунун тиешелүү органдары болуп саналган органдардын 

тиешелүү чечимдери бар сугат айдоо жерлеринин жер-участокторун которуу 

(трансформациялоо) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган 

тартипте жүзөгө ашырылат. 

(КР 2018-жылдын 2-августундагы N 79 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

13-берене. Өзгөчө корголуучу аймактардын жер участокторун 

которуунун өзгөчөлүктөрү 

Эгерде алар өзгөчө жаратылышты коргоо, илимий, тарыхый-маданий, 

эстетикалык, рекреациялык жана башка бөтөнчө баалуу маанисин жоготконуна 

байланыштуу аларды максаттуу багыты боюнча пайдалануу мүмкүн болбой 

калган учурда, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлерин башка 

категорияга которуу мамлекеттик экологиялык экспертизанын жана башка 

экспертизалардын корутундулары болгондо айлана чөйрөнү коргоо маселеси 

боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат. 

14-берене. Токой фондунун жер участокторун которуунун 

өзгөчөлүктөрү 

Токой фондунун жерлерин которууга төмөнкү учурларда жол берилет: 

1) өлкөнү коргоо жана мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу 

зарылдыгына байланыштуу; 
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2) өзгөчө коргоодогу жаратылыш аймактарын түзүү максатында - 

жерлерди жаратылышты коргоо, тарыхый-маданий, рекреациялык жана башка 

өзгөчө баалуу багыттагы жерлерге киргизүү менен, мамлекеттик экологиялык 

экспертизанын оң корутундусу болгондо; 

3) эгерде алардын максаттуу багытын өзгөртүү токой курулуш 

документтери же аймактык пландоо документтери жана аймактарды 

саламаттык сактоо объекттерин, маданий-тиричиликтик, турак жай-

коммуналдык, социалдык багыттагы объекттерди куруу жана пайдалануу үчүн 

пландоо боюнча документтер менен каралганда; 

4) бекитилген башкы пландын негизинде калктуу конуштардын 

аймактарын кеңейтүүдө; 

5) бул объекттерди жайгаштыруунун башка мүмкүн болгон варианттары 

болбогондо, мамлекеттик же муниципалдык маанидеги объекттерди 

жайгаштырууда; 

6) жерлерди рекультивациялоонун бекитилген долбоору жана мамлекеттик 

органдардын экспертизаларынын корутундусу болгондо, пайдалуу кен 

байлыктарды казып алууга байланыштуу. 

15-берене. Суу фондунун жерлерин которуунун өзгөчөлүктөрү 

1. Суу фондунун жерлерин которууга төмөнкү учурларда жол берилет: 

1) өзгөчө коргоодогу жаратылыш аймактарын түзүүгө байланыштуу; 

2) бекитилген башкы пландын негизинде калктуу конуштардын 

аймактарын кеңейтүүдө; 

3) бул объекттерди жайгаштыруунун башка варианттары болбогондо, 

мамлекеттик же муниципалдык маанидеги объекттерди жайгаштырууда; 

4) мамлекеттик экологиялык экспертизанын оң корутундусу жана 

жерлерди рекультивациялоонун бекитилген долбоору болгондо, пайдалуу кен 

байлыктарды казып алууга байланыштуу; 

5) мамлекеттик экологиялык экспертизанын оң корутундусу болгондо, суу 

объекттеринин иштешин токтогонуна, нугунун, чек арасынын өзгөрүүсүнө 

жана суу объекттеринин жайгашкан жерин башка өзгөрүүлөрүнө байланыштуу. 

2. Башка категориядагы жер участокторун суу фондунун жер 

участокторуна которууга төмөнкү учурларда жол берилет: 

1) эгерде жер участокторун суу объекттери ээлеп турса; 

2) суу сактагычтарды жана башка жасалма суу объекттерин, ошондой эле 

суу объекттеринде жайгашкан гидротехникалык жана башка курулмаларды 

курууда; 
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3) суулардын нугу өзгөрүлгөндө жана суу объекттеринин жайгашкан 

жеринин башка өзгөртүүлөрүндө. 

16-берене. Өнөр жай, транспорт, байланыш, коргоо жана башка 

багыттагы жер участокторун которуунун өзгөчөлүктөрү 

1. Өнөр жай, транспорт, байланыш, коргоо жана башка багыттагы жер 

участокторун которуу өнөр жай, транспорт жана коргоо маселелерин жөнгө 

салуучу атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын алдын ала 

макулдугу менен жүзөгө ашырылат. 

2. Өнөр жай, транспорт, байланыш, коргоо жана башка багыттагы 

бузулган, булганган же бузулууга жаткан (анын ичинде жер алдындагы) 

имараттар, курулуштар, курулмалар менен жык толуп кеткен жер участокторун 

жерлердин башка категориясына которууга жерлерди рекультивациялоонун 

бекитилген долбоору болгондо жол берилет. 

17-берене. Запастагы жерлердин курамынан жер участокторун 

которуунун өзгөчөлүктөрү 

Запастагы жерлердин курамынан жер участогун жерлердин башка 

категориясына которуу бул жер участогун андан ары пайдалануунун 

максаттарына жараша жүргүзүлөт. 

18-берене. Пайдалуу кен байлыктары бар жер участокторун которуу 

1. Пайдалуу кен байлыктар жайгашкан жер участокторуна кен 

байлыктарды пайдалануу маселесин жөнгө салуучу атайын ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын сунушу боюнча чектөөлөр киргизилет. 

2. Пайдалуу кен байлыктар бар жер участогуна чектөөлөрдү киргизүүнүн 

тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат. 

3-глава 

Корутунду жоболор 

19-берене. Жер участокторун белгилүү бир категорияга кошуу 

1. Жер участокторун Кыргыз Республикасынын Жер кодексинде 

белгиленген жерлердин бир категориясына кошуу милдеттүү болуп саналат. 

2. Жер участокторунун мамлекеттик жер кадастрынын документтеринде 

көрсөтүлгөн жерлердин белгилүү бир категориясына таандыктыгы жөнүндө 

маалыматтар менен жер участокторуна укук белгилөөчү документтерде же 

жерге укукту ырастоочу документтерде көрсөтүлгөн маалыматтардын 

ортосунда карама-каршылыктар болгондо, эгерде мындай документтер ушул 

Мыйзам күчүнө киргенге чейин алынган болсо, жер участокторун белгилүү бир 
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категориядагы жерлерге кошуу жер участокторуна укук белгилөөчү 

документтерде же жерге укукту ырастоочу документтерде көрсөтүлгөн 

маалыматтардын негизинде, жер участокторунун укук ээлеринин арыздары 

боюнча жүзөгө ашырылат. 

3. Эгерде жердин категориясы мамлекеттик жер кадастрынын 

документтеринде, жер участогуна укук белгилөөчү документтерде же жерге 

укукту ырастоочу документтерде көрсөтүлбөгөн учурда, жер участогун 

пайдалануунун максатына жараша, жер участогун жерлердин белгилүү бир 

категориядагы жерлерине кошуу тууралуу атайын ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын актысы кабыл алынат. 

20-берене. Жеке менчикте турган жерлерди которуунун өзгөчөлүктөрү 

1. Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына 

жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү 

жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесинин 2-бөлүгүнүн 

12-пунктунда белгиленген жер участокторун кошпогондо, жеке менчикте 

турган жер участоктору шаар куруу документтеринин, куруу жана шаардык 

жана айылдык калктуу конуштардын аймактарынын жерин пайдалануу 

эрежелеринин негизинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан 

белгиленген тартипте жерлер алынгандан кийин жеке турак жай курулушуна 

которулат. 

2. Жеке менчикте турган жерлерди "Өзгөчө коргоодогу жаратылыш 

аймактарынын жерлери" категориясына которуу (мамлекеттик коруктардын, 

улуттук жаратылыш парктарынын, заказниктердин (аңчылыкты кошпогондо), 

жаратылыш эстеликтеринин, ботаникалык бактардын, дендрологиялык жана 

зоологиялык парктардын жерлери, ден соолукту чыңдоо багытындагы 

жаратылыш аймактары) жер алынгандан кийин Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат. 

(КР 2018-жылдын 2-августундагы N 79 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

21-берене. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши 

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. 

"Эркин Тоо" газетасынын 2013-жылдын 30-июлунда N 63-64 жарыяланды 

2. Ушул Мыйзамдын 12-беренесинин 3-бөлүгү "Сугат айдоо жерлерин 

жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга 

(трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесине жайылтылбасы белгиленсин. 
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3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө: 

1) ушул Мыйзамдан келип чыгуучу Кыргыз Республикасынын тиешелүү 

ченемдик укуктук актыларын иштеп чыксын, анын ичинде шаарларды жана 

айылдык калктуу конуштарды өнүктүрүүнүн башкы пландарын кайра карасын; 

2) Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына 

жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү 

жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө киргенге чейин жеке 

турак үйлөр курулган же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ыйгарым 

укуктуу органдарынын же болбосо алардын укук улантуучулары жергиликтүү 

өз алдынча башкаруунун тиешелүү органдары болуп саналган органдардын 

тиешелүү чечимдери бар айыл чарба жерлеринин сугат айдоо жерлеринин жер 

участокторун трансформациялоого мораторийдин колдонулушун жайылтпоону 

караган "Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына 

жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү 

жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына тиешелүү толуктоолор 

иштелип чыксын; 

3) сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына 

жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргенден кийин 

айыл чарба багытындагы жерлерге мыйзамсыз курулуштарга, ошондой эле 

көрүстөндөргө бөлүнгөн жерлерди максатсыз пайдаланууга жол берген 

жактардын жоопкерчилигин белгиленген тартипте карасын. 

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү "Сугат айдоо жерлерин жарактуу 

жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга 

(трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын колдонулушуна жатпаган айыл чарба 

жерлерин бул шаарлардын өзгөчө статустарын мыйзамдуу жөнгө салганга 

чейин Бишкек жана Ош шаарларын өнүктүрүүнүн башкы планына киргизилген 

шаар четинин зоналарындагы жерлердин башка категорияларына жана чарба 

жерлеринин түрлөрүнө которууну токтото турсун. 

(КР 2018-жылдын 2-августундагы N 79 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 
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майында Республикасынын 

Жогорку Кеңеши 

тарабынан кабыл 

алынган 

 
 

    
 

Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн 

2014-жылдын 19-

мартындагы 

№ 169 токтому менен 

бекитилген 

Жер участокторун которуу (трансформациялоо) 

тартиби жөнүндө 

УБАКТЫЛУУ ЖОБО 

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-январындагы № 35, 2019-

жылдын 30-июлундагы № 382 токтомдорунун 

редакцияларына ылайык) 

1. Жер участокторун которуу үчүн документтерди 

даярдоо тартиби 

1. Жер участокторун которуу (трансформациялоо) ыйгарым укуктуу орган 

тарабынан, анын компетенциясынын чегинде, жер мыйзамдары менен 

белгиленген тартипте, жердин негизги максаттуу багыты өзгөргөн учурда 

жүргүзүлөт. 

2. Жер участокторун которуу (трансформациялоо) боюнча иштерди 

жүргүзүү үчүн негиз болуп жер участокторун которуу (трансформациялоо) 

жөнүндө жер участоктун жайгашкан жери боюнча райондун мамлекеттик 

администрациясына берилүүчү жеке жана юридикалык жактардын арызы, 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик органдардын 

өтүнүчү саналат. 

Жеке турак жай куруу үчүн жерлерди которуу боюнча демилгечи катары 

белгиленген тартипте жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы чыгат. 

Пайдалуу кен чыккан жерлердин мамлекеттик резервинин жерлери 

категориясына которуу (трансформациялоо) үчүн демилгечи катары жер 

казынасы жөнүндө мыйзамдар менен белгиленген тартипте жер казынасын 
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пайдалануу жаатында мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик орган чыгат. 

Райондун аймагында "Запастагы жерлер" категориясына жерлерди которуу 

(трансформациялоо) үчүн демилгечи болуп белгиленген тартипте жергиликтүү 

мамлекеттик администрация чыгат. 

Республикалык жана облустук маанидеги шаарлардын жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдары тиешелүү аймакта "Запастагы жерлер" 

категориясына жерлерди которууну (трансформациялоо) демилгелөөгө 

укуктуу. 

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-январындагы № 35 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

3. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы же жергиликтүү мамлекеттик 

администрация жер участокторун пайдалануучулардын макулдугусуз (жер 

участокторун алып койбостон) мамлекеттик же муниципалдык менчикте турган 

жер участокторун бир категориядан башкасына которуу жөнүндө маселени 

төмөнкү учурларда демилге кылат: 

- өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын түзүүдө; 

- калктуу конуштардын чек араларын белгилөөдө же өзгөртүүдө. 

4. Арызда төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

- жер участогуна болгон укук жөнүндө маалымат; 

- которулуп жаткан жер участогунун категориясы жана өлчөмү; 

- жер участогун которууга негиздеме. 

5. Арызга төмөнкүлөр тиркелет: 

- арыз ээсинин - жеке жактын ким экендигин ырастоочу документтердин 

көчүрмөлөрү же юридикалык жакты каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү; 

- эгерде арыз ээси жер участогунун менчик ээси же жер пайдалануучу 

болуп саналган учурларда жер участогуна болгон укук белгилөөчү жана укук 

ырастоочу документтердин көчүрмөлөрү; 

- жерлерди "Калктуу конуштардын жерлери" категориясына которууда 

курулуштун башкы планы же шаар куруу документтери жана техника-

экономикалык негиздеме. 

Айыл чарба жерлерин которууда аларды башка түрлөрүнө же 

категорияларына которуу талап кылынганда арызга жердин кыртыштык-

мелиоративдик абалы жөнүндө корутундусу тиркелет. 

Калктуу конуштардын аймактарын кеңейтүү жана жаңы калктуу конуш 

түзүү жөнүндө маселе демилге кылынган учурда, демилгечи - жергиликтүү өз 
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алдынча башкаруу органы Кыргыз Республикасынын жарандарын жер 

участоктору менен камсыздоо боюнча бекитилген программанын көчүрмөсүн 

дагы тиркейт. 

Жерлерди Пайдалуу кен чыккан жерлердин мамлекеттик резервинин 

жерлери категориясына которуу жөнүндө маселе демилге кылынган учурда, 

арызга Кыргыз Республикасынын пайдалуу кендеринин камдыктары боюнча 

мамлекеттик комиссиянын протоколунун көчүрмөсү, жер казынасын 

пайдалануу объектисине тоодон жана жерден бөлүп берүүдөгү бурчтук 

чекиттердин координаттары менен графикалык материалдар тиркелет. 

6. Мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар үчүн жеке менчикте турган 

жер участокторун которуу жөнүндө маселе жергиликтүү мамлекеттик 

администрация тарабынан демилге кылынган учурда жер участогунун менчик 

ээсинин жазуу жүзүндөгү макулдугу талап кылынат. 

2. Жер участокторун которуу жөнүндө арыздарды 

кароонун тартиби 

7. Райондун мамлекеттик администрациясы жер участогуна 

материалдарды түзүү үчүн жер участогун которуу (трансформациялоо) боюнча 

келип түшкөн арызды коштоочу документтери менен "Кадастр" мамлекеттик 

мекемесинин тиешелүү филиалына (мындан ары - "Кадастр" мамлекеттик 

мекемесинин тиешелүү филиалы) жиберет. 

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

8. "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин тиешелүү филиалы арызды, 

белгиленген тартипте бекитилген участокко курулуш куруунун башкы планын 

же анын негизинде иштелип чыккан шаар куруу документтери менен техника-

экономикалык негиздемени, айыл чарба багытындагы жана (же) токой 

фондунун жерлерин которууда жоготуулардын эсептерин, ар бир менчик 

ээсине жана жер пайдалануучуга карата жерлердин түрлөрү боюнча жердин 

экспликациясын, чек арасын, масштабын көрсөтүү менен жер участогунун 

планын өзүнө камтыган жер участогуна материалдарды түзөт, аталган 

материалдарды документтер келип түшкөн күндөн тартып он жумуш күндүн 

ичинде жер участогу жайгашкан аймактагы райондун мамлекеттик 

администрациясы тарабынан түзүлгөн райондук комиссиянын кароосуна 

жиберет. 

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

toktom://db/157007
toktom://db/157007


222 
 

9. Райондук комиссия документтер келип түшкөн күндөн тартып он 

жумуш күндүн ичинде жер участогун которуу мүмкүндүгү же мүмкүн эместиги 

жөнүндө корутундуну жерге жайгаштыруу көктөмөсү менен бирге райондун 

мамлекеттик администрациясына берет. 

10. Жер участогун которуу маселеси боюнча райондук комиссия терс 

корутунду берген учурда райондун мамлекеттик администрациясы 

корутундуну чыгарган күндөн тартып беш жумуш күндүн ичинде арыз ээсине 

баш тартуу жөнүндө райондук комиссиянын жүйөлүү корутундусун жиберет. 

11. Райондук комиссия оң корутунду чыгарган учурда райондун 

мамлекеттик администрациясы көрсөтүлгөн корутундуну чыгарган күндөн 

тартып үч жумуш күндүн ичинде жерлерди которуу жөнүндө жерге 

жайгаштыруу көктөмөсүн түзүү үчүн "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин 

тиешелүү филиалына материалдарды, анын ичинде райондук комиссиянын 

корутундусун жана түшүндүрмө катты жиберет. 

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

12. "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин тиешелүү филиалы райондун 

мамлекеттик администрациясынан материалдарды алгандан кийин төмөнкү 

документтерден турган жерлерди которуу жөнүндө жерге жайгаштыруу 

көктөмөсүн түзөт: 

1) арыз; 

2) белгиленген тартипте макулдашылган участокко курулуш куруунун 

башкы планы же анын негизинде иштелип чыккан шаар куруу документтери 

жана техникалык-экономикалык негиздеме; 

3) айыл чарба багытындагы жана (же) токой фондунун жерлерин 

которууда жоготуулардын эсептөөлөрү; 

4) ар бир менчик ээси жана жер пайдалануучу арасында жерлердин 

түрлөрү боюнча жердин экспликациясы; 

5) чек араларын жана көлөмүн көрсөтүү менен жер участогунун планы; 

6) райондук комиссиянын оң корутундусу; 

7) калктуу конуштардын аймактарын кеңейтүүдө жана жаңы калктуу 

конуш түзүүдө - жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы 

тарабынан бекитилген Кыргыз Республикасынын жарандарын жер участоктору 

менен камсыздоо боюнча программанын көчүрмөсү; 

8) түшүндүрмө кат. 
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Айыл чарба жерлеринин айыл чарбалык эмес муктаждыктар үчүн башка 

категорияга же түргө которууда жерге жайгаштыруу көктөмөсүнө жерлердин 

кыртыштык-мелиоративдик абалы жөнүндө корутунду тиркелет. 

"Пайдалуу кен чыккан жерлердин мамлекеттик резервинин жерлери" 

категориясына которууда жерге жайгаштыруу көктөмөсүнө Кыргыз 

Республикасынын пайдалуу кендеринин камдыктары боюнча мамлекеттик 

комиссиянын протоколунун көчүрмөсү, жер казынасын пайдалануу 

объектисине тоодон жана жерден бөлүп берүүдөгү бурчтук чекиттердин 

координаттары менен графикалык материалдар тиркелет. 

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

13. "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин тиешелүү филиалы жер участогун 

которуу жөнүндө жерге жайгаштыруу көктөмөсүн жер участогу жайгашкан 

аймактагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын кароосуна киргизет, 

ал документ келип түшкөн күндөн тартып он жумуш күндүн ичинде жерге 

жайгаштыруу көктөмөсү менен жер участогун которуу мүмкүндүгү же мүмкүн 

эместиги жөнүндө корутунду берет. 

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

14. Жерге жайгаштыруу көктөмөсү жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органынын чечими менен райондун мамлекеттик администрациясынын 

кароосуна келип түшөт. 

15. Райондун мамлекеттик администрациясы документ келип түшкөн 

күндөн тартып он жумуш күндүн ичинде өзүнүн компетенциясынын чегинде 

төмөнкү чечимдердин бирин кабыл алууга укуктуу: 

1) кыйла баалуу айыл чарба жерлерин жана токой, суу фондунун, өзгөчө 

корголуучу жаратылыш аймактарынын жер участокторун, ошондой эле коргоо 

жана транспорт объектилерин куруу жана тейлөө үчүн берилген жерлерди 

жердин башка категорияларына которууга макулдугу жөнүндө; 

2) ушул пункттун 1-абзацында көрсөтүлгөн жерлерди кошпогондо жер 

участокторун которуу жөнүндө. 

16. Жер участокторун которуу же которууга макулдук берүү жөнүндө 

чечимде төмөнкүлөр көрсөтүлүшү керек: 

1) жердин категориясын жана (же) түрүн өзгөртүү үчүн негиз; 

2) жер участогунун жайгашкан жери, аянты жана кадастрдык маалымат; 
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3) жер участогунун которулганга чейинки ага таандык болгон жердин 

категориясы жана түрү, которулгандан кийин боло турган категориясы жана 

түрү. 

17. Жерлерди которуу жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып жети 

жумушчу күндүн ичинде жерди эсепке алуу документтерине тийиштүү 

өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн райондун мамлекеттик администрациясы 

тарабынан "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин тиешелүү филиалына 

жиберилет. 

Жер участокторун которууга (трансформациялоого) макулдук берүү 

жөнүндө чечим кабыл алынганда райондун мамлекеттик администрациясы аны 

жерге жайгаштыруу көктөмөсү менен бирге Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кароосуна жиберет. 

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

18. Жерге жайгаштыруу көктөмөсүнүн материалдарын кароонун 

жыйынтыктары боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустагы 

ыйгарым укуктуу өкүлү алар келип түшкөн күндөн тартып беш жумуш күндүн 

ичинде жерге жайгаштыруу көктөмөсүнүн материалдары менен өзүнүн 

корутундусун кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органга жиберет. 

19. Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик орган 10 жумуш күндүн ичинде экспертиза өткөрөт. Келип 

түшкөн материалдар жана жерге жайгаштыруу иши ушул Жобонун 

нормаларына ылайык келсе, жер участокторун которуу (трансформациялоо) 

жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечиминин тийиштүү 

долбоорун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизет. 

Берилген материалдар жана жерге жайгаштыруу көктөмөсү ушул Жобонун 

ченемдерине ылайык келбеген учурда кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо 

чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган он жумуш күндүн ичинде 

аларды толуктап иштеп чыгуу үчүн райондун мамлекеттик администрациясына 

кайтарып берет. 

Аныкталган бузуулар жоюлгандан кийин, жерге жайгаштыруу иши менен 

тийиштүү материалдар ушул Жободо белгиленген тартипте кыймылсыз мүлккө 

укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга 

жергиликтүү мамлекеттик администрация тарабынан кайрадан киргизилиши 

мүмкүн. 
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(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

20. (КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна 

ылайык күчүн жоготту) 

21. Жер участокторун которуу жөнүндө чечим кандайдыр бир мөөнөткө 

кабыл алынышы мүмкүн эмес. 

22. Жер участокторун которуу жөнүндө чечим ушул Жободо белгиленген 

тартипте арыз ээсине жиберилет. 

3. Жер участокторун которуу боюнча райондук 

комиссия 

23. Райондун мамлекеттик администрациясы которулуп жаткан жер 

участогу жайгашкан аймактагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын 

өкүлдөрүнүн, арыз ээсинин жана жергиликтүү кызматтардын: архитектура 

жана курулуш (жерлерди "Калктуу конуштардын жерлери" категориясына 

которууда), курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы (токой 

фондунун жерлеринен же токой фондунун, өзгөчө корголуучу жаратылыш 

ресурстарынын жерлери категориясына которууда), айыл жана суу чарба, 

саламаттык сактоо, өзгөчө кырдаалдар, энергетика, жерлерди пайдаланууну 

жана коргоону контролдоо боюнча инспекциянын катышуусу менен туруктуу 

иштеген райондук комиссияны түзөт. Комиссиянын төрагасы зарылдыгына 

жараша башка кызыкдар мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн тартууга 

укуктуу. 

24. Райондук комиссияны райондун мамлекеттик администрация 

башчысынын биринчи орун басары жетектейт. 

25. Райондук комиссия арызды жана жерге жайгаштыруу көктөмөсүн 

караган учурда жер казынасын пайдалануу жаатында мамлекеттик саясатты 

ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан 

трансформациялана турган жер участогунун астында пайдалуу кендердин бар 

же жоктугу жөнүндө маалымат сурап алууга милдеттүү. 

26. Райондук комиссиянын компетенциясына жер участогун жердин башка 

түрүнө которуу мүмкүндүгү же мүмкүн эместиги жөнүндө корутундуну берүү 

кирет. 

27. Райондук комиссиянын жыйынын өткөрүү датасы, убактысы жана 

жери райондук комиссиянын төрагасы тарабынан белгиленет. 

28. Райондук комиссия анын жыйынына комиссиянын үчтөн экисинен кем 

эмес мүчөлөрү катышкан шартта чечим кабыл алууга укуктуу. 
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29. Комиссиянын чечимдери ачык добуш берүү менен райондук 

комиссиянын мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл 

алынат. 

30. Райондук комиссиянын мүчөлөрү калыс добуш берүүгө укугу жок. 

31. Добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча райондук комиссия корутунду 

чыгарат, анда корутунду чыгарылган күн жана жери, маселени караган 

райондук комиссиянын курамы камтылууга тийиш. Отурумга катышкан 

райондук комиссиянын төрагасы жана мүчөлөрү корутундуга кол коюшат. 

32. Кабыл алынган чечим менен макул болбогон учурда райондук 

комиссиянын мүчөсү өзгөчө ой-пикирин жазуу жүзүндө билдирүүгө укуктуу, 

ал райондук комиссиянын корутундусуна тиркелет. 

33. Кызыкдар адамдар корутунду кабыл алынгандан кийин он күндүн 

ичинде райондук комиссиянын корутундусунун көчүрмөсүн алууга укуктуу. 

4. Жер участокторун которууга байланыштуу 

Мамлекеттик жер кадастрына жана Кыймылсыз 

мүлккө болгон укуктардын бирдиктүү 

мамлекеттик реестрине өзгөртүүлөрдү киргизүү 

34. Жер участокторун которуу жөнүндө кабыл алынган чечим ал кабыл 

алынган күндөн тартып он жумуш күндүн ичинде "Кадастр" мамлекеттик 

мекемесинин тиешелүү филиалына Мамлекеттик жер кадастрына жана 

Кыймылсыз мүлккө болгон укуктардын бирдиктүү мамлекеттик реестрине 

белгиленген тартипте өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн жиберилет. 

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

35. "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин тиешелүү филиалы кызыкдар жер 

пайдалануучуларга же жердин менчик ээсине жер участокторун которуу 

жөнүндө киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө жети жумуш күндүн ичинде 

билдирет. 

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

36. Которулган жер участогуна укук ырастоочу документ берилген күндөн 

тартып жер которулду деп саналат. 

37. Жер участокторун которууда чечим кабыл алынган жер участогуна 

болгон укук белгилөөчү документтерди кайра тариздөө талап кылынбайт. Жер 

участогуна болгон укук ырастоочу документтерге тиешелүү өзгөртүүлөр 
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киргизилет же (укук ээсинин арызы боюнча) жер участогуна жаңы укук 

ырастоочу документ берилет. 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 

Бишкек шаары, 2016-жылдын 5-январы № 1 

Айыл чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын 

ордун толтуруунун наркынын ченемдерин 

бекитүү жана алардын ордун толтуруу 

тартибинде келип түшкөн каражаттарды 

пайдалануу жөнүндө 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-октябрындагы № 528, 

2019-жылдын 30-июлундагы № 382, 2019-жылдын 12-

декабрындагы № 676 токтомдорунун редакцияларына 

ылайык) 

Айыл чарба жерлерин которууда (трансформациялоодо) айыл чарба 

өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун толтуруунун суммасын эсептөө жол-

жоболорунун ачыктыгын камсыздоо максатында, Кыргыз Республикасынын 

Жер кодексинин 20-беренесине, "Жер участокторун которуу 

(трансформациялоо) жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4 жана 

6-беренелерине, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине 

ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 

1. Айыл чарба жерлерин которууда (трансформациялоодо) айыл чарба 

өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун толтуруу наркынын ченемдери 

тиркемеге ылайык бекитилсин. 

2. Айыл чарба жерлеринин категориясынан жерлерди которууда 

(трансформациялоодо) айыл чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун 

толтуруудан алынган каражаттар: 

- жаңы жерлерди өздөштүрүүгө; 
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- иштетилүүчү жерлерди мелиорациялоого; 

- кыртыштын күрдүүлүгүн жогорулатууга; 

- жаңы жерлерди өздөштүрүү жана иштетилген жерлерди мелиорациялоо 

боюнча долбоордук-иликтөө иштерин аткарууга, алардын күрдүүлүгүн 

жогорулатууга пайдаланыла тургандыгы белгиленсин. 

3. Алынбай калган пайда төмөнкү эсептерден компенсациялана 

тургандыгы аныкталсын: бир гектар сугат айдоо жери - 1760 сом, кайрак айдоо 

жери - 610 сом, жайыттар - 90 сом. Ошол эле учурда алынбай калган пайданын 

суммасы - 49 (жер участогу пайдаланууга берилген учурда) жана 99 (жер 

участогу менчикке берилген учурда) коэффициентин колдонуу менен 

эсептелет. 

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо 

кызматы ар бир айдын негизинде айыл чарба жерлерин башка категориядагы 

жерлерге которууда иш жүзүндө келип түшкөн каражаттардын мониторингин 

ишке ашырсын: 

республикалык бюджетке - айыл чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын 

ордун толтуруудан; 

жергиликтүү бюджеттерге - алынбай калган пайданын ордун толтуруудан. 

5. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын: 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 14-февралындагы № 

66 "Айыл чарба жерлерин айыл чарбалык эмес муктаждыктар үчүн берүүгө 

байланышкан айыл чарба өндүрүшүндөгү жоготуулардын ордун толтуруунун 

наркынын ченемдерин бекитүү жөнүндө" токтому; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 23-майындагы № 

301 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү 

киргизүү жөнүндө" токтому; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 19-майындагы № 

310 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү, 

толуктоо киргизүү жана күчүн жоготту деп табуу жөнүндө" токтому; 

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 12-декабрындагы № 676 токтомуна 

ылайык күчүн жоготту) 

- "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 14-февралындагы 

№ 66 "Айыл чарба жерлерин айыл чарбалык эмес муктаждыктар үчүн берүүгө 

байланышкан айыл чарба өндүрүшүндөгү жоготуулардын ордун толтуруунун 

наркынын ченемдерин бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү 

тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 24-июнундагы 

№ 370 токтому; 
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- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна 

ылайык күчүн жоготту) 

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382, 2019-жылдын 12-

декабрындагы № 676 токтомдорунун редакцияларына ылайык 

6. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн Аппаратынын агроөнөр жай комплекси жана экология бөлүмүнө 

жүктөлсүн.  

7. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн он беш күн өткөндөн кийин 

күчүнө кирет. 

"Эркин Тоо" газетасынын 2016-жылдын 15-январында N 3 жарыяланды 

  

Кыргыз 

Республикасынын 

Премьер-министри 

  

Т.Сариев 

  

Тиркеме 

Айыл чарба жерлерин которууда 

(трансформациялоодо) айыл чарба өндүрүшүнүн 

жоготууларынын ордун толтуруу наркынын 

ЧЕНЕМДЕРИ 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-октябрындагы № 528 

токтомунун редакциясына ылайык) 

1. Айыл чарба жерлерин которууда (трансформациялоодо) айыл чарба 

өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун толтуруу суммасын эсептөө төмөнкү 

формула боюнча жүргүзүлөт: 

  

Нвп = В х S х С, мында: 

  

Нвп - айыл чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун толтуруу суммасы; 

S - которулуучу жер участогунун аянты, га менен; 

С - 49 (жер участогун пайдаланууга берүүдө) жана 99га (жер участогун 

менчикке берүүдө) тең коэффициент; 
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В - жердин тийиштүү түрүн өздөштүрүү үчүн сумма 1 га жерге төмөнкү 

тартипте эсептелет: 

В = 40 х Зн, мында: 

40 - жоготуулардын орточо арифметикалык чоңдугу; 

Зн - Кыргыз Республикасынын Салык кодексине ылайык жер салыгынын 

базалык ставкасы. 

2. Аңыздарды, чабындыларды жана жайыттарды которгондо 

(трансформациялаганда) айыл чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун 

толтуруунун суммасын эсептөөдө кайрак жерлерден алынуучу жер салыгынын 

базалык ставкалары колдонулат, ал эми көп жылдык өсүмдүктөр өскөн 

жерлерди которгондо - сугат айдоо жерлерден алынуучу жер салыгынын 

базалык ставкалары колдонулат. 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 

Бишкек шаары, 1998-жылдын 22-декабры N 153 

Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон 

бүтүмдөрдү укуктарды мамлекеттик каттоо 

жөнүндө 

(КР 2003-жылдын 6-мартындагы N 53, 2003-жылдын 19-

декабрындагы N 237, 2006-жылдын 16-февралындагы N 58, 

2008-жылдын 17-октябрындагы N 228, 2009-жылдын 30-

мартындагы N 98, 2009-жылдын 30-мартындагы N 99, 

2009-жылдын 30-мартындагы N 102, 2011-жылдын 8-

декабрындагы N 230, 2012-жылдын 8-августундагы N 155, 

2012-жылдын 16-ноябрындагы N 183, 2013-жылдын 9-

июлундагы N 124, 2017-жылдын 10-февралындагы N 23, 

2018-жылдын 26-майындагы N 55, 2018-жылдын 6-

августундагы N 88 Мыйзамдарынын редакцияларына 

ылайык) 

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында кыймылсыз 

мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөрдү укуктарды мамлекеттик каттоонун 

бирдиктүү тутумунун иштешинин укуктук негизин жана тартибин белгилейт. 
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Каттоо тутуму кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөрдү ушул 

Мыйзамга ылайык катталган буюмдук укуктарды мамлекеттик таанып-билүүчү 

жана буюмдук мамилелердин ошондой эле кыймылсыз мүлк жана аны менен 

болгон бүтүмдөр рыногунун өнүгүшүнө көмөктөшүү максатын көздөйт. Ушул 

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинде каралган каттоо 

тутумун ишке киргизет. 

1-глава 

Жалпы жоболор 

1-статья. Терминдер жана аныктамалар 

1. Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана аны менен болгон бүтүмдөрдү 

мамлекеттик каттоо (мындан ары - укуктарды мамлекеттик каттоо) - 

мамлекет тарабынан кыймылсыз мүлккө укуктарды, аларды түйшүккө 

салууларды (чектөөлөрдү), ошондой эле ушул Мыйзамда каралгандан 

тышкаркы учурларда катталган укуктар менен түйшүккө салууларды 

(чектөөлөрдү) коргоону камсыз кылуучу кыймылсыз мүлк менен бүтүмдөрдү 

да таануунун жана тастыктоонун юридикалык акты. 

2. Кыймылсыз мүлк - жер участоктору, кен байлыктарынын участоктору, 

өзгөчөлөнгөн суу объекттери жана жерге байланышкан, алардын 

багытталышына жараша зыян келтирмейинче жылыштырууга мүмкүн болбогон 

бардык нерселер, анын ичинде токойлор, көп жылдык көчөттөр, имараттар, 

курулуштар ж.б. 

3. Кыймылсыз мүлк бирдиги (кыймылсыз мүлктөр) - өзүнчө 

белгиленген чеги бар жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 

жеке же юридикалык жактардын, мамлекеттик же муниципалдык менчикте же 

пайдаланууда турган жер участогу, имарат, курулуш, батир же дагы башка 

кыймылсыз мүлк. 

(Экинчи абзац КР 2011-жылдын 8-декабрындагы N 230 Мыйзамына 

ылайык күчүн жоготту) 

4. Каттоо тутуму - кыймылсыз мүлк жана аны менен болгон бүтүмдөр 

бирдигине укуктарды мамлекеттик каттоонун бирдиктүү тутуму. 

5. (КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамына ылайык күчүн 

жоготту) 

6. Каттоого алуу - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган 

тартипте кыймылсыз мүлк бирдигине карата укуктардын жана аларды 

түйшүккө салуулардын (чектөөлөрдүн) келип чыгышы, өзгөрүшү, өтүшү же 
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токтошу жөнүндө мамлекеттик каттоонун бирдиктүү тутумунун негизги 

документтерине жазып коюу. 

7. Идентификациялык код - жекече, Кыргыз Республикасынын 

аймагында кайталанбай турган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 

белгиленген жол-жобого ылайык кыймылсыз мүлк бирдигине бериле турган, 

бул бирдик катталган укуктун бирдиктүү объекти катары турганда сакталуучу 

каттоо номерлеринин жыйындысы. 

8. Менчик ээси же пайдалануучу (титул кармоочу) - аты-жөнү же 

аталышы, ушул Мыйзамга ылайык кыймылсыз мүлктүн менчик ээси же 

пайдалануучусу катары катталган жеке же юридикалык жак. 

9. Кыймылсыз мүлк менен жасалган бүтүм - кыймылсыз мүлк 

бирдигине укуктарды белгилөөгө, өзгөртүүгө же токтотууга багытталган жеке 

жана юридикалык жактардын аракети. 

10. Чектөө - кыймылсыз мүлк бирдигине ээлик кылуу, тескөө, пайдалануу 

укуктарын, анын ичинде үчүнчү жактардын укуктарын чектөө (келишим 

боюнча ижара, күрөө, ипотека, сервитуттар, милдеттенмелер, мүлккө камак 

салуу жөнүндө соттун чечимдери жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарында белгиленген, кыймылсыз мүлктүн ээсинин же 

пайдалануучунун укуктарын чектеген башка укуктар). Чектөө, ошондой эле 

кыймылсыз мүлктүн ээлеринин же пайдалануучуларынын кыймылсыз мүлктү 

жалпы күтүүгө ыктыярдуу мүчөлүк акы төлөп турууга милдеттендирген ар 

кандай макулдашууну да камтый алат. 

11. Ижара - ижарачынын кыймылсыз мүлкүнө белгиленген бир убакытка 

жана белгиленген бир акыга өзгөчө ээлик кылууга жана пайдаланууга 

ижарачыга укук берүү жөнүндө ижара берүүчү менен ижарачынын ортосунда 

түзүлгөн келишим. 

12. Көмөк ижара - ижарачынын кыймылсыз мүлкүн белгилүү бир 

убакытка жана белгилүү бир акыга өзгөчө ээлик кылууга жана пайдаланууга 

ижарачыга укук берүү жөнүндө ижарачы менен көмөкчү ижарачынын 

ортосунда түзүлгөн келишим. 

13. Күрөө - кредитор (күрөө кармоочу) эгерде карызкор (күрөө берүүчү) 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган алып коюулардан кийин 

күрөөгө коюлган мүлктүн эсебинен, башка кредиторлорго караганда, 

артыкчылык кылуу менен талабын канааттандыруу милдеттенмесин аткарбаган 

учурда, ошол милдеттенмелердин аткарылышын камсыз кылуу ыкмасы. 

14. Ипотека - келишимдер (заем кредит, соода сатык, ижара, подряд ж.б.) 

боюнча милдеттенмелердин аткарылышын камсыз кылуу максатында жер 
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участокторун, ишканаларды, имараттарды, курулуштарды, турак эмес 

жайларды, батирлерди жана башка кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюу. 

14-1. Мыйзам күчүнөн улам келип чыгуучу ипотека - банктын же 

башка кредиттик уюмдун акчалай каражатын (кредитин) же болбосо башка 

юридикалык же жеке жак берген максаттуу карыз каражатын пайдалануу менен 

кыймылсыз мүлктү сатып алууда келип чыгуучу күрөө. 

15. Сервитут - башка жактын кыймылсыз мүлкүн, аны чыны менен 

ээлебей туруп чектүү пайдалануу укугу, ошондой эле кыймылсыз мүлктүн 

ээсинин же аны пайдалануучунун анын аймагында башка жактардын 

пайдасына алып келген аракеттер же андай аракеттен кармануу жөнүндөгү ар 

кандай келишим. 

16. Опцион - тараптар мурдатан түзүлгөн келишим (макулдашуу) боюнча 

аныкташкан мөөнөттө, баада жана шартта кыймылсыз мүлктү сатып алуунун 

же ижаралоонун артыкчылык укугу. 

17. Укукту аныктоочу документ - кыймылсыз мүлктү бирдигине менчик 

укугун жана башка укуктарды аныктоочу, өткөрүп берүүчү, чектөөчү же 

токтотуучу документ (мыйзам, тиешелүү укуктуу органдын чечими, келишим, 

соттун чечими ж.б.) 

18. Белгиленген чек - кыймылсыз мүлк (жер участогунун) бирдигинин 

белгиленген үлгүдөгү чек ара белгилери менен бекемделген, капиталдык 

имараттарга же курулуштарга, туруктуу табигый белгилерге же бурулуш 

точкаларынын бардыгында тийиштүү координаттары бар геодезиялык 

пункттарга туташтырылган табигый чек. 

19. Факты жүзүндөгү чек - кыймылсыз мүлк (жер участогунун) 

бирдигинин белгилүү белгиленген үлгүдөгү чек ара белгилери менен табигый 

бекемделбеген чек. 

20. Каттоо аймагы - жергиликтүү каттоо органынын чектери мамлекеттик 

каттоо органы тарабынан аныкталуучу администрациялык жоопкерчилигинин 

жана юрисдикциясынын аймагы. Ал администрациялык райондун 

бөлүктөрүнөн, болбосо бир, эки же андан ашык администрациялык 

райондордон түзүлүшү мүмкүн. 

21. Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик орган - белгиленген компетенцияга ылайык кыймылсыз 

мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөргө укуктарды мамлекеттик каттоону 

жүзөгө ашыруучу мамлекеттик каттоо органы. 
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22. Индекстелген каттоо картасы - тийиштүү масштабда аткарылган каттоо 

секторунун же кварталдын аймагынын сүрөтү, анда кыймылсыз мүлктүн ар бир 

бирдигинин жайгашкан орду, чеги жана идентификациялык номери көрсөтүлөт. 

23. Өз ыктыяры менен каттоо - ушул Мыйзамда каралган учурларды 

кошпогондо, жеке жана юридикалык жактардын арыздарынын негизинде акы 

төлөө менен жасалуучу мамлекеттик каттоону ишке ашыруучу жол-жобо. 

24. Тутумдук каттоо - арыз бербей, кыймылсыз мүлктүн бирдиктерин 

массалык текшерүү жолу менен мамлекеттин эсебинен жүзөгө ашырылуучу 

укуктарды мамлекеттик каттоо боюнча бир жолку иш-чара. 

25. Кыймылсыз мүлктү текшерүү - кыймылсыз мүлктүн ар бир 

бирдигине болгон мамлекеттик укуктарды каттоо үчүн өз ыктыяры менен жана 

тутумдук каттоонун жүрүшүндө укук белгилөөчү документтерди, 

картографиялык материалдарды иликтөө жана чек араларды кадастрдык 

сүрөткө тартуу жагынан жүргүзүлүүчү иштер. 

26. Кыймылсыз мүлккө укуктардын бирдиктүү мамлекеттик реестри 

(УБМР) - кыймылсыз мүлк бирдиктери жөнүндө, колдонулуп жаткан жана 

кыскартылган укуктар менен укуктарды түйшүккө салуулар (чектөөлөр) 

тууралу, ошондой эле укуктары жергиликтүү каттоо органдарында катталган 

укук ээлери жөнүндөгү тутумдаштырылган маалыматтар. 

27. Кыймылсыз мүлк бирдигин техникалык текшерүү - имараттардын, 

курулмалардын, батирлердин же башка кыймылсыз мүлктүн, ошондой эле жер 

участокторунун иш жүзүндөгү чек араларынын техникалык мүнөздөмөсүн 

аныктоо. 

28. Техникалык паспорт - кыймылсыз мүлккө техникалык текшерүүнүн 

жыйынтыгы боюнча түзүлгөн белгиленген формадагы документ. 

29. Кыймылсыз мүлк боюнча бирдиктүү маалыматтар тутуму - 

кыймылсыз мүлк объекттери тууралуу, кыймылсыз мүлккө укуктарды жана 

чектөөлөрдү каттоо, программалык-техникалык каражаттар, маалыматтарды 

топтоо, жаңыртуу, сактоо жана жайылтуу технологиясы менен бирдикте 

бирдиктүү маалыматтар базасына киргизилген укук ээлери жөнүндө топтолгон 

маалыматтардын жыйындысы. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237, 2009-жылдын 30-мартындагы 

N 98, 2009-жылдын 30-мартындагы N 99, 2011-жылдын 8-декабрындагы N 

230, 2012-жылдын 8-августундагы N 155 Мыйзамдарынын редакцияларына 

ылайык) 

2-статья. Мамлекеттик каттоонун бирдиктүү тутумунун объекттери 
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Кыймылсыз мүлктүн бирдигине укуктар жана укуктарды чектөөлөр, 

ошондой эле аны менен болгон бүтүмдөр бирдиктүү мамлекеттик каттоо 

тутумунун объекттери болуп саналат. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

3-статья. Укуктарды мамлекеттик каттоонун бирдиктүү тутумунун 

субъекттери 

Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан кыймылсыз мүлккө 

укугу бар жеке, юридикалык жактар, мамлекет жана жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдары укуктарды мамлекеттик каттоонун бирдиктүү тутумунун 

субъекттери болуп саналат. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

4-статья. Милдеттүү катталууга жаткан укуктар жана чектөөлөр 

Төмөнкүлөр катталат: 

1) менчик укугу; 

2) чарба жүргүзүү укугу; 

3) оперативдүү башкаруу укугу; 

4) (КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамына ылайык күчүн 

жоготту) 

5) (мөөнөтүн көрсөтпөстөн) жер участогун пайдалануу пайдалануу укугу; 

6) ипотекадан, анын ичинде мыйзам күчүнөн улам келип чыгуучу 

ипотекадан же күрөөдөн келип чыгуучу укук; 

7) убактылуу пайдалануу укугу, үч жана андан ашык жылга ижаралоо 

көмөкчү ижаралоо укугу; 

8) сервитуттар (ушул Мыйзамдын 6-статьясында көрсөтүлгөндөрдөн 

башка); 

9) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана башка ченемдик 

актыларына ылайык кыймылсыз мүлккө жайылтылуучу чектөөлөрдөн тышкары 

кыймылсыз мүлктүн өзүнчө бирдигине долбоорлоо, куруу жана пайдалануу 

укуктарын чектөө; 

10) соттун чечиминен келип чыгуучу укуктар; 

11) тизмеси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген 

жаратылышты пайдалануу укуктары; 
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12) Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине жана башка 

ченемдик укуктук актыларына ылайык азыркы учурда жана келечекте 

катталуучу башка укуктар; 

13) мүлктү легалдаштырууда пайда болуучу укуктар. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237, 2007-жылдын 9-

августундагы  N 141, 2009-жылдын 30-мартындагы N 98, 2011-жылдын 8-

декабрындагы N 230 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

5-статья. Катталышы мүмкүн болгон башка укуктар 

Кыймылсыз мүлккө укукту сатып алууга алдын ала келишим же 

кыймылсыз мүлктү сатып алуунун жеңилдетилген укугу келишим түзгөн 

тараптардын тандоосуна жараша, ушул Мыйзамга ылайык же опцион, болбосо 

жеңилдетилген укук катары катталышы мүмкүн. Кыймылсыз мүлккө 

юридикалык жактан белгиленген, ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык 

келген дагы башка укуктар да катталышы мүмкүн. 

6-статья. Катталган-катталбагандыгына карабастан, жарактуу 

катары эсептелүүчү укуктар жана чектөөлөр 

Төмөнкүдөй укуктар жана чектөөлөр катталган-катталбагандыгына 

карабастан, жарактуу деп эсептелинет, бирок ушул Мыйзамда каралган 

мамлекеттик коргоо менен камсыз кылынбайт: 

1) каттоочу орган ачылган учурга карата колдонууда турган электр 

берүүчү линияларга, телефон жана телеграф линияларына жана мамыларына, 

түтүк өткөөлдөрүнө, геодезиялык пункттарга жетүү укугу жана коомдук 

муктаждыктар менен шартталган башка укуктар; 

2) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жубайлардын, 

балдардын жана башка багуудагылардын өз алдынча катталбаган болсо да 

таанылуучу укуктары; 

3) ушул Мыйзамдын 4-статьясынын 7-пунктунда көрсөтүлгөндөн кем 

мөөнөткө убактылуу пайдалануу, ижара жана көмөкчү ижара укугу; 

4) иш жүзүндөгү пайдалануучулардын кыймылсыз мүлктү артыкчылыктуу 

пайдаланууга Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 265-

статьясында белгиленген укугу; 

5) салык органдарынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 

белгиленген укуктары; 

6) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жалпы 

эрежелер жана тыюу салуулар (саламаттыкты сактоо, коомдун коопсуздугу, 

айлана-чөйрөнү коргоо ж.б. жөнүндө) катары келип чыгуучу чектөөлөр. 
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7-статья. Каттоонун милдеттүүлүгү жана аны создуктургандыгы үчүн 

жоопкерчилик 

1. Ушул Мыйзамдын 4-статьясына ылайык укуктар же аларды чектөө 

жөнүндө, кандай гана болбосун, укук белгилөөчү же башка документ, ал 

түзүлгөн учурдан тартып отуз күндөн кечиктирилбей каттоо органына берилет. 

2. Эгерде документ түзүлгөн учурдан отуз күн өткөндөн кийин берилсе, 

анда каттоо акысынан тышкары дагы создуккан ар бир күнгө туум кошуп 

эсептелинет, анын өлчөмү жана төлөө тартиби Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтү тарабынан аныкталат, мүлктү легалдаштыруу учурунда документтерди 

тапшыруудан башкасы. 

Караңыз: 

КР Өкмөтүнүн 2002-жылдын 3-майындагы N 267 "Кыймылсыз мүлккө 

укуктарды өз убактысында каттабагандыгы жана укуктарга чектөө 

коюлгандыгы үчүн пенияларды эсептөө жана төлөө тартиби жөнүндө 

Нускаманы бекитүү тууралуу" токтому 

3. Кыймылсыз мүлккө укуктардын мамлекеттик каттоого алынбоосу ушул 

Мыйзамда, Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинде жана башка 

ченемдик укуктук актыларында каралган жоопкерчиликке алып келет. 

Укуктарды мамлекеттик каттоо укуктар менен түйшүккө салуулардын 

(чектөөлөрдүн), ошондой эле кыймылсыз мүлк менен болгон бүтүмдөрдүн бар 

экендигинин жетиштүү далили болуп саналат. Бүтүмдөн келип чыккан 

укуктарды мамлекеттик каттоонун жоктугу аны жараксыз деп табууга алып 

келет. Мындай бүтүм арзыбаган бүтүм, ал эми укук жараксыз эмес деп 

эсептелинет. 

Легалдаштыруучу мүлккө мамлекеттик каттоонун жоктугу үчүн 

легалдаштыруунун субъекттери жоопкерчилик тартышпайт. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237, 2007-жылдын 9-августундагы 

N 141, 2011-жылдын 8-декабрындагы N 230 Мыйзамдарынын редакцияларына 

ылайык) 

2-глава 

 Кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик 

каттоонун бирдиктүү тутумунун органдары  

(Главанын аталышы КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 

237 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 
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8-статья. Кыймылсыз мулккө укуктарды мамлекеттик каттоонун 

бирдиктүү тутумунун органдары 

1. Кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоонун бирдиктүү 

тутуму башкаруунун республикалык органынан, жергиликтүү каттоо жана 

башка органдарынан турат. 

2. Ушул Мыйзамдын 10-статьясына ылайык түзүлгөн жергиликтүү каттоо 

органдары (мындан ары - каттоо органдары) тиешелүү каттоо зонасында 

укуктарды мамлекеттик каттоону жүзөгө ашырышат.Мында каттоо аймагынын 

чектери администрациялык райондордун чектерине сөзсүз дал келиши керек 

эмес. Ал администрациялык райондун бөлүгүнөн, же болбосо бир, эки же андан 

ашык администрациялык райондордон түзүлүшү мүмкүн. 

3. Кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоонун бирдиктүү 

тутумунун органдарынын иши ушул Мыйзамдын негизинде кыймылсыз 

мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган 

тарабынан иштелип чыгуучу жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 

тарабынан бекитилүүчү жобого ылайык жүргүзүлөт. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237, 2011-жылдын 8-декабрындагы 

N 230 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

Караңыз: 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 7-февралындагы N 67 

"Жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча 

райондук (шаардык) башкармалыктар жөнүндө Типтүү жобону бекитүү 

тууралуу" токтому 

9-статья. Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган 

1. Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик орган кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоону, 

кыймылсыз мүлккө катталган укуктарды мамлекеттин коргоосун, кыймылсыз 

мүлктү, анын ичинде жер рыногун өнүктүрүү жаатындагы мамлекеттин 

саясатын ишке ашырууну камсыз кылат. 

2. Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагындагы кыймылсыз 

мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоонун бирдиктүү тутумунун иштешин 

багыттоону жана көзөмөлдөөнү жүзөгө ашырат. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237, 2006-жылдын 16-

февралындагы N 58, 2011-жылдын 8-декабрындагы N 230 Мыйзамдарынын 

редакцияларына ылайык) 

file:///C:/Users/onkioz-u0/AppData/Local/Users/rahat/AppData/Local/Users/rahat/AppData/Local/Temp/TSDocEditor/AppData/Local/Temp/TSDocEditor/AppData/Local/Temp/TSDocEditor/AppData/Local/Temp/TSDocEditor/AppData/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Temp/TSDocEditor/ba47b54e-e497-4eb0-a14b-4f03b57d441d/document.htm#st_10
toktom://db/33789
toktom://db/109640
toktom://db/109640
toktom://db/15944
toktom://db/15946
toktom://db/33789
toktom://db/63450
toktom://db/63450
toktom://db/109640


239 
 

10-статья. Кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоонун 

бирдиктүү тутумунун жергиликтүү каттоо органдары 

1. Жергиликтүү каттоо органдары кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо 

чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан тиешелүү каттоо 

зонасында өз алдынча юридикалык жак катарында Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипке ылайык түзүлөт жана жоюлат. 

Жергиликтүү каттоо органдарынын жетекчилери кыймылсыз мүлккө 

укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын 

жетекчиси тарабынан дайындалат жана бошотулат. Кыймылсыз мүлккө 

укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын 

жетекчиси ошондой эле райондук кеңештердин сунуштамасы боюнча 

жергиликтүү каттоо органдарынын жетекчилерин ээлеген кызмат ордунан 

бошотууга укуктуу. 

2. Кыймылсыз мүлккө укук жана алар менен жасалуучу бүтүмдөр 

кыймылсыз мүлк жайгашкан жердеги жергиликтүү каттоо органы тарабынан 

катталат. Кыймылсыз мүлктү башка каттоо аймагында каттоого жасалган ар 

кандай аракеттер юридикалык жактан туура эмес болуп эсептелинет. 

3. Ар бир жергиликтүү каттоо органы кыймылсыз мүлк объекттери жана 

субъекттери боюнча маалыматтардын маалымдоо негизин түзүп, андан кийин 

кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоо боюнча республикалык 

маалымат тутумуна биригет. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237, 2011-жылдын 8-декабрындагы 

N 230 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

11-статья. Мамлекеттик каттоонун органдарынын бирдиктүү 

тутумунун ыйгарым укуктары 

Укуктарды мамлекеттик каттоонун бирдиктүү тутумунун органдары ушул 

Мыйзамдын башка бөлүктөрүндө айтылгандан башка дагы төмөнкүдөй 

укуктарга ээ: 

1) ар бир жеке же юридикалык жактан катталуучу кыймылсыз мүлккө 

укуктарды же укукту чектөөлөр жөнүндө документтерди же маалыматты 

милдеттүү көрсөтүшүн талап кылуу; 

2) ушул Мыйзамга ылайык жеке жана юридикалык жактардын 

кызыкчылыгындагы иштерди жүргүзүүдө каттоо тутуму тарткан чыгымдардын 

ордун толтуруу жөнүндө аталган жактар милдеттүү аткаруучу чечимдерди 

кабыл алуу. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 
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12-статья. Кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоонун 

бирдиктүү тутумунун кызматкерлерине коюлуучу талаптар 

Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо мамлекеттик иш чара болуп саналат 

жана жеке пайда табууга багытталбайт. Мамлекеттик каттоо тутумунун 

кызматкерлеринин кандайдыр бир башка кызмат орундарын ээлөөсүнө, же 

илимий же окутуучулук иштерден тышкары ишкердик, ортомчулук жана 

кыймылсыз мүлккө укуктарды өзүнүн атына, жакын туугандарынын наамына 

өзүлөрүнүн катташына уруксат берилбейт. Эгерде каттоо тутумунун 

кызматкерлери же алардын жакын туугандары кыймылсыз мүлккө укук 

кармоочу болсо, анда ал укуктар каттоо тутумунун башка кызматкери 

тарабынан катталат. Каттоо тутумунун кызматкерлерине, ошондой эле Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында мамлекеттик кызматкерлерге карата 

коюулуучу башка талаптар да жайылтылат. 

3-глава 

 Укуктарды мамлекеттик каттоонун тартиби 

жана укуктарды мамлекеттик каттоонун 

бирдиктүү тутумунун негизги документтери  

(Главанын аталышы 

КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамынын 

редакциясына ылайык) 

13-статья. Мамлекеттик каттоонун бирдиктүү тутумунун негизги 

документтери 

1. Укуктарды мамлекеттик каттоонун бирдиктүү тутумунун негизги 

документтерине төмөндөгүлөр: кадастр планы, каттоо карталары, каттоо иши, 

кааттоо карточкасы, кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоого 

арыздарды каттоо журналы, каттоо иши кирет. 

2. Укуктарды каттоонун бирдиктүү мамлекеттик тутумунун негизги 

документтери кагаздарда жана электрондук булактарда жүргүзүлөт. 

3. Жогоруда аталган документтердин түрү кыймылсыз мүлккө укуктарды 

каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан 

бекитилет. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237, 2011-жылдын 8-декабрындагы 

N 230 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

14-статья. Кадастр планы жана каттоо карталары 
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1. Кадастр планы - бул кыймылсыз мүлк бирдигинин планы, анда 

кыймылсыз мүлк бирдигинин идентификациялоо коду, чектери жана түйшүккө 

салуулары (чектөөлөрү) көрсөтүлөт. 

2. Каттоо карталары эки түргө - аймактык каттоо картасына жана 

индекстелген каттоо картасына бөлүнөт. 

3. Аймактык каттоо картасында катталуучу секторлордун чектери, 

географиялык орду жана номерлери көрсөтүлөт. 

4. Ар бир каттоо секторуна карата индекстелген бир карта же карталардын 

сериясы түзүлөт. Эгерде анык бир сектордун индекстелген картасы 

карталардын сериясынан турса, анда бир нече картанын болушу аймактын 

каттоо картасында чагылдырылат. Индекстелген каттоо картасы жер 

участокторунун факты жүзүндөгү чектерин, географиялык ордун жана номерин 

көрсөтөт. 

5. Каттоо карталарын Кыргыз Республикасынын кадастрлар карталарынын 

бирдиктүү мамлекеттик түзүлүшү жөнүндөгү мыйзамдарынын талаптарына 

ылайык жүргүзүлөт. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

15-статья. Каттоо карточкасы 

Каттоо карточкасы - кагазда жана электрондук булактарда жасалган 

документ, ал укуктардын жана укуктарды түйшүккө салуунун (чектөөлөрдүн) 

келип чыгышы, өтүшү, токтотулушу жөнүндө жазууларды, ошондой эле 

кыймылсыз мүлктүн укук ээлери жана бирдиги жөнүндө маалыматтарды да 

камтыйт. 

Каттоо карточкасы кыймылсыз мүлктүн ар бир бирдигине түзүлөт. 

Каттоо карточкасынын формасы кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо 

чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталат. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237, 2011-жылдын 8-декабрындагы 

N 230 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

16-статья. Каттоо иши 

Каттоо иши - кыймылсыз мүлк бирдигине тиешелүү болгон бардык укукту 

белгилөөчү документтердин, пландардын, чиймелердин, схемалардын жана 

дагы башка документтердин жыйындысы. 

Каттоо ишинин формасы кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо 

чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталат. 
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(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237, 2011-жылдын 8-декабрындагы 

N 230 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

17-статья. Кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоого 

алуучу арыздарды каттоо журналы 

Кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоого алуучу арыздарды 

каттоо журналы - документ, анда арыз ээсинин аты-жөнү (аталышы), каттоого 

келип түшкөн арыздын күндөрү жана убакыты, укук белгилөөчү 

документтердин аталышы, кыймылсыз мүлк бирдигинин идентификациялоо 

коду жана каттоо тутумуна зарыл болгон дагы башка маалыматтар жазылат. 

Журналдын формасы кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталат. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237, 2011-жылдын 8-декабрындагы 

N 230 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

17-1-статья. Кыймылсыз мүлккө укуктардын Бирдиктүү мамлекеттик 

реестрин жүргүзүүнүн тартиби 

Кыймылсыз мүлккө укуктардын Бирдиктүү мамлекеттик реестрин 

бирдиктүү мамлекеттик каттоо тутумунун органдары жүргүзөт. 

Кыймылсыз мүлккө укуктардын Бирдиктүү мамлекеттик реестрин 

жүргүзүү эрежелери кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталат. 

Кыймылсыз мүлккө укуктардын Бирдиктүү мамлекеттик реестриндеги 

маалыматтар мөөнөтү чектелбестен сакталат, кыймылсыз мүлккө укуктардын 

Бирдиктүү мамлекеттик реестринен кандайдыр бир документтерди же 

маалыматтарды жок кылууга, ошого тете мыйзамдарда каралбаган түрдө алып 

коюуга жол берилбейт. 

Кыймылсыз мүлккө укуктардын Бирдиктүү мамлекеттик реестринин 

маалыматтар базасына жетүү мүмкүнчүлүгү финансылык чалгындоо органына 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте берилет. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237, 2009-жылдын 30-мартындагы 

N 102, 2011-жылдын 8-декабрындагы N 230, 2018-жылдын 6-августундагы N 

88 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

18-статья. Жергиликтүү каттоо органына келип түшкөн 

документтерди кабыл алуу тартиби жана аларга коюлуучу талаптар 

1. Жергиликтүү каттоо органдары укук белгилөөчү документтерди укук 

ээси жеке өзү же мыйзамдарга ылайык арыз берүүгө укуктуу болгон жак 

тарабынан берилген арыздын негизинде кабыл алат. 
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Билдирүүчүнүн инсандыгы төмөнкүлөрдү көрсөтүү менен ырасталат: 

- жеке жак үчүн - инсандыгын ырастоочу документ; 

- юридикалык жак үчүн-инсандын жана анын өкүлүнүн ыйгарым укугун 

ырастоочу документ, ошондой эле юридикалык жакты каттоо жөнүндө 

күбөлүгү жана юридикалык жактын уюштуруу документи. 

