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Турмуш тиричилик таштандыларына жасалган мамиле жаатындагы Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарынын жыйнагы.
жыйнагы. 1 бѳлүм / Сборник законов Кыргызской Республики в области
обращения с твердыми бытовыми отходами. часть 1/ [сост. Составители: Т. Филкова, Т.
Мусуралиев, М. Рогожин, О. Элеманов, М. Ильязов]. – Бишкек: 2006. 613 с.
Турмуш тиричилик таштандыларына жасалган мамиле жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын
жыйнагы ишкерлерден жана коомчулуктардан ташталган катуу турмуш-тиричилик таштандылары жонүндогү маселелерди
алып баруучу адистерүчүн даярдалды.
Сборник законов Кыргызской Республики в области обращения с твердыми бытовыми отходами предназначен для
специалистов, занимающихся вопросами управления твердыми бытовыми отходами, предпринимателей и общественности.
Жыйнактын чыгарылышы ПРООНдун проектиси «Кыргызстандагы таштандыларды жѳнгѳ салуучу муниципалдык
системанын мүмкүнчүлүгүн киңейтүү жана потенциалын жогорулатуу» тарабынан жүргүзүлдү.
Выпуск сборника осуществлен проектом ПРООН «Повышение потенциала и расширение возможностей
муниципальной системы управления отходами в Кыргызстане».
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Управление бытовыми отходами – одна из важнейших отраслей жизнеобеспечения
городов,

поселков и сел нашей республики. Для принятия оптимизированного решения

необходимо знать существующее положение вещей, понимать основные факторы, влияющие на
решение проблемы. Мировая практика (и кыргызская в том числе) показывает необходимость
системного подхода, т.е. организации системы управления отходами через взаимосвязанные
управленческие, экономические и технические решения.
Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами (ТБО) впрямую
зависит от согласования институциональной и законодательной систем.
К приоритетным задачам в этой области можно отнести:
- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей обращение с ТБО,
- рациональное использование экономических законов и отношений в управлении и хозяйственной
деятельности (выявление и использование материальных интересов граждан, побуждающих их к
выполнению требований экономических законов),
- совершенствование кредитного и налогового регулирования хозяйственной деятельности
государственных и коммерческих предприятий,
- государственное регулирование цен на энергоносители и энергоресурсы,
- определение рациональной структуры и направлений бюджетной политики.
Этому по мере своих возможностей будет способствовать данное издание — «Сборник
законов Кыргызской Республики в области обращения с твердыми бытовыми отходами» часть 1, в
котором собраны законодательные акты, регулирующие управление
отходами.

Группа реализации проекта ПРООН
«Повышение потенциала и расширение
возможностей муниципальной системы
управления отходами в Кыргызстане»

твердыми бытовыми

Бишкек шаары, Ѳкмѳт Үйү 2001-жылдын 13-ноябры N 89
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ
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2001-жылдын 18-октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин
Мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан кабыл алынган

Ушул Мыйзам ѳндүрүш жана керектѳѳ калдыктары менен иштѳѳ жаатындагы

мамлекеттик саясатты аныктайт жана ѳндүрүш менен керектѳѳнүн калдыктары
менен иштѳѳ учурунда алардын айлана-чѳйрѳгѳ жана адамдын ден соолугуна

тийгизген терс таасирин четтетүүгѳ, ошондой эле аларды чийки заттын кошумча
булагы катары чарбалык жүгүртүүгѳ толук тартууга кѳмѳктѳшүүгѳ арналган.
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1. Ушул Мыйзам ѳндүрүш жана керектѳѳ калдыктарын (мындан ары калдыктар)
түзүү, чогултуу, сактоо, пайдалануу, зыянсыздандыруу, ташуу жана кѳмүү,

ошондой эле калдыктар менен иштѳѳдѳ мамлекеттик башкаруу, кѳзѳмѳлдѳѳ жана
контролдоо жаатындагы мамилелерди жѳнгѳ салат.

2. Калдыктар менен иштѳѳ жагынан мамилелер Кыргыз Республикасынын ушул

Мыйзамы жана башка ченемдик-укуктук актылары жана ошондой эле эл аралык
келишимдер менен жѳнгѳ салынат.

3. Радиоактивдүү калдыктар менен иштѳѳ, зыяндуу заттардын атмосферага

чыгарылышы жана алардын суу объекттерине келип куюлушу атайын мыйзамдар
менен жѳнгѳ салынат.

2-статья. Ушул Мыйзамда колдонулуучу тү
түшүнүктѳ
ктѳр

Ушул Мыйзамда тѳмѳнкүдѳй терминдер жана аныктамалар колдонулат:

калдыктарды кѳмүү - калдыктарды изоляциялоо, ал булгай турган заттардын

айлана-чѳйрѳгѳ келип түшүшүн четтетүүгѳ багытталган жана бул калдыктарды
андан ары пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат;

калдыктарды пайдалануу - калдыктарды продукция ѳндүрүү жана башка иштерди
(кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү) аткаруу же энергия алуу үчүн пайдалануу;

компетенттүү орган - айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча мамлекеттик орган, ал ѳзү

жѳнүндѳгү Жобого ылайык айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча ыйгарым укуктарга ээ
болот жана калдыктар менен иштѳѳ жаатындагы ишти координациялайт;

калдыктарды жайгаштыруу лимити - региондогу экологиялык кырдаалды эске алуу
менен белгилүү мѳѳнѳткѳ жайгаштырууга уруксат берилген жана юридикалык же
жеке жакка белгиленген калдыктардын еңежогорку саны;

аз калдыктуу технология - продукцияны ѳндүрүү процесси, мында продукциянын
бирдигин ѳндүрүү учурунда бул продукцияны алуунун учурдагы демейки
ыкмасына салыштырганда аз сандагы калдык келип чыгат;

калдыктарды зыянсыздандыруу - айлана-чѳйрѳгѳ жана адамга тийгизген

коркунучтуу таасирин азайтууга алып келүүчү атайын орнотмолордо калдыктарды
иштетүү (анын ичинде ѳрттѳѳ);

калдыктар менен иштѳѳ - калдыктарды чогултуу, сактоо, пайдалануу,

зыянсыздандыруу, ташуу жана кѳмүү менен байланышкан иштин бардык түрлѳрү;
калдыктарды жайгаштыруу объекти - полигондор, топтогучтар, таштандылар,

шламсактагычтар, уулуу заттарды сактагычтар, тоо тектеринин калдыктары жана
калдыктарды сактоо жана кѳмүү үчүн атайын жабдылган башка жерлер;

коркунучтуу калдыктар - ѳзүнүн курамында коркунучтуу касиеттердин бирин

камтыган (уулуу, жугуштуу, жарылуучу, тутануучу, жогорку реакциялуу кудурети)
жана ушундай санда жана ушундай түрдѳ ѳз алдынча, ошондой эле башка

заттарга аралашкан учурда адамдын ден соолугу же айлана-чѳйрѳ үчүн түздѳн-түз
же потенциалдуу коркунуч туудуруучу заттарды камтыган калдыктар
(радиоактивдүү калдыктардан башка);

ѳндүрүш калдыктары - продукцияны ѳндүрүү же иштерди аткаруу процессинде
түзүлгѳн жана ѳзүнүн керектѳѳ касиеттерин толугу менен же жарым-жартылай

жоготкон материалдын, чийки заттын, жарым фабрикаттын калдыктары, ошондой
эле ѳндүрүш процессинде түзүлгѳн жана бул ѳндүрүштѳ колдонулбай турган
кѳмѳкчү заттар;

керектѳѳ калдыктары - иш жүзүндѳ же моралдык жактан эскирүүдѳн улам ѳзүнүн
керектѳѳ сапаттарын жоготкон буюмдар, материалдар жана заттар. Керектѳѳ

калдыктарына, ошондой эле адамдардын жашоо-тиричилик процессинде келип
чыккан турмуш-тиричиликтин катуу калдыктары кирет;

калдыктардын паспорту - калдыктардын сапаттык же сандык мүнѳздѳмѳсүн
тастыктаган документ;

калдыктарды жайгаштыруу - калдыктарды сактоо жана кѳмүү боюнча ар кандай
иш-аракеттер;

калдыктарды транс чек аралык ташуу - башка мамлекеттин юрисдикциясында

болгон райондон калдыктарды Кыргыз Республикасынын юрисдикциясындагы
районго/же ал аркылуу ар кандай ташуу;

калдыктарды сактоо - калдыктарды кѳмүү, зыянсыздандыруу же пайдалануу
максатында алып чыкканга чейин аларды атайын жабдылган топтогучтарда
сактоо;

экологиялык экспертиза - экологиялык тобокелдиктин жана белгиленип жаткан

чечимдерди турмушка ашыруунун деңеээлин аныктоо, аны ишке ашыруу айланачѳйрѳнүн жана жаратылыш ресурстарынын абалына тике же кыйыр түрдѳ таасир
берет.

3-статья. Калдыктар менен иштѳѳ
иштѳѳ жаатындагы мамлекеттик саясаттын негизги

принциптери

Калдыктар менен иштѳѳ жаатындагы мамлекеттик саясаттын негизги
принциптери:

аз калдыктуу технологиялык процесстерди ѳздѳштүрүүнүн артыкчылыктуулугу;
калдыктарды чарбалык жүгүртүүгѳ тартуу үчүн экономикалык стимулдаштыруу
механизмдерин пайдалануу;

жаратылышты коргоо жана санитардык мыйзамдардын талаптарын бузгандыгы
үчүн жоопкерчиликтин сѳзсүз түрдѳ боло тургандыгы;

калдыктар менен иштѳѳ боюнча чечимдерди кабыл алууда экологиялык
экспертизаны милдеттүү түрдѳ жүргүзүү;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык калдыктар менен иштѳѳ
жаатындагы маалыматтарды ээн-эркин алуу;

улуттук таламдарды коргоону эске алуу менен, калктын кызыкчылыктарын
козгогон чечимдерди кабыл алуу болуп саналат.
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Калдыктар менен иштѳѳ
иштѳѳ жаатындагы мамлекеттик органдардын ыйгарым
укуктары

4-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдарынын ыйгарым укуктары
Калдыктар менен иштѳѳ жаатындагы жергиликтүү мамлекеттик

администрациялардын жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын
ыйгарым укуктарына тѳмѳнкүлѳр кирет:

калдыктар менен байланышкан апааттарды, авариялардын алдын алуу боюнча
чараларды кѳрүү;

калдыктар менен байланышкан апааттардын, авариялардын кесепеттерин жоюу
боюнча чараларды жүзѳгѳ ашыруу;

калдыктар менен иштѳѳ жаатындагы региондук программаларды иштеп чыгуу
жана турмушка ашыруу, ошондой эле мамлекеттик программаларды аткаруу;
калдыктар менен иштѳѳ жаатында ѳздѳрүнүн аймагында жайгашкан
ишканалардын жана уюмдардын ишине контролдук кылуу;

калдыктарды иштетүү, кайра иштетүү жана кѳмүү боюнча жеңе объекттерди
курууну, иштеп жаткан объекттерди кеңейтүүнү жана реконструкциялоону

каржылоо үчүн юридикалык жана жеке жактардын, жергиликтүү бюджеттин жана
бюджеттен тышкаркы фонддордун каражаттарын чогултууну уюштуруу;

калдыктарды чогултуунун сарамжалдуу тутумун уюштуруу, ал компоненттерди ѳзѳзүнчѳ чогултууну (тамак-аш калдыктары, түстүү жана кара металл, текстиль,
айнек, кагаз жана башкалар), калдыктарды сактоону, дайыма ташып чыгууну,
зыянсыздандырууну, утилдештирүүнү, ошондой эле ведомствого караштуу
аймакты кайра культивациялоону карайт;

калкты калдыктар менен иштѳѳ, алардын сакталышынын абалы жана региондо
кайра иштетүү боюнча маалымат менен кабардар кылуу.
5-статья. Компетенттүү
Компетенттүү органдын ыйгарым укуктары
Компетенттүү органдын ыйгарым укуктарына тѳмѳнкүлѳр кирет:

калдыктар менен иштѳѳгѳ байланышкан документтерди мамлекеттик
экспертизадан ѳткѳрүү;

калдыктар менен экологиялык жактан коопсуз иштѳѳ тартибин жѳнгѳ салган жана
айлана-чѳйрѳ жана адамдын ден соолугу үчүн калдыктардын коопсуздугунун
талаптарын белгилеген эрежелерди жана ченемдерди иштеп чыгуу;
калдыктардын кадастрын киргизүүнү уюштуруу;

ѳндүрүштүн жана керектѳѳнүн калдыктары келтирген зыяндын ордун толтуруу

талабын коюу менен бирдикте калдыктардын ээлеринин эсебинен аларды жоюуну
уюштуруу;

калдыктар менен иштѳѳ жаатындагы мамлекеттик органдардын, жергиликтүү ѳз
алдынча башкаруу органдарынын, юридикалык жана жеке жактардын ишин
контролдоо жана кѳзѳмѳлдѳѳ;

калдыктар менен иштѳѳ жаатындагы эл аралык кызматташууну жүзѳгѳ ашыруу, эл
аралык тажрыйбаны иликтѳѳ, жалпылоо жана таркатуу;

калдыктар менен иштѳѳ боюнча маалыматтар менен коомчулуктун кабардар
болушун камсыз кылуу.

III БѲЛҮМ

Калдыктар менен иштѳѳ
иштѳѳ учурундагы талаптар
6-статья. Ишканаларды, курулуштарды жана башка объекттердидолбоорлоо,

куруу жана реконструкциялоо учурундагы талаптар

Иштеп жаткан ишканаларды, курулуштарды жана таштандыларды кайра

иштетүүчү заводдорду, уулуу калдыктарды зыянсыздандыруу жана утилге чыгаруу
боюнча полигондорду жана башка объекттерди долбоорлоо, куруу жана
реконструкциялоо учурунда юридикалык жана жеке жактар:

калдыктар менен иштѳѳ жаатында айлана-чѳйрѳнүн сапатынын белгиленген
стандарттарын, ченин жана башка ченемдерин сактоого;

долбоорду турмушка ашыруу башталганга чейин калдыктар менен иштѳѳгѳ

байланышкан ишти жѳнгѳ салган долбоорлорго жана башка документацияга

мамлекеттик экологиялык экспертизанын еңекорутундусун алууга милдеттүү.
7-статья. Иштеп жаткан ѳндү
ндүрүштѳ
штѳрдү
рдү пайдалануу учурундагы талаптар
1. Иштеп жаткан ѳндүрүштѳрдү пайдалануунун жүрүшүндѳ юридикалык жана жеке
жактар:

топтолгон калдыктарды инвентарлаштырууну жүргүзүүгѳ жана ишенимдүү
маалыматты статистикалык жана компетенттүү органдарга берүүгѳ;

калдыктар менен иштѳѳ жаатындагы ѳндүрүштүк контролду жүргүзүүгѳ;

калдыктар менен иштѳѳ боюнча зарыл маалыматты компетенттүү органга берүүгѳ;
авариялык кырдаалдардын алдын алуу боюнча талаптарды сактоого;

экологиялык терс кесепеттери бар ѳзгѳчѳ кырдаал келип чыккан учурда бул

жѳнүндѳ компетенттүү органга, жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарына
жана калкка тез арада маалымдоого;

калдыктарды транс чек аралык ташуу учурунда Коркунучтуу калдыктарды транс
чек аралык ташууга жана аларды жок кылууга контролдук жѳнүндѳ Базель

конвенциясынын, ушул Мыйзамдын жана башка ченемдик-укуктук актылардын
талаптарын жетекчиликке алууга милдеттүү.

2. Экологиялык жактан коопсуз ыкма менен жок кылынбай турган коркунучтуу
калдыктар топтолгон ѳндүрүштѳрдү пайдаланууга тыюу салынат.
8-статья. Калдыктарды жайгаштырууга коюлган талаптар
1. Айлана-чѳйрѳнүн булганышынын булагы болуп калышы күмкүн болгон

калдыктарды ѳз алдынча жайгаштырууга, ошондой эле аларды ишканалардын,

мекемелердин, уюмдардын жана калктуу конуштардын аймагында ѳрттѳѳгѳ тыюу
салынат.

2. Айлана-чѳйрѳнүн булганышынын булагы болуп саналган калдыктар атайын

полигондордо же калдыктарды жайгаштыруу үчүн башка бѳлүнгѳн жерлерде жок
кылынууга, кайра иштетилүүгѳ, тазаланууга, сакталууга же кѳмүлүүгѳ, болбосо
атайын орнотмолордо ѳрттѳлүүгѳ тийиш.

3. Калдыктарды жайгаштыруу үчүн объекттерди куруунун ордун тандоону

мамлекеттик бийликтин жергиликтүү органдары (зарыл учурларда коомдук
пикирди эске алуу менен) мамлекеттик экологиялык экспертизанын

еңекорутундусу болгон учурда экологиялык, геологиялык, гидрогеологиялык жана
башка изилдѳѳлѳрдүн негизинде компетенттүү органдын талаптарына ылайык
аныктайт.

4. Калдыктар кѳмүлгѳн жер калдыктар кадастрына киргизилет.

5. Калдыктарды кѳмүү учурунда ал кѳмүлгѳн жердин мониторинги милдеттүү түрдѳ
жүргүзүлѳт. Мониторинг компетенттүү орган менен макулдашылган тартипте
калдыктарды жайгаштыруу объектинин менчик ээси тарабынан жүргүзүлѳт.

6. Калдыктарды жайгаштыруу объектинин менчик ээси бул объектти (же

участкаларды) кайрадан калыбына келтирүү боюнча иш-чараларды жүргүзүүгѳ
милдеттүү.

9-статья. Калктуу конуштарды калдыктардан тазалоого коюлуучу талаптар
1. Калктуу конуштун аймагы калдыктардан дайыма тазаланып турууга тийиш.
2. Баалуу компоненттерди ѳз-ѳзүнчѳ чогултууну, аларды убактылуу сактоону,
дайыма ташып чыгууну жана зыянсыздандырууну караган калдыктарды

чогултуунун сарамжалдуу тутумун уюштурууну жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу
органдары аныктайт жана ал санитардык эрежелердин, гигиеналык жана
экологиялык ченемдердин талаптарына ылайык келүүгѳ тийиш.

3. Калктуу конуштардын аймагын күтүүнүн белгиленген эрежелеринин жана

ченемдеринин сакталышына контролдукту жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу
органдары жана айлана-чѳйрѳнү коргоо жана санитардык-эпидемиологиялык

кѳзѳмѳл жаатындагы мамлекеттик контролдукту жүзѳгѳ ашырган органдар камсыз
кылат.

1010-статья. Коркунучтуу калдыктар менен иштѳѳ
иштѳѳ учурундагы талаптар
1. Иши коркунучтуу калдыктардын топтолушу менен байланышкан юридикалык
жана жеке жактар алар менен иштѳѳ учурунда алардын зыяндуу таасиринен

айлана-чѳйрѳнү жана калкты ишенимдүү коргоону камсыз кылууга милдеттүү.

2. Бардык коркунучтуу калдыктар адамга жана айлана-чѳйрѳгѳ тийгизген зыяндуу
таасиринин даражасы боюнча класстарга бѳлүнѳт.

3. Калдыктын коркунучтуулугунун классы аларды ѳндүрүүчүлѳр тарабынан

айлана-чѳйрѳнү коргоо, санитардык-эпидемиологиялык, тоо жана техникалык
кѳзѳмѳл боюнча мамлекеттик органдар ѳз компетенциясынын чектеринде
бекиткен ченемдик документтерге ылайык аныкталат.

4. Коркунучтуу калдыктарды лицензиянын негизинде бул максаттар үчүн атайын
жабдылган курулуштарда гана жайгаштырууга уруксат берилет.

5. Коркунучтуу калдыктар менен иштеген юридикалык жана жеке жактар

мамлекеттик статистика органы жана компетенттүү орган белгилеген тартипте
коркунучтуу калдыктардын эсебин жүргүзүүгѳ милдеттүү.

1111-статья. Коркунучтуу калдыктарды ташууга коюлган талаптар

1. Коркунучтуу калдыктарды атайын жабдылган транспорт каражаттары менен
гана ташууга жол берилет.

2. Калдыктарды транспорттун белгилүү түрү (автомобиль, темир жол, суу жана

башка транспорт) менен ташуунун тартиби, жүктѳѳ-түшүрүү иштерин аткарууга
талаптар жана экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча башка зарыл
талаптар тиешелүү ченемдик документтер менен аныкталат.

3. Калдыктарды транспорт каражатына жүктѳѳнү жана калдыктарды ташууну

жүзѳгѳ ашыруучу уюм же жеке жак, аларды кабыл алган учурдан тартып жана

аларды белгиленген жерде транспорт каражатынан түшүргѳнгѳ чейин аны менен

коопсуз иштѳѳ үчүн юридикалык жоопкерчиликти бул транспорт каражаты таандык
болгон транспорт уюму тартат.

1212-статья. Калдыктарды транс чек аралык ташуу
1. Калдыктарды жайгаштыруу максатында аларды Кыргыз Республикасынын
аймагына ташып келүүгѳ тыюу салынат.

2. Коркунучтуу жана башка калдыктарды транс чек аралык ташууну мамлекеттик
жѳнгѳ салуу тартибин Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү белгилейт.

3. Бажылык, экологиялык жана санитардык-эпидемиологиялык контролду жүзѳгѳ
ашырган мамлекеттик аткаруу бийлик органдары коркунучтуу жана башка
калдыктарды ташып чыгууга (ташып келүүгѳ) контролду камсыз кылат.
1313-статья. Калдыктар менен иштѳѳ
иштѳѳ боюнча ишти лицензиялоо
1. "Лицензиялоо жѳнүндѳ" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык,

юридикалык жактардын жана адамдардын калдыктар менен иштѳѳ боюнча иши
лицензияланууга тийиш.

IV БѲЛҮМ

Калдыктар менен иштѳѳ
иштѳѳг
ѳѳгѳ контроль
1414-статья. Калдыктар менен иштѳѳ
иштѳѳг
ѳѳгѳ мамлекеттик контроль
1. Калдыктар менен иштѳѳгѳ мамлекеттик контролду компетентүү орган жүзѳгѳ
ашырат.

2. Калдыктар менен иштѳѳ жаатындагы мамлекеттик контроль тѳмѳнкүлѳрдү
камтыйт:

калдыктар менен иштѳѳ боюнча мыйзамдардын талаптарын, анын ичинде эл

аралык макулдашууларда жана келишимдерде каралган талаптарды юридикалык
жана жеке жактардын сакташына контролдук кылуу, бул талаптарды бузууларды
табуу жана аларды жоюу боюнча чара кѳрүү;

калдыктар менен иштѳѳдѳ жаратылышты коргоо, санитардык жана экологиялык
ченемердин аткарылышына контролдук кылуу;

калдыктар жѳнүндѳ берилген маалыматтын жана отчеттун аныктыгына контролдук
кылуу;

калдыктар менен иштѳѳ боюыча маалыматты чогултуу, ылгоо жана талдоо;

иштеп жаткан ѳндүрүштѳрдү талдоо, топтолгон калдыктардын коркунучтуулугунун
кѳлѳмүн жана даражасын азайтуу мүмкүнчүлүктѳрүн жана ыкмаларын табуу,
аларды чийки зат катарында чарбалык жүгүртүүгѳ алда канча толук тартууга
контролдук кылуу;

күнѳѳлүү адамдарды белгиленген тартипте жоопкерчиликке тартуу, жазапул

санкцияларын колдонуу, калдыктар жѳнүндѳ мыйзамды бузуунун натыйжасында
айлана-чѳйрѳгѳ жана адамдын ден соолугуна келтирилген зыяндын ордун
толтуруу жѳнүндѳ доо коюу;

калдыктар менен иштѳѳ жаатындагы ишти чектѳѳ, токтото туруу, токтотуу жѳнүндѳ
чечим кабыл алуу;

калдыктар менен иштѳѳ боюнча маалыматты калктын ээн-эркин алышына
контролдук кылуу.

3. Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары ушул Мыйзамдын 4-статьясында
белгиленген ыйгарым укуктарынын чектеринде калдыктар менен иштѳѳгѳ
контроль кылат.

4. Калдыктар менен иштѳѳ учурунда мамлекеттик контролду жүзѳгѳ ашырган
органдардын чечимдерине Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында
белгиленген тартипте даттанылышы мүмкүн.

1515-статья. Калдыктар менен иштѳѳ
иштѳѳг
ѳѳгѳ ѳнд
ѳндү
ндүрүштү
штүк контроль
Калдыктар менен байланышкан чарбалык ишти жүргүзгѳн уюмдар Кыргыз

Республикасынын мыйзамдарына ылайык, калдыктар менен иштѳѳгѳ ѳндүрүштүк
контролду уюштурат жана жүзѳгѳ ашырат, анын максаты калдыктар менен иштѳѳ

боюнча экологиялык, санитардык жана башка талаптардын аткарылышын
текшерүү болуп саналат.

1616-статья. Калдыктар менен иштѳѳ
иштѳѳг
ѳѳгѳ коомдук контроль
Калдыктар менен иштѳѳгѳ коомдук контролду коомдук уюмдар ѳздѳрүнүн

уставдарына ылайык, эмгек жамааттары же жарандар Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында каралган тартипте жүзѳгѳ ашырат жана мамлекеттик бийлик,

жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары, юридикалык жана жеке жактар,
ушул Мыйзамдын талаптарын сактагандыгын текшерүүнү ѳзүнѳ камтыйт.
V БѲЛҮМ

Калдыктар менен иштѳѳ
иштѳѳд
ѳѳдѳ нормага салуу, мамлекеттик эсепке алуу жана
экономикалык жѳ
жѳнгѳ
нгѳ салуу

1717-статья. Калдыктар менен иштѳѳ
иштѳѳн
ѳѳнү нормага салуу
1. Юридикалык жана жеке жактар калдыктар менен иштѳѳнү жѳнгѳ салган Кыргыз
Республикасынын ченемдик-укуктук актыларын жетекчиликке алууга милдеттүү.
2. Калдыктарды жайгаштыруунун еңежогорку санынын жана алардагы уулуу

заттардын еңежогорку ѳлчѳмүнүн ченемдери калдыктар менен алардагы уулуу
заттар айлана-чѳйрѳдѳ булганч заттардын жол берилген еңежогорку

топтолушунун ченемдеринен ашып кетишине алып келбей турган деңеээлде
белгиленет.

1818-статья. Коркунучтуу калдыктар менен иштѳѳ
иштѳѳ жаатындагы мамлекеттик

эсепке алуу

1. Коркунучтуу калдыктардын топтолушуна тиешеси болгон юридикалык жана жеке
жактар алардын алгачкы сандык жана сапаттык эсебин жүргүзѳт.

2. Коркунучтуу калдыктар менен иштѳѳ жаатындагы мамлекеттик эсепке алуу
статистика боюнча мамлекеттик орган белгилеген тартипте бирдиктүү тутум

боюнча жүргүзүлүп, берилген маалыматтын толук жана ишенимдүү болушун
камсыз кылат. Юридикалык жана жеке жактар эсепти жүргүзѳт жана ѳз

ѳндүрүшүнүн коркунучтуу калдыктарынын, ошондой эле белгиленген тартипте

башка жактан келип түшкѳн калдыктардын бар экендиги, алардын топтолгондугу

жана аларды пайдалануу жѳнүндѳ отчетту статистика органдарына жана
компетенттүү органга берет.

3. Коркунучтуу калдыктар менен иштѳѳ жаатындагы алгачкы эсепке алуу тартибин
компетенттүү орган, ал эми расмий статистикалык эсепке алуу тартибин

компетенттүү орган менен макулдашуу боюнча мамлекеттик орган белгилейт.
1919-статья. Калдыктардын мамлекеттик кадастры
1. Калдыктарды эсепке алуу боюнча маалыматтардын тартипке келтирилген
жыйындысы мамлекеттик кадастрга топтолот.

2. Калдыктардын кадастрын компетенттүү орган бирдиктүү методология боюнча
мамлекеттик классификаторлордун, техникалык-экономикалык жана социалдык
маалыматтын негизинде жүргүзѳт.

3. Калдыктардын кадастрын жүргүзүү тартиби, анын мазмуну компетенттүү орган
тарабынан аныкталат.

2020-статья. Калдыктар менен иштѳѳ
иштѳѳ жаатындагы
жаатындагы экономикалык жѳ
жѳнгѳ
нгѳ салуу
1. Калдыктар менен иштѳѳ жаатындагы экономикалык жѳнгѳ салуу калдыктардын
кѳлѳмүн, коркунучтуулугунун классын жана жайгаштыруу ченемдерин эске алуу
менен аларды жайгаштыруу үчүн акы алуунун негизинде белгиленет.

Калдыктарды белгиленген лимиттерден ашыкча жайгаштыруу үчүн акы тиешелүү
ѳзгѳртүүлѳр менен алынат.

2. Калдыктарды жайгаштыруу үчүн акы алуудан келип түшкѳн каражаттар

мамлекеттик экологиялык фонддордун тутумуна жѳнѳтүлѳт жана жаратылышты
коргоо иш-чараларына жумшалат.

3. Калдыктар менен иштѳѳ жаатындагы экономикалык стимулдаштыруунун жолжоболору жана чаралары, калдыктарды жайгаштыруу үчүн акы алуу жана анын
ѳлчѳмүн аныктоо тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен
белгиленет.

VI БѲЛҮМ

Калдыктар жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ мыйзамды
мыйзамды бузгандык үчүн жоопкерчилик
2121-статья. Калдыктар жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ мыйзамды бузгандык үчүн жоопкерчилик

1. Ѳндүрүш жана керектѳѳ калдыктары жѳнүндѳ мыйзамдын эрежелерин
бузууларга тѳмѳнкүлѳр кирет:

ушул Мыйзамдын, эл аралык макулдашуулар менен келишимдердин талаптарын
сактабоо;

калдыктар менен иштѳѳдѳ айлана-чѳйрѳнүн сапатынын стандарттарын, ченемин
жана башка ченемдерин сактабоо;

калдыктар менен иштѳѳдѳ айлана-чѳйрѳгѳ жана адамдын ден соолугуна, ошондой
эле юридикалык жана жеке жактардын мүлкүнѳ зыян келтирүү;

алгачкы эсепке алуунун талаптарын аткарбоо, мамлекеттик контролдун жана

кѳзѳмѳлдүн тиешелүү органдарына калдыктар менен иштѳѳ боюнча маалыматты
ѳз убагында бербѳѳ же анык эмес маалыматты берүү;

калдыктар менен иштѳѳ боюнча документтерге мамлекеттик экологиялык
экспертизанын еңекорутундусунун жоктугу;

калдыктарды атайын арналбаган жерлерге жайгаштыруу;

контролдун жана кѳзѳмѳлдүн мамлекеттик органдарынын милдеттендирген
талаптарын аткарбоо;

калдыктарды транс чек аралык ташуунун тартибин бузуу;

калдыктарды кѳмүүчү жерлердин мониторингин жана рекультивациясын жүргүзүү
боюнча талаптарды бузуу;

калктуу конуштарды калдыктардан тазалоонун белгиленген тартибин бузуу;
калдыктарды ташуунун белгиленген тартибин бузуу;

2. Еңеүрүш жана керектѳѳ калдыктары жѳнүндѳ мыйзамдарды бузгандыгы үчүн

күнѳѳлүү жеке жана юридикалык жактар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына
ылайык жоопкерчилик тартат.

3. Жоопкерчиликке тартуу юридикалык жана жеке жактарды жарандардын ден

соолугуна жана/же алардын, башка юридикалык жактардын мүлкүнѳ жана айланачѳйрѳгѳ келтирилген зыяндын ордун толтуруудан бошотпойт.

4. Ушул Мыйзамдын талаптарын бузуунун натыйжасында болгон булганууну
кѳрсѳтүлгѳн эреженин бузулушуна жол берген жак жоет.
VII БѲЛҮМ

Корутунду жоболор
2222-статья. Талаштарды чечүү
чечүү

Калдыктар менен иштѳѳ жаатындагы талаштар Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында белгиленген тартипте чечилет.

Эл аралык талаштар эл аралык укуктун ченемдерине ылайык чечилет.
2323-статья. Эл аралык келишимдер
Эгерде Кыргыз Республикасы ратификациялаган эл аралык макулдашууда же
келишимде ушул Мыйзамда камтылгандан башка талаптар каралса, анда эл
аралык келишимдин эрежелери колдонулат.

2424-статья. Ушул Мыйзамдын кү
күчүнѳ кириши
Ушул Мыйзам жарыяланган учурдан тартып күчүнѳ кирет.

Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү ѳзүнүн ченемдик-укуктук актыларын үч айлык
мѳѳнѳттѳ ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

Кыргыз Республикасынын Президенти А. Акаев

Бишкек шаары, Ѳкмѳт Үйү 1999-жылдын 16-июну N 53
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнү коргоо жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ

(КР 2002-жылдын 22-февралындагы N 22 Мыйзамынын,
2003-жылдын 11-июнундагы N 101 Мыйзамынын,

2004-жылдын 11-августундагы N 113 Мыйзамынын,
2005-жылдын 6-августундагы N 124 Мыйзамынын
редакцияларына ылайык)

1999-жылдын 13-майында

Кыргыз Республикасынын Жогорку

Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны

тарабынан кабыл алынган

Жаратылыш жана анын бѳлүктѳрү Кыргыз Республикасынын улуттук энчиси, анын
омоктуу социалдык-экономикалык ѳнүгүшүнүн негизги факторлорунун бири.

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасында жаратылышты пайдалануу жана айлана-

чѳйрѳнү коргоо жаатындагы саясатты белгилейт жана укуктук мамилелерди жѳнгѳ
салат.

I БѲЛҮМ

Жалпы жоболор
1-статья.

мыйзамдары

АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнү

коргоо

жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ

Кыргыз

Республикасынын

Айлана-чѳйрѳнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын сарамжал пайдалануу

жаатындагы мамилелер Кыргыз Республикасынын Конституциясы, ушул Мыйзам,

башка мыйзамдар жана Кыргыз Республикасынын аларга ылайык кабыл алынуучу
башка ченемдик укуктук актылары тарабынан жѳнгѳ салынат.

2-статья. Ушул Мыйзамда пайдаланылган негизги тү
түшүнүктѳ
ктѳр
Ушул Мыйзамда тѳмѳндѳгү негизги түшүнүктѳр пайдаланылат:

жаратылыш ресурстарын арбытып ѳндүрүү - жаратылыш ресурстарынын ордун
толтурууга жана кѳбѳйтүүгѳ же жаратылыш объектилеринин пайдалуу

касиеттерин жогорулатууга багытталган илимий, уюштуруучулук, экономикалык
жана техникалык чаралардын жыйындысы;

жаратылыш ресурстарын калыбына келтирүү - жаратылыштын антропогенндик

таасиринин же табигый күчтѳрүнүн натыйжасында жок болуп кеткен жаратылыш
ресурстарын толуктоо же жаратылыш объектилеринин пайдалуу касиеттерин
күчѳтүү боюнча уюштуруу-техникалык экономикалык жана башка чаралар;

айлана-чѳйрѳгѳ келтирилген зыян - айлана-чѳйрѳнүн абалындагы адамдын
ишинен улам, чѳйрѳнүн булганышынын, жаратылыш ресурстарынын

кунарсызданышынын, жаратылыштын экологиялык тутумдарынын бузулушунун,

бүлүнүшүнүн натыйжасында келип чыккан, адамдын ден соолугуна жана ѳмүрүнѳ,
ѳсүмдүктѳр жана жаныбарлар дүйнѳсүнѳ, материалдык баалуулуктарга айкын
коркунуч келтирген терс ѳзгѳрүүлѳр;

зыяндуу заттардын абага чыгарылышы, агызып чыгарылышы - кандайдыр бир

булгоочу булактардан тышкы чѳйрѳгѳ (атмосфералык абага, суу объектилерине,
жерге) булгоочу заттардын чыгарылышы;

жаныбарлар дүйнѳсү - табигый эркин абалда болгон, экологиялык, экономикалык

жана маданий-ден соолукту чеңеоочу милдеттерди аткаруучу курт-кумурскаларды,
сойлоп жүрүүчүлѳрдү, жырткычтарды, канаттууларды, балыктарды жана башка

жаныбарларды камтыган мыйзам тарабынан корголуучу жаратылыш объектиси
(ресурсу);

коргоо зоналары (айлана-чѳйрѳнү коргоо жаатындагы) - чарбалык иштин терс

таасирин же жаратылыштын табигый күчтѳрүнүн зыяндуу таасирин болтурбай
коюу максатында мыйзам боюнча ѳзгѳчѳ корголуучу режимдеги табигый
мейкиндиктин (жер, суу, кен) бир бѳлүгү;

жашыл зоналар - адам жашаган чѳйрѳгѳ чарбалык иштин терс таасир тийгизишин
болтурбай коюу максатында мыйзам боюнча ѳзгѳчѳ корголуучу режим

белгиленген шаарлардын, ѳнѳр жай борборлорунун айланасында жайгашкан,

токой, калкалап турган жашылдандыруучу ѳсүмдүктѳр ѳскѳн коргоо зоналарынын
бир түрү, жер мейкиндигинин бир бѳлүгү;

курорттук зоналар - курортко тиешелүү санитардык-гигиеналык ден соолукту

чеңеоочу, рекреациялык шарттарды камсыз кылуу максатында мыйзам боюнча
ѳзгѳчѳ корголуучу режим белгиленген курорттун, анын санитардык коргоо

чѳлкѳмдѳрүн камтыган коргоо зоналарынын бир түрү, жер суу мейкиндигинин бир
бѳлүгү;

дарылоочу-ден соолукту чеңеоочу зоналар - кареңез: коргоочу, курорттук, жашыл,
рекрациялык зоналар;

корголуучу зоналар (айлана-чѳйрѳнү коргоо жаатындагы) - корук объектилерин
кайтаруу максатында жаратылышты пайдаланууга белгилүү бир чектѳѳлѳрдү

киргизүү аркылуу коруктардын, улуттук жаратылыш парктарынын аймактарын

коргоо үчүн мыйзамда белгиленген тартипте түзүлгѳн коргоо зоналарынын бир
түрү, мейкиндиктин бир бѳлүгү;

санитардык коргоо зоналары - атмосферанын жерге жакын жайгашкан

катмарында булгоочу заттардын болушунун талап кылынган гигиеналык

ченемдерин камсыз кылуу, ишканалардын, транспорт коммуникацияларынын,
электр берүү линияларынын, калктын айланасындагы жеке таасир берүүчү

факторлордун - ызы-чуунун, термелүүнүн деңеээлинин жогорулашынын, инфра

үндүн, электрмагниттик толкундардын жана статикалык электрлештирүүнүн терс
таасирин азайтуу үчүн арналган аймактар;

рекреациялык зоналар - эс алуу жана туризм үчүн пайдаланылуучу айлана-

чѳйрѳнүн мейкиндигинин бир бѳлүгү, анын ичинде жашыл, курорттук, дарылоочу ден соолукту чеңеоочу зоналар;

ѳзгѳчѳ экологиялык кырдаалдар зоналары - адамдын ооруга чалдыгышы жана
ѳлүмү орточо кѳрсѳткүчтѳрдѳн алда канча жогору болуп, кескин күчѳгѳнү

аныкталган, жаратылыштын экологиялык тутумдарынын бузулуш, айлана-чѳйрѳнү
булганыш, суу, жер, ѳсүмдүктѳр жана жаныбарлар ресурстарынын азайыш

процессинин белгилери так белгилүү болгон, мамлекет тарабынан расмий түрдѳ
жарыяланган аймактын бир бѳлүгү (шаар, область, регион);

экологиялык кырсык зоналары - жаратылыштын экологиялык тутумдарынын толук
бузулганынын, атмосфералык абанын, кѳлмѳлѳрдүн, кыртыштын булганганынын,
суунун, ѳсүмдүктѳрдүн жана жаныбарлардын ресурстарынын кедери толук

кеткенинин белгилери белгилүү болгон жана калктын ооруга чалдыгышы жана

ѳлүмү жогорку деңеээлде экени аныкталган, мамлекет тарабынан расмий түрдѳ
жарыяланган аймактын бир бѳлүгү (шаар, область, регион);

айлана-чѳйрѳ тууралу маалымат - суунун, абанын, кыртыштын, кен-

байлыктарынын абалы, алардын абалына таасир тийгизе турган иш тууралу
маалымат;

жаратылыш ресурстарынын кадастры - жаратылыш ресурстарынын сандык жана

сапаттык абалы, аларды экологиялык, экономикалык (анын ичинде дарылоочу-ден
соолукту чеңеоочу) жагынан баалоо тууралу маалыматтардын жыйындысы.
Кадастрдын: жер, суу, токой, пайдалуу кен чыккан жерлер, жаныбарлар

дүйнѳсүнүн (балыктар менен жер үстүндѳгү жаныбарлар боюнча ѳзүнчѳ), табигый,
корук объектилеринин, дарылоочу-ден соолукту чеңеоочу жаратылыш

ресурстарынын кадастрлары сыяктуу түрлѳрү бар. Алардын структурасы жана
жүргүзүү тартиби (кадастрлардын) мамлекеттин компетенттүү органдары
тарабынан белгиленет;

Кызыл китеп - ѳзгѳчѳ коргоо режимин киргизүү жана аны андан ары арбытып
кѳбѳйтүү максатында мыйзамда белгиленген тартипте бекитилүүчү, жоголуп
бараткан же тукум курут болуу коркунучунда турган ѳсүмдүктѳр менен

жаныбарлардын түрлѳрү тууралу маалыматтардын жыйындысы (Эл аралык
Кызыл китеп, Кыргыз Республикасынын Кызыл китеби);

лимит (айлана-чѳйрѳнү коргоо жаатындагы) - жаратылыш ресурсун алуунун,

керектѳѳнүн, зыяндуу заттарды абага чыгаруунун, агызып чыгаруунун чектелген

саны. Жаратылышты коргоо, анын ресурстарын сарамжал пайдалануу ага карата
зыяндуу таасирлерди болтурбай коюу үчүн белгиленет;

айлана - чѳйрѳнүн мониторинги - айлана-чѳйрѳнүн чен-ѳлчѳмдѳрүнѳ байкоо
жүргүзүү, анын абалына баа берүү, күтүлүүчү ѳзгѳрүүлѳрдү болжолдоо;

айлана-чѳйрѳнүн сапатын ченемдештирүү - айлана-чѳйрѳнүн сапаттык
кѳрсѳткүчтѳрүнүн тутумун белгилѳѳ;

айлана-чѳйрѳгѳ зыяндуу таасирлердин жол берилүүчү чектелген ченемдери айлана-чѳйрѳнүн корголушун, жаратылыш ресурстарынын сарамжал

пайдаланылышын, коомдун экологиялык коопсуздугун жана адамдын ден соолугун
камсыз кылуучу чарбалык, рекреациялык жана башка иштин айлана-чѳйрѳнүн
абалына таасир тийгизишинин жол берилүүчү чектелген ченемдеринин
кѳрсѳткүчтѳрү;

айлана-чѳйрѳнүн сапаттык ченемдери - айлана-чѳйрѳнүн сапаттык абалын

мүнѳздѳѳчү кѳрсѳткүчтѳр: зыяндуу заттардын, алардын абага чыгарылышынын,
агызып чыгарылышынын жол берилүүчү чектелген концентрациясы (ЖБЧКсы),
радиациялык таасирдин, ызы-чуунун деңеээлинин, термелүүнүн, магнит

талааларынын жол берилүүчү чектелген деңеээли (ЖБЧДсы), айыл чарбасында

колдонулуучу химиялык заттардын химиялык заттардын жол берилүүчү чектелген
ченемдери (ХЗЖЧсы), тамак аш азыктарындагы химиялык заттардын

калдыктарынын жол берилүүчү чектелген саны, антропогенндик иштин айланачѳйрѳгѳ тийгизген таасиринин жол берилүүчү чектелген ченемдери;

айлана-чѳйрѳнү еңеабалга келтирүү - чарбалык иштин зыяндуу экологиялык

кесепеттерин болтурбай коюуга жана аларды четтетүүгѳ, адамды курчап турган
чѳйрѳнүн сапатын жакшыртууга багытталган санитардык-гигеналык,
экономикалык-укуктук чаралардын жыйындысы;

озон катмары - тирүү организмдер үчүн зыяндуу таасири бар, космостон чыккан
ультрафиолеттик нурланууну сеңерип алуучу, озондун молекулалары ѳтѳ кѳп
топтолгон, уюлдарда 7-8 км бийиктиктеги, планетанын үстүнкү бетиндеги
экватордо 17-18 км бийиктикте жайгашкан атмосфера катмары;

айлана-чѳйрѳ - адам жашаган чѳйрѳ, адамдын жана башка жандуу

организмдердин жашоосунун шарты, каражаты жана орду катары кызмат кылуучу
биологиялык чѳйрѳ, ал табигый экологиялык тутум катары жаратылышты жана

адамдын аткарган ишинин натыйжасында кайра жаралган жаратылыш чѳйрѳсүнүн
бир бѳлүгүн камтып турат;

ѳзгѳчѳ корголо турган табигый аймактар - алар үчүн коргоонун жана

пайдалануунун ѳзгѳчѳ режими белгилене турган жаратылыш комплекстерин же

жаратылыштын айрым объектилерин камтыган жер, суу участоктору (акваторий).
Ѳзгѳчѳ корголо турган табигый аймактарга табигый же жасалма түрдѳ түзүлгѳн
ѳзгѳчѳ экологиялык, жаратылышты коргоочу, илимий, тарыхый-маданий,

эстетикалык, ден соолукту чеңеоочу мааниге ээ болгон табигый комплекстер жана
жаратылыштын объектилери;

таштандылар - сырьелордун, материалдардын, жарым фабрикаттардын,

чарбалык иштин жүрүшүндѳ түзүлгѳн башка буюмдардын жана продуктылардын
калдыктары;

айлана-чѳйрѳнү коргоо - жаратылыш байлыктарын сактоонун жана арбытып

ѳндүрүүнүн, жаратылыш ресурстарын сарамжал пайдалануунун, адамды курчап
турган жашоо чѳйрѳсүнүн сапатын жакшыртуунун негизинде коом менен

жаратылыштын шайкеш ѳз ара аракетин камсыз кылууга багытталган мамлекеттик
жана коомдук чаралардын тутуму;

айлана-чѳйрѳгѳ тийген таасирге баа берүү (АЧТТББ) - белгиленип жаткан

чарбалык жана башка иштин болжолдуу таасирин, ал тарабынан айлана-чѳйрѳдѳ
пайда боло турган ѳзгѳрүүлѳрдү аныктоо, талдоо, баа берүү жана долбоордук
чечимдерде эсепке алуу;

жаратылыш ресурстары - адамдын жаратылышты керектѳѳсүнүн табигый

булактары (жер, суу, токой ресурстары, пайдалуу кендер, минералдык сырьенун
корлору, радиоактивдүү материалдар, жаныбарлар жана ѳсүмдүктѳр дүйнѳсү,
алардын компоненттери жана башка табигый жыргалчылыктар);

жаратылышты пайдалануу - табигый-ресурстук потенциалды пайдалануунун жана
аны сактоо боюнча чаралардын бардык формаларынын жыйындысы;

жаратылышты коргоо мыйзамдары - экономикалык таламдарды илимий негизде

айкалыштырууну жана айлана чѳйрѳнүн оптималдуу сапатына жетишүүнү камсыз
кылуу максатында жаратылышты коргоонун, жаратылыш ресурстарын сарамжал
пайдалануунун тартибин белгилѳѳчү ченемдик укуктук актылардын жыйындысы;
жаратылышты атайылап пайдалануу - аларды айлана-чѳйрѳдѳн алып коюу
аркылуу (казып алуу, жыйноо, иргѳѳ жана башкалар) жүзѳгѳ ашырылуучу
жаратылыш ресурстарын пайдалануунун бардык түрлѳрү;

айлана-чѳйрѳгѳ зыян келтирүү - коомдун айлана-чѳйрѳнү ѳзгѳртүүнүн, аны

булгоонун натыйжасында келип чыгуучу экономикалык жана акчалай түрдѳ
эсептеле турган экономикадан тышкаркы жоготуулары;

жаратылышты коргоо фондусу - жаратылышты коргоо милдеттерин чечүү,

коромжулуктарды калыбына келтирүү жана айлана-чѳйрѳнү жакшы абалга
келтирүү үчүн жаратылышты пайдалануу үчүн акылардын, жазапулдук

санкциялардын, ыктыярдуу мүчѳлүк акылардын, башка булактардын эсебинен
түзүлүүчү фондулар;

экологиялык аудит - мурдагы жана азыркы проблемалуу маселелерди,

потенциалдуу экологиялык тобокелчиликти жана жоопкерчиликти аныктоо

максатында ишкананын, мүлктүн же иштин экологиялык абалына обзор берүү
(текшерүү, баа берүү);

экологиялык коопсуздук - антропогендик жана табигый таасирлердин

натыйжасында келип чыккан коркунучтардан адамдын жана коомдун жашоосунун
корголгондугунун шарты жана каражаттары катарында инсандын, коомдук

турмуштук маанилүү таламдарынын, айлана-чѳйрѳнүн корголгондугунун абалы;

экологиялык сертификат - экологиялык сертификациялоо тутумунун талаптарына
ылайык иштелип чыккан, сертификациялана турган объектилердин экологиялык
коопсуздук даражасын ырастай турган, айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча

аккредиттелген органдар тарабынан белгиленген тартипте берилүүчү расмий
документ;

экологиялык сертификация - сертификациялануучу объектинин белгиленген
экологиялык талаптарга ылайык келишин ырастоо боюнча иш;

экологиялык сертификат - экологиялык сертификациялоо тутумунун талаптарына
ылайык иштелип чыккан, сертификациялана турган объектилердин экологиялык
коопсуздук даражасын ырастай турган, айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча атайын
ыйгарым укуктуу органдар тарабынан берилүүчү расмий документ;

экологиялык тутумдар - заттардын жана энергиянын алмашуу процессин жүзѳгѳ
ашыруучу айлана-чѳйрѳнүн табигый компоненттеринин бирдиктүү, туруктуу, ѳз
ара байланыштуу, ѳз алдынча ѳнүккѳн, ѳз алдынча жѳнгѳ салынган

жыйындылары. Табигый (алгачкы түзүлгѳн), модификацияланган (ѳзгѳртүлгѳн),

трансформацияланган (кайра түзүлгѳн) экологиялык тутумдар деп айырмалашат;
экологиялык контролдук - ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын,

жарандардын айлана-чѳйрѳнү коргоо жана экологиялык коопсуздукту камсыз
кылуу боюнча экологиялык талаптарды сакташын текшерүү;

экологиялык укук бузуу - жаратылышты коргоо мыйзамдарын бузган жана айланачѳйрѳ менен адамдын ден соолугуна зыян келтирген күнѳѳлүү, укукка жат жосун;
экологиялык кылмыштар - белгиленген экологиялык укук тартибине, коомдун

экологиялык коопсуздугуна шек келтирген, айлана-чѳйрѳгѳ жана адамдын ден
соолугуна зыян келтирген коомдук коркунучтуу күнѳѳлүү жосун.