Укуктарды мамлекеттик каттоого алган арыздарды карап чыгуунун кезеги 

алар келип түшкөн күн жана алар берилген убакыт боюнча аныкталат. 

2. Арызга каттоо органынын кызматы үчүн акы төлөнгөндүгү жөнүндө 

квитанция жана укук ээсинин өзгөргөндүгү жөнүндө маалыматты киргизүү 

үчүн кыймылсыз мүлк бирдигинин техникалык мүнөздөмөсүн камтуучу 

документ тиркелет. Легалдаштыруунун мүлкү боюнча каттоо органынын 

кызматы үчүн легализациялоонун субъекттери акы төлөшпөйт. Мыйзам 

күчүнөн улам келип чыгуучу ипотеканы мамлекеттик каттоо айрым арыз 

бербестен жана каттоо жыйындарын төлөбөстөн жүзөгө ашырылат. 

3. Каттоо органына көрсөтүлүүчү укук белгилөө документтери тийиштүү 

түрдө кабыл алынат жана төмөнкүлөрдү сөзсүз камтууга тийиш: 

а) документтин аталышы; 

б) кыймылсыз мүлк бирдигинин коду, эгерде ал ыйгарылган болсо; 

в) бардык кызыкдар тараптардын колкаттары; 

г) эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдары талап кылса, нотариустук 

күбөлөндүрүү. 

4. Документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келүүгө 

тийиш. Документтерге карата кошумча талаптар ушул Мыйзамда жана Кыргыз 

Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында белгиленет. 

5. Каттоо органына бардык документтер эки нускада берилүүгө жана 

алардын бири түп нуска болууга тийиш. Документтин түп нускасы каттоодон 

кийин арыз ээсине кайтарылып берилип, ал эми көчүрмөсү каттоо ишине 

киргизилет. 

6. Оңдолгон же кошумча жазуусу бар, сөздөрү чийилген жана 

макулдашылбаган башка оңдоолору бар документтер, ошондой эле карандаш 

менен жазылган документтер алынбайт. 

7. Ошондой эле төмөндөгүдөй: 

а) бүтүм Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына талаптарына жооп 

берген ишеним кат боюнча жасалган; 

б) ишенимдүү адамдар, камкорлор же кепилдер тарабынан жасалган; 
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в) укуктун өткөрүлүп берилиши, өзгөртүлүшү, чектелиши же токтотулушу 

соттун чечиминен келип чыккан; 

г) укук өлүмдүн айынан (юридикалык мурастоодон) өткөрүлүп берилген 

учурлардан тышкарыда, буга чейин катталган укуктун өткөрүлүп берилишин, 

өзгөртүлүшүн, токтотулушун же ага чектөө коюлушун талап кылуу менен 

байланышкан документтер да ошол катталган укуктун ээсинин жазуу 

түрүндөгү макулдугусуз кабыл алынбайт. 

8. Ушул статьяга жана ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын 

башка ченемдик укуктук актыларында айрым документтерге карата коюлган 

талаптарга ылайык келген документтер каттоо органында милдеттүү түрдө 

каттоого кабыл алынууга тийиш. 

9. Арыз ээсинен документтерди кабыл алган учурда каттоо органы 

документтердин келип түшкөн күнүн жана так убактысын келген 

документтерди катгоо журналына каттоого милдеттүү. 

10. Арыз ээсине тиешелүү документтердин келип түшкөн күнүн жана 

убактысын көрсөтүү менен аны каттоого алгандыгы жөнүндө тилкат берилет. 

11. Укуктарды баштапкы мамлекеттик каттоодон өткөрүү 7 жумушчу 

күндүн ичинде жүргүзүлөт. 

Жергиликтүү каттоо органында укуктары мурда катталган кыймылсыз 

мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоодон өткөрүү 3 жумушчу күндүн ичинде 

жүргүзүлөт. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте "укук ээсинин 

арызы боюнча укуктарды мамлекеттик каттоодон өткөрүүнү бир жумушчу 

күндүн ичинде жүргүзүүгө жол берилет. 

12. Жергиликтүү каттоо органдары дагы арыздарды Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте, онлайн режиминде кабыл 

алышат. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237, 2007-жылдын 9-августундагы 

N 141, 2009-жылдын 30-мартындагы N 98, 2009-жылдын 30-мартындагы N 

99,  2011-жылдын 8-декабрындагы N 230, 2017-жылдын 10-февралындагы N 23 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

19-статья. Кыймылсыз мүлк бирдиктеринин идентификациялык 

коддору 

Жергиликтүү каттоо органдары кыймылсыз мүлктүн бардык бирдиктерине 

кайталанбаган идентификациялык коддорду кыймылсыз мүлккө укуктарды 

каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган иштеп чыккан 

тартипте ыйгарат. 
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Идентификациялык коддорду өзгөртүү катталган укуктарды бирдиктүү 

объект катары турган кыймылсыз мүлк бирдигин бириктиргенде же бөлгөн 

учурда гана жол берилиши мүмкүн. 

Кыймылсыз мүлк бирдиктерин бөлүү же бириктирүү жөнүндө 

документтер болгондо учурдагы идентификациялык коддор жоюлат жана 

жаңыдан түзүлгөн кыймылсыз мүлк бирдиктерине жаңы идентификациялык 

коддор ыйгарылат. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237, 2011-жылдын 8-декабрындагы 

N 230 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

20-статья. Каттоого келип түшкөн документтердин күнүн жана так 

убагын көрсөтүү  

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамына ылайык алынып 

салынды) 

20-1-статья. Кыймылсыз мүлктүн бирдиги 

Эгерде бир жер участогунда бир менчик ээсине таандык бир нече имарат, 

курулуш же дагы башка кыймылсыз мүлк объектиси болгон учурда, анда бул 

объекттер жана жер участогу жалпысынан кыймылсыз мүлктүн бир бирдигин 

түзөт. Мында кыймылсыз мүлктүн бир бирдиги менчик ээсинин каалоосу 

боюнча бир нече бирдикке бөлүнүшү мүмкүн, алар кыймылсыз мүлккө 

укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган 

тарабынан өз-өзүнчө катталууга тийиш. 

Кыймылсыз мүлк бирдиктерин бөлүү же бириктирүү жөнүндө 

документтер болгондо колдонуудагы идентификациялык коддор жоюлат жана 

жаңыдан түзүлгөн кыймылсыз мүлк бирдиктерине жаңы идентификациялык 

коддор ыйгарылат. 

(КР 2011-жылдын 8-декабрындагы N 230 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

21-статья. Алдын ала каттоо 

Талаш келип чыкпаса жана каттоо органы бул жак кыймылсыз мүлктүн 

чыныгы ээси болуп саналып, бирок тийиштүү юридикалык документтери жок 

экендигин тааныса, болбосо каттоо органы укук ээлөөгө карата бир башкача 

шектенсе, анда алдын ала каттоо жүргүзүлүп, бул ушул Мыйзамдын 6-

главасында каралган укук коргоо кепилдигин бербейт. Бул ченем баштагы 

колхоздор менен совхоздордун базасында түзүлгөн айыл чарба ишканаларынын 

мүлкүнө жайылтылбайт. 
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Иш жүзүндөгү ээси каалаган учурда жергиликтүү каттоо органына 

укуктардын таандык экендигин тастыктаган тиешелүү укук белгилөөчү 

документтерди бере алат жана алар текшерилгенден кийин толук мамлекеттик 

каттоо жүргүзүлөт. 

Баштагы колхоздор менен совхоздордун кыймылсыз мүлкүнө болгон 

укуктарды толук каттоо айыл чарба ишканаларын мамлекеттен ажыратуу жана 

менчиктештирүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан 

берилген укук белгилөөчү документтерди бергенден кийин жүргүзүлөт. 

Кыймылсыз мүлккө укуктар жана түйшүккө салуулар (чектөөлөр) алдын 

ала катталганда алдын ала каттоо мүлккө бүтүм түзүүгө жолтоо болуучу 

негиздерден боло албайт. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

22-статья. Каттоону токтотууга же андан баш тартууга негиз 

1. Кыймылсыз мүлктүн иш жүзүндөгү ээсинин укугун каттоону 10 күндөн 

ашпаган мөөнөткө токтото турууга мындай укукту талашып жаткан адамдын 

арызы негиз болуп саналат. 

Каттоону 10 күндөн ашык мөөнөткө токтото туруу соттун талаш укукту 

каттоону токтото туруу жөнүндө аныктамасынын негизинде жүргүзүлөт. 

Каттоону токтото туруу жөнүндө соттун аныктамасы 10 күндүн ичинде 

келип түшпөсө өтүнүч билдирилген укук катталууга тийиш. 

2. (КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамына ылайык күчүн 

жоготту) 

2-1. Кыймылсыз мүлк менен бүтүмдөрдү каттоону 10 календардык күндөн 

ашпаган мөөнөткө токтото турууга, мындай укукту талашып жаткан адамдын 

арызы негиз болуп саналат. 

Кыймылсыз мүлк менен бүтүмдөрдү каттоону 10 күндөн ашык мөөнөткө 

токтото туруу соттун аныктамасынын негизинде жүргүзүлөт. 

Токтото туруу жөнүндө арыз келип түшкөн учурдан тартып 10 

календардык күндүн ичинде соттун тиешелүү актысы берилбеген учурда ал 

кароосуз калтырылат. 

3. Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоодон төмөнкүдөй негиздер 

болгондо баш тартылышы мүмкүн: 

а) эгерде көрсөтүлгөн документтер ушул Мыйзамда белгиленген 

талаптарга жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук 

актыларына ылайык келбесе; 
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б) эгерде каттоо жөнүндө арыз менен кудуретсиз жаран кайрылса; 

в) эгерде кыймылсыз мүлк бирдигине укуктарды каттоону талап кылган, 

ошол көрсөтүлгөн документти берген уюм же жак, же болбосо документке 

тиешеси бар тарап ошол укуктарга ээлик кылууга укуксуз болсо. 

г) эгерде белгилүү бир шарттар менен түйшүккө салынган (чектелген) 

укуктары бар жак бул шарттарды көрсөтпөстөн документтерди түзсө; 

д) эгерде кыймылсыз мүлк бирдиги жөнүндөгү берилген документтер арыз 

ээсинин бул кыймылсыз мүлктүн объектине укуктарынын жок экендигин 

көрсөтүп турса; 

е) эгерде кыймылсыз мүлктүн объектине болгон укук, түйшүккө салуу 

(чектөө) укуктарды мамлекеттик каттоодон өткөрүү тууралу арыз ээсинин 

өтүнүчү катталбоого тийиш болгон укуктан болсо; 

ж) (КР 2006-жылдын 16-февралындагы N 58 Мыйзамына ылайык алынып 

салынды) 

4. Каттодон баш тартылган учурда арыз ээсине баш тартуунун себеби 

жазуу түрүндө билдирилет. Бул жөнүндө каттын көчүрмөсү аталган кыймылсыз 

мүлк бирдигине карата мурдатан жүргүзүлгөн каттоо ишине жайгаштырылып, 

ал эми каттоо журналына тийиштүү жазуу жазылат. 

5. Кыймылсыз мүлккө укуктарды же алар менен бүтүмдөрдү мамлекеттик 

каттоодон баш тартуу же каттоо органынын каттоодон четтешине мамлекеттик 

каттоонун жогору турган органына же сотко даттанылышы мүмкүн. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237, 2006-жылдын 16-

февралындагы N 58, 2017-жылдын 10-февралындагы N 23 Мыйзамдарынын 

редакцияларына ылайык) 

23-статья. Каттоодо кетирилген каталардын оңдолушу 

1. Каттоо учурунда ошол катталган укуктардын таандыгын, мүнөзүн же 

мазмунун өзгөртпөгөн каталар кетсе, алар каттоо органы тарабынан өз алдынча 

бардык кызыкдар тараптарга билдирилүү менен оңдолушу мүмкүн. 

2. Катталган укуктардын таандыгын, мүнөзүн же мазмунун өзгөрткөн 

каталар кызыкдар тараптардын макулдугу боюнча гана оңдолот. 

24-статья. Кыймылсыз мүлккө каттоону жүргүзүү жана түйшүккө 

салуулар (чектөөлөр) жөнүндө маалымат 

1. Мамлекеттик же коммерциялык сырды камтыган маалыматтарды 

кошпогондо, кыймылсыз мүлккө укуктарды жана аны менен болгон 

бүтүмдөрдү каттоону жүзөгө ашыруучу мамлекеттик орган инсандыкты 

ырастаган документин (юридикалык жактарга карата - алардын каттоодон 
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өткөнүн жана алардын өкүлүнүн ыйгарым укуктарын тастыктоочу 

документтерди) көрсөткөн кимге гана болбосун жазуу жүзүндөгү арызы 

боюнча кыймылсыз мүлк бирдигине катталган укуктар жана түйшүккө 

салуулар (чектөөлөр) жөнүндө маалыматты берүүгө милдеттүү. 

Катталган укуктар жөнүндө маалыматтар Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтү аныктаган тартипте кыймылсыз мүлк боюнча бирдиктүү маалыматтар 

тутумунан (КБМС) Интернет тармагы аркылуу берилиши мүмкүн. 

2. Кыймылсыз мүлккө карата катталган укуктар жөнүндө маалымат 

кыймылсыз мүлккө укуктардын Бирдиктүү мамлекеттик реестринен көчүрмө 

түрүндө берилет, анда төмөнкүлөр камтылат: 

- кыймылсыз мүлк объектисинин сыпаттамасы; 

- укук ээсинин аты-жөнү (юридикалык жактын аталышы); 

- маалымат берилип жаткан учурга карата чыныгы укуктар жана түйшүккө 

салуулар (чектөөлөр) жөнүндө маалыматтар; 

- чектөөлөр (түйшүккө салуулар) коюлган мөөнөт. 

Арыз берүүчүнүн өтүнүчү боюнча төмөнкүдөй кошумча маалымат 

бсрилет: 

- кыймылсыз мүлккө карата мурда катталган укуктар жөнүндө; 

- салык салуу максатында кыймылсыз мүлктүн нарктык баасы жөнүндө; 

- кыймылсыз мүлк бирдигинин кадастрлык планынын көчүрмөсү. 

Жергиликтүү каттоочу орган арыз ээсинин каалоосу боюнча өзүнчө акы 

алуу менен кыймылсыз мүлк бирдигинин каттоо баракчасын берет. 

3. Айрым жактын өзүнө таандык кыймылсыз мүлк объекттери жөнүндө 

жалпыланган маалыматтар, ошондой эле кыймылсыз мүлктүн каттоо 

китепчесиндеги документтердин көчүрмөлөрү төмөнкүлөргө гана берилет: 

- укук ээсинин өздөрүнө; 

- укук ээсинен ишеним кат алган жеке жана юридикалык жактарга; 

- өндүрүшүндө айрым кыймылсыз мүлк объекттерине жана (же) алардын 

укук ээлерине байланыштуу иштер турган сотторго жана укук коргоо 

органдарына; 

- салык органдарына; 

- кыймылсыз мүлккө укук универсал укук мураскорлугу иретинде өткөн 

жактарга. 

4. Кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоочу орган кыймылсыз 

мүлктүн укук ээсинин суроо-талабы боюнча анын укугу бар кыймылсыз мүлк 
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объектиси жөнүндө маалыматтарды алышкан жактар жөнүндө маалыматтарды 

берүүгө милдеттүү. 

5. Кыймылсыз мүлккө катталган укуктар жана түйшүккө салуулар 

(чектөөлөр) жөнүндө маалыматтар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 

белгилөөчү тартипте тийиштүү акы төлөө менен берилет. 

6. Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана аны менен болгон бүтүмдөрдү 

мамлекеттик каттоону жүзөгө ашыруучу орган террористтик ишти 

финансылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) 

каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык финансылык чалгындоо органына кыймылсыз мүлк менен болгон 

бүтүмдөр жөнүндө маалыматты берүүгө милдеттүү. 

7. Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөргө укуктарды 

мамлекеттик каттоону жүзөгө ашыруучу орган кыймылсыз мүлккө жана аны 

менен болгон бүтүмдөргө катталган укуктар жөнүндө маалыматтарды 

жерлерди пайдаланууну жана коргоону көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу 

органга берүүгө милдеттүү. 

8. Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөргө укуктарды 

мамлекеттик каттоону жүзөгө ашырган орган турак жай шарттарын 

жакшыртууга муктаж жарандардын эсебин жүргүзгөн ыйгарым укуктуу 

органдарга жарандар тарабынан турак жайына менчик укугун же Кыргыз 

Республикасынын турак жай мыйзамдарына ылайык жекече турак жай үйүн 

куруу үчүн жер участогун алгандыгы жөнүндө маалымат берүүгө милдеттүү. 

 (КР 2006-жылдын 16-февралындагы N 58, 2008-жылдын 17-

октябрындагы N 228, 2012-жылдын 8-августундагы N 155, 2012-жылдын 16-

ноябрындагы N 183, 2013-жылдын 9-июлундагы N 124, 2018-жылдын 6-

августундагы N 88 Мыйзамдарынын редакциясына ылайык) 

25-статья. Катталган укук жөнүндө документ берүү жана маалымдоо 

кызматын көрсөтүү 

1. Арыз ээсинин өтүнүчү боюнча жана тиешелүү акы төлөнгөндөн кийин 

каттоочу орган укуктун катталгандыгы тууралу документти берүү же каттоого 

берилген документтеги жазууну ырастоо жолу менен каттоо жүргүзүлгөнүн 

ырастайт. 

2. Каттоо органы тарабынан ушул статьяга ылайык берилүүчү расмий 

документтер каттоо органынын мөөрү менен ырасталат жана ушул Мыйзамдын 

жоболоруна ылайык андагы маалыматтын аныктыгын кепилдейт. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 
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25-1-статья. Кыймылсыз мүлк бирдигине техникалык текшерүү 

жүргүзүү 

1. Кыймылсыз мүлк бирдигине техникалык текшерүү жүргүзүү баштапкы 

жана учурдагы текшерүүнү өзүнө камтыйт. 

Баштапкы текшерүү жаны түзүлгөн кыймылсыз мүлккө жүргүзүлөт. 

Баштапкы текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча техникалык паспорт түзүлөт жана 

кыймылсыз мүлктүн укуктуу ээсине берилет. 

Учурдагы текшерүү реконструкциялоо, кайра пландоо жана 

профилдештирүүнүн натыйжасында имараттардын, курулмалардын, 

батирлердин же башка кыймылсыз мүлктүн техникалык мүнөздөмөсү өзгөргөн 

учурда укук ээсинин арызы боюнча милдеттүү түрдө, ошондой эле укук 

ээсинин демилгеси боюнча ыктыярдуу тартипте жүргүзүлөт. 

Учурдагы текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча техникалык паспортто 

тиешелүү өзгөртүү чагылдырылат. 

2. Кыймылсыз мүлк бирдигине техникалык текшерүүнү кыймылсыз мүлк 

бирдигинин жайгашкан жери боюнча жергиликтүү каттоо органдары Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте жүргүзөт. 

(КР 2009-жылдын 30-мартындагы N 99 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

4-глава 

 Кыймылсыз мүлктүн чектери 

26-статья. Кыймылсыз мүлк бирдиктеринин чектери 

1. Кыймылсыз мүлк бирдиктеринин чектери так белгиленген же факты 

жүзүндө болуусу мүмкүн. Эреже катары индекстелген каттоо картасы 

кыймылсыз мүлк бирдигинин факты жүзүндөгү чектерин жана турган ордун 

көрсөтөт. 

2. Чектер каттоо органынын же ошол кыймылсыз мүлк бирдигине 

укуктардын ээсинин демилгеси боюнча белгиленет. 

3. Белгиленген чектерди аныктоо зарыл болгондо каттоо органы аталган 

чектерди тактоого жана белгилөөгө ниеттенгендиги тууралу укуктары козголо 

турган бардык тараптарга билдирет. 

4. Кызыккан бардык тараптарды уккандан кийин, каттоо органы жеке же 

юридикалык жактар жүргүзүүчү атайын изилдөөлөрдүн аркасында кыймылсыз 

мүлктүн чектерин белгилейт. Индекстелген каттоо картасына жана каттоо 

карточкасына тийиштүү өзгөрүүлөрдү киргизет; пландын көчүрмөсү каттоо 

ишине тиркелет. Кыймылсыз мүлк бирдиктеринин биригишинин же 
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бөлүнүшүнүн натыйжасында чек аралар өзгөргөн учурда жергиликтүү каттоо 

органы укуктарды каттоо үчүн каралган тартипте укуктарды мамлекеттик 

каттоону жүргүзөт. 

5. Эгерде чектерди белгилөө кызыккан жактын же жактардын арызы 

боюнча жүргүзүлсө, анда алар чектерди белгилөөдөгү бардык чыгымдарды 

тартат. 

6. Кызыккан тараптар чектердин белгиленишине макул болбогон учурда, 

алар каттоо органынын аракеттери боюнча сот органына белгиленген тартипте 

даттана алат. 

(КР 2003-жылдын 6-мартындагы N 53, 2003-жылдын 19-декабрындагы N 

237 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

27-статья. Чектерди күтүү 

1. Кыймылсыз мүлк бирдигинин ар бир ээси же пайдалануучусу ошол 

кыймылсыз мүлк бирдигинин чектерин накталай белгилеген өзүнүн чек ара 

белгилерин тийиштүү тартипте күтүүгө милдеттүү. 

2. Чектердеги накталай белгилердин мыйзамсыз өзгөрүшүнө же зыянга 

учуроосуна күнөөлүү жак ага жаза колдонгондугуна карабастан накталай 

белгилерди калыбына келтирүүгө байланышкан бардык чыгымдарды 

толтурууга милдеттүү. 

28-статья. Каттоо карталарына өзгөртүүлөр киргизүү 

1. Каттоо органы кыймылсыз мүлк бирдигинин чектерин тактоо 

максатында мындай өзгөрүүлөр кызыкчылыктары козголушу мүмкүн болгон 

жеке жана юридикалык жактардын макулдугу болмоюнча мазмундуу 

маалыматты оңдоого же атайын сүрөткө тартып алууну уюштурууга укуктуу. 

Мунун натыйжалары боюнча индекстелген каттоо картасына өзгөртүү 

киргизилет жана каттоо карточкасына жана каттоо ишине тиешелүү жазуу 

киргизилет жана каттоо журналына киргизилген өзгөртүү белгиленет. 

2. Кыймылсыз мүлк бирдигинин чектери болоор-болбос өзгөртүлгөн 

учурда индекстелген каттоо картасына кыймылсыз мүлк бирдигинин 

идентификациялоочу номери өзгөртүлбөйт. 

29-статья. Кыймылсыз мүлк бирдиктерин бириктирүү жана ажыратуу  

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамына ылайык алынып 

салынды) 
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5-глава 

 Катталган укуктардын юридикалык күчүнө 

кириши 

30-статья. Каттоонун күчүнө кирген күнү жана катталган укуктардын 

мамлекет тарабынан корголушу 

1. Кыймылсыз мүлккө укук жана аны менен алака жасоо тиешелүү укукту 

белгилөөчү жана укукту күбөлөндүрүүчү документтерди каттоодон 

өткөрүлгөндөн кийин күчүнө кирет. 

2. (КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамына ылайык күчүн 

жоготту) 

3. Каттоонун юридикалык күчүнө кирген учурунан баштап, мамлекет ошол 

катталган укуктарды жана алар менен алака жасоону, ушул Мыйзамда 

белгиленген тартипте корголушун камсыз кылат. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

31-статья. Каттоо жөнүндө билүүнүн презумпциясы 

1. Бардык жеке жана юридикалык жактар Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына ылайык кыймылсыз мүлккө жүргүзүлүүчү укуктарды милдеттүү 

түрдө мамлекеттик каттоо жөнүндө иш жүзүндө билгендигине же 

билбегендигине карабастан, алар бул жөнүндө билишет деп эсептелинишет. 

2. Каттоо ишинде сакталган документтерде катталбаган укуктарга же 

башка документтерде көрсөтүлгөн укуктарга таянуу, ошол укуктардын 

катталгандыгын билдирбейт. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237, 2006-жылдын 16-

февралындагы N 58 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

32-статья. Катталган укуктардын артыкчылыгы 

Кыймылсыз мүлк бирдигине укукту каттоо жөнүндө мурда келип түшкөн 

документтер кыймылсыз мүлктүн ошол эле бирдигине укук жөнүндө кечирээк 

келип түшкөн документтерден артыкчылык кылат. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

6-глава 

Кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик 
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каттоо учурунда кетирилген эреже бузуулар үчүн 

жоопкерчилик  

(Главанын аталышы 

КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамынын 

редакциясына ылайык) 

33-статья. Зыян үчүн жоопкерчилик 

1. Мамлекеттик каттоонун бирдиктүү тутумунун органдары жеке же 

юридикалык жактарга келтирилген зыян үчүн төмөнкүдөй учурларда жооп 

беришет: 

а) жергиликтүү каттоо органдары тарабынан укуктарды мамлекеттик 

каттоо учурунда кетирилген, укук ээсине материалдык жактан зыян келтирген 

каталар үчүн; 

б) жергиликтүү каттоо органдары тарабынан берилген документтерде 

камтылган, укук ээсинин материалдык зыян тартышына алып келген катталган 

укуктар жөнүндөгү маалыматтардын каталыгы үчүн. 

Укуктарды мамлекеттик каттоонун бирдиктүү тутумунун органдарына 

каршы козголгон доолор тиешелүү соттор тарабынан каралат. 

2. Арыз ээсинин кыймылсыз мүлкүнө келтирилген зыяндын өлчөмү 

катталган учурдагы эмес доомат коюлган учурдагы наркы боюнча бааланат. 

3. Зыяндын ордун толтуруу боюнча дооматтар ошол зыяндын бейтарап көз 

карандысыз бааланышына негизделет. 

4. Каттоо органынын кызматкери милдетин аткарып жатканда кокусунан 

кетирген каталары жана так эместиктери үчүн жекече материалдык 

жоопкерчилик тартпайт, бирок Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык атайын укук бузгандыгы, кызматтык же башка жазык кылмыштары 

үчүн жооп беришет. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

34-статья. Дооматтын эскирүү мөөнөтү 

Каттоо тутумуна каршы дооматтар доомат келип чыккан учурдан кийинки 

үч жылдын ичинде козголушу мүмкүн. 

35-статья. Мамлекеттик каттоонун бирдиктүү тутумунун 

органдарынын жоопкерчилигинин алынышы 

1. Укуктарды мамлекеттик каттоонун бирдиктүү тутумунун органдары 

төмөнкүлөрдүн натыйжасында келтирилген зыян үчүн жоопкерчилик тартпайт: 
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а) доочулардын шалакылыгы же алардын билип туруп жалган 

маалыматтарды бергени үчүн; 

б) нотариустун каталары жана так эместиктери, ошондой эле эгерде 

каталар менен так эместиктер документтерди берген, укуктардын таандуулугун 

тастыктаган дагы башка органдардын күнөөсү менен кетирилген болсо; 

в) атайын сүрөткө тартуу же чек араны сыпаттоо жергиликтүү каттоо 

органдары тарабынан жүргүзүлгөн учурларды кошпогондо, атайын сүрөткө 

тартуунун же чек араны сыпаттоонун каталыктары. 

2. Жеке же юридикалык жактарга ушул Мыйэамга ылайык орду 

толтурулбоочу зыянды калыбына келтирүү Кыргыз Республикасынын башка 

ченемдик укуктук актыларына белгиленген тартипте чечилет. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237, 2011-жылдын 8-декабрындагы 

N 230 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

36-статья. Кепилдик фонд 

(КР 2018-жылдын 26-майындагы N 55 Мыйзамына ылайык күчүн 

жоготту) 

37-статья. Кепилдик фондго келтирилген зыянды толтуруу 

(КР 2018-жылдын 26-майындагы N 55 Мыйзамына ылайык күчүн 

жоготту) 

7-глава 

 Укуктардын жана чектөөлөрдүн айрым түрлөрүн 

мамлекеттик каттоонун өзгөчөлүктөрү  

(Главанын аталышы 

КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамынын 

редакциясына ылайык) 

38-статья. Жалпы менчиктеги имараттарда жайгашкан батирлерге 

жана башка жайларга укуктарды мамлекеттик каттоо 

1. Турак жана турак эмес жайлардан турган көп батирлүү үйлөрдөгү 

кыймылсыз мүлктүн ар бир бирдигине өзүнүн идентификациялык номери 

ыйгарылат жана ар бир бирдикке каттоо карточкасы жана каттоо китепчеси 

жүргүзүлөт. 

2. Көп батирлүү үйлөрдөгү турак жана турак эмес жайларга укуктарды 

каттоо көп кабаттуу үйлөрдөгү турак жана турак эмес жайдын менчик 
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ээлеринин жалпы мүлкүнө үлүштөргө укуктар жөнүндө маалыматтарды каттоо 

документтерине милдеттүү киргизүү менен жүргүзүлөт. 

Көп батирлүү үйлөрдөгү турак жана турак эмес жайлардын менчик 

ээлеринин жалпы мүлкүндөгү турак жай ээлеринин үлүшүнүн өлчөмү көп 

батирлүү үйлөрдөгү бардык турак жана турак эмес жайлардын жалпы аянтына 

карата бир менчик ээсинин турак же турак эмес жайынын жалпы аянтына 

мамилеси катары аныкталат. 

3. Көп батирлүү үйлөрдөгү турак жана турак эмес жайлардын менчик 

ээлеринин жалпы мүлкүндөгү менчик ээлеринин үлүшүнүн өлчөмү, эгерде 

жалпы мүлк турак жана турак эмес жайлардын менчик ээлери тарабынан 

башкарылса, турак жайлардын менчик ээлеринин шериктештиги же менчик 

ээлеринин башка бирикмелери же менчик ээлеринин макулдашуусу менен 

аныкталат. 

4. Көп батирлүү үйлөрдөгү турак жана турак эмес жайдын менчик 

ээлеринин жалпы мүлкүндөгү үлүштүн өлчөмү жөнүндөгү маалыматтар менчик 

ээлеринин тизмеси же менчик ээлеринин макулдашуусу түрүндө жол-

жоболоштурулат жана турак жайлардын менчик ээлеринин шериктештиги, 

менчик ээлеринин башка бирикмелери же алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү 

тарабынан ушундай тизме түзүлгөн күндөн тартып, эгерде жалпы мүлк турак 

жана турак эмес жай менчик ээлери тарабынан башкарылса, 30 күндүн ичинде 

жергиликтүү каттоо органдарына берилет. 

5. Жергиликтүү каттоо органдары берилген маалыматтарды бекер алууга 

жана алардын келип түшкөн датасын жана убактысын көрсөтүү менен 

тиешелүү документтерди каттоого алгандыгы жөнүндө тил кат берүүгө 

милдеттүү. 

6. Көп батирлүү үйлөрдөгү турак жана турак эмес жайлардын менчик 

ээлеринин жалпы мүлкүндөгү менчиктин үлүшү жөнүндөгү маалыматтар 

жергиликтүү каттоо органдарына алар өзү келүү тартибинде кайрылганда 

кыймылсыз мүлк бирдигинин техникалык мүнөздөмөсү камтылган документке 

киргизилет. 

(КР 2013-жылдын 9-июлундагы N 124 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

39-статья. Кыймылсыз мүлккө жалпы менчик укуктарын 

мамлекеттик каттоо 

Менчиктин эки же андан көп тең ээлеринин кыймылсыз мүлк бирдигинин 

каттоо карточкасында төмөнкүдөй маалымат болууга тийиш: 
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- бул адамдар жалпы үлүштөгөн менчик укугунда биргелешкен тең ээлер 

болуп саналаары же биргелешкен жалпы менчик укуктарындагы ээлер болуп 

саналаары; 

- эгерде алар биргелешкен жалпы менчик укуктарындагы ээлер болуп 

саналса, анда ар бир менчик ээсинин менчик үлүшү көрсөтүлөт; 

- эгерде үлүштөлгөн менчиктин катышуучуларынын үлүштөрүнүн өлчөмү 

мыйзамдын негизинде аныкталбаса жана ага катышкандардын бардыгынын 

макулдугу белгиленбесе, үлүштөр бирдей болуп эсептелинет. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

40-статья. Ижара келишимдеринин мамлекеттик катталышы 

1. Кыймылсыз мүлк бирдигин 3 же андан көп жылдык мөөнөткө ижаралоо 

жөнүндө кандай гана келишим болбосун, катталат. 3 жылдан кем мөөнөткө 

ижаралоо же көмөкчү ижаралоо, ижара же көмөкчү ижара келишиминин 

тараптарынын каалоосу боюнча катталышы мүмкүн, бирок мурдагы ижара 

келишими катталбаган көмөкчү ижара катталбайт. 

2. Кыймылсыз мүлк бирдигинин бир бөлүгү ижараланган учурда каттоого 

берилүүчү документтер ижарачынын жана ижара берүүчүнүн жолу менен 

күбөлөндүрүлгөн ижаранын (көмөк ижаранын) чектери көрсөтүлүү менен 

кыймылсыз мүлк бирдигинин, ошол бөлүгүнүн планынын масштабдуу 

сүрөттөлүшүн камтууга тийиш. 

3. Көмөкчү ижараны, экинчи жолку ипотеканы же кыймылсыз мүлктүн 

түйшүккө салган (чектелген) бүткүл же бир бөлүгүнө тескеменин дагы башка 

түрүн белгилөөчү ар кандай документтер менчик ээсинин жазуу жүзүндөгү 

макулдугусуз катталбоого тийиш, эгерде мурда катталган ижара же ипотека 

жөнүндө келишимде башкача каралбаса. 

4. Ижаралоо келишими ижара мөөнөтү өткөндө же соттун чечими боюнча 

болбосо ижарачы менен ижарага берүүчүнүн ижара келишимин ыктыярдуу 

токтотуулары жөнүндө арыз беришине шарт түзүлгөндө же арыз берилгенде 

токтотулат. Ижара токтотулган учурда каттоо карточкасында тийиштүү белги 

коюлат. 

5. (КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамына ылайык күчүн 

жоготту) 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237, 2006-жылдын 16-

февралындагы N 58 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

41-статья. Ипотеканы мамлекеттик каттоо 
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1. Кыргыз Республикасынын граждандык мыйзамдарына ылайык 

кыймылсыз мүлктүн бардык ипотекалары кыймылсыз мүлктүн ошол 

ипотеканын заты болуп саналган бирдигине карата катталат. Ипотекада акча 

каражаттарын (кредит) берген банк же башка кредиттик уюм, же болбосо 

кыймылсыз мүлктү сатып алууга максаттуу заем берген башка юридикалык же 

жеке жак күрөө кармоочу болуп саналат. Ипотеканы мамлекеттик каттоо 

мыйзам күчүнөн улам, эгерде келишимде башкача белгиленбесе, укуктары 

ипотека менен оордогон жактын менчик укуктарын мамлекеттик каттоо менен 

бир мезгилде жүзөгө ашырылат. 

1-1. Мыйзам күчүнөн улам келип чыгуучу ипотека менен оордотулган 

мүлккө карата күрөө берүүчүнүн менчик укуктарынын пайда болушуна негиз 

болгон келишимди мамлекеттик каттоо кыймылсыз мүлккө карата Бирдиктүү 

мамлекеттик реестрге мыйзам күчүнөн улам келип чыгуучу ипотеканын пайда 

болушунда жазуу киргизүү үчүн негиз болуп саналат. Мыйзам күчүнөн улам 

келип чыгуучу ипотеканын пайда болушуна негиз болгон келишим кредиттик 

келишим жөнүндө же карыз алуу келишими жөнүндө маалыматты камтыган 

жобону же кредиттик келишимдин же карыз келишиминин (аралаш келишим) 

жоболорун камтууга тийиш. 

2. Заемчунун күрөөгө коюлган кыймылсыз мүлк бирдигин тескөөсүнө же 

аны кайрадан ипотекага тапшырышына тыюу салган ипотека келишиминин 

шарттары каттоо карточкасында көрсөтүлүүгө тийиш. Күрөөгө коюлган 

кыймылсыз мүлк бирдигин башкарууга укук берген документ (б.а. кайталанма 

ипотека) ипотека боюнча кредитордун ага макулдугусуз катталбайт. 

3. (КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамына ылайык күчүн 

жоготту) 

4. Каттоо органы заемчу ипотека боюнча төлөп берүүчү бардык сумма 

кредиторго төлөнүп берилгендиги жана заемчу кредиторго карата эч кандай 

милдети жоктугу жана эч кандай кошумча сумма төлөбөөгө тийиштиги 

жөнүндө далилдер алынганда ипотеканы жокко чыгара алат. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237, 2009-жылдын 30-мартындагы 

N 98, 2011-жылдын 8-декабрындагы N 230 Мыйзамдарынын редакцияларына 

ылайык) 

42-статья. Мамлекеттик жана муниципалдык менчик укуктарын 

мамлекеттик каттоо 

Мамлекеттик жана муниципалдык менчик укуктары, ошондой эле аларды 

түйшүккө салуулар (чектөөлөр) милдеттүү түрдө катталууга тийиш. 
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Укуктарды мамлекеттик каттоо үчүн мамлекеттик же муниципалдык 

менчикте турган кыймылсыз мүлккө ээлик кылуу, пайдалануу же тескөө 

укугуна ээ болгон тиешелүү ыйгарым укуктуу органдар кайрылат. 

Эгерде мамлекет же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жеке же 

юридикалык жакка мамлекеттик же муниципалдык менчикте турган 

кыймылсыз мүлктү пайдалануу укугун берсе, каттоо карточкасынын тиешелүү 

бөлүктөрүндө пайдалануу укугун кармоочунун аты-жөнү көрсөтүлөт, ал эми 

мамлекет же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы менчик ээси катары 

катталат. 

Укук белгилөөчү документ катары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

чечими же мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү же башкаруу боюнча 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими берилүүгө тийиш. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

43-статья. Ишеним каттардын жана ишенимге негизделген башка 

мамилелердин мамлекеттик катталышы 

1. Кыймылсыз мүлккө укуктардын келип чыгышы, өткөрүп берилиши, 

өзгөрүшү же токтотулушу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган 

учурларда ишенимге негизделип ишке ашырылат. Кыймылсыз мүлккө 

укуктардын шеним каттын негизинде келип чыгышы, өткөрүлүп берилиши, 

өзгөрүшү же токтотулушу жөнүндөгү документтер, эгерде ишеним кат расмий 

түрдө каттоо органына көрсөтүлбөгөн болсо, ошол документтер менен 

катталбаса, катталбайт. 

2. Опеканын же башка ишеним мамилелеринин негизинде жактар ээлеген 

кыймылсыз мүлккө укук, келишимдерди жана соттун чечимдерин кошкондо 

ишеним мамилелерин түзүүчү жана аныктоочу документтер каттоо органына 

берилгенде гана катталат. 

3. Мындай учурларда каттоо карточкасы менчик укугу ишеним мамилеси 

менен чектелгендигин көрсөтүүгө тийиш. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

44-статья. Сервитуттардын мамлекеттик катталышы 

1. Ушул Мыйзамдын 6-статьясында көрсөтүлгөндөн башка бардык 

сервитуттар, ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык катталат. 

2. Сервитутту белгилөөчү документти каттоодо каттоо карточкасында 

сервитут берүү мөөнөтү жана шарты көрсөтүлүүгө, ошондой эле ушундай 

toktom://db/33789
toktom://db/33789


259 
 

сервитут менен чектелген кыймылсыз мүлк бирдиги жана мындай сервитуттан 

пайда алуучу кыймылсыз мүлк бирдиги баяндалууга тийиш. 

3. Сервитут белгилөөчү документке зарыл учурда кыймылсыз мүлк 

бирдигинин сервитуттун жайгашкан ордун жана аракет чөйрөсүн көрсөткөн 

пландары тиркелет. 

4. (КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамына ылайык күчүн 

жоготту) 

5. Эгерде документте сервитуттун колдонулуш мөөнөтү аталбаса, анда 

анын чексиз колдонулушу жана сервитуттардын кыймылсыз мүлк бирдигинин 

андан аркы укук ээлеринде милдеттүү сакталышы жөнүндөгү эреже 

колдонулат. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

45-статья. Соттун банкротчулук жөнүндөгү билдирүүлөрүн жана 

чечимдерин мамлекеттик каттоо 

1. Банкрот болгон юридикалык жактарды жоюу же кайрадан уюштуруу 

ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык көзөмөлдөөгө укуктуу 

органдар, ошол юридикалык жак ага таандык кыймылсыз мүлк укугун 

ажыратып алууга укуксуз экендиги жөнүндө каттоо органына чечим кабыл 

алынган күндөн тартып он күндүк мөөнөттө билдирүү берүүгө милдеттүү. 

2. Сот тарабынан жеке ишкер банкрот (кудуретсиз) болуп таанылган 

учурда, каттоо органына чечим кабыл алынган күндөн тартып жети күндүк 

мөөнөттө соттун ошол чечими көрсөтүлөт. 

3. Каттоо органы соттун мындай чечиминин же билдирүүсүн алган учурда, 

бул тууралу маалыматты каттоо карточкасынын чектөө бөлүмүнө киргизет, ал 

эми билдирүүнүн түп нускасы же соттун чечиминин көчүрмөсү аталган 

кыймылсыз мүлк бирдигинин каттоо ишине катталат. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

46-статья. Сот актылары менен белгиленген укуктарды мамлекеттик 

каттоо 

1. Кыймылсыз мүлккө сот актылары менен белгиленген укук ушул 

Мыйзамда башка укуктар үчүн белгиленген тартипте катталат. 

2. Кыймылсыз мүлк укугуна тиешелүү сот актылары менен кандай гана 

болбосун ал каттоо органына келип түшүрүү менен, ал акты мыйзамдуу күчүн 

кирген-кирбегендигине карабастан ал сот тарабынан кабыл алынган учурдан 
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баштап катталат. Соттун мындай актылары боюнча даттануулар же каршы 

болуулар да катталат. 

3. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды 

кошпогондо, сот акты күчүнө киргенге чейин талаштын жүйөсү болуп саналган 

кыймылсыз мүлккө бүтүмдөрдү жасоого тыюу салынат. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

47-статья. Сатылып алынышынын кечеңдешинен келип чыккан 

укуктардын мамлекеттик катталышы 

Бир мүлктү сатылып алынышынын кечеңдешинин аркасында алган 

жактын кыймылсыз мүлккө менчик укугу келип чыгат жана ал укук тийиштүү 

укугу бар орган тарабынан берилген документтин негизинде катталат. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

47-1-статья. Иш жүзүндөгү аянты укук белгилөөчү документтерге 

туура келбеген жер участокторуна укуктарды каттоонун өзгөчөлүктөрү 

Жергиликтүү бийликтин тиешелүү органдары менен жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдары архитектура жана курулуш боюнча аймактык 

органдар менен бирдикте иш жүзүндөгү аянт менен укук белгилөөчү 

документтерде белгиленген аянттын ортосундагы жер участогунун мүмкүн 

болгон ашыкча аянтын аныктоого милдеттүү, ал мамлекеттик каттоодон өтүүгө 

тийиш. Белгиленген тартипте башка объектке бөлүнгөн аймакка 1999-жылга 

чейин кыймылсыз мүлктүн объекти курулса, катталууга тийиш болгон жер 

участогунун аянты белгиленген тартипте кабыл алынган ченемдерге ылайык 

аныкталат. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

47-2-статья. Милдеттүү нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбаган 

келишимдердин негизинде кыймылсыз мүлккө карата пайда болгон 

укуктарды мамлекеттик каттоо 

1. Нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбаган, ээликтен ажыратуу 

келишимдеринин негизинде кыймылсыз мүлккө карата пайда болгон укуктарды 

каттоону жергиликтүү каттоо органы жүзөгө ашырат. 

2. Келишимдин, арыздын жана башка документтердин долбоорлору бүтүм 

түзгөн жактар тарабынан берилиши же жергиликтүү каттоо органы тарабынан 

түзүлүшү мүмкүн. Эгерде келишимдин долбоору бүтүм түзгөн жактар 
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тарабынан берилсе, жергиликтүү каттоо органы келишимдин мазмунунун 

тараптардын чыныгы ниеттерине ылайыктуулугун, бүтүмдүн Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбегенин, келишимде 

бардык олуттуу шарттар көрсөтүлгөнүн текшерүүгө милдеттүү. Кыймылсыз 

мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоо үчүн негиз болгон келишимдердин, 

арыздардын жана башка документтердин долбоорлорун түзүүнү жергиликтүү 

каттоо органы бүтүмдүн кайсыл болбосун тарабынын өтүнүчү боюнча жүзөгө 

ашырат. 

3. Жергиликтүү каттоо органы бүтүмдүн бардык катышуучуларына анын 

мазмунун жана маанисин, тараптардын укуктарын жана милдеттерин ар 

тараптуу жана толук түшүндүрүүгө, кесепеттери жөнүндө эскертүүгө, 

кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоонун башка маселелери боюнча 

түшүндүрмө берүүгө милдеттүү. Эгерде бүтүмдүн катышуучуларынын кимдир-

бирөөсү мамлекеттик жана расмий тилди билбесе, жол-жоболонуп жаткан 

документтердин тексти ага котормочу тарабынан которулуп берилүүгө тийиш. 

4. Жергиликтүү каттоо органынын милдеттүү нотариалдык 

күбөлөндүрүүнү талап кылбаган ээликтен ажыратуу келишимдерин каттоо 

боюнча иш-аракеттерге ыйгарым укуктуу адистери Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына каршы келген иш-аракеттерди жасаган учурда мыйзамда 

белгиленген тартипте жоопкерчилик тартышат. 

5. Жергиликтүү каттоо органынын милдеттүү нотариалдык 

күбөлөндүрүүнү талап кылбаган ээликтен ажыратуу келишимдерин каттоо 

боюнча иш-аракеттерге ыйгарым укуктуу адистери жеке жана юридикалык 

жактарга алардын укуктарын ишке ашырууга жана мыйзамдуу 

кызыкчылыктарын коргоого көмөк көрсөтүүгө; жеке жана юридикалык 

жактарга укуктарын жана милдеттерин түшүндүрүүгө; юридикалык жактан 

маалыматсыздыктары аларга зыян келтирбеши үчүн жасалып жаткан иш-

аракеттердин кесепеттери тууралуу эскертүүгө; кесиптик ишин жүргүзүүгө 

байланыштуу өздөрүнө дайын болгон маалыматтарды жашырууга, анын ичинде 

мыйзамда каралган учурлардан тышкары, ыйгарым укуктары токтогон же 

жумуштан кеткенден кийин да; милдеттүү нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап 

кылбаган ээликтен ажыратуу келишимдери Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына же Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, 

мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге 

ылайык келбеген учурларда алардын негизинде пайда болгон иш-аракеттерди 

жасоодон баш тартууга милдеттүү. 

Жергиликтүү каттоо органынын милдеттүү нотариалдык күбөлөндүрүүнү 

талап кылбаган, ээликтен ажыратуу келишимдерин каттоо боюнча иш-
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аракеттерге ыйгарым укуктуу адистери өз милдеттерин ушул Мыйзамга, 

Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык 

аткарышат. Эгерде милдеттүү нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбаган, 

ээликтен ажыратуу келишиминин негизинде келип чыккан иш-аракеттерди 

жасоого байланыштуу адиске каршы жазык иши козголсо, жергиликтүү каттоо 

органынын милдеттүү нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбаган ажыратуу 

келишимдерин каттоо боюнча иш-аракеттерди жасоого ыйгарым укуктуу 

адисти сот жашыруун сырды сактоо милдетинен бошотушу мүмкүн. 

Жогорку юридикалык билимге ээ болгон, каттоочу болуп 1 жылдан кем 

эмес иштеген, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу 

органда окуу курсунан өткөн Кыргыз Республикасынын жараны жергиликтүү 

каттоо органынын милдеттүү нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбаган 

кыймылсыз мүлктү ажыратуу келишимдерин каттоо боюнча иш-аракеттерди 

жасоого ыйгарым укуктуу адис боло алат. 

6. Жергиликтүү каттоо органы бүтүмгө катышкан бардык адамдар 

өздөрүнүн иш-аракеттеринин маанисин түшүнүүгө же аны жетектөөгө 

жөндөмдүүбү, бүтүм түзүүдө жаңылышкан жокпу, алар бүтүм түзгөн 

тараптардын алдоо, коркутуу, күчкө салуу кара ниети же оор жагдайлардын 

бар-жогун аныктоо үчүн мүмкүн болгон бардык чараларды көрүүгө милдеттүү. 

7. Жергиликтүү каттоо органы бүтүмдүн ар бир катышуучусунун 

инсандыгын жана анын колтамгасынын аныктыгын, жарандардын 

жоопкерчиликке жарамдуулугун жана бүтүмгө катышып жаткан юридикалык 

жактардын жана жеке ишкерлердин укукка жөндөмдүүлүгүн текшерет. 

Келишимге, арызга, башка документке бүтүмдүн катышуучусунун өкүлү кол 

коюлган учурда жергиликтүү каттоо органы тарабынан анын ыйгарым укугу 

текшерилет. Өкүлдөрдүн ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына ылайык жол-жоболонгон ишеним кат менен ырасталышы керек. 

8. Жергиликтүү каттоо органы каттоого берилген документтердин 

көчүрмөлөрүн түп нускалары менен салыштырууга жана бүтүмдүн 

тараптарынын, ошондой эле документтердеги башка адамдардын 

колтамгаларынын аныктыгын текшерүүгө милдеттүү. 

Каттоочу кыймылсыз мүлктүн аны ажыратып жаткан адамга таандыгын 

жана ажыратылып жаткан мүлккө болгон оордотуучу жана чектөөчү 

жагдайларды текшерүүгө милдеттүү. 

9. Эгерде жаран дене-мүчөсүнүн кемчилдигинен, оорусунун кесепетинен 

же башка жүйөлүү себептерден улам өз колу менен кол кое албаса, анын 

тапшырмасы боюнча анын өзүнүн жана каттоочунун катышуусунда бүтүмгө, 

арызга же башка документке, жарандын өз колу менен документке кол кое 
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албаганынын себебин көрсөтүү менен башка жаран (бүтүм анын пайдасына 

бекитилген жарандан, каттоочу органдын кызматкеринен башка) кол кое алат. 

10. Эгерде берилген документтин аныктыгы шек туудурса, анда 

жергиликтүү каттоо органы аны тийиштүү органга экспертизага жиберүүгө 

укуктуу. 

11. Жергиликтүү каттоо органы каттоо аракеттерин жүргүзүү үчүн зарыл 

болгон маалыматтарды жана документтерди мамлекеттик органдардан, башка 

мамлекеттик уюмдардан суроого укуктуу. 

12. Милдеттүү нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбаган 

келишимдердин негизинде пайда болгон кыймылсыз мүлккө укуктарды 

мамлекеттик каттоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган 

тартипте жүзөгө ашырылат. 

(КР 2012-жылдын 8-августундагы N 155 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

8-глава 

 Талаштардын чечилиши 

48-статья. Кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоо менен 

байланышкан талаштарды кароого ыйгарым укуктуу органдар 

Кыймылсыз мүлккө кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү 

байланышкан талаштар укуктарды мамлекеттик каттоо боюнча ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органдын Ведомстволор аралык эксперттик комиссиясы, 

бейтарап сот жана соттор тарабынан каралат. 

Кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоо менен байланышкан 

талаштарды сотко чейин кароонун тартиби таламдаш жактарды сотко кайрылуу 

укугунан ажыратпайт. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237, 2011-жылдын 8-декабрындагы 

N 230 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

49-статья. Талаштын болуусу жөнүндө билдирүү 

Кыймылсыз мүлк укугуна тиешелүү талаш келип чыкса, доомат арызы 

келип түшкөн, аны иш өндүрүшүнө алган тийиштүү укугу бар орган же сот 

каттоо органына жети күндүк мөөнөттө талаш кырдаалынын бар экендигин 

билдирүүгө тийиш. Бул тууралу каттоо органы тийиштүү кыймылсыз мүлк 

бирдигинин каттоо карточкасына жазуу киргизет. Тийиштүү органдардын 

талаштар боюнча чечимдери кыймылсыз мүлк бирдигинин каттоо 
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карточкасында катталат. Тийиштүү укугу бар органдын чечимине тараптардын 

бири макул болбосо, мындай чечим сотко даттанылат. 

(КР 2011-жылдын 8-декабрындагы N 230 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

9-глава 

 Кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик 

каттоонун бирдиктүү тутумун каржылоо 

(Главанын аталышы 

КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамынын 

редакциясына ылайык) 

50-статья. Укуктарды мамлекеттик каттоонун бирдиктүү тутумунун 

органдары аткаруучу иштердин акысынын өлчөмү жана төлөө тартиби 

Укуктарды мамлекеттик каттоо, жерге жайгаштыруу, кыймылсыз мүлк 

бирдигинин техникалык чен-өлчөмдөрүн аныктоо боюнча иштерге, маалымат 

берүү, кыймылсыз мүлктү баалоо үчүн, ошондой эле башка иштерге акынын 

өлчөмү жана төлөө тартиби Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук 

актыларына ылайык белгиленет. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

51-статья. Каражаттарды бөлүштүрүү 

Каттоо органдарынын ишинен келип түшүүчү каражаттар каттоо 

тутумунун иштөөсү боюнча чыгымдарды жабууга багытталат. 

(КР 2018-жылдын 26-майындагы N 55 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

51-1-статья. Укуктарды мамлекеттик каттоонун бирдиктүү тутумун 

каржылоо булактары 

Укуктарды мамлекеттик каттоонун бирдиктүү тутумун каржылоо 

булактары болуп төмөнкү каражаттар саналат: 

- республикалык бюджет; 

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө төлөөдөн түшкөн; 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка 

булактар. 

(КР 2018-жылдын 26-майындагы N 55 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 
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10-глава 

 Мамлекеттик каттоонун бирдиктүү тутумуна 

өтүү 

52-статья. Каттоо органдарынын ачылышы  

(КР 2003-жылдын 19-декабрын дагы N 237 Мыйзамына ылайык алынып 

салынды) 

53-статья. Жергиликтүү каттоо органдарынын ачылышынан келип 

чыгуучу юридикалык жагдайлар 

Жергиликтүү каттоо органынын расмий ачылышы жөнүндө кыймылсыз 

мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органынын чечими чыгарылган учурдан баштап: 

аталган каттоо аймагына ушул Мыйзамдын колдонулушу жайылтылат. 

жергиликтүү каттоо органы аталган каттоо аймагында кыймылсыз мүлк 

укуктарын каттоого укуктуу бирден-бир мамлекеттик орган катары 

эсептелинет; 

кыймылсыз мүлк укуктарын каттаган бардык мамлекеттик жана башка 

органдар (уюмдар) аталган каттоо аймагында кыймылсыз мүлк укугун каттоо 

боюнча өзүнүн ишин токтотот; 

кыймылсыз мүлк укуктары же аларды чектөөлөр менен болгон бардык 

бүтүмдөр жергиликтүү каттоо органында катталат жана мурда каттоо 

жүргүзгөн эч бир мамлекеттик же башка органдарда (уюмдарда) катталышы 

мүмкүн эмес; 

кыймылсыз мүлккө укукту белгилөөчү жана укукту чектөөчү 

документтерди жол-жоболоштуруучу жана берүүчү мамлекеттик органдар жана 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары кыймылсыз мүлккө укуктарды 

жана аны менен болгон бүтүмдөрдү каттоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык, 

бул документтердин көчүрмөлөрүн 5 күндүк мөөнөттө кыймылсыз мүлк 

бирдиги жайгашкан жердеги жергиликтүү каттоо органдарына электрондук 

жана кагаз жүзүндө жөнөтүүгө милдеттүү; 

укук белгилөөчү жана укукту чектөөчү документтердин күбөлөндүрүлгөн 

көчүрмөлөрүн бербегени же өз убагында жибербегени үчүн жооптуу ыйгарым 

укуктуу адам Кыргыз Республикасынын администрациялык мыйзамдарында 

каралган тартипте жоопкерчилик тартат; 

ушул учурга карата колдонулуп келген, кыймылсыз мүлк укуктарын 

мамлекеттик башка органдарда (уюмдарда) каттоону талап кылган, ушул 

Мыйзамга ылайык келбеген бардык ченемдик укуктук актылар ушул бөлүгүндө 
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юридикалык күчүн жоготту деп эсептелинет жана ушул мыйзамга 

ылайыкталат; 

кыймылсыз мүлккө болгон укуктарга укук белгилөөчү документтери бар 

мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 

укуктарды мамлекеттик каттоонун бирдиктүү тутумунун органдарынын суроо-

талабы боюнча кыймылсыз мүлккө укуктарды жана алар менен болгон 

бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоого керектүү болгон зарыл документтерди 

акысыз берүүгө жана мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдарынын архивдерине тоскоолдуксуз кирүү мүмкүндүгүн 

берүүгө милдеттүү; 

каттоо аймагында жергиликтүү каттоо органы ачылганга чейин болгон 

кыймылсыз мүлккө укуктар юридикалык жактан жарактуу бойдон калат жана 

тутумдук каттоо учурунда кайра катталууга тийиш. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237, 2011-жылдын 8-декабрындагы 

N 230, 2017-жылдын 10-февралындагы N 23 Мыйзамдарынын редакцияларына 

ылайык) 

54-статья. Мурдагы укуктардын жарактуулугу 

(КР 2003-жылдын 19-дека брындагы N 237 Мыйзамына ылайык алынып 

салынды) 

11-глава 

 Тутумдук каттоо 

55-статья. Тутумдук каттоону жүргүзүү 

1. Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик орган тутумдук каттоону жүргүзүү жана өздөштүрүү тартибин 

белгилөөгө зарыл жоболорду жана түрлөрдү иштеп чыгарат. 

2. Жергиликтүү каттоо органдары тарабынан кыймылсыз мүлккө 

укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын 

планына ылайык кыймылсыз мүлккө укуктарды тутумдук каттоо жүргүзүлөт. 

Тиешелүү каттоо зонасында тутумдук каттоону өткөргөн учурда турган, 

бирок укук ээсинин жоктугунан катталбаган кыймылсыз мүлккө болгон 

укуктар өз ыктыяры менен бекер катталышы мүмкүн. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237, 2011-жылдын 8-декабрындагы 

N 230 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

56-статья. Кыймылсыз мүлк бирдиктерин тутумдук текшерүүнүн 

натыйжаларын коомчулукка жарыялоо тартиби 
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1. Каттоо кварталында (кварталдарында) же секторунда тутумдук 

текшерүүнү аяктагандан кийин жеке жана юридикалык жактарды тутумдук 

текшерүүнүн натыйжалары менен тааныштыруу үчүн коомчулукка жарыялоо 

өткөрүлөт. 

Коомчулукка жарыялоонун мөөнөтү 45 календарлык күндү түзөт. 

Коомчулукка жарыялоо жалпыга жеткиликтүү болгондой жайда 

өткөрүлөт, ал жерде укук ээлери жөнүндө маалыматтар жана индексацияланган 

каттоо карталары жайгаштырылат. 

Укук ээлери жөнүндөгү маалыматтар төмөндөгүлөрдү камтууга тийиш: 

- кыймылсыз мүлк бирдигинин окшоштурулган кодун; 

- кыймылсыз мүлк бирдигинин дарегин; 

- укук ээсинин фамилиясын, атын, атасынын атын; 

- кыймылсыз мүлк бирдигинин эмнеге иштетилерин; 

- менчиктин түрүн; 

- укук белгилөөчү документ боюнча белгиленген аянт жана кыймылсыз 

мүлк бирдигинин иш жүзүндөгү аянтын; 

- түйшүккө салуунун (чектөөнүн) түрүн, ошондой эле эскертүүнү. 

Мамлекеттик бийликтин жергиликтүү органдары жана жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдары төмөндөгүлөргө милдеттүү: 

1) кыймылсыз мүлккө укуктар жөнүндөгү колдо болгон укук белгилөөчү 

документтерди, ошондой эле картографиялык материалдарды ушул 

Мыйзамдын 53-статьясында аныкталган тартипте берүүгө; 

2) тутумдук каттоонун максаттары жөнүндө түшүндүрүү иштерин 

жүргүзүүгө; 

3) коомчулукка жарыялоону жүргүзүү үчүн бөлмөлөрдү берүүгө; 

4) коомчулукка жарыя кылуу пункттарында кезметчиликти уюштурууга; 

5) катталган укуктар жөнүндө укук ээлерине маалымдама жөнөтүүгө; 

6) менчик укуктарын мыйзамдаштыруу жөнүндө чечимдерди кабыл алууга 

жана укук белгилөөчү документтерди берүүгө. 

2. Ошол эле 45 күндүк мөөнөттө кандай гана жеке же юридикалык жак 

болбосун, кыймылсыз мүлк бирдигин көрсөтүп жана индекстелген каттоо 

картасында жана каттоо карточкасында тутумдук каттоо учурунда келтирилген 

бардык каталарды же так эместикти көрсөтүү менен каттоо органына жазуу 

түрүндө доомат менен кайрыла алат. Белгиленген 45 күндүк мөөнөт өткөндөн 

кийин коюлган дооматтар кабыл алынбайт. Алар ушул Мыйзамдын 48 жана 49-

статьяларында белгиленген тартипте чечилет. 
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3. Коомчулукка жарыялоо үчүн берилген 45 календарлык күн аяктагандан 

кийин доомат коюлбаган жана кыймылсыз мүлк бирдигине тиешелүү укук 

белгилөөчү документтери бар бардык укуктар жана түйшүккө салуулар 

(чектөөлөр) мамлекеттик каттоодон өттү деп эсептелинет. Каттоо карточкасына 

тиешелүү жазуу жазылат. Укуктар мамлекеттик каттоодон өткөн учурдан 

тартып 30 күндүн ичинде маалымдама аларды кийин менчик ээлерине 

тапшыруу үчүн жергиликтүү бийлик органдарына берилет. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

56-1-статья. Тутумдук каттоонун жүрүшүндө кыймылсыз мүлк 

бирдигине укуктарды таануу жана каттоо жөнүндө чечим кабыл алуунун 

тартиби 

1. Иш жүзүндөгү аянт менен кыймылсыз мүлккө болгон укук белгилөөчү 

документтерде көрсөтүлгөн аянттын ортосунда ушул Мыйзамдын 47-1-

статьясына ылайык белгиленген жол берилүүчү өлчөмдөн ашыкча айырма 

белгилүү болгон учурда жергиликтүү каттоо органдары тутумдук текшерүүнүн 

материалдарын тиешелүү чечим кабыл алуу үчүн жергиликтүү бийлик 

органдарына жана башка ыйгарым укуктуу органдарга жиберет. 

2. Ушул статьянын 1-пунктунда аталган органдар тутумдук текшерүүнүн 

материалдарын алган учурдан тартып 10 күндүн ичинде тиешелүү чечим кабыл 

алууга милдеттүү. Кыймылсыз мүлк бирдигине укуктарды таануу же тааныбоо 

жөнүндөгү чечим кыймылсыз мүлктүн ар бир бирдиги боюнча же бир нече 

бирдиги боюнча кабыл алынышы мүмкүн. 

3. Эгерде тутумдук каттоо жүргүзүү учурунда сервитуттар табылса, анын 

бар экендиги укук белгилөөчү документтер тарабынан тастыкталбаса, анда 

тутумдук каттоо боюнча адистер алардын жайгашуусун карталарда 

чагылдырууга жана кыймылсыз мүлк бирдигин сервитут менен түйшүккө салуу 

(чектөө) фактысынын негизинде каттоо жүргүзүүгө тийиш. 

4. Үйдүн тегерегиндеги жер участокторунун, өзгөчө турган көп батирлүү 

үйдүн турак жай жана турак жайлык эмес бөлмөлөрдүн менчик ээлеринин 

чегин белгилөө жана үйдүн жанындагы жер участогуна укуктарды каттоо 

алгачкы укук белгилөөчү документтердин негизинде (курулуш жана башка 

үчүн жер участокторун берүү тууралу чечимдер) жүргүзүлөт, аларда жер 

участогунун чектери жана аянттары жөнүндөгү маалыматтар камтылат, Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык жалпы пайдалануудагы жана башка 

жерлерди кошпогондо. 
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Өзгөчө турган көп батиралүү үйдүн тегерегиндеги жер участогунун 

чектерин белгилөөчү алгачкы документтер жок болгон учурда, көп батиралүү 

үйлөрдүн тобун курганга жер участогун бергенде үйдүн тегерегиндеги 

участоктун чектери башкаруунун ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын 

аймактык бөлүктөрү ырастаган, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 

бекитилген ченемдерге ылайык иштелип чыккан чектердин долбоорунун 

негизинде белгиленет. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

57-статья. Тутумдук каттоо маселелери боюнча талаштардын 

чечилиши 

1. Кыймылсыз мүлк бирдигине карата доомат коюлган жазуу түрүндөгү 

арызды алган каттоо органы талашты бардык кызыккан талаптардын өз ара 

макулдашуусу аркылуу чечүү чараларын көрөт. Мындай макулдашылган 

оңдоолор жана чечимдер каттоо органы ырастаган документте жазылып, бул 

тууралу каттоо карточкасында белгиленип, ал мамлекеттик каттоо жөнүндөгү 

расмий документ статусуна ээ болот. 

2. Кызыккан бардык тараптардын өз ара макулдугу боюнча чечилиши 

мүмкүн болбогон талаш кырдаалдар макулдашуу комиссиясына өткөрүп 

берилип, ал эми каттоо карточкасында мындай талаш кырдаал жөнүндө 

жазылат. 

Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан туруктуу иштөөчү макулдашуу 

комиссиясы түзүлөт. Комиссиянын курамына жергиликтүү кеңештердин, 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү, архитектура жана 

курулуш боюнча аймактык бөлүктөрдүн, жергиликтүү каттоо органынын, жер 

жана агрардык реформа боюнча борбордун өкүлдөрү киришет. 

Макулдашуу комиссиясынын талаш маселени кароосу талашып жаткан 

жактардын, алардын өкүлдөрүнүн жана башка таламдаш адамдардын 

милдеттүү түрдө катышуусу менен өткөрүлөт. 

Макулдашуу комиссиясынын чечими менен макул болбогон учурда 

тараптар ведомство аралык комиссияга, бейтарап сотко же тийиштүү сот 

кайрылууга укуктуу. 

3. (КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамына ылайык алынып 

салынды) 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237, 2006-жылдын 16-

февралындагы N 58 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 
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58-статья. Ушул Мыйзамдын күчүнө киришинин тартиби 

1. Ушул Мыйзам расмий түрдө жарыяланган учурдан тартып күчүнө 

кирет. 

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү мурда кабыл алынган бардык 

ченемдик укуктук актыларды ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. 

(КР 2003-жылдын 19-декабрындагы N 237 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

  

Кыргыз 

Республикасынын 

Президенти 

  А.Акаев 

  

1998-жылдын 26-

ноябрында 

  Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

Мыйзам чыгаруу 

жыйыны тарабынан 

кабыл алынган 

 
 

    Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн 

2010-жылдын 8-

декабрындагы 

N 311 токтому менен 

бекитилген 

Жер участогуна болгон укукту күбөлөндүрүүчү 

документтерди тариздөө жана берүү тартиби 

тууралуу 

ЖОБО 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 24-мартындагы № 151 

токтомунун редакциясына ылайык) 

1. Жалпы жоболор 
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1. Жер участогуна болгон укукту күбөлөндүрүүчү документтерди тариздөө 

жана берүү тартиби тууралуу бул Жобо Кыргыз Республикасынын 

Конституциясына, Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, "Кыймылсыз 

мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөргө укуктарды мамлекеттик каттоо 

жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип чыккан, 

жеке жана юридикалык жактарга жер участогуна болгон укукту 

күбөлөндүрүүчү документтерди (мындан ары - укук күбөлөндүрүүчү 

документтер) тариздөө жана берүү тартибин белгилейт. 

2. Жер участогун менчикке же пайдаланууга берүүдө укук күбөлөндүрүүчү 

документтер болуп саналат: 

- жер участогуна жеке менчик укугу тууралуу мамлекеттик акт; 

- жер участогун мөөнөтсүз пайдалануу укугу (мөөнөтүн көрсөтпөстөн) 

тууралуу мамлекеттик акт; 

- жер участогун убактылуу пайдаланууга укук берген күбөлүк же ижара 

келишими; 

- жер участогуна жеке менчик укугу тууралуу күбөлүк. 

3. Жер участогуна жеке менчик укугу тууралуу мамлекеттик акт короо-

жай, бакча-дачалык жер участокторуна, турак жана дачалык үйлөрдү курууга 

бөлүнгөн, турак жана дачалык үйлөргө бекитилген, имараттары жана 

курулмалары менен менчиктештирилген, анын ичинен соодалашып сатып 

алынган жер участокторуна менчик укугун алган жеке жана юридикалык 

жактарга берилет. 

Жер участогуна жеке менчик укугу тууралуу мамлекеттик акт укук 

бекитүүчү документтердин негизинде, башкача айтканда сатып алуу-сатуу, 

белек кылуу, жер участогун алмашуу келишимдеринин, соттун чечиминин, жер 

участогун менчикке берүү тууралуу ыйгарым укуктуу органдын (жергиликтүү 

мамлекеттик администрация, ыйгарым укуктуу органдын токтому) токтомунун 

негизинде, ошондой эле имаратты, курулманы, имарат ичин менчикке өткөрүү 

тууралуу менчиктештирилген документтердин (күбөлүк же атайын ыйгарым 

укуктуу органдын чечими) негизинде берилет. 

Ошондой эле Жер участогуна жеке менчик укугу тууралуу мамлекеттик 

акт тийиштүү райондун, шаардын административдик чегиндеги жер участогуна 

таризделет. 

4. Жер участогун мөөнөтсүз (мөөнөтүн көрсөтпөстөн) пайдалануу укугу 

тууралуу мамлекеттик акт жер участогун мөөнөтсүз пайдаланууга берүү 

тууралуу ыйгарым укуктуу органдын токтомунун негизинде мүлк чарба 
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жүргүзүү же оперативдүү башкаруу укугунда бекитилип берилген мамлекеттик 

жана муниципалдык жер пайдалануучуларга берилет. 

5. Жер участогун убактылуу пайдалануу укугуна күбөлүк мөөнөттүү 

(убактылуу) пайдалануу укугу жана/же ижара келишими тууралуу ыйгарым 

укуктуу органдын (жергиликтүү мамлекеттик администрация, жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органы) токтомунун негизинде жер участогун мөөнөттүү 

(убактылуу) пайдаланууга алган жеке жана юридикалык жактарга берилет. 

6. Жер участогуна жеке менчик укугу тууралуу күбөлүк жеке адамга жер 

үлүшүн берүүдө жана тариздөөдө төмөнкү учурларда берилет: 

- Жер кодекси ишке киргенден кийин жер үлүштөрүн алган жарандарга; 

- кат жүзүндөгү арыздын негизинде, жер үлүшүн пайдалануу укугуна 

мурда берилген Күбөлүктү жер участогуна жеке менчик укугу тууралуу 

Күбөлүккө өз эрки менен алмаштырууну каалаган жер үлүштөрүнүн ээлерине; 

- жарабай калгандардын, жоголгондордун ордуна (дубликат катары); 

- жер үлүшүнө бүтүм бекитүүдө жер үлүшүнүн жаңы ээсине; 

- ар тараптуу укук алуучулук тартибинде жер үлүшүнө укук өткөрүп 

берүүдө; 

- мурастоонун натыйжасында жер үлүшүнө укук өткөрүүдө. 

(Сегизинчи абзац КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 24-мартындагы № 151 

токтомуна ылайык күчүн жоготту) 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 24-мартындагы № 151 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо 

кызматынын алдындагы Кадастр жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо 

департаментинин жергиликтүү каттоо органдары (мындан ары - жергиликтүү 

каттоо органы) укук күбөлөндүрүүчү документтерди тариздөөнү жана берүүнү 

ишке ашырат. 

Укук күбөлөндүрүүчү документтердин бланктары так отчеттуулук 

документ болуп саналат. 

8. Укук бекитүүчү документтердин жараксыздыгы тууралуу сот 

органынын чечими кабыл алынганда жер участогуна укук күбөлөндүрүүчү 

документтерди жокко чыгаруу жергиликтүү каттоо органынын буйругу менен 

ишке ашат. 

9. Жер участогуна укук күбөлөндүрүүчү документтерди тариздөө жана 

берүү боюнча кызматтарга акы төлөнөт жана белгиленген тартипте бекитилген 

ченемдерге жана бааларга ылайык аткарылат. 
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Жергиликтүү каттоо органы тарабынан жер кадастры жана кыймылсыз 

мүлккө болгон укуктарды каттоо маселелерин жөнгө салган ыйгарым укуктуу 

орган аныктаган жана монополияга каршы орган менен макулдашылган 

мөөнөттө укук күбөлөндүрүүчү документтер арыз ээсине берилет. 

10. Бөлүнбөгөн жана жалпы пайдалануудагы жер участокторуна анын 

бөлүнбөгөндүгүн жана жалпы пайдаланууда тургандыгын көрсөтүү менен 

тийиштүү укук күбөлөндүрүүчү документтер берилет. 

11. Жер участогун бөлүүдө же кошууда жергиликтүү каттоо органы 

тарабынан жер участогун бөлүү же кошуу долбооруна ылайык укук 

күбөлөндүрүүчү документ берилет. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 24-мартындагы № 151 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

2. Тариздөөнүн тартиби 

12. Укук күбөлөндүрүүчү документтерди тариздөөдө жеке же юридикалык 

жак арызы жана толук укук ырастоочу документтери менен жергиликтүү 

каттоо органына кайрылат. 

13. Убактылуу пайдаланууга жер участогун берүү мөөнөтү тийиштүү 

документте көрсөтүлөт. 

14. Укук күбөлөндүрүүчү документтер жеринде түзүлөт, анткени ал укук 

күбөлөндүрүүчү документтерди түзүү боюнча кийинки иштерге негиз болуп 

саналат. 

15. Укук күбөлөндүрүүчү документтер жер участокторун берүү боюнча 

делонун негизинде мамлекеттик жана расмий тилдерде эки нускада толтурулат 

жана жергиликтүү каттоо органынын башчысы кол коет. 

Делонун курамына жер участогунун чектери аныкталган кадастрдык план 

кирет. Жер участогунун кадастрдык планына чектеш жер пайдалануучулар же 

жер участокторунун ээлери киргизилүүгө тийиш. 

16. Укук күбөлөндүрүүчү документтерде төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

- экинчи бетинде: 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын укук ырастоочу документинин 

аталышы, күнү, номери жана жер ээсинин же жер пайдалануучунун аты; 

жер участогунун жалпы аянты, анын ичинен жерлердин түрлөрүн көрсөтүү 

менен аянты; 

жер пайдалануунун категориясы жана максаттуу багыты; 
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Кыймылсыз мүлккө укуктардын бирдиктүү мамлекеттик реестринде 

кыймылсыз мүлк бирдигине укуктардын катталган күнү жана номери; 

жергиликтүү каттоо органынын аталышы; 

жер участогунун ээсинин же пайдалануучунун аты; 

- укук күбөлөндүрүүчү документтин үчүнчү бетинде: 

таблицанын биринчи графасына пландык-картографиялык материалда 

көрсөтүлгөн участоктун номери, башкача айтканда контурдун номери жазылат; 

экинчи графага жер участогунун бирдейлештирилген номери, башкача 

айтканда Кыргыз Республикасынын аймагында кайталанбаган 

бирдейлештирилген код (каттоо номерлеринин жыйындысы) жазылат; 

үчүнчү графага жер участогунун жайгашкан жери - калктуу конуштарда 

так почталык дареги жазылат. 

Чектер чектешкен чарбалык субъекттердин чектери боюнча тамгалар 

менен белгиленет жана жер кадастры боюнча иштерди жүргүзгөн жергиликтүү 

каттоо органынын тийиштүү түзүмдүк бөлүмүнүн аткаруучусу тарабынан кол 

коюлат; 

- төртүнчү бетинде: 

алдыңкы сол бурчунда көрсөтүлгөн тийиштүү өлчөмдөгү план чийилет; 

аралыктар метр менен, чектердин багыты жана бурулуш чекиттер 

көрсөтүлөт; 

жер участогунун аянты; 

жер участогунун чегинин бурулуш чекиттеринин номерлери; 

- бешинчи бетине түшүрүлүүгө тийиш: 

жер кадастры боюнча ишти жүзөгө ашырган жергиликтүү каттоо 

органынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмүнүн аткаруучусунун колу коюлуучу 

бөлүнүп берилген участокту көрсөтүү менен кырдаалдык план. Эгерде 

кырдаалдык планды өлчөм боюнча түшүрүү мүмкүнчүлүгү болбосо, анда бир 

бурчтук чекитти үчтөн кем эмес чекитке байлаштыруу жүргүзүлөт. Андан 

сырткары, кырдаалдык планда төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

- кургак үлүш чектери болуп саналган бардык сызыктар; 

- суулар, көлдөр, каналдар, жолдор, тосмолор, токой тилкелери жана 

бекитилген участоктун чектери болуп саналган жерлердин башка элементтери. 

Эгерде тиешелүү масштабдагы бир нече участоктордон турган 

бекитилүүчү аянттарды бир планга жайгаштырууга мүмкүн болбосо, анда бир 

каттоо зонасынын идентификациялык коддорун көрсөтүү менен жер 

участокторунун кошумча пландары чийилет; мында кошумча барактар укукту 
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күбөлөндүрүүчү документтин сериялык номерин көрсөтүү менен жергиликтүү 

каттоо органынын жетекчисинин колу жана мөөрү менен күбөлөндүрүлүүчү 

бир укук күбөлөндүрүүчү документте болушу мүмкүн. 

- жер участогуна жеке менчик укугу тууралуу күбөлүктүн алтынчы 

бетиндеги "Жер участогуна менчик укугу" бөлүмүндө: 

биринчи графага катар саны боюнча номерлер жазылат; 

экинчи графага жер үлүштөрүнүн менчик ээлеринин аттары толтурулат; 

үчүнчү графада ар бир менчик ээсинин жер үлүшүнүн аянты көрсөтүлөт; 

төртүнчү графада - менчик ээсинин жер үлүшүнө болгон укугун каттаган 

каттоочунун аты-жөнү жана колу; 

бешинчи графада - жергиликтүү каттоо органында жүргүзүлгөн жер 

үлүшүнө менчик укугун каттоо, токтотуу күнү; 

алтынчы графада - жер үлүшүнө болгон укукту токтотууну каттаган 

каттоочунун аты-жөнү жана колу; 

жетинчи графада эскертүүлөр тууралуу жазуу жүргүзүлөт. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 24-мартындагы № 151 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

17. Пландын көлөмү жер участогунун өлчөмүнө жана конфигурациясына 

карата жана анда жер участогунун чегинин бардык бурулуш чекиттерин 

көрсөтүүгө мүмкүн болгондой эсеп менен тандалат. 

Чектер жерге жайгаштырууда кабыл алынган шарттуу белгилерди сактоо 

менен чийилет. Актыдагы бардык жазуулар ачык жана так болууга тийиш. 

Шашылыш жазылган жана так эмес ариптерге, ошондой эле оңдоолорго 

жол берилбейт. 

18. Жер участогуна жеке менчик укугу тууралуу мамлекеттик актыдагы 

"Жер участогуна болгон укук менен жүргүзүлгөн бүтүмдөр" бөлүмүн жана жер 

участогун убактылуу пайдалануу укугу тууралуу күбөлүктөгү "Жер участогун 

мөөнөттүү (убактылуу) пайдалануу укугуна жүргүзүлгөн бүтүмдөр" бөлүмүн 

толтуруу тийиштүү укук ырастоочу документтердин (сатып алуу-сатуу, 

алмашуу, мурастоо келишимдери ж.б.) негизинде жер участогуна жарандык-

укуктук бүтүм бекитүүнүн натыйжасында жер участогуна укукту өткөрүүдө 

ишке ашат. 

Биринчи графага пландык-картографиялык материалдагы жер участогунун 

номери жазылат (контурдун номери); 
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экинчи графага жаңы жер ээсинин (жер участогуна жеке менчик укугу 

тууралуу мамлекеттик актыда) жана жаңы жер пайдалануучунун (жер 

участогун убактылуу пайдаланууга укук берген күбөлүктө) аты толтурулат; 

үчүнчү графада бүтүм жүргүзүлгөндүгү тууралуу документтин аты, күнү 

жана номери көрсөтүлөт; 

төртүнчү графада - жергиликтүү каттоо органында жүргүзүлгөн каттоо 

күнү; 

бешинчи графада - жер ээсинин же жер пайдалануучунун жер участогуна 

болгон укугун каттаган каттоочунун аты-жөнү жана колу; 

алтынчы графага эскертүүлөр тууралуу жазуу жүргүзүлөт. 

19. "Жер участогуна болгон менчик укугуна чектөөлөр" бөлүмүн толтуруу: 

биринчи графага катар саны боюнча номерлер жазылат; 

экинчи графада чектөөнүн түрү көрсөтүлөт (сервитут, күрөө ж.б.); 

үчүнчү графада чектөө койгон документтин аталышы көрсөтүлөт; 

төртүнчү графага укук чектөө катталган күн жазылат; 

бешинчи графада укук чектөөнү каттаган каттоочунун аты-жөнү 

көрсөтүлөт; 

алтынчы графада күнүн, айын жана жылын көрсөтүү менен чектөөнү 

токтоткон документтин аталышы көрсөтүлөт; 

жетинчи графада чектөө токтотулган күн, ай жана жыл көрсөтүлөт; 

сегизинчи графада укук чектөөнүн токтотулушун каттаган каттоочунун 

аты-жөнү көрсөтүлүп, анын колу коюлат. 

Жер участогуна укукту күбөлөндүрүүчү документтин акыркы барагындагы 

түзүү датасы жер кадастры боюнча ишти жүзөгө ашырган жергиликтүү каттоо 

органынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмүнүн аткаруучусу тарабынан толтурулат. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 24-мартындагы № 151 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

19-1. Эгерде берилген документтер ушул Жободо жана Кыргыз 

Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында белгиленген 

талаптарга шайкеш келбесе жерге жайгаштыруу иштерин жана жер участогуна 

укукту күбөлөндүрүүчү документтерди тариздөөдөн баш тартылышы мүмкүн. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 24-мартындагы № 151 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

19-2. Жерге жайгаштыруу иштерин жана жер участогуна укукту 

күбөлөндүрүүчү документтерди тариздөөдөн баш тартылган учурда, арыз 

ээсине баш тартуунун себептери жөнүндө кабарландыруу жиберилет. 

toktom://db/128562
toktom://db/128562


277 
 

Кабарландыруунун бир нускасы кыймылсыз мүлктүн ушул бирдигине мурда 

ачылган каттоо ишине тиркелет. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 24-мартындагы № 151 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

19-3. Жерге жайгаштыруу иштерин жана жер участогуна укукту 

күбөлөндүрүүчү документтерди тариздөөдөн баш тартуу мамлекеттик 

каттоонун жогорку органында же сотто даттанылышы мүмкүн. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 24-мартындагы № 151 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

3. Берүү тартиби 

20. Укук күбөлөндүрүүчү документтин биринчи нускасы жер ээсине, жер 

участогун пайдалануучуга берилет, экинчиси - жергиликтүү каттоо органында 

сакталат. 

21. Укук күбөлөндүрүүчү документтерди берүү жер участогунун 

жайгашкан жери боюнча жергиликтүү каттоо органында ишке ашат. 

22. Укук күбөлөндүрүүчү документтерди берүүдө жер ээси же жер 

участогун пайдалануучу пайдалануу укугуна укук күбөлөндүрүүчү 

документтерди жазуу китебине документтерди алгандыгы тууралуу кол коет. 

Документтер бузулган учурда бланкты жокко чыгаруу тууралуу акт 

түзүлүп, сактоо үчүн жергиликтүү каттоо органынын архивине тапшырылат. 

Муну менен катар эле жер участогуна укук күбөлөндүрүүчү документтерди 

эсепке алуу журналына бузулгандыгы жана жокко чыгарылгандыгы тууралуу 

белгиленет. 

Укукту күбөлөндүрүүчү документтердин эсептен чыгарылган бланктары 

он жылдан кийин жок кылынат. Мында актылар жергиликтүү каттоо органында 

сакталышы керек. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 24-мартындагы № 151 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

23. Так отчеттуулук бланктарын анализдөө жана эсепке алууну жүргүзүү 

максатында укук күбөлөндүрүүчү документтердин таза бланктарын башка 

жергиликтүү каттоо органына же жеке адамга берүүгө жана сатууга тыюу 

салынат. 

24. Бланктарды эсепке алуу жергиликтүү каттоо органы тарабынан 

жүргүзүлөт. 
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24-1. Жер участогун бөлүүдө же кошууда мурда берилген жер участогуна 

укукту күбөлөндүрүүчү документ жергиликтүү каттоо органына берилет жана 

жерге жайгаштыруу ишине тиркелет. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 24-мартындагы № 151 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

25. Жер үлүшүн пайдалануу укугуна мурда берилген күбөлүктөргө жер 

участогуна жеке менчик укугу тууралуу күбөлүктүн статусун берүү үчүн 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 9-августундагы N 432 

"Кыргыз Республикасында жер үлүшүн пайдалануу укугуна күбөлүктөрдү 

берүүнүн абалы жөнүндө" токтомуна ылайык штамп коюлат. 

26. Жер участогуна укук күбөлөндүрүүчү документтин түп нускасы 

жоголгон учурда жергиликтүү каттоо органы тарабынан дубликат берилет. 

27. Дубликат алуу үчүн жеке жана юридикалык жактар укук 

күбөлөндүрүүчү документти берген жергиликтүү каттоо органына дубликат 

алуу тууралуу арызын жана "Кыргыз Туусу", "Слово Кыргызстана", "Эркин-

Тоо" гезиттеринин бирине жарыяланган жоголгон укук күбөлөндүрүүчү 

документтин жараксыздыгы тууралуу жарыяны берет. 

28. Жергиликтүү каттоо органы арыз кабыл алынып жана жалпыга 

маалымдоо каражаттарына жарыялангандан кийин жети жумуш күндүн ичинде 

укук күбөлөндүрүүчү документтин дубликатын тариздөөнү жүргүзөт. Укук 

күбөлөндүрүүчү документтин дубликатынын эки нускасынын тең биринчи 

бетине дубликаттын берилген күнүн көрсөтүү менен жергиликтүү каттоо 

органынын бурч мөөрү коюлат жана жоголгон укук күбөлөндүрүүчү 

документтин номери, берилген күнү жазылат. 

29. Жоголгон укук күбөлөндүрүүчү документтин экинчи нускасы, аны 

жараксыз деп табуу тууралуу жарыя кыймылсыз мүлк бирдиги боюнча 

архивдик делого тиркелет. Муну менен катар эле экинчи нускага анын 

жараксыздыгы жана берилген дубликаттын номерин жана берилген күнүн 

көрсөтүү менен дубликат берилгендиги тууралуу белги коюлат. 

30. Укук күбөлөндүрүүчү документтин дубликатын тариздөөдө жер 

участогуна укук күбөлөндүрүүчү документти толтуруу боюнча иштердин баасы 

жергиликтүү каттоо органдары аткарган иштердин бааларына ылайык алынат. 

31. Укук күбөлөндүрүүчү документтердин жана алардын 

дубликаттарынын туура түзүлүшүнө жергиликтүү каттоо органынын 

жетекчиси, жер кадастры боюнча иштерди аткарган жергиликтүү каттоо 

органынын тийиштүү түзүмдүк бөлүмүнүн аткаруучусу жооп берет. 
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    Кыргыз 

Республикасынын 

Өкмөтүнүн 

2005-жылдын 6-

майындагы 

N 177 токтому менен 

бекитилген 

Жеке менчик турак үй куруу үчүн жер 

участокторун берүүнүн тартиби жөнүндө 

ЖОБО 

(КР Өкмөтүнүн 2005-жылдын 30-июнундагы N 276, 2010-

жылдын 18-сентябрындагы N 210, 2014-жылдын 13-

январындагы N 23, 2015-жылдын 23-июлундагы № 523, 

2015-жылдын 7-декабрындагы № 841, 2016-жылдын 13-

сентябрындагы № 491, 2017-жылдын 24-февралындагы № 

119, 2017-жылдын 31-майындагы № 315, 2018-жылдын 29-

январындагы № 59 токтомдорунун редакцияларына 

ылайык) 

1. Жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участокторун берүүнүн тартиби 

жөнүндө жобо (мындан ары - Жобо) Кыргыз Республикасынын Граждандык 

кодексинин, Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин жана жер боюнча 

укуктук мамилелерди жөнгө салуучу башка нормативдик укуктук актылардын 

талаптарына ылайык иштелип чыкты жана бош жерлер болгон шартта жер 

участокторун жеке менчик турак үй куруу үчүн акысыз берүүнүн тартибин 

жөнгө салат. 

2. Жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участогу калктуу конуштардын 

башкы пландарына ылайык, ал эми ал жок болсо - облустун, шаардын, 

райондун башкы архитектору менен макулдашылган башкы пландардын 

схемасына ылайык берилет. 

3. Жер участокторун берүү боюнча иштерди жүргүзүү жана уюштуруу 

тийиштүү атайын укуктуу орган түзүүчү комиссия тарабынан ишке ашырылат, 

анын компетенциясына жогоруда көрсөтүлгөн максаттар үчүн жер участогун 

берүү кирет. 
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4. Берилчү объект болуп тийиштүү аймакта жайгашкан жана менчикке 

берилиши мүмкүн болгон жер участоктору эсептелет. 

5. Жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участокторун берүүнүн өлчөмүн 

жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тийиштүү өкүлдүк органдары 

аныкташат. 

6. Жеке менчик турак үй куруу үчүн берилчү жер участоктору үчүнчү 

жактардын укуктарынан бош болушу жана жарандык-укуктук бүтүмдөрдү 

жүргүзүү үчүн чектөөсүз болууга тийиш. 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тиешелүү органынын же болбосо 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик органынын 

расмий сайтына (эгер болсо) жана жалпыга маалымдоо каражаттарына жеке 

менчик турак үй куруу үчүн жер участокторунун берилери жөнүндө 

кулактандыруу жарыяланат, мында коомдук угуу боло турган дата жана жер, 

ошондой эле жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участокторун алуучу 

жарандардын тизмеси көрсөтүлөт. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-июлундагы № 523, 2017-жылдын 24-

февралындагы № 119 токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

7. Жеке менчик турак уй куруу үчүн жер участогун алуу укугуна Кыргыз 

Республикасынын төмөнкүдөй жараны ээ болот: 

- Бишкек жана Ош шаарларынын администрациялык-аймактык 

бирдигинин аймагында 3 жылдан кем эмес жашаган; 

- ушул пункттун экинчи абзацында аталган администрациялык-аймактык 

бирдиктерден башка администрациялык-аймактык бирдиктердин аймагында 1 

жылдан кем эмес жашаган; 

- Кыргыз Республикасынын (бүткүл) аймагы боюнча мурда жеке менчик 

турак үй курууга берилген жер участогу жок; 

- турак жай аянты белгиленген санитардык нормаларга жана талаптарга 

жооп бербеген жарандарды кошпогондо, менчик турак жайы (үйү, квартирасы) 

жок; 

- акыркы 5 жылдын ичинде сатуу-сатып алуу, алмашуу, тартуулоо ж.б.у.с. 

бүтүмдөрдү түзүп, менчигинде турган турак жайды үчүнчү жактарга берүү 

менен өзүнүн турак жай шарттарын начарлатууга багытталган жарандык-

укуктук иштерди жасабаган. 

Ушул пункттун үчүнчү абзацында каралган талап Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн чечиминин негизинде жерлерди өздөштүрүү 

аркылуу, жаңыдан түзүлгөн калктуу конуштарга колдонулбайт. 

toktom://db/131244
toktom://db/141096
toktom://db/141096


281 
 

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 31-майындагы № 315 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

8. Жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участогун алуу үчүн талапкер 

адам тийиштүү атайын укуктуу органга төмөнкүдөй документтерди тапшырат: 

- аныкталган формадагы арыз; 

- ким экенин билдирүүчү документтин көчүрмөсү; 

- кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча атайын укуктуу 

мамлекеттик органдын анын менчик укугундагы турак жайы же жеке менчик 

турак жай куруу үчүн мурда берилген жер участогу жоктугу тууралуу 

маалымкаты; 

- эмгек китепчесинин көчүрмөсү (эгер болсо); 

- эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан учурда иштеген жеринен өтүнүч 

(жарандын каалоосу боюнча берилет); 

- атайын укуктуу мамлекеттик органдын жумушсуздук статусу бар экенин 

ырастаган маалымкаты; 

- турак жай шарттарын текшерүү актысы (жеке же биргелешкен менчик 

турак жайы бар болгон учурда); 

- жашаган жеринен үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө маалымкат. 

(КР Өкмөтүнүн 2005-жылдын 30-июну N 276 токтомунун редакциясына 

ылайык) 

9. Жеке менчик турак үй курууга жер участогун алуу үчүн тийиштүү 

атайын укуктуу органдарга документ тапшырган Кыргыз Республикасынын 

жарандары, ошондой эле документтерди берүүчү органдар алардын тууралыгы 

үчүн жоопкерчилик тартышат. 

10. Жер-жерлердеги тийиштүү атайын укуктуу органдар тапшырылган 

документтерди кароо үчүн төмөнкүдөй курамдагы комиссия түзүшөт: 

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын 

өкүлдөрү; 

- архитектура боюнча мамлекеттик органдын өкүлү; 

- кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча жергиликтүү мамлекеттик 

органдын өкүлү. 

Атайын укуктуу органдын чечими менен комиссиянын курамына 

коомчулуктун өкүлдөрү кириши мүмкүн. 

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 29-январындагы № 59 токтомунун 

редакциясына ылайык) 
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11. Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча жергиликтүү 

мамлекеттик органдын өкүлүнүн милдетине төмөнкүлөр кирет: 

- жер участогунун документте белгиленген чегараларга жана аянттарга 

туура келишин натурасында текшерүү; 

- жеке менчик турак үй куруу үчүн берилчү жер участокторунун 

чегараларын чектеш жер участокторунун менчик ээлери же пайдалануучулары 

менен макулдашуу; 

- сервитуттар же башка чектөөлөр бар же жок экенин текшерүү. 

12. Архитектура боюнча мамлекеттик органдын өкүлүнүн милдетине 

төмөнкүлөр кирет: 

- комиссиянын заседаниелерин өткөрүү үчүн керектүү материалдарды 

жана документтерди даярдоо; 

- бекитилген курулуш куруу документтерин, курулуштук нормаларды 

жана эрежелерди эске алуу менен участоктун чегараларын аныктоо; 

- санитардык, өрткө каршы жана башка кызматтарга бөлүп берүү 

белгиленип жаткан жер участогун пайдалануунун шарттары жана инженердик-

техникалык камсыздоо тармактарына кошуунун шарттары жөнүндө суроо 

жиберүү; 

- алынган маалыматтардын негизинде жер участогун пайдалануунун 

мүмкүндүктөрү жөнүндө жалпыланган техникалык корутунду түзүү. 

13. Жеке менчик турак үй куруу үчүн бөлүп берүү белгиленген ар бир жер 

участогу боюнча маалыматтык пакет түзүлөт, ага төмөнкүлөр кирет: 

- жер участогу жайгашкан орун (дареги), кадастрлык номери (эгер болсо); 

- жер участогунун планы анын чегараларын, сервитуттар колдонулуучу 

чегараларын чийүү менен; 

- инженердик коммуникациялардын ар кыл түрлөрүнө кошуунун шарттары 

жана болжолдуу наркы жөнүндө жалпыланган корутунду. 

14. Комиссия Кыргыз Республикасынын жарандарынан жеке менчик турак 

үй куруу үчүн жер участогун берүү жөнүндө түшкөн өтүнүчтөрдү жана аларга 

кошулган документтерди аныкталган тартипте изилдейт жана жер участогун 

берүү же жер участогун берүүдөн баш тартуу тууралуу чечим чыгарат. 

15. Комиссия убактылуу негизде, бирок айына 1 жолудан кем эмес иштейт. 

Комиссиянын утурумдук иштерин жеке менчик үй куруу үчүн жер участогун 

берүү компетенциясына кирген атайын укуктуу органдын туруктуу негизде 

иштөөчү тийиштүү кызматтары аткарышат. 
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16. Кыргыз Республикасынын жарандарына жеке менчик турак үй куруу 

үчүн жер участоктору тапшырган арыздарына ылайык кезегине жараша ирет 

менен берилет, буга 2010-жылдын апрель-июнунда болуп өткөн окуялардын 

натыйжасында курман болгон адамдардын балдары, ошондой эле Кыргыз 

Республикасынын Жалал-Абад областынын Аксы районунда 2002-жылдын 17-

18-мартындагы болгон окуяларда жаракат алып, майып деп таанылган адамдар 

жана курман болгондордун балдары кирбейт, аларга жер участоктору биринчи 

кезекте берилет 

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 13-январындагы N 23, 2015-жылдын 7-

декабрындагы № 841 токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

17. Комиссиянын чечими тийиштүү протокол менен таризделет, ал атайын 

укуктуу органдын жер участогун бөлүп берүү жөнүндө чечимин даярдоого 

жана жер участогуна жеке менчик укук жөнүндө мамлекеттик актыны 

тариздөөгө негиз болот. 

18. Жеке менчик турак үй куруу үчүн берилген жер участогун чегарасы 

натурасында (жеринде) аныкталганга жана жер участогуна укукту 

күбөлөндүрүүчү документ жана турак үйдүн макулдашылган долбоору 

берилгенге чейин өздөштүрүүнү баштоого тыюу салынат. 

19. (КР Өкмөтүнүн 2010-жылдын 18-сентябрындагы N 210 токтомуна 

ылайык күчүн жоготту) 

20. Жер участогун бөлүп берүү жөнүндөгү ыйгарым укуктуу органдын 

чечими, административдик иштер жана административдик жол-жоболор 

жөнүндө мыйзамда аныкталган тартипте даттанылышы мүмкүн. 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 13-сентябрындагы № 491 токтомунун 

редакциясына ылйык) 

 

    Кыргыз 

Республикасынын 

Өкмөтүнүн 

2011-жылдын 23-

сентябрындагы 

N 571 токтому менен 

бекитилген 

Муниципалдык менчикте турган жер 

участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн 
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тартиби жана шарттары жөнүндө 

ТИПТҮҮ ЖОБО 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 13-сентябрындагы № 491, 

2018-жылдын 29-январындагы № 59 токтомдорунун 

редакцияларына ылайык) 

1. Жалпы жоболор 

1. Бул Типтүү жобо Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, Кыргыз 

Республикасынын Граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын башка 

нормативдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыкты жана муниципалдык 

менчикте турган жер участокторуна (мындан ары-жер участкалары) менчик же 

ижара укуктарын акы төлөө менен берүүнүн тартибин жана шарттарын 

белгилейт. 

2. Жер участокторуна менчик же ижара укугун акы төлөө менен берүүнү 

ыйгарым укуктуу орган ачык тоорукта ишке ашырат. Ал эми ушул Типтүү 

жобонун 11-пунктунда каралган учурларда жер участокторун ижарага акы 

төлөө менен берүү тике сатуу жолу менен ишке ашырылышы мүмкүн. 

Жер участокко менчик же ижара укугун берүү боюнча ачык тооруктар 

аукцион жана конкурс түрүндө өткөрүлөт. 

3. Жер участоктор ижарага 50 жылга чейинки мөөнөткө берилиши мүмкүн. 

Жер участокторду ижарага берүү мөөнөтүн ыйгарым укуктуу орган аныктайт. 

4. Бул Типтүү жобонун талаптары бардык учурларда аткарылууга тийиш 

болгон жер участокторду түзүү процедурасынан башка учурларда Кыргыз 

Республикасынын Жер кодексинин 32-беренесинде каралган учурларга карата 

колдонулбайт. 

2. Бул Типтүү жободо колдонулган түшүнүктөр 

5. Бул Типтүү жободо колдонулган түшүнүктөр: 

жерлерди ижаралоо - менчик ээсинин/жер пайдалануучунун (ижарага 

берүүчүнүн) жер участогун ижарачыга тийиштүү акысына белгилүү бир 

убакытка пайдалануу укугу менен бериши; 

аукцион - тооруктун түрү, мында баарынан кымбат бааны сунуштаган жак 

утат; 

гарантиялык взнос - жер участогуна укукту алуу максатында тоорукка 

катышууну каалаган талапкер төгүүчү акчанын суммасы; 

toktom://db/137797
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шаар куруу регламенти - шаардык жана айылдык калктуу конуштарда 

конуш куруу ишин жүргүзүүдө шаар куруу документтеринде, курулуш куруу 

жана жер пайдалануу эрежелеринде жана жер участокторду, кыймылсыз 

мүлктүн башка объекттерин уруксат менен пайдалануунун аныкталган 

параметрлери менен түрлөрүнүн жыйнагы; 

шаар куруу документтери - калктуу конуштарды пландоонун 

структурасынын райондук пландарынын документтери, башкы пландары, 

чектерге бөлүштүрүүнүн, кварталдарды, тоомдорду жана башка элементтерди 

куруу куруунун долбоорлору; 

сары линиялар - кыйраткыч жер титирөөлөрдүн, табигый же техногендик 

башка кырсыктардын натыйжасында имараттардын (түзүлүштөрдүн, 

курулуштардын) урандыларынын мүмкүн болгон түшүүсүнүн максимум жол 

берилүүчү зоналарынын чектери. Сары линиялар, эреже катары, имаратгар 

менен курулуштардын ортосундагы аралыктарды жөнгө салуу үчүн 

колдонулат; 

конкурс - сатып алуучулардан тооруктун предметине карата тийиштүү 

шарттарды аткаруу талуу менен тооруктун предметин сатуу; 

кызыл линиялар - бул көчөлөрдү жана жолдорду пландык структуранын 

башка элементтеринен бөлүп туруучу, көчөлөрдүн жана жолдордун эсин 

аныктоочу жана чек ара болуучу линиялар; 

лот - алуу укугу тоорукка коюлган конкреттүү жер участогу; 

карасанатай атаандаштык - субъекттердин Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарынын жоболоруна, иш жүргүзүүнүн адаттарына, тартиптүүлүктүн, 

аң сезимдүүлүктүн жана адилеттүүлүктүн талаптарына каршы келген, 

артыкчылык алууга багытталган аракеттери, эгер мындай аракеттер 

төмөнкүдөй натыйжаларга алып келсе: 

- тооруктун катышуучуларынын өз ара жашырын макулдашуусуна; 

- коррупцияга; 

- тоорукта бааны жасалма кымбаттатууга, арзандатууга же кармап турууга; 

- потенциалдуу катышуучулардын тоорукка катышуусун чектөөгө же 

катыштырбай коюуга жана башка карасанатай аракеттерге; 

кыймылсыз мүлктү көз карандысыз баалоочу - кыймылсыз мүлктү 

баалоо боюнча атайын адистикке окуганы жөнүндө тийиштүү сертификатты 

аныкталган тартипте алган жана баа берилчү объектке карата уюштуруучусу, 

менчик ээси, акционери, мүлктүк кызыкчылыгы бар жак болбогон, ал адамдар 

менен жакын туугандык мамилеси жок адам; 
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курулуш куруунун жана жерди пайдалануунун эрежелери - 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана атайын ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органдардын кыймылсыз мүлк объекттерин пайдаланууну 

жана өзгөртүп курууну шаар куруу регламенттерин киргизүү жолу менен жөнгө 

салуучу нормативдик укуктук актылары; 

түз сатуу - жеке адамдарга жана юридикалык жактарга (арыз бергендерге) 

жер участогуна менчик же ижара укугун тоорук өткөрбөстөн түз сүйлөшүү 

жүргүзүү жолу менен берүү ыкмасы; 

жер участогуна менчик укугу - жеке адамдардын жана юридикалык 

жактардын өзүнө таандык жер участогуна Кыргыз Республикасынын Жер 

кодексинде белгиленген чектөөлөр менен өз каалоосу боюнча ээлик кылууга, 

пайдаланууга жана тескөөгө Кыргыз Республикасынын Конституциясы, 

Кыргыз Республикасынын Жер кодекси жана башка мыйзамдык актылары 

менен таанылуучу жана корголуучу укугу; 

жер участогун уруксат менен пайдалануу - кыймылсыз мүлк 

объектилерин калктуу конуштардын шаар куруу документтери жана жерди 

пайдалануу жана курулуш куруу эрежелери менен белгиленген шаар куруу 

регламенттерин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен 

белгиленген чектөөлөргө жана сервитуттарга ылайык пайдалануу; 

жер участогунун старттык баасы - тоорукта же түз сатуу үчүн коюлган 

жер участогунун баштапкы баасы; 

тоорук - муниципалдык менчикте турган жер участокко укукту берүүнүн 

ыкмасы. Тооруктар аукцион же конкурс түрүндө өткөрүлөт; 

жерлердин максаттуу пайдаланылышы - жер участокторун жер 

участогуна болгон укукту күбөлөндүрүүчү документтерде, келишимде же укук 

белгилөөчү башка документтерде көрсөтүлгөн максаттарда пайдалануу; 

ыйгарым укуктуу орган - жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 

аткаруучу органынын муниципалдык менчикти башкарууга жана тескөөгө 

ыйгарым укук берилген бөлүгү. 

3. Тооруктун жана түз сатуунун уюштуруучулары, 

катышуучулары жана предмети 

6. Жер участогуна укукту берүү боюнча тоорукту ыйгарым укуктуу орган 

уюштурат. 

7. Жер участокторуна укуктарды берүү процессин ишке ашыруу үчүн 

ушул Типтүү жобого ылайык жерге укукту берүү боюнча комиссия (мындан 

ары - комиссия) түзүлөт. 
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Комиссиянын курамына жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу 

органынын, коомчулуктун, коммерциялык эмес жана башка уюмдардын 

өкүлдөрү кирет. Комиссиянын курамын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 

аткаруучу органы бекитет. 

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 29-январындагы № 59 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

8. Комиссия төмөнкүдөй функцияларды аткарат: 

- жер участокко менчик же ижара укугун берүү мүмкүндүгү жөнүндө 

чечим чыгарат; 

- жер участокко укуктун (менчик, ижара) түрүн, аны берүүнүн ыкмасын 

(аукцион, конкурс, түз сатуу) аныктайт; аукциондук кадамды (аукцион 

өткөрүлсө) же конкурстун шарттарын (конкурс өткөрүлгөн учурда) аныктайт; 

- сатуу жөнүндө түз сүйлөшүү жүргүзүү үчүн лоттун же жер участоктун 

старттык баасын белгилейт; 

- тооруктун жыйынтыгын аныктайт; 

- жер участокко укук берүүгө байланышкан башка маселелерди ушул 

Типтүү жободо жана башка нормативдик укуктук актыларда каралган 

компетенциясынын чегинде карайт. 

Комиссиянын чечимдери мүчөлөрүнүн жалпы санынын үчтөн экиден кем 

эмеси катышканда кворум болсо добуштардын жөнөкөй көпчүлүгү менен 

кабыл алынат. Добуштар бирдей болуп калса комиссиянын төрагасынын 

добушу чечүүчү болот. Комиссиянын протоколуна комиссиянын төрагасы жана 

жыйынга катышкан мүчөлөрү, ал эми ушул Жободо каралган учурларда болсо - 

тооруктун жеңүүчүсү да кол коюшат. 

9. Тооруктардын жана түз сатуулардын катышуучулары Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык жеке адамдар жана юридикалык 

жактар болушат. 

10. Тооруктун предмети болуп жер участокту сатуу-сатып алуу же 

мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууга (ижаралоого) келишим түзүү укугу 

эсептелет, ал эми түз сатуунун предмети болуп жер участокту мөөнөттүү 

(убактылуу) пайдаланууга (ижаралоого) келишим түзүү укугу эсептелет. 

4. Жер участокторуна укуктарды берүүнүн өзгөчө 

шарттары 

11. Жер участокту ижаралоо укугун ыйгарым укуктуу орган жеке жана 

юридикалык жактарга (арыз ээлерине) төмөнкүдөй учурларда түз сатуу жолу 

менен берет, эгерде: 

toktom://db/146849
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а) мурда мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууга берилген жер участокто 

имараттар жана курулмалар, анын ичинде курулушу бүтө электри бар болсо 

жана алар ошол адамдарга менчик укугунда таандык болсо; 

б) жер участок ачык тоорукка эки жолу белгиленген тартипте коюлса жана 

ижарага берилбесе; 

в) жер участок ал жактарга менчик укугунда таандык имараттын жана 

курулманын четине тийишип (чектешип) турса, ал объекттерге кирүүчү топту 

куруу, абаттоо же объекттин аянтын кеңейтүү максатында кошуп куруу үчүн ал 

жер участок козголбос мүлктүн өз алдынча бирдиги катары түзүлүшү мүмкүн 

эмес болсо жана андай жер участокко укукту үчүнчү жактарга берүү 

көрсөтүлгөн имараттардын жана курулмалардын менчик ээлеринин укуктары 

бузулушуна алып келиши ыктымал болгон шартта; 

г) жер участок ал жактарга менчик укугунда таандык имараттын жана 

курулманын четине тийишип (чектешип) турса, же ал имараттардын жана 

курулмалардын жанына жакын жайгашса жана аларды тейлөө үчүн 

транспортту коюучу жайларды уюштуруу керек болсо, андай жер участокко 

укукту үчүнчү жактарга берүү көрсөтүлгөн имараттардын жана курулмалардын 

менчик ээлеринин укуктары бузулушуна алып келиши ыктымал болсо. 

12. Калктуу конуштардын жалпы пайдалануудагы жерлери менчикке 

берилбейт. Өзгөчө учурларда аларды ыйгарым укуктуу орган беш жылга 

чейинки кыска мөөнөттүү ижарага бериши мүмкүн. Мындай жерлерде 

жеңилдетилген типтеги имараттарды жана курулмаларды курууга уруксат 

берилиши мүмкүн. 

5. Жер участокторду түзүүнүн жана ага укукту 

тоорукта же түз сатуу жолу менен берүүнүн 

тартиби 

13. Менчик же ижара укугу түзүлгөн жер участокторго берилет. Жер 

участок төмөнкүдөй учурларда түзүлдү деп эсептелет, эгерде: 

- жер участок үчүнчү жактардын укуктарынан бош (сервитут жолу менен 

бекитилген укуктардан башка); 

- жер участоктун чек аралары аныкталган; 

- жер участокту уруксат берилген пайдалануунун белгиленген түрлөрү 

жана башка керектүү шаар куруу регламенттери бар; 

- ал жер участок боюнча инженерлик коммуникациялар бар же жок экени 

жөнүндө, уруксат берилген максимум кубаттуулугу, инженерлик 

коммуникацияларга кошуунун убактысы жана баасы жөнүндө маалыматтар 
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берилген болсо, ошондой эле инженердик коммуникациялары жок болсо - ал 

райондо инженерлик коммуникацияларды өнүктүрүү пландалып жатканы 

жөнүндө, пландалып жаткан инженерлик коммуникациялардын мүмкүн болгон 

кубаттуулугу жөнүндө, аларга кошуунун мөөнөтү жана баасы жөнүндө 

маалыматтар берилген болсо; 

- ал жер участокто турган бак-дарактарды пайдалануу, кыюу, 

которуштуруу макулдашылса (эгер алар бар болсо). 

14. Менчик же ижара укугун берүү үчүн жер участокторун түзүү ыйгарым 

укуктуу орган тарабынан өз демилгеси боюнча же жеке жана юридикалык 

жактардын арызынын негизинде ишке ашырылат. 

15. Тоорукта жер участокко укукту алууга талапкер жеке жана 

юридикалык жактар ыйгарым укуктуу органга арыз менен кайрылышат. 

Арызда булар көрсөтүлөт: 

- арыз ээси жөнүндө маалыматтар (аны чаташтырбастан 

идентификациялоо үчүн керектүү маалыматтар, юридикалык жактар үчүн ал 

чет өлкөлүк же чет өлкөлүк эмес экендиги кошумча көрсөтүлөт); 

- жер участокко суралып жаткан укуктун түрү (менчик укугу же убактылуу 

пайдалануу укугу); 

- инвестициялык-курулуштук ниеттердин баяндамасы, участоктун аянты 

жана турган жери; конкреттүү жер участок жөнүндө маалымат жок болсо арыз 

ээси алгылыктуу жерди көрсөтөт, ошого жараша жер участок тандалат жана 

түзүлөт. 

16. Жер участокко укукту түз сатуу жолу менен алууга талапкер жеке жана 

юридикалык жактар ыйгарым укуктуу органга арыз менен кайрылышат. 

Арызда булар көрсөтүлөт: 

- арыз ээси жөнүндө маалыматтар (аны чаташтырбастан 

идентификациялоо үчүн керектүү маалыматтар, юридикалык жактар үчүн ал 

чет өлкөлүк же чет өлкөлүк эмес экендиги кошумча көрсөтүлөт); 

- жер участокко суралып жаткан укуктун түрү (менчик укугу же убактылуу 

пайдалануу укугу); 

- участоктун аянты жана турган жери; 

- козголбос мүлк объекти жөнүндө маалыматтар (эгер бар болсо); 

- ушул Типтүү жобонун 11-пунктунун в) жана г) пунктчаларында каралган 

учурларда инвестициялык-курулуштук ниеттердин баяндамасы. 

Арызга булар тиркелет: ушул Типтүү жобонун 11-пунктунун б) 

пунктчасында каралгандан башка учурларда - жер участокко жана козголбос 
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мүлктүн объектисине (имаратка жана курулмага) укукту күбөлөндүрүүчү 

документтердин копиялары. 

17. Ыйгарым укуктуу орган арыз ээсине арыз кабыл алынганы жөнүндө 

ырастама берет. 

18. Ыйгарым укуктуу орган өз демилгеси боюнча жер арыз түшкөндөн 

кийин 3 күндүк мөөнөттүн ичинде аймактык архитектура жана курулуш 

органына жер участогун түзүү боюнча тийиштүү тапшырма жиберет. 

Ыйгарым укуктуу органдын тапшырмасында инвестициялык-курулуштук 

ниеттердин баяндамасы жана аянттын болжолдуу аянты менен жайгашкан 

жерин көрсөтүү каралат. 

19. Ушул Жобонун 11-пунктунун а) пунктчасында каралган учурларда, 

ошондой эле эгер укук берилип жаткан жер участок мурда түзүлгөн болсо жер 

участокту кайрадан түзүү талап кылынбайт. 

20. Архитектуранын жана курулуштун аймактык органы суралып жаткан 

жер участогу боюнча билдирилген курулуштук ниеттер шаар куруу 

документтерине жана курулуш куруунун жана жер пайдалануунун эрежелерине 

ылайыктыгын 5 иш күндөн ичинде аныктайт. 

Билдирилген ниеттер ылайык эместиги аныкталса архитектуранын 

аймактык органы кийинки күндөн кечиктирбестен ыйгарым укуктуу органга 

суралып жаткан жер участок боюнча билдирилген курулуштук ниеттер шаар 

куруу документтерине жана курулуш куруунун жана жер пайдалануунун 

эрежелерине ылайык эместиги жөнүндө корутундуну жиберет. 

21. Суралып жаткан жер участок боюнча билдирилген курулуштук ниеттер 

шаар куруу документтерине жана курулуш куруунун жана жер пайдалануунун 

эрежелерине ылайыктыгы аныкталганда архитектуранын аймактык органы 7 

иш күндүн ичинде жер участоктун 1:500 масштабда аткарылган топографиялык 

негиздеги схемасын даярдайт, анда булар чийилет: 

- жер участоктун чек арасы, участоктун бурчтук чекиттери көрсөтүлөт же 

чектери турган козголбос мүлк объекттерине же геодезиялык белгилерге 

байлаштырылат; 

- жер участок аркылуу өткөн инженердик-техникалык тармактын 

трассалары. 

22. Жер участокторун түзүү боюнча иштин стадиясында архитектуранын 

жана курулуштун аймактык органы инженердик-техникалык 

коммуникацияларга кошуунун баштапкы техникалык шарттарын аныктоо үчүн 

инженердик-техникалык кызматтар менен, ошондой эле тийиштүү 

корутундуларды жана башка зарыл документтерди алуу максатында ушул 
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пунктта көрсөтүлгөн башка ыйгарым укуктуу органдар менен өз ара 

байланышта иштешүүнү камсыздайт. 

Архитектуранын аймактык органы жер участоктун схемасы даярдалгандан 

кийинки күндөн кечиктирбестен ушул Жобонун 21-пунктуна ылайык жер 

участоктун схемасынын копиясы менен кошо буларга суроо жиберет: 

- жергиликтүү каттоо органына, жер участоктун чек араларын, үчүнчү 

жактардын укуктары, оорчулуктар жана чектөөлөр бар же жок экенин жана 

коңшулаш жер пайдалануучулар-жер участоктордун менчик ээлери менен 

схеманы макулдашуу үчүн; 

- электр, суу жана канализация, жылуулук жана газ менен камсыздоочу 

инженердик-техникалык кызматтарга, баштапкы техникалык шарттарды алуу 

үчүн; 

- экологиялык, санитардык-эпидемиологиялык жана өрт көзөмөлүнүн 

ыйгарым укуктуу органдарына, тийиштүү корутунду алуу үчүн; 

- эстеликтерди коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органга, тарыхый жана 

маданий эстеликтерди коргоонун шарттарын аныктоо үчүн (жер участок 

эстеликтерди коруу зонасында болсо); 

- өсүмдүктөрдү өстүрүү жана коруу боюнча ыйгарым укуктуу 

муниципалдык органга, өсүмдүктөрдү пайдалануунун шарттары жөнүндө 

маселени, анын ичинде аларды кыюу же которуу маселесин чечүү үчүн (жер 

участокто муниципалдык менчиктеги өсүмдүктөр бар болсо). 

Эгер жер участокко укуктар жогоруда аталган органдар менен 

макулдашылган шаар куруу документтеринин негизинде өткөрүлүп жатса, анда 

өзүнчө жер участокту ушул пунктка ылайык түзүүдө бул аталган ыйгарым 

укуктуу органдар менен кайрадан макулдашуу талап кылынбайт. 

Ушул Жобонун 22-пунктунда көрсөтүлгөн инженердик-техникалык 

кызматтар баштапкы техникалык шарттарды, ал эми ыйгарым укуктуу органдар 

- тийиштүү корутундуну архитектура органына 5 иш күндүн ичинде жиберүүгө 

милдеттүү. 

Баштапкы техникалык шартта инженердик коммуникациялар бар же жок 

экени, максимум жол берилген кубаттуулугу, инженердик коммуникацияларга 

кошуу мөөнөтү жана баасы жөнүндө маалыматтар көрсөтүлөт, ал эми 

инженерлик коммуникациялары жок болсо - ал райондо инженерлик-

коммуникацияларды өнүктүрүү пландалып жатканы, пландалган инженерлик 

коммуникациялардын мүмкүн болгон кубаттуулугу, аларга кошуунун мөөнөтү 

жана кубаттуулугу жөнүндө маалыматтар көрсөтүлөт. 
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Ыйгарым укуктуу органдардын корутундуларында курулуш куруу 

мүмкүндүгү жөнүндө маалымат, жана мыйзамда каралган учурларда - 

тийиштүү мыйзамдарды аткаруу боюнча чектөөлөр жана талаптар көрсөтүлөт. 

Инженерлик тармактарга кошууга мүмкүндүк жоктугу тооруктун 

катышуучусу же жер участокту түз сатып алуу жолу менен алып жаткан жак 

бул жөнүндө маалымдалган шартта жер участокко укукту берүүгө тоскоол 

болбойт. 

Корутундулар көрсөтүлгөн мөөнөттө берилбесе архитектуранын аймактык 

органы жиберген материалдар тийиштүү ыйгарым укуктуу органдар тарабынан 

жактырылган деп эсептелет. 

Эгер жер участок менчикке берилип жатса, анда жер участокко менчик 

укугу менен кошо ал жер участокто жайгашкан башка козголбос мүлк 

объекттерине, анын ичинде бак-дарактарга да менчик укугу менчик ээсине 

өтөт. 

Эгер бак-дарактарды кыюуга же которууга, же жеке менчикке берүүгө 

мыйзам жол бербесе, анда бак-дарактарды багуу боюнча ыйгарым укуктуу 

муниципалдык орган ал жөнүндө негизделген корутунду түзөт жана 

өсүмдүктөрдү пайдалануунун шарттарын аныктайт. 

Эгер бак-дарактарды кыюуга же которууга, же жеке менчикке берүүгө 

мыйзам тыюу салбаса, бак-дарактарды багуу боюнча ыйгарым укуктуу 

муниципалдык орган андай өсүмдүктөрдүн баасын компенсациялоонун 

суммасын көрсөтүү менен тийиштүү корутунду түзөт. 

Мындай учурда бак-дарактарды кыюуга же көчүрүүгө уруксат 

документтерди кайрадан макулдашуу же алуу талап кылынбайт. 

25. Архитектуранын жапа курулуштун аймактык органы алынган 

материалдардын негизинде 7 иш күндүн ичинде белгиленген формада Жер 

участоктун планын тиркемеге ылайык 2 нускада түзөт. 

Жер участоктун планы төмөнкүлөрдү камтыйт: 

а) жер участоктун топографиялык негизде 1:500 масштабда аткарылган 

схемасы түрүндөгү графикалык материал, ага булар тартылат: 

- жер участоктун чек арасы, участоктун бурчтук чекиттери көрсөтүлөт же 

чектери турган козголбос мүлк объекттерине же геодезиялык белгилерге 

байлаштырылат; 

- жер участок аркылуу өткөн инженердик-техникалык тармактын 

трассалары; 
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- инженердик-техникалык тармак өтүүчү долбоорлук трассалар жана ага 

кошулуучу чекиттер, ошондой эле инженерлик коммуникациялардын куруу 

зонасына туш келүүчү трассалары; 

- курулуш курулчу линиялар, кызыл, сары линиялар; 

- сууну коргоо зоналарынын, санитардык-коргоочу зоналардын жана 

санитардык коруу зоналарынын чектери; 

- участокко баруучу жолдун уюштурулушу; 

- транспорт коюучу орундун мүмкүн болгон жайгаштырылышы, санын 

көрсөтүү менен (эгер зарыл болсо). 

б) Текст материал, анда төмөнкүлөр каралат: жер участоктун параметрлери 

(мүнөздөмөсү), анын ичинде жер титирөө жагдайындагы шарттары, опурталдуу 

инженердик-геологиялык жана техногендик кубулуштардын бар же жок 

экендиги, суралып жаткан жер участок боюнча билдирилген курулуштук 

ниеттин шаар куруу документтерине жана Курулуш куруунун жана жер 

пайдалануунун эрежелерине ылайыктыгы жөнүндө маалыматтар, ошондой эле 

жер участокторду уруксат берилген пайдалануунун түрлөрү жана параметрлери 

боюнча негизги жана кошумча шаар куруу регламенттери. 

Негизги шаар куруу регламенттери төмөнкүлөрдү караштырат: 

- уруксат берилген пайдалануунун түрлөрү; 

- курулуштардын жер участоктордун чегинен минимум аралыктары; 

- курулуштардын жол берилген (максимум жана/же минимум) 

кабаттуулугу; 

- участокко курулуштарды куруунун максимум мүмкүн болгон аянты жана 

проценти. 

Участок тийиштүү чектөөлөр бар зонада жайгашкан болсо Жер участоктун 

планында кошумча шаар куруу регламенттери бар экени көрсөтүлөт: 

- курулуштарды куруунун жана жер пайдалануунун санитардык, сууну 

коргоочу жана экологиялык шарттары боюнча; 

- тарыхый жана маданий эстеликтерди коргоо шарттары боюнча. 

Участоктун жайгашкан жерине жана объекттин функциялык арналышына 

жараша төмөнкүдөй кошумча талаптар белгилениши мүмкүн: 

- абаттоо жана фасаддар боюнча талаптар; 

- транспорт коюучу, а.и. курулуш убагындагы убактылуу орунга талаптар, 

орундун санын менен (эгер зарыл болсо) жана участокко баруучу жолдорду 

көрсөтүү менен; 
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- инженердик-техникалык коммуникацияларды курулуш курулуучу 

аянттан сыртка алып чыгуу боюнча талаптар (жеке менчикте тургандан 

башкаларын); 

в) объектти инженердик тармактарга кошуунун инженердик-техникалык 

кызматтар берген баштапкы техникалык шарттары; 

г) ушул Жобонун 21-пунктунда каралган тийиштүү ыйгарым укуктуу 

органдардын корутундулары. 

Жер участоктун планына архитектуранын жана курулуштун аймактык 

органынын жетекчиси кол коет. 

Жер участоктун планын даярдоодо ал жердин чек араларын белгилөө 

камсыздалат, ал жөнүндө Планга тийиштүү жазуу жазылат. 

26. Жер участоктун планын даярдоонун жалпы мөөнөтү тапшырма 

берилген күндөн баштап 25 иш күн. 

27. Ушул Жобонун 11-пунктунун в) жана г) пунктчаларында каралган 

учурларда жер участокту түзүү жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте жүргүзүлөт. 

Ыйгарым укуктуу орган арыз алынган күндөн баштап 33 иш күндүн 

ичинде архитектуранын жана курулуштун аймактык органына арыздын 

копиясын тиркөө менен тапшырма жиберет. 

Ыйгарым укуктуу органдын тапшырмасында инвестициялык-курулуштук 

ниеттердин баяндамасын, участоктун болжолдуу аянтын жана дарегин 

көрсөтүү караштырылат. Жер участоктун аянтын ыйгарым укуктуу орган 

түшкөн арызга жараша жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 

аныктайт. 

Архитектуранын жана курулуштун аймактык органы суралып жаткан жер 

участок боюнча курулуштук ниеттердин курулуш куруунун жана жер 

пайдалануунун эрежелерине ылайыктыгын 5 иш күндүн ичинде аныктайт. 