(КР 2002-жылдын 22-февралындагы N 22 Мыйзамынын, 2003-жылдын 11июнундагы N 101 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)

3-статья. АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнү коргоонун негизги принциптери

Ар-бир жаран жашоосу жана ден соолугу үчүн жагымдуу болгон айлана-чѳйрѳгѳ

жана чарбалык же башка ишти жүзѳгѳ ашыруунун натыйжасында айлана-чѳйрѳгѳ

келтирилген жагымсыз таасирлер аркылуу ден соолугуна же мүлкүнѳ келтирилген
зыяндын ордун толтуртуп алууга укуктуу.
Тѳмѳндѳгүлѳр:

- артыкчылык берүү принциби: адамдын жашоосу, эмгеги жана эс алуусу үчүн
жагымдуу болгон айлана-чѳйрѳгѳ болгон укуктарын сактоонун айкын

кепилдиктерин, адамдын жашоосун жана ден соолугун камсыз кылуучу айланачѳйрѳнү коргоого артыкчылык берүүнү камсыз кылуу;

- теңесалмактуулук принциби: экологиялык тутумдардын туруктуулугун сактоо,

чарбалык жана башка ишти жүзѳгѳ ашырууда айлана-чѳйрѳнү коргоо эрежелерин
сактоо, жаратылыш ресурстарын арбытып ѳндүрүү, айлана-чѳйрѳ жана адамдын
ден соолугу үчүн орду толбой турган кесепеттерге жол бербѳѳ;

- комплекстүүлүк принциби: коомдун экологиялык, экономикалык жана социалдык
таламдарын шайкеш илимий негизделген түрдѳ ылайыкташтыруу, ресурстарды
үнѳмдѳѳ жана айлана-чѳйрѳнү коргоо маселелерин чечүүнүн комплекстүүлүгү;
- кармап туруу принциби: чарбалык иштин жана башка айлана-чѳйрѳгѳ

таасирлердин тийгизген таасирин ченемдештирүү, экологиялык экспертизанын
милдеттүүлүгү, негиздүүлүгү жана чектелиши.

- жоопкерчилик принциби: айлана-чѳйрѳнү коргоо жѳнүндѳ мыйзамдардын

талаптарын бекем сактоо, аны бузгандык үчүн жоопкерчиликтин шексиздиги,

ишканалар, мекемелер, уюмдар, чарбалар жана жарандар тарабынан айланачѳйрѳгѳ келтирилген зыяндын ордун толтуруу;

- айкындуулук принциби: экологиялык кесепеттерге алып келген чарбалык жана
башка иштин учурунда жаратылышты коргоо милдеттерин чечүүнүн

маалымдуулугу, коомдук уюмдар жана калк менен тыгыз байланышта болуу,

жаратылыш ресурстарын коргоого жана сарамжал пайдаланууга багытталган

чараларга колдоо кѳрсѳтүү жана түрткү берүү, айлана чѳйрѳнү коргоо жагында

улуттук, региондук жана эл аралык таламдарды айкалыштыруу айлана-чѳйрѳнү
коргоонун негизги принциптери болуп саналат.

(КР 2002-жылдын 22-февралындагы N 22 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
4-статья. Корголуучу объектилер

Жер жана анын казыналары, кыртыш катмары, суулар, токойлор, ѳсүмдүктѳр,

жаныбарлар дүйнѳсү жана алардын генетикалык фонду, атмосфера абасы, башка
жаратылыш объектилери, комплекстер жана экологиялык тутумдар, ошондой эле
жердин климаты менен озондук катмары жана жер планета катарында

булгануудан, бузулуудан, зыянга учуроодон, жараксыз абалга келүүдѳн,

бузулуудан, жок кылуудан жана башка терс таасирлерден коргоолууга тийиш.
5-статья. Ѳзгѳ
згѳчѳ корголуучу объектилер
Ѳзгѳчѳ экологиялык, жаратылышты коргоочу, илимий, тарыхый-маданий,

эстетикалык, ден соолукту чеңеоочу мааниге ээ болгон табигый же жасалма түрдѳ
түзүлгѳн жаратылыш комплекстери жана жаратылыш объектилери,

ѳсүмдүктѳрдүн, жаныбарлардын сейрек кездешүүчү жана тукум курут болуу

коркунучу алдында турган түрлѳрү жана алар жашаган жерлер ѳзгѳчѳ корголууга

тийиш. Бул максаттарда Кыргыз Республикасында ѳзгѳчѳ корголуучу жаратылыш
аймактары: мамлекеттик коруктар, биосфералык аймактар, мамлекеттик атайын
табигый коруктар, улуттук жаратылыш парктары, жаратылыш эстеликтери,

табигый жана рекреациялык зоналар, ботаникалык бакчалар, дендерологиялык
жана зоологиялык парктар түзүлѳт.

Ѳзгѳчѳ корголуучу жаратылыш аймактарын түзүүнүн тартиби жана укуктук статусу
"Ѳзгѳчѳ корголуучу жаратылыш аймактары жѳнүндѳ" Кыргыз Республикасынын
Мыйзамы жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдары тарабынан
белгиленет.

Сейрек кездешүүчү же тукум курут болуу коркунучу алдында турган ѳсүмдүктѳр

менен жаныбарларды ѳзгѳчѳ коргоо максатында Кыргыз Республикасында Кызыл

китеп түзүлѳт. Сейрек кездешүүчү же тукум курут болуу коркунучу алдында турган
Кызыл китепке киргизилүүгѳ тийиш болгон ѳсүмдүктѳрдүн жана жаныбарлардын
түрлѳрүнүн тизмеси жана аларды коргоонун тартиби Кыргыз Республикасынын
Ѳкмѳтү тарабынан аныкталат.

6-статья. АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнү коргоону камсыз кылуу боюнча чаралар
Кыргыз Республикасында айлана-чѳйрѳнү коргоо максатында тѳмѳндѳгүдѳй
чаралар:

- жаратылыш ресурстарын мамлекеттик эсепке алуу жана
социалдыкэкономикалык баа берүү;

- айлана-чѳйрѳнүн сапатын ченемдештирүү (зыяндуу заттардын атмосфералык
абадагы, суудагы, кыртыштагы, жер казынасындагы жана башка табигый
объектилердеги);

- чарбалык жана экологиялык мамилелерди комплекстүү жѳнгѳ салуу;

- жаратылышка таасир тийгизүүгѳ байланыштуу чарбалык же башка ишке карата
экологиялык талаптарды белгилѳѳ;

- жаратылыш ресурстарын пайдалануу, булгоочу заттарды абага чыгаруу, агызып
чыгаруу, жеке же башка зыяндуу таасирлерди тийгизүү, таштандыларды айланачѳйрѳгѳ жайгаштыруу үчүн акы тѳлѳѳнүн ченемдерин белгилѳѳ;

- жаратылышты пайдалануучу тарабынан калдыксыз жана калдык аз чыккан
технологиялар ишке киргизилгенде аларга мамлекеттик колдоо кѳрсѳтүү;
- экологиялык ишкердикти жайылтуу;

- иштин ушул түрү аркылуу айлана-чѳйрѳгѳ мүмкүн болуучу жагымсыз

таасирлерди болтурбай коюу максатында чарбалык же башка ишти долбоорлоодо
жана жүзѳгѳ ашырууда экологиялык экспертизаны ѳткѳрүү;

- атайын экологиялык укук колдонуу кызматтарынын ушул максаттар үчүн түзүлгѳн
коруктарды, атайын коруктарды, улуттук парктарды, жеңебарлардын,

ѳсүмдүктѳрдүн сейрек кездешүүчү түрлѳрүн жана башка объектилерди ѳзгѳчѳ
коргоо;

- жаратылышты коргоо боюнча фондуларды түзүү;

- айлана-чѳйрѳгѳ келтирилген зыяндын күнѳѳлүү тарабынан ордун толтуруу жана
айланачѳйрѳнүн бузулган абалын калыбына келтирүү боюнча иш-чараларды
ѳткѳрүү;

- экологиялык укук бузууларды жана аларды жасагандыгы үчүн жоопкерчиликти
белгилѳѳ;

- айлана-чѳйрѳнү коргоо жаатындагы укук бузуучуларды жоопкерчиликке тартуу;
- токой массивдерин сактоо жана арбытып ѳндүрүү;

- табигый суулардын тазалыгын калыбына келтирүү;
- атмосферанын булганышын болтурбай коюу;

- шамалдын жана күндүн энергиясын, ошондой эле башка салттуу эмес
ресурстарды сактап калуучу энергия булактарын пайдалануу;

- гидроэлектростанцияларды курууда экологиялык аспектилерди эсепке алуу

(тоолордун ѳтѳ аярлуу экологиялык тутумдарына антропогендик таасир тийгизүү,
жер астындагы суулардын деңеээлин кѳтѳрүү, жер кѳчкүлѳрдү жана жер
титирѳѳлѳрдү жана башкаларды чыгаруу) жүзѳгѳ ашырылат.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, жергиликтүү мамлекеттик

администрациялардын жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын

чечимдеринде айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча башка чаралар да белгилениши
мүмкүн.

(КР 2002-жылдын 22-февралындагы N 22 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
II БѲЛҮМ

АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнүн сапатын ченемдештирүү
ченемдештирүү
7-статья. АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнүн сапатын ченемдештирүү
ченемдештирүү
Айлана-чѳйрѳгѳ таасирдин жол берилүүчү чектелген ченемдерин белгилѳѳ
максатында айлана-чѳйрѳнүн сапатын ченемдештирүү жүргүзүлѳт.

Айлана-чѳйрѳнүн сапатын ченемдештирүү илимдин жеңе жетишкендиктерин эске
алуу менен эл аралык конвенциялардын жана макулдашуулардын негизинде
иштелип чыккан айлана-чѳрѳнүн сапатынын ченемдеринин жана
стандарттарынын тутумун билдирет.

Айлана-чѳйрѳнүн сапатынын, зыяндуу таасирлердин жол берилүүчү чектелген
ченемдери, ошондой эле аларды аныктоонун ыкмалары айлана-чѳйрѳнү

коргоонун республикалык мамлекеттик органдары жана Кыргыз Республикасынын
саламаттык сактоо органдары тарабынан башка атайын ыйгарым укуктуу

мамлекеттик органдар менен алардын компетенциясына ылайык макулдашуу
боюнча бекитилет.

8-статья. АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнүн сапатынын ченемдеринин тү
түрлѳ
рлѳрү
Айлана-чѳйрѳнүн сапатынын ченемдеринин жана стандарттарынын тутумуна:
- зыяндуу заттардын жол берилүүчү чектелген концентрацияларынын

атмосфералык абадагы, суудагы, кыртыштагы жана жер казынасындагы
ченемдери;

- зыяндуу заттарды абага чыгаруунун жана агызып чыгаруунун жол берилүүчү
чектелген ченемдери;

- радиациялык таасирдин деңеээлинин жол берилүүчү чектелген ченемдери;

- айлана-чѳйрѳгѳ таасирдин деңеээлинин жол берилүүчү чектелген ченемдери;
- санитардык жана коргоо зоналарынын ченемдери;

- пайдаланылган жаратылыш ресурстарына карата стандарттар;

- ызы-чуунун, термелүүнүн, электр магниттик талаалардын жана башка зыяндуу
жеке таасирлердин деңеээлинин жол берилүүчү чектелген ченемдери;

- айыл чарбасында химикаттарды колдонуунун жол берилүүчү чектелген
ченемдери;

- тамак-аш азыктарындагы химиялык, уулуу, канцерогенндик заттардын жана
биологиялык кошундулардын жол берилүүчү чектелген ченемдери кирет.
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында айлана-чѳйрѳнүн сапатынын
ченемдеринин башка түрлѳрү белгилениши мүмкүн.

9-статья. АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнүн сапатынын ченемдерин бекитүү
бекитүүн
үүнүн тартиби
тартиби
Зыяндуу заттарды абага чыгаруунун жана агызып чыгаруунун жол берилүүчү

чектелген, радиациялык коопсуздуктун деңеээлинин жол берилүүчү чектелген,

айлана-чѳйрѳгѳ таасирдин деңеээлинин жол берилүүчү чектелген, санитардык
жана коргоо зоналарынын, атмосфералык абадагы, суудагы, кыртыштагы, жер

казынасындагы жана башка жаратылыш объектилериндеги зыяндуу заттардын
жол берилүүчү чектелген концентрациясынын ченемдери, ошондой эле

экологиялык жагынан коркунучтуу продукцияга карата стандарттар Кыргыз
Республикасынын Ѳкмѳтү тарабынан белгиленген тартипте бекитилет.
III БѲЛҮМ

Жаратылышты пайдалануу
1010-статья. Жаратылышты пайдалануунун тү
түрлѳ
рлѳрү
Жаратылышты пайдалануу жалпы жана атайын түрлѳрдѳ жүзѳгѳ ашырылат.
Жаратылышты жалпы пайдалануу кандайдыр бир атайын уруксатты талап

кылбайт, жарандар тарабынан ѳзүнүн тѳрѳлүшүнүн жана жашашынын натыйжасы
катары келип чыккан жана орун алган табигый укуктардын күчүнѳн улам жүзѳгѳ
ашырылат (атмосфералык абадан, ичүү, дарылоочу-ден сооолукту чеңеоочу
муктаждыктар жана башкалар үчүн суудан пайдалануу).

(КР 2003-жылдын 11-июнундагы N 101 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)
1111-статья. Жаратылышты атайын пайдалануу

Пайдаланылган объектилердин түрлѳрү боюнча жаратылышты атайын

пайдалануу жерди пайдалануу, жер казынасын пайдалануу, токойду пайдалануу,
сууну пайдалануу, ѳсүмдүктѳр жана жаныбарлар дүйнѳсүн пайдалануу,
атмосфералык абаны пайдалануу болуп бѳлүнѳт.

Жаратылыш ресурстарын пайдалануунун тартиби жана шарттары ушул Мыйзам,
Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстук мыйзамдары жана башка
ченемдик укуктук актылары тарабынан белгиленет.
1212-статья.

Жаратылышты

пайдаланууга

жана

жаратылышты

багытындагы кызмат кѳ
кѳрсѳ
рсѳтүүл
үүлѳргѳ
ргѳ байланыштуу ишти лицензиялоо

коргоо

(КР 2003-жылдын 11-июнундагы N 101 Мыйзамынын редакциясына ылайык күчүн
жоготту деп табылган)

1313-статья. Жаратылышты пайдаланууну лимиттештирүү
лимиттештирүү
Жаратылышты атайын пайдалануу белгиленген лимиттердин чектеринде жүзѳгѳ
ашырылат.

Жаратылышты пайдаланууга лимиттер жаратылышты пайдалануучулар үчүн

айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар

тарабынан, жаратылыш ресурстарын пайдалануунун, (алып коюунун) ченемдик

кѳлѳмдѳрүнѳ, зыяндуу заттардын айлана-чѳйрѳдѳгү абага чыгарылышынын жана

агызып чыгарылышынын жол берилүүчү чектерине жана ѳндүрүштүн калдыктарын
региондогу экологиялык жагдайды эске алуу менен жайгаштыруунун ченемдик
кѳлѳмдѳрүнѳ негизденүү менен белгиленет.
Лимиттештирүү:

- жаратылыш ресурстарын айлана-чѳйрѳдѳн алып коюунун жол берилүүчү
чектелген ченемдери;

- зыяндуу заттардын айлана-чѳйрѳдѳгү абага чыгарылышынын, агызып

чыгарылышынын, таштандылардын жайгаштырылышынын жол берилүүчү
чектелген ченемдери болуп бѳлүнѳт.
1414-статья.

Жаратылыш

ресурстарын

социалдыксоциалдык-экономикалык баа берүү
берүү

мамлекеттик

эсепке

алуу

Жана

Айлана-чѳйрѳнү коргоонун республикалык мамлекеттик органы мамлекеттик
статистиканын органдары, башка атайын ыйгарым укуктуу органдар,

жаратылышты пайдалануучулар менен биргелешип, жаратылыш ресурстарын
жана кайталанма сырьену эсепке алууну жүргүзѳт, алардын социалдыкэкономикалык маанисин аныктайт.

Атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга мамлекеттик жер, суу, токой
кадастрларын, жер казынасынын жаныбарлар дүйнѳсүнүн, ѳзгѳчѳ корголуучу

жаратылыш аймактарынын жана объектилердин, ошондой эле ѳндүрүштүн жана
керектѳѳнүн калдыктарынын кадастрларын жүргүзүү жүктѳлѳт.
1515-статья. Жаратылышты пайдалануу үчүн акы тѳ
тѳлѳѳ
Жаратылышты атайын пайдалануу акы тѳлѳнүүчү негизде жүзѳгѳ ашырылат.

Жаратылышты пайдалануу үчүн акы жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн
акыдан, айлана-чѳйрѳнү булгагандыгы үчүн жана башка жаратылышка терс
таасирлерди тийгизгендиги үчүн акыдан турат.

Жаратылыш ресурстарын пайдалангандыгы үчүн акы: жаратылыш ресурстарын

белгиленген лимиттердин чектеринде пайдалануу үчүн; жаратылыш ресурстарын
лимиттен ашык пайдалануу үчүн белгиленет жана мамлекеттик бюджетке

белгиленген тартипке ылайык киргизилет жана айлана-чѳйрѳнү коргоо жана
жакшы абалга келтирүү боюнча иш-чараларга пайдаланылат.

Булгоочу заттарды абага чыгаруу, агызып чыгаруу, таштандыларды жайгаштыруу
жана башка булгоонун түрлѳрү жана жаратылышка терс таасир тийгизүү, айланачѳйрѳнү булгагандыгы үчүн акы алынат.

Зыяндуу заттарды абага чыгаруу, агызып чыгаруу, таштандыларды жайгаштыруу
үчүн акы юридикалык жана жеке жактар тарабынан талашсыз тартипте

жаратылышты коргоонун мамлекеттик бюджеттен тышкаркы фондуларынын
атайын эсептерине чегерилет.

Жаратылышты пайдалануу үчүн тѳлѳмдѳрдүн ставкалары жана ченемдери
Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү тарабынан иштелип чыгат жана Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан бекитилет.

Жаратылышты пайдалануу үчүн акы тѳлѳѳ жаратылышты пайдалануучуну айланачѳйрѳнү коргоо боюнча иш-чараларды аткаруудан, ѳзүнүн жаратылышты коргоо

мыйзамдарын бузушунун кесепетинен келтирилген зыяндын ордун толтуруудан,
жасаган укук бузуу үчүн жоопкерчиликке тартуудан бошотпойт.

(КР 2002-жылдын 22-февралындагы N 22, 2004-жылдын 11-августундагы N 113
мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

IV БѲЛҮМ

Чарбалык жана башка ишке карата коюлуучу экологиялык талаптар
1616-статья. Экологиялык экспертиза
Экологиялык экспертиза белгиленип жаткан чарбалык жана башка иштин айланачѳйрѳгѳ тийгизе турган мүмкүн болуучу жагымсыз таасирин болтурбай коюу
максатында жүргүзүлѳт.

Экологиялык экспертиза чарбалык чечим кабыл алынганга чейин милдеттүү түрдѳ
ѳткѳрүүнүн, негиздүүлүктүн, кѳз карандысыздыктын, объективдүүлүктүн, анын
тыянактарынын мыйзамдуулугунун жана маалымдуулугунун принциптеринде
жүзѳгѳ ашырылат.

Мамлекеттик экологиялык экспертизанын еңекорутундусу болбогон учурда

жаратылышты пайдаланууга байланыштуу долбоорлорду каржылоого жана ишке
ашырууга тыюу салынат.

Экологиялык экспертизага байланыштуу мамилелер "Экологиялык экспертиза
жѳнүндѳ" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы тарабынан жѳнгѳ салынат.
1717-статья.

Ишканаларды,

курулуштарды

жана

башка

объектилерди

жайгаштырууга, долбоорлоого, курууга,
курууга, кайра конструкциялоого, пайдаланууга
берүү
берүүг
үүгѳ карата экологиялык талаптар

Айлана-чѳйрѳнүн абалына тикелей же кыйыр таасир тийгизүүчү объектилерди
жана иштин түрлѳрүн жайгаштырууда, курууда, кайра конструкциялоодо,

техникалык жагынан кайра жабдууда, пайдаланууга берүүдѳ жаратылышты
коргоо, жаратылыш ресурстарын сарамжал пайдалануу, арбытып ѳндүрүү,

экологиялык ченемдерге ылайык айлана-чѳйрѳнү жакшы абалга келтирүү боюнча
иш-чаралар каралууга жана аткарылууга жана пландаштырылып жаткан иштин
айлана-чѳйрѳгѳ (АЧТББ) таасирине баа берүү жүзѳгѳ ашырылууга тийиш.

Чарбалык объектилерди жайгаштыруучу жерлерди аныктоо, ошондой эле

долбоорлоо, куруу жана пайдаланууга берүү колдонуудагы мыйзамдарга ылайык
жана мамлекеттик экологиялык экспертизанын еңекорутундусунун негизинде

жүргүзүлѳт. Бекитилген долбоорду экологиялык коопсуздуктун таламдарына
каршы ѳзгѳртүүгѳ жол берилбейт.

Зыяндуу калдыктарды абага чыгарууну, агызып чыгарууну жол берилүүчү

чектелген деңеээлге чейин тазалоо, зыянсыздандыруу жана утилдештирүү

боюнча курулуштар жана жабдуулар менен камсыз кылынбаган объектилерди
пайдаланууга берүүгѳ тыюу салынат.

1818-статья. Чарбалык жана башка ишти жү
жүзѳгѳ ашыруудагы экологиялык

талаптар

Ѳзүнүн ишин жүзѳгѳ ашырууда чарба жүргүзүүчү жана башка субъектилер

бекитилген технологиялык режимдерди сактоого, тазалоочу курулуштарга,
жабдууларга жана калдыктарды контролдоочу, зыянсыздандыруучу жана

утилдештирүүчү каражаттарга ээ болууга, алардын ишенимдүү жана натыйжалуу
ишин камсыз кылууга, экологиялык жагынан коопсуз технологияларды жана

ѳндүрүштѳрдү жайылтууну жүргүзүүгѳ, жерлерди, жер казынасын, сууларды,

атмосфералык абаны, токойлорду, ѳсүмдүктѳр жана жаныбарлар дүйнѳсүнүн
коргоону жана сарамжал пайдаланууну, жаратылыш ресурстарын арбытып
ѳндүрүүнү жүзѳгѳ ашырууга милдеттүү.

Мал чарба жана айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү жагында товардык
ѳндүрүштү жүзѳгѳ ашыруучу субъектилердин зарыл болгон санитардык-коргоо
зоналары жана тазалоочу курулуштары болууга тийиш.

Мелиорациялык тутумдарды пайдаланууда жана мелиорациялык жумуштарды
аткарууда суу балансын сактоо, сууларды пайдалануу, жерлерди, токойлорду

кедери кетүүдѳн, чѳгүп кетүүдѳн, суу басуудан коргоо жана айлана-чѳйрѳ үчүн
башка терс кесепеттерди болтурбай коюу боюнча чаралар сакталууга тийиш.
Гидроэлектростанцияларды пайдалануу балык корлорун коргоо боюнча

талаптарга так ылайыкталып, айлана-чѳйрѳгѳ терс таасирлерге жол бербѳѳ менен
жүзѳгѳ ашырылууга тийиш.

1919-статья. Калк жашаган пункттарды пландаштыруудагы жана куруудагы

экологиялык талаптар

Шаарларды жана башка калк жашаган пункттарды пландаштырууда жана курууда
коммуналдык, турмуш-тиричилик калдыктарын санитардык тазалоо,

зыянсыздандыруу, утилдештирүү, кайра иштетүү, болбосо кѳмүү, калкты

коркунучтуу геологиялык жана гидрогеологиялык процесстерден сактоо, тарыхый
эстеликтерди, табигый эстеликтерди коргоо боюнча талаптар сакталууга тийиш.
Шаарлардын жана башка калк жашаган пункттардын, экологиялык жагынан

зыяндуу объектилердин айланасында жаратылышты пайдалануунун чектелген
режими бар, чарбалык интенсивдүү пайдалануудан алынган токой, бак-дарак,
жашыл, коргоо зоналары түзүлѳт.

2020-статья. Радиоактивдүү
Радиоактивдүү материалдар жана химиялык заттар менен иш

жүргү
ргүзүүд
үүдѳгү экологиялык талаптар

Радиоактивдүү жана уулуу материалдарды жана химиялык заттарды ѳндүрүүдѳ,
сактоодо, ташууда, сатууда, колдонууда, зыянсыздандырууда жана кѳмүүдѳ

юридикалык жана жеке жактар экологиялык талаптарды, белгиленген ченемдерди,
эрежелерди сактоого, зыяндуу кесепеттерди болтурбай коюуга жана жоюуга
карата чараларды кѳрүүгѳ жана ушул ченемдер жогору болгон учурда

радиациялык жана химиялык коопсуздук органдарына токтоосуз түрдѳ
маалымдоого милдеттүү.

Радиоактивдүү калдыктарды жана материалдарды башка мамлекеттерден сактоо
же кѳмүү максатында алып келүүгѳ тыюу салынат.

Бѳлүнбѳй турган, адамдын организмине жана айлана-чѳйрѳгѳ терс таасир
тийгизүүчү уулуу химиялык препараттарды колдонууга тыюу салынат.

Радиоактивдүү материалдарды жана уулуу химиялык заттарды пайдаланууга
байланыштуу чарба жүргүзүүчү же башка субъектилердин иши лицензиялар

(уруксаттар) болгон учурда жүзѳгѳ ашырылат. Радиоактивдүү материалдарды

жана уулуу химиялык заттарды пайдаланууга уруксат (лицензия) атайын ыйгарым
укук берилген мамлекеттик органдар тарабынан берилет.

(КР 2002-жылдын 22-февралындагы N 22 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
21айлана-21-статья.
статья. Контролдонбой турган жана зыяндуу биологиялык таасирден айлана

чѳйрѳ
йрѳнү коргоо

Карантиндик сертификаты болмоюнча биологиялык объектилерди жана

продуктыларды алып келүүгѳ, анын ичинде транзиттик жол менен ташууга тыюу
салынат. Республика үчүн белгилүү болбогон биологиялык объектилерди

интродукциялоо жана акклиматизациялаштырууга илим изилдѳѳ, медициналык

жана ветеринардык максаттарда гана, экологиялык экспертизадан ѳткѳндѳн кийин

жол берилет. Жергиликтүү жана чет ѳлкѳлүк селекциядан чыккан ѳсүмдүктѳрдүн
жеңе сортторуна, жаныбарлардын тукумдарын, микроорганизмдердин

штаммдарын ѳнѳр жайлык ѳндүрүүгѳ экспертиза ѳткѳрүлгѳндѳн, экологиялык
коопсуздуктун чаралары иштелип чыккандан жана мамлекеттик сыноодон

ѳткѳндѳн кийин гана уруксат берилет. Тийиштүү региондун жаратылышына

таандык болбогон биологиялык объекттерди, ошондой эле жасалма жол менен,

табигый жамаатташтыкта кѳбѳйтүлбѳстѳн жана ага киргизилбестен туруп алынган
генетикалык материалды колдонууга жана ѳстүрүүгѳ тыюу салынат.

Жаныбарлардын жана ѳсүмдүктѳрдүн организмдерин ѳндүрүүдѳ, кѳбѳйтүүдѳ,

сактоодо, ташууда, сатууда, кѳмүүдѳ, жок кылууда генофонд үчүн, ошондой эле
адамдын ден сооолугу үчүн терс таасирлердин мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган
экологиялык коопсуздуктун чаралары милдеттүү түрдѳ сакталууга тийиш.

(КР 2002-жылдын 22-февралындагы N 22 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
2222-статья. АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнү зыяндуу жеке таасирлерден сактоо
Адамдын ден соолугуна жана айлана-чѳйрѳгѳ ѳндүрүштүк жана башкадан пайда
болгон ызы-чуунун, термелүүнүн, электр магниттик талаалардын жана башка

зыяндуу жеке таасирлердин жол берилген чектелген ченемдерин жогорулатууга
тыюу салынат.

Юридикалык жана жеке жактар айлана-чѳйрѳгѳ ѳндүрүштүк жана башкадан пайда
болгон ызы-чуунун, термелүүнүн, электр магниттик талаалардын жана башка

зыяндуу жеке таасирлердин ченемдерин жогорулатууну болтурбай коюу жана
четтетүү боюнча зарыл чараларды кѳрүүгѳ милдеттүү.

Жол берилүүчү чектелген ченемдерди сактоону гарантиялаган чаралар

шаарларды жана калк жашаган пункттарды пландаштырууда жана курууда,
ишканаларды, цехтерди, технологиялык линияларды курууну жана кайра

конструкциялоону долбоорлоодо, жеңе техниканы түзүүдѳ жана ѳздѳштүрүүдѳ,
жер үстүндѳгү, суу жана аба транспортунун каражаттарын, кеңел ачуу

мекемелерин кайра конструкциялоодо жана долбоорлоодо иштелип чыгат.

(КР 2002-жылдын 22-февралындагы N 22 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
2323-статья. АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнү ѳнд
ѳндү
ндүрүштү
штүк, турмуштурмуш-тиричиликтин жана башка

калдыктардан коргоо

Ѳндүрүштүк жана башка калдыктарды белгиленген тартипте агызып чыгаруу
атайын бѳлүнгѳн жерлерге гана уруксат берилет. Калдыктарды жана

канализациялык агындыларды жалпы пайдалануудагы кѳлмѳлѳргѳ, жер
астындагы суу жаткан катмарларга агызууга тыюу салынат.

Юридикалык жана жеке жактар ѳндүрүштүк жана турмуш-тиричилик калдыктарын
зыянсыздандыруу, кайра иштетүү, утилдештирүү, бир жерге топтоо же кѳмүү

боюнча натыйжалуу чараларды кѳрүүгѳ, колдонуудагы экологиялык, санитардыкгигиеналык жана эпидемияга каршы ченемдерди жана эрежелерди сактоого
милдеттүү.

Калдыктарды бир жерге чогултуу жана кѳмүү Кыргыз Республикасынын айланачѳйрѳнү коргоо жана саламаттык сактоо боюнча мамлекеттик органдары менен
макулдашуу боюнча жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын чечими
менен аныкталган жерлерде жүргүзүлѳт.

Калдыктарды бир жерге топтоо жана кѳмүү мыйзамдарда каралган тартипте
жүргүзүлѳт.

Ѳтѳ эле коркунучтуу, абдан уулуу жана радиоактивдүү калдыктарды кѳмүү же
башкача жайгаштыруу, атайын жабдылган полигондордо Кыргыз

Республикасынын айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча республикалык мамлекеттик
органынын лицензиясы боюнча Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо
боюнча республикалык мамлекеттик органы менен макулдашуу боюнча
жүргүзүлѳт.

Уулуу калдыктарды, анын ичинде атом ѳнѳр жай ѳндүрүшүнүн калдыктарын

шаарлардын жана башка калк жашаган пункттардын аймагында жана ага жакын

жерлерге, токойлорго, токой, бак-дарак ѳскѳн, курорттук, дарылоочу-ден соолукту
чеңеоочу, рекреациялык зоналарга жана калктын ден соолугуна жана айланачѳйрѳнүн абалына коркунуч түзүлүшү мүмкүн болгон башка жерлерге
жайгаштырууга тыюу салынат.

(КР 2002-жылдын 22-февралындагы N 22 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
2424-статья. Аскердик жана коргоо объектилерине, аскердик ишке карата

экологиялык талаптар

Ушул Мыйзамда коюлган экологиялык талаптар толук даражада аскердик жана

коргоо объектилерине, Кыргыз Республикасынын аймагында жүзѳгѳ ашырылып
жаткан аскердик ишке таандык болот.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аскердик башкаруу органдары
айлана-чѳйрѳгѳ жана адамдын ден соолугуна келтирилген зыяндын ордун
толтурууга милдеттүү.

2525-статья. Климатты жана атмосферанын озондук катмарын коргоо
Айлана-чѳйрѳнү климаттын экологиялык коркунучтуу ѳзгѳрүүлѳрүнѳн,
атмосферанын озондук катмарын коргоо:

- чарбалык жана башка иштин жана башка процесстердин таасири астында

климаттын, озондук катмардын абалынын ѳзгѳрүшүнѳ байкоо жүргүзүүнү, эсепке
алууну жана контролдоону уюштуруу;

- озонду бузуучу заттарды керектѳѳ боюнча маалыматтарды жыйноону жана
эсепке алууну уюштуруу;

- климаттын жана озондук катмардын абалына таасир тийгизүүчү зыяндуу

заттардын абага чыгарылышынын жол берилүүчү чектелген ченемдерин белгилѳѳ
жана сактоо;

- ѳндүрүштѳ жана турмуш-тиричиликте озондук катмарды бузуучу заттарды жѳнгѳ
салуу;

- аталган талаптарды бузгандык үчүн, жоопкерчилик чараларын колдонуу, анын
ичинде Кыргыз Республикасынын айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча мамлекеттик
органдарынын чечими менен зыяндуу ишти токтото туруу же ага тыюу салуу
аркылуу камсыз кылынат.

Кыргыз Республикасынын эл аралык макулдашууларына ылайык министрликтер

менен ведомостволор, ишканалар, мекемелер, уюмдар озондук катмарга зыяндуу
таасир тийгизүүчү химиялык заттарды керектѳѳнү кыскартууга жана кийин толук
токтотууга милдеттүү.

Атмосферанын озон катмарынын абалына зыяндуу таасир тийгизген химиялык
заттардын жана ѳндүрүштүк калдыктардын тизмеси Кыргыз Республикасынын

айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча республикалык мамлекеттик органы тарабынан
бекитилет жана мамлекеттик бийлик жана башкаруунун бардык органдарына,
ишканаларга, мекемелерге, уюмдарга кабарланат.

2626-статья. Экологиялык стандартташтыруу жана сертификациялоо
Экологиялык коопсуздукка, калктын ѳмүрүнѳ жана ден соолугуна, жаратылыш
ресурстарын арбытып ѳндүрүүгѳ жана сарамжал пайдаланууга коркунуч

келтириши мүмкүн болгон Кыргыз Республикасында ѳндүрүлгѳн же анын

аймагына алынып келинүүчү продукция (процесстер, кызмат кѳрсѳтүүлѳр)

экологиялык стандартташтыруу жана сертификациялоо объектилерине таандык
кылынат.

Экологиялык стандартташтыруу жана сертификациялоо объектилеринин тизмеси
Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү тарабынан бекитилет.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик стандарттары жана айланачѳйрѳнү коргоо
жаатындагы техникалык шарттар мыйзамдарда белгиленген тартипте иштелип
чыгат, бекитилет жана катталат.

Продукцияларды (буюмдарды) катталган техникалык регламенттердин, айлана-

чѳйрѳнү коргоо жаатындагы стандарттар жана техникалык шарттарды бузуу менен
иштеп чыгууга, даярдоого, жѳнѳтүүгѳ, (сатууга), сактоого, ташууга, пайдаланууга,
(ишке киргизүүгѳ) жана еңеоого, процесстерди (кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү) аткарууга
тыюу салынат.

Айлана-чѳйрѳнү коргоо жаатында стандарттар менен техникалык шарттарга
ылайык келүүнү аныктоо максатында мыйзамдарда белгиленген тартипте
экологиялык сертификациялоо жүзѳгѳ ашырылат.

2727-статья. Ишканаларды менчиктештирүү
менчиктештирүүд
үүдѳ экологиялык маселелерди чечүү
чечүү
Мамлекеттик ишканалар менчиктештирилгенде жеңе менчик ээлери менен

мамлекеттин ортосунда ал тарабынан айлана-чѳйрѳгѳ, юридикалык жана жеке
жактардын мүлкүнѳ жана жарандардын ден соолугуна ушул ишканалардын

чарбалык ишин жүзѳгѳ ашыруунун натыйжасында айлана-чѳйрѳгѳ жагымсыз

таасир кѳрсѳтүү менен келтирилген зыян үчүн жоопкерчиликти так чектѳѳ жүзѳгѳ
ашырылат.

Менчиктештирүүдѳ жана менчик укугун башкача ѳткѳрүп берүүдѳ ишканаларда

экологиялык абалга жана алардын айлана-чѳйрѳгѳ келтирген зыянына баа берүү
максатында экологиялык аудит жүргүзүлѳт.
2828-статья. Экологиялык аудит
Экологиялык аудит Кыргыз Республикасынын айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча
республикалык мамлекеттик органы тарабынан белгиленген тартипте кѳз
карандысыз эксперттер тарабынан жаратылышты коргоо мыйзамдарын

бузууларды болтурбай коюу жана жоюу жана ишкананын мурдагы иши менен
булгоонун ѳтѳ жогорку тобокелчилигин аныктоо максатында жүргүзүлѳт.
Экологиялык аудит аны ѳткѳрүүгѳ таламдаш болгон юридикалык жактар
тарабынан ѳз каражаттарынын же тартылган каражаттардын эсебинен
мыйзамдарда белгиленген тартипте жүргүзүлѳт.
V БѲЛҮМ

АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнү коргоо жаатындагы контролдук
2929-статья. АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнүн мониторинги
Айлана-чѳйрѳнүн жана Кыргыз Республикасынын аймагындагы анын

ресурстарынын абалына жана ѳзгѳрүшүнѳ байкоо жүргүзүү менен эсепке алууну,
баа берүүнү, болжолдоону, контролдоону жана башкарууну камсыз кылуу

максатында айлана-чѳйрѳнүн мамлекеттик мониторингинин тутуму түзүлѳт.

Айлана-чѳйрѳнүн мамлекеттик мониторингинин структурасы, мазмуну жана аны
жүзѳгѳ ашыруунун тартиби Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү тарабынан
белгиленет.

Айлана-чѳйрѳнүн абалына, анын ичинде булгануулардын чек ара аркылуу
ѳтүшүнѳ, жаратылыш ресурстарынын пайдаланышына байкоо жүргүзүү

республиканын бүткүл аймагында атайын ыйгарым укуктуу органдар тарабынан
шаарлардагы, ѳнѳр жай борборлорундагы, жаратылыш объектилериндеги жана
айрым аймактардагы байкоо тутумдары аркылуу, ошондой эле иши айлана-

чѳйрѳнүн абалынын начарлашына алып келген же алып келиши мүмкүн болгон
ишканалар, уюмдар жана мекемелер тарабынан жүзѳгѳ ашырылат.

Атайын ыйгарым укуктуу органдар, ошондой эле ишканалар, уюмдар жана

мекемелер айлана-чѳйрѳнүн жана калктын ден соолугунун мониторингин жүзѳгѳ
ашырып жаткан тиешелүү мамлекеттик органдарга ѳз байкоолорунун
материалдарын акысыз берип турууга милдеттүү.

3030-статья. АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнү коргоо жаатындагы контролдоонун милдеттери
Айлана-чѳйрѳнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын пайдалануу жаатындагы
контролдук тѳмѳндѳгүлѳрдү: чарбалык жана башка иштин таасири астында

айлана-чѳйрѳнүн абалына жана ѳзгѳрүшүнѳ байкоо жүргүзүү, жаратылышты

коргоо, жаратылыш ресурстарын сарамжал пайдалануу, айлана-чѳйрѳнү жакшы

абалга келтирүү, жаратылышты коргоо мыйзамдарынын талаптарын жана айлана
чѳйрѳнүн сапатынын ченемдерин сактоо боюнча иш-чаралардын аткарылышын
текшерүү ѳзүнүн милдети катары коет.

Айлана-чѳйрѳнү коргоого контролдук тутумуна мамлекеттик, ведомстволук жана
коомдук контролдук кирет.
3131-статья.

субъектилер

АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнүн

абалына

контролдукту

жү
жүзѳгѳ

ашыруучу

Айлана-чѳйрѳгѳ таасир тийгизүүчү чарба жүргүзүүчү жана башка субъектилер

тиешелүү аймактарда жана объектилерде айлана-чѳйрѳнүн абалына контролдукту
жүзѳгѳ ашырат.

Кыргыз Республикасынын министриликтери менен администрациялык

ведомстволору айлана-чѳйрѳнүн абалына ѳздѳрүнѳ баш ийген объектилерде

жаратылышты коргоо, жаратылыш ресурстарын сарамжал пайдалануу, арбытып
ѳндүрүү, айлана-чѳйрѳнү жакшы абалга келтирүү жана жаратылышты коргоо
мыйзамдарынын талаптарын аткаруу боюнча иш чаралардын аткарылышын
текшерүү максатында жүзѳгѳ ашырат.

Айлана-чѳйрѳнү коргоонун абалына жана жаратылыш ресурстарынын

пайдаланылышына мамлекеттик, ведомстволордун үстүнѳн контролдук жүргүзүүнү
Кыргыз Республикасынын айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча республикалык жана

аймактык мамлекеттик органдары жүзѳгѳ ашырат. Айлана-чѳйрѳнү коргоонун жана
жаратылыш ресурстарын пайдалануунун абалына мамлекеттик контролдукту
жүзѳгѳ ашыруунун тартиби Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү тарабынан
аныкталат.

Кыргыз Республикасынын айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча республикалык

мамлекеттик органынын жаратылышты коргоого тиешелүү чечими бардык

министрликтер, администрациялык ведомстволор, жарандар, чарба жүргүзүүчү
башка субъектилер тарабынан милдеттүү түрдѳ аткарылат.

Айлана-чѳйрѳнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын пайдалануу жагында
коомдук контролдукту жүргүзүүнүн тартиби коомдук бирикмелер жѳнүндѳ

мыйзамдар, ушул Мыйзамга карама-каршы келбеген алар жѳнүндѳ уставдар жана
жоболор тарабынан жѳнгѳ салынат.

3232-статья. АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнү коргоонун мамлекеттик органдарынын Кыргыз

Республикасынын укук коргоо, бажы, салык Жана башка мамлекеттик
мамлекеттик органдары
менен ѳз ара аракети

Айлана-чѳйрѳнү коргоонун мамлекеттик органдары ѳздѳрүнүн ыйгарым укуктарын
жүзѳгѳ ашырууда Кыргыз Республикасынын укук коргоо, бажы, салык жана башка
мамлекеттик органдар, Кыргыз Республикасынын чек ара аскерлери менен

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган жана анын негизинде
кабыл алынган ведомстволор аралык ѳз ара аракеттердин биргелешкен

актыларынын негизинде кабыл алынган тартипте жана башталыштарда ѳз ара
аракеттенет.

VI БѲЛҮМ

АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнү коргоо боюнча
боюнча ишиш-чараларды каржылоо
3333-статья. АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнү коргоо боюнча ишиш-чаралар
Айлана-чѳйрѳнүн булганышын болтурбай коюу жана жаратылышты сарамжал

пайдалануу максатында Кыргыз Республикасында айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча
иш-чаралар ѳткѳрүлѳт.

Айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча иш-чаралар ѳндүрүштүк күчтѳрдү ѳнүктүрүүнүн
жана жайгаштыруунун, жаратылыш ресурстарын пайдалануунун мамлекеттер
аралык, республикалык, тармактык, аймактык программаларында жана

схемаларында, ишканалардын ѳндүрүштүк-каржылык ишинин күндѳлүк жана

келечектеги пландарында, ошондой эле максаттуу экологиялык программаларда
каралат.

3434-статья. Жаратылышты коргоо ишиш-чараларын каржылоо
Жаратылышты коргоо иш-чараларын каржылоо:

- республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин;

- жаратылышты коргоонун республикалык жана жергиликтүү фонддорунун;
- банкттардын кредиттеринин;

- ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын каражаттарынын;

- юридикалык жана жеке жактардын ыктыярдуу мүчѳлүк акыларынын;

- башка мыйзамдарда тыюу салынбаган булактардын эсебинен жүргүзүлѳт.