Суралып жаткан жер участок боюнча билдирилген курулуштук ниеттер 

ылайык эместиги аныкталса архитектуранын жана курулуштун аймактык 

органы 7 иш күндүн ичинде жер участоктун 1:500 масштабда аткарылган 

топографиялык негиздеги схемасын даярдайт, анда булар чийилет: 

- жер участоктун чек арасы, участоктун бурчтук чекиттери көрсөтүлөт же 

чектери турган козголбос мүлк объекттерине же геодезиялык белгилерге 

байланыштырылат; 

- жер участок аркылуу өткөн инженердик-техникалык тармактын 

трассалары. 
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Архитектуранын аймактык органы жер участоктун схемасы даярдалгандан 

кийинки күндөн кечиктирбестен жер участоктун схемасынын копиясын ага 

тиркелген арыздын копиясы менен кошо төмөнкүлөргө жиберет: 

- жергиликтүү каттоо органына, жер участоктун чек араларын, үчүнчү 

жактардын укуктары, оорчулуктар жана чектөөлөр бар же жок экенин жана 

коңшулаш жер пайдалануучулар-жер участоктордун бардык менчик ээлери 

менен схеманы макулдашуу үчүн; 

- эстеликтерди коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органга, тарыхый жана 

маданий эстеликтерди коргоонун шарттарын аныктоо үчүн (жер участок 

эстеликтерди коруу зонасында болсо); 

- бак-дарактарды өстүрүү жана коруу боюнча ыйгарым укуктуу 

муниципалдык органга, өсүмдүктөрдү пайдалануунун шарттары жөнүндө 

маселени, анын ичинде аларды кыюу же которуу маселесин чечүү үчүн (жер 

участокто муниципалдык менчиктеги өсүмдүктөр бар болсо). 

28. Жергиликтүү каттоо органы жана ушул Жобонун 27-пунктунда 

көрсөтүлгөн тийиштүү ыйгарым укуктуу органдар архитектуранын жана 

курулуштун аймактык органына тийиштүү корутундуну ушул Жобонун 23 

жана 24-пункттарында каралган маалыматты көрсөтүү менен 5 иш күндүн 

ичинде жиберүүгө милдеттүү. 

Корутундулар көрсөтүлгөн мөөнөттө берилбесе архитектуранын аймактык 

органы жиберген материалдар тийиштүү ыйгарым укуктуу органда 

жактырылды деп эсептелет. 

Зарыл болсо архитектуранын жана курулуштун аймактык органы 

жергиликтүү каттоо органынан келген материалдардын негизинде Жер 

участоктун планын 1 иш күндүн ичинде тактайт. 

29. Жер участоктун планы курулуш объекттерин долбоорлоого баштапкы 

материал болот жана курулуш объектин инженердик тармактарга кошуу үчүн 

инженердик-техникалык шарттарды алууда инженердик-техникалык 

коммуникациялар өтүүчү трассалардын долбоорун жана аларга кошуу 

чекиттерин чийүү үчүн графикалык негиз болот. Курулушка уруксат 

документтерди тариздөөдө архитектуралык-пландоо шарттарын алуу талап 

кылынбайт. 

30. Архитектуранын аймактык органы ушул Жобонун 25 жана 28-

пункттарында каралган мөөнөт бүткөндөн кийинки күндөн кечиктирбестен 

Жер участоктун планын ага тиркелген бардык материалдар менен кошо 

ыйгарым укуктуу органга берет. 
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31. Жер участокту түзүүгө байланыштуу чыгымдарды ыйгарым укуктуу 

орган жер участокторго менчик жана ижара укугун сатуудан түшкөндөн 

топтолуучу каражаттардын эсебинен төлөйт. Түзүлгөн ар бир жер участок 

боюнча жер участокту түзүүгө кетүүчү чыгымдардын сметасы түзүлүп, ал 

ыйгарым укуктуу органга берилет. Ыйгарым укуктуу органдын жер участокту 

түзүүгө байланышкан чыгымдары жер участоктун баасына киргизилет. 

32. Төмөнкүдөй учурларда жер участокко укукту берүүгө болбойт, эгерде: 

- жер участок ушул Жобого ылайык түзүлбөсө; 

- архитектуранын аймактык органынын суралып жаткан жер участок 

боюнча билдирилген курулуштук ниеттер ылайык эместиги жөнүндө 

корутундусу болсо, же жергиликтүү каттоо органы жер участокту берүүгө 

мүмкүн эместиги жөнүндө корутунду чыгарса. 

6. Коомдук угууларды өткөрүүнүн жана тоорукту 

жана түз сатууну уюштуруунун тартиби 

33. Ыйгарым укуктуу орган Жер участоктун планын ага тиркелген бардык 

материалдары менен 3 иш күндүн ичинде карайт. 

Аталган документтерди кароонун жыйынтыгында ыйгарым укуктуу орган: 

- коомдук угууларды өткөрөт (ушул Жобонун 34-пунктунда каралган 

учурларда); 

- жер участокту баалайт; 

- же аталган документтерди толуктап иштеп чыгуу зарыл болсо аларды 

архитектуранын жана курулуштун аймактык органына кемчиликтерин 

көрсөтүү менен кайра жиберет. 

Архитектуранын жана курулуштун аймактык органы ал документтерди 5 

иш күндүн ичинде толуктап иштеп чыгат жана ыйгарым укуктуу органга 

жиберет. 

34. Тарыхый жана маданий мурас зонасындагы, ошондой эле турак жай 

зонасындагы жер участокко укук берилип жатканда ыйгарым укуктуу орган 

ушул Жобонун 11-пунктунун а) жана б) пункттарында каралгандан башка 

учурларда Жер участоктун планы алынган күндөн кийин бир айдын ичинде 

ушул Жобонун 30-пунктуна ылайык коомдук угуу өткөрөт. 

Ыйгарым укуктуу орган кызыкдар жактарга угуулар болгону жактаны 

жөнүндө ыйгарым укуктуу органдын расмий сайтына жана жалпыга маалымдоо 

каражаттарына коомдук угуу болоордон 15 күн мурдатан жарыялоо менен 

кабарлайт. 
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Билдирүүдө угуу өткөрүлчү күн, убактысы жана орду; укукка берилип 

жаткан жер участок жөнүндө маалыматтар (турган жери, аянты, уруксат 

берилген пайдалануунун түрлөрү), тийиштүү информация менен алгачкы 

тааныштыруучу күн, убактысы жана орду жөнүндө маалыматтар, ыйгарым 

укуктуу органдын байланышуучу маалыматтары болууга тийиш. 

Коомдук угууга кызыкдар жеке жана юридикалык жактар катышууга 

укуктуу. Ыйгарым укуктуу орган жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын, архитектура жана курулуш органдарынын, жергиликтүү 

каттоочу органдын жана башка мамлекеттик органдардын жана уюмдардын 

өкүлдөрүн коомдук угууга катышуу үчүн чакырууга укуктуу. 

Коомдук угуу процессинде ыйгарым укуктуу орган протокол түзөт, анда 

түшкөн бардык сунуштар, сын-пикирлер жана аларды кароонун 

жыйынтыктары жазылат. 

Коомдук угуунун жыйынтыгы жөнүндө протокол Жер участоктун планы 

жана ага тиркелген материалдар менен комиссияга жиберилет. Протоколдун 

копиясы ыйгарым укуктуу органдын кызматтык имаратында жалпыга көрүнөө 

жердеги атайын стендге илинет жана анын расмий сайтына жарыяланат. 

35. Коомдук угуунун жыйынтыгында Жер участоктун планын толуктап 

иштеп чыгуу зарыл болсо ыйгарым укуктуу орган аны аймактык архитектура 

жана курулуш органына кайра жиберүүгө укуктуу, ал жиберилген 

документтерди ушул Жобонун 33-пунктунда белгиленген мөөнөттө иштеп 

чыгат жана ыйгарым укуктуу органга жиберет. 

36. Жер участокко укук коомдук угуу өткөрүү менен кабыл алынган шаар 

куруу документтеринин негизинде берилип жатса, ал жер участокту берүү 

максатында кайталап коомдук угуу өткөрүү талап кылынбайт. 

37. Түзүлгөн жер участоктун старттык баасы Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарында каралган тартипте аныкталат. 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда жер 

участоктун баасы козголбос мүлктү көз карандысыз баалоочуларды тартуу 

менен аныкталат. 

Жер участокто муниципалдык менчикке тиешелүү имараттар жана 

курулмалар, ошондой эле бүтө элек курулуш бар болсо участоктун баасына 

ушул объекттердин баасы да кошулат. 

Ыйгарым укуктуу орган жер участоктун баасын, анын ичинде көз 

карандысыз баалоо жүргүзүү менен Жер участоктун планы алынгандан кийин 

10 иш күндүн ичинде аныктайт (эсептейт). Көз каранды эмес баалоо жүргүзүү 
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ыйгарым укуктуу орган менен көз карандысыз баалоочунун ортосунда 

түзүлүүчү келишимдин негизинде ишке ашырылат. 

38. Ыйгарым укуктуу орган 3 иш күндүн ичинде Жер участоктун планын 

тиркелген бардык материалдары менен кошо комиссиянын кароосуна берет. 

39. Комиссия Жер участоктун планын жана ага тиркелген бардык 

материалдарды алгандан кийин 3 иш күндүн ичинде карайт. 

Комиссия жер участокту тоорукка когоу же түз сатуу жолу менен берүү 

жөнүндө чечим кабыл алса комиссия төмөнкүлөрдү аныктайт: жер участокко 

берилип жаткан укуктун түрү (менчик, ижара), жер участокко укукту берүүнүн 

ыкмасы (аукцион, конкурс, түз сатуу), жер участоктун старттык баасы. 

Гарантиялык акынын өлчөмү, тоорукка катышуучулар аны төгүүчү мөөнөт 

жана тартиби, аукциондук кадам (аукцион өткөрүлгөн учурда) же конкурстун 

шарттары (конкурс өткөрүлсө). 

Тоорук же түз сатуу өткөрүлгөндө тооруктун ар бир предмети боюнча 

старттык бааны комиссия көз каранды эмес баалоочулардын корутундусунун 

негизинде белгилейт. 

Комиссиянын жер участогун тоорукка коюу же түз сатуу жолу менен 

берүү жөнүндө чечими протокол түрүндө таризделет. 

40. Ушул Жобонун 14-15-пункттарында каралган учурларда ыйгарым 

укуктуу орган арыз ээсине анын арызын кароонун жыйынтыгы жөнүндө 

билдирүүгө милдеттүү. 

41. Ыйгарым укуктуу орган ар бир жер участогу боюнча информациялык 

пакет түзөт, анда төмөнкүдөй маалыматтар камтылат: 

- Жер участоктун планынын копиясы, ага тиркелген материалдары менен 

кошо; 

- жер участоктун старттык баасы; 

- конкурстун шарттары (эгер конкурс өткөрүлсө); 

- гарантиялык акынын (барымтанын) өлчөмү. Тоорукка катышуучулар аны 

төгүүсүнүн мөөнөтү жана тартиби; 

- жер участокту сатуу-сатып алуу же ижарага алуу келишиминин 

долбоору; 

- тооруктун жеңүүчүсү же түз сатуу жолу менен берилчү жер участокту 

сатып алуучу менен келишим түзүүнүн мөөнөтү. 

Ыйгарым укуктуу орган тоорукка катышууну каалагандарга 

инфомациялык пакетти берүүгө милдеттүү. 
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Информациялык пакет акы төлөө менен берилген учурда анын баасы аны 

даярдоого кеткен чыгымдардан ашпоого тийиш. 

42. Ыйгарым укуктуу орган тоорук өткөрүлөөрдөн отуз күндөн кем эмес 

мурдатан жалпыга маалымдоо каражаттарына жана ыйгарым укуктуу органдын 

расмий сайтына тоорук өткөрүлөөрү жөнүндө билдирүү жарыялоого 

милдеттүү. 

Билдирүүдө тооруктун убактысы, орду жана формасы, предмети, 

тооруктун предметинин старттык баасы, анын ичинде тоорукка катышууга 

арыздарды кабыл алуу бүтүүчү мөөнөт, гарантиялык акы (барымта) төгүлүүчү 

банктын реквизиттери, толук маалымат алуу үчүн ыйгарым укуктуу органдын 

байланыш маалыматтары көрсөтүлүүгө тийиш. 

7. Тооруктарды жана туз сатууларды өткөрүүнүн 

тартиби 

43. Жер участокторго менчик же ижара укугун берүү боюнча ачык 

тооруктар аукцион жана конкурс түрүндө өткөрүлөт: 

44. Тоорукка коюлчу бардык объекттер лотторго бөлүштүрүлүүгө тийиш. 

45. Тоорукта объекттер "бир номер - бир лот" деген схема боюнча берилет. 

46. Талапкер тоорукка катышуу укугун алуу үчүн тооруктун 

уюштуруучусуна буларды берет: 

- тоорукка катышуу жөнүндө ниетин билдирген арыз, лоттун номерин 

көрсөтүү менен; 

- талапкер болгон жеке адамдын ким экенин билдирүүчү документ; 

- талапкер болгон юридикалык жактын укукка жарактуулугун ырастоочу 

документ; 

- адам талапкер болуп жаткан юридикалык жактын жетекчиси экенин 

ырастаган документ, же талапкер болуп жаткан жеке же юридикалык тараптын 

атынан чыгууга укугун билдирүүчү ишеним кат; 

- гарантиялык акы (барымта) төлөнгөнүн ырастоочу төлөм документтер. 

Жер участокко менчик укугун берүү боюнча тоорукка катышуу ниетин 

билдирген юридикалык жак ал юридикалык жак чет өлкөлүк эмес экенин 

ырастаган документти кошумча тапшырат (уставдын же уюштуруу 

келишиминин копиясы, акционерлердин реестринен көчүрмө ж.у.с). 

47. Талапкерлер гарантиялык акыны (барымтаны) ыйгарым укуктуу 

органдын учурдагы эсебине акчалай эмес которуу же кассасына накта акча 

төгүү жолу менен төлөшөт. Гарантиялык акынын өлчөмүн ыйгарым укуктуу 
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орган берилүүчү жер участоктун старттык баасынын 10 процентинен ашык 

эмес белгилейт. 

48. Тооруктун жеңүүчүсү менен келишим түзүүдө гарантиялык акынын 

(барымтанын) суммасы тооруктун предметинин сатык баасына киргизилет. 

49. Эгер талапкер тоорукка бир нече объект боюнча катышса, гарантиялык 

акы ар бир объект боюнча өзүнчө төлөнөт. 

Гарантиялык акы (барымта) төмөнкүдөй учурларда 5 иш күндүн ичинде 

кайра берилүүгө тийиш: 

- тоорукта утпаган катышуучуга; 

- эгер тоорук болбой калса; 

- тоорукка катышуудан тоорук өткөрүлөөрдөн 3 күн мурда баш тартылса. 

50. Ыйгарым укуктуу орган катышуучулардын арыздарын кабыл алат жана 

каттайт. Талапкерлер арыз кабыл алынып жана номер ыйгарылганы жөнүндө 

жазуу жүзүндө билдирүүнү алган учурдан баштап тооруктун катышуучусунун 

статусун алышат. 

51. Төмөнкүдөй учурларда арыз ээсинин документтерин алуудан баш 

тартылышы мүмкүн: 

- арыз тоорук өткөрүлөөрү жөнүндө билдирүүдө белгиленген аны кабыл 

алуу мөөнөтү бүткөндөн кийин берилсе; 

- арызды арыз ээсинин атынан аракеттенүүгө ыйгарым укугу жок адам 

тапшырса; 

- ушул Жобонун 49-пунктунда көрсөтүлгөн документтер тапшырылбаса, 

же тапшырылган документтер тийиштүү түрдө таризделбесе. 

Документтерди кабыл алуудан баш тартуу ыйгарым укуктуу орган 

тарабынан, баш тартуунун себебин көрсөтүү менен, арыз берилгенден кийинки 

күндөн кечиктирбестен ишке ашырылат. Ыйгарым укуктуу орган кабыл 

албаган арыз жана ага тиркелген документтер арыз ээсине аларды кабыл 

алуудан баш тартуу жөнүндө маалымат менен кошо кайра берилет. 

52. Тооруктун катышуучулары төмөнкүдөй укуктарга ээ: 

- тоорукка өзү же өкүлдөрү аркылуу катышууга; 

- тооруктун предмети жөнүндө толук маалыматты информациялык пакетти 

алуу жолу менен алууга; 

- тоорукка катышуудан баш тартууга, бирок ал жөнүндө тооруктун 

уюштуруучусуна тоорук өткөрүлөөрдөн үч күндөн кем эмес мурдатан 

билдирүүгө жана өзүнүн гарантиялык акысын алууга. Көрсөтүлгөн мөөнөт 

бузулса гарантиялык акы кайра берилбейт; 
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- тооруктун предметин кароого; 

- комиссиянын протоколдору менен таанышууга жана алардын 

копияларын алууга; 

- тооруктун катышуучусу катары укугу бузулса сотко кайрылууга. 

53. Бир гана катышуучу катышкан тооруктар болбой калды деп эсептелет 

жана ыйгарым укуктуу орган же ал лот боюнча тоорук өткөрүлгөнү жөнүндө 

билдирүү жарыялайт же ал лотту тоорукка койбоо жөнүндө чечим чыгарат. 

54. Тоорукка тооруктун катышуучусу эмес адамдар, ошондой эле жалпыга 

маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү да катышууга укуктуу. 

55. Комиссия аукциондон каалаган убакта, бирок аны өткөрүүчү күндөн үч 

күндөн кем эмес мурдатан, ал эми конкурстан болсо - аны өткөрүүчү күндөн 

отуз күндөн кем эмес мурдатан баш тартууга укуктуу, ал жөнүндө протокол 

түзүлүп, анда тоорук өткөрүүдөн баш тартуунун себеби көрсөтүлөт. Тооруктан 

баш тартылган учурда ыйгарым укуктуу орган ал жөнүндө тооруктун 

катышуучуларына тоорук өткөрүүдөн баш тартуунун себебин көрсөтүү менен 

жазуу жүзүндө кабарлайт. 

56. Карасанатай атаандаштык аныкталган учурда комиссия коюлуп жаткан 

лотту качан болсо да алып салууга же лот боюнча тооруктун жыйынтыгын 

жокко чыгарууга укуктуу. 

57. Тооруктун катышуучусу тараптан болгон карасанатай атаандаштык 

аныкталган учурда ал ошол лот боюнча тоорукка андан ары катышуу укугунан 

ажыратылат, мында ага гарантиялык акы (барымта) кайра берилбейт. 

58. Аукцион өткөрүүнүн тартиби: 

Ыйгарым укуктуу орган аукцион башталаардын алдында аукционго келген 

катышуучуларды каттайт жана аларга номер ыйгарылган табличкаларды берет. 

Аукционду комиссия дайындоочу аукциончу өткөрөт. Аукциондо 

тооруктун башталышы болуп аукциончу лоттун номерин, тооруктун 

предметинин старттык баасын жана аукциондук кадамды жарыялаган учур 

эсептелет. 

Лотту старттык баасы боюнча алууну каалаган аукциондун катышуучусу 

аукциончуга каратылган номерлүү табличкасын көтөрүп, лотту айтылган баасы 

боюнча алууга макулдугун билдирет. 

Аукциондун катышуучусунун ар бир сунушу кабыл алынганы 

аукционисттин катышуучунун номерин жана ал сунуш кылган бааны 

жарыялашы менен билдирилет. 

Ар бир жаңы сунуш мурункусунан бир кадамдан кем эмес ашууга тийиш. 
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Эгер аукциончу акыркы бааны үч жолу жарыялагандан кийин 

катышуучулардын бири андан ашыгыраак бааны сунуш кылбаса, аукциончу 

балканы уруу менен тооруктун предметин акыркы бааны сунуштаган 

катышуучу сатып алганы жөнүндө жарыялайт. Тооруктун жүрүшүндө акыркы 

бааны сунуш кылган аукциондун катышуучусу тооруктун жеңүүчүсү деп 

жарыяланат. 

Эгер аукциондун жүрүшүндө старттык баа үч жолу жарыялангандан кийин 

тооруктун предметин алууга даяр сатып алуучу чыкпаса аукциончу старттык 

бааны 20 проценттен ашык эмес арзандатууга укуктуу. 

59. Конкурс өткөрүүнүн тартиби: 

Конкурска катышуучу билдирүүдө жана информациялык пакетте 

көрсөтүлгөн конкурстун шарттарына ылайыктуу конкурстук сунушун конкурс 

өткөрүлчү күнү, белгиленген убакыттан кечиктирбестен комиссиянын 

жыйынында чапталган конвертте тапшырат. 

Бир лот боюнча бир катышуучудан бир гана конкурстук сунуш берилиши 

мүмкүн. 

Конкурстук сунуштар алар кабыл алынып бүткөндөн кийин конкурстун 

катышуучуларынын же алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн көзүнчө 

ачылат. 

Комиссия түшкөн конкурстук сунуштарды кезеги менен ачат, конкурска 

катышуучунун номерин, аты-жөнүн же аталышын, конкурстун катышуучусу 

сунуш кылган негизги конкурстук шарттарды (анын ичинде жер участоктун 

баасын же ижара акысынын өлчөмүн) айтат, конкурстук сунуштарды ачуунун 

жыйынтыгын протоколго жазат жана түшкөн конкурстук сунуштарды баалоого 

киришет. 

Конкурстук сунуштарды баалоо конкурстук документтерде белгиленген 

критерийлер боюнча, конкурстук сунуштар ачылган күнү ишке ашырылат. 

Конкурстук сунуштарды баалоо үчүн кошумча убакыт керек болгон өзгөчө 

учурларда комиссия конкурсту өткөрүү мөөнөтүн үч күндөн ашпаган мөөнөткө 

узартса болот, ал жөнүндө конкурстук сунуштарды ачуунун жыйынтыгы 

жөнүндө протоколго тийиштүү жазуу жазылып, комиссиянын мүчөлөрү жана 

комиссиянын жыйынына катышып отурган конкурстун катышуучулары кол 

коюшат. 

Берилген арыздарды баалоонун жүрүшүндө комиссия конкурстун 

катышуучуларын өздөрүнүн конкурстук сунуштарын түшүндүрүүсүн сурап 

кайрылууга укуктуу. 
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Конкурстун шарттарынын мазмунун, анын ичинде конкурстун 

катышуучуларына сунушталып жаткан жер участоктун баасын же ижара 

акынын өлчөмүн эч кандай өзгөртүүгө же алар менен комиссиянын ортосунда 

берилген конкурстук сунуштар боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө болбойт. 

Комиссия конкурстук документтерде белгиленген талаптарга ылайык эмес 

конкурстук сунушту четке кагат. 

Конкурстук сунуштарды баалоонун жыйынтыгында комиссия баарынан 

артык сунушту берген конкурстун жеңүүчүсүн аныктайт, конкурс өткөрүүнүн 

жыйынтыгы жөнүндө протокол түзүлөт, ага комиссиянын жыйынына катышкан 

комиссиянын мүчөлөрү жана конкурстун жеңүүчүсү кол коюшат. 

60. Жер участокко укукту түз сатуу жолу менен берүүнүн тартиби: 

Түз сатууну комиссия жер участокту түз сатуу жолу менен берүү жөнүндө 

чечим кабыл алынган убактан тартып 15 иш күндүн ичинде ушул Жобонун 30-

пунктуна ылайык өткөрөт. 

Ыйгарым укуктуу орган комиссия жер участокту түз сатуу жолу менен 

берүү жөнүндө чечим кабыл алган учурдан баштап 3 иш күндүн ичинде ушул 

Жобонун 39-пунктуна ылайык арыз ээсине түз сатуу өткөрүлчү күн жана орду 

жөнүндө кабарлоого жана ага информациялык пакетти жиберүүгө милдеттүү. 

Түз сатууну комиссия арыз ээси менен берилчү жер участоктун баасы 

боюнча сүйлөшүү жүргүзүү жолу менен ишке ашырат. 

Сүйлөшүү процессинин жүрүшүндө комиссия жер участоктун баасын 

баалоо наркынын 20 процентинин чегинде кымбаттатууга же арзандатууга 

укуктуу. 

Арыз ээси жер участокту алуудан сүйлөшүүнүн кайсы стадиясында болсо 

да баш тартууга укуктуу. 

8. Өткөрүлгөн тооруктардын жана түз 

сатуулардын жыйынтыктары боюнча 

документтерди тариздөөнүн тартиби 

61. Тооруктун жүрүшүндө объектиге акыркы бааны сунуштаган 

аукциондун катышуучусу, же конкурстун баарынан жакшы шартты сунуштаган 

катышуучусу тооруктун жеңүүчүсү деп жарыяланат. 

62. Тоорук же түз сатуу өткөрүүнүн жыйынтыгы жөнүндө протоколго 

комиссиянын анын жыйынына катышкан мүчөлөрү жана тооруктун жеңүүчүсү 

же жер участокту түз сатуу жолу менен сатып алган сатып алуучу тоорук же 

түз сатуу өткөрүлгөн күнү кол коюшат. 

63. Протоколго төмөнкүдөй маалыматтар киргизилиши караштырылат: 
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- тооруктун предмети болгон лоттун номери жана жер участоктун 

маалыматтары (турган ордун, аянты); 

- тооруктун жеңүүчүсүнүн же жер участокту түз сатып алгандын аты-жөнү 

же аталышы; 

- тооруктун же түз сатуунун предметинин старттык жана акыркы баасы; 

- тараптардын сатуу-сатып алуу же ижара келишимине кол коюу боюнча 

милдеттенмелери; 

- ыйгарым укуктуу органдын алыш-бериш эсебинин номери жана башка 

реквизиттери. 

Тооруктун же түз сатуунун жыйынтыгы жөнүндө протоколдун копиясы 

кол коюлган күндөн кийип 3 күндүн ичинде ыйгарым укуктуу органдын расмий 

сайтына жайгаштырылат жана ыйгарым укуктуу органдын кызматтык 

имаратында көрүнөө жерге илинет. 

64. Тоорукта уткан жак протоколго кол коюудан качса ал төккөн 

гарантиялык акыны (барымтаны) кайра албайт жана тооруктун жеңүүчүсүнүн 

укугунан жана ошол лот боюнча кайта өткөрүлчү тооруктарга катышуу 

укугунан ажыратылат. 

Тооруктун уюштуруучусу протоколго кол коюудан качса гарантиялык 

акыны (барымтаны) эки эсе өлчөмдө кайра төлөөгө, ошондой эле тоорукта 

уткан жакка тоорукка катышуудан болгон чыгымдарын төлөп берүүгө 

милдеттүү. 

Эгер тоорукта жеңүүчү деп таанылган тооруктун кийинки катышуучусу 

протоколго кол коюудан баш тартса, ал да төккөн гарантиялык акыны 

(барымтаны) кайра албайт жана тооруктун жеңүүчүсүнүн укугунан жана ошол 

лот боюнча кайта өткөрүлчү тооруктарга катышуу укугунан ажыратылат. 

Мындай учурда ал лот боюнча кайра тоорук өткөрүү жөнүндө жарыяланат. 

65. Тооруктун жана түз сатуунун жыйынтыгы жөнүндө протоколдун 

негизинде ага кол коюлгандан кийин 3 күндүн ичинде ыйгарым укуктуу орган 

тооруктун жеңүүчүсү же жер участоктун түз сатып алуучусу менен жер 

участокту сатуу-сатып алуу же ижаралоо келишимин түзөт. 

66. Жер участок үчүн акы акчалай же акчалай эмес эсептешүү (которуу) 

менен төлөнсө болот. Накта акчалай төлөнгөн учурда акы ыйгарым укуктуу 

органдын кассасына төгүлөт. 

67. Келишим жергиликтүү каттоо органында мамлекеттик каттоого 

алынууга тийиш жана нотариуста милдеттүү күбөлөндүрүү талап кылынбайт. 

Жер участокко менчик же ижара укугу козгобос мүлккө укуктарды 

мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирет. 
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68. Жер участоктун схемасы укукту күбөлөндүрүүчү документтин 

графикалык бөлүгү катары пайдаланылат. 

9. Акча каражаттарды бөлүштүрүү 

69. Жер участокторду тоорукта жана түз сатууларда менчикке же ижарага 

берүүдөн алынган каражаттар тийиштүү жергиликтүү бюджетке түшөт. Ал 

акчанын 10 проценти ушул Жобонун 71-пунктунда көрсөтүлгөн чыгымдарды 

жабууга жумшалат. 

70. Жер участокторду менчикке же ижарага берүүгө байланыштуу 

чыгымдар, анын ичинде архитектуранын жана курулуштун, мамлекеттик 

каттоо органынын, көз каранды эмес баалоочулардын кызматтарына акы 

төлөөгө байланышкан чыгымдарды ыйгарым укуктуу орган көтөрөт. 

10. Корутунду жоболор 

71. Ыйгарым укуктуу органдардын жер участокторду берүүгө тиешелүү 

чечимдери боюнча административдик иштер жана административдик жол-

жоболор жөнүндө мыйзамда аныкталган тартипте даттанууга болот. 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 13-сентябрындагы № 491 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

  

    Муниципалдык менчикте 

турган жер участокторун 

менчик же ижара укугун 

берүүнүн тартиби жана 

шарттары жөнүндө типтүү 

жобого 

тиркеме 

ЖЕР УЧАСТОКТУН ПЛАНЫ 

Жер участоктун параметрлери (мүнөздөмөсү): 

Жер участоктун идентификациялык коду:  

________________________________________________________________

_______ 

________________________________________________________________

_______ 

toktom://db/137797
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Объекттин (жер участогунун) жайгашкан орду:  

________________________________________________________________

_______ 

________________________________________________________________

_______ 

Жер участоктун чеги (Kyrg-06 координат системасындагы бурчтук 

чекиттердин координаты):  

________________________________________________________________

______ 

Жер участоктун аянты: 

_________________________________________________ 

Райондун сейсмикалуулугу: 

_____________________________________________ 

Кыртыш астындагы суулардын тереңдиги: 

________________________________ 

Участок техногендик жана коркунучтуу жаратылыштык процесстерге 

кабылышы мүмкүн (мүмкүн эмес):  

________________________________________________________________

_______ 

1. Графикалык бөлүк: 

Жер участоктун чек аралары, инженердик тармактын трассалары, курулуш 

сызыгы, кызыл, сары, жашыл линиялар көрсөтүлүү менен М 1:500 

топографиялык негизде чийилген схемасы. 

2. Тексттик бөлүк: 

1. Тандалган жер участоктун билдирилген пайдалануу ниетине, шаар куруу 

документтерине жана Курулуш куруунун жана жер пайдалануунун 

эрежелерине (пайдалануунун уруксат берилген түрлөрүнө) ылайыктуулугу 

- Башкы план Шаар куруу документтеринин жана 

Курулуш куруу жана жер пайдалануу 

эрежелеринин бар экендиги 

(реквизиттери менен) жана аларга 

ылайыктыгы көрсөтүлөт 

- Деталдуу пландаштыруу долбоору   

- Шаар куруунун башка документтери   

- Курулуш куруу жана жер   
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пайдалануу эрежелери 

2. Жер участокту пайдалануу боюнча негизги шаар куруу регламенти жер 

участокту уруксат берилген пайдалануунун чектик параметрлери): 

2.1. Жер участокту пайдаланууга 

уруксаттын түрлөрү 

  

2.2. Курулуштардын жер участоктун 

чегинен минималдуу алыстыгы 

  

2.3. Объекттин кабаттуулугунун чеги 

(максимум жана/же минимум 

кабаттуулук (бийиктик) 

  

2.4. Участокко курулуш куруунун 

максимум пайызы жана аянты 

  

3. Кошумча шаар куруу регламенттери, негизгилерге чектөөлөр жана талаптар: 

3.1. Жер участогу тийиштүү 

чектөөлөрдүн зонасында жайгашкан 

учурда: 

  

- тарыхый жана маданий эстеликтерди 

коргоо шарттары боюнча 

Болгон шарттарды көргөзүү 

- санитардык-коргоо зонасынын жана 

санитардык-сактоо зонасынын 

шарттары боюнча 

  

- суу коргоо зонасынын шарттары 

боюнча 

  

- экологиялык шарттар боюнча   

3.2. Жайгашкан ордуна жана 

функциялык багытына жараша жер 

участокту пайдаланууга кошумча 

талаптар: 

  

Жакшыртуу боюнча талаптар   

Фасаддарга талаптар   

Машина токтотуучу жерлерди 

(машина токтотуучу орундардын 

саны) жана участокко баруучу 

жолдорду уюштурууга карата 

талаптар 
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4. Негизги инженердик тармактарга кошуу шарттары 

4.1. Инженердик тармактар   

Электр менен жабдуу Кошуу чекити бар экени жана ага 

чейинки аралык көрсөтүлөт 

Суу менен жабдуу   

Канализация   

Жылуулук менен жабдуу Жана жылуу 

суу менен жабдуу 

  

Газ менен жабдуу   

Телефондоштуруу   

4.2. Пайдаланууга бөлүнгөн аймактар 

боюнча инженердик тармактардын 

трассасынын өтүшү боюнча талаптар 

  

4.3. Инженердик курулмаларды 

жайгаштыруу боюнча талаптар: 

- трансформатордук подстанция (ТП); 

- газды жөнгө салуучу шкафтык пункт 

(ГЖСШП); 

  

4.4. Иштеп жаткан инженердик 

тармактар бар экени жөнүндө 

маалымат жана зарыл учурда аларды 

көчүрүүгө талаптар 

  

3. Инженердик-техникалык кызматтар сунуш кылган инженердик-

техникалык шарттар. 

4. Жободо каралган учурларда экология, санитардык-эпидемиологиялык 

жана өрт көзөмөлү, тарыхый жана маданий эстеликтерди коргоо, өсүмдүктөрдү 

багуу жана коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдардын корутундусу. 

Начальник 

________________________________________________________________

_____________ 

(аймактык архитектура жана курулуш органынын жетекчисинин кызмат 

орду, аты-жөнү) 

Дата: __________________ 

________________________ (колу) 



309 
 

 

    Тиркеме 

    (Кыргыз 

Республикасынын 

Өкмөтүнүн 

2019-жылдын 9-

октябрындагы 

№ 535 токтомуна) 

Мамлекеттик менчикте турган жер участокторун 

берүү тартиби жөнүндө 

ЖОБО  

1. Жалпы жоболор 

1. Ушул Жобо жеке жана юридикалык жактарга, ошондой эле мамлекеттик 

жана муниципалдык жер пайдалануучуларга мамлекеттик менчикте турган жер 

участокторун пайдаланууга берүү тартибин аныктайт. 

2. Жеке жана юридикалык жактарга, ошондой эле мамлекеттик жана 

муниципалдык жер пайдалануучуларга мамлекеттик менчикте турган жер 

участоктору убактылуу пайдаланууга берилиши мүмкүн. 

Төмөнкү категорияларда турган жер участоктору убактылуу пайдаланууга 

берилет: калктуу конуштардын жерлери; өнөр жай, транспорт, байланыш, 

энергетика, коргоо жана башка багыттагы жерлер; айыл чарба багытындагы 

жерлер, Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлеринен, 

жайыттардан тышкары. 

Эгерде мыйзамдарда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык 

келишимдердин же "Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндө" 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтү тарабынан түзүлгөн инвестициялык макулдашуунун шарттарынын 

негизинде жогоруда аталган категориялардагы жер участокторун убактылуу 

пайдаланууга берүү каралган болсо, анда мындай жер участогун берүүнүн 

тартиби жана шарттары эл аралык келишимде же инвестициялык 

макулдашууда башкача каралбаган учурда Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн өзүнчө чечими менен аныкталат. 

3. Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоорлорун ишке ашыруу максатында 

мамлекеттик жер пайдалануучулардын жер участокторун убактылуу 

toktom://db/157977
toktom://db/41124
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пайдаланууга берүү тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 

бекитилүүчү өзүнчө жобо менен аныкталат. 

4. Мамлекеттик жана муниципалдык жер пайдалануучуларга мамлекеттик 

менчикте турган жер участоктору ушул Жобого ылайык түз берүү аркылуу 

берилет. 

5. Жеке жана юридикалык жактарга мамлекеттик менчикте турган жер 

участоктору ушул Жобого ылайык жер участогуна ижара келишимин бекитүү 

укугуна тоорук өткөрүү аркылуу берилет. 

6. Мамлекеттик менчикте турган жер участоктору ижара келишиминин 

шарттарында төмөнкү мөөнөткө чейин берилиши мүмкүн: 

- мамлекеттик жер пайдалануучулардын колдонуусунда турган жер 

участокторуна - беш жылга; 

- үчүнчү жактардын укуктарынан эркин болгон жер участокторуна - кырк 

тогуз жылга. 

7. Мамлекеттик жер пайдалануучунун жер участогун убактылуу 

пайдалануу укугун ажыратуу, аны күрөөгө коюу, субижарага берүү, ошондой 

эле үчүнчү жактардын укуктары менен жер участогун чектөөгө түз же кыйыр 

багытталган башка бүтүмдөрдү жүргүзүүгө жол берилбейт. 

8. Ыйгарым укуктуу органдын, жергиликтүү мамлекеттик 

администрациянын, арыз ээсинин аффилирленген жактары тоорукка катышууга 

укугу жок. 

9. Аффилирленген адамдар болуп төмөнкүлөр таанылат:  

- ыйгарым укуктуу органдын, жергиликтүү мамлекеттик 

администрациянын кызматкерлери жана алардын жакын туугандары;  

- арыз ээсинин - жеке жактын жакын туугандары;  

- юридикалык жактын - тооруктун талапкеринин уюмдаштыруучулары же 

анын акыркы менчик ээси болуп саналган адамдар; 

- тооруктун катышуучулары менен туугандык байланышы бар же 

тооруктун талапкеринин жетекчилери жана уюмдаштыруучулары же алардын 

акыркы менчик ээлери болуп саналган адамдар. 

10. Ушул Жободо колдонулган негизги түшүнүктөр: 

ижара берүүчү - мамлекеттик менчикте турган жер участогуна ижара 

келишимин бекиткен мамлекеттик жер пайдалануучу, жергиликтүү 

мамлекеттик администрациясы; 

ижарачы - ушул Жободо белгиленген тартипте жер участогуна ижара 

келишимин бекиткен жеке же юридикалык жак, жеке ишкер; 
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аукцион - сооданын формасы, анда эң жогорку бааны сунуштаган жак 

жеңүүчү болуп саналат; 

мамлекеттик жер пайдалануучу - жер участогун мөөнөтсүз (мөөнөтүн 

көрсөтпөстөн) пайдаланууга алган мамлекеттик менчик формасындагы 

мамлекеттик ишкана, мекеме; 

ижара келишими - белгилүү бир акыга мамлекеттик менчикте турган жер 

участогун убактылуу пайдалануу жөнүндө ижара берүүчү менен ижарачынын 

ортосундагы келишим (макулдашуу); 

арыз ээси - мамлекеттик менчикте турган жер участогун убактылуу 

пайдаланууга алууну каалаган жеке же юридикалык жак, жеке ишкер; 

конкурс - соода предметине карата сатып алуучулардан белгилүү бир 

шарттарды аткаруу талап кылынган учурлардагы сооданын формасы; 

жеңилдетилген типтеги объекттер - палаткалар, күркөлөр, жарнамалык 

курулмалар, автомобилдик транспортту токтотмолор, парковкалар, спорттук 

курулмалар жана башка капиталдык эмес объекттер; 

тоорукту уюштуруучу - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган, 

жергиликтүү мамлекеттик администрация; 

ижаранын баштапкы өлчөмү - жер участогуна ижара келишимин 

бекитүү укугуна аукцион башталган ай сайын төлөнүүчү ижара акынын 

баштапкы өлчөмү; 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган - мамлекеттик мүлктү башкаруу 

чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган; 

тоорук - мамлекеттик менчикте турган жер участогуна укук берүү 

ыкмасы. Тоорук аукцион, электрондук аукцион же конкурс түрүндө өткөрүлөт; 

аукциондун кадамы - тооруктун жүрүшүндө ижаранын баштапкы өлчөмү 

жогорулаган үстөк. Аукциондун кадамынын көлөмү ижаранын баштапкы 

өлчөмүнүн 10 пайызынан кем эмес өлчөмүндө белгиленет; 

электрондук аукцион - мамлекеттик менчикте турган жер участогуна 

ижара келишимин бекитүү укугуна тооруктун түрү, анда эң жогорку бааны 

сунуштаган катышуучу жеңүүчү болот; 

электрондук соода аянты - тоорук уюштуруу жана өткөрүү үчүн 

Интернет тармагына жайгаштырылган жана катталган катышуучуларга 

бүтүмдөр боюнча электрондук операцияларды аралыктан (өзү катышпастан) 

жүргүзүүгө мүмкүндүк берген маалыматтык соода системасы; 

электрондук кол тамга - электрондук формадагы башка маалыматка 

кошулган жана (же) аны менен логикалуу байланышкан жана маалыматка кол 

койгон адамды аныктоо үчүн колдонулган электрондук формадагы маалымат; 
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кепилдик салым - торукка катышуу үчүн арыз ээси киргизүүчү торуктун 

уюштуруучусу белгилеген акчалай сумма. 

2. Мамлекеттик жер пайдалануучулардын 

пайдалануусунда турган жер участокторун берүү 

11. Мамлекеттик жер пайдалануучуларда турган жер участоктору төмөнкү 

максаттарга убактылуу пайдаланууга берилиши мүмкүн: 

1) мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоорлорун ишке ашыруу максатында 

капиталдык объекттерди долбоорлоо, куруу жана эксплуатациялоо үчүн; 

2) ушул Жобонун 4-бөлүмүнө ылайык эркин экономикалык зонанын 

субъекттери үчүн; 

3) ижара шартында шаар куруу документтерине ылайык жеңилдетилген 

типтеги объекттерди долбоорлоо, куруу жана эксплуатациялоо үчүн. 

12. Мамлекеттик жер пайдалануучулардын колдонуусунда турган жер 

участокторун убактылуу пайдаланууга берүү алардын бөлүгү өз алдынча 

бирдикке ажыратып чыгарылган учурда гана жүргүзүлөт. 

13. Эгерде мамлекеттик жер пайдалануучу мамлекеттик органдын 

ведомстволук же аймактык бөлүмү болуп саналса, анда жер участогун 

убактылуу пайдаланууга жогору турган мамлекеттик орган менен макулдашуу 

боюнча берилет. 

Эгерде мамлекеттик жер пайдалануучу мамлекеттик ишкана же мекеме 

болуп саналса, анда жер участогун убактылуу пайдаланууга төмөнкү тейлөөчү 

мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча берилет: 

- уставдык документтеринде уюштуруучу катары көрсөтүлгөн 

мамлекеттик ишкана же мекеме; 

- мамлекеттик ишкананын же мекеменин ишин жалпы жетектеген же 

координациялаган; 

- ведомстволук карамагында ушул сыяктуу ишкана же мекеме иштеген. 

14. Мамлекеттик жер пайдалануучу жер участогун убактылуу 

пайдаланууга берүү үчүн ушул Жобонун 1-тиркемесине ылайык формадагы 

өтүнмөнү тиркеп расмий кат менен ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга 

кайрылат. Арызда мамлекеттик менчикте турган жер участогунун жайгашкан 

жери, анын өлчөмү, болжолдонгон максаты жана аны пайдалануу мөөнөтү, 

ошондой эле ижара акынын баштапкы өлчөмүнүн эсеби көрсөтүлөт. 

Арызга мамлекеттик жер пайдалануучу тарабынан күбөлөндүрүлгөн 

мамлекеттик менчикте турган жер участогуна укук белгилөөчү жана укук 

күбөлөндүрүүчү документтин көчүрмөсү, архитектура жана курулуш боюнча 
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ыйгарым укуктуу органдын жеңилдетилген типтеги объектти орнотуу 

мүмкүндүгү жөнүндө корутундусу, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо 

боюнча ыйгарым укуктуу органдын маалыматы тиркелет. 

15. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган мамлекеттик жер 

пайдалануучудан кайрылуу түшкөн күндөн тартып бир айлык мөөнөттө: 

- берилген материалдарды карайт жана ижара акынын туура эсептелгенин 

текшерет; 

- аукцион өткөрүү жөнүндө маалыматтык билдирүүнүн текстин даярдайт; 

- аукциондун кадамынын жана ижара акынын өлчөмүн аныктайт; 

- аукционду өткөрүү күнүн аныктайт; 

- мамлекеттик менчикте турган жер участогун ижарага берүү боюнча 

аукцион өткөрүү жөнүндө кулактандырууну өзүнүн расмий сайтына 

жайгаштырат. 

16. Маалыматтык билдирүүдө төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

1) ижара берүүчүнүн аталышы; 

2) мамлекеттик менчикте турган, ижарага берүү пландаштырылган жер 

участогу жөнүндө маалымат; 

3) аукционду өткөрүү күнү, убактысы жана орду; 

4) аукционго катышууга арыздарды кабыл алуу күнү, орду, башталган 

жана аяктаган убактысы; 

5) ижаранын баштапкы өлчөмү, аукциондун кадамы; 

6) ижаранын мөөнөтү; 

7) кепилдик төгүмдүн өлчөмү, аны төлөө мөөнөтү жана ал которулууга 

тийиш болгон эсептин маалым даректери; 

8) аукционго катышууга арыздын формасы жана ага тиркелген зарыл 

документтердин тизмеси; 

9) мамлекеттик менчикте турган жер участогуна ижара келишиминин 

долбоору; 

10) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кароосу боюнча башка 

маалымат. 

17. Аукцион өткөрүү жөнүндө маалыматтык билдирүү аукцион 

өткөрүлүүчү күнгө чейин 30 календардык күндөн кечиктирилбестен ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органдын расмий сайтына жайгаштырылат. 

18. Мамлекеттик жер пайдалануучу тоорукка катышуучу арыз ээсинин 

талабы боюнча мамлекеттик менчикте турган жер участогунун техникалык 

абалын кароо максатында аны көрсөтүүнү камсыздоого тийиш. 



314 
 

19. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган же мамлекеттик жер 

пайдалануучу аукцион өткөрүлүүчү күнгө чейин 5 иш күндөн кечиктирбестен, 

арыз ээлерине жазуу жүзүндө билдирүү менен аукцион өткөрүүдөн баш 

тартууга укуктуу. 

20. Аукционго катышуу үчүн арыз ээси маалыматтык билдирүүдө 

белгиленген мөөнөттө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга төмөнкү 

документтерди берет: 

- мамлекеттик менчикте турган жер участогуна ижара келишимин бекитүү 

укугуна аукционго катышууга арыз, ушул Жобонун 2-тиркемесине ылайык 

форма боюнча; 

- кепилдик төгүмдү төлөгөндүгү жөнүндө квитанция; архитектура жана 

курулуш чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген жер 

участогунун жана объектти жайгаштыруунун эскиздик планы; 

1) жеке жактар үчүн: 

- Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун көчүрмөсү; 

2) юридикалык жактар үчүн: 

- юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) тууралуу 

күбөлүктүн көчүрмөсү; 

- уставдын жана уюмдаштыруучу келишимдин көчүрмөлөрү; салык 

төлөөчүнүн идентификациялык номери (болсо); юридикалык жактын атынан 

чыгууга жана тийиштүү бүтүмдөрдү бекитүүгө ыйгарым укук берген өкүлдүн 

атына ишеним кат; 

- эгер арыз юридикалык жактын жетекчиси (жеке аткаруу органы) 

тарабынан берилсе, жетекчиге ижара келишимин бекитүүгө укук берген 

документ, ошондой эле анын кызматтык абалын күбөлөндүргөн документ талап 

кылынат; 

- эгер юридикалык жак тандалган коллегиалдуу аткаруучу орган 

тарабынан башкарылса жана ижара келишимин түзүүгө ушул органдын 

макулдугу жөнүндө документ талап кылынса, ижара келишимин бекитүүгө 

органдын макулдугун тастыктаган тийиштүү чечим талап кылынат; 

- өкүлдүн ким экендигин ырастоочу документтин көчүрмөсү (аукционго 

катышуу үчүн каттоо учурунда түп нускасын жеке өзү берет); 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык 

кызматынын учурдагы айда карызынын жоктугу жөнүндө маалым каты. 

21. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган же мамлекеттик жер 

пайдалануучу аукцион өткөрүүдөн баш тартканда, талапкерлер төлөгөн 

кепилдик төгүмдөр 10 иш күндүн ичинде кайтарылууга тийиш. 

file:///C:/Users/onkioz-u0/AppData/Local/Temp/Toktom/831e2329-2981-4e0a-bbdd-241804215d40/document.htm%23pr2


315 
 

22. Эгер аукционго арыз ээсинин ыйгарым укуктуу өкүлү тийиштүү түрдө 

катышса, аларга арыз ээсинин атынан иш-аракеттерди жүргүзүүгө анын 

ыйгарым укугун тастыктаган, нотариалдык күбөлөндүрүлгөн ишеним кат 

берилет. 

23. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан түзүлгөн аукциондук 

комиссия аукционду өткөрөт. 

24. Аукциондук комиссия төрагадан, төраганын орун басарынан, 

мүчөлөрдөн жана аукциондук комиссиянын катчысынан турат. Аукциондук 

комиссиянын төрагасы жана катчысы болуп ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органдын өкүлдөрү дайындалат. Аукциондук комиссиянын курамы 5 адамдан 

кем болбойт. 

Аукциондук комиссиянын төрагасы аукциондук комиссиянын ишин 

жетектейт, анын күн тартибин бекитет жана Аукциондук комиссиянын 

жыйындарында төрагалык кылат. 

Аукциондук комиссиянын төрагасы болбогондо, анын функциясын 

Аукциондук комиссиянын төрагасынын орун басары аткарат. 

Аукциондук комиссиянын катчысы аукциондук комиссия чечим кабыл 

алганда добуш берүү укугуна ээ эмес, Аукциондук комиссиянын жыйымдарына 

даярдануу жана өткөрүү боюнча иштерди аткарат, катчы комиссиянын 

жыйымынын протоколун жүргүзөт жана добуш берүүдө аукциондук 

комиссиянын мүчөлөрүнүн добушун эсептейт. 

25. Аукциондук комиссия төмөнкүлөрдөн түзүлөт:  

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлдөрүнөн;  

- кызыкдар министрликтердин, комитеттердин жана ведомстволордун 

өкүлдөрүнөн; 

- жергиликтүү мамлекеттик администрациянын өкүлдөрүнөн. 

26. Аукциондук комиссиянын мүчөлөрү, аукциондук комиссиянын ишине 

тоскоол болгон негиздер аныкталган учурда, аукционго катышууга 

өтүнмөлөрдү карап баштаганга чейин бул жөнүндө аукциондук комиссиянын 

төрагасына кат жүзүндө билдирүүгө милдеттүү. 

Аукциондук комиссиянын мүчөсү, аукциондук комиссиянын курамындагы 

анын ишине тоскоол болгон негиздер аныкталганда, ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечими менен аукциондук комиссиянын курамынан 

чыгарылат. 

27. Эгер аукциондук комиссиянын чыгарылган мүчөлөрүнүн саны 

аукциондук комиссиянын курамынын жарымын түзсө, ыйгарым укуктуу 
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мамлекеттик орган аукциондук комиссияны таркатуу жана жаңы аукциондук 

комиссияны түзүү жөнүндө чечим кабыл алат. 

28. Аукциондук комиссиянын жыйынына аукциондук комиссиянын 

курамынын жарымынан көбү катышса, ал мыйзамдуу болуп саналат. 

Аукциондук комиссиянын чечими ачык добуш берүү менен кабыл алынат 

жана аукциондук комиссиянын мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл 

алынат. 

Добуштар тең чыккан учурда аукциондук комиссиянын төрагасынын 

добушу чечүүчү добуш болуп саналат. 

29. Аукциондук комиссиянын чечими менен макул болбогон аукциондук 

комиссиянын мүчөлөрү өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы жөнүндөгү өзгөчө 

ой-пикирин протоколго тиркей алат. 

3. Аукцион өткөрүүнүн тартиби 

30. Аукцион өткөрүлгөн күнү, бирок арыз ээлерин каттап баштаганга 

чейин, аукциондук комиссия түшкөн өтүнмөлөрдүн аукцион өткөрүү тартибине 

жана шарттарына шайкештигин карайт. 

31. Өтүнмөлөрдү кароонун жыйынтыгы боюнча аукциондук комиссия 

аукционго катышууга уруксат берүү же аукционго катышууга уруксат берүүдөн 

баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат. 

32. Аукционго катышууга уруксат берүү же аукционго катышууга уруксат 

берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим өтүнмөлөрдү кароо протоколу менен 

таризделет. 

Өтүнмөлөрдү кароо протоколунда төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

1) катталган өтүнмөлөр; 

2) арыз ээлери тарабынан чакырып алынган өтүнмөлөр; 

3) аукционго катышууга уруксат берилген өтүнмөлөр; 

4) баш тартуунун негиздерин көрсөтүү менен аукционго катышууга 

уруксат берилбеген өтүнмөлөр; 

5) протоколдун датасы жана аукциондук комиссиянын мүчөлөрүнүн колу. 

33. Аукционго катышууга уруксат берүүдөн баш тартуу үчүн негиздер: 

1) кабыл алуу мөөнөтү бүткөндөн кийин берилген өтүнмөлөр; 

2) өтүнмөнү кайра сурап алуу жөнүндө арыз түшкөн, бирок өтүнмө арыз 

ээсине кайтарыла элек; 

3) өтүнмөнүн мазмуну өткөрүлүп жаткан аукциондун шарттарына дал 

келбейт (башка жер участогу көрсөтүлгөн); 
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4) арыз ээси тарабынан берилген же берилген документтердин толук эмес 

тизмеги ушул Жободо белгиленген талаптарга жооп бербейт; 

5) арыз ээси же анын өкүлү аффилирленген адам болуп саналат; 

6) арыз ээсинин салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча 

карызы бар. 

34. Жер участогуна ижара келишимин бекитүү укугуна аукционго 

катышууга уруксат берилген арыз ээлери жана аукционго катышууга уруксат 

берилбеген арыз ээлери аукцион өткөрүлгөн күнү, аукциондун катышуучулары 

катталганга чейин кабыл алынган чечимдер жөнүндө аукциондук комиссиянын 

катчысына билдиришет. 

Көрсөтүлгөн адамдар өтүнмөлөрдү кароо протоколу менен кол коюу 

аркылуу таанышат. Арыз ээси кол коюудан баш тарткан же ал болбогон учурда 

тийиштүү акт түзүлөт. 

35. Аукцион башталганга бир саат калганда аукциондук комиссиянын 

катчысы аукционго катышууга уруксат берилген арыз ээлерин каттоону 

баштайт. Катталган арыз ээси аукциондун катышуучусу (мындан ары - 

катышуучу) болот жана аукциондун катышуучусунун жеке номери ыйгарылган 

тактачаны алат. 

36. Аукциондун катышуучуларынын өкүлдөрү каттоодо төмөнкү 

документтерди көрсөтөт: 

1) юридикалык жактардын уюмдаштыруучу документтерине ылайык 

юридикалык жактын атынан ишеним катсыз иштөөгө укуктуу юридикалык 

жактардын жетекчилери үчүн - ким экендигин ырастоочу документ; 

2) жеке жактар үчүн - ким экендигин ырастоочу документ; 

3) ишеним каттын негизинде иштеген катышуучулардын өкүлдөрү үчүн: 

- ким экендигин ырастоочу документ; 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык таризделген ишеним 

кат. 

Ишеним катта жер участогун, аукцион өткөрүү күнүн милдеттүү көрсөтүү 

менен аукционго катышуу боюнча ушул адамдын ыйгарым укуктары, ошондой 

эле аукциондун баштапкы баасын көтөрүү укугу жана Аукциондук 

комиссиянын жыйынтыктоочу протоколуна кол коюусу чагылдырылууга 

тийиш. Аукционго катышууга ишеним каттын түп нускасы ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органда калат. 

37. Аукцион башталганга чейин 10 мүнөт калганда катышуучуларды 

каттоо аяктайт. 
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Каттоо барагы Аукциондук комиссиянын төрагасына берилет. 

38. Аукцион башталганга чейин катталбаган арыз ээси аукционго катыша 

албайт. 

39. Тоорук процессинде катышуучу ага ыйгарылган жеке номери менен 

өзүнүн табличкасын гана колдонот. 

Аукциондук комиссия тарабынан дайындалган аукционист аукционду 

өткөрөт. Аукционду баштоонун алдында аукционист аукционду өткөрүү 

эрежелери жана жол-жоболору менен катышуучуларды тааныштырат. 

Аукционист лоттун аталышын - жер участогун, анын негизги 

мүнөздөмөсүн, ижаранын баштапкы өлчөмүн жана аукциондун кадамын 

жарыялайт. 

40. Аукционист тарабынан жарыяланган ижара өлчөмү боюнча ижара 

келишимин бекитүүнү каалаган катышуучу өзүнүн тактачасын көтөрөт. 

41. Аукционист ыйгарылган жеке номери менен тактачасын биринчи 

көтөргөн катышуучунун номерин атайт жана аукциондун ошол катышуучусун 

көрсөтөт. Андан кийин аукционист аукциондун кадамына ылайык жер 

участогуна ижаранын жаңы өлчөмүн жарыялайт. 

42. Башка катышуучулар тарабынан сунуштар болбогондо, аукционист 

ижаранын жаңы өлчөмүн 3 жолу кайталайт. Эгер жер участогунун айтылган 

ижара өлчөмүн үчүнчү ирет кайталаганга чейин аукциондун бир дагы 

катышуучусу тактачасын көтөрбөсө, аукцион аяктайт. 

43. Аукционист тарабынан тактачасынын жеке номери акыркы айтылган 

катышуучу аукциондун жеңүүчүсү болуп таанылат. Аукционист жеңген 

катышуучунун жеке номерин жарыялайт. 

44. Аукциондун жыйынтыгы аукциондун жыйынтыгы жөнүндө 

протоколдо чагылдырылат, ал аукциондук комиссиянын катчысы тарабынан 

эки нускада түзүлүп, аукцион өткөрүлгөн күнү түздөн-түз катышкан 

аукциондук комиссиянын мүчөлөрү жана аукциондун жеңүүчүсү кол коюшат. 

45. Аукциондун жеңүүчүсүнүн 5 иш күндүн ичинде аукциондун 

жыйынтыгы жөнүндө протоколго кол коюудан баш тартуусу же качуусу ижара 

келишимин бекитүүдөн баш тартуусу катарында каралат жана аукциондун 

жеңүүчүсүнө кепилдик төгүм кайтарылбайт. 

46. Мамлекеттик жер пайдалануучу жана аукциондун жеңүүчүсү 

аукциондун жыйынтыгы жөнүндө протоколго кол коюлган күндөн тартып жети 

иш күндөн кечиктирбестен ижара келишимин түзүшөт. 

Жеңүүчү аукциондун жыйынтыгы жөнүндө протоколго кол коюудан жана 

белгиленген мөөнөттө ижара келишимин түзүүдөн качкан же баш тарткан 
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учурда ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган 2 иш күндүн ичинде экинчи 

орунду ээлеген (бир кадам төмөн) катышуучуга жеңишти ыйгаруу жөнүндө 

билдирүү жиберет, ал билдирүү келип түшкөн учурдан тартып 3 иш күндүн 

ичинде аукциондун жыйынтыгы жөнүндө протоколго кол коюуга тийиш. 

Аукциондун жыйынтыгы жөнүндө протоколго кол коюудан жана ижара 

келишимин түзүүдөн баш тарткан жеңүүчүлөргө (эң чоң сумма сунуштаган, 

экинчи орунду ээлеген жана жеңишти ыйгаруу жөнүндө билдирүүнү алган) 

кепилдик төгүмү кайтарып берилбейт жана республикалык бюджетке 

багытталат. 

Тараптар кол койгон ижара келишими үч күндүк мөөнөттө ижарага 

берүүчүнүн расмий каты менен ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга 

жиберилет. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган 5 иш күндүн ичинде келип 

түшкөн материалдарды карайт жана төмөнкү чечимдердин бирин кабыл алат: 

- ижара келишимин каттайт; 

- келишим ушул Жобого шайкеш келбеген учурда ижара келишимин 

толуктап иштеп чыгууга кайтарып берет. 

баш тартуусу же качуусу 

47. Аукциондун жеңүүчүсүнүн төлөгөн кепилдик төгүмү ижара акынын 

эсебине кошулат. 

48. Аукциондук комиссия тарабынан төмөнкү учурларда аукцион өткөн 

жок деп таанылат, эгер: 

- бир арыз ээсине гана аукционго катышууга уруксат берилсе; 

- аукционго катышуу үчүн бир гана катышуучу катталса; 

- жеңүүчү аукциондун жыйынтыгы жөнүндө протоколго кол коюудан баш 

тартса. 

Аукцион өткөн жок деп таанылган учурда аукциондук комиссия экинчи 

жолу аукцион өткөрүүнү жарыялоо жөнүндө чечим кабыл алат. 

Аукциондун жыйынтыгы жөнүндө маалымат ал өткөрүлгөн күндөн тартып 

3 күндөн кечиктирилбестен ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын расмий 

сайтына жайгаштырылууга тийиш. 

4. Эркин экономикалык зоналардын жер 

участокторун ижаралоо маселелери 

49. Эркин экономикалык зоналардын (мындан ары - ЭЭЗ) башкы 

дирекцияларына таандык болгон мөөнөтсүз пайдалануу укугундагы (мөөнөтүн 
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көрсөтпөстөн) жер участоктору ЭЭЗнын субъекттерине ижара шартында 

берилет. 

50. Жер участогун ижаралоонун тартиби жана шарттары "Кыргыз 

Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамына ылайык ЭЭЗнын башкы дирекциясы менен 

ЭЭЗнын субъекттеринин ортосунда түзүлүүчү ЭЭЗдагы иштин шарттары 

жөнүндө келишим менен белгиленет. 

51. Жер участогу ЭЭЗнын субъектисине 50 жылга чейинки мөөнөткө 

ижарага берилиши мүмкүн. Бул мөөнөт аяктагандан кийин ЭЭЗдагы иштин 

шарттары жөнүндө келишимдин тараптарынын макулдугу боюнча ижаранын 

мөөнөттөрү узартылышы мүмкүн. 

52. Ижара акысынын өлчөмү, аны төлөө тартиби жана шарттары ЭЭЗны 

иштетүү боюнча мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу функцияларын аткарган 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча ЭЭЗнын 

башкы дирекциясы тарабынан аныкталат. 

53. Ижарага алуучу ЭЭЗнын субъектисинин статусунан ажыраган же аны 

жоготкон учурда жер участогуна ижарага укугу токтотулат. 

ЭЭЗнын субъектиси тарабынан жер участоктору субижарага ЭЭЗнын 

башка субъектисине өткөрүп берүү ЭЭЗнын башкы дирекциясы менен 

макулдашуу боюнча жүргүзүлөт. 

54. Жер участогу ЭЭЗнын субъектисине ижарага ЭЭЗдагы иштин 

шарттары жөнүндө келишим түзүүгө берилген арызга тиркелүүчү бизнес-

планды ишке ашыруу, ЭЭЗдагы иштин шарттары жөнүндө келишимге ылайык 

чарба ишин жүргүзүү максатында капиталдык объектилерди жана 

жеңилдетилген типтеги объекттерди долбоорлоо, куруу жана эксплуатациялоо 

үчүн берилет. 

55. Эгерде ЭЭЗдагы иштин шарттары жөнүндө келишимде башкача 

каралбаса, анда ижара мөөнөтү аяктагандан кийин ижарага алынган жер 

участогунда ЭЭЗнын субъектиси тарабынан тургузулган капиталдык объекттер 

жана анын баардык ажырагыс жакшыртуулары менен бирге башкы 

дирекциясынын менчигине акысыз өткөрүп берилет. 

5. Үчүнчү жактардын укуктарынан эркин болгон 

жер участогун мамлекеттик же муниципалдык 

жер пайдалануучуларга мөөнөтсүз (мөөнөтүн 

көрсөтпөстөн) пайдаланууга берүү тартиби 

toktom://db/121959
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56. Берилүүчү жер участогунун жайгашкан жери боюнча жергиликтүү 

мамлекеттик администрация тарабынан үчүнчү жактардын укуктарынан эркин 

болгон жер участоктору мамлекеттик жана муниципалдык жер 

пайдалануучуларга берилет. 

57. Жергиликтүү мамлекеттик администрация тарабынан Райондук 

комиссия түзүлөт, анын курамына төмөнкүлөрдүн өкүлдөрү кирет: 

жергиликтүү мамлекеттик администрациянын, жергиликтүү өз алдынча 

башкаруунун аткаруучу органынын (берилүүчү жер участогу жайгашкан жер 

боюнча), кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, архитектура жана курулуш, 

курчап турган чөйрөнү коргоо, өзгөчө кырдаалдар, экологиялык жана 

техникалык коопсуздукту камсыздоо, саламаттыкты сактоо, энергетика, салык 

маселелерин жөнгө салуучу аймактык мамлекеттик органдын. 

Райондук комиссиянын төрагасы болуп жергиликтүү мамлекеттик 

администрациянын башчысынын кураторлук кылган орун басары саналат. 

58. Райондук комиссиянын жеке курамы жана анын ишинин регламенти 

жергиликтүү мамлекеттик администрация тарабынан бекитилет. Райондук 

комиссия Райондук комиссиянын мүчөлөрүнүн жалпы санынын үчтөн 

экисинен кем эмес мүчөлөрү жыйынга катышканда чечим кабыл алууга 

укуктуу. Райондук комиссиянын чечими жөнөкөй көпчүлүк добуш менен кабыл 

алынат. Добуштар тең чыкканда Райондук комиссиянын төрагасынын добушу 

чечүүчү болуп саналат. 

59. Райондук комиссиямын жыйыны катчы тарабынан протоколдонот жана 

Райондук комиссиянын жыйынга катышкан бардык катышуучулары тарабынан 

кол коюлат. 

60. Жер участогун мөөнөтсүз (мөөнөтүн көрсөтпөстөн) пайдаланууга алуу 

үчүн мамлекеттик же муниципалдык уюм жер участогу жайгашкан жер боюнча 

жергиликтүү мамлекеттик администрацияга арыз жиберет, анда төмөнкүлөр 

көрсөтүлөт: 

- жер участогун пайдалануунун максаты; 

- каржылоо булагы; 

- жер участогунун болжолдуу өлчөмү жана жайгашкан жери; 

- курулуш куруу үчүн жер участогу зарыл болгондо коммуникациялардын 

жана инфратүзүм объекттеринин болушу жөнүндө шарттар. 

61. Жергиликтүү мамлекеттик администрация 2 жумалык мөөнөттө 

кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, архитектура жана курулуш, курчап 

турган чөйрөнү коргоо, өзгөчө кырдаалдар, экологиялык жана техникалык 

коопсуздукту камсыздоо, саламаттыкты сактоо, энергетика, салык маселелерин 
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жөнгө салуучу аймактык мамлекеттик органдан, ошондой эле жер казынасын 

пайдалануу, маданият маселелерин жөнгө салуучу мамлекеттик органдардан 

жер участогу жөнүндөгү зарыл маалыматты сурайт. 

62. Жергиликтүү мамлекеттик администрация арызды тиркелген 

документтери жана ушул Жобонун 60 жана 61-пункттарында көрсөтүлгөн 

органдардын корутундулары менен райондук комиссиянын кароосуна берет. 

63. Райондук комиссия документтери менен түшкөн арызды 30 күндүн 

ичинде карайт жана оң же терс корутунду чыгарат жана жергиликтүү 

мамлекеттик администрацияга берет. 

64. Жергиликтүү мамлекеттик администрация Райондук комиссиянын 

корутундусу түшкөн күндөн тартып бир жумалык мөөнөттө мамлекеттик же 

муниципалдык жер пайдалануучуга жер участогун берүү же болбосо 

мамлекеттик же муниципалдык жер пайдалануучуга жер участогун берүүдөн 

баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат. 

Мамлекеттик же муниципалдык жер пайдалануучу жер участогуна укук 

каттоо үчүн мыйзамдардын талаптарына ылайык жер участогу жайгашкан жер 

боюнча кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча аймактык органына 

кайрылат. 

6. Үчүнчү жактардын укуктарынан эркин болгон 

жер участогун ижара шартында убактылуу 

пайдаланууга берүү тартиби 

65. Мамлекеттик менчикте турган, үчүнчү жактардын укуктарынан эркин 

болгон жер участоктору жер участогунун аймактык таандыгы боюнча 

жергиликтүү мамлекеттик администрация тарабынан конкурс өткөрүү аркылуу 

жеке жана юридикалык жактарга берилет. 

66. Жер участогун убактылуу пайдаланууга алуу үчүн жеке жана 

юридикалык жактар жер участогунун аймактык таандыгы боюнча жергиликтүү 

мамлекеттик администрацияга кайрылат. 

Кайрылууда жер участогун пайдалануунун максаты, жер участогунун 

болжолдуу өлчөмү жана жайгашкан жери, каржылоо булагы, пайдалануунун 

болжолдуу мөөнөтү көрсөтүлөт. 

67. Жергиликтүү мамлекеттик администрация кыймылсыз мүлккө 

укуктарды каттоо, архитектура жана курулуш, курчап турган чөйрөнү коргоо, 

өзгөчө кырдаалдар, экологиялык жана техникалык коопсуздукту камсыздоо, 

саламаттыкты сактоо, энергетика, салык маселелерин жөнгө салуучу аймактык 

мамлекеттик органдан, ошондой эле жер казынасын пайдалануу, маданият 
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маселелерин жөнгө салуучу мамлекеттик органдардан алардын 

компетенциясынын чегинде суралган жер участогун берүү мүмкүндүгү же 

мүмкүн эместиги жөнүндө корутундусу менен зарыл маалыматты сурайт, алар 

өздөрүнүн корутундусун эки жумалык мөөнөттө беришет. 

Мында ушул пункттун биринчи абзацында көрсөтүлгөн корутундуларды 

алуу үчүн финансылык чыгымдарды жер участогун убактылуу пайдалануу 

укугуна конкурстун жеңүүчүсү төлөйт. 

68. Мамлекеттик максаттар үчүн каралган, мамлекеттик менчикте турган 

жер участоктору жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүк органы 

менен белгиленген тартипте макулдашуу боюнча жеке жана юридикалык 

жактарга берилиши мүмкүн. 

69. Жергиликтүү мамлекеттик администрация ушул Жобонун 71-72-

пункттарында көрсөтүлгөн документтер менен арызды Райондук комиссияга 

жиберет. 

70. Жергиликтүү мамлекеттик администрация ар бир жер участогу боюнча 

төмөнкүлөрдү камтыган маалыматтык билдирүүнү түзөт: 

- мамлекеттик менчикте турган жер участогунун планынын көчүрмөсүн, 

ага тиркелген материалдары менен; 

- жер участогун пайдалангандыгы үчүн ижара акынын өлчөмүн;  

- конкурстун шарттарын; 

- кепилдик төгүмдүн (шертпулдун) өлчөмүн, конкурстун 

катышуучуларынын аны төлөө мөөнөтүн жана тартибин, ал которулууга тийиш 

болгон эсептин маалымдаректерин; 

- мамлекеттик менчикте турган жер участогунун ижара келишиминин 

долбоорун; 

- конкурсту өткөрүү күнүн; 

- конкурска катышууга арыздарды кабыл алуу күнүн, ордун, башталган 

жана аяктаган убактысын; 

- мамлекеттик менчикте турган жер участогуна ижара мөөнөтүн, 

конкурстун жеңүүчүсү менен; 

- жергиликтүү мамлекеттик администрациянын кароосу боюнча башка 

маалыматтарды. 

71. Жергиликтүү мамлекеттик администрация конкурс өткөрүлгөнгө чейин 

30 иш күндөн кем эмес убакта жалпыга маалымдоо каражаттарына (ЖМК) 

жана жергиликтүү мамлекеттик администрациянын расмий сайтына конкурс 

өткөрүү жөнүндө кабарлама жарыялоого милдеттүү. 
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Кабарлама толук маалымат алуу үчүн тооруктун убактысы, орду жана 

формасы, анын предмети, ижара акынын суммасы, анын ичинен тоорукка 

катышууга арыздарды кабыл алуунун аяктаган мөөнөтү жөнүндө, кепилдик 

төгүмдүн (шертпулдун) суммасы которулууга тийиш болгон банктын 

маалымдаректери, конкурстун шарттары, тоорукту уюштуруучунун өкүлүнүн 

байланыш маалыматтары жөнүндө маалыматтарды камтууга тийиш. 

72. Конкурска катышуу үчүн арыз ээси маалыматтык билдирүүдө 

белгиленген мөөнөттө жергиликтүү мамлекеттик администрацияга төмөнкүдөй 

документтерди берет: 

- мамлекеттик менчикте турган жер участогуна ижара келишимин бекитүү 

укугуна конкурска катышууга арыз, ушул Жобонун 2-тиркемесине ылайык 

форма боюнча; 

- кепилдик төгүмдү төлөгөндүгү жөнүндө квитанция; 

- архитектура жана курулуш маселелерин жөнгө салуучу ыйгарым укуктуу 

орган тарабынан берилген жер участогунун жана объектти жайгаштыруунун 

эскиздик планы; 

1) жеке жактар үч үн: 

- Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун көчүрмөсү; 

2) юридикалык жактар үчүн: 

- уюмдун толук аталышын жана жайгашкан жерин көрсөтүү менен маалым 

кат (юридикалык дареги, телефон жана башка маалымдаректер); 

- юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) тууралуу 

күбөлүктүн көчүрмөсү; 

- уставдын жана уюмдаштыруучу келишимдин көчүрмөлөрү; 

- салык төлөөчүнүн идентификациялык номеринин көчүрмөсү (болсо); 

- юридикалык жактын атынан чыгууга жана тийиштүү бүтүмдөрдү 

бекитүүгө ыйгарым укук берген өкүлдүн атына ишеним кат; 

- эгер юридикалык жактын жетекчиси (жеке аткаруучу орган) тарабынан 

арыз берилсе, жетекчиге ижара келишимин бекитүүгө укук берген документ, 

ошондой эле анын кызматтык абалын күбөлөндүргөн документ талап кылынат; 

- эгер юридикалык жак тандалган коллегиалдуу аткаруучу орган 

тарабынан башкарылса жана ижара келишимин бекитүүгө ушул органдын 

макулдугу жөнүндө документ талап кылынса, ижара келишимин бекитүүгө 

органдын макулдугун тастыктаган тийиштүү чечим талап кылынат; 

- өкүлдүн ким экендигин ырастоочу документтин көчүрмөсү (конкурска 

катышуу үчүн каттоодо түп нускасын жеке өзү көрсөтөт); 
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- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык 

кызматынын учурдагы айда карызы жоктугу жөнүндө маалым каты. 

73. Конкурстун катышуучуларын каттоо конкурс башталганга чейин 1 саат 

мурда башталат. Райондук комиссиянын катчысы мөөнөтүндө берилген 

өтүнмөлөрдү кабыл алууда конкурстук документтер салынып, тиркелген 

конверттер менен өтүнмөлөрдү кабыл алуу жөнүндө маалымдаманы 

катышуучуларга берет жана жазуулары, белгилери жок кабыл алынган 

конверттерди мөөр менен күбөлөндүрөт. 

Арыз ээси тарабынан берилген документтери менен кабыл алынган 

конверттер райондук комиссиянын катчысында сакталат. 

74. Белгиленген мөөнөттөн кечигип берилген арыздар конкурска 

катышууга кабыл алынбайт. 

75. Арыз ээсин конкурска катышуудан четтетүү жөнүндө чечим райондук 

комиссия тарабынан төмөнкү учурларда кабыл алынат: 

- эгер арыз ээси конкурстук документтердин пакетин белгиленген 

талаптарды бузуу менен тариздесе; 

- эгер катышуучу жөнүндө маалыматтарда туура эмес маалыматтар 

камтылса; 

- эгер өтүнмөлөрдү кабыл алуу мөөнөтү бүткөндө өтүнмө берилсе; 

- эгер арыздын мазмуну өткөрүлүүчү конкурстун шарттарына туура 

келбесе (башка жер участогу көрсөтүлсө); 

- эгер арыз ээси тарабынан документтердин толук эмес тизмеги берилсе же 

болбосо берилген документтер ушул Жободо белгиленген талаптарга жооп 

бербесе; 

- эгер арыз ээси же анын өкүлү аффилирленген адам болуп саналса; 

- эгер катышуучунун салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча 

карызы болсо. 

76. Жергиликтүү мамлекеттик администрация конкурс өткөрүлгөнгө чейин 

20 иш күндөн кечиктирбестен конкурс өткөрүүдөн баш тартууга укуктуу, бул 

жөнүндө Райондук комиссиянын протоколу түзүлүп, конкурс өткөрүүдөн баш 

тартуунун себеби көрсөтүлөт. Конкурс өткөрүүдөн баш тартылган учурда 

жергиликтүү мамлекеттик администрация жалпыга маалымдоо каражаттарына 

жана жергиликтүү мамлекеттик администрациянын расмий сайтына конкурс 

өткөрүүдөн баш тартуунун себебин көрсөтүү менен маалымат жайгаштырат. 

Конкурска катышуу үчүн алынган кепилдик төгүмү конкурстун 

жыйынтыктары жөнүндө протоколго кол коюлган учурдан тартып 10 иш 
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күндүн ичинде жеңүүчүдөн тышкары, бардык катышуучуларга кайтарып 

берилет. 

7. Конкурс өткөрүү тартиби 

77. Маалыматтык билдирүүдө көрсөтүлгөн конкурстун шарттарына 

шайкеш келген конкурстук сунуш конкурстун арыз ээси тарабынан 

маалыматтык билдирүүдө белгиленген убактан кечиктирбестен, конкурс 

өткөрүлүүчү күнү Райондук комиссиянын жыйынына бекитилген конвертте 

берилет. 

Бир жер участогу боюнча бир катышуучудан бир гана конкурстук сунуш 

берилиши мүмкүн. 

Конкурстук сунуштарды ачуу конкурстук сунуштарды кабыл алуу 

аяктагандан кийин жана конкурстун катышуучуларынын же алардын ыйгарым 

укуктуу өкүлдөрүнүн катышуусунда түздөн-түз жүргүзүлөт. 

Райондук комиссия түшкөн конкурстук сунуштарды кезеги менен ачат, 

конкурстун катышуучусунун номерин, анын аты-жөнүн же аталышын, 

конкурстун катышуучусу сунуштаган негизги конкурстук шарттарды (ижара 

акынын өлчөмүн кошкондо) жарыялайт, конкурстук сунуштарды ачуунун 

жыйынтыгын протоколго белгилейт жана түшкөн конкурстук сунуштарды 

баалоого киришет. 

Конкурстук сунуштарды баалоо конкурстук сунуштар ачылган күнү 

конкурстук документте белгиленген критерийлер боюнча жүргүзүлөт. 

Конкурстук сунуштарды баалоо үчүн кошумча убакыт талап кылынган 

учурда, конкурс өткөрүү мөөнөтү Райондук комиссия тарабынан 3 иш күндөн 

ашык эмес мөөнөткө узартылышы мүмкүн, бул жөнүндө конкурстук 

сунуштарды ачуунун жыйынтыгы жөнүндө протоколго тийиштүү жазуу 

киргизилип, Райондук комиссиянын мүчөлөрү жана комиссиянын жыйынына 

катышкан конкурстун катышуучулары кол коюшат. 

Берилген өтүнмөлөрдү баалоонун жүрүшүндө райондук комиссия 

конкурстун катышуучуларына өздөрүнүн конкурстук сунуштарынын 

түшүндүрмөсү үчүн кайрылууга укуктуу. 

Ижара акынын өлчөмүн өзгөртүүнү кошуп алганда, конкурстун 

катышуучусу сунуштаган конкурстук шарттарды маңызы боюнча өзгөртүүгө 

же аны менен райондук комиссиянын ортосунда конкурстук сунуш боюнча 

сүйлөшүүлөргө жол берилбейт. 

Райондук комиссия маалыматтык билдирүүдө жана ушул Жободо 

көрсөтүлгөн талаптарга шайкеш келбеген конкурстук сунушту кабыл албайт. 
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Конкурстук сунуштарды баалоонун жыйынтыгында райондук комиссия 

тарабынан маңызы боюнча эн, мыкты шарттарды сунуштаган конкурстун 

жеңүүчүсү аныкталат, конкурс өткөрүүнүн жыйынтыгы жөнүндө протокол 

түзүлөт, ага райондук комиссиянын төрагасы, райондук комиссиянын 

жыйынына катышкан мүчөлөрү жана конкурстун жеңүүчүсү кол коюшат. 

Конкурстун жеңүүчүсүнүн конкурстун жыйынтыгы жөнүндө протоколго 

кол коюудан баш тартуусу же качуусу ижара келишимин түзүүдөн баш тартуу 

катарында каралат жана кепилдик төгүм конкурстун жеңүүчүсүнө 

кайтарылбайт. Эгерде жеңүүчү конкурстун жыйынтыгы жөнүндө протоколго 

кол коюудан баш тартса, райондук комиссия тарабынан конкурс өткөн жок деп 

таанылат. 

Конкурс өткөн жок деп таанылган учурда райондук комиссия экинчи жолу 

конкурс өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алат. 

Конкурс өткөн жок деп төмөнкүдөй учурларда таанылат, эгерде: 

- конкурска катышууга билдирүү келип түшпөсө; 

- бардык арыз ээлерин конкурска катышууга уруксат берүүдөн баш тартуу 

жөнүндө чечим кабыл алынса; 

- конкурска катышууга бир билдирүү келип түшсө; 

- жеңип чыккан катышуучулар протоколго кол коюудан баш тартса. 

Конкурстун жыйынтыгы жөнүндө маалымат конкурс өткөрүлгөн күндөн 

тартып 7 иш күндөн кечиктирбей жергиликтүү мамлекеттик администрациянын 

расмий сайтына жайгаштырылууга тийиш. 

Төлөнгөн кепилдик төгүм конкурстун жеңүүчүсүнүн ижара акысынын 

эсебине киргизилет. 

78. Жергиликтүү мамлекеттик администрация конкурсту өткөрүүнүн 

жыйынтыгы жөнүндө райондук комиссиянын протоколуна ылайык жер 

участогун убактылуу (мөөнөттүү) пайдаланууга берүү жөнүндө чечим кабыл 

алат жана конкурстун жеңүүчүсү менен келишим түзүүнүн зарылдыгы жөнүндө 

тапшырма берет. 

8. Электрондук аукцион өткөрүү тартиби 

79. Электрондук аукцион ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими 

менен бекитилген тартипте өткөрүлөт. 

9. Жер участогуна ижара келишимин түзүү, 

өзгөртүү жана бузуу тартиби 
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80. Ижара берүүчү жана ижарачы мамлекеттик менчиктеги жер участогуна 

Типтүү ижара келишими менен аныкталган шарттарда ушул Жобонун 3-

тиркемесине ылайык ижара келишимин түзөт. 

81. Тараптар ижара келишиминде Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына каршы келбеген башка кошумча шарттарды карай алышат. 

82. Ижара келишиминин шарттарына өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

тараптардын колдонулуп жаткан ижара келишимине кошумча макулдашууну 

түзүү жолу менен киргизилет. Торук өткөргөн ыйгарым укуктуу орган жана 

кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу орган 

тарабынан кошумча макулдашуу катталган учурдан тартып тараптардын 

милдеттенмелери өзгөрдү деп саналат. 

83. Өздөрүнүн милдеттерин талаптагыдай аткарышкан ижара берүүчү 

жана ижарачы ижара келишиминин мөөнөтү аяктаганга чейин бир айдан 

кечиктирбей колдонуудагы ижара келишимине тараптардын кошумча 

макулдашуусун түзүп, андан ары торук өткөргөн ыйгарым укуктуу органда 

макулдашып жана каттап, ижара келишиминин мөөнөтүн узарта алышат. 

84. Төмөнкү учурларда ижара келишими токтотулат: 

- келишимди колдонуу мөөнөтүнүн акыркы күнү аяктаганда, эгерде ошол 

мезгил ичинде келишим узартылбаса; 

- ижара берүүчүнүн жана ижарачынын өз ара макулдашуусу боюнча 

келишим бузулган учурда; 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келишим сот 

тарабынан мөөнөтүнөн мурда бузулган учурда; 

- ижара берүүчү-юридикалык жак жоюлганда;  

- ижара берүүчү болуп саналган жеке адам каза болгон учурда, ал аракетке 

жөндөмсүз, аракетке жөндөмү чектелүү же дайынсыз жоголду деп таанылса. 

85. Тараптардын макулдашуусу боюнча ижара келишими бузулган күндөн 

тартып 3 иш күндүн ичинде ижара берүүчү Торук өткөргөн ыйгарым укуктуу 

органга, ошондой эле кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча ыйгарым 

укуктуу органга ижара келишимин бузуу жөнүндө макулдашууну тиркөө менен 

билдирүү жиберүүгө милдеттүү. 

86. Ижара келишими ижара берүүчүнүн талабы боюнча сот тарабынан 

төмөнкү учурларда мөөнөтүнөн мурда бузулушу мүмкүн: 

- ижарачы жер участогун ижара келишиминин шарттарын бузуу менен же 

жер участогун максаттуу эмес багытта пайдаланса; 

toktom://db/135909#pr3
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- ижарачы жер участогун субижарага берсе же үчүнчү жактардын 

укуктары менен жер участогун чектөөгө түз же кыйыр багытталган бүтүмдөрдү 

жасаган учурда; 

- ижарачы ижара келишиминде белгиленген мөөнөт аяктагандан кийин 

ижара акысын катары менен эки жолу төлөбөсө; 

- ижарачы объектти белгиленген архитектуралык, шаар куруу, техникалык, 

экологиялык, санитардык жана башка атайын ченемдерди жана Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарды бузуу менен 

орнотсо жана иштетсе; 

- ижарачы ижара берүүчүнүн ишине тоскоолдук кылса же анын иши ижара 

берүүчү үчүн терс финансылык, өндүрүштүк, техникалык жана экологиялык 

кесепеттерге алып келсе. 

87. Ижарачынын талабы боюнча ижара келишими сот тарабынан төмөнкү 

учурларда мөөнөтүнөн мурда бузулушу мүмкүн: 

- ижара берүүчү жер участогун пайдаланууга бербесе же келишимдин 

шарттарына ылайык аны пайдаланууга жана объектти орнотууга тоскоолдук 

кылса; 

- ижарачыга берилген жер участогу пайдаланууга тоскоолдук жараткан 

мүнөздөмөлөргө ээ болсо, ал ижара келишимин түзүүдө ижара берүүчү менен 

сүйлөшүлбөгөн, ижарачыга күн мурунтан белгилүү болбогон жана келишимди 

түзүүдө жер участогун кароо учурунда билинбеген; 

- ижара берүүчү жооптуу болбогон кырдаалдарга байланыштуу объектти 

орнотууга же иштетүүгө мүмкүн болбосо. 

88. Ижара келишимин мөөнөтүнөн мурда бузууну демилгелөө үчүн бир 

тарап экинчи тарапка келишимдик милдеттенмелерди аткаруунун же жол 

берген бузууларды 15 иш күндүн ичинде жоюунун зарылдыгы жөнүндө кагаз 

жүзүндө эскертүү жиберет. 

89. Бир тарап же тиешелүү ыйгарым укуктуу орган келишимди 

мөөнөтүнөн мурда бузуу жөнүндө талапты төмөнкү учурларда сотко бериши 

мүмкүн: 

- эскертүүдө көрсөтүлгөн мөөнөттө ижара келишимин бузуу сунушуна 

экинчи тараптан баш тартуу алгандан кийин же 30 күндүн ичинде эскертүүгө 

жооп албагандан кийин; 

- экинчи тараптан келишимдик милдеттенмелер аткарылбаганда же кагаз 

жүзүндө эскертүү алгандан кийин 30 күндүн ичинде жол берген бузуулар 

жоюлбаган учурда. 
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90. Ижара келишимин токтотуу ижарачыны ижара акы боюнча карызды, 

туумдарды жана айыптарды төлөөдөн бошотпойт. 

91. Мамлекеттик жер пайдалануучу же жергиликтүү мамлекеттик 

администрация менен ижара келишими токтотулганда ижарачы бир айлык 

мөөнөттө жеңилдетилген типтеги объектти ижарачынын эсебинен бузуу 

боюнча чара көрөт. 

Ижара келишими токтотулган учурда ижарага берүүчү бир айлык 

мөөнөттүн ичинде ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга же жергиликтүү 

мамлекеттик администрацияга тиешелүү маалымат берүү менен ижара 

объектисин өзүнүн карамагына кайтарып алуу жана аны пайдалануу боюнча 

чараларды көрүүгө тийиш. 

92. Ижара берүүчүнүн жер участогун өткөрүп берүүсү жана ижарачынын 

аны кабыл алуусу тараптар түзгөн өткөрүү актысы боюнча жүргүзүлөт. 

93. Ижара келишиминин аракети токтотулганда да жер участогун кабыл 

алуу-өткөрүп берүү актысы түзүлөт. 

10. Жер участогун пайдалануу үчүн ижара акы 

94. Ижара акы жергиликтүү мамлекеттик администрация же ыйгарым 

укуктуу орган тарабынан аныкталган эсепке так суммада белгиленген төлөмдөр 

түрүндө ай сайын төлөнөт. Эксплуатациялоо чыгымдары, салыктык жана башка 

мыйзамдарда каралган башка төлөмдөр ижара акысына кирбейт. 

95. Ижарачыда ижара акысын төлөө боюнча милдет ижара келишиминде 

көрсөтүлгөн күндөн тартып пайда болот. 

96. Жер участокторун ижарага берүүдөн түшкөн каражаттар Кыргыз 

Республикасынын Бюджеттик кодексине жана салыктык эмес төлөмдөр 

жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бөлүштүрүлөт. 

97. Баштапкы ижара акынын өлчөмү мамлекеттик мүлктү башкаруу 

саясатын иштеп чыгуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан 

бекитилген нускамага ылайык аныкталат. 

98. Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө макулдашууну түзүүдө жеке 

өнөктөшкө мамлекеттик экономикалык колдоо көрсөтүү менен жер участогун 

пайдалангандыгы үчүн ижара акынын жеңилдетилген өлчөмүн белгилөө 

жөнүндө шарт каралышы мүмкүн. 

99. Жер участогун жеңилдетилген негизде ижарага берүү анын 

шарттарынын бири болуп саналган мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө 

макулдашууда ижара акынын өлчөмү, аны төлөө тартиби жана мөөнөтү 

көрсөтүлүүгө тийиш. 
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100. Ижара келишими боюнча милдеттенмелер аткарылбаса же 

талаптагыдай аткарылбаса, тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 

белгиленген тартипте жоопкерчилик тартышат. 

Ушул Жобонун шарттарын бузгандыгы үчүн уюмдун - мамлекеттик жер 

пайдалануучунун жана жергиликтүү мамлекеттик администрациянын 

жетекчиси жеке жоопкерчилик тартат. 

Ижара келишими боюнча өзүнүн милдеттенмелерин аткарбаган же 

талаптагыдай аткарбаган күнөөлүү тарап башка тарапка келтирилген 

материалдык зыянды жана башка бардык чыгымдарды калыбына келтирүүгө 

милдеттүү. 

Тартиптик, администрациялык жана жазык жоопкерчилигине тартуу 

күнөөлүү жактарды келтирилген зыяндын ордун толтуруу милдетинен 

бошотпойт. 

Ижара келишимин түзүүдөн атайлап качуу жана мамлекеттик мүлктү 

ижарага өткөрүүдөн келип түшкөн кирешелер жаап-жашырылган учурда, 

уюмдун - мамлекеттик жер пайдалануучунун жана жергиликтүү мамлекеттик 

администрациянын кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык жоопкерчилик тартышат. 

  

    Мамлекеттик менчикте 

турган жер участокторун 

берүү тартиби жөнүндө 

жобого 

1-тиркеме 

  

Форма 

  

    "МАКУЛДАШЫЛГАН" 

_________________________________ 

    (Мамлекеттик жер пайдалануучу 

карамагында турган мамлекеттик 

органдын жетекчисинин 

аты-жөнү, колу, мөөрү) 

_________________________________ 

    20____-жылдын "___" 

______________ 
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Мамлекеттик жер пайдалануучунун жер 

участогуна ижара келишимин түзүү укугун 

аукционго коюу жөнүндө 

ӨТҮНМӨ 

    Мамлекеттик мүлктү 

башкаруу чөйрөсүндөгү 

ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик орган 

  

Төмөнкү дарек боюнча катталган: 

________________________________________________________________

__ 

(юридикалык жактын жайгашкан жери) 

мамлекеттик пайдалануучу 

________________________________________________________________

__ 

(юридикалык жактын толук аталышы, уюштуруу-укуктук 

формасы) 

анын атынан 

____________________________________________________________________

__ 

(жетекчинин аты-жөнү жана кызматы) 

жер участогуна ижара келишимин түзүү укугун аукционго коюуну суранат 

________________________________________________________________

__ 

(объекттин аталышы) 

аянты _________________________________________ кв.м, төмөнкү дарек 

боюнча жайгашкан: 

________________________________________________________________

__ 

Жер участогунун максаттуу багыты: 

________________________________________________________________

__ 

Жер участогун убактылуу пайдаланууга берүүгө болгон чектөөлөр: 
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________________________________________________________________

__ 

Сунушталган ижара мөөнөтү: 

________________________________________________________________

__ 

(календардык айлардын же жылдардын саны 

көрсөтүлөт) 

Мамлекеттик жер участогун ижарага берүү зарылдыгына негиздеме: 

________________________________________________________________

__ 

  

Тиркеме: 

1) жер участогуна укук белгилөөчү жана укук күбөлөндүрүүчү 

документтин көчүрмөсү; 

2) ижара акынын баштапкы өлчөмүнүн эсеби; 

3) кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу 

органдын маалыматы; 

4) архитектура жана курулуш боюнча ыйгарым укуктуу органдын 

жеңилдетилген типтеги объектти орнотуу мүмкүндүгү жөнүндө корутундусу. 

  

Юридикалык жактын аталышы,  

жетекчинин аты-

жөнү                                                                                                   (колу) 

  

Датасы                                                                                                                     

   М.О. 

  

    Мамлекеттик менчикте 

турган жер участокторун 

берүү тартиби жөнүндө 

жобого 

2-тиркеме 

  

Форма 
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Мамлекеттик менчикте турган жер участогуна 

ижара келишимин түзүү укугуна тоорукка 

катышууга 

АРЫЗ 

Арыз ээси:  

Жеке адамдар үчүн 

Мен, 

____________________________________________________________________

__ 

(аты-жөнү) 

________________________________________________________________

__ 

(ким экендигин ырастоочу документ: түрү, сериясы, номери, ким 

тарабынан жана качан берилген) 

төмөнкү дарек боюнча жашайм: 

________________________________________________________________

__ 

(шаар, айыл, көчө, үйдүн жана батирдин №) 

________________________________________________________________

__ 

(жеке ишкерлер үчүн: ишкердик жүргүзгөн жеке адамды 

мамлекеттик каттоо 

(кайра каттоо) тууралуу күбөлүктүн же патенттин 

реквизиттери) 

Юридикалык жактар үчүн 

Мен, 

____________________________________________________________________

__ 

(аты-жөнү) 

________________________________________________________________

__ 

(ким экендигин ырастоочу документ: түрү, сериясы, номери, ким 

тарабынан жана качан берилген) 
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___________________________________________________________ 

атынан 

(юридикалык жактын толук аталышы, жайгашкан жери жана банктык 

реквизиттери) 

________________________________________________________ 

негизинде 

(бүтүм жасоого ыйгарым укукту ырастаган ишеним каттын же 

документтин реквизиттери) 

________________________________________________________________

__ 

(жер участогунун аталышы, анын жайгашкан жери) 

мамлекеттик менчикте турган жер участогуна ижара келишимин түзүү 

укугуна тоорукка  

катышуу ниети жөнүндө билдирем (аукцион, конкурс) 

(керектүүсүн 

чийиңиз) 

Аталган жер участогун 

________________________________________________________________

__ (пайдалануу максаты жана жеңилдетилген же капиталдык типтеги объекттин 

түрү) 

үчүн пайдалануу сунушталат. 

Комиссия мамлекеттик менчикте турган жер участогуна ижара келишимин 

түзүү укугуна тоорукка (аукцион, конкурс) катышууга уруксат берген учурда 

белгиленген мөөнөттө тоорукка катышууга милдеттенем. 

Тоорукта жеңүүчү болгон учурда аукциондун же конкурстун жыйынтыгы 

жөнүндө протоколго кол коюуга жана ижара келишимин түзүүгө милдеттенем. 

Ушул арызга төмөнкүлөр тиркелет: 

1) кепилдик төгүмдү төлөө жөнүндө квитанция; 

2) архитектура жана курулуш чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган 

тарабынан берилген жер участогунун жана объектти жайгаштыруунун эскиздик 

планы; 

1) жеке адамдар үчүн: 

- Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту; 

2) юридикалык жактар үчүн:  
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- уюмдун толук аталышы жана жайгашкан жери (юридикалык дареги, 

телефон жана башка реквизиттер) көрсөтүлгөн маалым кат; 

- юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) тууралуу 

күбөлүктүн көчүрмөсү; 

- уставдын жана уюштуруу келишиминин көчүрмөлөрү;  

- салык төлөөчүнүн идентификациялык номери;  

- юридикалык жактын атынан чыгууга жана тийиштүү бүтүмдөрдү 

жасоого ыйгарым укук берген өкүлдүн атына ишеним кат; 

- эгерде юридикалык жактын жетекчиси (аткаруучу органдын жеке өзү) 

тарабынан арыз берилсе, жетекчиге ижара келишимин түзүүгө укук берүүчү 

документ, ошондой эле анын кызматтык абалын күбөлөндүрүүчү документ 

талап кылынат; 

- эгерде юридикалык жакты шайлануучу коллегиялык аткаруучу орган 

башкарса жана ушул органдын ижара келишимин түзүүгө макулдугу жөнүндө 

документ талап кылынса, ижара келишимин түзүүгө органдын макулдугун 

ырастаган тиешелүү чечим талап кылынат; 

- өкүлдүн ким экендигин ырастоочу документтин көчүрмөсү (түп нускасы 

аукционго катышуу үчүн жеке каттоодон өткөндө көрсөтүлөт); 

- учурдагы айда карызы жоктугу жөнүндө Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын маалым каттары; 

Мен (биз) төмөнкүлөр менен макулмун (макулбуз): 

эгерде жогоруда аталган жер участогуна өтүнмө түшпөсө же бир эле 

өтүнмө түшсө, аталган жер участогу аукциондон алынат; 

тооруктун (аукциондун, конкурстун) жеңүүчүсү болуп таанылганда жана 

андан кийин тооруктун жыйынтыгы жөнүндө протоколго кол коюудан же 

ижара келишимин түзүүдөн баш тарткан учурда төлөнгөн кепилдик төгүмдүн 

суммасы кайтарылбайт жана ыйгарым укуктуу органда калат. 

Арыз ээсинин (ыйгарым укуктуу адамдын) колу: 

_______________________ 

20___-жылдын "___" _________________.. 

  

Кабыл алынды: 

________________________________________________________________

__ 

(ыйгарым укуктуу органдын кызматкеринин аты-жөнү, кызматы, кабыл 

алынган күнү) 
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    Мамлекеттик менчикте 

турган жер участокторун 

берүү тартиби жөнүндө 

жобого 

3-тиркеме 

Мамлекеттик менчикте турган жер участогуна 

ТИПТҮҮ ИЖАРА КЕЛИШИМИ 

    Макулдашылды 

Ыйгарым укуктуу орган 

(торуктун уюштуруучусу) 

_________________________ 

    20____-жылдын "___" 

_________ 

  

Мындан ары "Ижара берүүчү" деп аталган 

____________________________________________ 

________________________________________________________________

__ 

(мамлекеттик органдын аталышы) 

анын атынан 

________________________________________________________________

__ 

(жетекчинин аты-жөнү, кызматы) 

_______________________________________________________ негизинде 

(мекеменин уставы, жобосу же анын ишин жөнгө салуучу 

документ) 

иштеген жана мындан ары "Ижарачы" деп аталган 

________________________________________________________________

__ 

(жеке адамдын аты-жөнү/юридикалык жактын 

аталышы,  
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келишим түзүүгө ыйгарым укук берилген өкүлдүн аты-

жөнү,  

ишеним каттын реквизиттери) 

экинчи тараптан төмөнкүлөр жөнүндө ушул Келишимди түзүштү. 

1. Жалпы шарттар 

1. Ижара берүүчү ушул Келишимге тиркелген планда көрсөтүлгөн чектеги 

_________________ 

дареги боюнча жайгашкан, аянты __________________________________ 

кв.м жер участогун 

________________________________________________________________

__ 

(жеңилдетилген типтеги же капиталдык курулуш объекти жана анын 

максаттуу багыты көрсөтүлөт) 

орнотуу жана иштетүү үчүн берет, ал эми Ижарачы алат. 

2. Ижара мөөнөтү 20___-жылдын "___" ________ тартып "___" _________ 

чейин белгиленет. 

3. Ижара мөөнөтү бүткөндөн кийин Келишим бузулду деп саналат. 

Келишимди колдонуу мөөнөтүнүн аякташы тараптардын Ижара келишими 

боюнча милдеттенмелеринин токтолушуна алып келет. 

2. Тараптардын укуктары жана милдеттери 

4. Ижара берүүчү төмөнкүлөргө укуктуу: 

- Ижарачыдан ай сайын ижара акысын алууга; 

- Ижарачынын келишимдик милдеттенмелерди аткаруусуна мониторинг 

жүргүзүүгө жана текшерүүгө; 

- Ижарачыдан жер участогунда белгиленген архитектуралык, шаар куруу, 

техникалык, экологиялык, санитардык жана башка атайын ченемдерди жана 

талаптарды бузган иштерди токтотууну талап кылууга; 

- Ижарачыдан анын чарбалык ишинин натыйжасында жер участогунун 

жана жанындагы аймактын абалын начарлатууга алып келген зыяндын ордун 

толтурууну талап кылууга. 

5. Ижарачы төмөнкүлөргө укуктуу: 

- ижарага алган жер участогунда ушул Келишимдин 1-пунктунда аталган 

максаттарга жана ушул Келишимдин шарттарына ылайык гана өз алдынча 

чарба ишин жүргүзүүгө; 
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- кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кол коюлгандан кийин ижарага 

алган жер участогун пайдаланууга; 

- ушул Келишимдин шарттарына ылайык Ижара берүүчүдөн жер 

участогун пайдалануу жана объектти орнотуу үчүн тоскоолдуктарды жоюуну 

талап кылууга. 

6. Ижара берүүчү төмөнкүлөргө милдеттүү: 

- Ижарачыга жер участогун ушул Келишимдин талаптарына ылайык 

келген абалда пайдаланууга берүүгө; 

- ушул Келишим макулдашылгандан кийин 10 күндүн ичинде жер 

участогун Ижарачыга кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча пайдаланууга 

берүүгө; 

- эгерде Ижарачынын чарбалык иши мыйзамдарга жана ушул Келишимдин 

шарттарына каршы келбесе, анын ишине кийлигишпөөгө, жер участогун 

пайдаланууга тоскоол болбоого; 

- Ижарачынын келишимдик милдеттенмелерин аткаруусун, ошондой эле 

жер участогунун абалын контролдоого; 

- Ижарачыга ижара акысынын өлчөмүн өзгөртүү, ушул Келишимди 

мөөнөтүнөн мурда бузуу жөнүндө өз убагында билдирүүгө. 

7. Ижарачы төмөнкүлөргө милдеттүү: 

- ушул Келишимдин шарттарына ылайык жер участогун пайдалануу үчүн 

кабыл алууга; 

- жер участогун ушул Келишимдин 1-пунктунда аталган түз багыты 

боюнча гана пайдаланууга; 

- жер участогун архитектуралык, шаар куруу, техникалык, экологиялык, 

санитардык жана башка атайын ченемдерди жана талаптарды сактоо менен 

пайдаланууга; 

- жер участогун жана жанындагы аймакты өзүнүн эсебинен абаттоого, 

санитардык тазалоого, бак-дарактарды кароого; 

- таштандыны жана турмуш-тиричиликтин катуу калдыктарын чыгарууга 

коммуналдык кызматтар менен келишим түзүүгө; 

- ижара акысын өз убагында жана толук көлөмдө төлөөгө; 

- Ижара берүүчүнүн жана ыйгарым укуктуу органдын өкүлдөрүнүн жер 

участогуна белгиленген тартипте келүүсүн камсыздоого, эскертилген мөөнөттө 

алардын көрсөтмөлөрүн аткарууга; 
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- ижарага алынган жер участогун жана орнотулган объектти пайдалануу 

боюнча мамлекеттик көзөмөлдөө жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын эрежелерин жана эскертүүлөрүн өз убагында аткарууга; 

- өзүнүн чарбалык ишинин натыйжасында жер участогунун абалынын 

начарлашына байланыштуу Ижара берүүчүгө жана чектеш жер 

пайдалануучуларга келтирилген зыяндын ордун толук көлөмдө толтурууга; 

- ыйгарым укуктуу органдын жана Ижара берүүчүнүн талабы менен ижара 

объектин пайдалануу боюнча бардык зарыл маалыматтарды берүүгө; 

- уюштуруу-укуктук формасы, аталышы, жайгашкан жери жана почталык 

дареги (юридикалык жактар үчүн), жашаган жери боюнча каттоо дареги (жеке 

адамдар жана жеке ишкерлер үчүн), банктык реквизиттери өзгөргөн күндөн 

тартып 10 күндүн ичинде аталган өзгөрүүлөр жөнүндө Ижара берүүчүгө жазуу 

жүзүндө билдирүүгө; 

- Келишимдин мөөнөтү бүткөндөн кийин жеңилдетилген типтеги объектти 

өзүнүн эсебинен бузууга жана жер участогун Ижара берүүчүгө талаптагыдай 

абалда өткөрүп берүүгө. 

3. Келишим боюнча төлөмдөр жана эсептер 

8. Жер участогун пайдалануу үчүн ижара акынын өлчөмү 1 кв.м үчүн 

айына ___________ сомду түзөт. Жалпы _______________ кв.м аянттагы 

ижарага алынган жер участогу үчүн ижара акысы айына ___________________ 

сомду түзөт. 

9. Кыргыз Республикасынын Салык кодексинде белгиленген тартипте 

Ижара берүүчү Ижарачыдан ____________________ сом суммасында жер 

салыгын алат. 

10. Ижара акысы өз убагында төлөнбөгөн учурда Ижарачы мөөнөтү өткөн 

ар бир күн үчүн жалпы карыздын суммасынын 0,2 пайызы өлчөмүндө туум 

төлөйт. 

4. Келишимдин колдонуу мөөнөтү, колдонууну 

өзгөртүү жана токтотуу шарттары 

11. Ушул Келишим ыйгарым укуктуу органда катталган учурдан тартып 

күчүнө кирет. 

12. Ушул Келишимге бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор тараптардын 

кошумча макулдашууга кол коюусу аркылуу жазуу жүзүндө киргизилет. 

Кошумча макулдашуу ыйгарым укуктуу органда катталгандан кийин күчүнө 

кирет. 
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13. Ушул Келишим төмөнкү учурларда өзүнүн аракетин токтотот: 

- Келишимдин колдонуу мөөнөтүнүн акыркы күнү аяктаганда, эгерде бул 

мезгил ичинде келишим узартылбаса; 

- Ижара берүүчүнүн жана Ижарачынын өз ара макулдашуусу боюнча 

Келишим бузулган учурда; 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Келишим сот 

тарабынан мөөнөтүнөн мурда бузулган учурда; 

- Ижарачы - юридикалык жак жоюлганда; 

- Ижарачы болуп саналган жеке адам каза болгон учурда, ал аракетке 

жөндөмсүз, аракетке жөндөмү чектелүү же дайынсыз жоголду деп таанылса. 

14. Ижара берүүчүнүн же ыйгарым укуктуу органдын талабы боюнча 

ижара келишими төмөнкү учурларда сот тарабынан мөөнөтүнөн мурда 

бузулушу мүмкүн: 

1) Ижарачы жер участогун Ижара келишиминин шарттарын бузуу менен 

пайдаланса; 

2) Ижарачы жер участогун субижарага берсе же үчүнчү жактардын укугу 

менен жер участогун чектөөгө түз же кыйыр багытталган бүтүмдөрдү жасаган 

учурда; 

3) Ижарачы ижара келишими менен белгиленген мөөнөт аяктагандан 

кийин ижара акысын катары менен эки жолу төлөбөсө; 

4) Ижарачы объектти белгиленген архитектуралык, шаар куруу, 

техникалык, экологиялык, санитардык жана башка атайын ченемдерди жана 

талаптарды бузуу менен орнотсо жана иштетсе; 

5) Ижарачы Ижара берүүчүнүн ишине тоскоол болсо же анын иши Ижара 

берүүчү үчүн терс финансылык, өндүрүштүк жана техникалык кесепеттерге 

алып келсе. 

15. Ижарачынын талабы боюнча ижара келишими төмөнкүдөй учурларда 

сот тарабынан мөөнөтүнөн мурда бузулушу мүмкүн: 

1) Ижара берүүчү жер участогун пайдаланууга бербесе же Келишимдин 

шарттарына ылайык аны колдонууга жана объектти орнотууга тоскоолдук 

кылса; 

2) Ижарачыга берилген жер участогу пайдаланууга тоскоолдук жараткан 

мүнөздөмөлөргө ээ болсо, ал ижара келишимин түзүүдө Ижара берүүчү менен 

сүйлөшүлбөгөн, Ижарачыга күн мурунтан белгилүү болбогон жана келишимди 

түзүүдө жер участогун кароо учурунда билинбеген; 
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3) Ижара берүүчү жооптуу болбогон кырдаалдарга байланыштуу объектти 

орнотууга же иштетүүгө мүмкүн болбосо. 

5. Тараптардын жоопкерчилиги 

16. Күнөөлүү тарап экинчи тарапка келтирилген материалдык зыяндын 

жана ушул Келишим боюнча өзүнүн милдеттерин аткарбагандыгы же 

талаптагыдай эмес аткаргандыгы менен келтирилген бардык чыгымдардын 

ордун толтурууга милдеттүү. 

17. Ушул Келишимдин талаптарын жана шарттарын түз жана көмүскө 

түрүндө бузган бүтүмдөр жараксыз деп саналат, ал эми аларды жасаган 

күнөөлүү адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген 

жоопкерчиликке тартылат. 

18. Тартиптик, административдик жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу 

күнөөлүү адамдарды келтирилген зыяндын ордун толтуруу жоопкерчилигинен 

бошотпойт. 

6. Талаштарды чечүү тартиби 

19. Тараптардын ортосундагы бардык талаштар сүйлөшүүлөр аркылуу 

чечилет. 

20. Эгерде макулдашуу жетишилбесе, талаштар Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына ылайык соттук тартипте чечилет. 

7. Башка шарттар 

21. Пайдалануу укугу мамлекеттик каттоодон өтпөгөн ижара келишими 

жараксыз деп саналат. 

22. Ушул Келишимдин ажырагыс жана зарыл бөлүгү болуп саналган 

тиркемелери бар (ижара акынын эсеби), ага тараптар кол коюшат. 

23. Ушул Келишим жазуу түрүндө түзүлөт, ага тараптар кол коюшат жана 

ыйгарым укуктуу орган менен макулдашылат. 

24. Келишим бирдей юридикалык күчкө ээ болгон 3 нускада түзүлдү. Бир 

нускасы ыйгарым укуктуу органда, экинчиси - Ижара берүүчүдө калат, 

үчүнчүсү - Ижарачыга берилет. 

Тараптардын юридикалык даректери жана банктык реквизиттери:  

Ижара берүүчү 

____________________ 

  

Ижарачы ____________________ 

                                               колу                                          колу 
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М.О.   М.О. 

 

 

 

    Тиркеме 

    Кыргыз 

Республикасынын 

Өкмөтүнүн 

2019-жылдын 5-

февралындагы 

№ 43 токтомуна 

Кум-шагыл аралашмасын жана чопо топурак 

казып алуу укуктарын мамлекеттик каттоо 

жөнүндө 

ЖОБО 

1. Жалпы жоболор 

1. Ушул жобо кум-шагыл аралашмасын жана чопо топурак казып алуу 

укуктарын мамлекеттик каттоо тартибин аныктайт. 

2. Жер казынасын пайдалануучу тарабынан конкурстук жана аукциондук 

объекттерге таандык болбогон кум-шагыл аралашма жана чопо топурак 

участоктору курулуш максаттары үчүн иштелиши мүмкүн. 

3. Кум-шагыл аралашмасын жана чопо топурак казып алууну жер 

казынасын пайдалануучу ушул жобонун 1-тиркемесине ылайык формада, 

жергиликтүү мамлекеттик администрация тарабынан кум-шагыл аралашмасын 

жана чопо топурак казып алуу укуктарын мамлекеттик каттоо тууралуу бериле 

турган күбөлүктүн (мындан ары - Күбөлүк) негизинде жүзөгө ашырат. 

4. Күбөлүк берүү жергиликтүү мамлекеттик администрация тарабынан 

"биринчи берилген өтүнмө" эрежеси боюнча жүргүзүлөт. (Күбөлүк өтүнмө 

менен биринчи кайрылган арыз ээсине берилет). 

toktom://db/153375
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344 
 

5. Күбөлүк ушул Жобонун талаптарын аткаруу шартында бөлүнүп 

берилген жер тилкесинде кум-шагыл аралашмасын жана чопо топурактарын 

казып алуу укуктарын берет. 

6. Табигый рельефтен эки метрден ашпаган тереңдиктеги карьердин 

шарттарында кум-шагыл аралашмасын жана чопо топурактарын казып алуу 

техникалык долбоорсуз жүзөгө ашырылат. 

Карьердин тереңдиги 2 метрден ашкан учурда кум-шагыл аралашмаларын 

жана чопо топурактарын казып алуу өнөр жай жана экологиялык коопсуздук 

жаатында оң эксперттик корутундуну алган техникалык долбоорго ылайык 

жүзөгө ашырылат. 

7. Күбөлүк бир гана жер тилкесине үч жылдык мөөнөткө андан ары үч 

жылга узартуу укугу менен берилет жана Кыргыз Республикасынын жер 

мыйзамдарына ылайык жер участогун мөөнөттүү (убактылуу) пайдалануу 

укугуна күбөлүк алуу үчүн негиз болуп саналат. 

Кум-шагыл аралашмасын жана чопо топурактарын казып алуу үчүн жер 

участогунун өлчөмү координаттын тик бурчтуу системасындагы бурчтук 

чекиттердин координаттары (1942-жылкы координаттар системасы - СК-42) 

менен аныкталат, жана: 

- карьердин табигый бетинин рельефин эки метр тереңдиктен ашпаган 

шартта, кум-шагыл аралашмасын жана чопо топурактарын казып алуу 0,1 

гектардан ашпоого тийиш; 

- карьердин тереңдиги 2 метрден ашкан учурда, өнөр жай жана 

экологиялык коопсуздук бөлүгүндө оң эксперттик корутунду алган техникалык 

долбоор менен аныкталышы керек. 

2. Күбөлүктү берүү өзгөчөлүгү жана анын 

колдонуу мөөнөтүн узартуу 

8. Күбөлүк алуу үчүн арыз берүүчү жергиликтүү мамлекеттик 

администрацияга төмөнкү документтерди берүүсү зарыл: 

- жайгашкан жерин жана координаттык тик бурчтуу системасында (1942-

жылкы координаттар системасы - СК-42) анын бурчтук чекиттеринин 

координаттары менен жер тилкесинин өлчөмүн көрсөткөн арыз; 

- жеке ишкерлер үчүн паспорттун көчүрмөсү; 

- юридикалык жакты жана (же) жеке ишкерди мамлекеттик каттоо 

жөнүндө күбөлүктүн нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү; 

- өндүрүүнүн, көлөмүн көрсөтүү менен арыз ээси бекиткен иштердин 

программасы; 
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- салык төлөөчүнүн салыктык каттоо жөнүндө жана салык органында 

салыктар жана жыйымдар боюнча карызынын жоктугу жөнүндө маалымкат; 

- мамлекеттик социалдык камсыздандыруу органдарында камсыздандыруу 

төлөмүн төлөө боюнча карызынын жоктугу жөнүндө маалымкат; 

Эгерде, жер тилкесин дарыялардын жана башка суулардын нуктарында же 

жээктеринде тапкан учурда, өзгөчө кырдаалдар боюнча ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын жана суу ресурстары боюнча ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын макулдугун арыз ээси кошумча берүүсү керек. 

Эгерде, чек ара тилкесинин чектеринде жер тилкеси табылган учурда, 

Мамлекеттик чек араны кайтаруу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын 

макулдугун арыз ээси кошумча берүүсү керек. 

9. Жергиликтүү мамлекеттик администрация туруктуу иштөөчү райондук 

комиссияны түзөт. 

10. Райондук комиссия арыз катталган күндөн тартып 25 календарлык 

күндүн ичинде арыздарды карайт. 

11. Чечим чыгаруу максатында райондук комиссия жер казынасын 

пайдалануу боюнча ыйгарым укуктуу органга факсимилдик, электрондук же 

башка байланыш суралган тилкенин бар экендиги жөнүндө камтыган суроо-

талап жиберет: 

- жер казынасынын лицензияланган тилкелери; 

- жер тилкесине макулдук берген өзгөчө кырдаалдар боюнча ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органга же транспорт жаатындагы ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органга; 

- жер казынасын пайдалануу укугун алууга жер тилкесине берилген 

өтүнмө; 

- конкурстук же аукциондук объекттерине кирген жер тилкеси. 

12. Жер казынасын пайдалануу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

орган 10 календарлык күндүн ичинде, райондук комиссияга ушул Жобонун 11-

пунктунда көрсөтүлгөн маалыматтарды анын ичинде факсимилдик, 

электрондук же башка байланыштын түрү менен берет. 

13. Өтүнмө берилген жер тилкесинде пайдалуу казындылар кенинин 1-

тобуна таандык болгон жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия бар болсо, 

райондук комиссия өтүнүүчүдөн кошумча кат жүзүндө лицензияттын 

макулдугун талап кылат. 

14. Келип түшкөн материалдарды кароонун жыйынтыгы боюнча райондук 

комиссия жергиликтүү мамлекеттик администрацияга Күбөлүктү берүү 

мүмкүндүгү же мүмкүн эместиги жөнүндө чечимин берет. 
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15. Күбөлүктү берүүдөн баш тартуу төмөнкү учурларда ишке ашырылат: 

- эгерде пайдалуу кендердин 1-тобуна кире турган жер казынасын 

пайдалануу укугуна лицензияларды кошпогондо, өтүнмө берилген жер 

тилкесине жер казынасын пайдалануу боюнча ыйгарым укуктуу орган 

тарабынан жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия берилген болсо; 

- эгерде өтүнмө берилген жер тилкесине пайдалуу кендердин 1-тобуна 

кире турган колдонуудагы жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия бар 

болгон убакта, лицензияттын макулдугу жок болсо; 

- эгерде өтүнмө берилген жер тилкесине жер казынасын пайдалануу 

боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан өзгөчө кырдаалдар боюнча ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органга же транспорт тармагындагы ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органга макулдук берилген болсо; 

- эгерде өтүнмө берилген жер тилкесине жер казынасын пайдаланууга 

укугун алууга өтүнмөлөр берилген болсо; 

- эгерде өтүнмө берилген жер тилкеси чек арадагы дарыялардын жана 

башка суулардын нуктарында жана жээктеринде, ошондой эле жакын жаткан 

дамбалардын жана гидротехникалык курулуштардын аймактарында турган 

учурларда; 

- эгерде өтүнмө берилген жер тилкеси кен калдыктары жана калдык 

сактагыч жайларда жайгашкан учурларда; 

- эгерде өтүнмө берилген жер тилкеси өзгөчө корголуучу жаратылыш 

аймактарынын жана маданият эстеликтеринин чектеринде жайгашкан 

учурларда; 

- эгерде өтүнмө берилген жер тилкеси конкурстук же аукциондук 

объекттерине кирген учурларда. 

16. Жергиликтүү мамлекеттик администрация 3 календарлык күндө 

Күбөлүктү берет же берүүдөн баш тартат, өтүнмөнүн ээсине баш тартуу 

себебинин мазмунун камтыган кат жиберет жана ошондой эле жер казынасын 

пайдалануу боюнча ыйгарым укуктуу органга, салык органына, анын ичинде 

факсимилдик, электрондук же башка байланыштын түрү менен, берилген 

Күбөлүктүн иштөө мөөнөтүн, жайгашкан жерин жана жер тилкесинин өлчөмүн 

көрсөткөн маалыматты жиберет. 

17. Жер казынасын пайдалануучу Күбөлүктүн иштөө мөөнөтүн узартуу 

үчүн жергиликтүү мамлекеттик администрациясына төмөнкү документтерди 

берет: 

- Күбөлүктүн иштөө мөөнөтүн узартуу жөнүндө арыз; 

- Күбөлүк; 
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- жер казынасын пайдалануучу бекиткен пландаштырылган өндүрүлүүчү 

көлөмдү көрсөткөн иштердин программасы; 

- 3-жылда кум-шагыл аралашмасын жана чопо топурактарын казып алуу 

жөнүндө топтомо отчет. 

18. Жергиликтүү мамлекеттик администрация ушул Жобонун 17-

пунктунда көрсөтүлгөн материалдарды алган күндөн тартып 3 календарлык 

күндүн ичинде райондук комиссиянын кароосуна жиберет. 

19. Райондук комиссия 7 календарлык күндө Күбөлүктүн иштөө мөөнөтүн 

узартуу мүмкүндүгү/мүмкүн эместиги жөнүндө чечим чыгарат жана кабыл 

алынган чечим жөнүндө маалыматты жергиликтүү мамлекеттик 

администрацияга жиберет. 

20. Жергиликтүү мамлекеттик администрация 3 календарлык күндүн 

ичинде Күбөлүктүн иштөө мөөнөтүн башталган мөөнөткө узартат же 

өтүнмөнүн ээсине Күбөлүктүн иштөө мөөнөтүн узартуудан баш тартуунун 

себебин камтыган кат жиберет жана ошондой эле жер казынасын, пайдалануу 

боюнча ыйгарым укуктуу органга, салык органына, анын ичинде факсимилдик, 

электрондук же башка байланыштын жолу менен тиешелүү маалыматты 

жиберет. 

21. Жер казынасын пайдалануучу тарабынан белгиленген экологиялык, 

техникалык, чек ара коопсуздугу жана айлана-чөйрөнү коргоо эрежелеринин 

сакталышы, ошондой эле жергиликтүү мамлекеттик администрацияга 

аткарылган иштердин жылдык отчетун өз убактысында берүүсү Күбөлүктүн 

иштөө мөөнөтүн узартуу үчүн негиз болуп саналат. 

Күбөлүктүн иштөө мөөнөтүнүн ичинде экологиялык, техникалык, чек ара 

коопсуздугун жана айлана-чөйрөнү коргоо эрежелерин эки жолу бузуу 

Күбөлүктүн иштөө мөөнөтүн узартуудан баш тартуу үчүн негиз болуп саналат. 

3. Райондук комиссия 

22. Райондук комиссия жергиликтүү мамлекеттик администрациянын жана 

жергиликтүү кызматтардын кызматкерлеринин ичинен түзүлөт: айлана-

чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы, айыл жана суу чарба, өзгөчө кырдаалдар, 

көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча экологиялык жана техникалык 

коопсуздук маселелери боюнча инспекциянын. 

23. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын эки өкүлү, анын 

аймагында кум-шагыл аралашмасын жана чопо топурактарын казып алууну 

пландаштырууда райондук комиссиянын жыйналышына чечим чыгарууда 

добуш берүү укугу менен чакырылат. 
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24. Райондук комиссияны жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын 

башчысынын орун басары жетектейт. 

25. Райондук комиссиянын компетенциясына Күбөлүктү берүүнүн 

мүмкүндүгү же мүмкүн эместиги жана мөөнөтүн узартуу жөнүндө чечим 

чыгаруу кирет. 

26. Райондук комиссиянын жыйынын өткөрүү күнү, убактысы жана орду 

райондук комиссиянын төрагасы тарабынан белгиленет. 

27. Райондук комиссия чечимдерди кабыл алууга анын жыйынында 

райондук комиссиянын жалпы сандык курамынын жарымынан аз эмес бөлүгү 

жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын өкүлдөрү катышып жаткан 

шарттарда укуктуу болот. 

28. Комиссиянын чечимдери райондук комиссиянын катышып жаткан 

мүчөлөрүнүн жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын өкүлдөрүнүн 

жалпы санынан добуштардын көпчүлүгү менен ачык добуш берүүсү менен 

кабыл алынат. 

29. Райондук комиссиянын мүчөлөрү жана жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органынын өкүлдөрү добуш берүүдөн карманып калууга укуксуз 

болушат. 

30. Добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча чечим кабыл алынат, ал 

протокол түрүндө бекитилет жана ага төрагалык кылуучу, райондук 

комиссиянын жыйынына катышкан мүчөлөрү жана жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органынын өкүлдөрү кол коюшат. 

31. Кабыл алынып жаткан чечим менен макул болбогон учурда райондук 

комиссиянын мүчөсү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын 

өкүлдөрү, райондук комиссиянын корутундусуна кошо милдеттүү тиркеле 

турган өзгөчө пикирин жазуу жүзүндө баяндоого укуктуу болот. 

4. Кум-шагыл аралашмаларын жана чопо 

топурактарын казып алууну жүзөгө ашыруучу 

жактардын реестри 

32. Жергиликтүү мамлекеттик администрация кум-шагыл аралашмаларын 

жана чопо топурактарын казып алууну жүзөгө ашыруучу жактардын реестрин 

(мындан ары - Реестр) жүргүзөт жана квартал сайын отчеттук кварталдан 

кийинки айдын 10унан, кеч эмес кум-шагыл аралашмасын жана чопо 

топурактарын казып алууну жүзөгө ашыруучу жактардын Жыйынды реестрин 

(мындан ары - Жыйынды реестри) түзүү үчүн жер казынасын пайдалануу 

боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жиберет. Жыйынды реестринин 
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формасы жер казынасын пайдалануу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

орган тарабынан бекитилет. 