3535-статья. Жаратылышты коргоо фонддору
Жаратылышты коргоо, жаратылыш ресурстарын арбытып ѳндүрүү, жаратылыш

чѳйрѳсүндѳгү коромжулуктарды калыбына келтирүү, экологиялык кыйроолордун,

алааматтардын экологиялык кесепеттерин жоюу жана келтирилген зыяндын ордун
толтуруу боюнча иш-чараларды каржылоо үчүн жаратылышты коргоонун
республикалык жана жергиликтүү фонддору түзүлѳт.

Жаратылышты коргоо фонддору тѳмѳндѳгү булактардын:

- ушул Мыйзамдын 15-статьясына ылайык жаратылышты пайдалануу үчүн акы
түрүндѳ келип түшкѳн каражаттардын;

- айлана-чѳйрѳнү булгагандыгы үчүн келтирилген зыяндын ордун толтуруу
түрүндѳ келип түшкѳн каражаттардын;

- укук бузууларды жасоонун конфискацияланган куралдарын, мыйзамсыз түрдѳ
алынган жаратылыш ресурстарын же алардан жасалган продукцияларды
(даярдалган, кайра иштетилген) сатуудан алынган каражаттардын;

- юридикалык жана жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктарынын;

- мыйзамдарда тыюу салынбаган башка булактардын эсебинен түзүлѳт.

Жаратылышты коргоонун республикалык жана жергиликтүү фонддорунун

каражаттарын түзүүнүн жана пайдалануунун тартиби Кыргыз Республикасынын

Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу
жыйынынын жана Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн ченемдик укуктук

актылары тарабынан Кыргыз Республикасынын айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча
республикалык мамлекеттик органынын сунушу боюнча аныкталат.

(КР 2002-жылдын 22-февралындагы N 22 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
3636-статья. Экологиялык камсыздандыруу
Кыргыз Республикасынын калкынын ѳмүрүн, ден соолугун жана мүлктүк

таламдарын камсыздандыруу жагынан коргоону камсыз кылуу үчүн Кыргыз
Республикасында юридикалык жана жеке жактарды, алардын менчик

объектилерин жана кирешелерин экологиялык кырсыктардын, кыйроолордун жана
алааматтардын учурунда ыктыярдуу жана милдеттүү экологиялык

камсыздандыруу, ошондой эле айлана-чѳйрѳнү булгагандыгы үчүн
жоопкерчиликти камсыздандыруу жүзѳгѳ ашырылат.

Чарбалык жана башка иштин экологиялык коркунучтуу түрлѳрүн ишке ашырган

юридикалык жактар жана жарандар милдеттүү экологиялык камсыздандыруудан
ѳтүүгѳ тийиш.

Экологиялык камсыздандырууга байланыштуу мамилелер Кыргыз
Республикасынын мыйзамдары тарабынан жѳнгѳ салынат.
VII БѲЛҮМ

Экологиялык жагынан жагымсыз зоналар
3737-статья. Экологиялык жагынан жагымсыз зоналар
Кыргыз Республикасынын аймагынын айрым участокторунда экологиялык
жагымсыздыктын даражасына жараша экологиялык жагдай тѳмѳндѳгү
категориялар боюнча:

- салыштырмалуу түрдѳ канааттандыраарлык;
- ѳтѳ курч;
- оор;

- кризистик же ѳзгѳчѳ экологиялык жагдай зонасы;

- алааматтык же экологиялык кырсык зонасы деп классификацияланышы мүмкүн.
Экологиялык жагымсыздыкты классификациялоонун критерийлери Кыргыз
Республикасынын Ѳкмѳтү тарабынан кабыл алынат.

3838-статья. Ѳзгѳ
згѳчѳ экологиялык жагдай жана экологиялык кырсык зоналары
Кыргыз Республикасынын аймагынын чарбалык же башка иштин, табигый

кырсыктын, болбосо кыйроолордун, алааматтардын кыйратуучу таасиринин

натыйжасында айлана-чѳйрѳдѳ калктын ден соолугуна, табигый экологиялык
тутумдардын абалына, ѳсүмдүктѳр менен жаныбарлардын генетикалык
фонддоруна коркунуч келтирген туруктуу терс ѳзгѳрүүлѳр болуп жаткан

участоктору ѳзгѳчѳ (кризистик) экологиялык жагдай зоналары деп жарыяланышы
мүмкүн.

Кыргыз Республикасынын аймагынын айлана-чѳйрѳдѳ ордуна келбей турган

тереңеѳзгѳрүүлѳр болгон, калктын саламаттыгынын олутту начарлашына, табигый
теңесалмактуулуктун, табигый экологиялык тутумдардын бузулушуна, ѳсүмдүктѳр

менен жаныбарлардын деградацияланыша алып келген тереңеѳзгѳрүүлѳр болгон

участоктору экологиялык кырсык (катастрофалык) зоналар деп жарыяланышы
мүмкүн.

Ѳзгѳчѳ экологиялык жагдай же экологиялык кырсык зоналары деп жарыялоо

жѳнүндѳ чечим Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан кабыл алынат.
Кыргыз Республикасынын айрым аймактарындагы ѳзгѳчѳ экологиялык жагдай

зоналарында иштин жана жаратылышты пайдалануунун айрым түрлѳрүнѳ тыюу
салынышы же чектѳѳ коюлушу мүмкүн.

Экологиялык кырсык зоналарында айлана-чѳйрѳгѳ терс таасир тийгизген иш

токтотулат, калкты тейлѳѳгѳ байланыштуу болбогон чарбалык объектилердин иши
токтотула турат, жаратылышты пайдаланууга чек коюлат.

Ѳзгѳчѳ экологиялык жагдай жана экологиялык кырсык зоналарында жаратылыш
ресурстарын калыбына келтирүү жана арбытып ѳндүрүү, айланачѳйрѳнү жакшы
абалга келтирүү, калкты социалдык жактан коргоо боюнча шашылыш чаралар
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүргүзүлѳт.
Ѳзгѳчѳ экологиялык жагдай жана экологиялык кырсык зоналарын калыбына
келтирүү боюнча иш-чараларды каржылоо түздѳн-түз күнѳѳлүүлѳрдүн
каражаттарынын эсебинен, ошондой эле жергиликтүү, республикалык

бюджеттердин, жаратылышты коргоонун каражаттарынын жана башка
булактардын эсебинен жүргүзүлѳт.

3939-статья. Ѳзгѳ
згѳчѳ экологиялык жагдайларды болтурбай коюу
Чарба жүргүзүүчү жана башка объектилерди долбоорлоодо, пайдаланууда,

консервациялоодо жана жоюуда кыйратуучу жагдайларды болтурбай коюу жана
алардын кесепеттерин четтетүү боюнча чаралар иштелип чыгат жана жүзѳгѳ
ашырылат.

Кыйроо, алаамат болгон учурда юридикалык жана жеке жактар аларды жоюуга

токтоосуз киришүүгѳ жана тиешелүү мамлекеттик органдарга, адистештирилген
кызматтарга жана калкка тезинен билдирүүгѳ (кабарлоого) милдеттүү.
VIII БѲЛҮМ

АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнү коргоо жаатындагы мамлекеттик органдардын компетенциясы,
коомдук бирикмелердин ыйгарым укуктары, жарандардын, жаратылышты
пайдалануучулардын укуктары жана милдеттери
милдеттери

4040-статья.

Кыргыз

Республикасынын

жаатындагы компетенциясы

Ѳкмѳ
кмѳтүнүн

айланаайлана-чѳйрѳ
йрѳнү

коргоо

Айлана-чѳйрѳнү коргоо жагында Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн
карамагына:

- министрликтердин, администрациялык ведомстволордун, бирикмелердин,

ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын ишин башкарууну, координациялоону
жана контролдоону жүзѳгѳ ашыруу;

- республиканын аймагында жаратылыш ресурстарына мониторинг киргизүүгѳ
жана алардын пайдаланылышын жѳнгѳ салууга контролдук жүргүзүү;

- айлана-чѳйрѳнү булгагандыгы үчүн акы тѳлѳѳнү аныктоонун усулун бекитүүнү;

- айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча республикалык, региондор аралык, мамлекеттер
аралык программаларды жана пландарды жүзѳгѳ ашыруунун концепцияларын
иштеп чыгууну, бекитүүнү, каржылоону, ишке ашырууну жана контроолдоону
уюштуруу;

- жаратылыш ресурстарынын кадастрларын жүргүзүүнү уюштуруу;

- экологиялык коопсуздуктун ченемдерин, жаратылышты пайдалануунун
лимиттерин жана ченемдерин бекитүү;

- жаратылышты коргоо мыйзамдарын бузуунун натыйжасында келтирилген
зыяндын ордун толтуруунун тартибин жана ѳлчѳмдѳрүн бекитүү;

- Кыргыз Республикасынын айлана-чѳйрѳнү коргоо жаатындагы мамлекеттик
контролдугу жана Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик экологиялык
экспертиза жѳнүндѳ жоболорду бекитүү;

- айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар
жѳнүндѳ жоболорду бекитүү;

- эгерде аларды жүзѳгѳ ашыруу айлана-чѳйрѳнүн абалынын начарлашына алып
келсе, ѳндүргүч күчтѳрдү ѳнүктүрүүнүн жана жайгаштыруунун, мелиорациянын,

химиялаштыруунун жана башка чечимдердин мурда кабыл алынган схемаларын
токтото туруу же токтотуу жѳнүндѳ чечим кабыл алуу;

- утилдештирилбеген уулуу, ошондой эле радиоактивдүү калдыктарды

зыянсыздандыруу жана кѳмүү боюнча полигондорду жайгаштыруучу жерлерди
аныктоо;

- ѳзгѳчѳ корголуучу жаратылыш аймактары, объектилер жѳнүндѳ жана аларды

Кыргыз Республикасынын табигый-корук фондусуна киргизүү жѳнүндѳ чечимдерди
кабыл алуу;

- экологиялык камсыздандыруу жана экологиялык камсыздандыруу фондусун
пайдалануу тартибин бекитүү;

- жарандарга экологиялык билим берүүнү жана тарбиялоону камсыз кылуу;
- эл аралык кызматташтыкты жүзѳгѳ ашыруу таандык кылынат.

(КР 2002-жылдын 22-февралындагы N 22, 2004-жылдын 11-августундагы N 113
мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)
4141-статья.

Кыргыз

Республикасынын

айланаайлана-чѳйрѳ
йрѳнү

республикалык мамлекеттик органынын компетенциясы

коргоо

боюнча

Кыргыз Республикасынын айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча республикалык

мамлекеттик органыны министрликтердин, администрациялык ведомстволордун,
ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын айлана-чѳйрѳнү коргоо
жаатындагы ишине контролдукту жүзѳгѳ ашырат.
Тѳмѳндѳгүлѳр:

- айлана-чѳйрѳнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын пайдалануу жаатында
бирдиктүү мамлекеттик саясатты жана комплекстүү башкарууну жүргүзүү,

министрликтердин, администрациялык ведомстволордун, ишканалардын,
мекемелердин жана уюмдардын ушул жааттагы ишин координациялоо;

- жерлерди, жер казынасын, жер үстүндѳгү жана жер астындагы сууларды,
атмосфералык абаны, токойлорду жана башка ѳсүмдүктѳрдү, жаныбарлар

дүйнѳсүн пайдаланууга жана коргоого, ошондой эле экологиялык коопсуздуктун
ченемдеринин сакталышына мамлекеттик контролдук;
- айлана-чѳйрѳнүн мониторингин уюштуруу;

- жаратылыш ресурстарын пайдаланууну жана айлана-чѳйрѳнү булгануудан жана
башка зыяндуу таасирлерден коргоону жѳнгѳ салуу боюнча эрежелерди,
жоболорду, усулдарды, ченемдерди жана стандарттарды иштеп чыгууну
уюштуруу, иштеп чыгуу жана бекитүү;

- экологиялык сертификациялоо жаатында иш жүргүзүүгѳ укуктуу мамлекеттик
башкаруунун органын уюштуруу айлана-чѳйрѳнүн объектилерин, жаратылыш

ресурстарын продукциялардын, материалдардын жана сырьелордун, ѳндүрүштүн

жана керектѳѳнүн, экологиялык коопсуздукту камсыз кылууга жана айлана-чѳйрѳгѳ
келтирилүүчү зыянды болтурбай коюуга багытталган технологиялык процесстерди
жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү экологиялык сертификациялоону жүргүзүү,

экологиялык сертификаттарды берүү экологиялык сертификаттоо боюнча

органдарды, айлана-чѳйрѳнү коргоонун башкаруу тутумун, экоаналитикалык
лабораторияларды аккредиттѳѳ;

- мамлекеттик экологиялык экспертизаны жүзѳгѳ ашыруу;

- министрликтерден, администрациялык ведомстволордон, ишканалардан,

мекемелерден жана уюмдардан экологиялык мүнѳздѳгү маалыматтарды акысыз
алуу;

- жаратылыш ресурстарын пайдалануу укугун токтотуу, экологиялык зыяндуу ишти
чектѳѳ, токтото туруу, токтотуу жѳнүндѳ чечимдерди кабыл алуу;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык уулу материалдарды жана
заттардын калдыктарын утилдештирүүгѳ, жайгаштырууга, жок кылууга жана

кѳмүүгѳ, анын ичинде радиоактивдүү, жаратылыш ресурстарын алып келүүгѳ,

алып кетүүгѳ жана сатууга сертификаттарды пайдаланууга лицензияларды берүү;
- эгерде аларды пайдалануу жаратылышты коргоо мыйзамдарын бузуу менен же

булгоочу заттарды абага чыгаруунун жана агызып чыгаруунун лимиттеринен ашык
жүзѳгѳ ашырылып жатса, ишканалардын жана башка объектилердин ишин чектѳѳ,
токтото туруу же токтотуу;

- региондук, мамлекеттик, мамлекеттер аралык экологиялык программаларды
иштеп чыгуу;

- жаратылыш ресурстарын эсепке алууну жана баа берүүнү уюштуруу, жаратылыш
ресурстарынын мамлекеттик кадастарын жүргүзүү;

- айлана-чѳйрѳнү коргоонун жана жаратылышты пайдаланууну башкаруунун
экономикалык механизмин иштеп чыгуу жана ишке ашыруу, жаратылыш

ресурстарын пайдалангандыгы үчүн акы алуу жана анын ѳлчѳмдѳрүн түзѳтүү;
- Кыргыз Республикасынын табигый-корук фондусун башкаруу, Кыргыз
Республикасынын Кызыл китебин жүргүзүү;
- табигый-корук ишин уюштуруу;

- айлана-чѳйрѳнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын пайдалануу боюнча

атайын ыйгарым укуктуу башка мамлекеттик органдардын ишин координациялоо;
- жарандарды жалпыга бирдей тынымсыз экологиялык тарбиялоо жана билим
берүү тутумун уюштурууга катыштыруу;

- айлана-чѳйрѳнү коргоо, продукциялардын жана технологиялык процесстердин
экологиялык коопсуздугун жүзѳгѳ ашыруу, эл аралык тажрыйбаны иликтѳѳ,

жалпылоо жана жайылтуу, Кыргыз Республикасынын айлана-чѳйрѳнү коргоо
жаатындагы эл аралык макулдашууларга ылайык милдеттенмелеринин

аткарылышын камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын айлана-чѳйрѳнү коргоо

боюнча республикалык мамлекеттик органынын компетенциясына таандык
кылынат.

Кыргыз Республикасынын айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча республикалык жана
аймактык мамлекеттик органдарынын ѳздѳрүнүн компетенциясына таандык

кылынган маселелери боюнча чечимдери бардык юридикалык жана жеке жактар
үчүн милдеттүү болуп саналат жана сот тартибинде даттанылышы мүмкүн.
(КР 2002-жылдын 22-февралындагы N 22 Мыйзамынын, 2003-жылдын 11июнундагы N 101 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)

4242-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү мамлекеттик администрацияларынын жана жергиликтүү
жергиликтүү

башкаруу органдарынын компетенциясы

Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү ѳз алдынча
башкаруу органдары айлана-чѳйрѳнү коргоо жагында ѳздѳрүнѳ баш ийген

аймактарда экологиялык программаларды иштеп чыгуу жана айланачѳйрѳнү

коргоо боюнча чараларды ишке ашырууга катышат жана мамлекеттик бийликтин
жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары жергиликтүү органдарынын
ишин жѳнгѳ салган мыйзамдарга ылайык аракеттенет.

(КР 2005-жылдын 6-августундагы N 124 Мыйзамынын редакцияcына ылайык)
4343-статья.

АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнү

коргоо

мамлекеттик органдардын компетенциясы

боюнча

атайын
атайын

ыйгарым

укуктуу

Айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик

органдардын компетенциясы Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү тарабынан
бекитилүүчү жоболор менен аныкталат.
4444-статья.

Кыргыз

Республикасынын
Республикасынын

айланаайлана-чѳйрѳ
йрѳнү

коргоо

боюнча

мамлекеттик органдарынын кызмат адамдарынын укуктары жана милдеттери

Кыргыз Республикасынын айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча республикалык жана
аймактык мамлекеттик органдарынын жана башка атайын ыйгарым укуктуу

мамлекеттик органдарынын кызмат адамдары белгиленген тартипте ѳздѳрүнѳ

жүктѳлгѳн функцияларды аткарууну камсыз кылууга милдеттүү жана ѳздѳрүнүн
ыйгарым укуктарына ылайык тѳмѳндѳгүлѳргѳ:

- белгиленген тартипте кызматтык күбѳлүгүн кѳрсѳтүү менен ишканаларга,

мекемелерге, уюмдарга, рынокторго (базарларга) аскер бѳлүктѳрүнѳ, атайын

объектилерге жана аскердик кичи бѳлүктѳрдүн кызматтарына жана ички иштер
жана коопсуздук органдарына тоскоолдуксуз барууга, ѳздѳрүнүн кызматтык
милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон документтер, талдоолордун
натыйжалары, башка материалдар менен таанышууга;

- жаратылышты коргоо мыйзамдарынын, айлана-чѳйрѳнүн сапатынын

ченемдеринин талаптарынын сакталышын, жаратылышты коргоо боюнча

ишчаралардын, тазалоочу курулуштардын жана башка жаратылышты коргоочу
жабдуулардын, аларды контролдоочу каражаттардын ишин текшерүүгѳ;

- булгоо булактарынын зыяндуу заттарды айлана-чѳйрѳдѳгү абага чыгарышынын
жана агызып чыгарышынын ченемдерин белгилѳѳгѳ;

- мамлекеттик экологиялык экспертизаны дайындоого, анын корутундусунун
аткарылышына контролдукту камсыз кылууга;

- табылган кемчиликтерди четтетүүнү талап кылууга, объектилерди долбоорлоого,
курууга, кайра конструкциялоого, пайдаланууга берүүгѳ жана объектилерди

пайдаланууга уруксат берүү боюнча кѳрсѳтмѳлѳрдү же корутундуларды берүүгѳ;
- жеке карап чыгуу жана буюмдарын карап чыгуу менен укук бузуучуларды
кармоону жүзѳгѳ ашырууга, укук бузууларды жасоонун нерселерин жана

куралдарын (анын ичинде жаратылыштын мыйзамсыз алынган объектилерин
алып коюуга), транспорт каражаттарын текшерүүнү жүзѳгѳ ашырууга;

- айлана-чѳйрѳнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын пайдалануу жаатындагы
администрациялык укук бузуулар жѳнүндѳ иштерди кароого, күнѳлүүлѳргѳ

жазапулдарды салууга жана башка администрациялык чараларды кѳрүүгѳ, зарыл
болгондо күнѳѳлүү адамдарды жазык жоопкерчилигине тартуу үчүн укук коргоо
органдарына ѳткѳрүп берүүгѳ, айлана-чѳйрѳгѳ келтирилген зыяндын ордун
толтуруу жѳнүндѳ сотко доо менен кайрылууга;

- кызматтык милдеттерин аткарууда мыйзамдарда белгиленген тартипте

кызматтык ок атуучу куралды жана атайын каражаттарды сактоого, ошондой эле
Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү тарабынан бекитилүүчү жобого ылайык
айырмалоочу белгиси бар формалуу кийимди кийүүгѳ жана колдонууга;

- жаратылышты коргоо мыйзамдарын, жаратылышты коргоо жана жаратылыш

ресурстарын пайдалануу боюнча стандарттарды, ченемдерди жана эрежелерди
бузуу менен жүзѳгѳ ашырылып жаткан жаратылыш ресурстарын пайдалануу

боюнча жумуштарды жана иштин башка түрлѳрүн жүргүзүүдѳ курулушка, кайра
конструкциялоого, технологиясын ѳзгѳртүүгѳ тыюу салууга;

- менчигинин түрүнѳ карабастан айлана чѳйрѳгѳ жеке жана башка таасир кылып

жаткан бирикмелердин, ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын, айрым

цехтердин, участоктордун жабдуулардын жана башка объектилердин жаратылыш
ресурстарын коргоонун жана пайдалануунун, жаратылышты коргоо багытындагы

жабдуулар менен курулуштарды пайдалануунун стандарттарын, ченемдерин жана
эрежелерин одоно же такай бузуу менен жүзѳгѳ ашырылып жаткан жумуштарына
жана жаратылыш ресурстарын пайдалануусуна тыюу салууга, токтото турууга,
агызып чыгарууларын жана абага чыгарууларын, айлана-чѳйрѳгѳ жеке жана
башка таасирин чектѳѳгѳ;

- аларды колдонуу айлана чѳйрѳнү булгоого же бүлгүнгѳ учуратууга алып келсе,
адамдардын ден соолугуна зыян келтирсе продукцияларды, заттарды жана
материалдарды ѳндүрүүгѳ, алып келүүгѳ тыюу салууга;

- зыяндуу заттарды белгиленген ченемдерден ашык абага чыгарган транспорт

каражаттарын жана башка жүрүүчү жабдуулар менен объектилерди пайдаланууну
токтото турууга же ага тыюу салууга;

- республиканын аймагында жашаган (ѳсүп-ѳнүгүп жаткан) жаныбарлар жана
ѳсүмдүктѳр дүйнѳсүнүн объектилерине зыян келтириши мүмкүн болгон

жаныбарларды жана ѳсүмдүктѳрдү алып келүүгѳ, алып кетүүгѳ, чыгарууга, кѳчүрүп
келүүгѳ жана акклиматизациялоого тыюу салууга;

- ушул Мыйзамды жана айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча башка ченемдик
актыларды аткарууга багытталган башка чараларды кѳрүүгѳ укуктуу.

(КР 2003-жылдын 11-июнундагы N 101 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
4545-статья. Коомдук бирикмелердин укуктары
Экологиялык функцияларды аткарган коомдук бирикмелер жана кошундар:

- ѳздѳрүнүн экологиялык программаларын иштеп чыгууга жана пропагандалоого,
калктын экологиялык укуктарын жана таламдарын коргоого, экологиялык

маданиятты ѳнүктүрүүгѳ, ыктыярдуу башталыштарда жарандарды активдүү
жаратылышты коргоо ишине тартууга;

- ѳздѳрүнүн жана тартылган каражаттарынын эсебинен жана ыктыярдуу эмгектик
катышуу менен жаратылыш ресурстарын коргоо, арбытып ѳндүрүү, айлана
чѳйрѳнү коргоо боюнча иштерди аткарууга;

- айлана-чѳйрѳнү коргоонун мамлекеттик органдарына жаратылышты коргоо
мыйзамдарын бузууларга каршы күрѳшүүдѳ кѳмѳк кѳрсѳтүүгѳ;

- жаратылышты коргоо боюнча коомдук фондуларды түзүүгѳ жана алардын
каражаттарын экологиялык иш-чараларды жүргүзүүгѳ чыгымдоого;

- айлана-чѳйрѳнүн булганышы, жаратылышты коргоонун абалы жѳнүндѳ ѳз
убагында жана толук маалымат алууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык айлана-чѳйрѳнү коргоо

маселелери боюнча чогулуштарды, митингдерди, демонстрацияларды, кол

чогултууларды уюштурууга, референдумдарды, мыйзам долбоорлорун калк менен
талкуулоону ѳткѳрүү жѳнүндѳ сунуштар менен кирүүгѳ;

- мамлекеттик экологиялык экспертизаны белгилѳѳнү талап кылууга, экологиялык
платформасын басма сѳздѳ, радио жана теле кѳрсѳтүү аркылуу баяндап чыгууга;
- коомдук экономикалык экспертизаны ѳткѳрүүгѳ;

- жаратылышты коргоо мыйзамдарынын талаптарынын сакталышын текшерүүгѳ
катышууга;

- айлана-чѳйрѳгѳ зыян келтирүүгѳ күнѳѳлүү болгон кызмат адамдарын

жоопкерчиликке тартууну, ээлеген кызматынан бошотууну талап кылууга,

жаратылышты коргоо мыйзамын бузуу аркылуу жарандардын ден соолугуна жана
мүлкүнѳ келтирилген зыяндын ордун толтуруу жѳнүндѳ сотко доо менен
кайрылууга укуктуу.

Айлана-чѳйрѳнү коргоо жаатындагы коомдук бирикмелердин жана кошундардын
иши алардын уставына жана колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жүзѳгѳ
ашырылат.

(КР 2002-жылдын 22-февралындагы N 22 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
4646-статья. Жарандардын айланаайлана-чѳйрѳ
йрѳнү коргоо жаатындагы укуктары жана

милдеттери
Жарандар:

- айлана-чѳйрѳнү коргоо, жаратылыш ресурстарын сарамжал жана комплекстүү
пайдалануу, анын ичинде мыйзам чыгаруу процесси боюнча чараларды иштеп
чыгууга жана жүзѳгѳ ашырууга катышууга;

- белгиленген тартипте жаратылыш ресурстарын пайдаланууга;
- жаратылышты коргоонун коомдук бирикмелерин түзүүгѳ;

- айлана-чѳйрѳнүн жана калктын ден соолугунун абалы жѳнүндѳ, курууга

пландаштырылып жаткан ѳндүрүштүк объектилер тууралу толук жана так
маалымат алууга;

- коомдук экологиялык экспертизаны ѳткѳрүүгѳ катышууга;

- экологиялык билим алууга;

- табиятка, ден соолугуна жана мүлкүнѳ айлана-чѳйрѳгѳ терс таасир тийгизүүнүн
натыйжасында келтирилген зыяндын ордун толтуруу жѳнүндѳ ишканаларга,

уюмдарга, мекемелерге, кызмат адамдарына жана жарандарга талаптарды жана
доолорду коюуга укуктуу.
Жарандар:

- айлана-чѳйрѳгѳ жана жаратылыш ресурстарына этият мамиле кылууга;

- жаратылышты коргоо мыйзамдарынын талаптарын сактоого жана айланачѳйрѳнү коргоонун мамлекеттик органдарынын буйруктарын аткарууга;

- товарларды, башка продукцияларды даярдоодо алардын экологиялык

коопсуздугун жана калктын ден соолугу үчүн зыянсыздыгын камсыз кылууга;
- айлана-чѳйрѳгѳ келтирилген зыяндын ордун толтурууга милдеттүү.

Жарандар (алардын бирикмелери) саясий, экономикалык жана социалдык терс

кесепеттерге алып келиши мүмкүн болгон жалган (текшерилбеген) экологиялык
маалыматты жайылтууга укуксуз.

4747-статья. Жаратылышты пайдалануучулардын укуктары жана милдеттери
Жаратылышты пайдалануучу:

- жаратылыш ресурстарын ѳзүнѳ берилген максаттарда пайдаланууга;

- жаратылыш ресурстарын негизги максатка жетүүнү камсыз кылуучу башка
муктаждыктар үчүн белгиленген тартипте пайдаланууга;

- ресурстардын башка табигый касиеттерин айлана-чѳйрѳгѳ зыян келтирбестен
пайдаланууга;

- мыйзамдарда каралган учурларда жаратылыш ресурстарын кайталап
пайдаланууга берүүгѳ;

- мыйзамдарда каралган учурларда айрым уюмдар жана жарандар үчүн ар кандай
чектѳѳлѳрдү киргизүүгѳ;

- укукка ылайык да, ошондой эле укукка жат да аракеттер менен келтирилген
зыяндардын ордун толтурууну талап кылууга;

- бузулган укуктарды калыбына келтирүүнү талап кылууга укуктуу.
Жаратылышты пайдалануучу:

- жаратылыш ресурстарын ѳзүнѳ берилген максаттарда сарамжал пайдаланууга;
- жаратылышты кайталап пайдалануучулардын мыйзамдарды сакташына
контролдукту жүзѳгѳ ашырууга;

- жаратылышты башка пайдалануучулардын укуктарын жана мыйзамдуу
таламдарын бузбоого;

- айлана-чѳйрѳнү пайдалануу, коргоо, сактоо, калыбына келтирүү боюнча
белгиленген талаптарды сактоого;

- ѳзүнѳ менчик укугунда, чарба жүргүзүү же оперативдүү башкаруу укугунда

таандык болгон курулуштарды, курулмаларды жана жаратылыш ресурстарын

пайдаланууга байланыштуу аймактарды айлана-чѳйрѳгѳ зыян келтирбеген абалда
күтүүгѳ милдеттүү.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жаратылышты пайдалануучулардын
башка укуктары жана милдеттери белгилениши мүмкүн.
IX БѲЛҮМ

АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнү коргоо жаатында билим берүү,
берүү, тарбиялоо, илимий изилдѳѳ
изилдѳѳл
ѳѳлѳр,
маалыматтар

4848-статья. Экологиялык билим берүү
берүү жана тарбиялоо
Зарыл билимдерди берүү, коомдун экологиялык маданиятын жана адистердин

кесиптик даярдыгын жогорулатуу максатында айлана-чѳйрѳнү коргоо жагында үйбүлѳдѳн жана мектепке чейинки мекемелерден тартып үзгүлтүксүз билим берүү
жана тарбиялоо камсыз кылынат.

Айлана-чѳйрѳнү коргоонун, билим берүүнүн мамлекеттик органдары, башка

мамлекеттик органдар жана коомдук уюмдар, массалык маалымат каражаттары
экологиялык билимдерди жайылтат, айлана чѳйрѳгѳ жана жаратылыш
ресурстарына карата аяр мамилени пропагандалоону жүргүзѳт.

4949-статья. АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнү коргоо жаатындагы илимий изилдѳѳ
изилдѳѳл
ѳѳлѳр
Айлана-чѳйрѳнү коргоонун жана жаратылышты пайдалануунун илимий

негиздүүлүгүн камсыз кылуучу багыттары боюнча пайдубалдуу жана кѳрсѳтмѳлүү
илимий-изилдѳѳ иштери артыкчылыктуу болуп эсептелет.

Айлана-чѳйрѳнү коргоону илимий жагынан камсыз кылуу максатында
тѳмѳндѳгүлѳргѳ багытталган:

- мамлекеттин жаратылышты коргоо саясатынын илимий негиздерин иштеп

чыгууга, ѳнѳр жай, транспорт, айыл чарба жана башка ишканаларынын, аларды

пайдалануудагы курулуштардын жана объектилердин экологиялык коопсуздугун

камсыз кылуучу прогрессивдүү аз калдыктуу жана калдыксыз технологиялык
процесстерин иштеп чыгууга;

- экономикалык жагынан сарамжал, ресурстарды үнѳмдѳѳчү жаратылышты
пайдаланууну камсыз кылууга;

- айлана-чѳйрѳнүн абалынын мониторингинин, ѳндүрүштү башкаруунун,

жабдууларды кыйроосуз жана коопсуз пайдалануунун каражаттарын жана
тутумдарын түзүүгѳ;

- айлана-чѳйрѳгѳ жол берилген басым жасоону аныктоого жана айланачѳйрѳдѳ
адамдын чарбалык ишинин таасири астында болуп жаткан процесстерди
иликтѳѳгѳ;

- айлана-чѳйрѳгѳ зыяндуу таасирлердин кесепеттерин болтурбай коюунун,
тѳмѳндѳтүүнүн жана жоюунун ыкмаларын иштеп чыгууга;

- айлана-чѳйрѳнүн зарыл болгон сапаттарын калыбына келтирүүгѳ;

- жаратылышты коргоонун ченемдерин жана жаратылышты коргоонун ченемдиктехникалык документтерин иштеп чыгууга;

- айлана-чѳйрѳнүн калктын ден соолугунун кѳрсѳткүчүнѳ тийгизген таасирин

иликтѳѳгѳ жана зыяндуу экологиялык факторлордун адамдын организмине терс
таасирин алдын алуунун натыйжалуу чараларын иштеп чыгууга багытталган
изилдѳѳлѳр жүргүзүлѳт;

- биологиялык ар түрдүүлүктү үйрѳнүүгѳ жана аны сактап калуу боюнча иш
чараларга.

(КР 2002-жылдын 22-февралындагы N 22 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
5050-статья. АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳ жѳнүндѳ
ндѳ маалымат
Ушул Мыйзамдын жоболоруна ылайык ар бир жаран же уюм мамлекеттик

органдарда болгон айлана-чѳйрѳ жѳнүндѳ маалыматтарга укуктуу болот. Бул
максаттарда мезгилдүү басма сѳздѳ жыл сайын экологиялык бюллетендер
жарыяланат.

Айлана-чѳйрѳ жѳнүндѳ маалымат колунда болгон министрликтер,

администрациялык ведомстволор жана башка органдар жарандардын жана
уюмдардын каалоосу боюнча маалымат берүүгѳ милдеттүү.

Айлана-чѳйрѳнү коргоо жѳнүндѳ маалымат мамлекеттик органдар тарабынан

арыздануучунун кат жүзүндѳгү сунуш-талабы боюнча техникалык (кѳчүрмѳсүн
алуу, дискеттер жана башкалар) жана аны даярдоого кеткен эмгектик
коромжулуктардын наркынан ашпаган акы үчүн берилет.

Арызды кароонун мѳѳнѳтү 6 жума.

Мамлекеттик органдар эгерде бул тѳмѳндѳгүлѳргѳ зыян келтирсе:
- эл аралык мамилелерге;

- мамлекеттин аскердик таламдарына;

- ишканалардын коммерциялык сырын сактоого;

- жазык ишин тергѳѳгѳ зыян келтирсе айлана-чѳйрѳнү коргоо жѳнүндѳ маалымат
берүүдѳн баш тарта алат.

Буюртманын четке кагылышында баш тартуунун себеби жана анын негиздемеси
камтылууга тийиш.

X БѲЛҮМ

Экологиялык укук бузуулар үчүн жоопкерчилик. АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнү коргоо
жаатындагы талаштарды чечүү
чечүү

5151-статья. Экологиялык
Экологиялык укук бузуулар үчүн жоопкерчилик
Экологиялык укук бузууларды жасагандыгы үчүн жеке жана юридикалык жактар
ушул Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзам актыларына
ылайык дисциплинардык, администрациялык же жазык жоопкерчилигине
тартылат.

Дисциплинардык, администрациялык же жазык жоопкерчилигине тартуу күнѳѳлүү
адамдарды алардын айлана чѳйрѳгѳ келтирген зыяндын ордун толтуруу
милдетинен бошотпойт.

5252-статья. Экологиялык жоруктар үчүн дисциплинардык жоопкерчилик
Ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын кызмат адамдары жана башка

күнѳѳлүү кызматкерлери жоболорго, уставдарга, ички тартип эрежелерине жана
башка ченемдик актыларга ылайык жаратылышты коргоо жана жаратылыш

ресурстарын сарамжал пайдалануу боюнча иш-чараларды аткарбагандыгы,
айлана-чѳйрѳнүн сапатынын ченемдерин бузгандыгы жана эмгектик

функциялардан же кызматтык милдеттерден келип чыгуучу жаратылышты коргоо
мыйзамдарынын талаптарын бузгандыгы үчүн дисциплинардык жоопкерчиликке
тартылат.

Күнѳѳсү боюнча ишкана, мекеме, уюм экологиялык укук бузуу менен келтирилген
зыяндын ордун толтуруу боюнча чыгым тарткан кызмат адамдары жана башка

кызматкерлер ишканалардын мекемелердин, уюмдардын алдында толук
материалдык жоопкерчилик тартат.

5353-статья. Экологиялык укук бузуулар үчүн администрациялык жана жазык
жазык

жоопкерчилиги

Экологиялык укук бузууларды жасаган кызмат адамдары жана жарандар Кыргыз
Республикасынын Мыйзамдарына ылайык администрациялык жана жазык
жоопкерчилигине тартылат.

Администрациялык жоопкерчиликке тартуу күнѳѳлүүлѳрдү келтирилген зыяндын
ордун толтуруу милдетинен бошотпойт.

5454-статья. Экологиялык укук бузуу тарабынан келтирилген зыяндын ордун

толтуруу

Айлана-чѳйрѳгѳ, жарандардын, юридикалык жактардын ден соолугуна жана

мүлкүнѳ жана мамлекетке айлана-чѳйрѳнү булгоо, бузуу, жаратылыш ресурстарын
бузуу, жок кылуу, зыянга учуратуу, сарамжал эмес пайдалануу, табигый

экологиялык тутумдарды бузуу жана башка экологиялык укук бузуулар аркылуу
мамлекетке зыян келтирген юридикалык жана жеке, анын ичинде чет ѳлкѳлүк
жактар Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине Кыргыз

Республикасынын башка ченемдик-укуктук актыларына ылайык анын ордун толук
кѳлѳмдѳ толтурууга милдеттүү.

Экологиялык укук бузуунун натыйжасында айлана-чѳйрѳгѳ келтирилген зыяндын
ордун толтуруу ыктыярдуу түрдѳ, болбосо соттун чечими боюнча белгиленген

тартипте бекитилген зыяндын ѳлчѳмүн эсептѳѳнүн таксаларына жана усулдарына
ылайык, ал эми алар жок болгондо айлана-чѳйрѳнүн бузулган абалын калыбына
келтирүүгѳ кетүүчү фактылай чыгымдар боюнча келтирилген зыяндарды анын
ичинде алынбай калган пайданы эске алуу менен жүргүзүлѳт.

Соттун чечими боюнча ѳндүрүлүүчү зыяндын суммасы жаратылышты коргоонун
республикалык жергиликтүү фондуларына чегерилет.

Юридикалык жана жеке жактардын иши пайда кылган айлана-чѳйрѳгѳ жагымсыз
таасирдин натыйжасында жарандардын ден соолугуна келтирилген зыян

жабырлануучунун эмгекке жарактуулугун жоготуу даражасын, аны дарылоого, ден
соолугун калыбына келтирүүгѳ, оорулуну багууга кеткен чыгымдарды, башка

чыгашаларды, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык

дайындалган пенсиялар менен жѳлѳкпулдарды эске алуу менен толук кѳлѳмдѳ
орду толтурулууга тийиш.

Жарандардын ден соолугуна келтирилген зыяндын ордун толтуруу

жабырлануучунун, анын жакын туугандарынын, мыйзамдуу ѳкүлдѳрүнүн кесиптик
бирлик органдарынын же прокурордун чечиминин негизинде жүргүзүлѳт.

Жарандын ден соолугуна келтирилген зыян үчүн акчалай каражаттардын суммасы
зыян келтирүүчүдѳн же ал ѳкүлү болгон ишканадан, мекемеден, уюмдан

ѳндүрүлѳт, ал эми аларды белгилѳѳ мүмкүн болбогондо, жаратылышты коргоонун
тиешелүү фондусунун каражаттарынын эсебинен ѳндүрүлѳт.

Юридикалык жана жеке жактардын ишинен келип чыккан айлана-чѳйрѳгѳ

жагымсыз таасирдин натыйжасында жарандардын мүлкүнѳ келтирилген зыяндын
кѳлѳмүн аныктоодо курулуштардын, турак-жай жана ѳндүрүштүк имарат-

жайлардын, жабдуулардын. мүлктүн, жер участогунун, ушул участоктон алынуучу
продукциянын бузулушуна жана наркынын тѳмѳндѳшүнѳ жана алынбай калган
пайдага байланыштуу айкын зыян эске алынат.

Зыян келтирүүчүлѳр бир нече адам болгондо алар баары колдонуудагы
мыйзамдарга ылайык бирдей жоопкерчилик тартат.

Объектилерди менчиктештирүү процессинде 1992-жылга чейинки калдыктык
булгоо же айлана-чѳйрѳгѳ келтирилген ѳткѳндѳгү зыян үчүн мамлекет

жоопкерчилик тартат. Калган учурларда кѳрсѳтүлгѳн жоопкерчиликти белгиленген
тартипте булгоочу-объектинин ээлери болгон юридикалык же жеке жактар тартат.

5555-статья. Юридикалык жактардын айланаайлана-чѳйрѳ
йрѳнү булгоо үчүн жоопкерчилиги
Юридикалык жактар айлана-чѳйрѳнү булгоо үчүн колдонуудагы мыйзамдарга
ылайык жоопкерчилик тартат.

5656-статья. АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнү коргоо жаатындагы талаштарды чечүү
чечүүн
үүнүн тартиби
Ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын жана жарандардын ортосундагы
айлана-чѳйрѳнү коргоо жаатындагы талаштары Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында белгиленген тартипте жергиликтүү мамлекеттик

администрациялар жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары, айланачѳйрѳнү коргоонун мамлекеттик органдары тарабынан чечилет. Алардын

компетенциясына кирбей турган талаштар Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү,
болбосо сот тарабынан чечилет.

Айлана-чѳйрѳнү коргоо жаатындагы мамлекеттер аралык талаштар эл аралык
укуктун ченемдерине ылайык чечилет.

XI БѲЛҮМ

АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнү коргоо жаатындагы эл аралык мамилелер
5757-статья. АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнү коргоо жаатындагы эл аралык мамилелер жана эл

аралык кызматташтыктын
кызматташтыктын принциптери

Адамдардын азыркы жана келечектеги муундарынын жалпыга бирдей

экологиялык коопсуздугун камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасы эл

аралык жаратылышты коргоо кызматташтыгын жүзѳгѳ ашырат жана тѳмѳндѳгү
принциптерди жетекчиликке алат:

- ар бир адам жагымдуу экологиялык шарттарда жашоого укуктуу болот;

- мамлекет ѳзүнүн жарандарынын муктаждыктарын камсыз кылууну ѳнүктүрүү
максаттарында айлана-чѳйрѳнү жана жаратылыш ресурстарын пайдаланууга
укуктуу болот;

- бир мамлекеттин экологиялык бейпилдиги башка мамлекеттердин эсебинен же
алардын таламын эске албастан камсыз кылынышы мүмкүн эмес;
- мамлекеттин иши айлана-чѳйрѳгѳ зыян келтирбѳѳгѳ тийиш;

- тышкы кызматташтыкты ѳнүктүрүүнүн табигый-экологиялык аспектисине такай
талдоо жүргүзүү, ѳз ара пайданын еңенегиздүү принцибин сактоо;

- айлана-чѳйрѳнүн жана анын ресурстарынын абалына жана ѳзгѳрүшүнѳ эл

аралык деңеээлде таанылган критерийлердин жана чен-ѳлчѳмдѳрдүн негизинде
ѳз ара контролдукту белгилѳѳ;

- айлана-чѳйрѳ проблемалары боюнча илимий-техникалык маалыматтарды эл
аралык алмашуу; экологиялык маалымат банктарын түзүү, адистэкологдорду
даярдоо;

- мамлекеттердин ѳзгѳчѳ экологиялык жагдайлардагы ѳз ара жардамдашуусу;
- айлана-чѳйрѳнү коргоо жаатындагы талаштарды тынчтык жолу менен чечүү;

- эл аралык уюмдардын ишин Кыргыз Республикасынын улуттук таламдарына
шайкеш келтирүү принциптерин жетекчиликке алат.
Эл аралык мамилелер:

- жаратылыш ресурстарын чет ѳлкѳгѳ алып кетүүнүн экологиялык кесепеттерине
жана экономикалык зыянга баа берүүнү;

- дүйнѳлүк рынокко тѳмѳнкү баалар менен сатуудан келип чыккан коммерциялык
жоготууларды;

- жаратылыш ресурстарын иштетилбеген же начар иштетилген түрдѳ жѳнѳтүүдѳн
алынбай калган кирешелерди;

- жаратылыш ресурстарын казып алуунун натыйжасында келип чыккан
экологиялык зыянга баа берүүнү;

- түзүлүп жаткан биргелешкен ишканаларда экологиялык жагынан таза жана аз
калдыктуу технологияларды пайдалануунун талаптарын;

- коомдук жаратылышты коргоо уюмдарынын ортосундагы кызматташтыкты;
- тышкы экономикалык байланыштардын маалымдуулугун эске алуу менен
түзүлүүгѳ тийиш.

58-статья. Айлана-чѳйрѳнү коргоо жаатындагы эл аралык келишимдер
Эгерде Кыргыз Республикасы катышкан эл аралык келишимде Кыргыз

Республикасынын айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча мыйзамдарында камтылгандан

башка эрежелер белгиленсе, анда эл аралык келишимдин эрежелери колдонулат.
XII БѲЛҮМ

Корутунду жоболор
5959-статья. Ушул Мыйзамды колдонууга киргизүү
киргизүү жѳнүндѳ
ндѳ
Ушул Мыйзам жарыяланган күндѳн тартып күчүнѳ кирет.
Ушул Мыйзам колдонууга киргизилген күндѳн тартып:

- "Жаратылышты коргоо жѳнүндѳ" Кыргыз Республикасынын Закону (Кыргыз
Республикасынын Жогорку Советинин Ведомосттору, 1991-жыл, 8, 242-ст.);

- "Жаратылышты коргоо жѳнүндѳ" Кыргыз Республикасынын Законун колдонууга
киргизүүнүн тартиби тууралу" Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин

токтому (Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин Ведомосттору, 1991-жыл,
8, 243-ст.) күчүн жоготту деп табылсын.

Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү үч айлык мѳѳнѳттѳ ѳзүнүн ченемдик укуктук
актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары ушул Мыйзамга ылайык келтирилгенге
чейин ушул Мыйзамга карама-каршы келбеген ченемдик укуктук актылар гана
колдонулат.

Кыргыз Республикасынын Президенти А. Акаев

Бишкек шаары, Ѳкмѳт Үйү 2002-жылдын 10-марты N 32
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ

АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнү булгагандык (булгоочу заттарды чыгаргандык, агызгандык,
калдыктарды жайгаштыргандык) үчүн акынын ставкасы жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ

2002-жылдын 8-февралында

Кыргыз Республикасынын Жогорку

Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны

тарабынан кабыл алынган
1-статья.

"Айлана-чѳйрѳнү коргоо жѳнүндѳ" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-

статьясына ылайык айлана-чѳйрѳнү булгагандык (булгоочу заттарды

чыгаргандык, агызгандык, калдыктарды жайгаштыргандык) үчүн акынын ставкасы
келтирилген булгоочу заттардын тоннасы үчүн 1,2 сом ѳлчѳмүндѳ белгиленсин.
2-статья.
Айлана-чѳйрѳнү булгагандык (булгоочу заттарды чыгаргандык, агызгандык,

калдыктарды жайгаштыргандык) үчүн акынын ставкасы айлана-чѳйрѳнү
булгагандык үчүн тѳлѳмдѳрдү эсептѳѳдѳ колдонулсун.