33. Реестр төмөнкү маалыматтарды камтыйт: 

- юридикалык жакты жана (же) жеке ишкерди мамлекеттик каттоо 

жөнүндө маалыматтарды; 

- жеке ишкердин паспорттук маалыматтары; 

- жер казынасын пайдалануучу кум-шагыл аралашмаларын жана чопо 

топурактарын казып алуу жүзөгө ашырылуучу жер тилкесинин жайгашкан 

жери жана өлчөмү; 

- Күбөлүктүн колдонуу мөөнөтү; 

- Күбөлүктүн колдонуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалымат; 

- Күбөлүктүн берилген күнү жана каттоо номери; 

- аткарылган иштер жөнүндө жылдык отчет берүү жөнүндө маалымат; 

- экологиялык, техникалык, чек ара коопсуздугу жана айлана-чөйрөнү 

коргоо талаптарды бузуу жөнүндө маалымат, ошондой эле аларды четтетүү 

жөнүндө маалыматтар. 

5. Башка жоболор 

34. Жер казынасын пайдалануучу тарабынан Күбөлүктү үчүнчү жактарга 

ар кандай формада берүүгө тыюу салынат. 

35. Жер казынасын пайдалануучулар, жылдын отчеттук мезгилден 

кийинки айдын 15-февралынан кечиктирбестен, жергиликтүү мамлекеттик 

администрацияга аткарылган иш жөнүндө ушул Жобонун 2-тиркемесине 

ылайык форма боюнча жылдык отчет берүүгө милдеттүү. 

36. Кум-шагыл аралашмасын жана чопо топурактарын казып алуу 

Күбөлүктүн негизинде экологиялык, техникалык, чек ара коопсуздугу жана 

айлана-чөйрөнү коргоо эрежесин бузган учурларда токтотулат. Мында, 

мамлекеттик көзөмөлдү жана контролду жүзөгө ашыруучу аймактык ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик орган экологиялык жана техникалык коопсуздук 

маселелери боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрацияга Реестрге 

киргизүү үчүн табылган жана четтетилген бузуулар жөнүндө тийиштүү 

маалыматтарды жиберет. 

  

    Кум-шагыл аралашмасын 

жана чопо топурак казып 

алуу укуктарын 

file:///C:/Users/onkioz-u0/AppData/Local/Temp/Toktom/a6de8253-d853-43fb-b013-bf88d4af9fc4/document.htm%23pr2
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мамлекеттик каттоо 

жөнүндө жобого 

1-тиркеме 

  

Форма 

Кум-шагыл аралашмасын жана чопо 

топурактарын казып алууну жүзөгө ашыруучу 

укугун каттоо жөнүндө 

КҮБӨЛҮК № ____________ 

Берилген: 

________________________________________________________________

__ 

(жеке ишкердин фамилиясы, аты, атасынын аты/юридикалык 

жактын аталышы)  

Арыз берүүчүнүн паспорттук маалыматтары (жеке ишкер үчүн): 

сериясы ________ № ___________ берүүчү орган: ________ берилген күнү:  

туулган күнү: 

________________________________________________________________ 

Жеке ишкер катары мамлекеттик каттоо тууралуу күбөлүк: 

сериясы _________________________________ № 

_______________________ 

берүүчү орган: ________________ берилген күнү: 

______________________ 

Юридикалык жак катары мамлекеттик каттоо тууралуу күбөлүк: 

сериясы ______________________________ № _____________________ 

берүүчү: _______________ берилген күнү: ______________________ 

Жер тилкесинин административдик жайгашуусу 

________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________

__ 

Каттоонун аракетте болуу мөөнөтү: 20___-ж. "____" 

___________________________ чейин 
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Каттоо күнү: 

_________________________________________________________________ 

мамлекеттик администрациясынын башчысы 

______________________________________ 

(инициалдары, 

фамилиясы) 

  

М.О. 

  

Күнү ______________ Колу __________________ 

Чейин узартылган: 

____________________________________________________________ 

(инициалдары, 

фамилиясы) 

  

М.О. 

  

Чейин узартылган: 

____________________________________________________________ 

(инициалдары, 

фамилиясы) 

  

М.О. 

  

    Кум-шагыл аралашмасын 

жана чопо топурак казып 

алуу укуктарын 

мамлекеттик каттоо 

жөнүндө жобого 

2-тиркеме 

  

Форма 

Кум-шагыл аралашмасын жана чопо 

топурактарын казып алуу жөнүндө 



352 
 

ОТЧЕТ 

________________________________________________________ 

(административдик райондун аталышы) 

________-жыл үчүн 

№ Жеке 

ишкердин 

аты-

жөнү/юрид

икалык 

жактын 

аталышы, 

кум-шагыл 

аралашмас

ы жана 

чопо 

топурактар

ы казып 

алынуучу 

жер 

участоктор

унун 

жайгашкан 

жери 

Жеке 

ишкерди/юри

дикалык 

жакты 

мамлекеттик 

каттоо 

жөнүндө 

күбөлүктүн 

номери 

Казыл

ып 

алынга

н кум-

шагыл 

аралаш

масы 

(т) 

Сатылды Казып 

алынг

ан 

чопо 

топура

ктар 

(т) 

Сатылды 

баа

сы, 

сом

/т 

бард

ыгы, 

сом 

баа

сы, 

сом

/т 

бард

ыгы, 

сом 

                   

                   

  

Күнү: _______________ Колу: ___________________ 

  

М.О. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү, 2004-жылдын 7-сентябры N 668 

Жерди бузуп зыян келтиргени үчүн материалдык 

жоопкерчилик жөнүндө 

(КР Өкмөтүнүн 2006-жылдын 27-сентябрындагы N 696, 

2017-жылдын 25-сентябрындагы № 606, 2017-жылдын 21-

ноябрындагы № 758 токтомдорунун редакцияларына 

ылайык) 

"Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын 54-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом 

кылат:: 

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-сентябрындагы № 606 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

1. Жердин бузулушуна алып келген иштерге же аракетсиздикке жол берген 

ишканалар, уюмдар жана башка чарбакер субъекттер (менчигинин формасына 

жана чарба жүргүзүү ыкмасына карабастан) келтирилген зыяндын ордун N 1 

жана 2-тиркемелердеги тартипте жана таксалар боюнча төлөшөт. 

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1993-жылдын 19-июлундагы N 

317 "Жерди бузуп келтирген зыян үчүн материалдык жоопкерчилик жөнүндө" 

токтому күчүн жоготту деп эсептелсин. 

  

Кыргыз 

Республикасынын 

Премьер-министри 

  

Н.Танаев 

  

    Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн 

2004-жылдын 7-

сентябрындагы 

N 668 токтомуна 

N 2 тиркеме 

toktom://db/68365
toktom://db/144529
toktom://db/145573
toktom://db/145573
toktom://db/10847
toktom://db/144529
toktom://db/49011
file:///C:/Users/onkioz-u0/AppData/Local/Temp/Toktom/01487c0d-20a7-4818-aef1-ca43ea4fe890/document.htm%23pr
toktom://db/867
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Кыргыз Республикасында жерлерди 

бузгандыктан келтирилген зыяндардын 

өлчөмдөрүн эсептөө үчүн 

ТАКСАЛАР 

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 758 

токтомунун редакциясына ылайык) 

Облустар 

жана райондор 

(шаарлардын 

жерлери 

жакын 

жайгашкан 

райондун 

жерлериие 

теңештирилет) 

Айыптардын өлчөмдөрү жердин түрүнө жараша 1 чарчы 

метр үчүн эсептешүү көрсөткүчтүн үлүшүндө: 

Сугат айдоолор, көп 

жылдык мөмө 

дарактар, жүзүмзарлар 

жана маданий 

жайыттар; токой 

жерлер (анын ичинде 

кайрак); токой баскан 

жерлер, туташ эмес 

токой өсүмдүктөр, 

токой баспаган, 

маданий токой 

фондуна кирген 

питомниктер 

Кайрак 

айдоолор, көп 

жылдык 

өсүмдүктөр, 

жүзүмзарлар 

жана маданий 

жайыттар, 

маданий токой 

фондуна 

кирбеген, токой 

баспаган токой 

аянттары 

Чабындылар 

жайыттар 

(маданийден 

башкалары) 

жана 

жерлердин 

жогоруда 

аталбаган, 

бирок топурак 

кыртышы 

күрдүү башка 

категориялары 

1 2 3 4 

Ош: Араван, 

Карасуу 

0,80 0,6 0,05 

Ноокат, Өзгөн 0,8 0,06 0,06 

Алай, 

Каракулжа 

0,2 0,04 0,05 

Чоңалай 0,06 0,03 0,03 

Жалалабат: 

Базаркоргон. 

Ноокен Сузак 

0,7 0,06 0,05 

Аксы, Алабука 0,8 0,06 0,06 

Тогузторо 0,12 0,04 0,04 

Токтогул 0,2 0,04 0,05 

toktom://db/145573
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Чаткал 0,12 0,04 0,05 

Баткен: Баткен, 

Лейлек, 

Кадамжай 

0,5 0,05 0,03 

Чүй: (бардык 

райондор) 

0,34 0,08 0,04 

Талас: (бардык 

райондор ) 

0,23 0,04 0,03 

Ысыккөл: 

Аксуу, 

Джетиөгүз, 

Түп, Ысыккөл 

(Бозтери 

айлынан 

тартып 

чыгышты 

карай) 

0,21 0,1 0,05 

Тоң, Ысыккөл 

(Бозтери 

айылынан 

батышты 

карай) 

0,12 0,05 0,04 

Нарын: 

(бардык 

райондор) 

0,12 0,05 0,04 

  

Кыргыз 

Республикасынын 

Премьер-министрдин 

Аппаратынын 

жетекчиси-министр 

  Б.Талгарбеков 

 

 

 

 
 

  

    

 
 

Кыргыз 

Республикасынын 

Өкмөтүнүн 

2004-жылдын 7-
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сентябрындагы 

N 668 токтомуна 

N 1 тиркеме 

Кыргыз Республикасында жерди бузгандык үчүн 

айыптардын өлчөмүн эсептөөгө такса 

колдонуунун 

ТАРТИБИ 

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-сентябрындагы № 606 

токтомунун редакциясына ылайык) 

1. Жерди бузгандык үчүн такса боюнча айыптар эреженин бузулушу ошол 

аянтта каттоого алынган учурда дооматтык өндүрүш тартибинде N 2 тиркемеге 

ылайык, ошондой эле төмөндө айтылган шарттарды эске алуу менен 

колдонулат. 

2. Продукттуулугу аз жерлердин, ошондой эле кубаттуулугу аз тайыз 

(топурактуу катмары 20 см чейин) жерлердин, кумдуу жана оор чополуу 

жерлердин азыктуу катмарын сыйрып, ал түшүмдүүлүккө катуу жана анча 

катуу эмес даражада терс таасирин тийгизсе (таштактык, эрозия, туздуулук, 

шор баскандык), айыптардын өлчөмү конкреттүү районго жана жердин түрүнө 

ылайык келүүчү такса боюнча, Э1 = 0,5 коэффициентии колдонуу менен 

эсептелет. 

3. Жаратылышты коргоо, ден соолукту чыңдоо, рекреация жана тарыхый-

маданий багыттардагы жерлерди бузгандык үчүн айыптын өлчөмү 5 эсе 

көбөйтүлөт, (Э1). 

4. Азыктуу кыртыш топуракты ташып кеткендик үчүн дооматтын өлчөмү 

анын көлөмүнө, Э1 = 3 коэффициентине жана тийиштүү райондун сугат 

айдоосу үчүн таксага жараша эсептелет. Өсүмдүктөрдүн өсүшү үчүн 

касиеттери чектелүү потенциалдуу азыктуу топурак кыртыш (цементтүү эмес, 

гумус 1 % ке чейинки чөкмө тектер) үчүн Э1 = 3 коэффициенти жана 

чабындыларга жана жайыттарга келтирилген зыяндын өлчөмүн эсептөө үчүн 

такса колдонулат. 

Мыйзамсыз ташылып чыккан кыртыш топурак жабырлануучунун 

пайдасына кайра алынат. 
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5. Жерди бузгандык үчүн айып төлөө эреже бузуучуну жерди 

бузгандыктын кесепетинен чыккан башка зыяндардын (чыгымдардын) ордун 

толтуруудан бошотпойт. 

6. Эгер өнөр жайлык же башка курулуштарды курууда же жердин 

кыртышы бузулушуна алып келген башка жумуштарды жүргүзүүдө 

топурактын азыктуу катмарын сыйрып алуу, сактоо же пайдалануу 

камсыздалбаса, айыптууга доомат коюлат. Айыптын өлчөмү N 2 тиркемеге 

ылайык такса боюнча, экологиялык баалоонун тийиштүү коэффициенттерин 

колдонуу менен эсептелет. 

7. Жерди химиялык, биологиялык, радиоактивдүү жана башка булгоочулар 

менен бузгандык үчүн ушул Жобонун 9-пунктуна ылайык, булгануунун 

даражасын эске алуу менен эсептелген айып салынат. 

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-сентябрындагы № 606 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

8. Төмөнкүлөргө берилген жерлерди булгагандык үчүн зыянды эсептөөдө: 

- май куюучу станцияларга, - экологиялык баалоонун Э2 = Э2 

коэффициенти колдонулат; 

- автосервис ишканаларына (техникалык тейлөө станциялары, автомобиль 

оңдоочу устаканалар, автожуугучтар, желимдөөчү станциялар), коомдук 

тамактануу, соода ишканаларына, кызмат көрсөтүү чөйрөсүндөгү субъекттерге 

(сауналар, мончолор, химиялык тазалагычтар, сырдап-боегучтар, устаканалар), 

кичине базарларга, базарларга, анын ичинде мал базарларга, рыноктук соода 

комплекстерине, - экологиялык баалоонун Э2 = 1,5 коэффициенти колдонулат. 

9. Зыяндын суммасы төмөнкүдөй формула боюнча аныкталат: 

У = Р х 8 х Э1 х Э2, мында: 

У - зыяндын суммасы; 

Р - N 2 тиркемеге ылайык зыянды аныктоо үчүн такса; 

8 - булганган жер участогунун аянты, кв.м.; 

Э1 жана Э2 - экологиялык баалоонун коэффициентnери. 

  

Кыргыз 

Республикасынын 

Премьер-министрдин 

Аппаратынын 

жетекчиси-министр 

  

Б.Талгарбеков 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 

Бишкек шаары, 2016-жылдын 31-марты № 32 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын ишин текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн 

тартиби жөнүндө 

1-глава. Жалпы жоболор 

1-берене. Ушул Мыйзамдын максаты 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдардын текшерүүлөрүнүн бирдей тартибин белгилөө, 

мамлекеттик органдардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 

иштерине мыйзамсыз кийлигишүүсүнөн алардын укуктарын жана 

кызыкчылыктарын коргоо жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сакташын камсыз 

кылуу ушул Мыйзамдын максаты болуп саналат. 

2-берене. Ушул Мыйзамдын колдонуу чөйрөсү 

1. Ушул Мыйзам жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын текшерүүлөрүнө байланышкан 

мамилелерди жөнгө салат, текшерүүлөрдү жүзөгө ашыруу, ошондой эле 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине мыйзамсыз 

кийлигишүүдөн алардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоону камсыз 

кылуу менен байланышкан мамилелерде тараптардын укуктарын, милдеттерин 

жана жоопкерчилигин аныктайт. 

2. Эгерде Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда 

белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде ушул Мыйзамда 

каралган эрежелерден башкача эрежелер белгиленсе, эл аралык келишимдердин 

эрежелери колдонулат. 

3. Ушул Мыйзам менен төмөнкүлөр белгиленет: 

1) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан текшерүүлөрдү жүргүзүүдөгү 

принциптер жана чектөөлөр; 

2) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүүлөрдү 

жүзөгө ашырууну уюштуруунун бирдиктүү тартиби жана жол-жобосу; 
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3) текшерүүлөрдү прокуратура органдары менен макулдашуунун тартиби; 

4) текшерүүлөрдү жүргүзүүдөгү тараптардын укуктары, милдеттери жана 

жоопкерчилиги, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын укуктарын 

жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча чаралар. 

4. Ушул Мыйзам жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин 

текшерүүлөрдү төмөндөгүлөр жүргүзгөндө текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн 

тартибин жана жол-жобосун жөнгө салбайт: 

1) кылмыш-жаза, администрациялык, жарандык, аткаруу сот өндүрүшүнүн 

алкагында мамлекеттик органдар; 

2) өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдарынын ишке ашыруусун контролдоонун алкагында 

мамлекеттик органдар; 

3) Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы; 

4) Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени); 

5) контролдук функцияларды жүзөгө ашыруунун алкагында жергиликтүү 

өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдары жана анын органдары. 

3-берене. Ушул Мыйзамда колдонулуучу негизги түшүнүктөр 

Ушул Мыйзамда төмөнкүдөй негизги түшүнүктөр колдонулат: 

1) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызмат адамы - 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүүнү жүзөгө 

ашырууга ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси же кызматкери; 

2) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары - жергиликтүү 

маанидеги маселелерди чечүүнү камсыз кылуучу өкүлчүлүктүү, аткаруучу 

органдар; 

3) текшерүү - жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын аткаруусу жана сактоосу 

боюнча мамлекеттик контролдун жана көзөмөлдүн кандай гана болбосун 

формасы; 

4) текшерүүнүн предмети - жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын компетенциясына кирген Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарынын алар тарабынан сакталышы; 

5) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар - жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдарынын ишин текшерүүлөргө Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарында ыйгарым укук берилген мамлекеттик органдар, алардын 

тизмегин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү иштеп чыгат жана Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңеши бекитет. 
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4-берене. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин 

текшерүүлөрдү жүзөгө ашыруунун негизги принциптери 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүүлөрдү 

жүзөгө ашыруунун негизги принциптери төмөнкүлөр болуп саналат: 

1) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын ишиндеги мыйзамдуулук, 

объективдүүлүк жана айкындык; 

2) текшерүүлөрдү жүзөгө ашырууда мамлекеттик жана муниципалдык 

кызматкерлердин кызматтык этиканын нормаларын сактоосу; 

3) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын текшерүүлөрдү 

жүргүзүүсүн республикалык бюджеттин каражаттарынан гана финансылоо; 

4) сакталуусу текшерилүүгө жаткан милдеттүү талаптарды белгилеген 

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө жергиликтүү 

өз алдынча башкаруу органдарына ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын 

милдеттүү түрдө маалымдоосу; 

5) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине кийлигишпөө; 

6) текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн үзгүлтүксүздүгү жана ыкчамдыгы, 

текшерүүлөрдү белгиленген мөөнөттүн ичинде толук жана максималдуу 

тездикте жүзөгө ашыруу; 

7) милдеттүү талаптарды белгилеген мыйзамдардагы карама-

каршылыктарды жана дал келбестиктерди жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарына каршы пайдаланууга жол берилбестик. 

5-берене. Текшерүүлөрдү жүргүзүүдөгү чектөөлөр 

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга жана алардын кызмат 

адамдарына төмөнкүлөргө тыюу салынат: 

1) текшерүүлөрдү жүргүзүү процессинде муниципалдык кызматкерлердин 

өз функцияларын жана ыйгарым укуктарын аткаруусуна тоскоолдук түзүүгө; 

2) текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн белгиленген мөөнөтүн бузууга; 

3) текшерүүлөрдү жүргүзүүгө байланышкан чыгымдардын ордун 

толтурууну жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан талап кылууга; 

4) эгерде текшерүүнүн предметине кирбесе, документтерди, 

маалыматтарды берүүнү, объекттерди, мүлктү карап чыгууну талап кылууга, 

ошондой эле мындай документтердин түп нускаларын алып коюуга; 

5) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу менен алынган 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иши жөнүндөгү 

маалыматтарды топтоого, сактоого, пайдаланууга жана жайылтууга; 



361 
 

6) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды 

кошпогондо, текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн натыйжасында алынган 

мамлекеттик, кызматтык жана мыйзам менен корголгон башка жашыруун 

сырды түзгөн маалыматтарды жайылтууга; 

7) эгерде мыйзамдарда белгиленген милдеттүү талаптардын сакталышын 

текшерүү текшерүүнү жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органдын компетенциясына кирбесе, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын мындай талаптарды аткаруусун текшерүүгө; 

8) арыз берүүчүнүн маалыматтары (фамилиясы, ысымы, жашаган жеринин 

дареги) көрсөтүлбөгөн, анонимдүү арыз менен демилгеленген пландык же 

пландан тышкаркы текшерүүлөрдү жүзөгө ашырууга; 

9) текшерүү жүргүзгөндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан 

акчалай формада администрациялык жазапулдарды жана башка төлөмдөрдү 

тикелей алууга. Бардык эсептешүүлөр тийиштүү эсептешүү эсептери жана 

кредиттик-кассалык мекемелер аркылуу жүргүзүлүүгө тийиш; 

10) текшерүү жүргүзгөндүгү үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынан жана алардын кызмат адамдарынан кандайдыр-бир сый акы 

талап кылууга же алууга; 

11) текшерүү жүргүзгөндө айкындалган мыйзам бузуунун болуу фактысын 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине кийлигишүү үчүн 

негиз катары пайдаланууга; 

12) ушул Мыйзамда каралбаган текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартибине 

жана жол-жоболоруна тиешеси бар кошумча талаптарды белгилөөгө. 

2-глава. Текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби 

6-берене. Текшерүүлөрдүн түрлөрү 

Ушул Мыйзамга ылайык текшерүүнүн төмөндөгүдөй түрлөрү болот: 

1) пландык; 

2) пландан тышкаркы; 

3) контролдук; 

4) кайра текшерүү. 

7-берене. Пландык текшерүү 

1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин пландык 

текшерүүнү Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы (мындан ары - 

Башкы прокуратура) менен макулдашылган текшерүүлөрдүн ар жылдык 

планынын негизинде ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жүргүзөт. 
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Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун бир эле органын пландык текшерүү бир 

жылда бир жолу жүргүзүлөт. 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин пландык 

текшерүүлөрдү пландык текшерүүлөр мыйзамдарга ылайык компетенциясына 

кирген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар жүргүзөт. 

2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин пландык 

текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн планын макулдашуунун тартиби жана мөөнөтү 

ушул Мыйзамдын 20-беренесинде белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат. 

3. Текшерүүнүн ошол эле предмети боюнча мурдагы пландык текшерүү 

бүткөн күндөн тартып бир жылдын өтүшү жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарын текшерүүлөрдүн планына киргизүү үчүн негиз болуп саналат. 

4. Ар жылдык планга төмөнкүдөй маалыматтар киргизилет: 

1) белгиленген мөөнөттүн ичинде иши текшерилүүгө жаткан жергиликтүү 

өз алдынча башкаруу органдарынын аталышы жана жайгашкан жери; 

2) текшерүүлөрдү жүргүзүүнү пландаштырган ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын (аймактык, түзүмдүк бөлүмдөрүнүн) аталышы; 

3) текшерүүнү жүргүзүүнүн мөөнөтү; 

4) сакталышы жана аткарылышы текшерилүүчү ченемдик укуктук 

актылардын тизмеги. 

5. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими боюнча 

текшерүүлөрдүн ар жылдык планына бардык жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдары же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тандалып 

алынган айрым органдары киргизилиши мүмкүн. Жергиликтүү өз алдынча 

башкаруунун айрым органдары текшерүүлөрдүн ар жылдык планына тандап 

алынып киргизилген учурда бир эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы 

катары менен эки жолу текшерүүнүн ар жылдык планына киргизилиши мүмкүн 

эмес. 

6. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ишинин мурдагы 

пландык текшерүүдө камтылган мезгил бүткөн күндөн кийинки мезгили 

пландык текшерүүдө камтылат. 

8-берене. Пландан тышкаркы текшерүү 

1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин пландан 

тышкаркы текшерүүнү тийиштүү райондун, шаардын прокуратура органдары 

менен макулдашуудан кийин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын 

чечиминин (тескемесинин, буйругунун, жазма эскертүүсүнүн) негизинде 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызмат адамдары жүргүзөт. Райондун, 
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шаардын прокуратура органдары пландан тышкаркы текшерүүлөрдү 

макулдашууда сунушталган пландан тышкаркы текшерүүлөрдүн 

мыйзамдуулугун көзөмөлдөөнү жүзөгө ашырат. 

2. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын ишин пландан тышкаркы текшерүү жүргүзүү жөнүндө 

тийиштүү чечимин (тескемесин, буйругун, жазма эскертүүсүн) чыгарганга 

чейин тийиштүү райондук, шаардык прокуратура органдарына пландан 

тышкаркы ушул текшерүүнү жүргүзүү жөнүндө суроо-талабын жиберет. 

3. Пландан тышкаркы текшерүү жүргүзүү жөнүндө суроо-талапта 

төмөнкүлөр көрсөтүлүүгө тийиш: 

1) текшерүүнү жүзөгө ашыруунун башталышынын жана бүткөрүлүшүнүн 

датасы; 

2) иши пландан тышкаркы текшерүүгө жаткан жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органынын аталышы жана жайгашкан жери; 

3) текшерүүнүн предмети жана негиздөөсү; 

4) сакталышы жана аткарылышы текшериле турган ченемдик укуктук 

актылардын аталыштарынын тизмеги; 

5) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын (аймактык, түзүмдүк 

бөлүктөрүнүн) аталышы. 

4. Пландан тышкаркы текшерүү жүргүзүүнүн негиздери төмөнкүлөр болуп 

саналат: 

1) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, муниципалдык 

кызматкерлер тарабынан мыйзамдарды бузуулардын бар экендигин көрсөткөн 

жетиштүү маалыматтарды ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын кызмат 

адамдарынын түздөн түз табуусу; 

2) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, муниципалдык 

кызматкерлер тарабынан мыйзамдарды бузуулардын бар экендигин көрсөткөн 

маалыматтарды камтыган материалдардын, маалыматтардын укук коргоо 

органдарынан, ошондой эле башка мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдарынан, жеке жана юридикалык жактардан келип 

түшүүсү; 

3) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, муниципалдык 

кызматкерлер тарабынан мыйзамдарды бузуулар бар экендигин көрсөткөн 

маалыматтарды камтыган жеке жана юридикалык жактардын жазуу жүзүндөгү 

кайрылуулары жана арыздары, ошондой эле жалпыга маалымдоо 

каражаттарындагы маалыматтар. 
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5. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилген кайрылуунун же 

арыздын ээсинин фамилиясын, ысымын жана жашаган жеринин дарегин 

белгилөөгө мүмкүн болбогондо анонимдүү деп эсептелет жана каралууга 

жатпайт. 

6. Бир жыл аяктаганга чейин текшерүүнүн бир эле предмети боюнча ар 

түрдүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын пландан тышкаркы 

текшерүүлөрдү жүргүзүүсүнө жол берилбейт. 

7. Жеке, юридикалык жактардын арыздарында, кайрылууларында, 

ошондой эле ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга келип түшкөн 

материалдарда жана маалыматтарда көрсөтүлгөн маалыматтардан жана 

фактылардан башка негизде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 

иштерине пландан тышкаркы текшерүүлөрдү жүргүзүүгө жол берилбейт. 

9-берене. Контролдук текшерүү 

Контролдук текшерүү мурдагы пландык жана пландан тышкаркы 

текшерүүлөрдө тастыкталган мыйзам бузууларды жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органы четтеткендигин текшерүү максатында, мурда жүргүзүлгөн 

текшерүүнүн предметинин алкагында жүргүзүлөт. 

Контролдук текшерүү тастыкталган бузууларды четтетүү үчүн 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына берилген мөөнөт бүткөндөн кийин 

гана жүргүзүлүшү мүмкүн. 

10-берене. Кайра текшерүү 

1. Кайра текшерүү төмөнкүдөй учурларда жүргүзүлөт: 

1) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы пландык жана пландан 

тышкаркы текшерүүнүн натыйжаларына макул болбогондо; 

2) жаран же юридикалык жак анын жазуу жүзүндөгү кайрылуусу же арызы 

боюнча жүргүзүлгөн пландык же пландан тышкаркы текшерүүнүн 

натыйжаларына макул болбогондо. 

Жазуу жүзүндөгү кайрылуусу же арызы боюнча текшерүү жүргүзүлгөн 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын, жарандын же юридикалык 

жактын бул текшерүүнүн натыйжаларына карата жогору турган ыйгарым 

укуктуу органга даттануусу кайра текшерүү үчүн негиз болуп саналат. 

2. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган даттанууну ал келип түшкөн 

күндөн тартып 10 күндүн ичинде кароого жана даттанууну кароонун 

натыйжалары жөнүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына, жаранга 

же юридикалык жакка кабарлоого милдеттүү. 
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3. Кайра текшерүү ушул Мыйзамда пландык жана пландан тышкаркы 

текшерүүлөр үчүн каралган тартипте, ошондой эле ушул Мыйзамдын 14-

беренесинин 3-бөлүгүндө белгиленген мөөнөттө жүргүзүлөт. 

4. Кайра текшерүүнү жүргүзүүдө пландык, пландан тышкаркы 

текшерүүлөрдүн бардык маселелери боюнча текшерүүнү жүргүзүүгө тыюу 

салынат. Пландык жана пландан тышкаркы текшерүүлөрдүн натыйжаларында 

көрсөтүлгөн даттанылган маселе гана кайра текшерилүүгө жатат. 

5. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын мурда текшерүү жүргүзгөн, 

анын натыйжасына жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы даттанган 

кызмат адамынын кайра текшерүү жүргүзүшүнө жол берилбейт. 

6. Жогору турган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган кайра текшерүү 

жүргүзүүдөн баш тарткан учурда же кайра текшерүүнүн натыйжасына макул 

болбогон учурда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы пландык, пландан 

тышкаркы текшерүүлөрдүн натыйжалык актысын сотко даттанууга укуктуу. 

11-берене. Текшерүү жүргүзүү жөнүндө жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органына кабарлоо 

1. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар бул текшерүү жүзөгө 

ашырылуучу күнгө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбестен жергиликтүү 

өз алдынча башкаруу органына пландык текшерүү жөнүндө жазуу жүзүндө 

кабарлоо шартында пландык текшерүүнү жүзөгө ашырат. 

2. Контролдук текшерүүлөр жана кайра текшерүүлөр тийиштүү текшерүү 

жүзөгө ашырылуучу күнгө чейин 2 календардык күндөн кечиктирбестен 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына бул текшерүүлөрдү жүргүзүү 

тууралуу жазуу жүзүндө кабарлоо шартында жүзөгө ашырылат. 

3. Пландан тышкаркы текшерүүлөр ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органдын белгиленген тартипте прокуратура органы менен макулдашылган 

жазуу жүзүндөгү чечиминин (тескемесинин, буйругунун, жазма эскертүүсүнүн) 

көчүрмөсүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын кызмат адамына 

берген күнү жүзөгө ашырылат. 

4. Пландык текшерүү, контролдук текшерүү жана кайра текшерүү 

жүргүзүү жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кабарлоосунда 

төмөнкүлөр көрсөтүлүүгө тийиш: 

1) текшерүүнү жүзөгө ашыруунун башталышынын жана бүткөрүлүшүнүн 

датасы; 

2) иши текшерилүүгө жаткан жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органынын аталышы жана жайгашкан жери; 

3) текшерүүнүн предмети, негиздөөсү жана түрү; 
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4) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын (аймактык, түзүмдүк 

бөлүктүн) аталышы; 

5) текшерүүчү кызмат адамынын кызмат орду, фамилиясы, инициалдары. 

5. Кабарлоо ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын каражаттарынын 

эсебинен тапшырык кат же телефонограмма түрүндө жөнөтүлөт же 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисине же жооптуу кызмат 

адамына кол койдуруп алуу менен тапшырылат. 

6. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары текшерүүнү жүзөгө 

ашыруу тууралуу кабарлоону ушул беренеде белгиленген тартипте албаган 

учурда ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызмат адамынын текшерүүнү 

жүзөгө ашыруусуна жол бербөөгө укуктуу. 

12-берене. Текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби 

1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүү 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууларды айкындоо, алдын алуу 

жана ага бөгөт коюу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына усулдук 

жана/же практикалык жардам көрсөтүү максатында ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик орган тарабынан жүргүзүлөт. 

2. Текшерүүнү жүргүзүүнүн жүрүшүндө мыйзам бузуулар айкындалганда 

текшерүүчү органдын кызмат адамы мыйзамдардын бузулган ченемин актыда 

көрсөтүүгө, ошондой эле мыйзамдардын көрсөтүлгөн ченемин бузуунун 

предметин жана маңызын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына 

чечмелеп берүүгө милдеттүү. 

3. Пландык жана пландан тышкаркы текшерүүлөр жүргүзүлгөндөн кийин 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган контролдук текшерүүнү жүргүзүүгө 

укуктуу. Контролдук текшерүү пландык жана пландан тышкаркы 

текшерүүлөрдө айкындалган мыйзам бузуулар жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдары тарабынан четтетилгенин аныктоо максатында гана 

жүргүзүлөт жана ушул милдеттин алкагынан чыкпоого тийиш. 

4. Эгерде контролдук текшерүүнүн жүрүшүндө пландык жана пландан 

тышкаркы текшерүүлөрдө белгилүү болгон мыйзам бузуулар четтетилбесе, 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызмат адамы жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органына таасир көрсөтүүнүн ушул Мыйзамдын 25-

беренесинде каралган, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык келген чараларын аныктайт. 

13-берене. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын 

текшерүүлөрдү жүргүзүүнү уюштуруусунун тартиби 

file:///C:/Users/onkioz-u0/AppData/Local/Temp/Toktom/72126323-bc29-4919-8057-46f4a2672de5/document.htm%23st_25
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1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүүнү 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызмат адамы тарабынан жүзөгө 

ашырылат. 

2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүү 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечиминин (тескемесинин, 

буйругунун, жазма эскертүүсүнүн) негизинде жүзөгө ашырылат. 

3. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечиминде (тескемесинде, 

буйругунда, жазма эскертүүсүндө) төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

1) текшерүү жүргүзүү тууралуу чечимдин (тескеменин, буйруктун, жазма 

эскертүүнүн) номери жана датасы; 

2) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аталышы; 

3) текшерүү жүргүзүүгө ыйгарым укук берилген адамдын (адамдардын) 

фамилиясы, ысымы, атасынын ысымы; 

4) текшерүү жүргүзүү пландаштырылган жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органынын аталышы жана дареги; 

5) жүргүзүлө турган текшерүүнүн предмети, негиздөөсү жана түрү; 

6) текшерилүүгө жаткан ченемдик укуктук актылардын аталыштарынын 

тизмеги; 

7) текшерүүнүн башталышынын жана бүткөрүлүшүнүн датасы. 

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын пландан тышкаркы текшерүү 

жүргүзүү жөнүндө чечимдеринде прокуратура органдары менен 

макулдашуунун датасы кошумча көрсөтүлөт. 

4. Текшерүү жүргүзүү жөнүндө чечимге (тескемеге, буйрукка, жазма 

эскертүүгө) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси кол коет жана 

мөөр менен күбөлөндүрүлөт. Чечимдин (тескеменин, буйруктун, жазма 

эскертүүнүн) көчүрмөсү текшерүү жүргүзүлөөрдүн алдында жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органынын жетекчисине тапшырылат. 

5. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечиминде (тескемесинде, 

буйругунда, жазма эскертүүсүндө) көрсөтүлгөн адамдарга гана текшерүү 

жүргүзүүгө жол берилет. 

14-берене. Текшерүү жүргүзүүнүн мөөнөттөрү 

1. Текшерүү жүргүзүүнүн мөөнөттөрү ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органдын текшерүү жүргүзүү жөнүндө чечиминин (тескемесинин, буйругунун, 

жазма эскертүүсүнүн) көчүрмөсү жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органынын жетекчисине тапшырылган күндөн тартып башталат. 
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2. Пландык текшерүүнү жүргүзүүнүн мөөнөтү 20 жумушчу күндөн 

ашпоого тийиш. Бул мөөнөт 10 жумушчу күндөн ашпаган мөөнөткө ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин кошумча чечими (тескемеси, 

буйругу, жазма эскертүүсү) менен бир жолу узартылышы мүмкүн. 

3. Пландан тышкаркы текшерүүнү жана кайра текшерүүнү жүргүзүүнүн 

мөөнөтү 10 жумушчу күндөн ашпоого тийиш. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органдын жетекчисинин кошумча чечими (тескемеси, буйругу, жазма 

эскертүүсү) боюнча пландан тышкаркы текшерүүнү жана кайра текшерүүнү 

жүргүзүү мөөнөтү 5 жумушчу күндөн ашпаган мөөнөткө бир жолу 

узартылышы мүмкүн. 

4. Контролдук текшерүүнү жүргүзүүнүн мөөнөтү 5тен ашпаган жумушчу 

күндү түзөт. 

5. Текшерүүнүн бүткөрүлгөн мөөнөтү деп ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органдын чечиминде (тескемесинде, буйругунда, жазма эскертүүсүндө) 

көрсөтүлгөн текшерүүнүн бүткөрүлүш датасы эсептелет. Эгерде текшерүүнүн 

натыйжалары жөнүндө акт чечимде (тескемеде, буйрукта, жазма эскертүүдө) 

көрсөтүлгөн текшерүү датасы бүткөнгө чейин тапшырылса, жүргүзүлгөн 

текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө акт жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органына тапшырылган дата текшерүү бүткөрүлгөн күн деп эсептелет. 

6. Текшерүү жүргүзүүнүн мөөнөтү бүткөндөн кийин текшерүү жүргүзүүгө 

жол берилбейт. Текшерүү жүргүзүүнүн мөөнөтү бүткөндөн кийин жергиликтүү 

өз алдынча башкаруу органы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызмат 

адамына андан ары текшерүүнү жүзөгө ашырууга жол бербөөгө укуктуу. 

15-берене. Текшерүүлөрдү эсепке алуу китеби 

1. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызмат адамы текшерүүнү 

жүзөгө ашырууну баштаганга чейин, текшерүүлөрдү эсепке алуунун 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында жүргүзүлүүчү китебине 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ишин текшерүүнү каттоого 

милдеттүү. 

2. Текшерүүлөрдү эсепке алуу китебинде ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органдын кызмат адамы төмөнкүлөрдү көрсөтөт: 

1) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аталышын; 

2) текшерүү жүргүзүүнүн башталышынын жана бүткөрүлүшүнүн датасын; 

3) текшерүүнүн негиздөөсүн жана предметин; 

4) текшерүүнү жүргүзгөн адамдын (адамдардын) кызмат ордун, 

фамилиясын, ысымын жана атасынын ысымын; 
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5) текшерүү жүргүзүүнүн убагында алынган документтердин 

көчүрмөлөрүнүн, документтерден үзүндү көчүрмөлөрдүн аталыштарынын 

тизмегин. 

3. Текшерүүлөрдү эсепке алуу китебинин формасын жана жүргүзүлгөн 

текшерүүлөрдү ага каттоонун тартибин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 

белгилейт. 

Караңыз: 

КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-июлундагы N 398 "Текшерүүлөрдү эсепке 

алуу китебинин формасын жана текшерүүлөрдү эсепке алуу китебине 

каттоонун тартибин бекитүү жөнүндө" токтому 

16-берене. Текшерүүнүн натыйжасын тариздөөнүн тартиби 

1. Текшерүүнүн натыйжалары боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органдын текшерген кызмат адамы тарабынан белгиленген формадагы акт эки 

нускада түзүлөт. 

2. Актыда төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

1) актыны түзүүнүн датасы, убактысы жана орду; 

2) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аталышы; 

3) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын текшерүүнү жүргүзүүгө негиз 

болгон чечиминин (тескемесинин, буйругунун, жазма эскертүүсүнүн) датасы 

жана номери; 

4) текшерүүнү жүргүзгөн адамдын (адамдардын) кызмат орду, фамилиясы, 

ысымы жана атасынын ысымы; 

5) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аталышы жана дареги; 

6) текшерүү жүргүзүүнүн датасы, убактысы жана орду; 

7) текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө, анын ичинде айкындалган мыйзам 

бузуулар жөнүндө маалыматтар; 

8) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын текшерүүнү жүргүзгөн кызмат 

адамынын (адамдарынын) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 

мыйзамдардын талаптарын талаптагыдай аткаруусу жагында түшүндүрүү 

иштерин жүргүзгөндүгү тууралуу маалыматтары; 

9) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдарына 

усулдук жана/же практикалык жардам көрсөтүлгөндүгү тууралуу маалымат; 

10) айкындалган мыйзам бузууларды четтетүүнүн мөөнөттөрү; 

11) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин 

текшерүүнүн натыйжалары менен таанышкандыгы тууралуу маалыматтар, 

анын койгон колу; жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси 
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болбогон учурда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин 

милдеттерин убактылуу аткаруучу адам кол коёт; 

12) текшерүүнү жүргүзгөн текшерүүчү кызмат адамынын койгон колу. 

3. Документтердин көчүрмөлөрү, документтердин үзүндү көчүрмөлөрү, 

материалдарды алгандыгы тууралуу актылар, жүргүзүлгөн иликтөөлөрдүн жана 

экспертизалардын протоколдору бар болсо, алар актыга тиркелет. 

4. Алынган документтердин көчүрмөлөрүнүн, документтерден үзүндү 

көчүрмөлөрдүн, материалдардын, тиркемелердин аталыштары жазылган 

актынын бир нускасы колун койдуруп алуу менен жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органынын жетекчисине тапшырылат. 

5. Текшерүүнүн натыйжаларына карабастан, текшерүүнү жүргүзгөн 

кызмат адамы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси 

актыга кол коет. Актыда баяндалган фактыларга макул болбогон учурда, 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси өзүнүн каршы 

пикирин жазуу менен актыга кол коюуга милдеттүү болот. 

6. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын каршы пикирлерин 

жүйөлөштүрүп чечмелеген жазуу жүзүндөгү түшүндүрмөлөрүн жана 

документтерин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси 

актыны алган күндөп тартып 10 календардык күнгө чейинки мөөнөттөн 

кечиктирбестен ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кошумча жибериши 

мүмкүн. 

7. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын анын каршы пикирине жообу менен макул болбогон 

учурда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жогору турган ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органга же сотко текшерүүнүн натыйжаларынын 

актысына даттанууга укуктуу. 

17-берене. Жүргүзүлгөн текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө 

маалымат берүүнүн тартиби 

1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүүнү 

жүргүзүүнүн натыйжалары, анын ичинде айкындалган мыйзам бузуулар 

текшерүү аяктагандан кийин бир айдын ичинде тийиштүү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын расмий сайтында же жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органынын расмий сайтында жана/же маалымат тактайчаларында 

жайгаштырылууга жатат. 

2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы жүргүзүлгөн 

текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө, анын ичинде айкындалган мыйзам 

бузуулар тууралуу текшерүү жүргүзүлгөндөн күндөн тартып бир айдын ичинде 
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жергиликтүү кеңешке маалымдоого милдеттүү, ошондой эле текшерүү 

жүргүзүлгөн күндөн тартып 6 айдын ичинде ошол мыйзам бузууларды четтетүү 

боюнча кабыл алынган чаралар жөнүндө жергиликтүү кеңешке маалымдоого 

милдеттүү. 

18-берене. Документтерди жана маалыматтарды алуу жөнүндө 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын суроо-талабы 

1. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органынын ишин пландык же пландан тышкаркы текшерүү жүргүзүү үчүн 

прокуратура органдарынан макулдук алганда, ушул текшерүү жүргүзүүнүн 

мөөнөтүнүн ичинде, текшерүүнүн предметине тийиштүү документтердин жана 

маалыматтардын көчүрмөлөрүн алуу үчүн жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

орган жайгашкан жерде аларды иликтөө үчүн жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органына суроо-талап жиберүүгө укуктуу. 

2. Суроо-талапта жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан 

суралып жаткан документтердин жана маалыматтардын тизмеги жана суроо-

талапты аткаруунун мөөнөтү камтылууга тийиш. 

3. Суралып жаткан документтер жана маалыматтар текшерүү жүргүзүү 

предметинин алкагынан чыгууга тийиш эмес. 

4. Суроо-талапта көрсөтүлгөн документтер жана маалыматтар мөөр 

басылып күбөлөндүрүлүп, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын 

жетекчисинин колу коюлуп, көчүрмө түрүндө берилет. Суралып жаткан 

документтердин жана маалыматтардын көчүрмөсүн нотариалдык 

күбөлөндүрүүнү талап кылууга жол берилбейт. 

5. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары суроо-талап боюнча 

документтерди жана маалыматтарды берүү үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

орган белгилей турган мөөнөт 5 жумушчу күндөн кем эмести түзөт. 

6. Өзгөчө кырдаалдардын пайда болуусуна, жарандардын жашоо-

турмушуна жана ден-соолугуна кооптуулуктун келүүсүнө, ошондой эле 

жарандардын укуктарынын массалык бузулушуна алып келүүчү мыйзам бузуу 

фактылары белгиленген учурларда документтерди жана маалыматтарды 

берүүнүн мөөнөтүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кыскартуусуна 

жол берилет. 

7. Эгерде документтер жана маалыматтар мурда берилсе же болбосо 

жалпыга маалымдоо каражаттарында расмий жарыяланса же жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдарынын расмий сайттарында жайгаштырылса, 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органдар сурап жаткан документтердин жана маалыматтардын көчүрмөлөрүн 
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бербей коюуга укуктуу. Мында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы 

суроо-талапка жооп иретинде тийиштүү документтердин жана маалыматтардын 

расмий жарыяланган же жайгаштырылган булактарын билдирет. 

3-глава. Текшерүүлөрдү прокуратура органдары 

менен макулдашуунун тартиби 

19-берене. Текшерүүлөрдүн бардык түрлөрүнө көзөмөлдү жүзөгө 

ашыруу, макулдашуу жана бирдиктүү эсепке алууну жүргүзүү боюнча 

прокуратура органдарынын ыйгарым укуктары 

1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине пландык 

текшерүүнү жүзөгө ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органдардын ар жылдык планын макулдашуу Башкы прокуратура тарабынан 

жүргүзүлөт. 

2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине пландан 

тышкаркы текшерүүлөрдү жүргүзүүнү макулдашуу, ошондой эле ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органдар, анын ичинде прокуратура органдары ишке 

ашыруучу текшерүүлөрдүн бардык түрлөрүн бирдиктүү эсепке алуу 

функциялары тийиштүү райондун, шаардын прокуратура органдарынын 

аймактык бөлүктөрүнө жүктөлөт. 

3. Прокуратура органдары жүзөгө ашыруучу текшерүүлөрдүн бардык 

түрлөрүнүн бирдиктүү эсепке алуунун жыйынтыгы жана тийиштүү 

сунуштамалар Башкы прокурордун Кыргыз Республикасынын Президентине 

жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине берүүчү ар жылдык 

отчетунда чагылдырылат. 

20-берене. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине 

пландык текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн планын Башкы прокуратура менен 

макулдашуунун тартиби 

1. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын ишине пландык текшерүү жүргүзүү үчүн текшерүүлөр 

жүргүзүлө турган жылдан мурунку жылдын 10-декабрынан кечиктирбестен, ар 

жылдык пландын долбоорун Башкы прокуратурага макулдашууга жиберет. 

2. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, анын ичинде прокуратура 

органдарынын пландык текшерүү жүргүзүү боюнча планынын долбоору анын 

ушул Мыйзамдын жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук 

актыларынын талаптарына ылайык келүүсүнүн предмети жагында 10 жумушчу 

күндүн ичинде Башкы прокуратура тарабынан каралат. 
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3. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдарынын ишине пландык текшерүү жүргүзүү боюнча 

долбоорун кароонун натыйжалары боюнча Башкы прокуратура бул пландын 

долбооруна макулдук берүүгө же болбосо өзүнүн сын-пикирлерин жана 

сунуштарын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жөнөтүү менен бул 

пландын долбоорун макулдашуудан баш тартууга милдеттүү. 

4. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган Башкы прокуратурадан келип 

түшкөн сын-пикирлерди жана сунуштарды эске алуу менен, текшерүү жүргүзүү 

планынын долбоорун макулдашуу үчүн Башкы прокуратурага кайра жиберүүгө 

укуктуу. 

5. Башкы прокуратура ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган берген 

текшерүүлөрдүн такталган планы келип түшкөн күндөн тартып 5 жумушчу 

күндүн ичинде жергиликтүү башкаруу органдарынын ишине пландык 

текшерүүлөрдү жүргүзүү боюнча пландын долбоорун макулдашууга 

милдеттүү. 

6. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органдардын (аймактык, түзүмдүк бөлүктөрдүн) 

текшерүүлөрдү жүзөгө ашыруу планын ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органдын жетекчиси текшерүү жүргүзүлүүчү жылдан мурдагы жылдын 30-

декабрынан кечиктирбестен бекитет. 

7. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине прокуратура 

органдарынын (аймактык бөлүктөрүнүн) текшерүү жүргүзүүсүнүн планын 

текшерүү жүргүзүлүүчү жылдан мурдагы жылдын 30-декабрынан 

кечиктирбестен Башкы прокуратура бекитет. 

8. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын, анын ичинде прокуратура 

органдарынын бекитилген ар жылдык пландары алар бекитилген күндөн 

тартып 10 жумушчу күндүн ичинде Башкы прокуратуранын жана тийиштүү 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын расмий сайттарында 

жайгаштырылууга жатат. 

21-берене. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине 

пландан тышкаркы текшерүү жүргүзүүнү тийиштүү райондун, шаардын 

прокуратура органдары менен макулдашуунун тартиби 

1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин пландан 

тышкары текшерүүнү тийиштүү райондун, шаардын прокуратура органдары 

менен макулдашуу пландан тышкаркы текшерүү жүргүзүү үчүн негиздер 

болгондо ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын суроо-талабы боюнча 

ыкчам тартипте жүргүзүлөт. 
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2. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар пландан тышкаркы текшерүү 

жүргүзүү жөнүндө тийиштүү райондун, шаардын прокуратура органдарына 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине пландан тышкаркы 

текшерүү жүргүзүү үчүн негиз болгон документтердин көчүрмөсү менен суроо-

талап жиберет. 

3. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине пландан 

тышкаркы текшерүү жүргүзүү үчүн прокуратура органдарынын кызмат 

адамдары пландан тышкаркы текшерүү жүргүзүү үчүн негиздер болгондо 

Башкы прокуратурадан, тийиштүү областтын, райондун, шаардын 

прокурорлорунан макулдук алат. Мында жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын ишин текшерүүнү жүзөгө ашырууда текшерүүлөрдүн түрүнө 

карабастан, прокуратура органдарынын кызмат адамдары Башкы прокуратура 

белгилеген тартипте текшерүүлөрдүн бардык түрлөрүнүн бирдиктүү эсебине 

киргизүү үчүн билдирүүлөрдү тиешелүү райондун, шаардын прокуратура 

органдарына жиберет. 

4. Пландан тышкаркы текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдардын суроо-талаптарын прокуратура органдары мындай 

суроо-талап келип түшкөн күнү ыкчам тартипте карайт. 

5. Прокуратура органдары ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардан, 

анын ичинде прокуратура органдарынын кызмат адамдарынан келип түшкөн 

суроо-талаптардын ушул Мыйзамдын жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарынын талаптарына ылайык келүү предметин карайт. Ылайык 

келбегендик болгондо прокуратура органдары ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органдардын, анын ичинде прокуратура органдарынын кызмат адамдарынын 

пландан тышкаркы текшерүү жүргүзүүсүнөн баш тартууга укуктуу. 

6. Прокуратура органдары пландан тышкаркы текшерүү жүргүзүү жөнүндө 

суроо-талаптардан баш тартууга төмөнкүдөй учурларда укуктуу: 

1) эгерде сунушта көрсөтүлгөн негиздер ушул Мыйзамдын 8-беренесинде 

каралган негиздөөлөргө ылайык келбесе; 

2) эгерде ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан ушул 

Мыйзамдын 8-беренесинин 3-бөлүгүнүн талаптары сакталбаса; 

3) эгерде ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын суроо-талаптарында 

көрсөтүлгөн пландан тышкаркы текшерүүнүн предмети жана негиздөөсү башка 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга караштуулугуна кирсе; 

4) эгерде суроо-талапта көрсөтүлгөн жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын иши ушул эле предмет жана ушул эле негиздөө боюнча башка 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан текшерилип жатса; 
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5) эгерде ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын суроо-талабында 

көрсөтүлгөн пландан тышкаркы текшерүүнүн предмети жана негиздөөсү 

боюнча тийиштүү пландан тышкаркы текшерүү жүргүзүлсө жана кийинки 

текшерүүнү жүргүзүүгө чейин мыйзамда белгиленген мөөнөт бүтө элек болсо; 

6) эгерде ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын суроо-талабында 

көрсөтүлгөн предмет жана негиздөөлөр боюнча жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдары аларды чечүү жана четтетүү боюнча толук чараларды 

көрсө; 

7) эгерде арыз берүүчүнүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын суроо-

талабында көрсөтүлгөн жүйөлөрү кайталанма болуп саналса жана аларда жаңы 

фактылар же жаңы ачылган жагдайлар келтирилбесе, ошондой эле алар боюнча 

текшерүүнүн толук материалдары болсо; 

8) эгерде ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын суроо-талабында 

көрсөтүлгөн ошол эле предмет жана ошол эле негиздөөлөр боюнча сот 

процесси өтүп жатса; 

9) эгерде ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын сунуштарында 

көрсөтүлгөн негиздөөлөр боюнча соттун мыйзамдуу түрдө биротоло күчүнө 

кирген чечими болсо; 

10) эгерде суроо-талапта көрсөтүлгөн жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органы мыйзамдарга ылайык аймактык таандуулугу боюнча ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын карамагында болбосо. 

22-берене. Контролдук текшерүүлөрдү жана кайра текшерүүлөрдү 

жүргүзүү жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын 

билдирүүлөрү 

1. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдарынын ишине контролдук текшерүүлөрдү жана кайра 

текшерүүлөрдү жүзөгө ашырууда тийиштүү райондун, шаардын прокуратура 

органдарына билдирүүлөрдү жиберет. 

2. Тийиштүү райондун, шаардын прокуратура органдары ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдардан алынган контролдук текшерүүлөрдүн, кайра 

текшерүүлөрдүн билдирүүлөрүнөн, ошондой эле пландык жана пландан 

тышкаркы текшерүүлөрдүн маалыматтарынан алынган маалымдарды Башкы 

прокуратура бекиткен тартипте текшерүүлөрдүн бардык түрлөрүнүн бирдиктүү 

эсепке алуусуна киргизет. 

3. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине контролдук 

текшерүүлөрдү жана кайра текшерүүлөрдү жүргүзүүнү прокуратура органдары 

менен макулдашуу талап кылынбайт. 
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4-глава. Текшерүүлөрдү жүргүзүүдө тараптардын 

укуктары, милдеттери жана жоопкерчилиги 

23-берене. Текшерүүлөрдү жүргүзүүдө жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдарынын укуктары жана милдеттери 

1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары төмөнкүдөй укуктарга ээ: 

1) текшерүүнү жүргүзүүчү кызмат адамынын кызматтык ырастамасын 

көрсөтүүсүн талап кылууга, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын текшерүү 

жүргүзүү жөнүндө чечими, текшерүү жүргүзүү үчүн негиз болуп саналган арыз 

(эгерде текшерүү арыздын негизинде демилгеленип жатса) жана башка 

документтер менен таанышууга; 

2) текшерүүнү жүргүзүүчү кызмат адамынан текшерүү жүргүзүүгө 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечиминин (тескемесинин, 

буйругунун, жазма эскертүүсүнүн) көчүрмөсүн, ошондой эле текшерүүнүн 

натыйжасын чагылдырган актынын бир нускасын алууга; 

3) текшерүүнү жүргүзүүгө ыйгарым укуктары жок адамдын текшерүүсүнө 

жол бербөөгө; 

4) эгерде текшерүүнү жүргүзүүчү кызмат адамдарынын талаптары 

текшерүүнүн предметине тиешеси болбосо, алардын талаптарын аткарбоого; 

5) аткарылуусу жана сакталуусу жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарына жүктөлгөн жана текшерилүүгө жаткан ченемдик укуктук актылар 

менен тааныштырууну талап кылууга; 

6) текшерилүүгө жаткан мыйзамдарды талаптагыдай аткаруу жана сактоо 

боюнча усулдук жана/же практикалык жардамдарды (түшүндүрмөлөрдү, 

консультацияларды) алууга; 

7) текшерүүнү жүргүзүүчү кызмат адамынан жүргүзүлгөн текшерүү 

тууралуу текшерүүлөрдү эсепке алуу китебине жазып калтырууну талап 

кылууга; 

8) текшерүүнүн натыйжасын жогору турган ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органга же сотко даттанууга; 

9) ушул Мыйзамда каралган башка укуктарга. 

2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары төмөнкүлөргө милдеттүү: 

1) текшерүүнү жүргүзүүчү кызмат адамына ушул Мыйзамда белгиленген 

тартипте көмөк көрсөтүүгө; 

2) текшерүүнү жүргүзүүчү кызмат адамынын мыйзамдуу талаптары 

боюнча текшерүү үчүн зарыл болгон документтерди жана башка 

материалдарды берүүгө; 
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3) текшерүүнүн предметине байланышкан маселелер боюнча 

маалыматтарды, түшүндүрмөлөрдү берүүгө; 

4) эгерде текшерүүнүн предмети менен түздөн түз байланышта болсо, 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын объекттерин, мүлктөрүн 

карап чыгууга мүмкүнчүлүк берүүгө; 

5) текшерүүгө тийиштүү документтер жана башка материалдар менен 

иштөө үчүн жумуш ордун берүүгө; 

6) ушул Мыйзамда каралган башка милдеттерди аткарууга. 

24-берене. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын жана 

текшерүүчү кызмат адамдарынын укуктары жана милдеттери 

1. Текшерүүчү кызмат адамдары төмөнкүдөй укуктарга ээ: 

1) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинен же 

ыйгарым укуктуу кызмат адамынан текшерүү предметине түздөн-түз 

байланышы бар документтерди, маалыматтарды, түшүндүрмөлөрдү талап 

кылууга; 

2) зарыл болгон учурларда документтерден көчүрмө алууга жана 

документтердин көчүрмөлөрүн чыгарууга; 

3) эгерде текшерүүнүн предметине тиешеси бар болсо, объекттерге 

барууга, жайларды, мүлктөрдү карап чыгууга; 

4) айкындалган мыйзам бузууларды четтетүү жөнүндө жазма 

эскертүүлөрдү милдеттүү аткаруу үчүн берүүгө; 

5) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууну четтетүүдөн баш 

тарткан же мыйзам бузууларды белгиленген мөөнөттө четтетпеген учурда 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын кызмат адамдарын 

жоопкерчиликке тартуу боюнча чараларды көрүүгө; 

6) текшерүү предметине байланышкан маселелер боюнча жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органына, алардын кызмат адамдарына усулдук жана/же 

практикалык жардамдарды көрсөтүүгө; 

7) ушул Мыйзамда каралган башка укуктарга. 

2. Текшерүүчү кызмат адамдары төмөнкүлөргө милдеттүү: 

1) текшерүү башталардан мурда кызматтык ырастамасын көрсөтүүгө жана 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисине же жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органынын ыйгарым укуктуу кызмат адамына текшерүү 

жүргүзүү жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечиминин 

(тескемесинин, буйругунун, жазма эскертүүсүнүн) бир нускасын берүүгө жана 

аны текшерүүнүн предмети менен тааныштырууга; 
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2) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын текшерүү жүргүзүү жөнүндө 

чечиминде (тескемесинде, буйругунда, жазма эскертүүсүндө) белгиленген 

текшерүү жүргүзүүнүн предметине жана ушул Мыйзамга ылайык так текшерүү 

жүргүзүүгө; 

3) текшерүүнү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жумуш 

убактысында жүргүзүүгө; 

4) зарылдык болгондо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын 

жетекчисинин же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ыйгарым 

укуктуу кызмат адамынын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын 

маселелери текшерилип жаткан адисинин катышуусунда текшерүүнү 

жүргүзүүгө; 

5) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин же 

ыйгарым укуктуу кызмат адамынын талабы боюнча текшерүүнү жүргүзүүгө 

негиз болгон же текшерүү жүргүзүлүп жаткан арыздарды (эгерде текшерүү 

арыздын негизинде демилгеленип жатса), ошондой эле башка документтерди, 

ошондой эле аткарылуусу жана сакталуусу жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарына жүктөлгөн мыйзамдардын талаптарын көрсөтүүгө; 

6) текшерүүнү жүргүзүү үчүн зарыл болгон документтердин 

көчүрмөлөрүн, документтерден үзүндү көчүрмөлөрдү алууга; 

7) Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын конкреттүү 

ченемдерин көрсөтүү менен текшерүүнүн жүрүшүндө айкындалган мыйзам 

бузууларды негиздөөгө; 

8) жүргүзүлгөн текшерүү жөнүндө текшерүүлөрдү эсепке алуу китебине 

жазып калтырууга; 

9) текшерүүнүн жүрүшүндө алынган купуя маалыматтарды жайылтпоого; 

10) ушул Мыйзамда каралган башка милдеттерди аткарууга. 

3. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар төмөнкүлөргө милдеттүү: 

1) текшерүүлөрдү жүргүзүүгө байланышкан бардык сарптоолорду 

финансылоону республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен жүзөгө 

ашырууга; 

2) текшерүүгө жаткан талаптарды белгилеген, Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарындагы карама-каршылыктарды жана ылайык келбестиктерди 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына каршы пайдаланбоого; 

3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында карама-каршылыктар жана 

ылайык келбестиктер белгилүү болгон учурда аларды четтетүү же өркүндөтүү 

боюнча сунуштарды тийиштүү мамлекеттик органдарга жиберүүгө; 
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4) текшерүүгө жаткан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 

талаптарын сактоо жана туура аткаруу боюнча жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдарына түшүндүрмөлөрдү берүүгө; 

5) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуулардын алдын алуу, 

аларга жол бербөө жана бөгөт коюу максатында жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдарына усулдук жана/же практикалык жардам көрсөтүүгө. 

25-берене. Текшерүүлөрдү жүргүзүүдө айкындалган мыйзам бузуу 

фактылары боюнча көрүлө турган чаралар 

1. Текшерүүлөрдүн жүрүшүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуулар 

айкындалганда ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызмат адамдары 

өздөрүнүн ыйгарым укуктарынын чектеринде: 

1) жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча ыйгарым укуктуу 

органдын чечими кабыл алынгандан кийин мыйзам бузууларды четтетүүнүн 

мөөнөтүн көрсөтүү менен мыйзам бузууларды четтетүү тууралуу жергиликтүү 

өз алдынча башкаруу органдарына жазма эскертүүлөрдү жиберет; 

2) администрациялык укук бузуулар айкындалган учурда текшерүү 

актысына белги коет жана администрациялык укук бузуулар тууралуу протокол 

түзөт же болбосо Кыргыз Республикасынын администрациялык жоопкерчилик 

жөнүндө мыйзамдарында белгиленген тартипте тийиштүү чарларды көрүү 

тууралуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга же кызмат адамына билдирүү 

жиберет; 

3) кылмыш жасоонун бар экендигин көрсөткөн жетиштүү маалыматтар 

белгилүү болгон учурда текшерүү актысына белги коёт жана тийиштүү 

мамлекеттик органга жазуу жүзүндө билдирүү жиберет. Билдирүүгө жасалган 

кылмыштын жагдайларын тастыктай турган текшерүү актысы, документтердин 

көчүрмөлөрү жана башка материалдар тиркелиши мүмкүн. Адамды кылмыш-

жаза жоопкерчилигине тартуу Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик 

кодексинде белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат. 

26-берене. Текшерүүлөрдү жүргүзүүдө жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдарынын укуктарын мамлекеттик коргоо 

1. Текшерүүлөрдү жүргүзүүдө жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын укуктарын коргоо администрациялык жана (же) соттук тартипте 

жүзөгө ашырылат. 

2. Текшерүүчү кызмат адамынын аракеттери жана ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын чечимдери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 
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белгиленген тартипте жогору турган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга, 

прокуратура органына же түздөн-түз сотко даттанылышы мүмкүн. 

3. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ушул Мыйзамдын жана 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына каршы келген 

учурларда ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын 

укукка сыйбаган аракеттерине жана алардын жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдарынын ишин текшерүү тууралуу укуктук актыларына карата 

прокурордук реакция жасоо актысын кабыл алуу тууралуу өтүнүч менен 

прокуратура органдарына кайрылууга укуктуу. 

27-берене. Текшерүүлөрдү жүргүзүүдө ыйгарым укуктуу органдардын 

жоопкерчилиги 

1. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар жана анын кызмат адамдары 

текшерүүлөрдү жүргүзүүдө өздөрүнүн функцияларын жана кызматтык 

милдеттерин талаптагыдай аткарбаган, укукка сыйбаган аракеттерди 

(аракетсиздикти) жасаган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык жоопкерчилик тартат. 

2. Сот тартибинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыгы жөнүндө текшерүүнүн 

натыйжалары тастыкталбагандыгы текшерүү жүргүзгөн кызмат адамына карата 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан тийиштүү чараларды 

колдонуу үчүн негиз болуп саналат. 

3. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын бузууда күнөөлүү кызмат адамдарына карата кабыл алган 

чаралар жөнүндө бир айлык мөөнөттө укуктары жана мыйзамдуу 

кызыкчылыктары бузулган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына 

билдирүүгө милдеттүү. 

4 Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар же болбосо алардын кызмат 

адамдары тарабынан укукка сыйбаган аракеттердин натыйжасында 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын укуктарын бузган, ошондой 

эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына карага Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында каралган милдеттерин талаптагыдай жүзөгө 

ашырбоонун натыйжасында ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар же 

алардын кызмат адамдары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына 

келтирген зыяндын орду Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган 

тартипте ошол кызмат адамдары тарабынан толтурулууга жатат. 

28-берене. Корутунду жоболор 
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1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн 

кийин күчүнө кирет. 

"Эркин Тоо" газетасынын 2016-жылдын 13-апрелинде N 31 жарыяланды 

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн 

тартып бир айдын ичинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине 

бекитүү үчүн төмөнкүлөрдү белгиленген тартипте киргизсин: 

1) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин пландык жана 

пландан тышкаркы текшерүүнү, контролдук текшерүүнү жана кайра 

текшерүүнү жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын 

тизмегин; 

2) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин пландан 

тышкаркы текшерүүнү, контролдук текшерүүнү жана кайра текшерүүнү жүзөгө 

ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын тизмегин. 

Караңыз: 

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 12-апрелиндеги N 215 "Жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүүгө укугу бар ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органдардын тизмектерин жактыруу жөнүндө" 

токтому 

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана тийиштүү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдар ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып: 

1) өздөрүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык 

келтирсин; 

2) ушул Мыйзамды аткаруу үчүн зарыл болгон башка ченемдик укуктук 

актыларды кабыл алсын. 

4. Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы ушул Мыйзам күчүнө 

кирген күндөн тартып бир айдын ичинде: 

1) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин пландык жана 

пландан тышкаркы текшерүүлөрдү макулдашуунун механизмин иштеп чыксын; 

2) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин 

текшерүүлөрдүн бардык түрлөрүнүн бирдиктүү эсебин прокуратура органдары 

тарабынан жүргүзүүнүн тартибин кабыл алсын. 

  

Кыргыз 

Республикасынын 

Президенти 

  

А.Атамбаев 
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2016-жылдын 18-

февралында 

  Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңеши 

тарабынан кабыл 

алынган 

  

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 

Бишкек шаары, 2018-жылдын 2-августу № 79 

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам 

актыларына ("Сугат айдоо жерлерин жарактуу 

жерлердин башка категорияларына жана 

түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) 

мораторий киргизүү жөнүндө", "Жер 

участокторун которуу (трансформациялоо) 

жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу 

1-берене. 

"Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана 

түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө" 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., № 7, 767-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр 

киргизилсин: 

1-беренеде:  

а) 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 12-пункт менен толукталсын: 

"12) жеке турак үйлөр курулган же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 

ыйгарым укуктуу органдарынын же болбосо алардын укук улантуучулары 

жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тиешелүү органдары болуп саналган 

органдардын ушул Мыйзам күчүнө киргенге чейинки тиешелүү чечимдери бар 

жер участоктору.". 

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 5-бөлүк менен толукталсын: 

"Ушул берененин 2-бөлүгүнүн 12-пункту төмөнкүлөргө жайылтылбайт: 

1) жер участокторун которууга (трансформациялоого) тиешелүү 

комиссиялардын терс корутундулары бар жер участокторуна; 

toktom://db/134584
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2) экологиялык жана санитардык-эпидемиологиялык ченемдердин 

талаптарына жооп бербеген жер участокторуна; 

3) сот органдарынын тиешелүү чечимдери бар жер участокторуна; 

4) ыйгарым укуктуу органдардын чечими менен аларга тиешелүү 

чектөөлөр киргизилген жер участокторуна.". 

2-берене. 

"Жер участокторун которуу (трансформациялоо) жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин Жарчысы, 2013-ж., № 7, 902-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр 

киргизилсин: 

1) 5-берене төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын: 

"3. "Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына 

жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү 

жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө киргенге чейин жеке 

турак үйлөр курулган же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ыйгарым 

укуктуу органдарынын же болбосо алардын укук улантуучулары жергиликтүү 

өз алдынча башкаруунун тиешелүү органдары болуп саналган органдардын 

тиешелүү чечимдери бар жерлерди которууда айыл чарба өндүрүшүнүн 

жоготууларынын жана алынбай калган пайданын орду толтурулбайт. 

Инфратүзүмдү камсыз кылуу менен байланышкан чыгымдар "Сугат айдоо 

жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө 

которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамы күчүнө киргенге чейин которулган 

(трансформацияланган) жеке менчик участокторунун менчик ээсине 

жүктөлөт."; 

2) 12-берене төмөнкүдөй мазмундагы 4-бөлүк менен толукталсын: 

"4. Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына 

жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү 

жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө киргенге чейин жеке 

турак үйлөр курулган же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ыйгарым 

укуктуу органдарынын же болбосо алардын укук улантуучулары жергиликтүү 

өз алдынча башкаруунун тиешелүү органдары болуп саналган органдардын 

тиешелүү чечимдери бар сугат айдоо жерлеринин жер-участокторун которуу 

(трансформациялоо) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган 

тартипте жүзөгө ашырылат."; 

3) 20-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 
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"1. Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына 

жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү 

жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесинин 2-бөлүгүнүн 

12-пунктунда белгиленген жер участокторун кошпогондо, жеке менчикте 

турган жер участоктору шаар куруу документтеринин, куруу жана шаардык 

жана айылдык калктуу конуштардын аймактарынын жерин пайдалануу 

эрежелеринин негизинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан 

белгиленген тартипте жерлер алынгандан кийин жеке турак жай курулушуна 

которулат."; 

4) 21-берененин 3-бөлүгүнүн 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда 

баяндалсын: 

"2) Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына 

жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү 

жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө киргенге чейин жеке 

турак үйлөр курулган же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ыйгарым 

укуктуу органдарынын же болбосо алардын укук улантуучулары жергиликтүү 

өз алдынча башкаруунун тиешелүү органдары болуп саналган органдардын 

тиешелүү чечимдери бар айыл чарба жерлеринин сугат айдоо жерлеринин жер 

участокторун трансформациялоого мораторийдин колдонулушун жайылтпоону 

караган "Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына 

жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү 

жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына тиешелүү толуктоолор 

иштелип чыксын;". 

3-берене. 

Ушул Мыйзамдын колдонулушу сугат айдоо жерлерин жарактуу 

жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга 

(трансформациялоого) мораторий киргизгенге чейин айыл чарбасына арналган 

жерлерге имараттардын жана курулмалардын мыйзамсыз курулушуна жол 

берген жактарды жоопкерчиликтен бошотпойт. 

4-берене. 

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн 

кийин күчүнө кирет. 

"Эркин Тоо" газетасынын 2018-жылдын 14-августундагы N 68 

жарыяланды 

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү: 
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- "Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына 

жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү 

жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө киргенге чейин жеке 

турак үйлөр курулган же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ыйгарым 

укуктуу органдарынын же болбосо алардын укук улантуучулары жергиликтүү 

өз алдынча башкаруунун тиешелүү органдары болуп саналган органдардын 

тиешелүү чечимдери бар сугат айдоо жерлеринин жер участокторун 

которуунун (трансформациялоонун) убактылуу тартибин эки айлык мөөнөттө 

иштеп чыксын жана бекитсин; 

- "Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына 

жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү 

жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө киргенге чейин жеке 

турак үйлөр курулган же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ыйгарым 

укуктуу органдарынын же болбосо алардын укук улантуучулары жергиликтүү 

өз алдынча башкаруунун тиешелүү органдары болуп саналган органдардын 

тиешелүү чечимдери бар сугат айдоо жерлеринин жер участокторун которууну 

(трансформациялоону) белгиленген тартипте жүзөгө ашырсын"; 

- өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. 

  

Кыргыз 

Республикасынын 

Президенти 

  

С.Жээнбеков 

      

2018-жылдын 20-

июнунда  

  Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңеши 

тарабынан кабыл 

алынган 

Тиркеме 

  

     

Кыргыз 

Республикасынын 

Өкмөтүнүн 

2018-жылдын 31-

октябрындагы 

№ 512 токтомуна 
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"Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин 

башка категорияларына жана түрлөрүнө 

которууга (трансформациялоого) мораторий 

киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамы күчүнө киргенге чейин жеке турак 

үйлөр курулуп калган же жергиликтүү өз 

алдынча башкаруунун ыйгарым укуктуу 

органдарынын же алардын укук мурастоочусу 

болгон жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 

тийиштүү органдарынын чечимдери бар болгон 

сугат айдоо жерлеринин жер участокторун 

которуунун (трансформациялоонун) 

УБАКТЫЛУУ ТАРТИБИ 

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 

токтомунун редакциясына ылайык) 

1. Ушул Убактылуу тартип "Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин 

башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) 

мораторий киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө 

киргенге чейин жеке турак үйлөр курулуп калган же жергиликтүү өз алдынча 

башкаруунун ыйгарым укуктуу органдарынын же алардын укук мурастоочусу 

болгон жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тийиштүү органдарынын 

чечимдери бар болгон сугат айдоо жерлеринин жер участокторун которуунун 

(трансформациялоонун) тартибин (мындан ары - Убактылуу тартип) аныктайт. 

2. "Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына 

жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү 

жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө киргенге чейин жеке 

турак үйлөр курулуп калган же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ыйгарым 

укуктуу органдарынын же алардын укук мурастоочусу болгон жергиликтүү өз 

алдынча башкаруунун тийиштүү органдарынын чечимдери бар болгон сугат 

айдоо жерлеринин (мындан ары - сугат айдоо жерлери) жер участокторун 

которуу (трансформациялоо) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 

жүзөгө ашырылат. 

3. Райондук мамлекеттик администрация, республикалык же облустук 

маанидеги шаардын мэриясы которулуп жаткан жер участогу аймагында 

жайгашкан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын, төмөнкү 
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мамлекеттик органдардын райондук, шаардык аймактык бөлүнүштөрүнүн: 

жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, архитектура 

жана курулуш, курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы, айыл жана 

суу чарбасы, санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл, өзгөчө кырдаалдар, 

энергетика, жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча 

инспекциянын өкүлдөрүнүн катышуусу менен туруктуу иштеген райондук, 

шаардык комиссия (мындан ары - Комиссия) түзөт. 

Зарыл болгондо Комиссиянын төрагасы башка кызыкдар мамлекеттик 

органдардын өкүлдөрүн ишке тартууга укуктуу. 

4. Комиссияны райондук мамлекеттик администрациянын башчысынын 

биринчи орун басары, республикалык же облустук маанидеги шаардын вице-

мэри жетектейт. Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча 

инспекциянын өкүлү Комиссиянын төрагасынын орун басары болот. 

5. Комиссия ушул Убактылуу тартиптин талаптарына ылайык жер 

участогун жерлердин башка категориясына которуу мүмкүндүгү же мүмкүн 

эместиги жөнүндө чечимин 15 жумуш күндүн ичинде чыгарат. 

6. Комиссиянын жыйыны өткөрүлө турган датаны, убакытты жана орунду 

Комиссиянын төрагасы белгилейт. 

7. Комиссиянын жыйынына Комиссиянын мүчөлөрүнүн жалпы санынын 

үчтөн экисинен аз эмеси катышкан шартта Комиссия чечимдерди кабыл алууга 

ыйгарым укуктуу болот. 

8. Комиссиянын чечимдери ачык добуш берүүдө Комиссиянын 

мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. 

9. Комиссиянын мүчөлөрү добуш берүүдө калыс болууга укуксуз болушат, 

10. Добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Комиссия чечим кабыл алат, 

анда чечим чыгарылган дата жана орун, маселени караган Комиссиянын 

курамы көрсөтүлөт. Чечимге төрагалык кылуучу жана Комиссиянын жыйынга 

катышкан мүчөлөрү кол коюшат. 

11. Комиссия материалдарды карап чыгуу үчүн зарыл болгон 

маалыматтарды каалаган мамлекеттик органдардан талап кылууга укуктуу, 

мамлекеттик органдар 10 жумуш күндүн ичинде каралып жаткан жер 

участоктору жана алардын укук ээлери боюнча өздөрүндө болгон 

маалыматтарды толук көлөмдө жана акысыз негизде берүүгө милдеттүү. 

12. Кабыл алынган чечимге макул болбогон учурда Комиссиянын мүчөсү 

өзүнүн өзгөчө пикирин жазуу жүзүндө баяндоого укуктуу, мындай пикир 

Комиссиянын чечимине тиркелет. 
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13. Жер участокторун которуу (трансформациялоо) боюнча маалыматтын 

(материалдардын) тууралыгы үчүн жоопкерчиликти которулуп жаткан жер 

участогу жайгашкан жердеги жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын 

башчысы жана райондук мамлекеттик администрациянын башчысы, шаардын 

мэри тартат. Мамлекеттик органдардын корутундуларында камтылган 

маалыматтын тууралыгы үчүн жоопкерчиликти ушул мамлекеттик 

органдардын райондук жана аймактык бөлүнүштөрүнүн жетекчилери жеке 

тартышат. 

14. Сугат айдоо жерлерин "калктуу конуштардын жерлери" категориясына 

которуу (трансформациялоо) үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 

аткаруучу органы же жер участогунун менчик ээси жер участогу жайгашкан 

жер боюнча Комиссияга арыз менен кайрылат. 

15. Кайрылууда жер участогуна укуктар жөнүндө маалыматтар, 

которулуучу жер участогунун категориясы жана өлчөмү көрсөтүлөт. Арызга 

арыз ээсинин - жеке адамдын ким экенин билдирүүчү документтердин 

күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү же болбосо юридикалык жактын катталганы 

жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү, жер участогуна укук белгилөөчү жана укугун 

ырастоочу документтердин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү тиркелет. 

Ушул Убактылуу тартиптин 1-пунктунда аталган Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамы күчүнө киргенге чейин жергиликтүү өз алдынча 

башкаруунун ыйгарым укуктуу органдарынын же алардын укук мурастоочусу 

болгон тиешелүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын тийиштүү 

чечимдери бар жер участокторуна материалдарды даярдоодо материалдарга 

ушул Убактылуу тартиптин 1-пунктунда аталган Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамы күчүнө киргенге чейин кабыл алынган, тийиштүү жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдарынын укук мурастоочусунун жетекчилеринин 

мөөрү жана колдору менен күбөлөндүрүлгөн, ошондой эле ушул Убактылуу 

тартип күчүнө киргенден кийин датасы коюлган жергиликтүү өз алдынча 

башкаруунун ыйгарым укуктуу органдарынын чечимдери тиркелет. 

16. Комиссия төмөнкү материалдарды даярдайт: 

- масштабы, аянты, чек аралары жана аралыктары көрсөтүлгөн жер 

участогунун (сугат айдоо) планын, курулуштун эскиз планын; 

- аймактык органдардын экологиялык корутундусун; 

- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана 

мелиорация министрлигинин "Кыргызмамжердолбоорлоо" жер жайгаштыруу 

мамлекеттик долбоорлоо институту" мамлекеттик ишканасынын (мындан ары - 

"Кыргызмамжердолбоорлоо" МИ) корутундусун; 
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- райондук санитардык-эпидемиологиялык кызматтын корутундусун; 

- сот органдарынын чечимдери бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты; 

- архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, авиациялык талаптарды сактоо 

жөнүндө корутундуну; 

- ыйгарым укуктуу органдардын тийиштүү чектөөлөрдү киргизген 

чечимдеринин бар экендиги жөнүндө маалыматты. 

Документтер келип түшкөн күндөн тартып 15 жумуш күндүн ичинде 

Комиссия жер участогун которуу мүмкүн экендиги же мүмкүн эмес экендиги 

тууралуу чечимди ушул пунктта аталган материалдар менен бирге райондун 

мамлекеттик администрациясына, республикалык же облустук маанидеги 

шаардын мэриясына берет. 

Кошумча материалдарды сурап алуу же иликтөө же талаа иштерин 

жүргүзүү үчүн негиздер бар болсо, материалдарды кароонун убактысы 

Комиссия мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн чечими менен бир жолу, бирок 15 

жумуш күндөн көп эмес мөөнөткө узартылышы мүмкүн. 

17. Чечимде ошондой эле "Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин 

башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) 

мораторий киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө 

киргенге чейин жер участокторуна курулуп калган жеке турак үйлөр (пайыздык 

катышта) же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ыйгарым укуктуу 

органдарынын же алардын укук мурастоочусу болгон жергиликтүү өз алдынча 

башкаруунун тийиштүү органдарынын чечимдери жөнүндө маалыматтар 

чагылдырылат. 

Контурларды аныктоо "Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка 

категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий 

киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө кирген учурда 

колдонулууда болгон "Кыргызмамжердолбоорлоо" МИсинин жерлерди 

инвентаризациялоо материалдарынын негизинде жүргүзүлөт. 

Контурдун канчалык курулгандыгын аныктоо үчүн Комиссия ачык 

картографиялык булактардын материалдарын колдонууга укуктуу, алар 

жерлерди коргоо боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан тиешелүү көчүрүү 

актысы менен бекитилүүгө жана белгилүү жер участогун трансформациялоо 

боюнча материалдарга тиркелүүгө тийиш. 

Жерлер Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 27-

декабрындагы № 715 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында 

Жерге жайгаштыруу жана аны жүргүзүү тартиби жөнүндө жобого ылайык ар 

кай жерде жайгашкандыгына, сугаруу булагы менен байланышы жоктугуна, 
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айыл чарба техникалары кире турган өтмөк жолдордун жоктугуна 

байланыштуу мындан ары айыл чарба өндүрүшү үчүн пайдаланууга мүмкүн 

болбогон жерлердин баарын киргизүү менен, туюк чек аралуу бирдиктүү 

массив түрүндө которулат. Жерлерди мындан ары айыл чарба өндүрүшүнө 

пайдалануу мүмкүн эместиги тууралуу корутундуну айыл чарба жана 

мелиорация чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык 

органдары беришет. 

18. Жер участокторун которуу (трансформациялоо) маселеси боюнча 

Комиссия терс корутунду берген учурда райондук мамлекеттик администрация, 

республикалык же облустук маанидеги шаардын мэриясы чечим чыгарылган 

күндөн тартып 5 жумуш күндөн ичинде Комиссиянын баш тартуу жөнүндө 

жүйөлүү чечимин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына же жер 

участогунун ээсине жиберет. 

Комиссиянын сын-пикирлери жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдары же жер участогунун ээси тарабынан жоюлган учурда материалдар 

чечимге тиркелет. 

19. Райондук мамлекеттик администрация, республикалык же облустук 

маанидеги шаардын мэриясы Комиссиянын жер участокторун которууга 

(трансформациялоо) мүмкүн экендиги жөнүндө чечими жана тиешелүү 

материалдар келип түшкөн учурда сугат айдоо жерлерин "калктуу 

конуштардын жерлери" категориясына которууга макулдук берүү жөнүндө 

чечим кабыл алат. 

Жер участогун которууга (трансформациялоого) макулдук берүү жөнүндө 

чечим кабыл алууда: 

- райондук мамлекеттик администрация, республикалык же облустук 

маанидеги шаардын мэриясы аны ушул Убактылуу тартиптин 15-пунктунда 

аталган материалдар менен бирге Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кароосуна жиберет; 

- республикалык маанидеги шаардын мэриясы аны ушул Убактылуу 

тартиптин 16-пунктунда аталган материалдар менен бирге кыймылсыз мүлккө 

укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын 

кароосуна жиберет. 

Берилген материалдарды кароонун жыйынтыгы боюнча Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү алар келип 

түшкөн күндөн тартып 10 жумуш күндүн ичинде өзүнүн корутундусун 

материалдарды тиркөө менен кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо 

чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жиберет. 
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20. Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустагы ыйгарым 

укуктуу өкүлү берген материалдардын негизинде, алар ушул Убактылуу 

тартиптин талаптарына шайкеш келген учурда жер участокторун которуу 

(трансформациялоо) жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиешелүү 

чечиминин долбоорун даярдайт жана аны Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн кароосуна белгиленген тартипте киргизет. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү 

берген материалдар ушул Убактылуу тартиптин талаптарына шайкеш келбеген 

учурда кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик орган 10 жумуш күндүн ичинде жергиликтүү мамлекеттик 

администрациядан жетишпеген материалдарды сурап алат. 

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

21. (КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна 

ылайык күчүн жоготту) 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 

Бишкек шаары, 2007-жылдын 25-майы N 72 

Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү 

жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө 

(КР 2008-жылдын 17-октябрындагы N 231, 2009-жылдын 

30-апрелиндеги N 144, 2011-жылдын 30-майындагы N 33, 

2011-жылдын 22-июлундагы N 121, 2014-жылдын 27-

майындагы N 79, 2014-жылдын 29-декабрындагы N 170, 

2016-жылдын 14-апрелиндеги N 41, 2017-жылдын 6-

июнундагы N 98, 2017-жылдын 16-октябрындагы N 175, 

2018-жылдын 2-августундагы N 81, 2019-жылдын 29-

мартындагы N 40 Мыйзамдарынын редакцияларына 

ылайык) 

Караңыз: 
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КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 29-январындагы N 56 "Ишкердик 

субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону 

бекитүү тууралуу" токтому 

Ушул Мыйзам ишкердиктин субъекттерине ыйгарым укуктуу органдардын 

текшерүүлөрдү жүргүзүшүнүн тартибин белгилейт, текшерүүлөрдү жүзөгө 

ашырууга байланышкан ыйгарым укуктуу органдар менен ишкердиктин 

субъекттеринин мамилелериндеги укуктарды жана милдеттерди, ошондой эле 

ишкердиктин субъекттеринин ишине мыйзамсыз кийлигишүүдөн коргоо 

укуктарын аныктайт. 

1-глава 

Жалпы жоболор 

1-статья. Ушул Мыйзам колдонулуучу чөйрө  

1. Ушул Мыйзам текшерүүлөрдү жүргүзүүнү ишке ашыруу боюнча 

ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорунда белгиленген ыйгарым укуктуу 

органдардын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иштери 

текшерилүүгө тийиш болгон ишкердиктин субъекттеринин мамилелерин жөнгө 

салат. 

2. (КР 2016-жылдын 14-апрелиндеги N 41 Мыйзамына ылайык күчүн 

жоготту) 

3. Эгерде мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген, Кыргыз 

Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдин ушул 

Мыйзамда каралгандан башка эрежелер каралса, анда эл аралык келишимдин 

эрежелери колдонулат. 

4. Салык мыйзамдарын сактоо маселелери боюнча ишкердик 

субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүү тартиби жана бажы мыйзамдарын 

сактоо маселелери боюнча ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүү 

тартиби Салык кодекси, Евразия экономикалык бирлигинин Бажы кодекси 

жана Кыргыз Республикасынын бажы иши чөйрөсүндөгү мыйзамдары менен 

жөнгө салынат. 

5 Ушул Мыйзам, эгерде алар төмөндөгүлөр тарабынан жүргүзүлсө, 

текшерүүлөрдүн тартибин жана жол-жобосун жөнгө салбайт: 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы; 

- кылмыш-жаза, администрациялык, жарандык, аткаруу сот өндүрүшү 

чегинде ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүп жаткан 

органдар; 

toktom://db/146871
toktom://db/146870
toktom://db/135441


393 
 

- жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу максатында Кыргыз 

Республикасынын ички иштер органдары; 

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасында өткөрүү 

пункттарында чек аралык, бажы, иммиграциялык, санитардык карантин, 

фитосанитардык, ветеринардык текшерүүлөрдү жүргүзүүчү органдар; 

- Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени); 

- автомобиль жана суу транспортунда ишти жөнгө салуу жана контролдоо 

чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган; 

- жарандык авиация жаатындагы жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган. 

6. Ишкердиктин субъекттерин, Кыргыз Республикасынын салык жана 

бажы органдарын кошпогондо, укук коргоо органдары тарабынан финансылык 

текшерүүлөр жүргүзүлүшүнө тыюу салынат, Кыргыз Республикасынын салык 

жана бажы органдарынын текшерүүлөрүнүн актылары укук коргоо органдары 

тарабынан ишкерликтин субъекттерин кошумча текшерүүлөрсүз финансылык 

текшерүүлөр жүргүзүүчү негизги документ жана бирден-бир булак болуп 

эсептелет. 

(КР 2008-жылдын 17-октябрындагы N 231, 2011-жылдын 22-июлундагы N 

121, 2014-жылдын 29-декабрындагы N 170, 2016-жылдын 14-апрелиндеги N 41, 

2018-жылдын 2-августундагы N 81, 2019-жылдын 29-мартындагы N 40 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

2-статья. Ушул Мыйзамда колдонулуучу негизги түшүнүктөр 

Ыйгарым укуктуу органдар - Кыргыз Республикасынын мыйзамдары 

жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору менен ишкердиктин 

субъекттерин текшерүүлөрдү жүзөгө ашырууга ыйгарым укук берилген, 

тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан иштелип чыгуучу жана 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан бекитилүүчү аткаруу 

бийлигинин органдары. 

Караңыз: 

КР Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 10-ноябрындагы N 1057-VI 

"Ишкердик субъекттерине текшерүү жүргүзүүгө укугу бар ыйгарым укуктуу 

органдардын тизмегин бекитүү жөнүндө" токтому 

Текшерүү - текшерүүнүн субъекттеринин ишин жөнгө салуучу Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарын алардын сакташына мамлекеттик контролдун 

же көзөмөлдүн ар кандай формасы. 
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Пландуу текшерүү - ыйгарым укуктуу органдын текшерүүнүн 

субъекттеринин иштерин текшерүүнү жүзөгө ашыруунун өзү тарабынан 

бекитилген планга ылайык жүргүзүлүүчү текшерүү. 

Пландан тышкары текшерүү - ушул Мыйзамдын 7-статьясында каралган 

негиздер боюнча жүргүзүлүүчү текшерүүнүн субъекттеринин иштерин 

текшерүү. 

Контролдук текшерүү - текшерүүнүн субъекттеринин мурдагы 

текшерүүдө белгиленген укук бузууларын четтетүүсүн текшерүү. 

Кайра текшерүү - пландуу текшерүүнүн натыйжаларына карата 

ишкердиктин субъекттеринин даттануусунун негизинде жана пландуу 

текшерүүнү жүргүзүү менен байланышкан, актыда чагылдырылбаган же 

болбосо так чагылдырылбаган айрым учурларды тактоо үчүн жүргүзүлүүчү 

текшерүү. 

Текшерүүнүн субъекттери - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 

белгиленген тартипте катталган юридикалык жактар, жеке ишкерлер, 

филиалдар жана өкүлчүлүктөр. 

Тобокелдик ишкердикти жүргүзүүдөгү натыйжалардын пайда болушу 

жана алар келтирүүчү зыяндын болжолдуу ченеми, ошондой эле Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында көрсөтүлгөн текшерүүнүн субъекттеринин 

өз милдеттерин аткарбагандыгы (толук көлөмдө же тийиштүү даражада 

аткарбагандыгы). 

Тобокелдиктин даражасын баалоо чен-өлчөмдөрү - текшерүүнүн 

субъекттеринин иши менен түздөн-түз байланышкан текшерүүнүн 

субъекттеринин тобокелдиктин ар кандай даражаларына алып барууга 

мүмкүндүк берүүчү сандык жана/же сапаттык көрсөткүчтөрдүн жыйындысы. 

Текшерүү барактары - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 

каралган текшерүүнүн субъекттеринин ишиндеги талаптардын тизмегин өзүнө 

камтыйт, алардын аткарылбагандыгы адамдын өмүрүнө жана саламаттыгына 

айлана-чөйрөгө, жарандардын, юридикалык жактардын жана мамлекеттин 

мүлктүк таламдарына коркунуч келтирет. 

(КР 2008-жылдын 17-октябрындагы N 231, 2011-жылдын 22-июлундагы N 

121, 2016-жылдын 14-апрелиндеги N 41 Мыйзамдарынын редакцияларына 

ылайык) 

3-статья. Ишкердиктин субъекттеринин иштерин текшерүүнү жүзөгө 

ашыруунун негизги принциптери 
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Ыйгарым укуктуу органдардын ишкердиктин субъекттеринин иштерин 

текшерүүнү жүзөгө ашырышынын негизги принциптери төмөнкүлөр болуп 

саналат: 

- ишкердиктин субъекттеринин акниет болуу жоромолу; 

- милдеттүү талаптарды белгилеген Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарындагы карама-каршылыктар жана так эместиктер ишкердиктин 

субъекттерине каршы пайдаланылышы мүмкүн эмес; 

- эгерде ишкердиктин субъекти өз ишинде укуктун башка ченемине 

карама-каршы келген укук ченемин колдонсо, анын иш-аракети тиешелүү 

болуп саналат жана мыйзамга каршы деп эсептелинбейт; 

- ишкердиктин субъекттеринин ишине кийлигишпөө; 

- ыйгарым укуктуу органдардын ишиндеги мыйзамдуулук, калыстык жана 

ачык-айкындуулук; 

- текшерүү жүргүзгөндө ведомстволук жана ведомстволор аралык 

контролду жана көзөмөлдү кайталоого жол бербөө; 

- ыйгарым укуктуу органдардын текшерүүлөрдү жүргүзүшүн мамлекеттик 

бюджеттин каражаттарынан гана каржылоо; 

- мыйзамдар, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору менен 

текшерилүүгө тийиш болгон милдеттүү талаптарды белгилөө; 

- ыйгарым укуктуу органдардын сакталышы текшериле турган милдеттүү 

талаптарды белгилөөчү Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары 

жөнүндө ишкердиктин субъекттерине милдеттүү түрдө билдирүүсү; 

- текшерүүнү жүргүзүүнүн үзгүлтүксүздүгү жана ыкчамдыгы, башкача 

айтканда аны белгиленген мөөнөттүн ичинде толук жана мүмкүн болушунча 

тез жүзөгө ашыруу. 

(КР 2016-жылдын 14-апрелиндеги N 41 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

4-статья. Текшерүүлөрдү жүргүзгөн учурдагы чектөөлөр 

Ыйгарым укуктуу органдарга жана алардын кызмат адамдарына 

төмөндөгүлөр тыюу салынат: 

- текшерүү жүргүзгөн учурда текшерүүнүн субъекттеринен жазапулдарды 

жана башка төлөмдөрдү накталай түрүндө алууга. Бардык эсеп-кысаптар 

тийиштүү эсептешүү эсептери жана кредит-кассалык мекемелер аркылуу гана 

жүргүзүлүүгө тийиш; 
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- текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн натыйжасында мамлекеттин кирешесине 

түшүүчү финансылык жана администрациялык санкциялардын жана башка 

төлөмдөрдүн суммасынан чегерүүлөрдү алууга; 

- эгерде текшерүүнүн обьекти болуп эсептелбесе же текшерүүнүн затына 

таандык болбосо айлана-чөйрө обьекттерин жана өндүрүштүк чөйрө 

объекттерин иликтөө документтерин, маалыматты, продукциянын үлгүлөрүн, 

сынамдарын көрсөтүүнү талап кылуу, ошондой эле ушундай документтердин 

түп нускасын алуу; 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу менен текшерүүнүн 

субъекттери жөнүндө алынган маалыматты чогултууга, сактоого, пайдаланууга 

жана жайылтууга; 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды 

кошпогондо, текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн натыйжасында алынган 

мамлекеттик, коммерциялык маалыматты жана башка мыйзам менен коргоого 

алынуучу жашыруун сырды жайылтууга; 

- эгерде мындай талаптар алардын атынан ошол кызмат адамдары иш алып 

барган жаткан мамлекеттик контроль жана көзөмөл органдарынын ыйгарым 

укуктарына таандык болбосо, милдетүү талаптардын жана нормативдик 

укуктук актыларда белгиленген талаптардын аткарылышын текшерүү; 

- анонимдүү арыздар, б.а. арыз ээси жана анын байланыш маалыматы 

(жашаган жеринин дареги, байланыш телефону ж.б.) көрсөтүлбөгөн же туура 

эмес көрсөтүлгөн жарандар, ишкерлер жана башка адамдар тарабынан демилге 

кылынган пландуу же пландан тышкаркы көчмө текшерүүнү ишке ашыруу; 

- аны жүргүзүү учурунда жетекчиси, башка кызмат адамы же юридикалык 

жактын ыйгарым укуктуу өкүлү, жеке ишкердин, анын ыйгарым укуктуу өкүлү 

жок болсо, ушул Мыйзамдын 7-статьясынын 1-бөлүгүнүн 2-пунктунда жана 5-

бөлүгүндө каралган негиздер боюнча ушундай текшерүүлөрдү жүргүзүү учурун 

кошпогондо, пландуу же пландан тышкаркы көчмө текшерүүнү жүзөгө 

ашыруу; 

- продукциянын үлгүлөрүн, айлана-чөйрөнүн обьекттери иликтенүүчү 

сынамдарды иргеп алуу: максаты - көрсөтүлгөн үлгүлөрдү, белгиленген форма 

боюнча сынамдарды иргеп алуу эрежелеринде, улуттук стандарттарда 

белгиленген нормалардан ашкан санда иргеп алуу жөнүндө протоколдорду 

жол-жоболоштурбастан аларды изилдөө, сыноо, өлчөө иштерин жүргүзүү: 

мында аларды изилдөө, сыноо, өлчөө, иштеринин методдорун, техникалык 

регламенттерди же алар күчүнө киргенге чейин иштетилген нормативдик 

техникалык документтерди жана изилдөө, сыноо, өлчөө жүргүзүүнүн 

эрежелерин жана методдорун колдонуу; 
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- текшерүү иштерин жүргүзүүнүн белгиленген мөөнөттөрүнөн ашып 

кетүү; 

- юридикалык жактарга, жеке ишкерлерге алардын эсебинен контролдоо 

боюнча иш-чараларды өткөрүү жөнүндө буйрук-сунуштарды же сунуштарды 

берүүнү жүзөгө ашыруу. 

(КР 2011-жылдын 22-июлундагы N 121, 2016-жылдын 14-апрелиндеги N 41 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

2-глава 

 Текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби 

5-статья. Текшерүүлөрдүн түрлөрү 

Ушул Мыйзамга ылайык текшерүүлөрдүн төмөнкүдөй түрлөрү болот: 

- пландуу; 

- пландан тышкары; 

- (КР 2016-жылдын 14-апрелиндеги N 41 Мыйзамына ылайык күчүн 

жоготту) 

- контролдук; 

- кайра текшерүү. 

(КР 2016-жылдын 14-апрелиндеги N 41 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

6-статья. Пландуу текшерүүлөр 

1. Пландык текшерүүлөр стратегиялык пландарга, ошондой эле 

текшерүүлөрдүн пландарына ылайык жүргүзүлөт. 

Стратегиялык план бир жылга түзүлөт жана ар бир багыт боюнча сандык 

көрсөткүчтөрдү камтыйт. Стратегиялык план пландык текшерүүлөр 

жүргүзүлгөн жылдан мурунку жылдын 15-ноябрына чейин ишкердикти 

өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу орган менен макулдашылат. 

Стратегиялык пландардын негизинде текшерүүлөрдүн жылдык же 

кварталдык пландары түзүлөт, алар пландык текшерүүлөр жүргүзүлгөн жылдан 

мурунку жылдын 1-декабрына чейин же планга киргизилген квартал 

башталганга чейин 30 календардык күн мурда ишкердикти өнүктүрүү боюнча 

ыйгарым укуктуу орган менен макулдашылат. 

Текшерүүлөрдүн пландары ыйгарым укуктуу органдардын расмий 

сайттарында, ошондой эле ыйгарым укуктуу органдардын орун-жайларындагы 

калкка жеткиликтүү ачык жерлерге жайгаштыруу аркылуу милдеттүү түрдө 

жарыяланууга тийиш. 
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Жылдык пландардын аткарылышы жөнүндө маалымат отчеттук жылдан 

кийинки жылдын 1-апрелине чейин же отчеттук квартал аяктагандан кийинки 

10 жумушчу күндүн ичинде ыйгарым укуктуу органдардын расмий 

сайттарында, ошондой эле ыйгарым укуктуу органдардын жайларындагы 

жалпыга жеткиликтүү ачык жерлерде жайгаштырылат. 

2. Ыйгарым укуктуу орган өзүнүн карамагындагы чөйрөдө ишкердүүлүк 

жүргүзүлүп жаткандагы тобокелдиктин даражасын баалап турган чен-

өлчөмдөрдү иштеп чыгат. 

Ыйгарым укуктуу орган тарабынан сунушталган ишкердүүлүк жүргүзүлүп 

жаткандагы тобокелдиктин даражасын баалай турган чен-өлчөмдөр Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет. 

Караңыз: 

КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 26-октябрындагы N 679 "Эпидемиялык 

коркунучу жогорку объекттерде ишкердик субъекттерине пландуу 

текшерүүлөрдү жүргүзүүдө коркунучтарды баалоо критерийлери жөнүндө" 

токтому; 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 18-февралындагы N 

108 "Ишкердик иш-аракетти жүзөгө ашырууда тобокелдик даражасын 

баалоо критерийлерин бекитүү жөнүндө" токтому 

3. Текшерүүгө тийиштүү бардык текшерүүнүн субъекттери тобокелдиктин 

даражасына жараша тобокелдиктин үч: жогорку, ортоңку жана төмөнкү 

даражаларынын бирине кирет. 

Ыйгарым укуктуу орган тобокелдиктин даражасына жараша пландуу 

текшерүүлөрдүн мезгилдүүлүгүн белгилейт, бирок тобокелдин жогорку 

даражасындагы объекттер үчүн жылына бирден ашык эмес, санитардык-

эпидемиологиялык тобокелдиктин жогорку даражасындагы субъекттер үчүн - 

жылына эки жолудан ашык эмес, тобокелдиктин ортоңку даражасындагы 

субъекттер үчүн 3 жылда бирден ашык эмес, тобокелдиктин төмөнкү 

даражасындагы субъекттер үчүн 5 жылда бирден ашык эмес жүргүзүлөт. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тобокелдиктин төмөнкү даражасына 

киргизилген текшерүүнүн субъекттери туура келгенде алар пландык 

текшерүүлөрдөн бошотула турган шарттарды аныктайт. 

4. Эгерде субъект үчүн тобокелдиктин даражасын жана ошого ылайык 

обьектти текшерүүнүн мезгилдүүлүгүн белгилөөгө мүмкүндүк болбосо, ушул 

субъект тобокелдиктин төмөнкү даражасындагы субъекттин тобуна кирет. 

5. Ыйгарым укуктуу органдар текшерүүнүн субъекттеринин бир түрдүү 

топтору үчүн текшерүү барактарын түзүүгө тийиш. 
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Текшерүү барактары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 

аткарылууга тийиштүү эмес талаптарга тиешелүү маселелерди камтыбашы 

керек. 

Текшерүү барактардын формалары ыйгарым укуктуу органдын жана 

ишкердикти өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу органдын биргелешкен 

буйругу менен бекитилет жана ушул ыйгарым укуктуу органдардын расмий 

сайттарына жарыяланат. 

Текшерүү барактарын колдонбогон пландуу текшерүүлөрдү жүргүзүүгө 

жол берилбейт. 

6. Ыйгарым укуктуу органдар 10 календардык күндөн кеч эмес мөөнөттө 

жазуу жүзүндөгү текшерүү жүргүзүү жөнүндө билдирмени текшерүүнүн 

субъекттерине берүү шартында гана пландуу текшерүүлөрдү жүргүзөт. 

Билдирмеде төмөндөгүлөр көрсөтүлүүгө тийиш: 

- пландуу текшерүүнү баштоо жана аяктоо датасы; 

- ишкердүүлүгү текшериле турган юридикалык жактын аталышы же жеке 

жактын - ишкер адамдын фамилиясы, аты-жөнү; 

- ыйгарым укуктуу органдын аталышы; 

- текшерүүчү органдын кызмат адамынын кызмат орду, фамилиясы жана 

аты-жөнү. 

Билдирме заказдуу кат же телефонограмма аркылуу ыйгарым укуктуу 

органдын каражатынын эсебинен жөнөтүлөт же текшерүү субъектинин 

жетекчисине же текшерүүнүн субъектисинин ыйгарым укуктуу адамынын жеке 

кол коюусу боюнча берилет. 

текшерүүнүн субъектинин жетекчиси же ыйгарым укуктуу адамы 

билдирмени алгандан кийин текшерүү объектисинде дайындалган убакытта 

пландык текшерүүнү жүргүзүүгө катышууга милдеттүү. 

Текшерүүнүн субъекти пландуу текшерүү тууралуу билдирмени албаган 

учурда ыйгарым укуктуу органдын кызмат адамын пландуу текшерүүгө 

киргизбөөгө укуктуу. 

7. Тамак-аш азыктарын өндүрүүгө, сактоого, ташууга жана сатууга карата 

талаптарга ылайык келүүсүнө пландык текшерүүлөр алдын ала кабарлоосуз 

жүргүзүлөт. 

8. Ишкердиктин жаңыдан түзүлгөн субъекттерин текшерүү алар 

юридикалык жак же жеке ишкер катары мамлекеттик катталган күндөн тартып 

3 жылдын ичинде жүргүзүлбөйт. 



400 
 

9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ишкердик ишти жүзөгө ашыруудан 

терс натыйжалардын келип чыгуу ыктымалдыгы жок болгондуктан аларды 

жүзөгө ашырууда ишкерлер пландык текшерүүлөрдөн бошотула турган 

ишкердик иштин түрлөрүнүн тизмегин аныктайт. 

10. Жарандардын өмүрүнүн, ден соолугунун жана айлана-чөйрөнүн 

коопсуздугуна тиешеси бар текшерүүлөрдүн натыйжалары тиешелүү 

чөйрөлөрдө текшерүүлөрдү жүргүзүү ыйгарым укуктарына кирген ыйгарым 

укуктуу органдардын сайттарында жарыяланууга жатат, ошондой эле жалпыга 

жеткиликтүү башка жерлерге жайгаштырылат. 

11. Иши калкты тейлөө менен байланышкан текшерүүлөрдүн субъекттери 

текшерүүлөрдүн натыйжаларын керектөөчүлөргө жеткирүүгө милдеттүү. 

Текшерүүлөрдүн натыйжалары керектөөчүлөргө жеткирилүүгө тийиш болгон 

иштин түрлөрү, маалыматтын көлөмү жана аны ачыкка чыгаруунун тартиби 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат. 

(КР 2011-жылдын 22-июлундагы N 121, 2016-жылдын 14-апрелиндеги N 41 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

Караңыз: 

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 10-январындагы N 12 "Кыргыз 

Республикасында коомдук тамактануу кызмат көрсөтүүлөрүнүн 

коопсуздугунун деңгээли жөнүндө калкты маалымдоо тууралуу" токтому 

7-статья. Пландан тышкары текшерүүлөр 

1. Пландан тышкары текшерүү жүргүзүүнүн негиздери: 

1) текшерүүнүн субъектинин ага карата текшерүү жүргүзүү тууралуу 

арызын ыйгарым укуктуу органдын алышы; 

2) жеке же юридикалык жактын текшерүүнүн субъекти арыз берүүчүнүн 

укуктарын жана кызыкчылыктарын бузгандыгы тууралуу жазуу жүзүндөгү 

арызын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин 

текшерүүнүн субъекти ошол администрациялык-аймактык бирдиктин 

калкынын укуктарын жана кызыкчылыктарын бузгандыгы тууралуу ишкердик 

субъекти тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын бузулгандыгы 

жөнүндө документтерди, материалдарды жана башка ырастоочу 

маалыматтарды тиркөө менен берилген жазуу жүзүндөгү кайрылуусун 

ыйгарым укуктуу органдын алышы. 

2. Ыйгарым укуктуу органга кайрылган адамдын фамилиясын, ысымын, 

атасынын ысымын жана турган жерин аныктоого мүмкүн болбогон арыздар 

текшерүү жүргүзүү үчүн негиз боло албайт. 
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3. Пландан тышкары текшерүүнүн мөөнөтү 3 жумушчу күндөн ашпоосу 

керек. 

Ушул статьянын 1-бөлүгүнүн 2-пунктунда каралган даттануулар 

алынганда ыйгарым укуктуу орган даттанууну кароого, текшерүү жүргүзүүгө 

жана 15 жумушчу күндүн ичинде жүйөлөштүрүлгөн чечим кабыл алууга 

милдеттүү. 

4. Пландан тышкары текшерүү аны жүргүзүү үчүн негиз болгон 

маселелердин алкагынан чыгышы мүмкүн эмес. 

5. Адамдардын өмүрүн жана ден соолугун камсыз кылуу менен 

байланышкан учурларда (жугуштуу оорулар жана жугуштуу эмес массалык 

оорулар (уулануулар) келип чыкканда жана жайылганда, техногендик 

мүнөздөгү авария учурунда) калктын ден соолугунун абалына жол берилгис 

таасир кылуунун себептерин жана булактарын аныктоо жана ишкердикти 

өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу органга 7 жумушчу күндүн ичинде 

кабарлоо менен аларды алдын алуу жана четтетүү боюнча чараларды көрүү 

максатында текшерүүлөр күтүүсүз мүнөзгө ээ болушу жана жазуу жүзүндөгү 

тескемесиз (буйруксуз, жазма эскертүүсүз) жүргүзүлүшү мүмкүн. 

(КР 2016-жылдын 14-апрелиндеги N 41 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

8-статья. Кайчылаш текшерүү  

(КР 2008-жылдын 17-октябрындагы N 231 Мыйзамына ылайык күчүн 

жоготту) 

9-статья. Контролдук текшерүүлөр 

Контролдук текшерүү мурдагы текшерүүдө аныкталган укук бузуулардын 

текшерүү субъекти тарабынан четтетилишин текшерүү максатында жүргүзүлөт 

жана ушул максаттын алкагынан чыгышы мүмкүн эмес. 

Контролдук текшерүү белгиленген укук бузууларды четтетүү үчүн 

текшерүү субъектине берилген мөөнөт аяктагандан кийин гана жүргүзүлүшү 

мүмкүн. 

Контролдук текшерүү ушул Мыйзамдын 11-статьясынын 3-бөлүгүндө 

белгиленген тартипте жүргүзүлөт. 

Контролдук текшерүүнүн мөөнөтү 2 жумушчу күндөн, чакан ишкердиктин 

субъекттери үчүн - бир жумушчу күндөн ашпайт. 

(КР 2016-жылдын 14-апрелиндеги N 41 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 
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10-статья. Кайра текшерүү 

1. Кайра текшерүү ишкердиктин субъекти текшерүүнүн натыйжасына 

макул болбогон учурда гана жүргүзүлөт. Кайра текшерүү жүргүзүү үчүн 

текшерилгендин ыйгарым укуктуу органга текшерүүнүн натыйжасына 

даттануусу негиз болуп саналат. 

Ишкердиктин субъектинин даттануусу ыйгарым укуктуу орган тарабынан 

30 күндүн ичинде каралууга тийиш жана жүйөлүү чечим кабыл алынууга 

тийиш. 

2. Кайра текшерүү ушул Мыйзамдын 12-статьясынын 2 жана 3-

бөлүктөрүндө каралган талаптарга ылайык жүргүзүлөт. 

3. Кайра текшерүү жүргүзгөн учурда пландуу текшерүүнүн бардык 

маселелери боюнча текшерүү жүргүзүүгө тыюу салынат. Даттанууга берилген 

пландуу текшерүүнүн натыйжасы гана кайра текшерилүүгө тийиш. 

11-статья. Текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби 

1. Пландуу жана пландан тышкары текшерүүлөр текшерүүнүн субъекти 

тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын сакталышын 

контролдоо үчүн жүргүзүлөт жана чарбакер субъектиге финансылык жана 

башка санкцияларды салуу максатын көздөбөйт. 

Текшерүүлөр документтик же жерине барып текшерүү формасында 

жүргүзүлөт. Документтик текшерүү ыйгарым укуктуу орган жайгашкан жер 

боюнча жүргүзүлөт. Жерине барып текшерүү ишкердик субъекти жайгашкан 

жер боюнча жана (же) анын иш-аракети жүргүзүлгөн жер боюнча жүргүзүлөт. 

2. Пландуу текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн жүрүшүндө мыйзамдарды 

бузуулар аныкталган учурда текшерүүчү органдын кызмат адамы текшерүүнүн 

субъектине укук бузуулардын предметин жана маани-маңызын түшүндүрүүгө 

милдеттүү жана текшерүүнүн субъектине укук бузууларды четтетүүнү - 3 күнгө 

чейинки мөөнөттө.эгерде укук бузууларды четтетүү адамдардын өмүрүн жана 

ден соолугун коргоо боюнча коопсуздукту камсыз кылууга таасирин тийгизсе 

жана башка учурларда - 30 күнгө чейинки мөөнөттө четтетүүнү 

милдеттендирген жазуу жүзүндөгү эскертүү берүүгө гана укуктуу. 

Пландык текшерүүнүн жүрүшүндө тобокелдиктин жогорку 

даражасындагы текшерүү субъекттери жол берген, жугуштуу оорулардын жана 

жугуштуу эмес массалык оорулардын (уулануулардын), техногендик мүнөздөгү 

авариялардын келип чыгышына жана жайылышына түздөн-түз коркунуч алып 

келүүчү бузуулар аныкталган учурда администрациялык жоопкерчилик 

жөнүндө мыйзамдарда каралган таасир кылуу чаралары токтоосуз 

колдонулушу мүмкүн. 
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3. Ушул статьянын 2-бөлүгүнүн биринчи абзацында көрсөтүлгөн 

мөөнөттөн кийин ыйгарым укуктуу орган контролдук текшерүүнү жүргүзөт. 

Эгерде контролдук текшерүүнүн жүрүшүндө бузуулардын 

четтетилбегендигинин фактылары аныкталса, ыйгарым укуктуу органдын 

кызмат адамы текшерүүнүн субъектине карата Кыргыз Республикасынын 

администрациялык жоопкерчилик жөнүндө мыйзамдарында каралган таасир 

кылуу чараларын колдонот. 

4. Ушул статьянын 1-бөлүгүнүн экинчи абзацынын жана 6-бөлүгүнүн 

ченемдери ушул Мыйзамдын 10-статьясында көрсөтүлгөн негиз боюнча 

жүргүзүлгөн текшерүүлөргө карата колдонулбайт. 

5. Текшерүүнүн бир эле предмети боюнча текшерүүнүн субъектин ар 

кандай мамлекеттик органдардын текшерүүсүнө жол берилбейт. 

6. Пландуу текшерүүгө алынган мезгилдин ичинде ушул пландуу 

текшерүү өткөрүлгөн күндөн тартып 3 жыл өткөндөн кийин текшерүүнүн 

субъектинин ишин текшерүүгө тыюу салынат. 

7. Экономикалык абалды жакшыртуу максатында, өзгөчө учурларда 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү текшерүүнүн субъекттерине текшерүүлөрдү 

жүргүзүүгө убактылуу тыюу салууну (мораторийди) киргизүүгө укуктуу. 

(КР 2011-жылдын 30-майындагы N 33, 2016-жылдын 14-апрелиндеги N 41 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

Караңыз: 

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 17-декабрындагы N 586 "Ишкердик 

субъекттерине текшерүү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салуу (мораторий) 

жөнүндө" токтому 

12-статья. Ыйгарым укуктуу органдардын текшерүүлөрдү жүргүзүүнү 

уюштуруу тартиби 

1. Текшерүүнүн субъекттеринин ишин текшерүү ыйгарым укуктуу 

органдын кызмат адамы тарабынан жүргүзүлөт. 

2. Текшерүүнүн субъекттеринин ишин текшерүү ыйгарым укуктуу 

органдын тескемесинин (буйругунун, жазуу жүзүндөгү көрсөтмөсүнүн) 

негизинде жүзөгө ашырылат. 

Тескемеде (буйрукта, жазуу жүзүндөгү көрсөтмөдө) төмөнкүлөр 

көрсөтүлөт: 

- текшерүү жүргүзүү жөнүндөгү тескеменин (буйруктун, жазуу жүзүндөгү 

көрсөтмөнүн) номери жана датасы; 

- ыйгарым укуктуу органдын аталышы; 
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- текшерүү жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу кызмат адамынын (адамдардын) 

аты-жөнү; 

- текшерүү жүргүзүлүүчү текшерүүнүн субъектинин аталышы жана дареги 

же жекече ишкердин аты-жөнү; 

- жүргүзүлгөн текшерүүнүн максаттары жана предмети; 

- текшерүү жүргүзүүнүн укуктук негиздери; 

- текшерүүнүн башталышынын жана аякталышынын датасы. 

3. Текшерүү жүргүзүү жөнүндөгү эки нускадагы тескемеге (буйрукка, 

жазуу жүзүндөгү көрсөтмөгө) ыйгарым укуктуу органдын жетекчиси кол коет 

жана мөөр басылып күбөлөндүрүлөт. Текшерүү жүргүзүүгө тескемеде 

(буйрукта, жазуу жүзүндөгү көрсөтмөдө) көрсөтүлгөн адамдарга гана жол 

берилет. 

Контролдук текшерүү жүргүзүү жөнүндө тескемелерди (буйруктарды, 

жазма эскертүүлөрдү) кошпогондо, тескеме (буйрук, жазма эскертүү) 

ишкердикти өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу орган менен макулдашылат. 

4. Пландуу текшерүүнүн мөөнөтү 15 жумуш күндөн ашпоого тийиш, чакан 

текшерүүнүн субъекттери үчүн - 5 жумушчу күн. Атайын изилдөөлөрдү, 

сыноолорду, экспертизаларды жүргүзүү зарыл болгон учурда пландык 

текшерүүнүн бул мөөнөтү текшерип жаткан ыйгарым укуктуу органдын 

жетекчисинин жазуу жүзүндөгү тескемеси (буйругу, буйрук-сунушу) боюнча 

10 күндөн ашпаган мөөнөткө бир жолу гана узартылышы мүмкүн. 

(Абзац КР 2017-жылдын 16-октябрындагы N 175 Мыйзамына ылайык 

күчүн жоготту) 

(КР 2011-жылдын 22-июлундагы N 121, 2016-жылдын 14-апрелиндеги N 

41, 2017-жылдын 16-октябрындагы N 175 Мыйзамдарынын редакцияларына 

ылайык) 

13-статья. Инспектордук текшерүүлөрдүн китеби 

1. Ыйгарым укуктуу орган тарабынан өткөрүлгөн текшерүүнүн 

субъекттерине текшерүүлөрдү каттоо инспектордук текшерүүлөрдүн китебинде 

жүзөгө ашырылат. 

2. Инспектордук текшерүүлөрдүн китебинде ыйгарым укуктуу 

органдардын кызмат адамдары текшерүү жүргүзүүнүн башталышында 

төмөнкүдөй жазуу калтырууга милдеттүү: 

- мамлекеттик органдын аталышы жөнүндө; 

- текшерүү жүргүзүүнүн башталышынын жана аякталышынын датасы 

жөнүндө; 
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- текшерүүнүн негиздемелери жана предмети жөнүндө; 

- текшерүүнү жүргүзгөн адамдардын кызмат орундары, аты-жөнү жөнүндө 

жана алардын койгон колдорун. 

3. Текшерүүнүн субъекттеринин инспектордук текшерүүлөрүнүн китеби 

болбогон учурда текшерүүнүн протоколунда же актысында тийиштүү жазуулар 

жазылат. 

4. Инспектордук текшерүүлөрдүн китебинин формасы жана андагы 

жүргүзүлгөн текшерүүлөрдү каттоо тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 

тарабынан белгиленет. 

(КР 2016-жылдын 14-апрелиндеги N 41 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

14-статья. Текшерүү жүргүзүү үчүн аймакка же имарат жайга кирүү 

1. Ыйгарым укуктуу органдардын кызмат адамдарынын 

текшерүүнүн  субъекттеринин аймагына же имарат жайына кирүүсү мындай 

адамдардын кызматтык ырастамасын, ыйгарым укуктуу органдын 

жетекчисинин текшерүүнүн  субъекттерине карата текшерүү жүргүзүү 

жөнүндөгү тескемесин (буйругун, жазуу жүзүндөгү көрсөтмөсүн) көрсөтүүсү 

менен жүзөгө ашырылат. 

2. Текшерүүнүн  субъекттеринин аймагына же имарат жайына ыйгарым 

укуктуу органдардын кызмат адамдарынын ишкердиктин субъекттери 

иштебеген убакытта (ушул Мыйзамдын 7-статьясынын 5-бөлүгүндө каралган 

учурлардан башка), ошондой эле ушул Мыйзамдын талаптары бузулган учурда 

кирүүсүнө жол берилбейт. 

(КР 2009-жылдын 30-апрелиндеги N 144, 2016-жылдын 14-апрелиндеги N 

41 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

15-статья. Текшерүүлөрдүн натыйжасын жол-жоболоштуруу тартиби 

1. Текшерүүнүн натыйжасы боюнча ыйгарым укуктуу органдын 

текшерүүчү кызмат адамы тарабынан белгиленген формадагы эки нускадагы 

акты түзүлөт. 

Актыда төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

- акты түзүлгөн дата, убакыт жана жер; 

- ыйгарым укуктуу органдын аталышы; 

- текшерүү жүргүзүүнү негиздеген тескеменин (буйруктун, жазуу 

жүзүндөгү көрсөтмөнүн) датасы жана номери; 
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- текшерүү жүргүзгөн адамдын (адамдардын) аты-жөнү, кызматтык 

ырастамасынын номери жана кызмат орду; 

- текшерилүүчү текшерүүнүн субъектинин аталышы жана дареги же 

жекече ишкердин аты-жөнү; 

- текшерүү жүргүзүүнүн датасы, убакыты жана орду; 

- текшерүүнүн натыйжалары, анын ичинде табылган укук бузуулар 

жөнүндөгү маалыматтар; 

- текшерүүнүн субъектинин өкүлүнүн же жекече ишкердин текшерүүнүн 

натыйжалары менен таанышкандыгы же таанышуудан баш тарткандыгы 

жөнүндөгү маалыматтар, алардын коюлган колдору; 

- текшерүүнү жүргүзгөн текшерүүчү кызмат адамынын колу. 

Актыга тандалып алынган үлгүлөр (сыноолор), жүргүзүлгөн изилдөөлөр 

жөнүндө актылар, жүргүзүлгөн изилдөөлөр менен экспертизалардын 

протоколдору тиркелет. 

2. Актынын бир нускасы тиркемелердин көчүрмөлөрү менен текшерүүнүн 

субъектинин жетекчисине же башка ыйгарым укуктуу өкүлүнө тилкат алуу 

менен тапшырылат же тапшырылгандыгы жөнүндө кабардама берилүүчү 

буйрутма кат аркылуу жөнөтүлөт. 

Текшерүүнүн натыйжаларына карабастан актыга текшерүүчү, 

текшерүүнүн субъектинин жетекчиси же ыйгарым укуктуу башка өкүлү кол 

коюшат. Актыда баяндалган фактыларга макул болбогон учурда ишкердиктин 

субъектинин жетекчиси же анын ыйгарым укуктуу өкүлү актыга кол коюуга 

жана каршы пикирлери жөнүндө жазып коюуга милдеттүү. Каршы 

пикирлердин жүйөсүн түшүндүрүүчү жазуу жүзүндөгү түшүндүрмөлөр менен 

документтер текшерүүнүн субъекти тарабынан ыйгарым укуктуу органдарга 

акты алынган учурдан тартып 10 күнгө чейинки мөөнөттө жөнөтүлөт. 

3. (КР 2016-жылдын 14-апрелиндеги N 41 Мыйзамына ылайык күчүн 

жоготту) 

4. Мамлекеттик, коммерциялык жана мыйзам менен коргоого алынган 

жана башка жашыруун сырды түзгөн маалыматтарды камтыган текшерүүнүн 

натыйжалары Кыргыз Республикасынын тийиштүү мыйзамдарында каралган 

талаптарды сактоо менен жол-жоболоштурулат. 

(КР 2016-жылдын 14-апрелиндеги N 41 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 
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15-1-статья. Текшерүүлөр жөнүндө мыйзамдары ишкерликти 

өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан мониторинг 

жүргүзүү 

1. Ишкердикти өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу органга жана анын 

тиешелүү аймактык бөлүктөрүнө ушул Мыйзам менен жөнгө салынган 

текшерүүлөрдүн бардык түрлөрү боюнча ыйгарым укуктуу органдар тарабынан 

текшерүүлөр жөнүндө мыйзамды сактоо мониторингинин иш-милдеттери 

жүктөлөт. 