3-статья.
Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү бир айлык мѳѳнѳттѳ ѳзүнүн ченемдик укуктук
актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.
4-статья.
Ушул Мыйзам расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнѳ кирет.
Кыргыз Республикасынын Президенти А. Акаев

Бишкек шаары, Ѳкмѳт Үйү 1999-жылдын 16-июну N 54
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Экологиялык экспертиза жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ (Кыргыз
(Кыргыз Республикасынын 20032003-жылдын 1111июнундагы N 102 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

1999-жылдын 13-майында

Кыргыз Республикасынын Жогорку

Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны

тарабынан абыл алынган

Ушул Мыйзам экологиялык экспертиза жаатындагы укуктук мамилелерди жѳнгѳ
салып, чарбалык жана башка иштерден келип чыгуучу экологиялык терс

кесепеттердин алдын алуу менен жагымдуу жаратылыш айланачѳйрѳсүнѳ болгон
жарандардын конституциялык укугун ишке ашырууга багытталат жана Кыргыз

Республикасынын Конституциясынын тиешелүү жоболоруна, "Айлана-чѳйрѳнү

коргоо жѳнүндѳ" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана башка ага ылайык
кабыл алынуучу ченемдик укук актыларына негизделет.

I БѲЛҮМ

Жалпы жоболор
1-статья. Негизги тү
түшүнүктѳ
ктѳр жана аныктамалар
Таасир тийгизүү - айкын объектке анда сандык же сапаттык ѳзгѳрүү алып келүүчү,
болбосо алып келиши мүмкүн болгон аракет.

Долбоордун демилгечиси - белгиленүүчү долбоордук чечимдерди даярдоо жана

ишке ашыруу үчүн зарыл болгон каржы каражаттары бар юридикалык же жеке жак,
ишти уюштуруучу.

Айлана-чѳйрѳ - адам байыр алган табигый чѳйрѳ, адамдын жана башка жандуу
организмдердин жашоосу үчүн шарт, каражат жана орун-жай катары кызмат

кылган биосфера, кеңери мааниде ѳзүнѳ табигый экологиялык тутумдардын
тутуму катары жаратылышты жана адамдын ишинин натыйжасында кайра
түзүлгѳн табигый чѳйрѳнүн бир бѳлүгү катары айлана-чѳйрѳнү камтыйт.

Айлана-чѳйрѳгѳ таасир тийгизүүгѳ баа берүү (АТББ) - белгиленген чарбалык жана
башка таасир тийгизүүнү, ал тарабынан келтирилген айлана-чѳйрѳнүн ѳзгѳрүшүн
табуу, талдоо, ага баа берүү жана эсепке алуу.
Жаратылышты коргоону долбоорлоо:

айлана-чѳйрѳгѳ таасир тийгизүүгѳ баа берүүнү (АТББ) иштеп чыгуу;

долбоорлук-сметалык документтердин "Айлана-чѳйрѳнү коргоо" деген БѲЛҮМүн
иштеп чыгуу;

экологиялык паспортту иштеп чыгуу (жол берилүүчү абага чыгаруулардын, жол
берилген сууларга агызуулардын ж.б. ченемдери);
экологиялык аудитти жүргүзүү.
Долбоор:

план, ой-ниет;

курулманын, жабдуунун иштелип чыккан планы;
документтин алдын алган еңеалгачкы тексти;
чечимди даярдоонун тутумундагы элемент.

Экспертизанын объектин ишке ашыруу - ѳнѳр жай жана башка объекттерди куруу,
пайдалануу, жоюу, кызмат кѳрсѳтүүлѳр, буюмдар менен технологиялардын план
алдындагы, долбоор алдындагы жана долбоорлук документтерде каралган

чечимдерге ылайык чарбалык жүгүртүүгѳ түшүүсү боюнча иштердин башталышы
жана жүрүшү, ошондой эле мыйзам актынын күчүнѳ кириши, экспертизанын
объектисинин башкача реалдуу пайдаланылышы.

Экологиялык коопсуздук - адамдын, коомдун жашоосунун шарты жана каражаты
катары инсандын, коомдун, айлана-чѳйрѳнүн корголушу аларга антропогендик
жана жаратылыш таасирлеринин айынан болчу коркунучтардан инсандын,
коомдун турмуштук маанилүү таламдарынын корголгондугунун абалы.

Экологиялык тобокел - жаратылыш объекттеринин жана факторлорунун ар кандай
(атайын же кокусунан, акырындык менен же апааттык) антропогендик

ѳзгѳрүүлѳрдүн кесепетинен айлана-чѳйрѳгѳ жана калктын ден соолугуна
жагымсыз таасир тийгизүүсүнүн ыктымалдыгы.

Экологиялык экспертиза - ишке ашырылышы жаратылыштык айланачѳйрѳнүн
жана жаратылыш ресурстарынын абалына тике же кыйыр таасир этүүчү

болжолдонуучу чечимдердин экологиялык тобокелдигинин жана коркунучунун
деңеээлин аныктоо.

2-статья. Экологиялык экспертизанын максаты
Экологиялык экспертизанын максаттары:

пландаштырылган башкаруучулук, чарбалык жана башка иш-аракеттин калктын
ден соолугуна жана айлана-чѳйрѳгѳ терс таасир кѳрсѳтүшү мүмкүн болгон
кесепеттерин болтурбоо;

пландаштырылган башкаруучулук, чарбалык, инвестициялык алуунун жана башка
иш-аракеттерге аларды ишке ашыруу жѳнүндѳ чечим кабыл алуунун алдындагы
стадияда, ошондой эле аларды куруунун жана ишке ашыруунун жүрүшүндѳ

жаратылышты коргоо мыйзамдарына ылайык келүүсүнѳ баа берүү болуп саналат.
3-статья. Экологиялык экспертизанын объекттери
Экологиялык экспертизанын объекттери:

чарбалык жана башка иш-аракеттерди жѳнгѳ салуучу ченемдик укук актылардын,
ченемдик-техникалык, нускама-усулдук документтердин долбоорлору;

ѳндүрүүчү күчтѳрдү Кыргыз Республикасынын аймагында ѳнүктүрүүнүн жана

жайгаштыруунун долбоорлорун иштеп чыгуунун алдындагы материалдар, анын
ичинде;

- жаратылышты пайдалануу менен байланышкан инвестициялык, комплекстүү
жана максаттуу социалдык-экономикалык, илимий-техникалык жана башка
мамлекеттик программалардын долбоорлору;

- аймакты ѳнүктүрүүнүн башкы пландарынын долбоорлору, анын ичинде эркин

экономикалык зоналардын жана жаратылышты пайдалануунун ѳзгѳчѳ режими бар
аймактардын долбоорлору;

- тармактарды ѳнүктүрүүнүн схемаларынын долбоорлору;

- аймактарды экологиялык реабилитациялоонун жана жерлерди

рекультивациялоонун экологиялык долбоорлорун кошуп алганда жаратылышты

коргоонун жана суу, токой, жер жана башка жаратылыш ресурстарын мамлекеттик
комплекстик схемаларынын долбоорлору;

- объекттерди куруунун, реконструкциялоонун, кеңейтүүнүн, техникалык жактан
кайра жабдуунун, консервациялоонун жана жоюунун техникалык-экономикалык

негиздемеси жана долбоорлору, сметалык наркына, ведомствого тиешелүүлүгүнѳ,
менчигинин түрүнѳ карабастан, аларды ишке ашыруу айлана-чѳйрѳгѳ таасир
кѳрсѳтүшү мүмкүн болгон башка долбоорлор;

- алардын жүзѳгѳ ашырылышы үчүн чектеш мамлекеттер менен жалпы

жаратылыш объекттерин (ресурстарын) пайдалануу зарыл болгон чектеш

мамлекеттердин чарбалык ишинин техникалык-экономикалык негиздемелери жана
долбоорлору;

- жаратылышты пайдалануу менен байланышкан эл аралык келишимдердин,
контракттардын жана макулдашуулардын долбоорлору;

- жеңе техникага, технологияга, материалдарга, заттарга, сертификациялануучу
товарлар менен кызмат кѳрсѳтүүлѳргѳ, анын ичинде чет ѳлкѳлѳрдѳн сатып
алынуучу техникалык документация;

- ѳзгѳчѳ участокторду, аймактарды, ал аймактарга корголуучу жаратылыш

аймактарынын укуктук статусун берүүгѳ негиз болуучу экологиялык жактан

комплекстүү изилдѳѳнүн, экологиялык кырсык зоналарынын же экологиялык
ѳзгѳчѳ кырдаал зоналарынын материалдары, ошондой эле ал аймактарды
калыбына келтирүүнүн программалары;

- продукцияны жана жаратылыш ресурстарын ташып келүүнү, ташып кетүүнү

кошуп алганда, айлана-чѳйрѳгѳ таасир этүүгѳ жѳндѳмдүү болгон ишти жүзѳгѳ
ашырууга лицензияларды, уруксаттарды жана сертификаттарды берүүнү
негиздѳѳчү материалдар;

- айрым региондордун, жерлердин жана объекттердин экологиялык абалын
мүнѳздѳѳчү материалдар;

- айлана-чѳйрѳгѳ терс таасир кѳрсѳткѳн ишканалардын менчигинин түрүн
ѳзгѳртүүгѳ тиешелүү келишимдер, контракттар, макулдашуулар;

- чарбалык жана башка иштерге негиз болуучу документациянын башка түрлѳрү
болуп саналат.

4-статья. Экологиялык
Экологиялык экспертизанын принциптери
Экологиялык экспертиза:

- экспертизанын объектин ишке ашыруу жѳнүндѳ чечим кабыл алынганга чейин
мамлекеттик экологиялык экспертиза жүргүзүүнүн милдеттүүлүгүнүн;

- белгиленген ар кандай чарбалык иштин жана башка иштин экологиялык коркунуч
келтириши мүмкүн экендигинин;

- экспертиза жүргүзүлүп жаткан иштин айлана-чѳйрѳгѳ тийгизген таасирине жана
кесепеттерине комплекстүү баа берүүнүн жана экологиялык коопсуздуктун
талаптарынын эсебин алуунун;

- мамлекеттик экологиялык экспертизага берилүүчү маалыматтын
ишенимдүүлүгүнүн;

- экологиялык экспертиза тармагында ѳздѳрүнүн ыйгарым укуктарын аткарууда
эксперттик органдардын жана эксперттердин кѳз карандысыздыгынын;
- айкындыктын;

- коомдук пикирди эсепке алуунун;

- таламдаш тараптардын экологиялык экспертизаны уюштуруу, жүргүзүү, анын

сапаты, чечимдеринин ишке ашырылышы үчүн жоопкерчилигинин принциптерине
негизделинет.

5-статья. Экологиялык экспертизанын тү
түрлѳ
рлѳрү
Кыргыз Республикасында:

- мамлекеттик экологиялык экспертиза;

- коомдук экологиялык экспертиза жүзѳгѳ ашырылат.
II БѲЛҮМ

Экологиялык экспертиза жаатындагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
органдарынын ыйгарым укуктары

6-статья. Экологиялык экспертиза боюнча атайын ыйгарым укук берилген

мамлекеттик орган

Республикалык мамлекеттик айлана-чѳйрѳнү коргоо органы экологиялык

экспертиза боюнча атайын ыйгарым укук берилген мамлекеттик орган болуп
саналат.

7-статья. Экологиялык экспертиза боюнча атайын ыйгарым укук берилген

мамлекеттик органдын ыйгарым укуктары, укуктары жана милдеттери
милдеттери
Атайын ыйгарым укук берилген мамлекеттик орган:

- ушул Мыйзамдын 3-статьясында кѳрсѳтүлгѳн объекттерди, анын ичинде

мамлекеттик экологиялык экспертизанын эскперттик комиссияларын уюштурууну
жана ѳткѳрүүнү;

- ушул Мыйзамды ишке ашырууну камсыз кылуучу ченемдик-техникалык жана

нускама-усулдук документтерди иштеп чыгууну, кайра кароону жана бекитүүнү;

- белгиленүүчү иш-аракет жѳнүндѳ маалыматтар банкын түзүүнү жана жүргүзүүнү
кошуп алганда, экспертизанын объектин ишке ашыруу жѳнүндѳ жана жаратылыш
айлана-чѳйрѳсүнүн абалына белгиленүүчү чарбалык иштин таасири жѳнүндѳ

мамлекеттик экологиялык экспертизаны илимий, усулдук, маалыматтык камсыз
кылууну;

- консультацияларды, биргелешкен экологиялык экспертизаларды, илимий жана
усулдук иштеп чыгууларды алмаштыруу, чет ѳлкѳлүк адистерди тартуу

максатында башка мамлекеттердин экологиялык-эксперттик органдары менен
белгиленген тартипте ѳз ара аракеттенүүнү;

- мамлекеттик экологиялык экспертизаны, аны жүргүзүүнүн тажрыйбасын

алмашууну жана экологиялык-эксперттик иштин сапатын жогорулатууну жүзѳгѳ
ашыруунун методологиясынын, усулдарынын жана түрлѳрүнүн маселелери
боюнча семинарларды, конференцияларды ѳткѳрүүнү;

- Кыргыз Республикасындагы экологиялык-эксперттик ишти координациялоону,
алардын баш ийүүчүлүгүнѳ жана менчигинин түрүнѳ карабастан, объекттерге

экологиялык экспертиза жүргүзүүнүн маселелери боюнча усулдук жетекчиликти
жүзѳгѳ ашырууну;

- аны уюштурууда жана жүргүзүүдѳ ушул Мыйзамдын жана мамлекеттик

экологиялык экспертиза жаатындагы башка ченемдик укуктук актылардын жүзѳгѳ
ашырылышын контролдоону;

- экологиялык экспертиза жаатындагы атайын ыйгарым укук берилген

органдардын ортосундагы экологиялык экспертизанын жүрүшүндѳ келип чыгуучу
пикир келишпестиктерди кароону;

- экологиялык экспертиза ѳткѳрүүгѳ катышуучу эксперттердин мамлекеттик
реестрлерин жүргүзүүнү;

- ѳз компетенциясынын чегинде министрликтер, администрациялык

ведомстворлор, уюмдар жана алардын эксперттик кичи БѲЛҮМдѳрү менен ѳз ара
аракеттенүүнү;

Экологиялык экспертиза боюнча атайын ыйгарым укук берилген мамлекеттик
орган:

- эл аралык экологиялык экспертизаларды уюштурууга, ѳткѳрүүгѳ жана аларга
катышууга;

- экспертизанын объекти мамлекеттик же коммерциялык жашыруун сырды түзгѳн
учурларды албаганда, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген

тартипте чет ѳлкѳлүк окумуштуулар менен адистерди мамлекеттик экологиялык
экспертиза жүргүзүүгѳ тартууга;

- жаратылыш айлана-чѳйрѳсүнүн абалы жѳнүндѳ министрликтердин жана
администрациялык ведомстворлордун маалыматтар банкына кирүүгѳ;

- ѳз компетенциясынын чегинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы
келбеген, ѳз ыйгарым укуктарын ишке ашыруу үчүн зарыл болгон башка
аракеттерди жүзѳгѳ ашырууга укуктуу.

Экологиялык экспертиза боюнча атайын ыйгарым укук берилген мамлекеттик
орган:

- мамлекеттик экологиялык экспертиза жүргүзүүнү ушул Мыйзамдын, башка
ченемдик укук актылардын, ченемдик-техникалык, нускама-усулдук
документтердин талаптарына ылайык келишин камсыз калууга;

- мамлекеттик экологиялык экспертиза комиссияларынын отурумдарын ѳткѳрүү
жѳнүндѳ жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга жана жергиликтүү ѳз
алдынча башкаруу органдарына алдын ала маалымдоого;

- мамлекеттик экологиялык экспертизанын корутундуларын экспертизанын

объектин ишке ашыруу жѳнүндѳ чечим кабыл алуучу органдарга жиберүүгѳ;

- коомдук экологиялык экспертиза жүргүзүүчү долбоордун инвесторунун, коомдук
уюмдардын талабы боюнча мамлекеттик экологиялык экспертизаны уюштурууну
жана жүргүзүүнү регламенттѳѳчү ченемдиктехникалык, ченемдик-усулдук
документацияларды таанышуу үчүн берүүгѳ;

- белгиленген иш-аракетти жүзѳгѳ ашыруунун экологиялык аспекттерине тиешелүү
далилдүү сунуштарды берген жергиликтүү мамлекеттик администарциянын жана
жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун органдарына, коомдук уюмдарга

(бирикмелерге) жана жарандарга мамлекеттик экологиялык экспертизаны

жүргүзүүгѳ ошол сунуштардын эске алынгандыгын негиздѳѳчү материалдарды
жиберүүгѳ;

- алардын сурамы боюнча жүргүзүлгѳн мамлекеттик экологиялык экспертизанын
натыйжалары жѳнүндѳ маалыматтарды массалык маалымат каражаттарына
берүүгѳ;

- мамлекеттик экологиялык экспертизанын эксперттерин даярдоону, кайра
даярдоону жана алардын квалификациясын жогорулатууну уюштурууга
милдеттүү.

(Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын 11-июнундагы N 102 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

8-статья. Экологиялык экспертиза жаатындагы
жаатындагы жергиликтүү
жергиликтүү мамлекеттик

администрациялардын жана жергиликтүү
жергиликтүү ѳз
ѳз алдынча башкаруу органдарынын

компетенциясы

Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү ѳз алдынча
башкаруу органдары тиешелүү аймакта:

- аларды ишке ашыруу ѳз аймагында болжолдонгон объекттерди экологиялык
экспертизадан ѳткѳрүүгѳ, ошондой эле кошуна администрациялык-аймактык

бирдикте болжолдонуучу чарбалык иштин натыйжасында айлана-чѳйрѳгѳ таасир
тийгизүүсү мүмкүн болгон учурларда катышуу үчүн эксперттик комиссиялардын
курамына эксперттерди жиберүүнү;

- коомдук талкуулоолордун, референдумдардын, суроо-жооптордун, коомдук

экологиялык уюмдардын жана кыймылдардын арыздарынын натыйжаларынын
негизинде экологиялык экспертизанын маселелери боюнча чечимдерди ѳз
ыйгарым укуктарынын алкагында кабыл алууну жана ишке ашырууну;

- жергиликтүү калктын талаптары боюнча коомдук экологиялык экспертиза
уюштурууну;

- экологиялык экспертиза боюнча атайын ыйгарым укук берилген органга

ведомстволук караштуулуктагы администрациялык аймакта болжолдонуучу

чарбалык жана башка иш-аракеттер жѳнүндѳ маалымдоону жүзѳгѳ ашырат.

Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү ѳз алдынча
башкаруу органдары:

- экологиялык экспертиза боюнча атайын ыйгарым укук берилген мамлекеттик

органдан экологиялык экспертизанын объекттери, алардын жаратылыш айланачѳйрѳсүнѳ таасирине баа берүү жѳнүндѳ зарыл болгон маалыматты алууга;

- экологиялык экспертиза боюнча атайын ыйгарым укук берилген мамлекеттик

органга белгиленүүчү ишти ишке ашыруунун экологиялык аспекттерине тиешелүү
далилдүү сунуштарды жазуу түрүндѳ жиберүүгѳ укуктуу.
III БѲЛҮМ

Мамлекеттик экологиялык экспертиза
9-статья. Мамлекеттик экологиялык экспертизаны жү
жүргү
ргүзүү
Мамлекеттик экологиялык экспертиза экологиялык экспертиза боюнча атайын
ыйгарым укук берилген мамлекеттик орган тарабынан бекитилген тартипке
ылайык жүргүзүлѳт.

Мамлекеттик экологиялык экспертизаны жүргүзүү үчүн долбоордун демилгечиси
тѳмѳнкү документацияны берүүгѳ милдеттүү:

- чарбалык жана башка иш-аракеттин жаратылыш айлана-чѳйрѳсүнѳ тийгизген
таасирине баа берүүнүн материалдарын;

- тиешелүү атайын ыйгарым укук берилген мамлекеттик контролдоо органдарынын
жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын корутундуларын жана/же
макулдашуу документтерин;

- эгерде ал жүргүзүлсѳ, коомдук экологиялык экспертизанын корутундусун.
Мамлекеттик экологиялык экспертиза ага алдын ала акы тѳлѳнгѳн шартта

долбоордун демилгечиси тарабынан белгиленген тартипте толук кѳлѳмдѳ
жүргүзүлѳт.

1010-статья. АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳгѳ таасир кѳ
кѳрсѳ
рсѳтүүг
үүгѳ баа берүү
берүү
Айлана-чѳйрѳгѳ таасир кѳрсѳтүүгѳ баа берүүнүн жол-жобосун колдонуудагы

ченемдик укук актыларга ылайык долбоордун демилгечиси камсыз кылат. Айланачѳйрѳгѳ таасир кѳрсѳтүүгѳ баа берүүгѳ иштин тѳмѳнкү түрлѳрү үчүн
негиздемелерди даярдоодо уюштурулат жана жүргүзүлѳт:

- социалдык-экономикалык ѳнүгүүнүн тармактык жана аймактык концепцияларын,
программаларын жана пландарын;

- жаратылыш ресурстарын комплекстүү пайдалануунун жана коргоонун
схемаларын;

- шаарлардын, калк жашаган жерлердин башкы пландарын жана башка шаар
куруу документациясын;

- айлана-чѳйрѳгѳ таасир тийгизген, болбосо таасир тийгизиши мүмкүн болгон
иштеп жаткан чарбалык жана башка объекттерди жеңедан куруунун,

реконструкциялоонун, кеңейтүүнүн жана техникалык жактан кайра жабдуунун.
Долбоорлоо документациясын иштеп чыгуунун бүткүл түрлѳрүнүн жана

стадияларынын курамында айлана-чѳйрѳгѳ таасир тийгизүүгѳ баа берүүнүн

болушу милдеттүү болуп саналат жана экологиялык экспертиза боюнча атайын
ыйгарым укук берилген мамлекеттик орган тарабынан чечим кабыл алуу үчүн
негиз катары кызмат кылат.

1111-статья. Мамлекеттик экологиялык экспертизанын эксперттик комиссиясы
Айкын объекттин мамлекеттик экологиялык экспертизасын экологиялык

экспертиза боюнча атайын ыйгарым укук берилген орган түзгѳн эксперттик
комиссия жүргүзѳт.

Эксперттик комиссиянын курамына экологиялык экспертиза боюнча атайын

ыйгарым укук берилген мамлекеттик органдын штаттык кызматкерлери жана
штаттан тышкаркы эксперттер, анын ичинде компетенциясына жаратылыш

айлана-чѳйрѳсүн коргоонун маселелери кирген уюмдардын адистери киргизилет.
Долбоордун демилгечисинин ѳкүлү же анын иштеп чыгуучусу мамлекеттик
экологиялык экспертизанын эксперти боло албайт.

1212-статья. Мамлекеттик экологиялык экспертизаны жү
жүргү
ргүзүүн
үүнүн мѳѳ
мѳѳн
ѳѳнѳттѳ
ттѳрү
Мамлекеттик экологиялык экспертизаны жүргүзүүнүн мѳѳнѳтү экспертизанын

объектинин татаалдыгы менен аныкталат, бирок ал зарыл материалдарды толук
кѳлѳмдѳ алган жана аны жүргүзүү үчүн акы тѳлѳнгѳн учурдан тартып үч айдан
ашпоого тийиш.

1313-статья. Мамлекеттик экологиялык экспертизанын корутундусу
Эксперттелүүчү иш, экспертизанын объектин ишке ашыруунун мүмкүнчүлүгү

жаратылыш айлана-чѳйрѳсүнѳ таасир тийгизүүсүнѳ жол берилерлиги жѳнүндѳ

негизделген тыянактарды камтыган, эксперттик комиссия тарабынан даярдалган
документ мамлекеттик экологиялык экспертизанын корутундусу болуп саналат.

Мамлекеттик экологиялык экспертизанын корутундусу еңеже терс болушу мүмкүн.

Мамлекеттик экологиялык экспертизанын еңекорутундусу - экспертизанын

объектин каржылоонун, кредит берүүнүн, инвестициялоонун, ишке ашыруунун
милдеттүү шарттарынын бири болуп саналат.

Мамлекеттик экологиялык экспертизанын еңекорутундусу экологиялык экспертиза
боюнча атайын ыйгарым укук берилген мамлекеттик орган тарабынан аныкталган
мѳѳнѳттүн ичинде юридикалык күчкѳ ээ.

Экспертизанын объектин ишке ашырууга тыюу салуу мамлекеттик экологиялык
экспертизанын терс корутундусунун юридикалык натыйжасы болуп саналат.
Мамлекеттик экологиялык экспертизанын терс корутундусу болгон учурда

долбоордун демилгечиси корутундуда баяндалган сын-пикирлерди эске алуу
менен аларды кайра иштеп чыккан шартта материалдарды мамлекеттик
экологиялык экспертизага кайрадан берүүгѳ укуктуу.
IV БѲЛҮМ

Коомдук экологиялык экспертиза
1414-статья. Коомдук экологиялык экспертизаны жү
жүзѳгѳ ашыруу
Коомдук экологиялык экспертиза Кыргыз Республикасынын мыйзамдары

тарабынан белгиленген тартипте каттоодон ѳткѳн жарандардын, жергиликтүү ѳз
алдынча башкаруу органдарынын жана коомдук бирикмелердин демилгеси
боюнча уюштурулат жана жүргүзүлѳт.

Коомдук экологиялык экспертиза мамлекеттик экологиялык экспертизага кѳз
карандысыз жүргүзүлүшү мүмкүн.

Коомдук экологиялык экспертизаны жүргүзүүнүн демилгечилери коомдук
экологиялык экспертизаны жүргүзүү жѳнүндѳ жергиликтүү мамлекеттик

администрацияларга жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарына алдын
ала кат түрүндѳ кабарлоого милдеттүү.

1515-статья. Коомдук бирикмелердин жана жарандардын экологиялык экспертиза

жаатындагы укуктары

Ушул Мыйзам тарабынан белгиленген тартипте коомдук экологиялык экспертиза
ѳткѳрүүнү жүзѳгѳ ашыруучу коомдук бирикмелер жана жарандар:

- экологиялык экспертизага тиешелүү болгон документациянын долбоорун
демилгечиден толук кѳлѳмдѳ алууга;

- мамлекеттик экологиялык экспертизаны ѳткѳрүүгѳ карата талаптарды белгилеген
ченемдик-техникалык документация менен таанышууга;

- коомдук экологиялык экспертизанын натыйжаларын массалык маалымат
каражаттарында жарыялоого укуктуу.
1616-статья.

Коомдук

каттоодон баш тартуу

экологиялык

экспертиза

жү
жүргү
ргүзүү

жѳнүндѳ
ндѳ

арызды

Эгерде коомдук экологиялык экспертиза ал жѳнүндѳ маалыматтар мамлекеттик

жашыруун сыр жѳнүндѳ мыйзамдарда белгиленүүчү маалыматтардын тизмесине
ылайык мамлекеттик жашыруун сырды түзгѳн объектке карата белгиленсе,
коомдук экологиялык экспертиза жүргүзүү жѳнүндѳ арызды каттоодон баш
тартылышы мүмкүн.

1717-статья. Коомдук экологиялык экспертизанын корутундусу
Коомдук экологиялык экспертизанын корутундусу мамлекеттик экологиялык

экспертизаны жүзѳгѳ ашыруучу органга, ошондой эле экспертизанын объекттерин
ишке ашыруу жѳнүндѳ чечим кабыл алуучу органга жиберилет.

Коомдук экологиялык экспертизанын корутундусу сунуш берүүчү болуп саналат.

Ал массалык маалымат каражаттарында жарыяланышы, жергиликтүү мамлекеттик
администрацияларга жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарына,
долбоордун демилгечилерине, иштеп чыгуучуларына жана башка кызыккан
жактарга берилиши мүмкүн.

V БѲЛҮМ

Долбоордун жана башка документациянын демилгечилеринин жана иштеп
чыгуучуларынын укуктары менен милдеттери

1818-статья. Долбоордун, жана башка документациянын демилгечилеринин жана

иштеп чыгуучуларынын укуктары

Долбоордун жана башка документациянын демилгечилери менен иштеп
чыгуучулары:

- мамлекеттик экологиялык экспертиза жүргүзүүнү уюштуруучу органдан

экологиялык экспертизаны ѳткѳрүүнүн жүрүшү жѳнүндѳ маалыматты, мамлекеттик

экологиялык экспертизанын ѳткѳрүлүшүнүн тартиби тууралу нускамалык-усулдук
маалыматты алууга;

- мамлекеттик экологиялык экспертиза ѳткѳрүүнү уюштуруучу органдарга

экологиялык экспертиза жүргүзүүнүн белгиленген тартибин бузууларды четтетүү
жѳнүндѳ талаптар менен кайрылууга;

- эксперттелип жаткан объекттерге карата жазуу түрүндѳгү же оозеки
түшүндүрмѳлѳрдү, сын-пикирлерди, сунуштарды берүүгѳ;

- экологиялык экспертизанын тыянактары менен таанышууга;

- мамлекеттик экологиялык экспертизанын еңекорутундуларын каржылоону ачуу
үчүн банк мекемелерине берүүгѳ;

- экологиялык экспертиза жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын
билип туруп бузуу менен келтирилген зыяндын ордун толтуруу жѳнүндѳ сотко
доолорду берүүгѳ укуктуу.

1919-статья. Долбоорлордун жана башка документациянын демилгечилери менен

иштеп чыгуучуларынын милдеттери
милдеттери

Долбоорлордун жана башка документациянын демилгечилери менен иштеп

чыгуучулары:

- мамлекеттик экологиялык экспертизага документацияны ушул Мыйзамдын
талаптарына ылайык берүүгѳ;

- мамлекеттик экологиялык экспертиза жүргүзүүгѳ акы тѳлѳѳгѳ;

- зарыл болгондо экологиялык экспертиза жүргүзүүнү уюштуруучу органдарга

экспертизадан ѳткѳрүлүүчү объекттер боюнча кошумча материалдарды берүүгѳ;
- белгиленүүчү ишти мамлекеттик экологиялык экспертизанын еңекорутундусун
алган документацияга ылайык жүзѳгѳ ашырууга милдеттүү.

2020-статья. Экологиялык экспертиза жаатындагы пикир келишпестиктерди чечүү
чечүү
Доолбордун демилгечисинин же аны иштеп чыгуучунун мамлекеттик экологиялык
экспертизанын иш-аракеттери, усулдары жана тыянактары менен макул эместиги
пикир келишпестик деп эсептелинет.

Пикир келишпестиктер боюнча дооматтар айлана-чѳйрѳнү коргоонун

республикалык мамлекеттик органынын жетекчисинин ысымына берилет.
Мамлекеттик экологиялык экспертиза органдары менен долбоорлордун
демилгечилеринин ортосунда пайда болуп, протокол түзүлгѳн пикир

келишпестиктер айлана-чѳйрѳнү коргоонун республикалык мамлекеттик органы
тарабынан каралат.

Пикир келишпестиктерди кароонун мѳѳнѳтү зарыл документтер келип түшкѳн
күндѳн тартып бир айдан ашпоого тийиш.

Пикир келишпестиктер боюнча чечим сотко даттанылышы мүмкүн.
Экологиялык экспертизанын корутундусу аны даярдоодо:

- экологиялык экспертиза жүргүзүүнүн жол-жобосун бузууларга;

- экологиялык коопсуздуктун, айлана-чѳйрѳнү коргоонун, жаратылыш ресурстарын
натыйжалуу пайдалануунун жана калыбына келтирүүнүн экологиялык ченемдерин
жана эрежелерин, талаптарын аткарбоого же бузууга;

- жарандардын жашоо үчүн жагымдуу айлана-чѳйрѳгѳ болгон укуктарын, калктын
башка экологиялык укуктарын жана кызыкчылыктарын, экологиялыкэксперттик

процесстин катышуучуларынын укуктарын бузууларга жол берилген учурларда
анык эмес деп табылышы мүмкүн.

Экологиялык экспертиза органы ѳзү кабыл алуучу чечимдер үчүн Кыргыз

Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте жоопкерчилик
тартат.

VI БѲЛҮМ

Экологиялык экспертизаны
экспертизаны каржылоо
2121-статья. Мамлекеттик экологиялык экспертизаны каржылоо
Мамлекеттик экологиялык экспертизаны каржылоо мамлекеттик бюджеттин

каражаттарынын, эксперттик иштерди жүргүзгѳндүк үчүн тѳлѳмдѳрдүн эсебинен,
ошондой эле башка каражаттардын эсебинен жүзѳгѳ ашырылат.

Мамлекеттик экологиялык экспертиза жүргүзүлгѳндүгү, анын ичинде аны кайталап
жүргүзүүдѳн түшкѳн каражаттар Жаратылышты коргоонун республикалык жана
жергиликтүү фонддорунун эсебине киргизилет жана бекитилген чыгымдар
сметасына ылайык пайдаланылат.

Мамлекеттик экологиялык экспертиза органдары тарабынан жүргүзүлүүчү

эксперттик иштерге акыны айлана-чѳйрѳнү коргоонун республикалык мамлекеттик
органы белгилеген тартипте долбоордун демилгечиси тѳлѳйт.
2222-статья. Коомдук экологиялык экспертизаны каржылоо
каржылоо

Коомдук экологиялык экспертизаны каржылоо жарандардын, жергиликтүү ѳз

алдынча башкаруу органдарынын, коомдук бирикмелердин, оомдук экологиялык
жана башка фонддордун каражаттарынын, демилгечилердин максатка

багытталган ыктыярдуу каражаттарынын, башка каражаттардын эсебинен жүзѳгѳ
ашырылат.

VII БѲЛҮМ

Экологиялык экспертиза жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ мыйзамдарды бузгандык үчүн жоопкерчилик
2323-статья. Экологиялык экспертиза жаатындагы жоопкерчилик белгиленген укук

бузуулардын тү
түрлѳ
рлѳрү
Тѳмѳндѳгүлѳр:

долбоордун демилгечиси жана кызыкдар жактар:

- мамлекеттик экологиялык экспертизага берилүүчү маалыматтарды бурмалоодо;

- экспертти билип туруп экологиялык экспертизанын жалган корутундусун
даярдоого мажбурлоодо;

- экологиялык экспертизаны уюштурууда жана жүргүзүүдѳ тоскоолдуктарды
түзүүдѳ;

- экспертик органдарга зарыл материалдарды, маалыматтарды жана башка
маалымдамаларды берүүдѳн баш тартууда;

- экспертизанын объектисин мамлекеттик экологиялык экспертизанын
еңекорутундусу жок ишке ашырууда;

- мамлекеттик экологиялык экспертизанын еңекорутундусун алган документацияга
ылайык келбеген иш-аракетти жүзѳгѳ ашырууда күнѳѳлүү болгондо;

экологиялык экспертиза боюнча атайын ыйгарым укук берилген мамлекеттик
органдын жетекчилери жана эксперттик комиссиялардын жетекчилери:

- ушул Мыйзам тарабынан белгиленген экологиялык экспертиза жүргүзүүнүн
жоболорун жана тартибин бузгандык үчүн;

- экологиялык экспертизанын эксперттик комиссияларды түзүүнүн жана алардын
ишин уюштуруунун тартибин бузгандык үчүн;

- ушул Мыйзам тарабынан экологиялык экспертиза боюнча атайын ыйгарым
укуктар берилген мамлекеттик орган үчүн белгиленген милдеттерди
аткарбагандык үчүн;

мамлекеттик экологиялык экспертизанын эксперттери тѳмѳнкү учурларда:

- экологиялык экспертиза жѳнүндѳ Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын,
башка ченемдик укук актыларынын, стандарттардын, нускама-техникалык
документтердин талаптары бузулганда;

- мамлекеттик экологиялык экспертизанын корутундусунун тыянактары негизсиз
болгондо;

- мамлекеттик экологиялык экспертизанын корутундусунун тыянактарын
бурмаланганда;

- экологиялык экспертиза ѳткѳрүү үчүн берилген материалдарда мамлекеттик
жана коммерциялык жашыруун сыр таралгандарда;
мамлекеттик органдарынын кызмат адамдары:

- жүргүзүлгѳн экологиялык экспертизанын маалыматтарын жана натыйжалары
жѳнүндѳ маалымдамаларды бузууда;

- айлана-чѳйрѳгѳ тике же кыйыр таасир тийигизүүчү жаратылышты пайдалануу
ишине же башка иш-аракетке уруксатты экологиялык экспертизанын
еңекорутундусу жок берүүдѳ;

- ыйгарым укугу жок органдар, ишканалар, мекемелер, уюмдар, коомдук уюмдар
тарабынан экологиялык экспертизаны уюштурууда же жүргүзүүдѳ;

- коомдук экологиялык экспертиза жүргүзүү жѳнүндѳ арызды каттоодон мыйзамсыз
баш тартууда күнѳѳлүү болгондо;

- экспертизанын объектисин ишке ашырууну мамлекеттик экологиялык

экспертизанын еңекорутундусу жок каржылаган (кредит берген, инвестициялаган)
учурда - банк мекемелери, алардын кызмат адамдары, ошондой эле башка
юридикалык жана жеке жактар жоопкерчиликке тартылууга тийиш.

Ушул статьянын биринчи бѳлүгүндѳ кѳрсѳтүлгѳн укук бузууларды жасагандык үчүн
күнѳѳлүүлѳр кылмыш-жаза, администрациялык, дисциплинардык жана жарандыкукуктук жоопкерчиликке тартылат. Укук бузуулардын түрлѳрү жана аларды

жасагандык үчүн жоопкерчилик чаралары тиешелүүлүгүнѳ жараша Кыргыз
Республикасынын Кылмыш-жаза кодекси, Кыргыз Республикасынын

Администрациялык укук бузуулар жѳнүндѳ кодекси, Кыргыз Республикасынын
Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекси тарабынан
белгиленет.

VIII БѲЛҮМ

Корутунду жоболор
2424-статья. Экологиялык экспертиза жаатындагы эл аралык
аралык кызматташуу

Экологиялык экспертиза жаатындагы эл аралык кызматташуу тиешелүү

келишимдердин негизинде адамдын экологиялык коопсуздугун, жаратылыш

айлана-чѳйрѳсүн коргоону жана жаратылыш ресурстарын сарамжал пайдаланууну
камсыз кылуу максатында жүзѳгѳ ашырылат.

Эгерде, Кыргыз Республикасы ратификациялаган эл аралык келишим тарабынан
экологиялык экспертиза жѳнүндѳ Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында
камтылгандан башка эрежелер белгиленсе, анда эл аралык келишимдин
эрежелери колдонулат.

2525-статья. Ушул Мыйзамдын
Мыйзамдын кү
күчүнѳ кириши
Ушул Мыйзам жарыяланган күндѳн тартып күчүнѳ кирет.

Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү ѳзүнүн ченемдик укуктук актыларын ал күчүнѳ
кирген күндѳн тартып үч айлык мѳѳнѳттѳ ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.
Кыргыз Республикасынын Президенти А. Акаев

Бишкек шаары, Ѳкмѳт Үйү 2001-жылдын 26-июну N 60

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ

Калктын санитардыксанитардык-эпидемиологиялык бейпилдиги жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ

(КР 2003-жылдын 15-июлундагы N 151 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

2001-жылдын 31-майында

Кыргыз Республикасынын Жогорку

Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны

тарабынан кабыл алынган

Ушул Мыйзам калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыз

кылууга багытталган жана жарандардын саламаттыкты сактоого жана жагымдуу

айлана-чѳйрѳгѳ болгон конституциялык укуктарын жүзѳгѳ ашырууда мамлекеттин
кепилдиктерин бекемдейт.

1-Глава

Жалпы жоболор
1-статья. Ушул Мыйзамда пайдаланылган негизги тү
түшүнүктѳ
ктѳр
Калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдиги - калктын саламаттыгынын,
адамдын жашоо чѳйрѳсүнүн абалы, мындай абалда жашоо чѳйрѳсүнүн адамга
зыяндуу таасири болбойт жана анын жашоо-турмушунун жагымдуу шарттары
камсыз кылынат.

Адамдын жашоо чѳйрѳсү (мындан ары - жашоо чѳйрѳсү) - адамдын жашоо-

турмушунун шарттарын аныктоочу айлана-чѳйрѳнүн (табигый жана жасалма)
объекттеринин, кубулуштарынын жана факторлорунун жыйындысы.

Жашоо чѳйрѳсүнүн факторлору - жашоо чѳйрѳсүнүн адамга жана (же) келечек

муундарга кѳрсѳткѳн же таасир кѳрсѳтүшү мүмкүн болгон биологиялык (вирустук,
бактериялык, мите жана башка), химиялык, физикалык (ызы-чуу, титиретүүлѳр,
ультра үн, жылуулук, иондоштуруучу, иондоштурбаган жана башка нурлар),

социалдык (тамак-аш, суу менен жабдуу, тиричилик, эмгек, эс алуу шарттары)
жана башка факторлору.

Адамга зыяндуу таасир берүү - адамдын ѳмүрүнѳ же саламаттыгына коркунуч
туудурган, болбосо келечек муундардын ѳмүрүнѳ же саламаттыгына коркунуч
туудурган жашоо чѳйрѳсүнүн факторлорунун таасири.

Адамдын жашоо-турмушундагы жагымдуу шарттар - жашоо чѳйрѳсүнүн абалы,

мындай абалда адамга анын факторлорунун зыяндуу таасири болбойт (зыянсыз
шарттар) жана адамдын организминин бузулган функцияларын калыбына
келтирүү үчүн мүмкүнчүлүктѳр болот.

Адам үчүн коопсуз шарттар - жашоо чѳйрѳсүнүн абалы, мындай абалда анын
факторлорунун адамга зыяндуу таасиринин коркунучу болбойт.

Санитардык-эпидемиологиялык кырдаал - айкын бир мезгилдеги белгилүү бир
аймактагы калктын саламаттыгынын жана жашоо чѳйрѳсүнүн абалы.

Гигиеналык ченемдик - адам үчүн коопсуздук жана (же) зыянсыздык еңетүнѳн
алганда жашоо чѳйрѳсүнүн тигил же бул факторун мүнѳздѳѳчү изилдѳѳлѳр

тарабынан жол берилген кѳрсѳткүчтүн еңекѳп же еңеаз сандык жана (же) сапаттык
мааниси.

Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык эрежелер жана ченемдиктер
(мындан ары - санитардык эрежелер) - санитардык-эпидемиологиялык

талаптарды белгилѳѳчү (анын ичинде жашоо чѳйрѳсүнүн факторлорунун адам
үчүн коопсуздугунун жана (же) зыянсыздыгынын чен-ѳлчѳмдѳрүн, гигиеналык

жана башка ченемдиктерди) ченемдик укук актылары, аларды сактабоо адамдын
ѳмүрүнѳ же саламаттыгына коркунуч туудурат, ошондой эле ооруга
чалдыгуулардын келип чыгуу жана таралуу коркунучун туудурат.

Социалдык-гигиеналык мониторинг - калктын саламаттыгынын жана жашоо

чѳйрѳсүнүн абалына байкоо жүргүзүүнүн, аларды анализдѳѳнүн, аларга баа

берүүнүн жана болжоонун, ошондой эле калктын саламаттыгынын абалы менен
жашоо чѳйрѳсүнүн факторлорунун таасиринин ортосундагы себеп-натыйжалык
байланышты аныктоонун мамлекеттик тутуму.

Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кѳзѳмѳл - калктын саламаттыгын

жана жашоо чѳйрѳсүн коргоо максатында калктын санитардык-эпидемиологиялык
бейпилдигин камсыздоо жагында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын
бузуулардын алдын алуу, айкындоо, аларга бѳгѳт коюу боюнча иш.

Санитардык-эпидемиологиялык корутунду - жашоо чѳйрѳсүнүн факторлорунун,
чарбалык жана башка иштин, продукциянын, жумуштар менен кызмат

кѳрсѳтүүлѳрдүн, ошондой эле ченемдик актылардын долбоорлорунун,

объекттердин курулуш долбоорлорунун, эксплуатациялык документтердин

санитардык эрежелерге ылайыктуулугун (ылайык эместигин) күбѳлѳндүрүүчү
документ.

Санитардык-эпидемияга каршы (профилактикалык) иш-чаралар - жашоо

чѳйрѳсүнүн факторлорунун адамга зыяндуу таасирин жоюуга жана азайтууга,

жугуштуу оорулардын жана жугуштуу эмес массалык оорулардын (уулануулар)
пайда болушун, таралышын болтурбоого жана аларды жоюуга багытталган

уюштуруучулук, администрациялык, инженердик-техникалык, медициналыксанитардык, ветеринардык жана башка чаралар.

Чектѳѳчү иш-чаралар (карантин) - жугуштуу оорулардын таралышын болтурбоого
багытталган жана чарбалык дагы башка иштин ѳзгѳчѳ тартибин, калктын,

транспорт каражаттарынын, жүктѳрдүн, товарлардын жана жаныбарлардын

жүрүүлѳрүнѳ чек коюуну караган администрациялык, медициналык-санитардык,
ветеринардык жана башка чаралар.

Жугуштуу оорулар - пайда болуусу жана таралышы жашоо-чѳйрѳсүнүн

биологиялык факторлорунун (жугуштуу ооруларды козгоочулардын) таасири жана

ооруп калган адамдан, жаныбардан дени сак адамга жугуусунун мүмкүндүгү менен
шартталган адамдын жугуштуу оорулары.

Айлана-тегеректегилерге коркунуч туудуруучу жугуштуу оорулар - оор ѳтүшү,
ѳлүмдүн жана майыптыктын деңеээлинин жогорулугу, калк арасында тез

таралышы (эпидемия) менен мүнѳздѳлүүчү адамдын жугуштуу оорулары.
Жугуштуу эмес массалык оорулар (уулануулар) - келип чыгышы жашоо

чѳйрѳсүнүн физикалык, жана (же) химиялык жана (же) социалдык факторлордун
таасири менен шартталган адамдын оорулары.

2-статья. Калктын санитардыксанитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыз кылуу

жагындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдары

Калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыз кылуу жагындагы

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары (мындан ары - санитардык мыйзамдар)

Кыргыз Республикасынын Конституциясына негизделет жана ушул Мыйзамдан,

ошондой эле ага ылайык кабыл алынган башка ченемдик укук актыларынан турат.
3-статья. Калктын санитардыксанитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыз кылуу
Калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдиги:

- санитардык-эпидемиологиялык кырдаалга жана анын ѳзгѳрүшүн болжолдоого
жараша ооруга чалдыгууларды алдын алуу;

- калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыз кылуунун

мамлекеттик максаттык программаларын, ошондой эле бул тармактагы региондук

максаттык программаларды жана илимий, илимий-техникалык программаларды
иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

- санитардык-эпидемияга каршы (профилактикалык) иш-чараларды аткаруу жана
жарандардын, юридикалык жана жеке жактардын алар жүзѳгѳ ашырып жаткан
иштин курамдык бѳлүгү катары милдеттүү түрдѳ санитардык эрежелерди
сактоосу;

- жарандардын, жеке жана юридикалык жактардын калктын санитардык-

эпидемиологиялык бейпилдигин камсыз кылуу жагында Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарын сактоосунун экономикалык кызыкчылыктарын түзүү;
- мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык ченемге салуу;

- мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кѳзѳмѳлдүк жүргүзүү;

- адам үчүн коркунуч түзгѳн продукцияларды, жумуштарды жана кызмат
кѳрсѳтүүлѳрдү сертификациялоо;

- "Лицензиялоо жѳнүндѳ" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган, адам
үчүн коркунуч туудурган иштердин түрлѳрүн лицензиялоо;

- адам үчүн коркунуч туудурушу мүмкүн болгон химиялык жана биологиялык

заттарды, продукциянын айрым түрлѳрүн, радиоактивдүү заттарды, ѳндүрүштүн
жана керектѳѳлѳрдүн калдыктарын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын
аймагына биринчи жолу алынып келинген продукциялардын түрлѳрүн
мамлекеттик каттоо;

- социалдык-гигиеналык мониторинг ѳткѳрүү;

- калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыз кылуу жагындагы
илимий-изилдѳѳлѳр;

- жугуштуу оорулардын, жугуштуу эмес массалык оорулардын (уулануулардын)
келип чыгышы, жашоо чѳйрѳсүнүн абалы жана ѳткѳрүлүп жаткан санитардык-

эпидемияга каршы иш-чаралар (профилактикалык) жѳнүндѳ калкка ѳз убагында
кабарлоо боюнча чаралар;

- калкка гигиеналык тарбия берүү жана окутуу, сергек жашоону пропагандалоо
боюнча чаралар;

- санитардык-эпидемиологиялык бейпилдикти камсыздоо жагындагы Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарын бузуу үчүн жоопкерчиликке тартуу боюнча
чаралар;

- адам менен жаныбарлардын жалпы оорулары менен күрѳшүүдѳ жана

профилактикалык чараларды кѳрүүдѳ мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык
кызмат менен мамлекеттик ветеринардык кызмат органдарынын биргелешип
кѳзѳмѳлдүк жүргүзүүлѳрү аркылуу камсыз кылынат.

(КР 2003-жылдын 15-июлундагы N 151 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
4-статья. Ушул Мыйзам менен жѳ
жѳнгѳ
нгѳ салынуучу мамилелер
Ушул Мыйзам калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыз кылуу
жагында жарандардын саламаттыкты сактоого жана жагымдуу айлана-чѳйрѳгѳ
карата Кыргыз Республикасынын Конституциясында каралган укуктарын ишке

ашыруунун негизги шарттарынын бири катары келип чыгуучу мамилелерди жѳнгѳ
салат.

Табигый айлана-чѳйрѳнү коргоо жагында калктын санитардык-эпидемиологиялык
бейпилдигин камсыз кылуу үчүн зарыл болгон ѳлчѳмдѳ келип чыккан мамилелер
Кыргыз Республикасынын табигый айлана-чѳйрѳнү коргоо жагындагы
мыйзамдары, ушул Мыйзам менен жѳнгѳ салынат.

5-статья. Калктын санитардык
санитардыкардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыздоо

жагындагы мамлекеттин ыйгарым укуктары

Калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыздоо жагындагы
мамлекеттин ыйгарым укуктарына:

- калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыз кылуу жагындагы
мамлекеттин саясатынын негизги багыттарын аныктоо;

- калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыздоо жагындагы

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик укук актыларын
кабыл алуу;

- калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыздоо үчүн

мамлекеттик максаттуу, илимий, илимий-техникалык программаларды иштеп
чыгуу, кабыл алуу жана ишке ашыруу;

- калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыздоо жагындагы

мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын ишин
координациялоо;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кызматын
уюштуруу жана аны башкаруу;

- адамдын ѳмүрү жана саламаттыгы үчүн коркунучтуу эпидемияларды,

кыйроолордун, табигый кырсыктардын, ѳзгѳчѳ кырдаалдардын, алааматтардын
кесепеттерин жоюу үчүн материалдык жана башка резервдерди түзүү;

- калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыз кылуу жагында
мамлекеттик эсептин жана отчеттуулуктун бирдиктүү тутумун белгилѳѳ;

- адам үчүн коркунуч туудурушу мүмкүн болгон химиялык, биологиялык заттарды
жана продукциянын айрым түрлѳрүн, радиоактивдүү заттарды, ѳндүрүштүн жана

керектѳѳнүн калдыктарын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагына алып

келүү биринчи жолу жүзѳгѳ ашырылып жаткан продукциялардын айрым түрлѳрүнѳ
мамлекеттик каттоону жүргүзүү;

- Кыргыз Республикасынын аймагын санитардык жактан коргоону камсыз кылуу;
- Кыргыз Республикасынын аймагында чектѳѳчү иш-чараларды (карантинди)
киргизүү жана алып салуу;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасы аркылуу ѳткѳрүүчү

пункттарында санитардык-карантиндик контролду киргизүү жана алып салуу;

- калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыз кылуу жагындагы
илимий изилдѳѳлѳрдү координациялоо;

- калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыз кылуу жагындагы
Кыргыз Республикасынын эл аралык кызматташтыгы жана эл аралык
келишимдерди түзүү кирет.

6-статья. Калктын санитардыксанитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыз кылуу

жагындагы жергиликтүү
жергиликтүү ѳз
ѳз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктары
Калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыз кылуу жагындагы
жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарына:

- калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыздоо жагында
мамлекеттик саясатты иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышуу;

- калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыздоонун региондук
максаттуу программаларын, бул тармактагы илимий жана илимий-техникалык
программаларды иштеп чыгуу, кабыл алуу жана ишке ашыруу;

- тийиштүү аймактагы санитардык эпидемиологиялык кырдаалга контролдук
жүргүзүү;

- тийиштүү аймакта санитардык-эпидемияга каршы (профилактикалык) ишчараларды иштеп чыгуу жана аткаруу;

- тийиштүү аймакта чектѳѳчү иш-чараларды (карантинди) киргизүү жана алып
салуу;

- санитардык мыйзамдарды сактоодо жарандардын, жеке жана юридикалык

жактардын экономикалык кызыкчылыктарын түзүү боюнча чараларды иштеп чыгуу
жана ишке ашыруу;

- тийиштүү аймакта социалдык-гигиеналык мониторингди ѳткѳрүү;

- калкка гигиеналык тарбия берүү жана окутуу, сергек жашоону пропагандалоо
боюнча чараларды ишке ашыруу;

- жугуштуу оорулар жана жугуштуу эмес массалык оорулар (уулануулар), жашоо
чѳйрѳсүнүн абалы жана жүргүзүлүп жаткан санитардык-эпидемияга каршы

(профилактикалык) иш-чаралар жѳнүндѳ калкка ѳз убагында кабарлоо боюнча
чараларды ишке ашыруу;

- калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыздоо жагында Кыргыз
Республикасынын Ѳкмѳтүнүн ыйгарым укуктарына кирбеген башка маселелерди
чечүү кирет.

2-Глава

Калктын санитардыксанитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыздоо жагындагы

жарандардын, жеке жана
жана юридикалык жактардын укуктары менен милдеттери
7-статья. Жарандардын укуктары жана милдеттери
Жарандар тѳмѳнкүлѳргѳ:

- факторлору адамга зыяндуу таасир кылбаган жагымдуу жашоо чѳйрѳсүнѳ;

- санитардык-эпидемиологиялык кырдаал, жашоо чѳйрѳсүнүн абалы, ѳндүрүштүктехникалык багыттагы продукциянын, тамак-аш азыктарынын, жекече турмуштук
муктаждыктар үчүн товарлардын сапаты жана коопсуздугу, аткарылып жаткан
жумуштардын жана кѳрсѳтүлгѳн кызматтардын адамдын саламаттыгы үчүн
коркунучтуулугунун мүмкүнчүлүгү жѳнүндѳ Кыргыз Республикасынын

мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлигинин

органдарынан, жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынан, мамлекеттик

санитардык-эпидемиологиялык кызматтын органдары менен мекемелеринен жана
юридикалык жактардан маалымат алууга;

- санитардык эрежелердин аткарылышына коомдук контролдукту жүзѳгѳ
ашырууга;

- калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыздоо жѳнүндѳ Кыргыз
Республикасынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кызмат

органдарына, жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарына, мамлекеттик

санитардык-эпидемиологиялык кызматтын органдарына жана мекемелерине
сунуш киргизүүгѳ;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте башка

жарандардын, жеке жана юридикалык жактардын санитардык мыйзамдарды
бузуусунун натыйжасында, ошондой эле санитардык-эпидемияга каршы

(профилактикалык) иш-чараларды ишке ашырууда ѳздѳрүнүн саламаттыгына же
мүлкүнѳ келтирилген зыянды толук кѳлѳмдѳ ѳндүрүп алууга укуктуу болушат.
Жарандар тѳмѳнкүлѳргѳ:

- санитардык мыйзамдардын, ошондой эле мамлекеттик санитардык

эпидемиологиялык кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашыруучу кызмат адамдарынын

токтомдорунун, кѳрсѳтмѳлѳрүнүн жана санитардык эпидемиологиялык
корутундуларынын талаптарын аткарууга;

- ѳздѳрүнүн саламаттыгы жѳнүндѳ, ошондой эле ѳздѳрүнүн балдарынын

саламаттыгы, гигиеналык тарбиясы жана аларды окутуу жѳнүндѳ кам кѳрүүгѳ;
- башка жарандардын саламаттыгын сактоого жана жашоонун жагымдуу

чѳйрѳсүнѳ болгон укуктарын бузууга алып келүүчү иш-аракеттерди жасабоого
милдеттүү.

8-статья.
статья. Калктын санитардыксанитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыздоо

жагындагы жеке жана юридикалык жактардын укуктары менен милдеттери
Жеке жана юридикалык жактар тѳмѳнкүлѳргѳ:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик бийлик

органдарынан, жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынан, Кыргыз

Республикасынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык кызматынын

органдарынан жана мекемелеринен санитардык-эпидемиологиялык кырдаал,
жашоо чѳйрѳсүнүн абалы, санитардык эрежелер жѳнүндѳ маалымат алууга;

- калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыздоо боюнча ишчараларды иштеп чыгууга катышууга;

- жарандардын, башка жеке жана юридикалык жактардын санитардык

мыйзамдарды бузуусунун натыйжасында, ошондой эле санитардык-эпидемияга
каршы (профилактикалык) иш-чараларды жүзѳгѳ ашырууда ѳздѳрүнүн мүлкүнѳ
келтирилген зыяндын ордун толук кѳлѳмдѳ Кыргыз Республикасынын

мыйзамдарында белгиленген тартипте толтуруп алууга укуктуу болушат.
Жеке жана юридикалык жактар ѳздѳрү жүзѳгѳ ашырган ишке ылайык:

- санитардык мыйзамдардын, ошондой эле мамлекеттик санитардыкэпидемиологиялык кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашырган кызмат адамдарынын

токтомдорунун, кѳрсѳтмѳлѳрүнүн жана санитардык-эпидемиологиялык
корутундуларынын талаптарын аткарууга;

- санитардык-эпидемияга каршы (профилактикалык) иш-чараларды иштеп чыгууга
жана жүргүзүүгѳ;

- аткарылып жаткан иштердин жана кѳрсѳтүлгѳн кызматтардын, ошондой эле

ѳндүрүштүк-техникалык багыттагы продукцияларды, жекече жана тиричиликтик

муктаждыктары үчүн тамак-аш азыктарын жана товарларды ѳндүрүүдѳ, ташууда,
сактоодо, калкка сатууда алардын адамдын саламаттыгы үчүн коопсуздугун
камсыз кылууга;

- жумуштарды жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү аткарууда, ошондой эле продукцияны
ѳндүрүүдѳ, ташууда, сактоодо жана сатууда санитардык эрежелердин

сакталышына жана санитардык-эпидемияга каршы (профилактикалык) иш-

чараларды ѳткѳрүүдѳ ѳндүрүштүк контролду, анын ичинде лабораториялык
изилдѳѳлѳрдү жана сыноолорду жүргүзүү аркылуу жүзѳгѳ ашырууга;

- продукциялардын жеңе түрлѳрүнүн жана аны ѳндүрүүнүн технологиясынын адам
үчүн коопсуздугун негиздѳѳ боюнча, жашоо чѳйрѳсүнүн коопсуздугунун жана (же)

факторлорунун зыянсыздыгынын чен ѳлчѳмдѳрү боюнча иштерди жүргүзүүгѳ жана
жашоо чѳйрѳсүнүн факторлоруна контролдук жүргүзүүнүн усулдарын иштеп
чыгууга;

- калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигине коркунуч түзгѳн кыйроочу
кырдаалдар, ѳндүрүштѳгү токтотуулар, технологиялык процесстердин

бузулуулары жѳнүндѳ Кыргыз Республикасынын калкына, жергиликтүү ѳз алдынча
башкаруу органдарына, мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кызматтын
органдарына жана мекемелерине ѳз убагында кабарлоого;

- колунда расмий чыгарылган санитардык эрежелери, жашоо чѳйрѳсүнүн

факторлоруна контролдук жүргүзүүнүн усулдары жана усулдарынын жолдору
болууга;

- кызматкерлерди гигиеналык жактан окутууну жүзѳгѳ ашырууга укуктуу болушат.
3-Глава

Адамдын саламаттыгы үчүн жашоо чѳ
чѳйрѳ
йрѳсүнүн коопсуздугун камсыз кылуунун
санитардыксанитардык-эпидемиологиялык талаптары

9-статья. Шаардык жана айылдык конуштарды пландоого жана курууга карата

санитардыксанитардык-эпидемиологиялык талаптар

Шаардык жана айылдык конуштарды пландаштырууда жана курууда шаардык

жана айылдык конуштарды комплекстүү еңеайлаштыруу жана жашоо чѳйрѳсүнүн
адамга зыяндуу таасирлеринин алдын алуу жана аларды жоюу боюнча башка
чараларды ишке ашыруу жолу менен калктын ѳмүрү жана саламаттыгы үчүн
жагымдуу шарттарды түзүү каралууга тийиш.

Долбоорлоонун ченемдерин, аймактарды ѳнүктүрүүнүн шаардык курулушунун

схемаларын, шаардык жана айылдык конуштардын башкы пландарын, коомдук
борборлордун, турак-жай райондорун, шаарлардын чеңежолдорун

пландандаштыруунун долбоорлорун иштеп чыгууда, жарандык, ѳнѳр жайлык жана
айыл чарба багытындагы объекттерди жайгаштыруу маселелерин жана алардын

санитардык коргоочу зоналарын белгилѳѳ, курулуш үчүн жер участокторун тандоо
маселелерин чечүүдѳ, ошондой эле ѳнѳр жай, транспорт объекттерин, маданийтиричиликтик багыттагы имараттарды жана курулуштарды, турак-жай үйлѳрүн,

инженердик инфраструктуранын объекттерин жана башка объекттерди (мындан
ары объекттер) долбоорлоодо, курууда, кайра конструкциялоодо, техникалык

жактан кайра жабдууда, кенейтүүдѳ, консервациялоодо жана жоюуда санитардык
эрежелер сакталууга тийиш.

Шаардык жана айылдык конуштарды пландаштыруу жана курулуштарды

жайгаштыруу, куруу, кайра конструкциялоо, техникалык кайра жабдуу, кеңейтүү,

объекттерди консервациялоо жана жоюу, курулуш үчүн жер участокторун берүү,
ошондой эле курулган жана кайра конструкцияланган объекттерди кайра
эксплуатациялоого киргизүү жѳнүндѳ долбоорлоонун ченемдерин жана

долбоорлук документтерин бекитүүгѳ, мындай объекттердин санитардык

эрежелерге ылайыктуулугу жѳнүндѳ санитардык-эпидемиологиялык корутундулар
болгондо жол берилет.

Объекттерди долбоорлоо жана куруу, аларды каржылоо жана (же) кредиттѳѳ

боюнча иштерди аткаруу үчүн жооптуу жарандар, жеке жана юридикалык жактар
санитардык эрежелер бузулган же аларды аткаруу мүмкүн болбогон учурда

кѳрсѳтүлгѳн иштерди жана аларды каржылоону жана (же) кредиттѳѳнү токтото
турууга же толук токтотууга милдеттүү.

1010-статья. Ѳндү
ндүрүштү
штүк-техникалык багыттагы продукцияларга, жеке жана

тиричиликтик
тиричиликтик

муктаждыктар

үчүн

товарларга

жана

аларды

технологияларына карата санитардыксанитардык-эпидемиологиялык талаптар

ѳндү
ндүрүүн
үүнүн

Ѳндүрүүдѳ, ташууда, сактоодо, колдонууда (пайдаланууда) жана жок кылууда

адамдын түздѳн-түз катышуусу талап кылынган ѳндүрүштүк-техникалык багыттагы
продукция, ошондой эле жарандардын жеке жана тиричиликтик муктаждыктары
үчүн товарлар (мындан ары - продукция) адамга жана ал жашаган чѳйрѳгѳ
зыяндуу таасир тийгизбѳѳгѳ тийиш.

Продукция ѳзүнүн касиеттери жана кѳрсѳткүчтѳрү боюнча санитардык эрежелерге
ылайык келүүгѳ тийиш.

Продукциянын жеңе түрлѳрүн (биринчи жолу иштелип чыгарылган же киргизилген)
ѳндүрүү, колдонуу (пайдалануу) жана калкка сатуу, продукцияны ѳндүрүүнүн жеңе
технологиялык процесстерине алардын санитардык эрежелерге ылайыктуулугу
жѳнүндѳ санитардык-эпидемиологиялык корутундулар болгондо жол берилет.

Продукцияны иштеп чыгарууну, ѳндүрүүнү, ташууну, сатып алууну, сактоону жана
сатууну жүзѳгѳ ашырышкан жарандар, жеке жана юридикалык жактар анын

санитардык эрежелерге ылайыксыздыгы айкындалган учурда мындай ишти

токтото турууга, продукцияны пайдалануудан алууга жана продукцияны адамга
зыян келтирбей турган максаттарда колдонуу (пайдалануу) боюнча же аны жок
кылуу боюнча чаралар кѳрүүгѳ милдеттүү.
1111-статья.

Адам

үчүн

коркунуч

туудурушу
туудурушу

мү
мүмкү
мкүн

болгон

химиялык,

биологиялык заттарга жана продукциянын айрым тү
түрлѳ
рлѳрүнѳ карата санитардыксанитардык-

эпидемиологиялык талаптар

Адам үчүн коркунуч туудурушу мүмкүн болгон химиялык, биологиялык заттарды

жана продукциянын айрым түрлѳрүн ѳндүрүүгѳ, ташууга, сатып алууга, сактоого,
сатууга жана колдонууга (пайдаланууга) алар мамлекеттик каттоого алынгандан
кийин жол берилет.

1212-статья. ТамакТамак-аш азыктарына, тамактамак-аш татымалдарына, чийки азык

заттарына, ошондой эле аларга аралаш материалдарга жана буюмдарга жана
жана

аларды ѳндү
ндүрүүн
үүнүн технологияларына карата санитардыксанитардык-эпидемиологиялык
талаптар

Азык-түлүктѳр адамдын физиологиялык керектѳѳлѳрүн канааттандырууга жана
ага зыяндуу таасир кѳрсѳтпѳѳгѳ тийиш.

Азык-түлүктѳр, азык-түлүк татымалдары, чийки азык заттар, ошондой эле аларга

аралаш материалдар жана буюмдар аларды ѳндүрүүдѳ, сактоодо, ташууда жана
калкка сатууда санитардык эрежелерге ылайык болууга тийиш.

Азык-түлүктѳрдү ѳндүрүүдѳ Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү тарабынан

белгиленген тартипте уруксат берилген аларга аралаш материалдар жана
буюмдар, тамак-аш татымалдары пайдаланылышы мүмкүн.

Азык-түлүктѳрдүн, азык-түлүк тамак-аш татымалдарынын, чийки азык заттарынын
жеңе түрлѳрүн, ошондой эле аларга аралаш материалдарды жана буюмдарды

ѳндүрүүгѳ, колдонууга (пайдаланууга) жана калкка сатууга, аларды ѳндүрүүнүн

жеңе технологиялык процесстерин жана технологиялык жабдууларын киргизүүгѳ,
алардын санитардык эрежелерге ылайыктуулугу жѳнүндѳ санитардыкэпидемиологиялык корутундулары болгондо жол берилет.

Тамак-аш азыктарын, тамак-аш татымалдарын, чийки азык заттарын, ошондой эле
аларга аралаш материалдарды жана буюмдарды ѳндүрүүнү, сатып алууну,

сактоону, ташууну, сатууну жүзѳгѳ ашырган жарандар, жеке жана юридикалык
жактар санитардык эрежелерди аткарууга тийиш.

Санитардык эрежелерге ылайык келбеген жана адам үчүн коркунуч туудурган

тамак-аш продуктулары, тамак-аш татымалдары, чийки азык заттары, ошондой

эле аларга аралаш материалдар жана буюмдар ѳндүрүштѳн же сатуудан дароо
алынат жана адамга зыян келтирбеген максаттарда гана пайдаланылат же жок
кылынат.

1313-статья.

Кыргыз

Республикасынын

аймагына

алынып

продукцияларга карата санитардыксанитардык-эпидемиологиялык талаптар

келинген

Кыргыз Республикасынын аймагына жарандар, жеке жана юридикалык жактар
алып келген продукция адамга жана жашоо чѳйрѳсүнѳ зыяндуу таасир
тийгизбѳѳгѳ тийиш.

Ушул статьянын биринчи бѳлүгүндѳ кѳрсѳтүлгѳн продукцияны республиканын

аймагына ташып келүүгѳ, анын санитардык эрежелерге ылайыктуулугу жѳнүндѳ
санитардык-эпидемиологиялык корутунду болгондо гана жол берилет.

Республиканын аймагына биринчи жолу ташылып келинүүчү жана тизмесин

Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү бекиткен продукциянын айрым түрлѳрү, Кыргыз

Республикасынын аймагына ташып келингенге чейин ушул Мыйзамдын 39статьясына ылайык мамлекеттик каттоого алынат.

Кыргыз Республикасынын аймагына алынып келинүүчү продукцияга карата
санитардык мыйзамдардын талаптарынын аткарылышы жѳнүндѳгү

милдеттенмелер, продукциянын ар бир бѳлүгүн жѳнѳтүүдѳ санитардык

эрежелердин сакталышынын кепилдиктери, мындай продукцияны жѳнѳтүүнүн
келишимдеринин (контракттарынын) маанилүү шарты болуп саналат.
1414-статья.

Калктын

эпидемиологиялык талаптар

тамактамак-ашын

уюштурууга

карата

санитардыксанитардык-

Калктын тамак-ашын атайын жабдылган жерлерде (ашканаларда, ресторандарда,
кафелерде, барларда жана башкаларда) уюштурууда, анын ичинде тамак-

аштарды жана суусундуктарды даярдоодо, аларды сактоодо жана калкка сатууда

жугуштуу оорулардын жана жугуштуу эмес массалык оорулардын (уулануулардын)
келип чыгышын жана жайылышын болтурбоо үчүн санитардык эрежелер
аткарылууга тийиш.

Мектепке чейинки жана башка билим берүүчү мекемелерде, дарылоо-

профилактикалык мекемелерде, ден соолук чеңеоочу мекемелерде жана
социалдык коргоо уюмдарында, аскер кызматчылары үчүн тамак-аштын

ченемдерин белгилѳѳдѳ, ошондой эле тергѳѳ изоляторлорунда турган же түзѳтүү
мекемелеринде жазасын ѳтѳп жаткан адамдар үчүн тамак-аштын ченемин

белгилѳѳдѳ ошол контингент үчүн иштелип чыккан жана бекитилген адамдын
тамактануусунун илимий негизделген физиологиялык ченемдерин сактоо
милдеттүү.

1515-статья. Суу
Суу объекттерине карата санитардыксанитардык-эпидемиологиялык талаптар
Тамак-аш жана чарбалык-тиричилик суу менен жабдуу, сууга түшүү, спорт менен

машыгуу, эс алуу жана дарылоо максаттарында пайдаланылуучу суу объекттери,
анын ичинде шаардык жана айылдык конуштардын чегинде жайгашкан суу
объекттери (мындан ары - суу объекттери) адамга зыяндуу таасирдин

биологиялык, химиялык жана физикалык факторлорунун булагы болууга тийиш
эмес.

Суу объекттеринин адам үчүн коопсуздугунун жана (же) зыянсыздыгынын ченѳлчѳмдѳрү, анын ичинде сууда химиялык, биологиялык-заттардын,

микроорганизмдердин топтолушунун жол берилген чеги, радиациялык фондун
деңеээли санитардык эрежелерде белгиленет.

Суу объектисин кѳрсѳтүлгѳн айкын максаттарга пайдаланууга уруксат берүүгѳ суу
объектисинин санитардык эрежелерге жана суу объектисин пайдалануунун
калктын саламаттыгы үчүн коопсуз шарттарга ылайыктуулугу жѳнүндѳ

санитардык-эпидемиологиялык корутунду болгондо гана жол берилет.

Суу объекттерин коргоо, алардын булганышына жана бузулушуна жол бербѳѳ
үчүн Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык
кызматынын органдары жана мекемелери менен макулдашылган суу

объекттерине зыяндуу таасирлердин жол берилген еңежогорку ченемдери жана
химиялык, биологиялык заттардын, микроорганизмдердин кошулушунун жол
берилген еңечеңеченемдери белгиленет.

Ичилүүчү, чарбалык-тиричилик суу менен жабдуу үчүн жана дарылоо

максаттарында пайдаланылуучу суу объекттеринин санитардык корголушунун
зоналарынын долбоорлору, алардын санитардык эрежелерге ылайыктуулугу

жѳнүндѳ санитардык-эпидемиологиялык корутунду болгондо мамлекеттик аткаруу
бийлигинин органдары же жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары
тарабынан бекитилет.

Суу объекттери калктын саламаттыгы үчүн коркунуч туудурган учурда

мамлекеттик аткаруу бийлик органдары, жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу

органдары, жеке жана юридикалык жактар ѳздѳрүнүн ыйгарым укуктарына ылайык
кѳрсѳтүлгѳн суу объекттерин пайдаланууну чектѳѳ, токтото туруу же ага тыюу
салуу боюнча чаралар кѳрүүгѳ милдеттүү.

1616-статья. Ичилүү
Ичилүүч
жана калкты ичилүү
ичилүүч
үүчү сууга жана
үүчү суу менен жабдууга карата

санитардыксанитардык-эпидемиологиялык талаптар

Ичилүүчү суу эпидемиологиялык жана радиациялык жактан коопсуз, химиялык

курамы боюнча зыянсыз болууга тийиш жана жагымдуу органолептикалык
касиеттерге ээ болууга тийиш.

Шаарлардын жана айылдык конуштардын калкын ичилүүчү суу менен камсыз
кылуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзѳгѳ ашырылат.

1717-статья. Шаардык жана айылдык конуштардагы, ѳнѳр жай уюмдарынын

аймактарындагы

атмосфералык

абага,

ѳндү
ндүрүштү
штүк

жайлардагы

жумушчу

зоналарындагы, турактурак-жай жана башка жайлардагы абага карата санитардыксанитардыкэпидемиологиялык талаптар

Шаардык жана айылдык конуштардагы, ѳнѳр жай ишканаларынын

аймактарындагы атмосфералык аба, ѳндүрүштүк жайлардагы жумушчу

зоналарындагы, турак-жай жана башка жайлардагы (мындан ары - адам туруктуу
же убактылуу болгон жерлер) аба адамга зыяндуу таасир тийгизбѳѳгѳ тийиш.

Шаардык жана айылдык конуштардагы, ѳнѳр жай уюмдарынын аймактарындагы
атмосфералык абанын, адам туруктуу же убактылуу болгон жерлердеги абанын
адам үчүн коопсуздугунун жана (же) зыянсыздыгынын чен-ѳлчѳмдѳрү, анын

ичинде абада химиялык, биологиялык заттардын топтолушунун жол берилген чеги
санитардык эрежелерде белгиленет.

Химиялык, биологиялык заттарды жана микроорганизмдерди абага чыгаруунун
жол берилген нормативдери, санитардык-коргоо зоналарынын долбоорлору,
кѳрсѳтүлгѳн ченемдиктердин жана долбоорлордун санитардык эрежелерге

ылайыктуулугу жѳнүндѳ санитардык-эпидемиологиялык корутунду болгондо
бекитилет.

Мамлекеттик аткаруу бийлигинин органдары, жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу
органдары, жарандар, жеке жана юридикалык жактар ѳздѳрүнүн ыйгарым

укуктарына ылайык шаардык жана айылдык конуштардагы атмосфералык абанын,
адам туруктуу же убактылуу болгон жерлердеги абанын булганышын болтурбоо

жана аны азайтуу, шаардык жана айылдык конуштардагы атмосфералык абанын,
адам туруктуу же убактылуу болгон жерлердеги абанын санитардык эрежелерге
ылайыктуулугун камсыз кылуу боюнча чараларды жүзѳгѳ ашырууга милдеттүү.

1818-статья. Жер кыртышына, шаардык жана айылдык
айылдык конуштардын аймактарын,

ѳнѳр жай аянттарын кү
күтүүг
үүгѳ карата санитардыксанитардык-эпидемиологиялык талаптар
Шаардык жана айылдык конуштардын жер кыртышында жана айыл чарба

жерлеринде адам үчүн коркунуч туудурушу мүмкүн болгон химиялык жана

биологиялык заттардын, биологиялык жана микробиологиялык организмдердин
болушу, ошондой эле радиациялык фондун деңеээли санитардык эрежелерде

белгиленген жол берилген топтолуунун чегинен (деңеээлинен) ашпоого тийиш.
Шаардык жана айылдык конуштардын аймактарын, ѳнѳр жай аянттарын күтүү
санитардык эрежелерге жооп берүүгѳ тийиш.

Шаардык жана айылдык конуштардын аймактарын күтүүнүн тартиби менен

шарттары, кѳрсѳтүлгѳн тартиптин жана шарттардын санитардык эрежелерге

ылайыктуулугу жѳнүндѳ санитардык-эпидемиологиялык корутундулар болгондо
жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары тарабынан белгиленет.
1919-статья.

Ѳндү
ндүрүштү
штүн

жана

керектѳѳ
керектѳѳн
ѳѳнүн

калдыктарын

чогултууга,

пайдаланууга, зыянсыздоого, ташууга, сактоого жана кѳ
кѳмүүг
үүгѳ карата санитардыксанитардык-

эпидемиологиялык талаптар

Ѳндүрүштүн жана керектѳѳнүн калдыктары чогултулууга, пайдаланылууга,
зыянсыздалууга, ташылууга, сакталууга жана кѳмүлүүгѳ тийиш, алардын

шарттары жана ыкмалары адамдын саламаттыгы жана ал жашаган чѳйрѳ үчүн
коопсуз болууга жана алар санитардык эрежелерге жана Кыргыз

Республикасынын башка ченемдик укук актыларына ылайык жүзѳгѳ ашырылууга
тийиш.

Ѳндүрүштүн жана керектѳѳнүн калдыктарын чогултуунун, пайдалануунун,

зыянсыздоонун, ташуунун, сактоонун жана кѳмүүнүн тартиби, шарттары жана

ыкмалары, кѳрсѳтүлгѳн тартиптин, шарттардын жана ыкмалардын санитардык
эрежелерге ылайыктуулугу жѳнүндѳ экологиялык жана санитардык-

эпидемиологиялык корутундулар болгондо жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу
органдары тарабынан белгиленет.

Ѳндүрүштүн, керектѳѳнүн калдыктарына, аларды зыянсыздоого, сактоого жана

кѳмүүгѳ радиациялык контролдук жүргүзүү Кыргыз Республикасынын радиациялык
коопсуздукту камсыздоо жагындагы мыйзамдарына ылайык жүзѳгѳ ашырылат.
2020-статья. ТуракТурак-жайларга карата санитардыксанитардык-эпидемиологиялык талаптар
Турак-жайдын аянты, пландаштырылышы, жарыктыгы, изоляциясы,

микроклиматы, аба алмашуусу, ызы-чуунун, титирѳѳнүн деңеээли, иондоочу жана
иондобоочу нурларды чыгаруу боюнча анда жашоонун мѳѳнѳтүнѳ карабастан

коопсуз жана зыянсыз жашоо шарттарын камсыз кылуу максатында санитардык
эрежелерге ылайык болууга тийиш.

Кыргыз Республикасынын санитардык эрежелерине ылайык жашоо үчүн жараксыз

деп табылган турак-жайларга адамдарды жайгаштырууга, ага тете эле туруктуу же
убактылуу жашоо үчүн жарандарга турак-жай эмес жайларды берүүгѳ жол
берилбейт.

Турак-жайларды күтүү санитардык эрежелерге жооп берүүгѳ тийиш.
2121-статья. Ѳндү
ндүрүштү
штүк, коомдук жайларды, имараттарды, курулуштарды,

жабдууларды

жана

транспорту

эпидемиологиялык талаптар

эксплуатациялоого

карата

санитардыксанитардык-

Ѳндүрүштүк, коомдук жайларды, имараттарды, курулуштарды, жабдууларды жана

транспортту экплуатациялоодо санитардык-эпидемияга каршы (профилактикалык)
иш-чаралар жүзѳгѳ ашырылууга жана санитардык эрежелерге жана Кыргыз

Республикасынын башка ченемдик укук актыларына ылайык адам үчүн эмгектин,
тиричиликтин жана эс алуунун коопсуз шарттары камсыз кылынууга тийиш.

Жеке жана юридикалык жактар кѳрсѳтүлгѳн ишти, жумуштарды жана кызмат

кѳрсѳтүүлѳрдү жүзѳгѳ ашырууда санитардык эрежелер бузулган учурларда ѳзүнүн
ишин же айрым цехтердин, участоктордун ишин, имараттарды, курулуштарды,

транспортту эксплуатациялоону, жумуштар менен кызмат кѳрсѳтүүлѳрдүн айрым
түрлѳрүн аткарууну токтото турууга же токтотууга милдеттүү.

2222-статья. Эмгек шарттарына карата санитардыксанитардык-эпидемиологиялык талаптар
Эмгек шарттары, жумушчу орун жана эмгек процесси адамга зыяндуу таасир

тийгизбѳѳгѳ тийиш. Адам үчүн коопсуз эмгек шарттарын камсыз кылууга карата
талаптар санитардык эрежелер жана башка ченемдик укуктук актылар менен
белгиленет.

Жеке жана юридикалык жактар эмгек шарттарына байланышкан жаракат

алуулардын, кесиптик оорулардын, жугуштуу оорулардын жана жугуштуу эмес

оорулардын (уулануулардын) алдын алуу максатында адам үчүн коопсуз эмгек
шарттарын камсыздоо жана санитардык эрежелердин жана Кыргыз

Республикасынын башка ченемдик укук актыларынын ѳндүрүш процесстерине

жана технологиялык жабдууларга, жумушчу орунун уюштурууга, кызматкерлердин
эмгек тартибине, эс алуусуна жана аларды тиричилик жактан тейлѳѳгѳ карата

талаптарын аткаруу боюнча санитардык-эпидемияга каршы (профилактикалык)
иш-чараларды жүзѳгѳ ашырууга милдеттүү болушат.
2323-статья.

Биологиялык

заттар,

биологиялык

жана

микробиологиялык

организмдер жана алардын уулуу заттары менен иштѳѳ
иштѳѳг
ѳѳгѳ карата санитардыксанитардык-

эпидемиологиялык талаптар

Биологиялык заттар, биологиялык жана микробиологиялык организмдер жана
алардын уулуу заттары менен иштѳѳнүн шарттары, анын ичинде гендик

инженерия жагында жана жугуштуу ооруларды козгоочулар менен иштѳѳнүн
шарттары адамга зыяндуу таасир тийгизбеши керек.

Ушул статьянын биринчи бѳлүгүндѳ кѳрсѳтүлгѳн иштердин адам жана анын
жашоо чѳйрѳсү үчүн коопсуздук шарттарын камсыздоого карата талаптар

санитардык эрежелерде жана башка ченемдик укук актыларында белгиленет.

Биологиялык заттар, биологиялык жана микробиологиялык организмдер жана
алардын уулуу заттары менен иштѳѳнү жүзѳгѳ ашырууга, мындай иштерди
аткаруунун шарттарынын санитардык эрежелерге ылайыктуулугу жѳнүндѳ
санитардык-эпидемиологиялык корутундулар болгондо жол берилет.

2424-статья. Адамга таасир этүү
этүүн
үүнүн физикалык факторлорунун булактары менен

иштѳ
иштѳѳ шарттарына карата санитардыксанитардык-эпидемиологиялык талаптар

Адамга таасир этүүнүн физикалык факторлорунун булактары (ызы-чуу,

титиретүүлѳр, ультра үн таасирлери, жылуулук, иондоштуруу, иондоштурбоочу
жана башка нур чыгаруу) болгон машиналар, механизмдер, орнотмолор,

түзүлүштѳр, аппараттар менен иштѳѳнүн шарттары адамга зыяндуу таасир
тийгизүүгѳ тийиш эмес.

Адамга таасир этүүнүн физикалык факторлору менен иштѳѳнүн коопсуздугунун
жана зыянсыздыгынын сынамдары, анын ичинде таасир этүүнүн жол берилген
еңечеңедеңеээлдери санитардык эрежелерде белгиленет.

Машиналарды, механизмдерди, орнотмолорду, түзүлүштѳрдү жана аппараттарды
пайдаланууга, ошондой эле ушул статьянын биринчи абзацында кѳрсѳтүлгѳн
адамга таасир этүүнүн физикалык факторлорунун булактары болгон

радиоактивдүү заттарды, материалдарды жана калдыктарды ѳндүрүүгѳ

колдонулууга (пайдаланууга), ташууга, сактоого жана кѳмүүгѳ, адамга таасир

этүүнүн физикалык факторлорунун булактары менен иштѳѳнүн шарттарынын

санитардык эрежелерге ылайыктуулугу жѳнүндѳ санитардык-эпидемиологиялык
корутундулар болгондо жол берилет.

Калктын радиациялык коопсуздугун жана иондоштуруучу нурлардын булактары
менен иштѳѳнүн коопсуздугун камсыздоо жагында келип чыккан мамилелер
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленет.

2525-статья.

Тарбиялоо
Тарбиялоо

эпидемиологиялык талаптар

жана

окутуу

шарттарына

карата

санитардыксанитардык-

Уюштуруучулук-укуктук формаларына карабастан мектепке чейинки жана башка
билим берүүчү мекемелерде ооруга чалдыгууларды профилактикалоо,

окугандардын жана тарбиялануучулардын саламаттыгын сактоо жана чеңеоо
боюнча иш-чаралар, жүзѳгѳ ашырылууга, алардын тамак-ашын, жашоосун,

окуусун жана тарбия-таалимин уюштурууда санитардык эрежелердин талаптары
аткарылууга тийиш.

Тарбиялоонун жана окутуунун программаларын, усулдуктарын жана иш тартибин,
окутуунун жана тарбиялоонун техникалык, аудиовизуалдык жана башка

каражаттарын, окуу эмеректерин, ошондой эле окуу китептерин жана башка
басылма продукцияны пайдаланууга алардын санитардык эрежелерге

ылайыктуулугу жѳнүндѳ санитардык-эпидемиологиялык корутундулар болгондо
жол берилет.

4-Глава

СанитардыкСанитардык-эпидемияга каршы (профилактикалык) ишиш-чаралар
2626-статья. СанитардыкСанитардык-эпидемияга каршы (профилактикалык) ишиш-чараларды

уюштуруу жана ѳткѳ
ткѳрүү

Жугуштуу оорулардын жана жугуштуу эмес массалык оорулардын

(уулануулардын) пайда болушун жана таралышын алдын алуу максатында

санитардык эрежелерде жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укук

актыларында каралган санитардык-эпидемияга каршы (профилактикалык) ишчаралар, анын ичинде Кыргыз Республикасынын аймагын санитардык жактан
коргоону жүзѳгѳ ашыруу, чектѳѳчү иш-чараларды (карантинди) киргизүү,

ѳндүрүштүк контролду, жугуштуу оорулар менен ооругандарга карата чараларды,

медициналык кароолорду жүзѳгѳ ашыруу, профилактикалык эмдѳѳлѳрдү жүргүзүү,
жарандарды гигиеналык жактан тарбиялоо жана окутуу боюнча иш-чаралар ѳз
убагында жана толук кѳлѳмдѳ жүргүзүлүүгѳ тийиш.

Санитардык-эпидемияга каршы (профилактикалык) иш-чаралар калктын

саламаттыгын сактоо жана чеңеоонун, калктын санитардык-эпидемиологиялык
бейпилдигин камсыздоонун иштелип чыгуучу максаттуу мамлекеттик

программаларына, ошондой эле бул тармактагы регионалдык максаттуу
программаларга киргизилүүгѳ тийиш.

Санитардык-эпидемияга каршы (профилактикалык) иш-чаралар жарандар, жеке
жана юридикалык жактар тарабынан алар жүзѳгѳ ашырган ишке ылайык

милдеттүү тартипте, ошондой эле ушул Мыйзамдын 47-статьясынын экинчи
бѳлүгүндѳ каралган учурларда жүргүзүлѳт.

2727-статья. Кыргыз Республикасынын аймагын санитардык коргоо
Кыргыз Республикасынын аймагын санитардык коргоо Кыргыз Республикасынын
аймагына калк үчүн коркунуч туудурган жугуштуу оорулардын алынып

келинишинин жана Кыргыз Республикасынын аймагында таралышынын алдын
алууга, ошондой эле адам үчүн коркунуч туудурган товарлардын, химиялык,
биологиялык жана радиоактивдүү заттардын, калдыктардын жана башка
жүктѳрдүн (мындан ары - коркунучтуу жүктѳр жана товарлар) Кыргыз

Республикасынын аймагына алынып келинишине жана Кыргыз Республикасынын
аймагында сатылышына жол бербѳѳгѳ багытталган.

Кыргыз Республикасынын аймагында санитардык коргоо боюнча иш-чараларды
жүргүзүүнү талап кылган жугуштуу оорулардын тизмесин мамлекеттик

санитардык-эпидемиологиялык кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашырууга ыйгарым укук
берилген мамлекеттик аткаруу бийлигинин органы аныктайт.

Кыргыз Республикасынын аймагына алып келүүгѳ Кыргыз Республикасынын

мыйзамдарында тыюу салынган коркунучтуу жүктѳрдү жана товарларды, ошондой
эле санитардык-карантиндик контролду жүргүзүүдѳ Кыргыз Республикасынын
аймагына алынып келинсе айлана-тегеректегилер үчүн коркунуч туудурган

жугуштуу оорулардын же жугуштуу эмес массалык оорулардын (уулануулардын)

пайда болушуна жана таралышына коркунуч түзѳѳрү белгиленген жүктѳрдү жана
товарларды Кыргыз Республикасынын аймагына алып келүүгѳ жол берилбейт.
Кыргыз Республикасынын аймагын санитардык коргоо үчүн Кыргыз

Республикасынын мамлекеттик чек арасы аркылуу ѳткѳрүү пункттарында

мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашырууга ыйгарым
укук берилген мамлекеттик аткаруу бийлигинин органынын чечиминин негизинде
санитардык-карантиндик контроль киргизилет.

Кыргыз Республикасынын аймагын санитардык коргоону жүзѳгѳ ашыруунун

тартиби жана шарттары Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, санитардык
эрежелери жана башка ченемдик укук актылары менен белгиленет.

2828-статья. Чектѳѳ
Чектѳѳч
ѳѳчү ишиш-чаралар (карантин)
(карантин)
Чектѳѳчү иш-чаралар (карантин) жугуштуу оорулардын пайда болушунун жана

таралышынын коркунучу туулган учурда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик

чек арасы аркылуу ѳткѳрүү пункттарында, Кыргыз Республикасынын аймагында,

шаардык жана айылдык конуштарында, уюмдарында жана чарбалык жана башка
иш объекттеринде киргизилет.

Чектѳѳчү иш-чаралар (карантин) башкы мамлекеттик санитардык врачтардын

жана алардын орун басарларынын сунуштарынын кѳрсѳтмѳлѳрүнүн негизинде
Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн же жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу
органдарынын чечими менен, ошондой эле мамлекеттик аткаруу бийлик

органынын же карамагында темир жол транспортунун, коргонуунун объекттери

жана башка атайын багыттагы объекттер турган анын структуралык бѳлүктѳрүнүн
ыйгарым укук берилген кызмат адамдарынын чечими менен киргизилет (жокко
чыгарылат).

Чектѳѳчү иш-чараларды (карантинди) жүзѳгѳ ашыруунун тартиби жана келип

чыгышы жана таралышы коркунуч туудурганда чектѳѳчү иш-чаралар (карантин)

киргизилген жугуштуу оорулардын тизмеси Кыргыз Республикасынын санитардык
эрежелери жана башка ченемдик укук актылары менен белгиленет.
2929-статья. Ѳндү
ндүрүштү
штүк контроль
Ѳндүрүш процессинде, продукцияны сактоодо, ташууда жана сатууда,

жумуштарды аткарууда жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдѳ, мындай продукциялардын,

жумуштардын жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдүн адам жана анын жашоо чѳйрѳсү үчүн
коопсуздугун жана (же) зыянсыздыгын камсыздоо максатында санитардык
эрежелердин сакталышына жана санитардык-эпидемияга каршы

(профилактикалык) иш-чаралардын аткарылышына ѳндүрүштүк контролду, анын
ичинде лабораториялык изилдѳѳлѳрдү жана сыноолорду жүргүзүү жеке жана
юридикалык жактар тарабынан жүзѳгѳ ашырылат.

Ѳндүрүштүк контроль санитардык эрежелерде жана мамлекеттик стандарттарда
белгиленген тартипте жүзѳгѳ ашырылат.

Ѳндүрүштүк контролду жүзѳгѳ ашырган жактар аны ѳз убагында жүзѳгѳ ашыруу,
анын толуктугу жана аныктыгы үчүн жоопкерчиликтүү болушат.

3030-статья. Жугуштуу оору менен ооруган оорулууларга карата чаралар
Жугуштуу оору менен ооруган оорулуулар, мындай оорудан шектүү адамдар жана
жугуштуу оору менен ооругандар менен байланышта болгон адамдар, ошондой
эле жугуштуу ооруларды козгоочу адамдар лабораториялык изилдѳѳгѳ жана
медициналык байкоого алынууга же дарыланууга жана эгерде алар айланатегеректегилер үчүн коркунуч туудурган учурда Кыргыз Республикасынын

мыйзамдарында белгиленген тартипте милдеттүү түрдѳ госпиталдаштырууга же
ѳзүнчѳ кармалууга тийиш.

Жугуштуу ооруларды козгоочуларды таратуучулар болуп саналган адамдар, эгер
алар ѳздѳрү иштеген ѳндүрүштүн же алар аткарган иштин ѳзгѳчѳлүктѳрүнѳ

байланыштуу жугуштуу ооруларды таратуучулардын булактары болушу мүмкүн

болсо убактылуу жугуштуу ооруларды таратуу коркунучу менен байланышпаган
башка иштерге которулушат. Которууга мүмкүн болбогондо башкы мамлекеттик
санитардык врачтардын жана алардын орун басарларынын токтомдорунун

негизинде алар социалдык камсыздандыруу боюнча жѳлѳкпулдарды тѳлѳп берүү
менен иштен убактылуу четтетилишет.

Жугуштуу оорулар жана жугуштуу эмес массалык оорулардын (уулануулардын)

бардык окуялары мындай оорулар (уулануулар) айкындалган жердеги саламаттык
сактоо уюмдары тарабынан катталууга, алар боюнча Кыргыз Республикасынын
мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кызматынын органдары жана

мекемелери тарабынан мамлекеттик эсепке алынууга, отчеттуулук жүргүзүлүүгѳ
тийиш.