2. Ишкердикти өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу орган мониторинг 

жүргүзүү үчүн текшерүүнүн субъекттеринин укуктарын жана мыйзамдуу 

кызыкчылыктарын коргоочу уюмдар менен кызматташат. 

(КР 2011-жылдын 22-июлундагы N 121, 2016-жылдын 14-апрелиндеги N 41 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

15-2-статья. Текшерүүлөрдү эсепке алуунун маалымат базасы 

1. Ыйгарым укуктуу органдар текшерүү объекттери боюнча электрондук 

маалымат базасын түзүшөт. 

2. Текшерүү обьекттери боюнча маалымат базасын уюштуруу жана 

жүргүзүү тартибин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилейт. 

(КР 2011-жылдын 22-июлундагы N 121 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

3-глава 

 Текшерүүлөрдү жүргүзүүдөгү тараптардын укуктары, 

милдеттери жана жоопкерчиликтери 

16-статья. Ыйгарым укуктуу органдардын жана текшерүүчү кызмат 

адамдарынын милдеттери жана укуктары 

1. Ыйгарым укуктуу органдар төмөндөгүлөргө милдеттүү: 

- текшерүүлөрдү каржылоону мамлекеттик бюджеттин эсебинен жүзөгө 

ашырууга; 

- текшерүүнү текшерүүнүн субъекттери турган же ишкердик ишти жүзөгө 

ашырган жерде жүргүзүүгө; 

- текшерилүүгө тийиш болгон талаптарды белгилеген Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарындагы карама-каршылыктарды жана так 

эместиктерди текшерүүнүн субъекттерине каршы пайдаланбоого; 
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- текшерүүнүн субъекттерине Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын 

текшерилүүгө тийиш болгон талаптарын туура аткаруу боюнча 

түшүндүрмөлөрдү берүүгө. 

2. Текшерүүчү кызмат адамдары төмөндөгүлөргө милдеттүү: 

- кызматтык ырастамасын көрсөтүүгө жана текшерүүнүн субъектине 

текшерүү жүргүзүү жөнүндөгү тескеменин (буйруктун, жазуу жүзүндөгү 

көрсөтмөнүн) бир нускасын берүүгө; 

- инспектордук текшерүүлөрдүн эсеп китебине текшерүү жүргүзүлгөнүн 

белгилөөгө; 

- текшерүүнү текшерүү жүргүзүү жөнүндөгү тескемеге (буйрукка, жазуу 

жүзүндөгү көрсөтмөгө) жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 

так өткөрүүгө; 

- текшерүүнү текшерүүнүн субъекттеринин жумуш убагында алардын 

ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн катышуусу менен жүргүзүүгө; 

- текшерүүнүн предметине тиешелүү болгон документтерди жана башка 

материалдарды талап кылууга; 

- текшерүү жүргүзүүгө керек болгон үлгүлөрдү (сыноолорду) эң аз санда 

тандап алууга; 

- текшерүүнүн субъектинин талабы боюнча текшерүү жүргүзүүнү 

негиздеген жана ага ылайык өткөрүлүүчү ченемдик укуктук актыларды, 

арыздар (эгерде текшерүү арыздын негизинде демилге кылынса), ошондой эле 

башка документтер берүүгө; 

- текшерүүнүн жүрүшүндө табылган укук бузууларды Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарынын жоболору (ченемдери) менен негиздөөгө; 

- купуя маалыматты, ошондой эле текшерүүнүн натыйжасында алынган, 

жайылтылышы текшерүүнүн субъектине зыян келтириши мүмкүн болгон 

маалыматты жайылтпоого. 

3. Текшерүүчү кызмат адамдары төмөндөгүлөргө укуктуу: 

- текшерүүнүн субъекттеринен документтерди талап кылууга жана 

жүргүзүлгөн текшерүүгө түздөн-түз байланышкан маселелер боюнча маалымат 

жана түшүндүрүүлөрдү алууга; 

- зарыл болгон учурда документтерден көчүрмө алууга жана көчүрмөлөрүн 

тартып алууга; 

- эгерде мындай кароо текшерүү жүргүзүү менен байланышса, имарат 

жайларды, жабдууларды, бөлөк мүлктү карап чыгууга; 



409 
 

- эгерде текшерүү технологиялык талаптардын сакталышы менен 

байланышса, технологиялык процесстерге байкоо жүргүзүүгө; 

- текшерүүнүн субъекттери текшерүүчүнүн мыйзамдуу талаптарын 

аткаруудан баш тартышканда, ошондой эле Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарынын талаптары бузулган учурда ишкердиктин субъекттеринин 

кызмат адамдарын жоопкерчиликке тартуу боюнча чара көрүүгө. 

4. Текшерүүчү кызмат адамдарына төмөндөгүлөр тыюу салынат: 

- текшерүү жүргүзгөнү үчүн текшерүүнүн субъекттеринен кандайдыр бир 

сыйакы төлөөнү талап кылууга же алууга; 

- текшерүүнүн субъекттеринин укук бузуу фактысы бар экенин анын 

ишине кийлигишүү үчүн негиз катары пайдаланууга. 

(КР 2011-жылдын 22-июлундагы N 121, 2016-жылдын 14-апрелиндеги N 41 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

17-статья. Текшерүүлөрдү жүргүзгөн учурдагы текшерүүнүн 

субъекттеринин милдеттери жана укуктары 

1. Текшерүүнүн субъекттери төмөндөгүлөргө милдеттүү: 

- текшерүүчү кызмат адамдарынын мыйзамдуу талаптары боюнча 

текшерүү жүргүзүү үчүн зарыл болгон документтерди жана башка 

материалдарды берүүгө; 

- текшерүүчү кызмат адамдарына көмөк көрсөтүүгө. 

2. Текшерүүнүн субъекттери төмөндөгүлөргө укуктуу: 

- текшерүүчү кызмат адамдарынан кызматтык ырастамасын жана 

текшерүү жүргүзүү үчүн негиз болгон документти көрсөтүүлөрүн талап 

кылууга; 

- ушул Мыйзамдын 6-статьясынын 7-бөлүгүндө каралган учурду 

кошпогондо, пландык текшерүү жүргүзүү жөнүндө кабардаманы албаган 

учурда текшерүүчү кызмат адамдарын текшерүүгө киргизбөөгө; 

- текшерүүгө аларды жүргүзүүгө ыйгарым укугу жок адамдарды 

киргизбөөгө; 

- эгерде текшерүүчү кызмат адамдарынын талаптары текшерүү предметине 

кирбесе, алардын талаптарын аткарбоого; 

- текшерүүчү кызмат адамынан текшерүү жүргүзүлгөнү жөнүндө 

инспектордук текшерүүлөрдүн эсеп китебине жазып коюуну талап кылууга; 

- текшерүүчү кызмат адамдарынан текшерүү жүргүзүүгө тескеменин 

(буйруктун, жазуу жүзүндөгү көрсөтмөнүн) көчүрмөсүн, ошондой эле 

текшерүүнүн натыйжасын чагылдырган документтин бир нускасын алууга; 

toktom://db/106670
toktom://db/135441
file:///C:/Users/onkioz-u0/AppData/Local/Temp/Toktom/281a0304-f462-41c0-aefe-409376de95e3/document.htm%23st_6


410 
 

- текшерүү жүргүзүү мөөнөтүн узартуу жөнүндө чечимге Кыргыз 

Республикасынын административдик иштин негиздери жана административдик 

жол-жоболор жөнүндө мыйзамында каралган тартипте даттанууга; 

- текшерүүнүн натыйжасына Кыргыз Республикасынын административдик 

иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө мыйзамында 

каралган тартипте даттанууга; 

- пландык текшерүүлөрдү жүргүзүүдө ушул Мыйзамдын 4-статьясынын 

тогузунчу абзацында каралган адамдардын катышуу мүмкүнчүлүгүн 

болтурбоочу жагдайлар болгон учурда, кабардамада көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө 

текшерүү жүргүзүүнүн мүмкүн эместиги жөнүндө ыйгарым укуктуу органга 

маалымдоого жана текшерүүнүн башталгандыгы жөнүндө кабар алынган 

датадан тартып 3 жумушчу күндөн ашпаган мөөнөттө текшерүү жүргүзүүнүн 

башка датасын макулдашууга. Текшерүү жүргүзүүнү баштоонун мөөнөтүн 

жылдырууга бир ирет жол берилет. 

(КР 2016-жылдын 14-апрелиндеги N 41, 2017-жылдын 16-октябрындагы N 

175 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

18-статья. Текшерүүлөрдү жүргүзгөн учурда табылган укук 

бузуулардын фактылары боюнча көрүлүүчү чаралар 

1. Текшерүүнү жүргүзүүнүн жүрүшүндө текшерүүнүн субъекттери Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын бузгандыгы айкындалганда 

ыйгарым укуктуу органдар өз ыйгарым укуктарынын чектеринде, айкындалган 

бузууларды жоюу, адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна, алардын мүлкүнө жана 

айлана-чөйрөгө келтирилиши мүмкүн болгон зыяндын алдын алуу боюнча 

чараларды көрүүгө, ошондой эле мыйзамдарда каралган таасир кылуу 

чараларын ушул Мыйзамдын 11-статьясында каралган тартипте колдонууга 

милдеттүү. 

2. Эгерде текшерүү жүргүзгөн учурда товар (жумуш, кызмат көрсөтүү) 

керектөөчүлөрдүн өмүрүнө, ден соолугуна, мүлкүнө жана айлана-чөйрөгө зыян 

келтириши мүмкүн экендиги аныкталса, ыйгарым укуктуу орган зыян 

келтирүүгө жол бербөө жана коркунучтуу товар (жумуш, кызмат көрсөтүү) 

жөнүндө колдон келген бардык ыкмалар менен кабарды керектөөчүлөргө 

жеткирүү боюнча чара көрүүгө милдеттүү. 

(КР 2016-жылдын 14-апрелиндеги N 41 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

19-статья. Текшерүүлөрдү жүргүзгөн учурда ишкердиктин 

субъекттеринин укуктарын мамлекеттик коргоо 
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Текшерүүлөрдү жүргүзгөн учурда ишкердиктин субъекттеринин 

укуктарын коргоо администрациялык жана (же) сот тартибинде жүзөгө 

ашырылат. 

Текшерүүчү кызмат адамынын иш-аракеттерине жана ыйгарым укуктуу 

органдын чечимине Кыргыз Республикасынын административдик иштин 

негиздери жана административдик иштин жол-жоболору жөнүндө мыйзамында 

каралган тартипте даттанылышы мүмкүн. Административдик даттануу боюнча 

чечим менен макул болбогон учурда ишкердиктин субъекти сотко кайрылууга 

укуктуу. 

Ишкердиктин субъектинин жазапул түрүндө жаза салуу тууралу ыйгарым 

укуктуу органдын чечимине карата даттануусу даттанууну маани-маңызы 

боюнча чечкенге чейин жазаны токтото турат. 

(КР 2017-жылдын 16-октябрындагы N 175 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

19-1-статья. Ушул Мыйзамдын талаптарын одоно бузуу менен 

жүргүзүлгөн текшерүүнүн натыйжаларынын жараксыздыгы 

Текшерүүлөрдү уюштурууга жана жүргүзүүгө карата ушул Мыйзамда 

белгиленген талаптарды одоно бузуу менен ыйгарым укуктуу орган тарабынан 

жүргүзүлгөн текшерүүнүн натыйжалары жараксыз деп таанылат, Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарынын талаптарынын текшерүү субъекти 

тарабынан бузулушунун далили боло албайт. 

Төмөнкүлөр одоно бузуулар деп таанылат: 

- текшерүүнү жүргүзүүнүн негиздеринин жоктугу; 

- тескеменин (буйруктун, жазма эскертүүнүн) жоктугу; 

- ушул Мыйзамдын 6-статьясынын 7-бөлүгүндө каралган учурду 

кошпогондо, текшерүү жүргүзүү жөнүндө кабарлоонун мөөнөттөрүнүн 

сакталбагандыгы; 

- ушул Мыйзамдын 4-статьясынын талаптарынын бузулушу; 

- тескемени (буйрукту, жазма эскертүүнү) ишкердикти өнүктүрүү боюнча 

ыйгарым укуктуу орган менен макулдашуунун болбогондугу (контролдук 

текшерүүнү жүргүзүү жөнүндө тескемелерди (буйруктарды, жазма 

эскертүүлөрдү) кошпогондо); 

- ыйгарым укуктуу органдар тарабынан алардын компетенциясына 

кирбеген текшерүүлөрдүн дайындалышы. 

(КР 2016-жылдын 14-апрелиндеги N 41 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 
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20-статья. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын 

текшерүүлөрдү жүргүзгөн учурдагы жоопкерчилиги 

1. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жана алардын кызмат адамдары 

текшерүүлөрдү жүргүзүүдө өздөрүнүн иш-милдеттерин жана кызматтык 

милдеттерин талаптагыдай эмес аткарган, укукка каршы аракеттерди 

(аракетсиздикти) жасаган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык жоопкерчиликке тартылышат. 

2. Текшерүүнүн субъекттерине текшерүү жүргүзгөн учурда укукка каршы 

аракеттерди (аракетсиздикти) жасаган ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органдардын кызмат адамдары алардын күнөөсү сот тартибинде аныкталгандан 

кийин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарда кандайдыр бир кызмат ордун 

ээлөөгө укугу жок. 

3. Ишкердик субъекти тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын 

бузуулар жөнүндө текшерүүлөрдүн натыйжалары сот тартибинде 

тастыкталбаганда жана текшерүү жүргүзгөн кызмат адамынын күнөөсү сот 

тартибинде белгиленгенде аны ээлеген кызмат ордунан бошотууга алып келет. 

4. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын бузулушуна күнөөлүү 

болгон кызмат адамдарына карата көрүлгөн чаралар жөнүндө ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдар укуктары жана мыйзамдуу кызыкчылыктары бузулган 

текшерүүнүн субъектине бир айлык мөөнөттө кабар берүүгө милдеттүү. 

5. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын же болбосо алардын 

кызмат адамдарынын жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар 

текшерүүнүн субъектинин укуктарын бузган укукка жат аракеттеринин 

натыйжасында, ошондой эле бул ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын 

же болбосо алардын кызмат адамдарынын жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органдар текшерүүнүн субъекттерине карата Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарында каралган милдеттерин талаптагыдай эмес аткаруусунан улам 

текшерүүнүн субъектине келтирилген чыгаша, анын ичинде колдон 

чыгарылган пайда бул органдар жана кызмат адамдары тарабынан өндүрүп 

берилүүгө тийиш. 

(КР 2016-жылдын 14-апрелиндеги N 41, 2017-жылдын 6-июнундагы N 98 

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

21-статья. Текшерүүлөрдү жүргүзгөн учурдагы ишкердиктин 

субъекттеринин укуктарын коомдук коргоо 

1. Уюштуруу-укуктук формаларына карабастан, уюмдар уставдык 

жоболоруна ылайык ушул Мыйзамга жараша ишкердиктин субъекттеринин 
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укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоону жүзөгө ашырууга 

укуктуу. 

2. Уюмдар прокуратура органдарына ыйгарым укуктуу органдардын 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келген ченемдик 

укуктук актыларына карата нааразычылык билдирүү өтүнүчү менен 

кайрылууга укуктуу. 

3. Уюмдар ишкердиктин субъекттеринин укуктарын жана мыйзамдуу 

кызыкчылыктарын коргоп, ошондой эле ишкердиктин субъекттеринин 

белгисиз чөйрөсүн коргоп, сотко кайрылууга укуктуу. 

22-статья. Корутунду жоболор 

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган учурдан тартып үч ай өткөндөн 

кийин күчүнө кирет. 

"Эркин Тоо" газетасынын 2007-жылдын 8-июнунда N 41 жарыяланды 

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана ыйгарым укуктуу органдар 

ушул Мыйзам күчүнө киргенге чейин: 

- өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин; 

- ушул Мыйзамды аткарууга зарыл болгон дагы башка ченемдик укуктук 

актыларды кабыл алсын. 

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ушул Мыйзам күчүнө кирген 

учурдан тартып 6 айга чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешине белгиленген тартипте ушул Мыйзамдын кабыл алынышына 

байланыштуу Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына өзгөртүүлөр жана 

толуктоолор киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорлорун жана бекитүү үчүн 

ишкердиктин субъекттерин текшерүүнү ишке ашырууга ыйгарым укуктуу 

органдардын тизмегин киргизсин. 

  

Кыргыз 

Республикасынын 

Президенти 

  К.Бакиев 

  

2007-жылдын 27-

мартында 

  Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңеши 

тарабынан кабыл 

алынган 

Тиркеме  
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Кыргыз 

Республикасынын 

Өкмөтүнүн 

2018-жылдын 29-

январындагы 

№ 56 токтому менен 

бекитилген 

Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү 

жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө 

ЖОБО 

1. Жалпы жоболор 

1. Ушул Жобо ыйгарым укуктуу органдар тарабынан текшерүү жүргүзүү, 

текшерүү пландарын түзүү, макулдашуу тартибин жана жол-жоболорун, 

текшерүү жүргүзүү жыйынтыктары боюнча отчётторду (пландардын 

аткарылышы тууралуу маалыматтар), текшерүү жүргүзүүдө ишкерлердин 

укуктарын коргоону аныктайт. 

2. Ушул Жободо төмөнкүдөй түшүнүктөр колдонулат: 

текшерүү барагы - текшерилүүчү субъекттердин ишине талаптардын 

тизмегин камтыган документ, алардын сакталбагандыгы адамдын өмүрүнө 

жана саламаттыгына, айлана-чөйрөгө, жарандардын, юридикалык жактардын 

жана мамлекеттин мүлктүк кызыкчылыктарына коркунуч келтирет; 

ишкердик субъекттери - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 

белгиленген тартипте катталган жана киреше алуу максатында тобокелдикке 

салып жана өзүнүн мүлктүк жоопкерчилигинде мыйзам менен тыюу 
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салынбаган иштерди уюштуруучулук-укуктук формасына жана менчигинин 

түрүнө карабастан жүргүзгөн жеке жана юридикалык жактар; 

текшерилүүчү субъекттер - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 

белгиленген тартипте катталган юридикалык жактар, жеке ишкерлер, 

филиалдар жана өкүлчүлүктөр. 

ыйгарым укуктуу органдар - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык ишкердик субъекттерин текшерүүгө ыйгарым укук берилген аткаруу 

бийлигинин органдары. 

2. Текшерүүлөрдү пландоо 

3. Пландуу текшерүүлөр стратегиялык пландардын негизинде түзүлүүчү 

текшерүүлөр планына ылайык жүргүзүлөт. 

Стратегиялык план бир жылга түзүлөт жана ар бир багыт боюнча сандык 

көрсөткүчтөрдү камтыйт. Стратегиялык план ишкердикти өнүктүрүү боюнча 

ыйгарым укуктуу орган менен пландуу текшерүү жүргүзүү жылына чейинки 

жылдын 15-ноябрына чейин макулдашылат.  

4. Стратегиялык план ыйгарым укуктуу орган тарабынан мурунку жылы 

өздөрү жүргүзгөн бардык текшерүүлөргө талдоо жүргүзүүнүн негизинде 

түзүлөт. Стратегиялык план топтомо план болуп саналат, ал бардык аймактык 

бөлүмдөрү боюнча ушул ыйгарым укуктуу органдын көзөмөлүнө алынган 

тобокелдиктин бардык тармактарын текшерүүнү камтыйт. 

5. Стратегиялык план Кыргыз Республикасында ишкердикти колдоо жана 

өнүктүрүү функцияларын ишке ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган 

(мындан ары - ишкердикти өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу орган) менен 

макулдашылат. 

6. Стратегиялык план төмөнкүдөй көрсөткүчтөрдү камтыйт: 

1) өткөн жылдын ушундай мезгилиндеги маалыматтарга негизделген 

эсептөөлөрдү кошуу менен, иштин ар бир чөйрөсүндөгү текшерүүлөрдүн саны 

(тобокелдик даражасы боюнча бөлүштүрүү менен); 

2) аймактык бирдиктер боюнча текшерүүлөрдүн саны; 

3) текшерүү жүргүзүүгө катышкан инспекторлордун саны; 

4) иш чөйрөсү боюнча ишкердик субъекттерине текшерүү жүргүзүүнүн 

натыйжалуулугу. 

7. Текшерүүлөр планы алдыдагы кварталга же келээрки жылга түзүлөт. 

Текшерүү пландарын макулдашууда ишкердикти өнүктүрүү боюнча 

ыйгарым укуктуу орган кайталанган жана мыйзамсыз текшерүүлөрдү алып 
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салуу, текшерүү жүргүзүүгө кеткен бюджеттик чыгымдарды кыскартуу боюнча 

чараларды көрөт. 

8. Текшерүүлөр планы ишкердикти өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу 

орган белгилеген форма боюнча түзүлөт жана төмөнкүдөй маалыматтар 

камтылууга тийиш: 

1) жеке ишкердин аты-жөнү же юридикалык жактын атылышы; 

2) салык төлөөчүнүн жеке номери (ИНН); 

3) текшерилүүчү субъектинин юридикалык дареги; 

4) текшерилүүчү субъектинин жана/же текшерилүүчү объекттин иш 

жүзүндөгү дареги (текшерилүүчү субъекттин же өзүнчө объектти текшерүүдө); 

5) мурунку пландуу текшерүү аяктаган дата; 

6) текшерүү башталган ай; 

7) жалпысынан текшерилүүчү субъектинин тобокелдик даражасы 

(баллдын санын көрсөтүү менен). 

9. Ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүмү текшерүү планын 

ишкердикти өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу органдын тиешелүү аймактык 

бөлүмүнө текшерүү жүргүзүү кварталына чейинки кварталдын экинчи айынын 

15инен кечиктирбестен же пландуу текшерүү жүргүзүү жылына чейинки 

жылдын 15-ноябрына чейин макулдашууга берет.  

10. Ыйгарым укуктуу органдын текшерүү планы электрондук түрдө 

Ишкердик субъекттеринин бирдиктүү автоматташтырылган маалымат 

базасында (мындан ары - Маалымат базасы) түзүлөт жана макулдашылат. 

11. Планды Маалымат базасында түзүү жана макулдашуу үчүн техникалык 

мүмкүнчүлүк жок болсо, план кагазга жазылган түрдө, ыйгарым укуктуу 

органдын жетекчисинин же ыйгарым укуктуу органдын кызмат адамынын колу 

коюлуп ишкердикти өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу органга жөнөтүлөт. 

Пландын барактары тигилүүгө жана номерленүүгө тийиш.  

12. Ишкердикти өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу орган ыйгарым 

укуктуу органдан планды алган күндөн тартып, 5 иш күнүнөн ашпаган 

мөөнөттө планды кароого жана төмөнкүдөй чечимдердин бирин кабыл алууга 

милдеттүү: 

- планды макулдашуу; 

- планды кайра иштеп чыгууга жөнөтүү; 

- планды макулдашуудан баш тартуу. 

13. Эгерде, ишкердикти өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу орган планды 

толуктап иштеп чыгуу үчүн жөнөтсө, планды толуктап иштеп чыгуу жана 
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макулдашуу процесси планга киргизилген квартал башталганга чейин 30 

календардык күн мурда, эгерде пландуу текшерүү кварталга түзүлсө же 

пландык текшерүү бир жылга түзүлсө, пландуу текшерүү жүргүзүү жылына 

чейинки жылдан 1-декабрына чейин аякташы керек. 

14. Пландан тышкаркы текшерүүлөрдү жүргүзүүнү макулдашуу ыйгарым 

укуктуу органдын суроо-талабы боюнча "Ишкердиктин субъекттерине 

текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын 7-беренесинде көрсөтүлгөн, пландан тышкары текшерүүлөр үчүн 

негиздер болгондо жүргүзүлөт. Пландан тышкаркы текшерүүнү макулдашуу 

ишкердикти өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан суроо-

талапты алган учурдан тартып, бир иш күнүнөн ашпаган мөөнөттө 

жүргүзүлүшү керек.  

15. Ыйгарым укуктуу органдын пландан тышкаркы текшерүү жүргүзүү 

жөнүндө суроо-талабы текшерилүүчү субъектинин реквизиттерин, текшерүү 

жөнүндө суроо-талап үчүн негиз болгон документтердин көчүрмөлөрүн 

камтышы керек. 

16. Адамдардын өмүрүн жана ден соолугун камсыз кылуу менен 

байланышкан учурларда (жугуштуу оорулар жана жугуштуу эмес массалык 

оорулар (уулануулар) келип чыкканда жана жайылганда, техногендик 

мүнөздөгү авария учурунда) калктын ден соолугунун абалына жол берилгис 

таасирдин себептерин жана булактарын аныктоо жана ишкердикти өнүктүрүү 

боюнча ыйгарым укуктуу органга 7 жумушчу күндүн ичинде кабарлоо менен 

аларды алдын алуу жана четтетүү боюнча чараларды көрүү максатында 

текшерүүлөр күтүүсүз мүнөзгө ээ болушу жана жазуу жүзүндөгү буйруксуз 

(жазма эскертүүсүз) жүргүзүлүшү мүмкүн. 

17. Эгерде ишкердикти өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу орган 

текшерүүлөрдү макулдашуудан баш тартса, анда ал жүйөлүү корутунду 

жөнөтөт. 

18. Текшерүүлөрдү макулдашуудан баш тартуу үчүн төмөнкүлөр негиз 

болуп саналат: 

1) пландуу текшерүүлөрдү жүргүзүүдө мурунку текшерүүлөргө карата 

убакыттын аралыгын сактабоо; 

2) ыйгарым укуктуу орган тарабынан өзүнүн компетенциясына кирбеген 

текшерүүнү дайындоо; 

3) ушул Жободо аталган текшерүү мөөнөттөрүн ашыруу же өткөрүп 

жиберүү; 

4) текшерүү жүргүзүүнү анонимдүү кайрылуу боюнча дайындоо; 
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5) текшерүү дайындоого жазуу жүзүндө ырасталган негиз (план, кайрылуу, 

арыз, даттануу) жок болсо; 

6) текшерүү тиешелүү ыйгарым укуктарга ээ болбогон жак тарабынан 

дайындалса; 

7) текшерүү дайындоо жөнүндө бир эле актта текшерилүүгө тийиш болгон 

бир нече субъекттер көрсөтүлсө; 

8) текшерүү мөөнөтүн "Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү 

жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында 

белгиленген мөөнөттөн ашыкча узартуу;  

9) ишкердикти өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу органга текшерүү 

пландарын макулдашууга берүү мөөнөтүн сактабоо; 

10) ушул Жобонун 44 жана 45-пункттарында каралган тартипте текшерүү 

жүргүзүүнүн жыйынтыктары жөнүндө отчёт берилбесе. 

3. Текшерүү жүргүзүү тартиби 

19. Текшерүүлөр түрүнө карабастан документтик же жерине барып 

текшерүү формасында жүргүзүлөт. Документтик текшерүү ыйгарым укуктуу 

орган жайгашкан жер боюнча жүргүзүлөт. Жерине барып текшерүү субъекттин 

жайгашкан жери боюнча жана (же) анын иш жүзүндө иштеген жери боюнча 

жүргүзүлөт. 

20. Документтик текшерүүнүн предмети болуп текшерилүүчү субъекттин 

иш жүргүзүүдө колдонгон документтеринде камтылган жана алардын 

мыйзамда белгиленген милдеттүү талаптарды аткаруусуна же ыйгарым укуктуу 

органдардын жазма буйруктарына байланыштуу маалыматтар саналат.  

21. Текшерүүнүн максатына жетүү үчүн текшерилүүчү субъектинин иш 

жүзүндө иштеген жерине баруу зарыл болбосо, документтик текшерүү 

жүргүзүлөт. 

22. Документтик текшерүү жүргүзүүдө ыйгарым укуктуу орган ишкердик 

субъектисинен документтик текшерүүнүн предметине тиешеси жок 

маалыматтарды жана документтерди, ошондой эле башка мамлекеттик 

органдардан алууга мүмкүн болгон маалыматтарды жана документтерди талап 

кылууга укугу жок.  

23. Текшерилүүчү субъектин текшерүү "Ишкердиктин субъекттерине 

текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын 7-беренесинин 5-бөлүгүндө каралган учурларды кошпогондо, 

ыйгарым укуктуу органдын буйругунун (буйрук, жазма буйрук) негизинде 

ишке ашырылат (мындан ары - жазма буйрук). 
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24. Контролдук текшерүү жүргүзүү жөнүндө жазма буйрукту кошпогондо, 

ишкердик субъектине текшерүү жүргүзүүгө жазма буйрук Маалымат базасында 

түзүлөт жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу орган менен 

макулдашылат. 

25. Жазма буйрукту Маалымат базасында түзүүгө жана макулдашууга 

техникалык мүмкүнчүлүк жок болсо, ишкердикти өнүктүрүү боюнча ыйгарым 

укуктуу орган жазма буйруктун бланкасына каттоо номерин ыйгарат жана 

ыйгарым укуктуу кызмат адамынын колу жана мөөр менен күбөлөндүрүлөт. 

26. Жазма буйруктун күбөлөндүрүлгөн бланкалары ыйгарым укуктуу 

органдар үчүн так отчёттуулук документтери болуп саналат. Жазма буйруктун 

колдонулбаган бланкалары ыйгарым укуктуу органдын отчёту менен бирге 

ишкердикти өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу органга тапшырылат.  

27. Жазма буйрукта "Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү 

жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 12-

беренесинин 2-бөлүгүндө аталган реквизиттер камтылат, эки нускада түзүлөт, 

ыйгарым укуктуу органдын жетекчиси кол коёт жана мөөр менен 

күбөлөндүрүлөт. 

28. Жазма буйруктун арткы бети болот, ал текшерүүнүн жыйынтыгы 

боюнча ыйгарым укуктуу органдын кызмат адамы жана текшерилип жаткан 

субъектинин каалоосу боюнча анын кызмат адамы тарабынан толтурулат.  

29. Текшерүү жүргүзүүгө жазма буйрукта аталган ыйгарым укуктуу 

органдын кызмат адамына гана жол берилет. 

30. Жазма буйрукта аталган ыйгарым укуктуу органдын текшерүүчү 

кызмат адамдарынын курамы өзгөргөн же толукталган учурда, ыйгарым 

укуктуу органдын жетекчиси жазма буйруктун тиешелүү бөлүгүн эки нускада 

толтурат, жаңыдан дайындалган кызмат адамдарын көрсөтүү менен кол коёт 

жана мөөр менен күбөлөндүрөт. 

31. Текшерип жаткан кызмат адамы жазма буйруктун биринчи нускасын 

текшерилүүчү субъектинин кызмат адамына тапшырат. 

Жазма буйруктун экинчи нускасына текшерилүүчү субъектинин кызмат 

адамы жазма буйрукту алганы жөнүндө жазат жана ыйгарым укуктуу органдын 

кызмат адамына кайтарып берет. 

32. Пландуу текшерүү жүргүзүүдө текшерүү баракчалары колдонулат. 

Текшерүү баракчасына киргизилген талаптар текшерилүүгө тийиш. 

4. Текшерүү жүргүзүүнүн башталышы жана 

аякташы 
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33. Жазма буйрукта көрсөтүлгөн дата текшерүү башталган дата деп 

саналат. 

34. Текшерүү мөөнөтү узартылган учурда ыйгарым укуктуу органдын 

жетекчиси жазма буйруктун тиешелүү бөлүгүн эки нускада толтурат, кол коёт 

жана мөөр басат.  

35. Жазма буйрукта көрсөтүлгөн текшерүү мөөнөтүнүн аякташы текшерүү 

жүргүзүү аяктаган дата деп саналат.  

Эгерде текшерүү жүргүзүү жазма буйрукта көрсөтүлгөн мөөнөттөн эрте 

аяктаса, текшерилүүчү субъектке текшерүү актысы тапшырылган күн текшерүү 

аяктаган дата деп эсептелет.  

36. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча "Ишкердиктин субъекттерине 

текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын 15-беренесинин талаптарына ылайык, ыйгарым укуктуу орган 

бекиткен формада текшерүү актысы түзүлөт. 

37. Текшерүү актысы экиден кем эмес нускада түзүлөт жана текшерүү 

жүргүзгөн ыйгарым укуктуу органдын кызмат адамы жана ишкердик 

субъекттин кызмат адамы кол коюшат.  

38. Текшерүү актысында төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

1) текшерүү актысы түзүлгөн дата, убакыт жана жер; 

2) ыйгарым укуктуу органдын аталышы; 

3) текшерүүгө жазма буйруктун реквизиттери; 

4) текшерүү жүргүзүү үчүн негиз; 

5) текшерүүнүн түрү; 

6) текшерген кызмат адамынын кызмат орду, аты-жөнү жана кызматтык 

күбөлүгүнүн номери; 

7) текшерилүүчү субъектинин - жеке ишкердин аты-жөнү же 

текшерилүүчү субъектинин - юридикалык жактын аталышы, текшерилүүчү 

субъектинин дареги, текшерилүүчү субъектинин идентификациялык салык 

номери; 

8) текшерүү жүргүзүүнүн датасы, убакыты жана орду; 

9) текшерүүнүн натыйжалары, анын ичинде табылган укук бузуулар 

жөнүндөгү маалыматтар; 

10) текшерилүүчү субъектинин (анын өкүлүнүн) текшерүүнүн 

натыйжалары менен таанышкандыгы же таанышуудан баш тарткандыгы 

жөнүндөгү маалыматтар, алардын коюлган колдору; 
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11) текшерген кызмат адамынын колу, текшерилүүчү субъектинин 

экономикалык ишти жүргүзгөн жана катталган жери; 

12) текшерүүгө катышкан текшерилүүчү субъектинин жетекчисинин жана 

башка кызмат адамдарынын аты-жөнү; 

13) ишиндеги текшерилген мезгил. 

39. Эгерде эреже бузуулар белгиленбесе, актыга тиешелүү жазуулар 

жазылат. 

40. Текшерүү актысына жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн үлгүлөрүн 

(сынамыктарын) тандоо жөнүндө акт, жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жана 

экспертизалардын протоколдору, текшерүү жүргүзүү учурунда алынган жана 

текшерүүнүн жыйынтыктарын тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү 

тиркелет.  

41. Мамлекеттик, коммерциялык жана мыйзам менен корголуучу башка 

жашыруун маалыматтарды камтыган текшерүүнүн жыйынтыгы мамлекеттик 

жана мыйзам менен корголуучу сыр жөнүндө мыйзамда белгиленген 

талаптарды сактоо менен таризделет.  

42. Эскертүү (четтетүү жөнүндө жазма буйрук) ыйгарым укуктуу орган 

бекиткен форма боюнча эки нускада түзүлөт жана ыйгарым укуктуу органдын 

жетекчиси кол коёт. 

43. Эскертүүдө (четтетүү жөнүндө жазма буйрукта) төмөнкүлөр 

көрсөтүлөт: 

1) эскертүү (четтетүү жөнүндө жазма буйрук) ишкердикти өнүктүрүү 

боюнча ыйгарым укуктуу органда катталган дата жана номер; 

2) ыйгарым укуктуу органдын аталышы; 

3) текшерүү жүргүзүүгө ыйгарым укук берилген кызмат адамынын 

(адамдарынын) аты-жөнү; 

4) текшерүү субъектисинин аталышы (аты-жөнү) жана дареги; 

5) эскертүү (четтетүү жөнүндө жазма буйрук) анын негизинде берилген 

текшерүү актысынын датасы жана номери;  

6) ченемдик укуктук актынын конкреттүү ченемин көрсөтүү менен эреже 

бузуунун курамын көрсөтүү; 

7) эреже бузууну четтетүү үчүн текшерилүүчү субъектке берилүүчү 

мөөнөт; 

8) эскертүү (четтетүү жөнүндө жазма буйрук) аткарылбаган учурда, 

текшерилүүчү субъектке жоопкерчилик белгилөөчү мыйзамдын ченемдерин 

көрсөтүү. 
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44. Жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгы жөнүндө отчёт ыйгарым 

укуктуу орган тарабынан ишкердикти өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу 

органга текшерүү планы квартал аяктаган күндөн тартып 20 иш күнүнүн 

ичинде түзүлсө квартал сайын берилет. Текшерүү планын бир жылга түзүүдө - 

отчёт отчёттук мезгилден кийинки жылдын 1-мартына чейин берилет.  

45. Ыйгарым укуктуу органдын отчёту ишкердикти өнүктүрүү боюнча 

ыйгарым укуктуу орган белгилеген формада электрондук түрдө түзүлөт. 

Маалымат базасында отчётту макулдашуу үчүн техникалык мүмкүнчүлүк 

жок болсо, отчёт кагазга жазылган түрдө, ыйгарым укуктуу органдын 

жетекчисинин же ыйгарым укуктуу адамынын колу коюлуп жөнөтүлөт.  

46. Ишкердикти өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу орган ыйгарым 

укуктуу органдан отчёт алган күндөн тартып 5 иш күнүнөн ашык эмес 

мөөнөттө аны кароого жана төмөнкү чечимдердин бирин кабыл алууга 

милдеттүү: 

- отчётту макулдашуу; 

- отчётту толуктап кайра иштеп чыгууга жиберүү.  

47. Эгерде отчёт толуктап кайра иштеп чыгууга жиберилсе, толуктап 

иштеп чыгуу процесси жана отчётту ишкердикти өнүктүрүү боюнча ыйгарым 

укуктуу орган менен макулдашуу отчёттук айдан кийинки кварталдын биринчи 

айынын аягына чейин же отчёттук жылдан кийинки жылдан 1-апрелине чейин 

аяктоого тийиш. 

48. Жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгы жөнүндө отчёт ар бир 

текшерүү боюнча төмөнкүдөй маалыматтарды камтыйт: 

1) текшерүүнүн башталган жана аяктаган күнүн; 

2) текшерүүнүн жыйынтыктарын; 

3) эгерде текшерүү жүргүзүлбөсө, анын себептерин; 

4) аныкталган эреже бузулары; 

5) талаптары бузулган ченемдик укуктук актынын жобосун (беренесин, 

пунктун); 

6) контролдук текшерүүнүн датасын жана мезгилин; 

7) контролдук текшерүүнүн жыйынтыгын; 

8) кабыл алынган таасир этүүчү чараларды. 

49. Ыйгарым укуктуу органдын текшерилүүчү субъектке жүргүзгөн 

текшерүүлөрү инспектордук текшерүүлөрдү каттоо китебине (мындан ары - 

китеп) каттоого алынат. Эгерде текшерилүүчү субъектте китеп жок болсо, 

текшерүү актысында тиешелүү жазуулар жазылат. 
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50. Китеп ишкердик субъектиси тарабынан ишкердик иштин бардык 

мезгилинде сакталат жана текшерүү жөнүндө өткөрүү фактысын, мөөнөтүн 

жана башка маалыматтарын ырастоочу болуп саналат.  

51. Ар бир ишкердик субъектиси же анын өзүнчө түзүмдүк бөлүгүнүн 

өзүнчө китеби болууга тийиш. 

52. Китеп ушул Жобонун тиркемесине ылайык формада жүргүзүлөт. 

Китептин барактары көктөлөт, ишкердик субъектиси же анын кызмат адамы 

тарабынын кол коюлат, мөөр басылат.  

5. Текшерүүлөрдү пландоо жана жүргүзүү 

процессинде ишкердик субъекттеринин 

укуктарын коргоо 

53. Ишкердикти өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу органга жана анын 

аймактык бөлүмдөрүнө текшерүүлөр жөнүндө мыйзамдарды, ошондой эле 

"Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен жөнгө салынуучу текшерүүлөрдүн 

бардык түрү боюнча ыйгарым укуктуу органдар тарабынан текшерүүлөр 

жөнүндө мыйзамдардын сакталуусуна мониторинг жүргүзүү милдети 

жүктөлөт.  

54. Мониторинг ишкердикти өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу орган 

тарабынан текшерүүлөрдү жүргүзүүдө "Ишкердиктин субъекттерине 

текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамын бузууларды аныктоо жана болтурбоо, жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн 

натыйжалуулугун талдоо, текшерилүүчү субъекттердин ишин жөнгө салуучу 

мыйзамдарды максималдуу түрдө сактоосун камсыз кылуу максатында, 

ыйгарым укуктуу органдар тарабынан контролдоо-көзөмөлдөө жүктөмүн 

минималдаштыруу менен мыйзамдарды өркүндөтүү үчүн жүргүзүлөт.  

55. Мониторинг жүргүзүүдө ыйгарым укуктуу органдардын стратегиялык 

пландары, Маалымат базасындагы маалыматтар, ошондой эле уюмдардан жана 

өзүнчө ишкердик субъекттерден, жалпыга маалымдоо каражаттарынан, башка 

булактардан келип түшкөн маалыматтар колдонулат. 

56. Ишкердикти өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу орган ишкердик 

субъекттеринин мыйзамдуу кызыкчылыктарын жана укуктарын коргоочу 

уюмдары менен кызматташат, өз ишинде алардын сунуштарын эске алып, 

ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук экспертизага тартат.  

57. Текшерүүлөрдү жүргүзгөн учурда ишкердик субъекттеринин 

укуктарын коргоо административдик жана (же) сот тартибинде жүзөгө 
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ашырылат. Текшерүүчү кызмат адамынын аракеттери жана ыйгарым укуктуу 

органдын чечими Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген 

тартипте жогору турган ыйгарым укуктуу органга, прокуратура органдарына 

же түздөн-түз сотко даттанылышы мүмкүн.  

58. Ишкердик субъекттеринен даттануулар келип түшкөндө ишкердикти 

өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу орган ишкерлердин жана ыйгарым 

укуктуу органдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда даттанууда келтирилген 

маселени талкуулоого укуктуу.  

59. Кайрылууга мыйзам бузууну ырастаган документтер тиркелет.  

60. "Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби 

жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында жана ушул Жободо 

белгиленген текшерүү жүргүзүү мөөнөтүн, жол-жобосун, принциптерин, 

чектөөлөрүн бузуу текшерүүнү мыйзамсыз деп таанууга негиз боло алат. 

61. Ыйгарым укуктуу органдардын жана алардын кызмат адамдарынын 

төмөнкүдөй аракеттери (аракетсиздиги) мыйзамсыз болуп эсептелет: 

1) ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 

белгиленбеген ыйгарым укуктуу органдын жана анын кызмат адамдарынын 

текшерүү жүргүзүүсү; 

2) ыйгарым укуктуу органдын "Ишкердиктин субъекттерине 

текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын талаптарына ылайык текшерүү жүргүзүү боюнча иштерди жөнгө 

салуучу ченемдик укуктук актыларды бузуу менен текшерүү жүргүзүүсү; 

3) "Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби 

жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген текшерүүлөрдү 

жүргүзүү принциптерин сактабай коюу; 

4) текшерүү жүргүзүүдө айып пулдарды жана башка төлөмдөрдү түздөн-

түз накталай түрдө алуу; 

5) тиешелүү банктык алыш-бериш эсеби жана кредиттик-кассалык 

мекемелер аркылуу эсептешүү жүргүзбөө; 

6) текшерүүнүн предметине тиешеси жок документтерди, маалыматтарды 

жана түшүндүрмөлөрдү талап кылуу; 

7) мыйзамдарды бузуу менен алынган ишкердик субъекттери жөнүндөгү 

маалыматтарды топтоо, сактоо, пайдалануу жана жайылтуу; 

8) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды 

кошпогондо, ишкердик субъекттери менен макулдашпай туруп текшерүү 

мезгилинде алынган мамлекеттик, коммерциялык жана башка мыйзам менен 

корголуучу купуя сырларды жайылтуу; 
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9) бекитилген планы жок туруп пландуу текшерүү жүргүзүү; 

10) "Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби 

жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген убакыт 

интервалдарын бузуу менен пландуу текшерүүлөрдү жүргүзүү; 

11) мурунку пландуу текшерүүдө камтылган иш мезгилин пландуу 

текшерүүгө киргизүү; 

12) пландуу текшерүү жүргүзүү жөнүндө ишкердик субъектисинин жазуу 

жүзүндөгү кабарлоосу тууралуу талапты аткарбоо; 

13) текшерүү жүргүзүү жөнүндөгү билдирүүнүн мөөнөтүн бузуу; 

14) пландуу текшерүү жүргүзүүдө текшерүү баракчаларынын жоктугу; 

15) пландан тышкаркы текшерүү жүргүзүүгө талаптарды бузуу; 

16) ишкердик субъекттери менен байланышкан үчүнчү жактардан, 

зарылчылыгы жок болсо, документтердин көчүрмөсүн жана/же маалыматтарды 

талап кылуу; 

17) ишкердик субъекттери менен байланышкан үчүнчү жактардан 

текшерилип жаткан субъекттин ишине тиешелүү болбогон маалыматтарды 

жана/же документтердин көчүрмөлөрүн талап кылуу; 

18) контролдук текшерүүнү коюлган максаттардын алкагынан ашыкча 

жүргүзүүгө - мурунку текшерүүдө аныкталган ишкердик субъектисинин эреже 

бузууларын четтетүүнү гана текшерүүгө албастан башка кошумча маселелерди 

да текшерүү; 

19) белгиленген эреже бузууларды жоюу үчүн текшерилүүчү субъектке 

берилген мөөнөт аягына чыкканга чейин контролдук текшерүү жүргүзүү; 

20) негизсиз кайра текшерүүлөрдү жүргүзүү; 

21) даттанууларды кароо жана ал боюнча чечим кабыл алуу мөөнөтүн 

бузуу;  

22) даттануу боюнча жүйөсүз чечим кабыл алуу; 

23) пландуу текшерүүнүн бардык маселелери боюнча кайра текшерүү 

жүргүзүү - пландуу текшерүүнүн даттанылган гана жыйынтыгы кайра 

текшерүүгө алынат; 

24) текшерүү жүргүзүү тартибин бузуу; 

25) ишкердик субъекттеринин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 

каралбаган талаптарды сактоосун контролдоо;  

26) ишкердик субъектисине жазуу жүзүндөгү эскертүү бербөө; 

27) эреже бузууларды четтетүү жөнүндө кабарлоо жиберүүнүн мөөнөтүн 

бузуу; 
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28) контролдук текшерүүнүн жүрүшүндө эреже бузуулар четтетилбеген 

фактылар аныкталса, ыйгарым укуктуу органдын кызмат адамы тарабынан 

мыйзамга ылайык ишкердик субъектисине карата таасир этүү чараларын 

көрбөө;  

29) түрдүү ыйгарым укуктуу органдардын текшерүүнүн бир эле предмет 

боюнча ишкердик субъектке текшерүү жүргүзүүсү; 

30) ошол текшерүү жүргүзүлгөн учурдан тартып 3 жыл өткөндөн кийин, 

пландуу текшерүүдө камтылган мезгил үчүн ишкердик субъектисинин ишине 

текшерүү жүргүзүү; 

31) ыйгарым укуктуу органдын кызмат адамы болуп саналбаган же жазма 

буйрукта көрсөтүлбөгөн адамдардын текшерүү жүргүзүүсү; 

32) текшерүү жүргүзүүнүн белгиленген мөөнөтүн бузуу;  

33) текшерүү жүргүзүү мөөнөтүн узартуу жөнүндө соттун чечимине 

даттанууга тоскоол болуу; 

34) китепке, ал жок учурда - текшерүү актысына текшерүү жөнүндө 

жазбай коюу же толук эмес жазуу киргизүү; 

35) кызмат адамы кызматтык күбөлүгүн же текшерүү жөнүндө жазма 

буйругун көрсөтпөөсү; 

36) кызмат адамынын текшерилүүчү субъекттин жумуш эмес мезгилинде 

анын аймагына же жайларына кирүүсү;  

37) текшерүү актысын түзбөө; 

38) белгиленген форманы бузуу менен акт түзүү (нускасынын саны, 

каралган маалыматтарды толук эмес көрсөтүү же көрсөтпөй коюу); 

39) текшерүү актысына кошумча документтерди, алардын ичинде 

үлгүлөрдү (сынамыктарды) алууну кошкондо, жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн 

материалдарын, жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жана экспертизалардын 

протоколдорун тиркебей коюу; 

40) тиркемелердин көчүрмөлөрү менен текшерүү актысынын бир нускасын 

тил кат аркылуу текшерилүүчү субъектке же анын кызмат адамына тапшырбай 

коюу же тапшыргандыгы жөнүндө кабарлоо менен почта байланышы аркылуу 

жибербей коюу; 

41) текшерилүүчү субъектке же анын кызмат адамына текшерүү актысына 

кол коюуга же текшерүү актысына макул эместиги жөнүндөгү жазууга 

мүмкүнчүлүк бербөө; 
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42) администрациялык жоопкерчилик жөнүндөгү мыйзамда каралган 

тартипти бузуу менен администрациялык укук бузуу тууралуу протоколду 

түзүү же түзбөй коюу; 

43) текшерүүнүн жыйынтыктарын тариздөөдө Кыргыз Республикасынын 

мамлекеттик, коммерциялык же башка мыйзам менен корголуучу жашыруун 

сыр жөнүндөгү мыйзамда каралган талаптарды сактабай коюу; 

44) ыйгарым укуктуу органдын жана анын кызмат адамдарынын ушул 

Жободо белгиленген милдеттерин аткарбоосу. 

  

    Ишкердик субъекттерине 

текшерүүлөрдү 

жүргүзүүнүн тартиби 

жөнүндө жобого 

тиркеме 

  

Форма  

Ишкердик субъекттеринин инспектордук 

текшерүүлөр 

КИТЕБИ  
_______________________________________________________________ 

(ишкердик субъектисинин толук аталышы, дареги) 

  

№ Текшерү

ү 

жүргүзүү

чү 

ыйгарым 

укуктуу 

органды

н 

аталыш

ы 

Кызмат 

адамынын 

(адамдарын

ын) аты-

жөнү, 

кызматы, 

күбөлүгүнүн 

номери, 

жазма 

буйруктун 

реквизиттер

и 

Текшерүүн

үн түрү 

жана 

маселеси 

Текшерү

ү 

жүргүзү

ү 

башталг

ан жана 

аяктага

н дата 

Купуя 

маалыматт

ы ишкердик 

субъектисин

ин 

макулдугусу

з таркатпоо 

жөнүндө 

милдеттенм

е, кызмат 

адамынын 

колу 

Эскерт

үү 

1 2 3 4 5 6 7 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БУЗУУЛАР 

ЖӨНҮНДӨ КОДЕКСИ 

Бишкек шаары, 2017-жылдын 13-апрели № 58 

6-глава. Жаза чаралары 

24-берене. Жаза чарасы түшүнүгү жана анын максаттары 

1. Жаза чарасы бузуу жасагандыгы үчүн мамлекет тарабынан 

колдонулуучу таасир этүүчү чара болуп саналат. 

2. Жеке адамга карата жаза чарасы укук тартибин калыбына келтирүү жана 

адамды Кыргыз Республикасынын Конституциясы менен мыйзамдарын 

сактоонун рухунда тарбиялоо, ошондой эле жеке адамдын өзү сыяктуу эле, 

башка адамдар тарабынан да жаңы бузууларды жасоону болтурбоо максатында 

колдонулат. 

3. Жаза чарасы юридикалык жакка карата укук тартибин калыбына 

келтирүү жана юридикалык жактын өзү сыяктуу эле, башка жактар тарабынан 

да жаңы бузууларды жасоону болтурбоо максатында колдонулат. 

25-берене. Жаза чарасынын түрлөрү 

Бузууларды жасагандыгы үчүн жаза чараларынын төмөнкүдөй түрлөрү 

колдонулат: 

1) эскертүү; 

2) айып пул. 

26-берене. Эскертүү 

Эскертүү ыйгарым укуктуу орган тарабынан жазуу жүзүндө чыгарылат 

жана келечекте буга окшогон бузууларга жол бербөө максатын көздөйт. 

Эскертүү, ушул Кодекстин Өзгөчө бөлүгүндө каралган учурларда, зыяндуу 

кесепеттерге алып келбеген бузууларды жасаганда колдонулушу мүмкүн. 

27-берене. Айып пул 

1. Айып пул акчалай жаза чарасы болуп саналат, бузууларды жасагандыгы 

үчүн жеке жана юридикалык жактарга ушул Кодексте белгиленген учурларда, 

өлчөмдө жана тартипте салынат. 

2. Айып пул эсептик көрсөткүчтөр менен эсептелет. 

3. Айып пул өлчөмү боюнча төмөнкүдөй сегиз категорияга бөлүнөт: 

toktom://db/98840
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429 
 

119-120-1, 128 жана 130-135-беренелерди кошпогондо, 19-главада каралган 

бузуулар үчүн юридикалык жактарга карата жеке жактар үчүн көрсөтүлгөн 

айыл пулдардын өлчөмдөрү колдонулат. 

1) 1-категориядагы айып пул: жеке адамдар үчүн - 10 эсептик көрсөткүч, 

юридикалык жактар үчүн - 50 эсептик көрсөткүч; 

2) 2 категориядагы айып пул: жеке адамдар үчүн - 30 эсептик көрсөткүч, 

юридикалык жактар үчүн - 130 эсептик көрсөткүч; 

3) 3-категориядагы айып пул: жеке адамдар үчүн - 55 эсептик көрсөткүч, 

юридикалык жактар үчүн - 170 эсептик көрсөткүч; 

4) 4-категориядагы айып пул: жеке адамдар үчүн - 75 эсептик көрсөткүч, 

юридикалык жактар үчүн - 230 эсептик көрсөткүч; 

5) 5-категориядагы айып пул: жеке адамдар үчүн - 100 эсептик көрсөткүч, 

юридикалык жактар үчүн - 280 эсептик көрсөткүч; 

6) 6-категориядагы айып пул: жеке адамдар үчүн - 125 эсептик көрсөткүч, 

юридикалык жактар үчүн - 350 эсептик көрсөткүч; 

7) 7-категориядагы айып пул: жеке адамдар үчүн - 150 эсептик 

көрсөткүчтө, юридикалык жактар үчүн - 450 эсептик көрсөткүч; 

8) 8-категориядагы айып пул: жеке адамдар үчүн - 175 эсептик көрсөткүч, 

юридикалык жактар үчүн - 550 эсептик көрсөткүч. 

(КР 2019-жылдын 21-февралындагы N 29 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

 

24-глава. Атмосфераны, жерди, жер казынасын, 

сууларды, башка жаратылыш ресурстарын 

коргоо чөйрөсүндөгү башкаруу тартибине каршы 

бузуулар 

Эскертүү. 1. Ушул Кодекстин 162-167, 169, 172, 174 жана 175-

беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер экологиялык жана 

техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым 

укуктуу орган тарабынан каралат. 

2. Ушул Кодекстин 168, 170 жана 171-беренелеринде каралган бузуулар 

жөнүндө иштер экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана 

көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган жана айлана-чөйрөнү коргоо 

чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат. 
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3. Ушул Кодекстин 173-беренесинде, 177-183-беренелеринде каралган 

бузуулар жөнүндө иштер экологиялык жана техникалык коопсуздукту 

контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган жана 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан каралат. 

4. Ушул Кодекстин 176-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө иштер 

экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө 

боюнча ыйгарым укуктуу орган, айлана-чөйрөнү коргоо чөйрөсүндөгү ыйгарым 

укуктуу орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан 

каралат. 

(КР 2019-жылдын 15-февралындагы N 25 Мыйзамынын редакциясына 

ылайык) 

162-берене. Атмосфераны коргоо боюнча талаптарды бузуу 

Өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарын, алардын өсүүсүнө түрткү 

берүүчүлөрдү, минералдык жер семирткичтерди же башка препараттарды 

урунуу эрежелерин бузуу атмосферанын бузулушуна алып келсе, - 

4-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

163-берене. Булгоочу заттарды атмосферага чыгарууну жүзөгө 

ашыруу тартибин бузуу 

Булгоочу заттарды атмосферага чыгарууну жүзөгө ашыруу тартибин бузуу 

- 

5-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

164-берене. Атмосфераны пайдалануу эрежелерин бузуу 

Атмосфералык абаны негизги өндүрүштүк багыттагы чийки зат катары 

пайдалануу эрежелерин бузуу - 

5-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

165-берене. Атмосферанын жана атмосфералык кубулуштардын 

абалын жасалма өзгөртүүгө багытталган ишти жүзөгө ашыруу тартибин 

бузуу 

Чарбачылык максаттарда атмосферанын жана атмосфералык 

кубулуштардын абалын жасалма өзгөртүүгө багытталган ишти жүзөгө ашыруу 

тартибин бузуу, - 

5-категориядагы айып пул салууга алып келет. 
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166-берене. Булгоочу заттарды камтуу ченемдеринен ашып кеткен 

транспорттук жана башка кыймылдуу каражаттарды эксплуатациялоого 

чыгаруу 

Иштеп жаткан мезгилде тышка бөлүп чыгарган газында булгоочу 

заттардын камтылышы, же физикалык факторлордун таасиринин деңгээли 

белгиленген ченемдерден ашып кеткен автомобилдерди, самолетторду, 

кемелерди же башка кыймылдуу каражаттарды же болбосо орнотмолорду 

эксплуатациялоого чыгаруу, - 

3-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

167-берене. Бөлүп чыгарууда булгоочу заттардын камтылышы 

ченемдерден ашып кеткен автомототранспорттук жана кыймылдуу башка 

каражаттарды эксплуатациялоо 

Бөлүп чыгарууда булгоочу заттардын камтылышы белгиленген 

ченемдерден ашып түшкөн автомототранспорттук же башка кыймылдуу 

каражаттарды же болбосо орнотмолорду эксплуатациялоо, - 

4-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

168-берене. Жаратылыш-корук фондунун аймактарын жана 

обьекттерин пайдалануу тартибин бузуу 

Жаратылыш-корук фондунун аймактарын же объекттерин пайдалануу 

тартибин бузуу - 

3-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

169-берене. Сууларды булгануудан жана таштандылардан коргоо 

боюнча талаптарды бузуу 

Таштандыларды ыргытуу белгиленген ченемдерден ашып кетип, 

суулардын булгануусуна же таштандыга толуп, бүтөлүүсүнө алып келсе, - 

5-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

170-берене. Жерлерди пайдалануу эрежелерин бузуу 

Жерлерди пайдалануу эрежелерин, анын ичинде жерлерди пайдаланууда 

жаратылышты коргоо режимдеринин талаптарын бузуу, - 

2-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

171-берене. Токой фондусунун жерлерин пайдалануу тартибин бузуу 

Мамлекеттик токой фондунун жерлерин пайдалануу тартибин бузуу, - 

3-категориядагы айып пул салууга алып келет. 
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172-берене. Күрдүү кыртыштын катмарын алуу, сактоо жана 

жаткыруу шарттарын аткарбоо 

Күрдүү кыртыштын катмарын алуу, сактоо же жаткыруу шарттарын 

аткарбоо - 

3-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

173-берене. Жерге жайгаштыруу эрежелерин бузуу 

1. Жерге жайгаштыруу долбоорлорунун жоболорун бузуу - 

2-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

2. Товардык айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүү үчүн айыл чарбасы 

багытындагы жер участокторун пайдалануу тартибин бузуу - 

3-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

174-берене. Жер казынасы жөнүндө мыйзамды бузуу 

1. Пайдалуу кендер жаткан аянттарга курулуштарды куруу тартибин бузуу 

- 

4-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

2. Пайдалуу кендер чыккан жерлерди сарамжалдуу пайдалануу талаптарын 

бузуу - 

3-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

3. Маркшейдердик документтерди жоготуу - 

3-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

4. Пайдалуу кендерди иштетүү эрежелерин бузуу - 

4-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

5. Мунай же газ бургулоочу скважиналарда, кен чыккан жерлерде же 

болбосо мунай заттарын, ууландыруучу, башка жарылгыч же уулуу заттарды 

ташууда өрттөргө, кырсыктарга жол бербөө же аларды жоюу эрежелерин бузуу 

- 

5-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

6. Жер казынасын пайдаланууга атайын уруксаттын (лицензиянын) өзгөчө 

шарттарын бузуу - 

8-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

175-берене. Жер казынасын геологиялык изилдөө боюнча иштерди 

жүргүзүү эрежелерин бузуу 

Жер казынасын геологиялык изилдөө боюнча иштерди жүргүзүү 

эрежелерин бузуу - 
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3-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

176-берене. Жаратылыш ресурстарын пайдалануу лимиттеринен 

ашып түшүү 

Жаратылыш ресурстарын пайдалануу лимиттеринен ашып түшүү - 

8-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

177-берене. Суу ресурстарын сактоо эрежелерин бузуу 

Суу ресурстарын сактоо эрежелерин бузуу - 

3-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

178-берене. Суу фондунун жерлерин пайдалануу эрежелерин бузуу 

Суу коргоо зоналарында же суу фондунун жерлеринде чарбалык иштин 

режимин бузуу, суу фондунун жерлерин багыты боюнча пайдаланбоо - 

3-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

179-берене. Атайын суу пайдалануу эрежелерин бузуу 

Атайын суу пайдалануу же гидротехникалык жумуштарды жүргүзүү 

эрежелерин бузуу - 

3-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

180-берене. Сугат суу менен камсыз кылуу үчүн ирригациялык 

системаны пайдаланууну жана күтүүнү бузуу 

Айыл чарба багытындагы калктуу конуштардын ичиндеги жерлерди жана 

башка жерлерди сугат суу менен камсыз кылуу үчүн белгилүү ирригациялык 

системаны пайдалануу жана күтүү эрежелерин бузуу - 

2-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

181-берене. Суу бөлүштүрүү эрежелерин жана сууну пайдалануу 

эрежелерин бузуу 

Айыл чарба багытындагы калктуу конуштардын ичиндеги жерлерди жана 

башка жерлерди сугаруу үчүн белгиленген суу бөлүштүрүү эрежелерин жана 

суу пайдалануу эрежелерин бузуу - 

2-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

182-берене. Менчигинин формасына карабастан жерлердеги табигый 

жана маданий жайыт жерлерин бузуу 

1. Жайытты жүгүртүүгө ылайык эс алууга бөлүнгөн табигый жайыт 

жерлеринде малды жайууну же белгиленген мөөнөттөн мурда жаюуну, 

ошондой эле тиешелүү уруксаты жок, табигый жана маданий жайыттар 
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аркылуу мал айдоону билдирген менчигинин формасына карабастан 

жерлердеги табигый жана маданий жайыт жерлерин бузуу, - 

4-категориядагы айып пул салууга алып келет.  

2. Менчигинин формасына карабастан жерлердеги табигый жана маданий 

жайыттарда өсүп турган чөптөр аркылуу автомобиль, трактор, комбайн жана 

башка транспорт каражаттары менен өтүү - 

3-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

183-берене. Жайыттарды жана чабындыларды пайдалануунун 

белгиленген режимин бузуу 

Жайыттарды жана чабындыларды башкаруу жана пайдалануу боюнча 

жамааттын планында белгиленген, белгиленген тартипте кабыл алынган жана 

күчүнө кирген режимди бузуу, - 

4-категориядагы айып пул салууга алып келет. 
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