Кѳрсѳтүлгѳн оорулар (уулануулар) болгон учурларды мамлекеттик эсепке алууну
жүргүзүүнүн тартиби, ошондой эле алар боюнча отчеттуулукту жүргүзүүнүн

тартиби мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашырууга
ыйгарым укук берилген мамлекеттик аткаруу бийлик органы тарабынан
белгиленет.

3131-статья. Милдеттүү
Милдеттүү медициналык кароолор
Жугуштуу оорулардын, жугуштуу эмес массалык оорулардын (уулануулардын)

пайда болушун, таралышын жана кесиптик оорулардын алдын алуу максатында

айрым кесиптердин, ѳндүрүштѳрдүн жана уюмдардын кызматкерлери ѳздѳрүнүн
эмгектик милдеттерин аткарууда, ишке киришүүдѳ алдын ала жана мезгил-

мезгили менен профилактикалык медициналык кароолордон (мындан ары медициналык кароолор) ѳтүп турууга милдеттүү.

Зарыл болгон учурда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик санитардык-

эпидемиологиялык кызматынын органдары менен мекемелеринин сунуштарынын
негизинде мамлекеттик бийлик органдарынын же жергиликтүү ѳз алдынча
башкаруу органдарынын чечимдери менен айрым уюмдарда (цехтерде,
лабораторияларда жана башка курамдык бѳлүктѳрдѳ) кызматкерлерди

медициналык кароодон ѳткѳрүүгѳ карата кошумча сунуштар киргизилиши мүмкүн.
Жеке жана юридикалык жактар кызматкерлердин медициналык кароолордон ѳз
убагында ѳтүшү үчүн зарыл шарттарды камсыз кылууга милдеттүү.

Медициналык кароодон ѳтүүдѳн баш тартышкан кызматкерлер ишке киргизилбейт.
Медициналык кароолордон ѳтүүнүн маалыматтары мамлекеттик саламаттык
сактоо тутумунун дарылоочу-профилактикалык мекемелери, Кыргыз

Республикасынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кызматынын

органдары жана мекемелери тарабынан кызматкерлердин жекече медициналык
китепчесине киргизилүүгѳ, ошондой эле эсепке алынууга тийиш.

Милдеттүү медициналык кароолорду ѳткѳрүүнүн, эсепке алуунун, отчеттуулук
жүргүзүүнүн жана кызматкерлерге жеке медициналык китепчелерди берүүнүн

тартиби Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан
аныкталат.

3232-статья. Профилактикалык эмдѳѳ
эмдѳѳл
ѳѳлѳр
Жугуштуу оорулардын пайда болушунун жана алардын таралышынын алдын алуу
үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жарандарга
профилактикалык эмдѳѳлѳр жүргүзүлѳт.

3333-статья. Гигиеналык тарбия жана окутуу
Жарандарга гигиеналык тарбия берүү жана окутуу милдеттүү болуп, алардын

санитардык маданиятын жогорулатууга, оорулардын алдын алууга жана сергек
жашоо еңеайы жѳнүндѳ билимди таратууга багытталган.

Жарандарга гигиеналык тарбия берүү жана окутуу Кыргыз Республикасынын
Саламаттыкты сактоо министрлиги бекиткен атайын программалар боюнча:

- мектепке чейинки жана башка билим берүү мекемелеринде тарбиялоо жана
окутуу процессинде;

- окутуу программаларына гигиеналык билимдер жѳнүндѳ БѲЛҮМдѳрдү киргизүү
аркылуу кызматкерлерди даярдоодо, кайра даярдоодо жана алардын
квалификациясын жогорулатууда;

- иштери тамак-аш азыктарын жана ичилүүчү сууну ѳндүрүүгѳ, сактоого, ташууга
жана сатууга, балдарды тарбиялоого жана окутууга, калкты коммуналдык жана
тиричилик жактан тейлѳѳгѳ байланышкан уюмдардын кызмат адамдарын жана
кызматкерлерин кесиптик гигиеналык даярдоодо жана аттестациялоодо ишке
ашырылат.

5-Глава
Глава

Калктын санитардыксанитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыздоо жагындагы
мамлекеттик жѳ
жѳнгѳ
нгѳ салуу

3434-статья. Мамлекеттик санитардыксанитардык-эпидемиологиялык ченемдѳѳ
ченемдѳѳ
Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык ченемдѳѳ:

- санитардык эрежелерди негиздѳѳ боюнча илимий-изилдѳѳ иштерин жүргүзүүгѳ
карата бирдиктүү талаптарды иштеп чыгууну;

- мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык ченемдѳѳ боюнча илимий-изилдѳѳ
иштерин жүргүзүүгѳ контролдукту;

- санитардык эрежелерди иштеп чыгууну (кайра кароону), экспертизадан
ѳткѳрүүнү, бекитүүнү жана жарыялоону;

- санитардык эрежелерди киргизүүгѳ контролдукту, алардын пайдаланылышынын
тажрыйбасын иликтѳѳнү жана жалпылоону;

- санитардык эрежелерди каттоону жана тутумдаштырууну, мамлекеттик

санитардык-эпидемиологиялык ченемдѳѳ жагындагы маалыматтардын бирдиктүү
базасын түзүүнү жана жүргүзүүнү камтыйт.

Мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык ченемдѳѳ Кыргыз Республикасынын
мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кызматынын органдары жана

мекемелери тарабынан Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү бекиткен жобого
ылайык жүзѳгѳ ашырылат.

3535-статья. Санитардык эрежелерди иштеп чыгуу, бекитүү
бекитүү жана колдонууга

киргизүү
киргизүү

Адамдын жашоо чѳйрѳсүнүн жана турмуш-тиричилигинин шарттарынын

факторлорун санитардык-эпидемиологиялык жактан ченемдѳѳнүн белгиленген

зарылдыгына байланыштуу санитардык эрежелер санитардык-эпидемиологиялык
кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашырууга ыйгарым укук берилген мамлекеттик аткаруу

бийлигинин органы жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик санитардык-

эпидемиологиялык кызматынын башка органдары жана мекемелери тарабынан
иштелип чыгат.

Санитардык эрежелерди иштеп чыгуу:

- жашоо чѳйрѳсүнүн факторлорунун калктын саламаттыгына тийгизген таасирин
айкындоо жана баалоо боюнча комплекстүү изилдѳѳлѳр жүргүзүүнү;

- жашоо чѳйрѳсүнүн факторлорунун калктын саламаттыгына зыяндуу таасирин
тийгизбѳѳсүнүн санитардык-эпидемиологиялык талаптарын аныктоону;

- жашоо чѳйрѳсүнүн гигиеналык жана башка ченемдиктеринин факторлорунун
коопсуздугунун жана (же) зыянсыздыгынын чен-ѳлчѳмдѳрүн белгилѳѳнү;

- санитардык-эпидемиологиялык ченемдѳѳ жагындагы эл аралык тажрыйбаны
талдоону;

- гигиеналык жана башка ченемдерди кайра караштыруу үчүн негиздерди
белгилѳѳнү;

- санитардык эрежелерди колдонуунун социалдык жана экономикалык
натыйжаларын болжоону;

- санитардык эрежелерди колдонууга киргизүүнүн мѳѳнѳттѳрүн жана шарттарын
негиздѳѳнү караштырууга тийиш.

Санитардык эрежелер мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кѳзѳмѳлдү

жүзѳгѳ ашырууга ыйгарым укук берилген мамлекеттик аткаруу бийлигинин органы

тарабынан Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү белгилеген тартипте бекитилет жана
колдонууга киргизилет.

Санитардык эрежелер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген
тартипте катталууга жана расмий жарыяланууга тийиш.

Санитардык эрежелерди сактоо жарандар, жеке жана юридикалык жактар үчүн
милдеттүү болуп саналат.

Мамлекеттик бийликтин башка органдары, жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу

органдары тарабынан кабыл алынган, калктын санитардык-эпидемиологиялык
бейпилдигин камсыздоо маселелерине тийиштүү ченемдик укук актылары,

кѳрсѳтүлгѳн маселелер боюнча юридикалык жактардын чечимдери, мамлекеттик
стандарттар, курулуш ченемдери жана эрежелери, эмгекти коргоо эрежелери,

ветеринардык жана фитосанитардык эрежелер санитардык эрежелерге каршы
келбѳѳгѳ тийиш.
3636-статья.

Адам

үчүн

коркунуч

туудурушу

мү
мүмкү
мкүн

болгон

иштердин
иштердин

(жумуштардын, кызмат кѳ
кѳрсѳ
рсѳтүүл
үүлѳрдү
рдүн) айрым тү
түрлѳ
рлѳрүн лицензиялоону жү
жүзѳгѳ

ашыруудагы санитардыксанитардык-эпидемиологиялык корутундулар

Адам үчүн коркунуч туудурушу мүмкүн болгон иштердин (жумуштардын, кызмат

кѳрсѳтүүлѳрдүн) айрым түрлѳрү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык
лицензияланууга тийиш.

Лицензия берүү жѳнүндѳ чечим кабыл алуу үчүн лицензияга талапкердин, адам
үчүн коркунуч туудурушу мүмкүн болгон "Лицензиялоо жѳнүндѳ" Кыргыз

Республикасынын Мыйзамында каралган иштердин (жумуштардын, кызмат

кѳрсѳтүүлѳрдүн) түрлѳрүнүн санитардык эрежелерге ылайыктуулугу жѳнүндѳ

санитардык-эпидемиологиялык корутунду берүүсү милдеттүү шарт болуп саналат.
(КР 2003-жылдын 15-июлундагы N 151 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
3737-статья.

Адам

үчүн

олуттуу

коркунуч

туудурушу
туудурушу

мү
мүмкү
мкүн

болгон

продукциялардын, жумуштардын жана кызмат кѳ
кѳрсѳ
рсѳтүүл
үүлѳрдү
рдүн айрым тү
түрлѳ
рлѳрүн
сертификациялоонун ѳзгѳ
згѳчѳлүктѳ
ктѳрү

Адам үчүн олуттуу коркунуч туудурушу мүмкүн болгон продукциялардын,

жумуштардын жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдүн айрым түрлѳрүн сертификациялоо
мындай продукциялардын, жумуштардын жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдүн

санитардык эрежелерге ылайыктуулугу жѳнүндѳ санитардык-эпидемиологиялык
корутунду болгондо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзѳгѳ
ашырылат.

3838-статья.

иликтѳѳ
иликтѳѳл
ѳѳлѳр,

СанитардыкСанитардык-эпидемиологиялык
эпидемиологиялык

изилдѳѳ
изилдѳѳл
ѳѳлѳр,

сыноолор

гигиеналык жана башка тү
түрлѳ
рлѳрү

жана

баа

экспертизалар,
берүү
берүүн
үүнүн

тергѳѳ
тергѳѳл
ѳѳлѳр,

токсикологиялык,

Санитардык-эпидемиологиялык экспертизалар, тергѳѳлѳр, иликтѳѳлѳр,

изилдѳѳлѳр, сыноолор жана баа берүүнүн токсикологиялык, гигиеналык жана
башка түрлѳрү:

- жашоо чѳйрѳсүнүн факторлорунун адамга зыяндуу таасирлерин айкындоо жана
болтурбоо;

- жугуштуу оорулардын жана жугуштуу эмес массалык оорулардын

(уулануулардын) пайда болушунун жана таралышынын себептерин айкындоо;
- долбоорлук документтердин, чарбалык жана башка иштин объекттеринин,

продукциялардын, жумуштардын кызмат кѳрсѳтүүлѳрдүн санитардык эрежелерге
ылайыктуулугун (ылайыктуу эместигин) айкындоо;

- ушул Мыйзамдын 9, 10, 12-25, 36 жана 37-статьяларында каралган долбоорлук

документтердин, чарбалык жана башка иштин объекттеринин, продукциялардын,
жумуштардын, кызмат кѳрсѳтүүлѳрдүн санитардык эрежелерге ылайыктуулугун

(ылайыктуу эместигин) айкындоо максатында бекитилген методдорду, ченѳѳлѳрдү
аткаруунун методикаларын жана ченѳѳчү каражаттардын түрлѳрүн пайдалануу
менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык
кызматынын органдары жана мекемелери, белгиленген тартипте
аккредитацияланган уюмдар, эксперттер тарабынан жүргүзүлѳт.

Белгиленген тартипте жол-жоболоштурулган санитардык-эпидемиологиялык

экспертизалардын, тергѳѳлѳрдүн, иликтѳѳлѳрдүн, изилдѳѳлѳрдүн, сыноолордун
жана баа берүүнүн токсикологиялык, гигиеналык жана башка түрлѳрүнүн

натыйжаларынын негизинде мамлекеттик башкы санитардык врачтар тарабынан
санитардык-эпидемиологиялык корутундулар берилет.

Санитардык-эпидемиологиялык экспертизалар, тергѳѳлѳр, иликтѳѳлѳр,

изилдѳѳлѳр, сыноолор жана баа берүүнүн токсикологиялык, гигиеналык жана

башка түрлѳрүн жүргүзүүнүн тартиби мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык
кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашырууга ыйгарым укук берилген мамлекеттик аткаруу бийлик
органы тарабынан белгиленет.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык
кызматынын органдары жана мекемелери, белгиленген тартипте

аккредитацияланган уюмдар жана санитардык-эпидемиологиялык экспертизалар,
тергѳѳлѳр, иликтѳѳлѳр, изилдѳѳлѳр, сыноолор жана баа берүүнүн

токсикологиялык, гигиеналык жана башка түрлѳрүн жүргүзгѳн эксперттер алардын
сапаты жана объективдүүлүгү үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына
ылайык жоопкерчилик тартышат.

3939-статья. Заттарды жана продукцияларды мамлекеттик каттоо
Тѳмѳндѳгүлѳр:

- адам үчүн коркунучтуу болушу мүмкүн болгон, ѳндүрүшкѳ биринчи жолу

киргизилип жаткан жана мурда пайдаланылбаган химиялык, биологиялык заттар
жана алардын негизинде даярдалган препараттар (мындан ары - заттар);

- адам үчүн коркунучтуу болушу мүмкүн болгон продукциялардын айрым түрлѳрү;
- Кыргыз Республикасынын аймагына биринчи жолу алынып келинген

продукциялардын айрым түрлѳрү, анын ичинде тамак-аш азыктары мамлекеттик
каттоого алынат.

Ушул статьянын биринчи абзацында кѳрсѳтүлгѳн заттарды жана
продукциялардын айрым түрлѳрүн мамлекеттик каттоо:

- заттардын жана продукциянын айрым түрлѳрүнүн адам жана жашоо чѳйрѳсү
үчүн коркунучтуулугун баалоонун;

- жашоо чѳйрѳсүндѳгү заттарды, продукциянын айрым түрлѳрүн күтүүнүн
гигиеналык жана башка ченемдиктерин белгилѳѳнүн;

- коргоо чараларын, анын ичинде адамга жана жашоо чѳйрѳсүнѳ зыяндуу

таасирин болтурбай коюу боюнча заттарды жана продукциянын айрым түрлѳрүн
утилдештирүүнүн жана жок кылуунун шарттарын иштеп чыгуунун негизинде
жүргүзүлѳт.

Заттардын жана продукциянын айрым түрлѳрүнүн адам жана жашоо чѳйрѳсү үчүн

коркунучтуулугун баалоо, жашоо чѳйрѳсүндѳ заттарды жана продукциянын айрым

компоненттерин күтүүнүн гигиеналык жана башка ченемдиктерин белгилѳѳ, коргоо
чараларын иштеп чыгуу белгиленген тартипте аккредитацияланган уюмдар
тарабынан жүзѳгѳ ашырылат.

Ушул статьянын биринчи бѳлүгүндѳ кѳрсѳтүлгѳн заттарды жана продукциянын
айрым түрлѳрүн мамлекеттик каттоо буга ыйгарым укук берилген мамлекеттик

аткаруу бийлигинин органы тарабынан Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү бекиткен
тартипте жүргүзүлѳт.

4040-статья. Мамлекеттик санитардыксанитардык-эпидемиологиялык кѳ
кѳзѳмѳл
Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кѳзѳмѳл:

- санитардык мыйзамдардын, санитардык-эпидемияга каршы (профилактикалык)
иш-чаралардын, мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ
ашырышкан кызмат адамдарынын кѳрсѳтмѳлѳрүнүн жана токтомдорунун
аткарылышына контролдукту;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасы аркылуу ѳткѳрүү
пункттарындагы санитардык-карантиндик контролдукту;

- санитардык мыйзамдарды бузууга бѳгѳт коюу чараларын, санитардык

мыйзамдарды бузуу фактылары жѳнүндѳ кѳрсѳтмѳлѳрдү берүүнү жана токтомдор
чыгарууну, ошондой эле аларды жасаган адамдарды жоопкерчиликке тартууну;

- мамлекеттик деңеээлде калктын саламаттыгынын, жашоо чѳйрѳсүнүн абалына,
санитардык-эпидемиологиялык кырдаалга контролдукту;

- жугуштуу оорулардын жана жугуштуу эмес массалык оорулардын

(уулануулардын) пайда болушунун жана таралышынын себептерин айкындоого

жана шарттарын табууга багытталган санитардык-эпидемиологиялык тергѳѳлѳрдү
жүргүзүүнү;

- санитардык-эпидемияга каршы (профилактикалык) иш-чараларды ѳткѳрүү
жѳнүндѳ сунуштарды иштеп чыгууну;

- калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыздоо жагындагы
мамлекеттик деңеээлдеги статистикалык байкоо жүргүзүүнү, мамлекеттик
маалыматтык ресурстарды түзүү максатында жашоо чѳйрѳсүнүн зыяндуу

таасирине байланышкан жугуштуу оорулардын, кесиптик оорулардын, жугуштуу
эмес массалык оорулардын (уулануулардын) мамлекеттик эсебин жүргүзүүнү
камтыйт.

Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кѳзѳмѳл Кыргыз Республикасынын
мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кызматынын органдары жана
мекемелери (кызмат адамдары) тарабынан жүзѳгѳ ашырылат.
4141-статья. СоциалдыкСоциалдык-гигиеналык мониторинг
Калктын саламаттыгынын жана жашоо чѳйрѳсүнүн абалын баалоо, ѳзгѳрүүлѳрүн
айкындоо жана прогноздоо, жашоо чѳйрѳсүнүн факторлорунун адамга зыяндуу
таасирин айкындоо жана жоюу үчүн социалдык-гигиеналык мониторинг жүзѳгѳ
ашырылат.

Социалдык-гигиеналык мониторинг мамлекеттик деңеээлде шаардык жана
айылдык конуштарда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик санитардыкэпидемиологиялык кызматынын органдары жана мекемелери тарабынан

мамлекеттик аткаруу бийлигинин органдары, жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу
органдары менен бирдикте жүргүзүлѳт.

Социалдык-гигиеналык мониторингди ѳткѳрүүнүн тартиби Кыргыз
Республикасынын Ѳкмѳтү тарабынан белгиленет.

6-Глава

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик санитардыксанитардык-эпидемиологиялык кызматы
4242-статья.

Кыргыз

Республикасынын

мамлекеттик

санитардык-санитардык

эпидемиологиялык кызмат тутумун уюштуруунун жана анын ишинин негизги

принциптери

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кызматы -

Кыргыз Республикасында мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кѳзѳмѳлдү

жүзѳгѳ ашыруучу органдар менен мекемелердин бирдиктүү борборлошкон тутуму.
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык
кызматынын тутуму:

- Кыргыз Республикасында мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык

кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашырууга ыйгарым укук берилген мамлекеттик аткаруу бийлик
органын;

- областтарда, шаарларда, райондордо, ошондой эле Коргоо министрлигинде,

Ички иштер министрлигинде, жана башка министрликтерде жана ведомстволордо
мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашыруу үчүн

мыйзамда белгиленген тартипте түзүлгѳн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
санитардык-эпидемиологиялык кызматынын органдарын жана мекемелерин;
- Кыргыз Республикасында мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык

кѳзѳмѳлдү камсыз кылуу максатында ѳз ишин жүзѳгѳ ашырышкан мамлекеттик
илимий-изилдѳѳ жана башка мекемелерди камтыйт.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кызматы
тутумунун ишин уюштурууну Кыргыз Республикасынын башкы мамлекеттик

санитардык врачы, анын орун басары, ошондой эле областтардын, шаарлардын,
райондордун, Коргоо министрлигинин, Ички иштер министрлигинин жана башка

министрликтер менен ведомстволордун башкы мамлекеттик санитардык врачтары
жүзѳгѳ ашырышат.

Башкы мамлекеттик санитардык-врачтар мамлекеттик санитардык-

эпидемиологиялык кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашыруучу Кыргыз Республикасынын

мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кызматынын тийиштүү органдары
менен мекемелеринин жетекчилери болуп саналышат, тѳмѳнкү тургандардын

жогоркуларга жана Кыргыз Республикасынын башкы мамлекеттик санитардык
врачына баш ийүүсүнүн негизинде иштешет.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык

кызматынын курамы, анын милдеттери, функциялары жана анын ишин жүзѳгѳ
ашыруунун тартиби Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү бекиткен Кыргыз

Республикасынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кызматы
жѳнүндѳгү жобо менен белгиленет.

4343-статья. Мамлекеттик санитардык кѳ
кѳзѳмѳлдү
лдү жүзѳгѳ ашыруучу адамдарды

кызматка дайындоо

Кыргыз Республикасынын башкы мамлекеттик санитардык врачы Кыргыз

Республикасынын Саламаттыкты сактоо министринин орун басары болуп саналат
жана Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин сунушу боюнча
Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалат
жана кызматынан бошотулат.

Областтардын, райондордун жана шаарлардын башкы мамлекеттик санитардык
врачтары жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчылары менен

макулдаштыкта Кыргыз Республикасынын башкы мамлекеттик санитардык врачы
тарабынан кызматка дайындалып, кийин Кыргыз Республикасынын Саламаттык
сактоо министрлигинин коллегиясында бекитилишет. Коргоо министрлигинин,

Ички иштер министрлигинин жана башка министрликтер менен ведомстволордун

санэпидстанцияларынын башкы врачтарын дайындоо бул министрликтердин жана
ведомстволордун жетекчилери тарабынан жүзѳгѳ ашырылат жана Кыргыз

Республикасынын Башкы мамлекеттик санитардык врачы менен макулдашылат.
Кыргыз Республикасынын башкы мамлекеттик санитардык врачынын орун

басары, мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кѳзѳмѳл Департаментинин
башкы директору Кыргыз Республикасынын башкы мамлекеттик санитардык

врачынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри
тарабынан кызматка дайындалат.

Областтык, шаардык жана райондук Башкы мамлекеттик санитардык врачтардын

орун басарлары Кыргыз Республикасынын башкы мамлекеттик санитардык врачы
менен макулдаштыкта тийиштүү башкы мамлекеттик санитардык врачтар
тарабынан кызматка дайындалышат.
4444-статья.

Кыргыз

Республикасынын

эпидемиологиялык
эпидемиологиялык кызматын каржылоо

мамлекеттик

санитардык-санитардык

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кызматын
каржылоо:

- республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин каражаттарынын;

- жарандар, жеке жана юридикалык жактар менен келишим боюнча Кыргыз

Республикасынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кызматынын
мекемелери аткарган иштер жана кѳрсѳткѳн кызматтар үчүн алынган
каражаттардын;

- санитардык-эпидемияга каршы (профилактикалык) иш-чараларды жүргүзүүгѳ
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык

кызматынын органдары жана мекемелери кошумча тарткан чыгымдардын ордун
толтуруу тартибинде жарандардан, жеке жана юридикалык жактардан алган
каражаттардын;

- жарандардын жана юридикалык жактардын ыктыярдуу салымдарынын жана
кайрымдуулук жардамдарынын;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактардын
эсебинен жүзѳгѳ ашырылат.

Санитардык-эпидемияга каршы (профилактикалык) иш-чараларды жүргүзүүгѳ
Кыргыз Республикасынын колдонуудагы ченемдик актыларына ылайык
камсыздандыруу компаниялары менен келишимдер боюнча милдеттүү

медициналык камсыздандыруу фондунун эсебинен акы тѳлѳнүшү мүмкүн.

Калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыздоо жагындагы

илимий-изилдѳѳлѳрдү каржылоо мамлекеттик бюджеттин эсебинен жүргүзүлѳт.

Илимий-изилдѳѳлѳрдү жүргүзүү үчүн Эл аралык уюмдардын гранттары, каржылык
жардамдары жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган
башка булактар тартылышы мүмкүн.
4545-статья.

Кыргыз

Республикасынын

мамлекеттик

санитардык-санитардык

эпидемиологиялык кызматынын органдары
органдары менен мекемелеринин мү
мүлктү
лктү жана
жер участокторун пайдалануу укугу

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык

кызматынын органдары жана мекемелери ѳздѳрүнѳ жүктѳлгѳн милдеттерди

аткаруу үчүн пайдаланган жайлар, имараттар, курулуштар, жабдуулар, транспорт
каражаттары жана башка мүлк мамлекеттин менчигинде болушат жана органдар
менен мекемелерге Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген

тартипте чарба жүргүзүү же иштиктүү башкаруу укугунда пайдаланууга берилет.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык

кызматынын органдарынын жана мекемелеринин имараттары менен курулуштары
жайгашкан жер участоктору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында

белгиленген тартипте сатууга жана ээликтен ажыратууга укуксуз түрдѳ алардын
туруктуу пайдалануусуна бекер берилет.
4646-статья.

Кыргыз

эпидемиологиялык

Республикасынын

кызматынын

мамлекеттик

мамлекеттик

санитардык-санитардык

санитардыксанитардык-эпидемиологиялык

кѳзѳмѳлдү
лдү жүзѳгѳ ашырууга ыйгарым укук берилген кызмат адамдары

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык
кызматынын, ушул Мыйзамга ылайык бул кызматтын органдары менен

мекемелеринин атынан мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кѳзѳмѳлдү
жүзѳгѳ ашырууга ыйгарым укук берилген кызмат адамдары (мындан ары -

мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашыруучу кызмат
адамдары) болуп:

- башкы мамлекеттик санитардык врачтар жана алардын орун басарлары;
- курамдык бѳлүктѳрдүн жетекчилери жана алардын орун басарлары;

- кѳрсѳтүлгѳн кызматтын органдары менен мекемелеринин адистери саналышат.

Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашырууга ыйгарым
укук берилген адистердин тизмеси Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү бекиткен

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кызматы
жѳнүндѳ жободо белгиленет.

Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашыруучу кызмат

адамдарына, алар кабыл алган чечимдерге кандайдыр бир түрдѳ таасир берүү же
алардын ишине кандайдыр бир түрдѳ тоскоолдук келтирүү максатында таасир
берүүгѳ жол берилбейт жана ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында
белгиленген жоопкерчиликке кириптер кылат.

Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашыруучу кызмат
адамдары белгиленген үлгүдѳгү кийим кийип жүрүүгѳ укуктуу болушат. Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттин ѳзгѳчѳ коргоосунда
турушат.

Кыргыз Республикасынын "профилактикалык, санитардык-гигиеналык иш"
адистиги боюнча жогорку медициналык билим алган жарандары башкы

мамлекеттик санитардык врачтардын жана алардын орун басарларынын
кызматтарын ээлѳѳгѳ укуктуу болушат.

4747-статья.

Мамлекеттик санитардыксанитардык-эпидемиологиялык

ашыруучу кызмат адамдарынын укуктары

кѳ
кѳзѳмѳлдү
лдү

жүзѳгѳ

Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашыруучу кызмат
адамдары ѳздѳрүнүн кызматтык милдеттерин аткарууда кызматтык күбѳлүгүн
кѳрсѳтүү менен:

- мамлекеттик аткаруу бийлигинин органдарынан, жергиликтүү ѳз алдынча

башкаруу органдарынан, жеке жана юридикалык жактардан калктын санитардыкэпидемиологиялык бейпилдигин камсыздоо маселелери боюнча
документтештирилген маалымат алууга;

- санитардык-эпидемиологиялык тергѳѳ жүргүзүүгѳ;

- коммерциялык же башка уюмдарда башкаруучу милдеттерди жүзѳгѳ ашырган
адамдардын жана кызмат адамдарынын санитардык мыйзамдарды сактоосун

жана кѳрсѳтүлгѳн объекттерде санитардык-эпидемияга каршы (профилактикалык)
иш-чаралардын аткарылышын текшерүү максатында мамлекеттик санитардык-

эпидемиологиялык кѳзѳмѳлгѳ алынуучу объекттердин аймагына жана жайларына
тоскоолсуз кирүүгѳ;

- турак-жай шарттарын изилдѳѳ максатында жарандардын макулдугу менен
алардын турак-жайларына кирүүгѳ;

- изилдѳѳ үчүн продукциянын, анын ичинде азык-түлүк чийки заттарын жана тамакаш азыктарынын үлгүлѳрүн тандап алууларды жүргүзүүгѳ;

- транспорт каражаттарынын жана алар ташыган жүктѳрдүн санитардык

эрежелерге ылайыктуулугун аныктоо максатында транспорт каражаттарын жана
алар ташыган жүктѳрдү, анын ичинде азык-түлүк чийки заттарын жана тамак-аш
азыктарын карап чыгууларды жүргүзүүгѳ;

- абанын, суунун жана кыртыштын үлгүлѳрүн изилдѳѳ үчүн үлгүлѳрдү тандап
алууну жүргүзүүгѳ;

- жашоо чѳйрѳсүнүн факторлорунун санитардык эрежелерге ылайыктуулугун
аныктоо максатында мындай факторлорду ченѳѳлѳрдү жүргүзүүгѳ;

- санитардык мыйзамдарды бузуу жѳнүндѳ протокол түзүүгѳ укуктуу.

Санитардык мыйзамдарды бузуулар айкындалганда, ошондой эле жугуштуу

оорулардын жана жугуштуу эмес массалык оорулардын (уулануулардын) келип
чыгыш жана таралыш коркунучу туулганда мамлекеттик санитардык-

эпидемиологиялык кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашыруучу кызмат адамдары жарандарга,

жеке жана юридикалык жактарга белгиленген мѳѳнѳттѳрдѳ алар аткарууга
милдеттүү болгон:

- айкындалган санитардык эрежелерди бузууларды жоюу жѳнүндѳ;

- санитардык эрежелерге ылайык келбеген же санитардык-эпидемиологиялык

корутундусу жок продукцияларды, анын ичинде азык-түлүк чийки заттарын жана
тамак-аш азыктарын сатууну токтотуу жѳнүндѳ;

- кошумча санитардык-эпидемияга каршы (профилактикалык) иш-чараларды
жүргүзүү жѳнүндѳ;

- жугуштуу оору менен ооруган оорулуулар менен байланышта болгон

жарандарды лабораториялык изилдѳѳдѳн ѳткѳрүү жана мындай жарандарга
медициналык байкоо жүргүзүү жѳнүндѳ;

- жугуштуу оорулардын очокторунда, ошондой эле жугуштуу оорулардын пайда
болушу жана таралышы үчүн шарттар болгон жана сакталган аймактарда жана
жайларда дезинфекциялоо, дезинсекциялоо жана дератизациялоо боюнча
иштерди аткаруу жѳнүндѳ кѳрсѳтмѳлѳр берүүгѳ укуктуу болушат.

4848-статья. Башкы мамлекеттик санитардык врачтардын жана алардын орун

басарларынын ыйгарым укуктары

Башкы мамлекеттик санитардык врачтарга жана алардын орун басарларына ушул
Мыйзамдын 47-статьясында каралган укуктар менен катар тѳмѳнкүдѳй ыйгарым
укуктар берилет:

- санитардык мыйзамдарды бузуулар жѳнүндѳ материалдарды жана иштерди
кароого;

- санитардык мыйзамдар бузулган учурда сотко жана арбитраждык сотко
дооматтарды коюга;

- жарандарга, жеке жана юридикалык жактарга ушул Мыйзамдын 38-статьясында
каралган санитардык-эпидемиологиялык корутундулар жана кѳрсѳтмѳлѳрдѳ

белгиленген мѳѳнѳттѳрдѳ аткарылышы милдеттүү болгон кѳрсѳтмѳлѳр берүүгѳ;
- санитардык мыйзамдарды бузуулар жѳнүндѳ материалдарды жана иштерди

кароо үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык
кызматынын органдарына жана мекемелерине жеке жана юридикалык жактарды
чакырууга;

- укук бузуулар жоюлганга чейин уюмдардын, мекемелердин, ишканалардын ишин
токтото туруу жѳнүндѳ же укук бузууларды жоюуга мүмкүн болбогон учурда ишке
тыюу салуу жѳнүндѳ жүйѳлѳштүрүлгѳн токтом чыгарууга;

- жугуштуу оорулардын пайда болушунун жана таралышынын коркунучу туулганда
негиздүү токтомдорду чыгарууга:

айлана тегеректегилер үчүн коркунуч туудурган жугуштуу оорулар менен ооруган
оорулууларды жана мындай оорудан шектүүлѳрдү изилдѳѳ же изоляциялоо үчүн
госпиталдаштыруу жѳнүндѳ;

айлана тегеректегилер үчүн коркунуч туудурган жугуштуу оорулуулар менен

байланышта болгон жарандарды милдеттүү медициналык кароодон ѳткѳрүү,
госпиталдаштыруу же изоляциялоо жѳнүндѳ;

жугуштуу ооруларды козгоочулар болуп саналган жана аткарган иштеринин же
ѳндүрүштүн ѳзгѳчѳлүктѳрүнѳ байланыштуу жугуштуу ооруларды таратуунун

булактары болушу мүмкүн болгон адамдарды иштен убактылуу четтетүү жѳнүндѳ;
эпидемиялык белгилери боюнча жарандарды же жарандардын айрым топторун
профилактикалык эмдѳѳдѳн ѳткѳрүү жѳнүндѳ;

уюмдарда жана объекттерде чектѳѳчү иш-чараларды (карантинди) киргизүү (жокко
чыгаруу) жѳнүндѳ;

- санитардык мыйзамдарды бузгандык үчүн жүйѳлѳштүрүлгѳн токтомдорду
чыгарууга:

эскертүүлѳр жана жазапулдар түрүндѳ администрациялык жаза-чараларын кѳрүү
жѳнүндѳ;

жазык иштерин козгоо жѳнүндѳгү маселелерди чечүү үчүн санитардык

мыйзамдарды бузгандык жѳнүндѳ укук коргоо органдарына материалдарды
жѳнѳтүү жѳнүндѳ.

Башкы мамлекеттик санитардык врачтар жана алардын орун басарлары:

- социалдык-экономикалык ѳнүгүү программаларынын, калктын санитардык-

эпидемиологиялык бейпилдигин камсыздоо, калктын саламаттыгын сактоонун

жана чеңеоонун максаттуу жана регионалдык программаларынын долбоорлоруна
тийиштүү маселелер боюнча;

- юридикалык жана жеке жактар санитардык эрежелерди бузган учурларда

алардын эсеп-кысаптык жана башка эсептери боюнча операцияларды токтото
туруу маселелери боюнча;

- продукциялардын, жумуштардын жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдүн санитардык

эрежелерге ылайык эместиги айкындалган учурларда мындай продукциялардын,
жумуштардын жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдүн ылайыктуулук сертификаттарынын
колдонулушун токтото туруу жана (же) алып коюу маселелери боюнча;

- иштин мындай түрлѳрүн жүзѳгѳ ашырууда санитардык эрежелерди бузуу

айкындалган учурларда иштин айрым түрлѳрүнѳ берилген лицензиялардын

колдонулушун токтото туруу жѳнүндѳгү же кѳрсѳтүлгѳн лицензияларды алып коюу
жѳнүндѳгү маселелер боюнча;

- санитардык эрежелерди бузууга жол берген кызматкерлерге карата тартиптик
жаза-чараларын колдонуу жѳнүндѳгү маселелер боюнча;

- санитардык мыйзамдарды бузууга жол берүүдѳн улам жаранга келтирилген

зыяндын ордун толтуруу, ошондой эле санитардык мыйзамдарды кѳрсѳтүлгѳн
бузууга байланышкан жугуштуу ооруларды жана жугуштуу эмес массалык

ооруларды (ууланууларды) жоюу боюнча иш-чараларды ѳткѳрүүгѳ Кыргыз

Республикасынын мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кызматынын

органдары жана мекемелери кошумча тарткан чыгымдардын ордун толтуруу

маселелери боюнча мамлекеттик аткаруу бийлигинин органдарына, жергиликтүү

ѳз алдынча башкаруу органдарына, уюмдарга, мекемелерге сунуштар киргизүүгѳ
укуктуу болушат.

Кыргыз Республикасынын башкы мамлекеттик санитардык врачына ушул

Мыйзамдын 47-статьясында каралган укуктар жана ыйгарым укуктар менен катар:
- мамлекеттик аткаруу бийлик органдары бекитүүчү долбоорлоо ченемдеринин
долбоорлорунун, мамлекеттик стандарттардын долбоорлорунун, курулуш
ченемдеринин жана эрежелеринин, ветеринардык жана фитосанитардык

эрежелердин долбоорлорунун, эмгекти коргоо эрежелеринин, айлана-чѳйрѳнү
коргоонун эрежелеринин долбоорлорунун, билим берүүчү стандарттардын

долбоорлорунун, башка ченемдик актылардын долбоорлорунун жана калктын
санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыздоонун мамлекеттик
максаттуу программаларынын (мындан ары - документтер) санитардык

эрежелерге ылайыктуулугу жѳнүндѳ санитардык-эпидемиологиялык корутундулар
берүүгѳ;

- санитардык эрежелерди, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик санитардыкэпидемиологиялык кызматынын органдары менен мекемелеринин ишин жѳнгѳ

салуучу ченемдик жана башка документтерди, ошондой эле ушул Мыйзамдын 38статьясында каралган усулдарды бекитүүгѳ;

- мамлекеттик аткаруу бийлик органдарына, алар бекиткен документтерди

санитардык мыйзамдарга ылайык келтирүү жѳнүндѳ сунуштарды киргизүүгѳ;
- Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнѳ Кыргыз Республикасынын аймагында

чектѳѳчү иш-чараларды (карантинди) киргизүү (жокко чыгаруу) жѳнүндѳ сунуштар
киргизүүгѳ кошумча ыйгарым укуктар берилет.

Коргоо министрлигинин, Ички иштер министрлигинин жана башка

министрликтердин жана ведомстволордун башкы мамлекеттик санитардык
врачтарына:

- санитардык эрежелердин долбоорлорун иштеп чыгууга жана аларды

мамлекеттик санитардык-эпидемиялык кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашырууга ыйгарым укук

берилген мамлекеттик аткаруу бийлигинин органдарынын бекитүүсүнѳ киргизүүгѳ;
- мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашырууга

ыйгарым укук берилген мамлекеттик аткаруу бийлик органы менен макулдаштыкта
караштуу объекттерде мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кѳзѳмѳлдү
жүзѳгѳ ашыруунун тартибин жѳнгѳ салуучу нускамаларды жана башка
документтерди бекитүүгѳ кошумча ыйгарым укуктар берилет.
4949-статья.

Мамлекеттик санитардыксанитардык-эпидемиологиялык

ашыруучу
ашыруучу кызмат адамдарынын милдеттери

кѳ
кѳзѳмѳлдү
лдү

жүзѳгѳ

Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашыруучу кызмат
адамдары:

- санитардык мыйзамдарды бузуулардын алдын алууга, аларды табууга жана
аларга бѳгѳт коюуга, калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин

камсыздоого багытталган ыйгарым укуктарды ѳз убагында жана толук ѳлчѳмдѳ
аткарууга;

- жугуштуу оорулардын жана жугуштуу эмес массалык оорулардын

(уулануулардын) пайда болушунун жана таралышынын себептерин айкындоого
жана шарттарын табууга;

- калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигинин маселелери боюнча
жарандардын жана юридикалык жактардын кайрылууларын кароого жана
тийиштүү чаралар кѳрүүгѳ;

- санитардык-эпидемиологиялык жагдай жѳнүндѳ жана калктын санитардык-

эпидемиологиялык бейпилдигин камсыздоо боюнча Кыргыз Республикасынын
мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кызматынын органдары менен

мекемелери кѳрүп жаткан иш-чараларды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
бийлик органдарына, жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун органдарына жана
калкка кабарлоого;

- калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыздоо боюнча ѳз ишин

мамлекеттик аткаруу бийлигинин жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун органдары
жана коомдук бирикмелер менен эриш-аркак жүзѳгѳ ашырууга;

- ѳздѳрүнүн кызматтык милдеттерин аткарууда ѳздѳрүнѳ белгилүү болуп калган

маалыматтар жагында мамлекеттик, врачтык жана мыйзам тарабынан корголгон
башка жашыруун сырды сактоого;

- калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыздоо маселелеринде
жана санитардык мыйзамдарды аткарууда коомдук бирикмелерге кѳмѳк
кѳрсѳтүүгѳ милдеттүү болушат.
5050-статья.

Мамлекеттик санитардыксанитардык-эпидемиологиялык

ашыруучу кызмат адамдарынын жоопкерчилиги

кѳ
кѳзѳмѳлдү
лдү

жүзѳгѳ

Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашыруучу кызмат
адамдары ѳздѳрүнүн кызматтык милдеттерин талаптагыдай аткарбагандыктары

үчүн, ошондой эле калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигине коркунуч
түзүүчү фактыларды жана жагдайларды жаап-жашыргандыктары үчүн Кыргыз

Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жоопкерчилик тартышат.
5151-статья.

Мамлекеттик санитардыксанитардык-эпидемиологиялык

кѳ
кѳзѳмѳлдү
лдү

ашыруучу кызмат адамдарынын аракеттерине (аракетсиздигине) даттануу

жүзѳгѳ

Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашыруучу кызмат
адамдарынын аракеттерине (аракетсиздигине) карата мамлекеттик санитардык-

эпидемиологиялык кѳзѳмѳлдүн жогорку органына, башкы мамлекеттик санитардык
врачка же сотко даттанылышы мүмкүн.

Даттануу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте
каралат.

Эгерде даттанылып жаткан аракеттер соттун чечими менен токтотула турбаса
даттануу берүү даттанылып жаткан аракеттерди токтотуп тура албайт.
7-Глава

Санитардык мыйзамдарды бузуу үчүн жоопкерчилик
5252-статья. Санитардык мыйзамдарды бузуу үчүн жоопкерчилик
Санитардык мыйзамдарды бузуу үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына
ылайык тартиптик, администрациялык жана жазык жоопкерчилиги белгиленет.

Санитардык мыйзамдарды бузуу үчүн администрациялык жаза ушул Мыйзамдын
48-статьясында каралган ыйгарым укуктарга ылайык мамлекеттик санитардык-

эпидемиологиялык кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашыруучу кызмат адамдарынын токтомдору
менен берилет.

5353-статья. Санитардык мыйзамдарды бузуудан улам келтирген зыян үчүн

жарандыкжарандык-укуктук жоопкерчилик

Санитардык мыйзамдарды бузуудан улам жарандын инсандыгына же мүлкүнѳ

келтирген зыяндын, ошондой эле юридикалык жактын мүлкүнѳ келтирген зыяндын
орду Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык зыян келтирген жаран же
юридикалык жак тарабынан толук кѳлѳмдѳ толтурулуп берилүүгѳ тийиш.
8-Глава

Корутунду жоболор
5454-статья. Ушул
Ушул Мыйзамдын кү
күчүнѳ кириши
Ушул Мыйзам жарыяланган күндѳн тартып күчүнѳ кирет.
Ушул Мыйзам күчүнѳ кирген күндѳн тартып:

- "Кыргыз Республикасынын калкынын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдиги
жѳнүндѳ" Кыргыз Республикасынын 1992-жылдын 2-июлундагы N 945-XII
Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин 1992-жылдын 2-июлундагы N 946XII "Кыргыз Республикасынын калкынын санитардык-эпидемиологиялык

бейпилдиги жѳнүндѳ" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү
тууралу" токтому күчүн жоготту деп табылсын.

5555-статья. Ченемдик укуктук актыларды ушул Мыйзамга ылайык келтирүү
келтирүү

жѳнүндѳ
ндѳ

Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү ѳзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул
Мыйзамга ылайык келтирсин.

Кыргыз Республикасынын Президенти А. Акаев

Бишкек шаары, Ѳкмѳт Үйү 2002-жылдын 12-январы N 5
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ

Жергиликтүү
Жергиликтүү ѳз
ѳз алдынча башкаруу жана жергиликтүү
жергиликтүү мамлекеттик администрация
жѳнүндѳ
ндѳ

(Кыргыз Республикасынын

2003-жылдын 25-сентябрындагы N 216 Мыйзамынын,
2005-жылдын 27-январындагы N 11 Мыйзамынын,

2005-жылдын 2-февралындагы N 12 Мыйзамынын,
2005-жылдын 30-июлундагы N 115 Мыйзамынын,

2006-жылдын 6-февралындагы N 34 Мыйзамынын
редакцияларына ылайык)

2001-жылдын 28-декабрында

Кыргыз Республикасынын

Жогорку

Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны

тарабынан кабыл алынган

I БѲЛҮМ

ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР
1-статья. Ушул Мыйзам тарабынан жѳ
жѳнгѳ
нгѳ салынуучу мамилелер
Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын административдик-аймактык

бирдиктеринин деңеээлинде жергиликтүү бийликти уюштуруунун принциптерин

белгилейт, жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун жана жергиликтүү мамлекеттик
администрациянын жалпы элдик бийликти жүзѳгѳ ашыруудагы ролун аныктайт,

алардын ишинин уюштуруучулук жана укуктук негиздерин бекемдейт, жергиликтүү
ѳз алдынча башкаруу органдары менен жергиликтүү мамлекеттик

администрациянын компетенциясын жана ѳз ара мамилелеринин принциптерин,

жергиликтүү коомчулуктардын ѳз алдынча башкаруу укуктарынын мамлекеттик
кепилдиктерин белгилейт.

2-статья. Негизги тү
түшүнүктѳ
ктѳр жана терминдер
Ушул Мыйзамда тѳмѳндѳгүдѳй түшүнүктѳр жана терминдер колдонулат:

жергиликтүү коомчулук - айылдык, шаарчалык, шаардык кеңештердин аймагында
туруктуу жашаган жана жергиликтүү маанидеги маселелерди ѳздѳрүнүн
ѳкүлчүлүктүү, аткаруучу-тескѳѳчү жана башка органдары аркылуу ѳз

жоопкерчилиги астында чечүү үчүн жалпы таламдары боюнча бириккен калк;
жергиликтүү коомчулуктун мүчѳсү - административдик-аймактык бирдиктин

аймагында туруктуу жашаган жана ѳз ара милдеттенмелери боюнча жергиликтүү
коомчулук менен байланышкан адам;

жергиликтүү маанидеги иштер - жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары
тарабынан тиешелүү аймактын калкынын жашоо-турмушун камсыз кылуунун
чечиле турган меселелери;

жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары - жергиликтүү маанидеги иштерди
ѳз жоопкерчилиги астында чечүү үчүн калк тарабынан түзүлгѳн ѳкүлчүлүктүү,
аткаруучу-тескѳѳчү жана башка органдары;

жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун ѳкүлчүлүктүү органы - тиешелүү

административдик-аймактык бѳлүгүнүн калкы тарабынан түздѳн-түз шайлануучу
жана жергиликтүү маанидеги иштерди чечүүгѳ ыйгарым укук берилген

жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун шайлануучу коллегиалдуу органы.

Айылдарда, шаарчаларда, шаарларда, райондордо жергиликтүү ѳз алдынча
башкаруунун ѳкүлчүлүктүү органдары жергиликтүү кеңештер болуп саналат;

жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескѳѳчү органы жергиликтүү ѳз
алдынча башкаруунун ѳкүлчүлүктүү органдарынын чечимдерин, ошондой эле

мамлекет тарабынан берилген ыйгарым укуктарды даярдоону жана аткарууну

камсыз кылуу үчүн түзүлгѳн, тиешелүү аймакта аткаруу бийлигин жүзѳгѳ ашыруучу
орган. Айыл ѳкмѳтү, шаардык башкаруу жана мэриялар жергиликтүү ѳз алдынча
башкаруунун аткаруучу-тескѳѳчү органдары болуп саналат;

жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун шайлануучу кызмат адамы түздѳн-түз калк
тарабынан же жергиликтүү кеңеш тарабынан шайланган адам;

жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун башчысы - айылдын, шаарчанын жана

райондук маанидеги шаарчанын аймагындагы жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу

органдарынын тутумундагы, калк тарабынан жалпы, теңежана тике добуш берүү
аркылуу шайланган шайлануучу кызмат адамы.

мэр - шаарда мамлекеттик саясатты жүргүзүү жана мамлекет тарабынан ага
берилген чекте аткаруу бийлигинин милдеттерин жүзѳгѳ ашырууга жооптуу,

шаардын жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын тутумунан шайлануучу
кызмат адамы, аткаруучу-тескѳѳчү органдын - мэриянын жетекчиси;

мэрия - шаарда жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун аткаруу органынын

милдеттерин жана ыйгарым укуктарын ишке ашыруу боюнча мэрдин ишин камсыз
кылуу үчүн түзүлгѳн жергиликтүү аткаруучу-тескѳѳчү органы. Шаардын
мэриясынын курамына түзүмдѳр жана аймактык БѲЛҮМдѳр кирет;

жергиликтүү мамлекеттик администрация - областтын, райондун аймагындагы
аткаруу бийлигинин мамлекеттик органы;

жарандардын жыйыны - бир кѳчѳнүн, бир кварталдын, кичи райондун же айылдын
аймагында жашаган жарандардын чогулуштарында жергиликтүү маанидеги

иштерди талкуулоо жана ал боюнча жергиликтүү коомчулуктун уставына ылайык
сунуштар менен чечимдерди кабыл алуу аркылуу калктын башкарууга
катышуусунун тике формасы;

курултай - жалпы таламдарды билдирген маселелерди талкуулоо максатында
жергиликтүү коомчулуктун ѳкүлдѳрүнүн чогулушу;

мамлекет тарабынан берилген ыйгарым укуктар - жергиликтүү ѳз алдынча

башкаруу органдары тарабынан тиешелүү аймакта жүзѳгѳ ашырылуучу мамлекет
тарабынан берилген айрым ыйгарым укуктар;

жергиликтүү коомчулуктун уставы - жергиликтүү маанидеги иштерди жѳнгѳ

салуучу, мыйзамдарга ылайык иштелип чыккан жана кабыл алынган жергиликтүү
коомчулуктун негизги укуктук документи;

коммуналдык менчик - жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын ээлик
кылуусунда, пайдалануусунда, тескѳѳсүндѳ болгон, жергиликтүү ѳз алдынча

башкаруунун киреше алуу булагы катары жана калктын социалдык-экономикалык
керектѳѳлѳрүн канааттандырууда кызмат кылган жергиликтүү коомчулуктардын
менчиги;

муниципалдык кызмат - жарандардын жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун
ѳкүлчүлүктүү жана аткаруучу-тескѳѳчү органдарындагы кесиптик жана акы
тѳлѳнүүчү негизде жүзѳгѳ ашырылуучу иши.

(Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 2-февралындагы N 12 Мыйзамынын,
2006-жылдын 6-февралындагы N 34 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)

II БѲЛҮМ

ЖЕРГИЛИКТҮҮ
ЖЕРГИЛИКТҮҮ ѲЗ
ѲЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ
1-Глава

Жергиликтүү
Жергиликтүү ѳз
ѳз алдынча башкаруунун тү
түзүмү жана уюштуруучулук негиздери
3-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү ѳз
ѳз алдынча башкаруу
Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу - жергиликтүү коомчулуктардын бийликтин
ѳкүлчүлүктүү жана аткаруу органдары аркылуу, ошондой эле жарандардын

түздѳн-түз катышуусу менен жергиликтүү маанидеги иштерди жүзѳгѳ ашырууга
Кыргыз Республикасынын Конституциясы тарабынан кепилдикке алынган укугу
жана чыныгы жѳндѳмдүүлүгү.

4-статья. Жарандардын жергиликтүү
жергиликтүү ѳз
ѳз алдынча башкарууну жү
жүзѳгѳ ашыруу

укугу

Жарандар жынысына, расасына, улутуна, тилине, тегине, мүлктүк жана кызмат
абалына карата мамилесине, ынанымдарына, коомдук бирикмелерге таандык
болгонуна карабастан жергиликтүү ѳз алдынча башкарууну жүзѳгѳ ашырууга
түздѳн-түз да, ошондой эле ѳзүнүн ѳкүлдѳрү аркылуу да жүзѳгѳ ашыруу үчүн
бирдей укуктарга ээ болот.

Жарандар жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарына шайлоого жана

шайланууга, жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарына жана жергиликтүү ѳз
алдынча башкаруунун кызмат адамдарына кайрылууга, ошондой эле мыйзамга
ылайык жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун иши жѳнүндѳ маалымат алууга
укуктуу.

Жарандар коммуналдык менчикке карата бирдей мүмкүнчүлүккѳ ээ болот.
5-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү ѳз
ѳз алдынча башкаруунун тутуму
Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун тутумуна жергиликтүү кеңештер, алардын
аткаруучу-тескѳѳчү органдары, коомдук жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун
органдары, калктын ѳзү тарабынан түзүлгѳн башка органдары, ошондой эле
жарандардын чогулуштары жана жыйындары кирет.

Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун тутуму Кыргыз Республикасынын
административдик-аймактык бѳлүнүшүнѳ ылайык түзүлѳт.

6-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү ѳз
ѳз алдынча башкарууну жү
жүзѳгѳ ашыруунун формалары
Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу калктын жергиликтүү ѳз алдынча башкарууга
ѳкүлчүлүктүү жана түздѳн-түз катышуусунун формаларында жүзѳгѳ ашырылат.

Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу чѳйрѳсүнѳ ѳкүлчүлүктүү катышуу жергиликтүү
кеңештер аркылуу ишке ашырылат.

Түздѳн-түз катышуунун еңемаанилүү формалары коомдук жана мамлекеттик
турмуштун бардык маанилүү маселелерин талкуулоо жана курултайлар,

чогулуштар, жарандардын жыйындары жана түздѳн-түз демократиянын башка
формалары, ошондой эле ѳкүлчүлүктүү органдарды шайлоо, жергиликтүү ѳз

алдынча башкаруунун ишине контролдукту жүзѳгѳ ашыруу аркылуу кабыл алынган
чечимдерди ишке ашыруу болуп саналат.
7-статья. Муниципалдык кызмат
Жарандардын Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарына

ылайык жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарында түзүлгѳн жана ушул
органдардын ыйгарым укуктарын аткарууга байланыштуу кесиптик иши
муниципалдык кызмат болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын жарандары жынысына, расасына, улутуна, тилине,
тегине, мүлктүк жана кызматтык абалына, жашаган жерине, дилге карата

мамилесине, ынанымдарына карабастан муниципалдык кызматка карата бирдей
мүмкүнчүлүккѳ ээ болот.

Муниципалдык кызматты уюштуруу жана анын иштѳѳ тартиби Кыргыз
Республикасынын мыйзамдары тарабынан жѳнгѳ салынат.

8-статья. Жергиликт
Жергиликтүү
иктүү ѳз
ѳз алдынча башкаруу жаатындагы мамлекеттик саясат
Мамлекеттик бийлик органдары жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун

калыптанышы жана ѳнүгүшү үчүн зарыл болгон укуктук, уюштуруучулук,

материалдык-финансылык шарттарды түзѳт жана жергиликтүү ѳз алдынча
башкаруу укугун жүзѳгѳ ашырууда калкка кѳмѳк кѳрсѳтѳт.

Жергиликтүү коомчулуктардын таламдарына түздѳн-түз тиешеси бар маселелер
боюнча чечимдерди даярдоодо жана кабыл алууда мамлекеттик бийлик

органдары мыйзамда белгиленген тартипте жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу
органдары менен консультацияларды ѳткѳрѳт.

Жергиликтүү коомчулуктардын таламдарына түздѳн-түз тиешеси бар маселелер
боюнча жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын мамлекеттик бийлик

органдарына жѳнѳтүлүүчү расмий кайрылуулары, аларда коюлган маселелердин
меңезы боюнча милдеттүү түрдѳ каралууга тийиш.

Мамлекеттик бийлик органдары ченемдик укуктук актыларда белгиленген
тартипте жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын ишинин
мыйзамдуулугуна контролдукту жүзѳгѳ ашырат.

9-статья. Мамлекеттик бийлик
бийлик органдарынын жергиликтүү
жергиликтүү ѳз
ѳз алдынча башкаруу

жаатындагы ыйгарым укуктары
Тѳмѳндѳгүлѳр:

- жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу жаатында мыйзамдарды кабыл алуу жана
алардын аткарылышына контролдук жүргүзүү;

- жергиликтүү ѳз алдынча башкарууну ѳнүктүрүүнүн мамлекеттик программаларын
кабыл алуу;

- жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу жаатында мамлекеттин Конституцияда жана

мыйзамдарда белгиленген милдеттерин жүзѳгѳ ашыруунун кепилдиктерин камсыз
кылуу;

- мыйзамдарга ылайык мамлекеттик менчик объектилерин коммуналдык менчикке
ѳткѳрүп берүүнүн тартибин жѳнгѳ салуу;

- жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарына тиешелүү мамлекеттик ыйгарым
укуктарды берүү, ошондой эле аларга ченемдик жана укуктук актыларга ылайык
айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды ѳткѳрүп берүү, жергиликтүү ѳз алдынча

башкаруу органдарына аталган мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзѳгѳ ашыруу

үчүн зарыл болгон материалдык жана финансылык каражаттарды ѳткѳрүп берүү,

ѳткѳрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын жана каражаттардын ишке
ашырылышына контролдук жүргүзүү;

- мамлекеттик еңетѳмѳнкү социалдык ченемдерди белгилѳѳ жана камсыз кылуу;

- мектепке чейинки, мектептик жана кесиптик билим берүүнү мамлекеттик билим
берүү стандартына ылайык келтирүү;

- саламаттыкты сактоо тармагын мамлекеттик стандартка ылайык келтирүү;

- республикалык бюджет менен жергиликтүү бюджеттин ортосундагы

мамилелерди жѳнгѳ салуу, еңетѳмѳнкү бюджеттик камсыздоонун ченемдеринин
негизинде жергиликтүү бюджеттердин шайкештүүлүгүн камсыз кылуу;

- жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун мамлекеттик бийлик органдары тарабынан
кабыл алынган чечимдердин натыйжасында келип чыккан кошумча чыгымдарын
компенсациялоо;

- жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун финансылык ѳз алдынчалыгынын
мамлекеттик кепилдиктерин камсыз кылуу;

- административдик-аймактык бирдиктерди түзүүнүн, бириктирүүнүн, кайра
уюштуруунун же жоюунун тартибин белгилѳѳ жана ѳзгѳртүү, мамлекеттин

административдик-аймактык түзүлүшүн эске алуу менен алардын чек араларын,
ошондой эле алардын аталыштарын ѳзгѳртүү;

- мамлекеттик бийлик органдары менен жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу

органдарынын, ошондой эле жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын,

анын ичинде ар кандай аймактык деңеээлдеги органдардын ортосундагы ыйгарым
укуктарды чектѳѳнүн жана аны жүргүзүү предметтерин чектѳѳнүн тартибин
белгилѳѳ;

- жарандардын ѳз алдынча башкарууну жүзѳгѳ ашырууга болгон укуктарын камсыз
кылуу жана коргоо;

- жергиликтүү шайлоолорду ѳткѳрүүнүн тартибин жана аларды ѳткѳрүүдѳгү
жарандардын шайлоо укуктарын мамлекеттик кепилдиктерин белгилѳѳ;

- соттук коргоонун тартибин белгилѳѳ жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун
укуктарын соттук коргоо;

- жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү ѳз алдынча
башкаруунун кызмат адамдарынын мыйзамдарды бузгандыгы үчүн
жоопкерчилигин жѳнгѳ салуу жана белгилѳѳ;

- жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү ѳз алдынча
башкаруу органдарынын кызмат адамдарынын ишинде мыйзамдуулуктун
сакталышына прокурордук кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашыруу;

- мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу зарылдыгы менен шартталган ѳзгѳчѳ
статустагы аймактардагы жергиликтүү ѳз алдынча башкарууну уюштуруунун
ѳзгѳчѳлүктѳрүн мыйзамга ылайык жѳнгѳ салуу;

- тиешелүү тарыхый жана башка жергиликтүү каада-салттар менен шартталган
айрым аймактарда жергиликтүү ѳз алдынча башкарууну уюштуруунун

ѳзгѳчѳлүктѳрүн мыйзамдарга, ошондой эле ушул Мыйзамга ылайык жѳнгѳ салуу;

- жергиликтүү ѳз алдынча башкарууну жүзѳгѳ ашырууга байланыштуу маселелер

боюнча административдик укук бузуулар жѳнүндѳ мыйзамдарды кабыл алуу жана
ѳзгѳртүү;

- жергиликтүү коомчулуктардын уставдарын каттонун тартибин белгилѳѳ;
- материалдык, акчалай жана башка мамлекеттик жана гуманитардык
жардамдардын бѳлүштүрүлүшүн уюштуруу;

- ишканалардын, уюмдардын жана мекемелердин, чарба жүргүзүүчү башка

субъектилердин айлана-чѳйрѳнү коргоо жѳнүндѳ мыйзамдарды аткаруу боюнча

ишине, жерлерди жана жаратылыш ресурстарын пайдаланышына, шаар куруунун
жана архитектуранын ченемдерин жана эрежелерин, санитардык ченемдердин
сакташына, мыйзамдарда белгиленген тартипте экологиялык иш-чараларды
ѳткѳрүшүнѳ контролдук жүргүзүү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка ыйгарым укуктарды
жүзѳгѳ ашыруу мамлекеттик бийлик органдарынын жергиликтүү ѳз алдынча
башкаруу жаатындагы укутарына таандык кылынат.

1010-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү ѳз
ѳз алдынча башкаруу
башкаруу органдарынын жоопкерчилиги
Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары конституциялык түзүлүшкѳ жана

улуттук коопсуздукка тикелей коркунуч түзгѳн, мамлекеттин аймактык бүтүндүгүн
бузууга, улуттар аралык жана диний кастыкты, зомбулук кѳрсѳтүү жана
адамдардын ѳмүрүнѳ коркунуч келтирүү менен коштолгон массалык

тартипсиздиктерди пропагандалоого жана тутандырууга багытталган аракеттерди
жасоого укуксуз.

Тиешелүү органдар тарабынан аталган укук бузуулар белгиленген учурда Кыргыз
Республикасынын Президенти жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын,
буга күнѳѳлүлѳрдүн ишин токтото турууга жана ушул аймакка тикелей
мамлекеттик башкарууну киргизүүгѳ укуктуу.
1111-статья.

Жергиликтүү
Жергиликтүү

ассоциациялары жана бирликтери

коомчулуктардын

коомдук

бирикмелери,

Жергиликтүү коомчулуктар ѳз ара жардам, социалдык, экономикалык жана

маданий маселелерди биргелешип чечүү, ѳздѳрүнүн укуктарын жана таламдарын
алда канча натыйжалуу жүзѳгѳ ашыруу максатында ѳзүнүн ишин координациялоо
үчүн коомдук бирикмелер, ассоциациялар же бирликтер формасында

коммерциялык эмес уюмдарды, ошондой эле кайрымдуулук фонддорду түзүүгѳ
укуктуу.

Жергиликтүү коомчулуктардын коомдук бирикмелерине, ассоциацияларына жана

бирликтерине жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктары
ѳткѳрүлүп берилиши мүмкүн эмес.

Жергиликтүү коомчулуктар жергиликтүү коомчулуктардын эл аралык бирликтерине
жана ассоциацияларына кирүүгѳ укуктуу, бирок алар мамлекеттин атынан чыга
албайт.

1212-статья. Элдин укук жаатындагы демилгеси
Калк жергиликтүү маанидеги иштер боюнча укук жаратуу жаатында демилге

кѳтѳрүүгѳ укуктуу. Аталган укукту ишке ашыруунун тартиби мыйзамга ылайык

жергиликтүү коомчулуктун уставында аныкталат. Жергиликтүү маанидеги иштер
боюнча калк тарабынан жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарына элдин
укук жаратуу жаатындагы демилгесинии алкагында киргизилген укуктук

актылардын долбоорлору тиешелүү аймактын калкынын ѳкүлдѳрүнүн милдеттүү
түрдѳ катышуусу менен каралууга тийиш.

1313-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү ѳз
ѳз алдынча башкаруунун принциптери
Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу:

- мыйзамдуулуктун жана социалдык акыйкаттуулуктун;

- ѳзүн-ѳзү камсыз кылуу, ѳзүн-ѳзү каржылоо жана ѳзүн-ѳзү жѳнгѳ салуунун;

- жарандардын жергиликтүү кеңештер, алардын аткаруучу-тескѳѳчү органдары,

аймактык коомдук жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун органдары, калктын ѳзү
тарабынан түзүлгѳн башка органдар, ошондой эле жарандардын чогулуштары
жана жыйындары аркылуу эрк-ыктыярын билдиришинин;

- жергиликтүү коомчулуктардын укуктарын жана мыйзам тарабынан корголгон
таламдарын коргоонун;

- демократиянын, маалымдуулуктун жана коомдук пикирди эске алуунун;

- тиешелүү маселелерди чечүүдѳ коллегиялуулуктун, аларды эркин талкуулоонун;
- жергиликтүү кеңештердин ѳзүнүн компетенциясына таандык маселелерди
чечүүдѳгү кѳз карандысыздыгынын принциптеринде жүзѳгѳ ашырылат.

Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары жергиликтүү мамлекеттик

администрациялар менен тыгыз ѳз ара аракеттенүү менен иштеп, Кыргыз

Республикасынын жарандарынын мамлекеттик жана коомдук иштерге катышууга
жана башкарууга болгон конституциялык укуктарын ишке ашырышы үчүн
шарттарды түзѳт.

1414-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү коомчулуктун уставдары
Жергиликтүү коомчулуктун уставдары курултайлардын сунушу боюнча тиешелүү
жергиликтүү кеңештер тарабынан кабыл алынат.

Жергиликтүү коомчулуктун кабыл алынган уставдарына ѳзгѳртүүлѳр жана

толуктоолор курултайдын, тиешелүү жергиликтүү кеңештердин депутаттар
тобунун сунушу боюнча каралат.

Жергиликтүү коомчулуктун уставдары, аларга киргизилүүчү ѳзгѳртүүлѳр жана

толуктоолор юстиция органдарынын корутундусунан кийин жергиликтүү кеңештер
тарабынан кабыл алынат.

1515-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү маанидеги иштер
Тѳмѳндѳгүлѳр:

- аймакты турмуш-тиричилик жактан камсыз кылуу тутумун иштетүүнү жана
ѳнүктүрүүнү уюштуруу, калкка социалдык жана маданий кызмат кѳрсѳтүү;
- жергиликтүү коомчулуктардын жерлерин сарамжал пайдалануу;

- жергиликтүү коомчулуктардын аймактарын социалдык-экономикалык
комплекстүү ѳнүктүрүү;

- турак жай-коммуналдык чарбаны жана аймактарды кѳрктѳндүрүү;
- коммуналдык транспорт жана жолдор;

- турмуш-тиричилик жана соода жагынан тейлѳѳ;

- мектепке чейинки, мектептик жана кесиптик билим берүүнү ѳнүктүрүү үчүн
жергиликтүү деңеээлде тиешелүү шарттарды түзүү;

- саламаттыкты сактоо тармагын ѳнүктүрүү үчүн жергиликтүү деңеээлде тиешелүү
шарттарды түзүү;

- жергиликтүү коомчулуктун калкынын тарыхый жана маданий каада-салттарын
сактоо жана ѳнүктүрүү;

- дене-тарбиясын, спортту жана туризмди ѳнүктүрүү;
- коомдук тартипти сактоо;

- мыйзамдарга ылайык жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарына ѳткѳрүлүп
берилген башка маселелер жергиликтүү маанидеги негизги иштери болуп
саналат.

1616-статья. Ѳткѳ
ткѳрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар
Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарына мамлекеттин айрым ыйгарым
укуктары берилиши мүмкүн. Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарына
мамлекеттин айрым ыйгарым укуктарын ѳткѳрүп берүү бир эле мезгилде

ѳткѳрүлүп берилген ыйгарым укуктарды ишке ашыруунун шарттарын зарыл болгон
материалдык жана финансылык каражаттар менен камсыз кылып, ченемдик
укуктук актыларынын негизинде жүзѳгѳ ашырылат.

Калктуу конуштарда тиешелүү мамлекеттик органдар жок болгон учурда

жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарына ѳткѳрүлүп берилген негизги
мамлекеттик ыйгарым укуктарга:

- калкты иш менен камсыз кылуунун жана калктын жер которуусунун
программаларын иштеп чыгуу жана аткаруу;

- колунда жок адамдарды аныктоо, даректүү социалдык коргоону уюштуруу;

- паспорттук режимдин эрежелеринин аткарылышына контролдукту жүзѳгѳ ашыруу
жана белгиленген тартипте жарандарды каттоого алуу жана каттоодон чыгаруу;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жарандык абал актыларын
каттоо;

- камкорчуларды жана кѳзѳмѳлчүлѳрдү, ошондой эле камкорчулук жана
кабылдоочу үй-бүлѳлѳрдүн мониторингин дайындоо;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык нотариалдык аракеттерди
жасоо;

- жарандарга инсандыгын, үй-бүлѳлүк, мүлктүк абалын ырастаган

маалымдамаларды, мыйзамдарда каралган башка документтерди берүү;
- коомдук тартипти чеңеоого кѳмѳк кѳрсѳтүү;

- аскердик кызматка чакырууну уюштурууга кѳмѳк кѳрсѳтүү;

- аймакта мыйзамдуулуктун жана коомдук тартиптин сакталышын камсыз кылуу;
- мыйзамга ылайык тиешелүү аймактарда чогулуштарды, митингдерди, кѳчѳ
жүрүштѳрүн жана демонстрацияларды уюштурууга жана ѳткѳрүүгѳ уруксат
берүүнүн тартибин белгилѳѳ;

- айыл чарба жерлерин кайра бѳлүштүрүү Фондусундагы жерлерди бѳлүштүрүү
жана пайдалануу;

- айыл чарба ѳндүрүшүн келечектүү ѳнүктүрүү боюнча материалдарды жалпылоо,
айыл чарба продукцияларын ѳндүрүү боюнча экономикалык прогноздоолорду
түзүү;

- мал чарбасында ветеринардык-санитардык, эпизоотияга каршы иш-чараларды

жана селекциялык-асыл тукум иштерин уюштурууга, ѳз убагында ѳткѳрүүгѳ кѳмѳк
кѳрсѳтүү;

- айыл чарба ѳсүмдүктѳрү эгилген айдоолорду тебелеп-тепсѳѳгѳ каршы күрѳш
боюнча тиешелүү чараларды кѳрүү, ѳстүрүлгѳн түшүмдү, токойлорду сактоо
тилкелерин жана токой массивдерин коргоону камсыз кылуу;

- айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу жана жүзѳгѳ ашыруу;
- салыктарды жана алымдарды жыйноо;

- керектѳѳчүлѳрдүн укугун коргоону камсыз кылуу;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан ѳткѳрүлүп берилген башка
ыйгарым укуктар таандык кылынат.

(КР 2003-жылдын 25-сентябрындагы N 216 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
2-Глава

Жергиликтүү
Жергиликтүү кең
кеңештердин ишинин уюштуруучулукуюштуруучулук-укуктук негиздери
1717-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү кең
кеңештер
Жергиликтүү кеңештер - ушул Мыйзамда, шайлоо жѳнүндѳ жана жергиликтүү

кеңештердин депутаттарынын статусу жѳнүндѳ мыйзамдарда белгиленген

тартипте тѳрт жылдык мѳѳнѳткѳ түзүлүүчү жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун
ѳкүлчүлүктүү органдары.

Айылдык, шаарчалык жана шаардык кеңештер жашыруун добуш берүү менен
жалпыга теңе бирдей жана тике шайлоо укугунун негизинде шайланган

депутаттардан турат. Айылдык, шаарчалык жана шаардык кеңештердин

депутаттарын шайлоону ѳткѳрүү тартиби Кыргыз Республикасынын шайлоо
жѳнүндѳ Кодекси менен аныкталат.

Райондук кеңештер тиешелүү аймактагы айылдык, шаарчалык, райондук
маанидеги шаардык кеңештин депутаттарынан турат.

Бардык деңеээлдеги жергиликтүү кеңештер юридикалык жактар болуп саналышат
жана мыйзамдар тарабынан алардын компетенциясына таандык бардык

маселелерди ѳз алдынча чечүүгѳ укуктуу. Жергиликтүү кеңештердин чечимдери
Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарына карама-каршы

келип калган учурда, аларды жокко чыгаруу Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында белгиленген тартипте жүзѳгѳ ашырылат.

(Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 2-февралындагы N 12 Мыйзамынын,
2006-жылдын 6-февралындагы N 34 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)
1818-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү кең
кеңештердин сандык курамы
Кыргыз Республикасында тиешелүү административдик-аймактык бирдиктин

калкынын санын эсепке алуу менен Айылдык, шаарчалык, шаардык кеңештердин
тѳмѳндѳгүдѳй болжолдуу сандык курамы белгиленет:
- Бишкек шаардык кеңеши - 30-45 адам;

- областтык маанидеги шаардык кеңештер - 15-30 адам;

- райондук мааанидеги шаардык кеңештер - 11-21 адам;
- айылдык, шаарчалык кеңештер - 9-21 адам.

Райондук кеңештерге тиешелүү аймактагы айылдык, шаарчалык, райондук
маанидеги шаардык кенештердин бардык депутаттары кирет.

Айылдык, шаарчалык, шаардык кеңештин сандык курамы ушул статьянын биринчи
бѳлүгүнѳ ылайык жергиликтүү коомчулуктун уставы, ошондой эле жергиликтүү
кеңештин регламенти тарабынан белгиленет.

(Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 2-февралындагы N 12 Мыйзамынын,
2006-жылдын 6-февралындагы N 34 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)
1919-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү кең
кеңештердин аймактык
аймактык дең
деңеээлдери

(Кыргыз Республикасынын 2006-жылдын 6-февралындагы N 34 Мыйзамына
ылайык алынып салынды)

2020-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү кең
кеңештердин мамлекеттик бийлик органдары менен ѳз

ара мамилелери

Жергиликтүү кеңештердин жергиликтүү мамлекеттик администрация менен ѳз ара
мамилелери милдеттерди чектѳѳнүн, жергиликтүү кеңешке жана жергиликтүү
мамлекеттик администрацияга аларга таандык болгон жана мыйзамдарда
белгиленген ыйгарым укуктарды берүү принцибинин негизинде түзүлѳт.

Мамлекеттик бийлик органдары жергиликтүү кеңештердин компетенциясына
кирген маселелерди чечүүгѳ кийлигишүүгѳ укуксуз.

Жергиликтүү кеңештер жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын
компетенциясына кирген маселелерди чечүүгѳ кийлигишүүгѳ укуксуз.

Аймактын таламдарына тиешеси бар маселелер боюнча жергиликтүү кеңеш

сессиянын ишине, туруктуу комиссиялардын заседаниелерине катышуу үчүн

тиешелүү министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик
ведомстволордун жана жергиликтүү мамлекеттик администрациянын
органдарынын ѳкүлдѳрүн чакыра алат.

Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар аймакты ѳнүктүрүүнүн турмуштук
маанилүү маселелери боюнча жергиликтүү кеңештер менен ар дайым

консультацияларды ѳткѳрүп турат жана ѳзүнүн чечимдерин макулдашат.

(Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 2-февралындагы N 12 Мыйзамынын,
2006-жылдын 6-февралындагы N 34 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)
2121-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү кең
кеңештин сессиясы
Жергиликтүү кеңештердин ишинин негизги уюштуруучулук-укуктук формасы

алардын сессиялары болуп саналат. Сессияларды ѳткѳрүүнүн тартиби жана
мезгилдүүлүгү жергиликтүү кеңештин регламенти тарабынан аныкталат.

Жеңедан түзүлгѳн кеңештин биринчи сессиясы мурда шайланган кеңештин

тѳрагасы тарабынан эки жумалык мѳѳнѳттѳн кечиктирилбестен, ал эми райондук
деңеээлде - бир айлык мѳѳнѳттѳн кечиктирилбестен чакырылат. Жергиликтүү

кеңештин биринчи сессиясын тиешелүү жергиликтүү кеңештин карыя депутаты
ачат.

Жергиликтүү кеңештердин сессиялары ачык, кварталына кеминде бир жолу жана
жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтѳн
биринин талабы боюнча ѳткѳрүлѳт.

(Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 2-февралындагы N 12 Мыйзамынын,
2006-жылдын 6-февралындагы N 34 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)
2222-статья.

Жең
Жеңедан

тү
түзүлгѳ
лгѳн

административдикадминистративдик-аймактык

жергиликтүү
жергиликтүү кең
кеңештин
ештин биринчи сессиясы

бирдиктеги

Жеңедан түзүлгѳн областта, райондо жергиликтүү кеңештин биринчи сессиясы

жеңедан түзүлгѳн областтык кеңешке шайлоо ѳткѳрүлгѳн күндѳн тартып үч

жумалык мѳѳнѳттѳн кечиктирилбестен Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана
референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы тарабынан чакырылат.

Жеңедан түзүлгѳн шаарда, шаарчада жана айылда шаардык, шаарчалык жана
айылдык кеңештердин биринчи сессиясы тиешелүү кеңешке шайлоо болгон

күндѳн тартып эки жумалык мѳѳнѳттѳн кечиктирилбестен кеңештин тѳрагасы
тарабынан чакырылат.

Райондук кеңештин биринчи сессиясы Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана
референдум ѳткѳрүү боюнча Борбордук комиссиясы тарабынан айылдык,

шаарчалык, шаардык кеңештер түзүлгѳн күндѳн тартып бир айлык мѳѳнѳттѳн
кечиктирилбестен чакырылат.

Жергиликтүү кеңештин биринчи сессиясынын күн тартибине кеңештин тѳрагасын
жана анын орун басарын шайлоо маселелери, кеңешти уюштуруунун башка
еңемаанилүү маселелери киргизилет.

(Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 2-февралындагы N 12 Мыйзамынын,
2006-жылдын 6-февралындагы N 34 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)
2323-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү кең
кеңештин компетенциясы
Жергиликтүү кеңеш Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген
ыйгарым укуктардын чектеринде маселелерди кароого жана алар боюнча
чечимдерди кабыл алууга укуктуу.
Тѳмѳндѳгү маселелер:

- аймакты социалдык-экономикалык ѳнүктүрүүнүн жана калкты социалдык жактан
коргоонун программаларын бекитүү жана алардын аткарылышына контролдук
жүргүзүү;

- жергиликтүү бюджетти жана анын аткарылышы жѳнүндѳ отчетту бекитүү,

ошондой эле бюджеттин аткарылышынын жана бюджеттен тышкаркы фонддордун
пайдаланылышынын жүрүшү жѳнүндѳ маалыматтарды угуу;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жергиликтүү салыктарды,
жыйымдарды жана тѳлѳмдѳрдү киргизүү;

- жергиликтүү коомчулуктун коммуналдык менчигин тескѳѳнүн тартибин белгилѳѳ,
анын пайдаланылышына контролдукту жүзѳгѳ ашыруу;
- кеңештин регламентин кабыл алуу;

- ушул Мыйзамда белгиленгенден башка учурларда, кеңештин тѳрагасын жана
анын орун басарын шайлоо жана милдеттеринен бошотуу;

- мыйзамдарда белгиленген учурларда депутаттардын ыйгарым укуктарын
мѳѳнѳтүнѳн мурда токтотуу;

- аларды мамлекеттик бийликтин тиешелүү органдарына киргизүү максатында
административдик-аймактык түзүлүш боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

- кеңештин тѳрагасынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы
келген буйруктарын жокко чыгаруу;

- жергиликтүү коомчулуктун, райондун, областтын уставын бекитүү;

- мыйзамдарга ылайык башка маселелер сессияларда гана чечилет.

Ушул статьянын экинчи бѳлүгүнүн тѳртүнчү, бешинчи, сегизинчи жана он биринчи
абзацтарынын жоболору райондук кеңештерге жайылтылбайт.

(Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 2-февралындагы N 12 Мыйзамынын,
2006-жылдын 6-февралындагы N 34 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)

2424-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү кең
кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссиялары
Жергиликтүү кеңештин туруктуу комиссиялары кеңештин карамагына таандык

кылынган маселелерди алдын ала кароо жана даярдоо, ошондой эле кеңештин
чечимдерин жүзѳгѳ ашыруу, алардын чечимдеринин ѳзүнѳ баш ийген аймакта

жайгашкан мекемелер жана уюмдар тарабынан аткарышына контролдук жүргүзүү
үчүн түзүлѳт. Кеңеш тарабынан ошондой эле убактылуу комиссиялар түзүлүшү
мүмкүн.

Комиссиянын тизмесин, алардын сандык курамын жана шайлоонун тартибин

жергиликтүү кеңеш аныктайт. Ыйгарым укуктарынын мѳѳнѳтүнүн ичинде кеңеш

зарыл болгон учурда жеңе туруктуу комиссияларды түзүшү, мурда түзүлгѳндѳрүн

жоюшу жана кайра уюштурушу, алардын курамына ѳзгѳртүүлѳр киргизиши мүмкүн.
Туруктуу комиссиялар тиешелүү жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын

ичинен түзүлѳт. Жергиликтүү кеңештердин туруктуу комиссияларынын курамына
кеңештин тѳрагасы жана анын орун басары шайланышы мүмкүн эмес.

Туруктуу комиссиялар тѳрагасын шайлайт. Комиссиялар тарабынан ѳзүнүн
ишинин негизги багыттары боюнча кичи комиссиялар түзүлүшү мүмкүн.

Туруктуу комиссиянын жана кеңештин тѳрагасынын сунушу боюнча тиешелүү
кеңеш туруктуу комиссиялардын курамына ѳзгѳртүүлѳр киргизет.

Комиссиянын мүчѳсүнүн ыйгарым укуктары анын ѳтүнүчү боюнча, ошондой эле ал
ѳзүнүн милдеттерин аткарышын мүмкүн кылбаган жагдайларга байланыштуу
мѳѳнѳтүнѳн мурда токтотулушу мүмкүн.

Жергиликтүү кеңештердин туруктуу комиссияларынын укуктары, милдеттери жана
ишин уюштуруунун тартиби ушул Мыйзам, Кыргыз Республикасынын башка
мыйзам актылары тарабынан аныкталат.

Жергиликтүү кеңештин туруктуу комиссиялары ѳзүнүн ишине окумуштууларды,

адистерди, практикалык кызматкерлерди жана башка адамдарды тартууга укуктуу.
Жергиликтүү кеңештердин туруктуу комиссиялары ѳздѳрүнүн компетенциясына
таандык маселелер боюнча тиешелүү чечимдерди кабыл алат.
2525-статья. Туруктуу комиссиялардын ыйгарым укуктары
Жергиликтүү кеңештин туруктуу комиссиялары:

- кеңештин кароосуна киргизилген, тиешелүү аймактын экономикалык, социалдык

жана улуттук-маданий ѳнүгүшүнѳ байланыштуу маселелерди даярдоого катышат;
- ѳзүнѳ тиешелүү аймакта социалдык-маданий жана ѳндүрүштүк

инфраструктураны ѳнүктүрүү, жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун экономикалык
негиздерин чеңеоо маселелери боюнча кеңешке сунуштарды киргизет;

- ѳзүнүн аймагын экономикалык ѳнүктүрүүнүн пландарын жана бюджеттин

долбоорлорун, пландардын жана бюджеттин аткарылышы жѳнүндѳ отчетторду

алдын ала карайт, алар боюнча ѳзүнүн сын-пикирлерин даярдайт, зарыл учурда
аларды кеңешке берет;

- жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын кабыл алган чечимдеринин
аткарылышын жана уставдын талаптарынын аткарылышынын сакталышын
контролдоону жүзѳгѳ ашырат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана тиешелүү кеңештин

регламентинде ѳздѳрүнѳ берилген башка ыйгарым укуктарды жүзѳгѳ ашырат.

Жергиликтүү кеңештин туруктуу комиссиялары ѳздѳрүнүн карамагына таандык
кылынган маселелер боюнча тиешелүү аймакта жайгашкан жергиликтүү

мамлекеттик администрация органдарынын жана жергиликтүү ѳз алдынча

башкаруу органдарынын, ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын
жетекчилерин жана адистерин угууга укуктуу.

2626-статья. Туруктуу комиссиялардын заседаниелери
Жергиликтүү кеңештин туруктуу комиссияларынын заседаниелери
комиссиялардын иш планына ылайык чакырылат.

Туруктуу комиссиялардын заседаниелерине ушул комиссиялардын мүчѳлѳрү

болуп эсептелбеген тиешелүү кеңештин депутаттары кеңеш берүүчү добуш укугу
менен катыша алат.

Бир нече туруктуу комиссиялардын карамагына таандык кылынган маселелер
комиссиялардын демилгеси боюнча, ошондой эле жергиликтүү кеңештин

тапшырмасы боюнча комиссиялар тарабынан биргелешип даярдалат жана
каралат.

Туруктуу комиссиялардын бардык мүчѳлѳрү бирдей укуктардан пайдалана алат.
2727-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү кең
кеңештердин ишин уюштуруучулук жактан камсыз

кылуу

Жергиликтүү кеңештердин ишин уюштуруучулук жактан камсыз кылуу, туруктуу
комиссияларга жана депутаттарга жардам кѳрсѳтүү, зарыл материалдарды

даярдоо үчүн Бишкек жана Ош шаардык, райондук жана областтык маанидеги
шаардык кеңештер тиешелүү кеңештин чечими менен белгиленген сандагы
ѳзүнүн аппаратын түзүүгѳ укуктуу.

Райондук маанидеги шаардык, шаарчалык жана айылдык кеңештердин ишин
уюштуруучулук жагынан камсыз кылуу шаардык башкаруунун жана айыл
ѳкмѳтүнүн аппаратына жүктѳлѳт.

(Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 2-февралындагы N 12 Мыйзамынын,
2006-жылдын 6-февралындагы N 34 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)

2828-статья. Бишкек шаардык кең
кеңешинин, областтык маанидеги шаардык

кең
кеңештин кошумча ыйгарым укуктары

Бишкек шаардык кеңеши, областтык маанидеги шаардык кеңеш жергиликтүү
кеңештер үчүн белгиленген бардык ыйгарым укуктарга ээ болот.

Ушул ыйгарым укуктарга кошумча түрдѳ Бишкек шаардык кеңеши, областтык
маанидеги шаардык кеңеш:
- шаардын мэрин шайлайт;

- шаардын мэринин ишине контролдукту жүзѳгѳ ашырат;

- шаардын мэри ѳзүнүн ыйгарым укуктарынан аша чаап кеткенде анын
чечимдерин жокко чыгарат;

- мэриянын аппаратынан, ал эми Бишкек шаарындагы райондук

администрациялардын башчыларынан башка, шаардын вице-мэрин, шаардын

кичи БѲЛҮМдѳрүнүн жана шаар кызматынын жетекчилерин дайындоого макулдук
берет;

- шаар жерлерине мыйзам тарабынан бекитилген салыктын базалык

ставкаларынын чегинде шаар жерлерине салыктын дифференцияланган
ставкаларын белгилейт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коммуналдык менчикте турган
жерлерди ижарага берүүнүн тартибин белгилейт;

- шаардын коммуналдык менчигинин объектилерин меичиктештирүү
программасын бекитет;

- депутаттардын жалпы санынын кеминде үчтѳн экисинин кѳпчүлүк добушу менен
шаардын мэрине жана анын орун басарларына, ошондой эле райондук

администрациялардын башчысына ишеним кѳрсѳтпѳѳ жѳнүндѳ чечим кабыл алат;
- депутаттардын жалпы санынын кеминде үчтѳн экисинин добушу менен кичи
БѲЛҮМдѳрдүн жана шаар кызматынын жетекчилерине ишеним кѳрсѳтпѳѳ

жѳнүндѳ чечим кабыл алат, бул алардын кызмат орундарынан кетүүсүнѳ алып
келет.

Шаардык кеңештин тѳрагасы мамлекеттик бийлик жана ѳэ алдынча башкаруу
органдарында, Кыргыз Республикасынын коммерциялык эмес жана башка
уюмдарында жана чет ѳлкѳдѳ шаардын ѳкүлү болот.

29кең
ңештин
29-статья. Райондук маанидеги шаардык, шаарчалык, айылдык ке

кошумча ыйгарым укуктары

Райондук маанидеги шаардык, шаарчалык, айылдык кеңештер ушул Мыйзамда
белгиленген жергиликтүү кеңештин бардык ыйгарым укуктарына ээ болушат.

Райондук маанидеги шаардык, шаарчалык, айылдык кеңештер кошумча түрдѳ:

- жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун башчысынын орун басарын дайындоого
макулдук беришет;

- райондук маанидеги шаардык, шаарчалык, айылдык жергиликтүү ѳз алдынча
башкаруунун башчысы ѳзүнүн ыйгарым укуктарынан аша чапканда, анын
чечимдерин жокко чыгарат;

- депутаттардын жалпы санынын кеминде үчтѳн экисинии кѳпчүлүк добушу менен
жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун башчысына жана анын орун басарларына
ишеним кѳрсѳтпѳѳ жѳнүндѳ чечим кабыл алат;

- айыл, шаарча үчүн белгиленген жер салыгынын жалпы суммасынын тиешелүү
район үчүн мыйзамдар менен бекитилген базалык ставкаларынын чегинде

айылдык, шаарчалык кеңештер, кыртыштын бонитетинин баллдарын эске алуу
менен айыл чарбасына жарактуу жерлерди пайдалангандыгы үчүн

дифференцияланган ставкаларды, ошондой эле Айыл чарбасына жарактуу

жерлерди кайра бѳлүштүрүү фондунун жерлерин, чабык жерлерди, жайыттарды,

жүйүр пайдаланылган зонадагы жайыттар менен алыскы жайыттарды кошпогондо,
тиешелүү аймак үчүн ижарага берүүнүн тартибин белгилейт;

- райондук маанидеги шаардык кеңеш шаар жерлерине мыйзамдар тарабынан

бекитилген салыктын базалык ставкаларынын чегинде тиешелүү аймактагы шаар
жерлерине салыктын дифференцияланган ставкаларын, ошондой эле

коммуналдык менчиктеги жерлерди ижарага берүүнүн тартибин белгилейт;

- ушул Мыйзамда белгиленген башка ыйгарым укуктарды жүзѳгѳ ашырышат.

(Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 2-февралындагы N 12 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

2929-1-статья. Райондук кең
кеңештердин кошумча ыйгарым укуктары
Райондук кеңештер кошумча түрдѳ тѳмѳнкүдѳй ыйгарым укуктарга ээ:

- жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысын дайындоого макулдук
берүүгѳ;

- депутаттардын жалпы санынын үчтѳн эки кѳпчүлүк добушу менен тиешелүү

аймактын жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысына ишеним
кѳрсѳтпѳѳгѳ.

Кѳрсѳтулгѳн маселелер боюнча бюллетендерди пайдалануу менен жашыруун
добуш берүү ѳткѳрүлѳт. Добуш берүү Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана
референдум ѳткѳрүү боюнча Борбордук комиссиясы тарабынан уюштурулат.

(Кыргыз Республикасынын 2006-жылдын 6-февралындагы N 34 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

3030-статья.
статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү кең
кеңештин ченемдик укуктук актылары
Мыйзамдарда башка тартип каралгандан бѳлѳк учурларда, жергиликтүү кеңештин
ѳзүнүн карамагына таандык кылынган маселелер боюнча чечим шайланган

депутаттардын жалпы санынын кѳпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Кеңештин
чечими токтом формасында чыгарылат жана ага кеңештин тѳрагасы кол коет.

Жергиликтүү кеңештер тарабынан ѳздѳрүнүн ыйгарым укуктарынын чектеринде
кабыл алынган чечимдери тиешелүү аймакта жашаган бардык жарандар,

мамлекеттик бийликтин жана башкаруунун аймактык органдары, ошондой эле
менчигинин формасына карабастан ишканалар, уюмдар жана мекемелер

тарабынан мыйзамдарда белгиленген ыйгарым укуктардын чектеринде милдеттүү
түрдѳ аткарылат.

Эгерде мыйзамдарда башкача белгиленбесе, жергиликтүү кеңештердин адамдын
жана жарандын укуктарына, эркиндиктерине жана милдеттерине тиешеси бар
ченемдик укуктук актылары юстиция органдарында мамлекеттик каттоодон

ѳткѳрүлүүгѳ тийиш жана алар массалык маалымат каражаттарында жарыяланган
күндѳн тартып аталган аймакта күчүнѳ кирет.

Жергиликтүү кеңештин чечимдери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында

белгиленген тартипте жокко чыгарылышы, болбосо күчүн жоготту деп табылышы
мүмкүн.

3131-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү кең
кеңештин тѳ
тѳрагасы
Бишкек шаардык, райондук кеңештер жана областтык маанидеги шаардык

кеңештин, жергиликтүү кеңештердин тѳрагалары тийиштүү кеңештин сессиясында
депутаттардын ичинен жашыруун добуш берүү менен кеңештин ыйгарым
укуктарынын мѳѳнѳтүнѳ шайланат.

Жергиликтүү кеңештин тѳрагасы ушул Мыйзамда каралган учурлардан бѳлѳк
башка ар кандай акы тѳлѳнүүчү кызматты ээлѳѳгѳ укуксуз.

Айылдык, шаарчалык кеңештердин жана райондук маанидеги шаар кеңешинин
тѳрагасы тийиштүү түрдѳ айылдын, шаарчанын жана райондук маанидеги

шаардын башчысы жана ошол эле учурда жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун
тийиштүү аткаруучу-тескѳѳчү органдарынын жетекчиси болуп эсептелет.

Райондук кеңештердин тѳрагалары жана алардын орунбасарлары ѳз милдеттерин
коомдук башталыштарда аткарышат.

(Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 2-февралындагы N 12 Мыйзамынын,
2006-жылдын 6-февралындагы N 34 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)
3232-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү кең
кеңештин тѳ
тѳрагасынын орун басары
Жергиликтүү кеңештин тѳрагасынын орун басары депутаттардын ичинен сессияда
шайланат.

Кеңештин тѳрагасынын орун басары кеңештин тѳрагасынын тапшырмаларын

аткарат, ал жокто болбосо ал ѳзүнүн милдеттерин аткарууга мүмкүн болбой калган
учурларда анын ордунда иштейт.

3333-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү кең
кеңештердин ыйгарым укуктарын токтотуу
Айылдык, шаарчалык, шаардык кеңештердин ыйгарым укуктары жеңе курамдагы
кеңештин түзүлгѳнүнѳ (калыптанышына); кеңешти мѳѳнѳтүнѳн мурда таратууга
байланыштуу токтотулат.

Райондук кеңештердин депутаттарынын ыйгарым укуктары райондук кеңештерди
түзгѳн айылдык, шаарчалык жана шаардык кеңештердин ыйгарым укуктары

токтотулган учурда, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында
каралган башка учурларда токтотулат.

Райондук кеңештердин ыйгарым укуктары кийинки чакырылыштагы айылдык,

шаарчалык, шаардык кеңештердин кеминде үчтѳн экисинин кѳпчүлүгүндѳ биринчи
сессия ачылган күндѳн тартып токтотулат.

Айылдык, шаарчалык, шаардык кеңештер тиешелүү жергиликтүү кеңештердин

депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтѳн экисинин кѳпчүлүк добушу менен
кабыл алынган чечим боюнча, болбосо ушул Мыйзамдын 10-статьясында

каралган негиздер боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан, же

тиешелүү администрациялык аймактык бирдиктин шайлоочуларынын жарымынан
кѳбүнүн сунушу боюнча мѳѳнѳтүнѳн мурда таркатылышы мүмкүн.

(Кыргыз Республикасынын 2006-жылдын 6-февралындагы N 34 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

3-Глава

Бишкек шаарынын, областтык маанидеги шаардын мэри, мэриясы
3434-статья. Бишкек шаарынын, областтык маанидеги шаардын мэри, мэриясы
Бишкек шаарындагы, областтык маанидеги шаардагы жергиликтүү ѳз алдынча

башкаруунун аткаруу бийлигин мэр жана мэрия (мындан ары - мэр жана мэрия)
жүзѳгѳ ашырат.

Мэр - шаарда мамлекеттик саясатты жүргүзүү жана мамлекет тарабынан ага
берилген чекте аткаруу бийлигинин милдеттерин жүзѳгѳ ашырууга жооптуу,

шаардын жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын тутумунан шайлануучу
кызмат адамы, аткаруучу-тескѳѳчү органдын - мэриянын жетекчиси.

Мэрия - шаарда жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун аткаруу органынын

милдеттерин жана ыйгарым укуктарын ишке ашыруу боюнча мэрдин ишин камсыз

кылуу үчүн түзүлгѳн жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескѳѳчү
органы. Шаардын мэриясынын курамына түзүмдүк жана аймактык БѲЛҮМдѳр
кирет.

3535-статья. Бишкек шаарынын, областтык маанидеги шаардын мэринин

ыйгарым укуктары
Шаардын мэри:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана мыйзамдарынын, Кыргыз

Республикасынын Президентинин жана Ѳкмѳтүнүн актыларынын, ошондой эле
ѳздѳрүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде кабыл алынган шаардын уставынын,
шаардык кеңештин чечимдеринин сакталышын жана аткарылышын уюштурат;

- шаардын жашоо-турмушун камсыз кылуу боюнча мэриянын, шаардык БѲЛҮМдѳр
менен кызматтардын ишине жетекчилик кылат, бул иштин натыйжасы үчүн жооп
берет;

- судьялардан, прокурорлордон, улуттук коопсуздуктун мамлекеттик органынын,

ички иштер органынын, ѳрткѳ каршы Мамлекеттик кызмат органдарынын, казына

тутумдарынын, бажы органдарынын жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
статистика органдарынын аймактык БѲЛҮМдѳрүнүн жетекчилеринен бѳлѳк,
мамлекеттик бийлик органдарынын аймактык бѳлүктѳрүнүн ишин

координациялайт, алардын жетекчи кызматтарына дайындоого макулдугун берет,
алар ѳздѳрүнүн милдеттерин талаптагыдай эмес аткарган учурда жогоруда

аталган кызмат адамдарын кызматтан четтетүү жѳнүндѳ маселе коюуга акылуу;
- ѳткѳрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды талаптагыдай аткарууну
уюштуруу үчүн түздѳн-түз жоопкерчилик тартат;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарында, ѳкмѳттүк эмес,

коомдук жана башка уюмдарда жана чет ѳлкѳлѳрдѳ шаардын ѳкүлү катары чыгат;
- кызматка киришкенден үч айдан кем эмес мѳѳнѳт ичинде шаардын социалдыкэкономикалык ѳнүгүү программасынын долбоорун иштеп чыгууну камсыз кылат
жана аны бекитүү үчүн шаардык кеңешке сунуш кылат;

- шаардык кеңешке шаардык бюджеттин долбоорун сунуш кылат, шаардагы жалпы
абал, бюджеттин аткарылышы, коммуналдык менчикти жана бюджеттен тышкары
фондду пайдалануу, шаардын социалдык-экономикалык ѳнүгүшүнүн жана калкты
социалдык жактан коргоо программаларынын аткарылышы жѳнүндѳ шаардык
кеңештин алдында жылына эки жолудан кем эмес отчет берет;

- шаардык курултайда калкка ѳз ишинин натыйжасы жѳнүндѳ эки жылда бир
жолудан кем эмес маалымат берет;

- мыйзамга ылайык жергиликтүү салыктарды жана жыйымдарды киргизүү боюнча
шаардык кеңешке сунуш киргизет;

- шаардык кеңештин сессиясын чакыруу жѳнүндѳ сунуш киргизет, анын ишине
кеңеш берүүнү добуш укугу менен катышат;

- камкорчуларды жана кѳзѳмѳлчүлѳрдү дайындайт, алардын ѳздѳрүнүн
милдеттерин аткарышын контролдойт;

- Бишкек шаарынын мэри мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жѳнүндѳ

белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Президентине ѳтүнүч кат менен
кайрылат;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык башка ыйгарым
укуктарды жүзѳгѳ ашырат.

(Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 27-январындагы N 11 Мыйзамынын,
2005-жылдын 30-июлундагы N 115 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)

3636-статья. Бишкек шаарынын, областтык маанидеги шаардын мэринин

кызматка кирүү
кирүүс
үүсүнүн жана кызматтан бошотулушунун тартиби

Бишкек шаарынын, областтык маанидеги шаардын мэрин шайлоо Кыргыз
Республикасынын Президенти сунуш кылган талапкерлердин ичинен

альтернативалык негизде 4 жылдык мѳѳнѳткѳ жашыруун добуш берүү жолу менен
шаардык кеңештин депутаттары тарабынан жүзѳгѳ ашырылат.

Шаардын мэрин шайлоого, эгерде ага шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы
санынын кеминде үчтѳн экиси катышса, шайлоо болуп ѳттү деп эсептелинет.

Шаардын мэрин шайлоону Кыргыз Республикасынын Президенти дайындайт.
Шаардын мэри:

- ѳзүнүн арызынын негизинде;

- Президенттин жана Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн мыйзамдары, ченемдик
укуктук актылары, ѳткѳрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктары

аткарылбаган же талаптагыдай аткарылбаган учурларда шаардык кеңештин
сессиясынын, депутаттардын жалпы санынын кеминде үчтѳн экисинин

кѳпчүлүгүнүн макулдугу менен Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн сунушу
боюнча;

- соттун айып коюлган ѳкүмүнүн күчүнѳ киришинин негизинде;

- ал сот тарабынан аракетке жѳндѳмсүз деп табылган учурда;

- аны ѳлгѳн, дайынсыз кеткен деп жарыялоо жѳнүндѳ соттун чечими мыйзамдуу
күчүнѳ кирген, ошондой эле ѳлгѳн учурда;

- Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашоочу жерине кеткен
учурда;

- Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан же Кыргыз Республикасынын
жарандыгын жоготкон учурда;

- эмгекке биротоло жарамсыздыгынын натыйжасында кызматтык милдеттерин
аткарууга мүмкүн болбой калган учурда;

- шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтѳн экисинин
талабы боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан ээлеген
кызматынан мѳѳнѳтүнѳн мурда бошотулушу мүмкүн.

Шаардык кеңеш мэрге ишеним кѳрсѳтпѳгѳн учурда Кыргыз Республикасынын

Президенти эки жуманын ичинде аны мѳѳнѳтүнѳн мурда кызматынан бошотот
болбосо шаардык кеңешке негиздүү баш тартуусун берет.

Шаардык кеңештин депутаттары шаардын мэрине кайталап ишеним кѳрсѳтпѳгѳн
учурда Кыргыз Республикасынын Президенти эки жуманын ичинде аны ээлеген
кызматынан бошотот.

Мэр кызматынан мѳѳнѳтүнѳн мурда бошогон учурда жеңе мэр шайланганга чейин
Кыргыз Республикасынын Президенти ѳзүнүн актысы менен мэрдин милдеттерин
аткаруучуну 4 айга чейинки мѳѳнѳткѳ дайындай алат.

3737-статья. Бишкек шаарынын, областтык маанидеги шаардын
шаардын мэриясынын

компетенциясы

Шаардын мэриясы:

- шаардын жашоо-турмушун камсыз кылуучу тутумдардын иштѳѳсүн жана

ѳнүгүүсүн, шаардыктарга социалдык жана маданий кызматтарды кѳрсѳтүүнү
уюштурат;

- шаар бюджетинин долбоорун иштеп чыгат жана шаардык кеңеште
бекитилгенден кийин аны аткарат;

- шаардын социалдык-экономикалык ѳнүгүүсүнүн, калкты социалдык жактан
коргоонун программаларынын долбоорун иштеп чыгат жана алар шаардык
кеңеште бекитилгенден кийин алардын аткарылышын камсыз кылат;
- шаардын ѳнүгүшү үчүн инвестицияларды жана гранттарды тартат;

- тарых, архитектура жана маданият эстеликтерин коргоо боюнча иш-чараларды
жүзѳгѳ ашырат;

- шаар жерлерин жана коммуналдык менчик объекттерин сарамжалдуу

пайдалануу боюнча иш-чараларды иштеп чыгат жана шаардык кеңеште
бекитилгенден кийин аларды жүзѳгѳ ашырат;

- ишканаларды менчиктештирүүгѳ жана тийиштүү орган менен макулдашуу
боюнча социалдык-маданий, тиричилик жана чарбалык багыттардагы

объекттерди, ошондой эле алардын иштѳѳсү үчүн зарыл болгон жабдууларды
баланска алууга катышат;

- турак жай фондун, турак жай-коммуналдык чарбаны ѳнүктүрүү жана

абатташтыруу боюнча иш-чараларды иштеп чыгат жана жүзѳгѳ ашырат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык шаар курулушунун башкы
планын иштеп чыгат жана ишке ашырат, архитектура жана шаар курулушу

ченемдери менен эрежелеринин сакталышына контролдукту жүзѳгѳ ашырат;

- табигый кырсыктардын, ѳзгѳчѳ кырдаалдардын алдын алуу жана болтурбоо,
алардын кесепеттерин жоюу боюнча мобилизациялык жана уюштуруучулукиштиктүү иш-чараларды жүзѳгѳ ашырат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды
жүзѳгѳ ашырат.

4-Глава

Жергиликтүү
Жергиликтүү ѳз
ѳз алдынча башкаруунун башчысы, райондук маанидеги шаардын
шаардык башкармалыгы

3838-статья.

Жергиликтүү
Жергиликтүү

ѳз
ѳз

алдынча

маанидеги шаардын шаардык башкармалыгы

башкаруунун

башчысы,

райондук
райондук

Райондук маанидеги шаардын жергиликтүү ѳз алдынча башкаруусунун башчысы
тийиштүү аймактагы шайлануучу кызмат адамы, шаар башчысы болуп саналат

жана кеңеш берүү добуш укугу менен шаардык кеңештин тѳрагасынын милдетин
аткарат.

Райондук маанидеги шаарда жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун аткаруу

бийлигин жүзѳгѳ ашыруу үчүн шаардык кеңештин алдында шаардык башкармалык
түзүлѳт.

Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу маселелери боюнча шаар башчысы шаардык
кеңешке, ал эми ѳткѳрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктары боюнча мамлекеттик бийликтин жогору турган органдарына отчет берет.

Шаар башчысы тийиштүү аймактын калкы тарабынан тѳрт жылдык мѳѳнѳткѳ
шайланат.

Шаар башчысы:

- жекече арызынын негизинде;

- мыйзамдарды, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Ѳкмѳтүнүн
ченемдик укуктук актыларын, ѳткѳрүлүп берилген мамлекеттик укуктарды

аткарбагандыгы же талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн шаардык кеңештин
сессиясынын, депутаттардын жалпы санынын кеминде үчтѳн экисинин

кѳпчүлүгүнүн макулдугу менен, областтык мамлекеттик администрация
башчысынын - губернатордун сунушу боюнча;

- соттун айып коюлган ѳкүмүнүн күчүнѳ киришинин негизинде;

- ал сот тарабынан аракетке жѳндѳмсүз деп табылган учурда;

- аны ѳлгѳн, дайынсыз кеткен деп жарыялоо жѳнүндѳ соттун чечими мыйзамдуу
күчүнѳ кирген, ошондой эле ѳлгѳн учурда;

- Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашоочу жерине кеткен
учурда;

- Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан же Кыргыз Республикасынын
жарандыгын жоготкон учурда;

- эмгекке биротоло жарамсыздыгынын натыйжасында кызматтык милдеттерин
аткарууга мүмкүн болбой калган учурда;

- шаардын шайлоочуларынын кеминде үчтѳн биринин талабы боюнча;

- шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтѳн экисинин
талабы боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан ээлеген
кызматынан мѳѳнѳтүнѳн мурда бошотулушу мүмкүн.

Шаардык кеңештин депутаттары шаар башчысына ишеним кѳрсѳтпѳгѳн учурда
Кыргыз Республикасынын Президенти эки жуманын ичинде аны мѳѳнѳтүнѳн

мурда кызматынан бошотот, болбосо шаардык кеңешке негиздүү баш тартуу
берет.

Шаардык кеңештин депутаттары шаар башчысына кайталап ишеним кѳрсѳтпѳгѳн
учурда Кыргыз Республикасынын Президенти эки жуманын ичинде аны ээлеген
кызматынан бошотот жана жеңе шайлоо дайындайт.

3939-статья. Шаар башкармалыгынын компетенциясы
Шаар башкармалыгы:

- шаардын жашоо-турмушун камсыз кылуучу тутумдардын иштѳѳсүн жана

ѳнүгүүсүн, шаардыктарга социалдык жана маданий кызматтарды кѳрсѳтүүнү
уюштурат;

- шаардын социалдык-экономикалык ѳнүгүүсүнүн, калкты социалдык жактан

коргоонун программаларынын долбоорлорун иштеп чыгат жана шаардык кеңеште
бекитилгенден кийин аткарылышын камсыз кылат;

- шаар бюджетинин долбоорун иштеп чыгат жана шаардык кеңеште
бекитилгенден кийин аны аткарат;

- тарых, архитектура жана маданият эстеликтерин коргоо боюнча иш-чараларды
жүзѳгѳ ашырат;

- шаар жерлерин, коммуналдык менчик объекттерин сарамжалдуу пайдалануу

боюнча иш-чараларды иштеп чыгат жана шаардык кеңеште бекитилгенден кийин
аларды жүзѳгѳ ашырат;

- ишканаларды менчиктештирүүгѳ жана тийиштүү органдар менен макулдашуу
боюнча социалдык-маданий, тиричилик жана чарбалык багыттардагы

объекттерди, ошондой эле алардын иштѳѳсү үчүн зарыл болгон жабдууларды
баланска кабыл алууга катышат;

- турак жай фондун, турак жай-коммуналдык чарбаны ѳнүктүрүү жана

абатташтыруу боюнча иш-чараларды иштеп чыгат жана жүзѳгѳ ашырат;

- шаар курулушунун башкы планын иштеп чыгат жана ишке ашырат, архитектура

жана шаар курулушу ченемдери менен эрежелеринин сакталышына контролдукту
жүзѳгѳ ашырат;

- табигый кырсыктардын, ѳзгѳчѳ кырдаалдардын алдын алуу жана болтурбоо,
алардын кесепеттерин жоюу боюнча мобилизациялык жана уюштуруучулукиштиктүү иш-чараларды жүзѳгѳ ашырат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды
жүзѳгѳ ашырат.

4040-статья. Райондук маанидеги шаар башчысынын ыйгарым укуктары
Шаар башчысы:

- шаардык кеңештин тѳрагасынын милдеттерин аткарат;

- шаар башкармалыгын жетектейт жана белгиленген тартипте анын ишинин
натыйжасы үчүн жооп берет;

- Кыргыз Ресиубликасынын Конституциясынын жана мыйзамдарынын, Кыргыз
Республикасынын Президентинин жана Ѳкмѳтүнүн актыларынын, шаардын

уставынын, ыйгарым укуктарынын чегинде кабыл алынган шаардык кеңештин
чечимдеринин аткарылышын камсыз кылат;

- ѳткѳрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын талаптагыдай
аткарылышын уюштуруу үчүн жекече жоопкерчилик тартат;

- мамлекеттик бийлик жана ѳз алдынча башкаруу органдарында, Кыргыз

Республикасынын ѳкмѳттүк эмес, коомдук жана башка уюмдарында, ошондой эле
чет ѳлкѳлѳрдѳ шаардын ѳкүлү катары чыгат;

- кызматка киришкен күндѳн тартып үч айдан кечиктирбестен шаардын социалдыкэкономикалык ѳнүгүшүнүн программасынын долбоорун шаардык кеңештин
бекитүүсүнѳ сунуш кылат;

- шаардык кеңешке шаар бюджетинин долбоорун бекитүүгѳ сунуш кылат,
шаардагы иштердин жалпы абалы, шаар бюджетинин аткарылышы жана

коммуналдык менчикти пайдалануу, шаардын социалдык-экономикалык ѳнүгүү

жана калкты социалдык жактан коргоо программаларынын аткарылышы жѳнүндѳ
шаардык кеңештин алдында жарым жылда бир жолудан кем эмес отчет берет;

- шаардык курултайда ѳзүнүн ишинин натыйжасы жѳнүндѳ калкка эки жылда бир
жолудан кем эмес отчет берет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жергиликтүү салыктарды жана
жыйымдарды киргизүү боюнча шаардык кеңешке сунуштар киргизет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык административдик
санкцияларды колдонот;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде башка маселелерди чечет.
5-Глава

Айыл ѳкмѳ
кмѳтү
4141-статья. Айыл ѳкмѳ
кмѳтү
Аткаруу бийлигин жүзѳгѳ ашыруу үчүн айылда, шаарчада айыл, шаарча
кеңештеринин алдында - айыл ѳкмѳтү түзүлѳт.

Айыл ѳкмѳтү айыл жана шаарча кеңештеринин депутаттары ѳздѳрүнүн ыйгарым
укуктарын жүзѳгѳ ашырууда, шайлоочулардын алдында отчетторун даярдоодо
жана ѳткѳрүүдѳ кѳмѳк кѳрсѳтѳт.

Айыл ѳкмѳтү ѳзүнүн ишинде айыл, шаарча кеңештерине, ал эми ѳткѳрүлүп
берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча - райондун, мамлекеттик
администрация башчысына, шаардын мэрине отчет берет.

Айыл ѳкмѳтү ѳзүнүн компетенциясына кирген маселелер боюнча кабыл алган
чечимдерине айылдын, шаарчанын жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун
башчылары кол коет.

Айыл ѳкмѳтүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде чыгарылган актылары кайсы бир
мамлекеттик органдар тарабынан бекитилүүгѳ тийиш эмес жана алар тийиштүү
аймакта сѳзсүз аткарылууга тийиш.

Айыл ѳкмѳтүнүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келген

актыларынын аткарылышы сот тарабынан чечим чыгарылганга чейин тийиштүү

кеңештер райондун, областтын мамлекеттик администрацияларынын башчылары
жана шаардын мэри тарабынан токтотула турушу мүмкүн.

4242-статья. Айыл, шаарча
шаарча кең
кеңештеринин, айыл ѳкмѳ
кмѳтүнүн ишин уюштуруучулук

жактан камсыз кылуу

Айыл, шаарча кеңештеринин жана айыл ѳкмѳтүнүн ишин камсыз кылуу үчүн айыл
ѳкмѳтүнүн аппараты түзүлѳт. Айыл ѳкмѳтүнүн аппаратынын штаттык тизмеси
Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн чечими менен бекитилген типтүү

нормативдердин негизинде айыл, шаарча кеңештери тарабынан белгиленет.
4343-статья. Айыл ѳкмѳ
кмѳтүнүн компетенциясы
Айыл ѳкмѳтү:

- айылдын, шаарчанын жашоо-турмушун камсыз кылуу тутумунун иштѳѳсүн жана
ѳнүгүүсүн, калкка социалдык жана маданий кызматтарды кѳрсѳтүүнү уюштурат;

- аймактын социалдык-экономикалык ѳнүгүшүнүн жана калкты социалдык жактан
коргоонун программаларынын долбоорлорун иштеп чыгат жана аларды аткарат;
- айыл, шаарчалардын бюджеттеринин долбоорлорун иштеп чыгат жана айыл,
шаарчалардын кеңештеринде бекитилгенден кийин аларды аткарат;

- тарых, архитектура жана маданият эстеликтерин коргоо боюнча иш-чараларды
иштеп чыгат жана жүзѳгѳ ашырат;

- жеңе жумушчу орундарын түзүү боюнча иш-чараларды иштеп чыгат жана жүзѳгѳ
ашырат;

- жоюлуп жаткан ишканаларды менчиктештирүүдѳ жана социалдык-маданий,

тиричилик жана чарбалык багыттардагы объекттерди жана алардын иштѳѳсү үчүн
зарыл болгон жабдууларды айылдын, шаарчанын балансына ѳткѳрүп берүүгѳ
катышат;

- турак жай фондун ѳнүктүрүү боюнча иш-чараларды иштеп чыгат жана жүзѳгѳ
ашырат;

- коммуналдык менчикте турган, ошондой эле Айыл чарба жерлерин кайра
бѳлүштүрүү фондусунун жерлерин сарамжалдуу пайдалануу боюнча ишчараларды иштеп чыгат жана жүзѳгѳ ашырат;

- табигый кырсыктардын, ѳзгѳчѳ кырдаалдардын алдын алуу, алардын

кесепеттерин жоюу боюнча мобилизациялык жана уюштуруучулук-иштиктүү ишчараларды жүзѳгѳ ашырат;

- экономикалык, социалдык жана укуктук чѳйрѳлѳрдүн ѳз ара аракеттенүүсүнѳ
ѳбѳлгѳ түзѳт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды
жүзѳгѳ ашырат.

4444-статья. Айылдын, шаарчанын жергиликтүү
жергиликтүү ѳз
ѳз алдынча башкаруусунун

башчысы

Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун башчысы тийиштүү аймактын калкы

тарабынан тѳрт жылдык мѳѳнѳткѳ шайланат. Айылдын, шаарчанын жергиликтүү
ѳз алдынча башкаруусунун башчыларын шайлоонун тартиби Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарында белгиленет.

Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун башчысы:
- жекече арызынын негизинде;

- мыйзамдарды, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз

Республикасынын Ѳкмѳтүнүн ченемдик укуктук актыларын, ѳткѳрүлүп берилген

мамлекеттик укуктарды аткарбагандыгы же талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн

айылдык, шаарча кеңештеринин сессияларынын, депутаттардын жалпы санынын
үчтѳн экисинин кѳпчүлүгүнүн макулдугу менен;

- соттун айып коюлган ѳкүмүнүн күчүнѳ киришинин негизинде;

- ал сот тарабынан аракетке жѳндѳмсүз деп табылган учурда;

- аны ѳлгѳн, дайынсыз кеткен деп жарыялоо жѳнүндѳ соттун чечими мыйзамдуу
күчүнѳ кирген, ошондой эле ѳлгѳн учурда;

- Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашоочу жерине кеткен
учурда;

- Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан же Кыргыз Республикасынын
жарандыгын жоготкон учурда;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык айылдын, шаарчанын

шайлоочуларынын кеминде үчтѳн биринин жазуу жүзүндѳгү талабы боюнча;

- эмгекке биротоло жарамсыздыгынын натыйжасында кызматтык милдеттерин
аткарууга мүмкүн болбой калган учурда;

- айылдык, шаарча кеңештеринин депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтѳн
экисинин талабы боюнча областтын мамлекеттик администрация башчысы губернатор тарабынан ээлеген кызматынан мѳѳнѳтүнѳн мурда бошотулушу
мүмкүн.

Айылдын, шаарчанын жергиликтүү ѳз алдынча башкаруусунун башчысына айыл,
шаарча кеңештеринин депутаттары тарабынан ишеним кѳрсѳтүлбѳгѳн учурда
областтык мамлекеттик администрация башчысы - губернатор эки жуманын

ичинде аны мѳѳнѳтүнѳн мурда ээлеген кызматынан бошотот, болбосо айыл,
шаарча кеңештерине негиздүү баш тартуу берет;

Айылдын, шаарчанын жергиликтүү ѳз алдынча башкаруусунун башчысына айыл,
шаарча кеңештеринин депутаттары тарабынан кайталап ишеним кѳрсѳтүлбѳгѳн
учурда, областтык мамлекеттик администрация башчысы - губернатор эки
жуманын ичинде аны ээлеген кызматынан бошотот жана жеңе шайлоону

дайындоо жѳнүндѳ Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү
боюнча борбордук комиссиясына ѳтүнүч билдирет.

(Кыргыз Республикасынын 2006-жылдын 6-февралындагы N 34 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

4545-статья. Айылдын, шаарчанын жергиликтүү
жергиликтүү ѳз
ѳз алдынча башкаруусунун

башчысынын ыйгарым укуктары

Айылдын, шаарчанын жергиликтүү ѳз алдынча башкаруусунун башчысы:

- айыл ѳкмѳтүнүн ишин жетектейт жана анын натыйжасы үчүн жоопкерчилик
тартат;

- айыл, шаарча кеңештерине айылдын, шаарчанын бюджеттеринин долбоорун

сунуш кылат, айылдагы, шаарчадагы иштин жалпы абалы, жергиликтүү бюджеттин
аткарылышы жана коммуналдык менчикти пайдалануу, аймактын социалдык-

экономикалык ѳнүгүүсүнүн программасынын аткарылышы жана калкты социалдык

жактан коргоо жѳнүндѳ кеңешке жарым жылда бир жолудан кем эмес отчет берет;
- ѳзүнүн ишинин натыйжасы жѳнүндѳ жергиликтүү коомчулуктун курултайында
калкка жылына бир жолудан кем эмес отчет берет;

- ѳткѳрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын талаптагыдай
аткарылышын уюштуруу үчүн жекече жоопкерчилик тартат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жергиликтүү салыктарды жана
жыйымдарды киргизүү боюнча жергиликтүү кеңешке сунуштарды киргизет;

- мамлекеттик мекемелер менен уюмдардын тийиштүү аймактык бѳлүктѳрүнүн

жетекчилерин дайындоого жана ээлеген кызматынан бошотууга макулдук берет;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде башка маселелерди чечет.
(Кыргыз Республикасынын 2006-жылдын 6-февралындагы N 34 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

4646-статья. Айыл башчысы
Айыл кеңешинин аймагында турган ѳзүнчѳ жайгашкан калктуу конуштардын
жергиликтүү иштерин күндѳлүк башкарууну уюштуруу максатында тийиштүү

кеңештин чечими боюнча айыл ѳкмѳтүнүн эмгек акы тѳлѳѳ фондунун чегинде
айыл башчысынын (айыл старостасы) кызмат орду киргизилиши мүмкүн.
Айыл башчысы айыл ѳкмѳтүнүн чечими менен ага ѳткѳрүлүп берилген

милдеттерди калктуу конуштун аймактык ѳзгѳчѳлүктѳрүнѳ, калыптанып калган үрпадаттары менен салттарына жараша аткарат.

Айыл башчысы айылдын, шаарчанын жергиликтүү ѳз алдынча башкаруусунун

башчысы тарабынан тийиштүү аймактын тургундарынын чогулушунун макулдугу
менен дайындалат.

6-Глава
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4747-статья. Аймактык коомдук ѳз алдынча башкаруу жана жергиликтүү
жергиликтүү ѳз
ѳз

алдынча башкарууну жү
жүзѳгѳ ашыруунун башка формалары

Аймактык коомдук ѳз алдынча башкаруу органдары катары айылдын, шаарчанын,
шаардын аймагынын бѳлүгүндѳ жашаган жерлери боюнча жарандардын ѳздѳрү

түзгѳн, аймактык коомдук ѳз алдынча башкаруу органдары аркылуу жергиликтүү
маанидеги иштерди ѳз алдынча чечүү жана ѳздѳрүнүн демилгелерин ѳз

жоопкерчилиги менен жүзѳгѳ ашыруу үчүн ѳзүнчѳ уюмдашуусу түшүнүлѳт.

Калктын жергиликтүү ѳз алдынча башкарууга катышуусунун ушул Мыйзамда
каралган формалары менен бирге эле жарандар Кыргыз Республикасынын
Конституциясына, ушул Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын башка

мыйзамдарына каршы келбеген башка формаларда жергиликтүү ѳз алдынча
башкарууну жүзѳгѳ ашырууга катышууга укуктуу.

4848-статья. Аймактык коомдук ѳз алдынча башкаруу органдары
Аймактык коомдук ѳз алдынча башкаруу органдары - бул ошол аймакта жашаган
жарандардын ыктыярдуу бирикмелери, алардын иши жергиликтүү маанидеги
иштерди чечүүгѳ багытталат.

Аймактык коомдук ѳз алдынча башкаруу органдарына кичи райондордун, турак
жай комплекстеринин, үй, кѳчѳ, кварталдык комитеттердин, кондоминимумдар

жана жергиликтүү шарттар менен салттарга ылайык ошол аймактын тургундары
түзгѳн башка органдар кирет.

Аймактык коомдук ѳз алдынча башкаруу органдарынын ишинин аймагынын

чектери тургундардын сунуштарын эске алуу менен тийиштүү жергиликтүү кеңеш
тарабынан белгиленет.

Аймактык коомдук ѳз алдынча башкаруу органынын статусу ал жергиликтүү

кеңеште катталган учурдан тартып пайда болот. Аймактык коомдук ѳз алдынча
башкаруу органдары белгиленген тартипте юридикалык жак статусун алууга
укуктуу.

Аймактык коомдук ѳз алдынча башкаруу органдары ѳздѳрүнүн ишинде аларды

шайлаган жарандардын чогулушуна жана аларды каттаган жергиликтүү кеңешке
отчет беришет.
4949-статья.

Жергиликтүү
Жергиликтүү

кең
кеңештердин

жана

жергиликтүү
жергиликтүү

мамлекеттик

администрациянын аймактык
аймактык коомдук ѳз алдынча башкаруу органдарынын иши

менен катыштыгы

Жергиликтүү кеңештер, алардын аткаруучу-тескѳѳчү органдары жана жергиликтүү

мамлекеттик администрациясы аймактык коомдун ѳз алдынча башкаруунун жеке
менчигинин түзүүсү, алардын ѳз алдынча экономикалык жана финансылыкчарбалык иш жүргүзүүсү үчүн зарыл шарттарды түзүшѳт.

Жергиликтүү кеңештер, алардын аткаруучу-тескѳѳчү органдары жана жергиликтүү
мамлекеттик администрациясы аймактын социалдык-экономикалык ѳнүгүшүн

жүзѳгѳ ашыруу боюнча келишимдик негизде аймактык коомдук ѳз алдынча

башкаруу органдарына ѳздѳрүнүн милдеттерин ѳткѳрүп берүүсү, чарбалык

объекттерди, турак жай жана турак жай эмес фонддорду, ошондой эле ѳздѳрүнүн
финансылык, материалдык жана башка ресурстарын менчикке ѳткѳрүп бериши
мүмкүн.

5050-статья. Аймактык коомдук ѳз алдынча башкаруу органдарынын милдеттери

жана компетенциясы

Аймактык коомдук ѳз алдынча башкаруу органдары:

- мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарында

тийиштүү аймактын кызыкчылыктарынын ѳкүлү катары чыгат;

- ошол аймактын маселелерин талкуулоодо жергиликтүү кеңештердин ишине
катышат;

- социалдык чѳйрѳдѳгү объекттерди кабыл алууга, аймакты абатташтыруу, еңеоо,
санитардык жактан тазалоо ишине катышат;

- жергиликтүү кеңештердин, алардын аткаруучу-тескѳѳчү органдарынын жана

жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын чечимдеринин аткарылышына
кѳмѳк кѳрсѳтѳт;

- курултайлардын, чогулуштардын жана жарандардын жыйындарынын
чечимдеринин аткарылышын уюштурат;

- аймактык коомдук ѳз алдынча башкаруу органдарынын карамагына кирген
маселелер боюнча тийиштүү жергиликтүү кеңештерге, алардын аткаруучу-

тескѳѳчү органдарына, жергиликтүү мамлекеттик администрацияга, ошондой эле

мамлекеттик органдарга, ишканаларга, уюмдарга, мекемелерге сунуш даярдашат
жана ѳтүнүч кат менен кайрылышат;

- курулуштун, турак жайларды пайдалануунун, турак үйлѳрдү жана короо-жай

аймактарын күтүүнүн, ѳрт коопсуздугунун ченемдери менен эрежелеринин жана
санитардык ченемдеринин сакталышына, жерди, сууну жана башка табигый

ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууга, ошондой эле тарых, архитектура жана
маданият эстеликтерин коргоодо коомдук контролдукту жүзѳгѳ ашырат,

айкындалган кемчиликтерди четтетүү жѳнүндѳ тийиштүү органдарга сунуштарды
киргизет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды
жүзѳгѳ ашырат.

5151-статья. Аймактык коомдук ѳз алдынча башкаруу органынын укуктары
Юридикалык жак болуп эсептелген аймактык коомдук ѳз алдынча башкаруу
органы:

- банк мекемелеринде эсеп ачууга;

- аймактын социалдык-экономикалык ѳнүгүшү боюнча чарбалык ишти ѳз алдынча
жүзѳгѳ ашырууга, бул максатта чарбалык эсептеги бѳлүктѳрдү түзүүгѳ;

- белгиленген тартипте чакан ишканаларды, кооперативдерди, кызыкчылыктар
боюнча клубдарды, ышкыбоздор бирикмелерин, эс алуу борборлорун, башка
ишканаларды жана уюмдарды уюштурууга;

- келишимдик негизде тийиштүү жергиликтүү кеңештер, алардын аткаруучу-

тескѳѳчү органдары, жергиликтүү мамлекеттик администрация, ошондой эле

ишканалар, мекемелер, уюмдар, кооперативдер жана башка чарба субъекттери
менен эриш-аркак иштѳѳгѳ;

- жергиликтүү бюджет жана жеке финансылык ресурстарга каралган

каражаттардын эсебинен ѳз аймагын кѳрктѳндүрүү, турак жай фондун жана

социалдык-маданий, тиричилик жана чарбалык багыттагы объекттерди куруу жана
еңеоо боюнча иштерди аткарууга заказчы катары чыгууга;

- ѳзүнүн менчигинде турган имараттарды, курулуштарды, турак жай эмес
жайларды ижарага берүүгѳ;

- аймактын социалдык инфраструктурасын ѳнүктүрүү, жергиликтүү демилге
фондун түзүү үчүн калктын, ишкананын, мекеменин жана уюмдардын

каражаттарынын негизинде ыктыярдуу кооператив уюштурууга укуктуу.
7-Глава
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5252-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү коомчулуктун мү
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түздѳ
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Коомчулуктун мүчѳлѳрүнүн талкуусун талап кылган жергиликтүү маанидеги

еңемаанилүү иштер боюнча чечим кабыл алуу үчүн жергиликтүү коомчулуктар

курултайларды, чогулуштарды, жыйымдарды жана ѳз эркин түздѳн-түз билдирүү
үчүн башкача формаларында ѳткѳрѳ алышат.

5353-статья. Жергиликт
Жергиликтүү
ргиликтүү коомчулуктун, райондун, областтын курултайлары
Коомдук ой-пикирди толук эсепке алуу жана калктын жашоо-турмуштук

маселелерин уюштурууну чечүүгѳ калкты катыштыруу максатында жергиликтүү

коомчулуктардын, райондордун, областтардын курултайлары ѳткѳрүлүшү мүмкүн.
Курултайга аймактын социалдык-экономикалык ѳнүгүшүнүн, жергиликтүү

бюджетти түзүүнүн, коммуналдык менчикти пайдалануунун жана ѳнүктүрүүнүн

маселелери коюлушу мүмкүн. Курултайдын чечими тийиштүү жергиликтүү кеңеш
үчүн сунуш мүнѳзүндѳ болот, ал жергиликтүү кеңеш жана мэр, шаар башчысы
жана айылдын, шаарчанын жергиликтүү ѳз алдынча башкаруусунун башчысы
тарабынан каралат.

Курултайларда делегаттардын катышуусунун саны, аларды ѳткѳрүүнүн жана

курултайлардын чечимдерин ишке ашыруунун тартиби Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларына ылайык жергиликтүү коомчулуктун Уставында
белгиленет.

8-Глава

Жергиликтүү
Жергиликтүү ѳз
ѳз алдынча башкаруунун финансылыкфинансылык-экономикалык негиздери
5454-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү ѳз
ѳз алдынча башкаруунун экономикалык негизи
Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун экономикалык негизин жергиликтүү

коомчулуктун аймагынын чегинде турган эмгектик жана табигый ресурстар (жер,

анын казынасы, суу, токой, ѳсүмдүктѳр жана жаныбарлар дүйнѳсү), коммуналдык
менчик, жергиликтүү коомчулуктардын, менчигинин түрүнѳ карабастан тийиштүү
аймакта жайгашкан ишканалардын, уюмдардын жана мекемелердин башка
кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкү түзѳт.

5555-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү ѳз
ѳз алдынча башкаруунун финансылык негизи
Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун финансылык негизин Кыргыз

Республикасынын мыйзамдары менен жергиликтүү коомчулуктарга бекитилип
берилген салыктык жана салыктык эмес кирешелер булактары, коммуналдык
менчикти пайдалануудан түшкѳн кирешелер, ошондой эле кредиттик жана
финансылык ресурстар түзѳт.

Жергиликтүү бюджетти иштеп чыгуу, бекитүү жана аткаруу процессине жогору
турган органдардын кийлигишүүсүнѳ жол берилбейт.

Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын финансылык ресурстары:
- жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын;

- аймактык жогорку деңеээлдеги бюджеттин категориалык, теңеештирилүүчү жана
стимулдаштыруу гранттарынын;

- бюджеттен тышкары фонддордун;

- кредиттик ресурстардын, трансферттердин жана гранттардын;
- ыктыярдуу салымдардын жана соопчулук жардамдардын;

- муниципалдык баалуу кагаздардан жана жергиликтүү зайымдардан түшкѳн
кирешелердин;

- жалпы мамлекеттик салыктардан, жана башка кирешелерден чегеримдерден;
- административдик жазапулдарды тѳлѳѳнүн натыйжасында келип түшкѳн
сумманын толук кѳлѳмүнѳн;

- жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары уюштурган иш-чаралардан түшкѳн,
ошондой эле жергиликтүү коомчулуктардын муктаждыктары үчүн түзүлгѳн

ишканалардын жана уюмдардын ишинен алынган башка кошумча кирешелердин
эсебинен түзүлѳт.

Жалпы мамлекеттик салыктардан жана башка кирешелерден жергиликтүү
бюджеттерге чегерүүлѳрдүн чени үч жылда бир жолу белгиленет.

Жергиликтүү бюджеттерде жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын,

жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын чыгашаларынын
кѳлѳмүнѳ карата (резервдик фонддорду эске алуусуз) бир пайызына чейинки
чектерде резервдик фонддору түзүлѳт.
5656-статья. Коммуналдык менчик
Коммуналдык менчик - жергиликтүү коомчулуктардын жергиликтүү ѳз алдынча
башкаруу органдарынын ээлигинде, пайдалануусунда, тескѳѳсүндѳ турган,

жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун кирешелер алуучу булагы жана калктын
социалдык-экономикалык керектѳѳлѳрүн канааттандырууга кызмат ѳтѳгѳн
менчиги.

Коммуналдык менчикке:
- жер;

- кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк;

- жергиликтүү коомчулуктун казынасы;

- муниципалдык баалуу кагаздар кирет.

Коммуналдык менчикти пайдалануунун жана тескѳѳнүн тартибин Кыргыз

Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык жергиликтүү кеңештер
белгилейт.

Коммуналдык менчик укугу мамлекет тарабынан менчиктин мамлекеттик, жеке
жана башка формалары менен теңекатар таанылат жана корголот.

5757-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү ѳз
ѳз алдынча башкаруу органдарынын чарбалык

субъекттерди тү
түзүү укугу

Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары Кыргыз Республикасынын

мыйзамдарына ылайык чарбалык иштерди жүзѳгѳ ашыруу үчүн чарба жүргүзүүчү
субъектерди түзүүгѳ, аларды кайра уюштуруунун жана жоюунун маселелерин
чечүүгѳ укуктуу.

III БѲЛҮМ

ЖЕРГИЛИКТҮҮ
ЖЕРГИЛИКТҮҮ МАМЛЕКЕТТИК АДМИНИСТРАЦИЯ
9-Глава

Жергиликтүү
Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын тутуму, тү
түзүмү жана ишинин
уюштуруучулук негиздери

5858-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү мамлекеттик
мамлекеттик администрация
Областтарда, райондордо аткаруу бийлигин жергиликтүү мамлекеттик
администрация жүзѳгѳ ашырат.

Жергиликтүү мамлекеттик администрация тиешелүү аймакта Кыргыз

Республикасынын министрликтеринин, административдик ведомстволорунун жана
башка борбордук аткаруу органдарынын аймактык БѲЛҮМдѳрүнүн ишинин
шайкештигин камсыз кылат.

Жергиликтүү мамлекеттик администрация алардын компетенциясынын

чектеринде ѳз ишинде Кыргыз Республикасынын Президентине, Кыргыз

Республикасынын Ѳкмѳтүнѳ жана тиешелүү жергиликтүү кеңешке отчет берет.
Райондук мамлекеттик администрация ошондой эле областтык мамлекеттик
администрацияга отчет берет.

Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын түзүмү жана штаттык кызмат орду,

ошондой эле аны күтүүгѳ чыгымдардын ѳлчѳмү Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү
тарабынан бекитилет. Тиешелүү жергиликтүү кеңештер жергиликтүү
бюджеттердин каражаттарынын эсебинен жергиликтүү мамлекеттик

администрациялардын ишин кошумча каржылоону жүзѳгѳ ашырууга укуктуу.

Жергиликтүү мамлекеттик администрация юридикалык жак болуп саналат жана

ушул Мыйзам жана башка ченемдик укуктук актылар менен ѳз компетенциясына
таандык кылынган маселелерди ѳз алдынча чечүүгѳ укуктуу.

5959-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын ишин укуктук жѳ
жѳнгѳ
нгѳ

салуу

Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын ишин укуктук жѳнгѳ салуу Кыргыз
Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын ушул

Мыйзамынын жана башка ченемдик укуктук актыларынын негизинде жүзѳгѳ
ашырылат.

6060-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын ишинин принциптери
Жергиликтүү мамлекеттик администрация ѳз ишин:
- мыйзамдуулуктун жана социалдык адилеттиктин;

- жарандардын укуктарын жана мыйзам менен корголуучу кызыкчылыктарын
коргоонун;

- жалпы мамлекеттик жана жергиликтүү кызыкчылыктарды айкалыштыруунун;

- маселелерди чечүүдѳ демократиялуулуктун, ачыктыктын жана маалымдуулуктун;
- ѳз ишинин натыйжалары үчүн мамлекеттин жана калктын алдында
жоопкерчиликтин;

- мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун милдеттерин
чектѳѳнүн принциптеринде жүзѳгѳ ашырат.

Жергиликтүү мамлекеттик администрация ѳз ишин жарандардын мамлекеттик

жана коомдук иштерди башкарууга катышуусунун конституциялык укугун ишке
ашыруу үчүн шарттарды түзүп, тиешелүү аймактын жергиликтүү ѳз алдынча
башкаруу органдары менен тыгыз ѳз ара аракетте жүзѳгѳ ашырат.

Аткаруучулук-тескѳѳчүлүк иштин еңемаанилүү маселелерин кароо үчүн

жергиликтүү мамлекеттик администрацияда консультациялык-кеңешүүчүлүк орган
- коллегия түзүлѳт. Коллегиянын курамына жергиликтүү мамлекеттик

администрациянын башчысы, анын орун басарлары жана башкаруунун

мамлекеттик органдары менен жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын
башка кызмат адамдары кирет.

1010-Глава

Жергиликтүү
Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын компетенциясы
6161-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын
администрациянын компетенциясы
Жергиликтүү мамлекеттик администрация:

- тиешелүү аймакта аткаруу бийлигин жүзѳгѳ ашырат;

- аймактын социалдык-экономикалык ѳнүгүшүнүн жана калкты социалдык жактан

коргоонун программаларынын долбоорлорун түзүп, жергиликтүү кеңеш тарабынан
бекитилгенден кийин алардын аткарылышын уюштурат;

- жергиликтүү бюджеттин долбоорун иштеп чыгып, жергиликтүү кеңеш тарабынан
бекитилгенден кийин анын аткарылышын уюштурат;

- мамлекеттик каражаттардын жана стратегиялык багыттагы каражаттардын

натыйжалуу жана максаттуу пайдаланылышын контролдоону жүзѳгѳ ашырат;
- аймакты ѳнүктүрүү үчүн инвестицияларды жана гранттарды тартат;
- мамлекеттик менчикти сарамжал башкарууну камсыз кылат;

- турак-жай, коммуналдык чарбанын ѳнүгүшүнүи иш-чаралары менен
программаларын иштеп чыгат жана ишке ашырат;

- социалдык-экономикалык, экологиялык жана башка кечиктирилгис милдеттерди
чечүү үчүн колдо болгон ресурстардын тартылышын уюштурат;

- ѳзгѳчѳ кырдаалдарды, табигый кырсыктарды болтурбоо жана алардын

кесепеттерин жоюу боюнча иш-чараларды координациялайт жана жүзѳгѳ ашырат;
- жарандардын, анын ичинде жашы жете электердин укуктарын сактоо боюнча
контролдукту жүзѳгѳ ашырат;

- жергиликтүү деңеээлдеги мамлекеттик программаларды башкарууну жана
жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары менен коомдук уюмдардын
программалардын чектеринде ѳз ара аракеттенүүлѳрүн камсыз кылат;

- тийиштүү аймактагы коомдук жана эл аралык уюмдардын иш мониторингин
жүзѳгѳ ашырат;

- аймактык шайлоо комиссияларына алардын ыйгарым укуктарын Кыргыз

Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте жүзѳгѳ ашырууда
уюштуруучулук, маалыматтык жана материалдык-техникалык кѳмѳк кѳрсѳтѳт;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары менен каралган башка
милдеттерди жана ыйгарым укуктарды жүзѳгѳ ашырат.

Райондук мамлекеттик администрациялар жогоруда саналып ѳткѳндѳргѳ кошумча:
- калкты укуктук, социалдык-маданий, чарбалык жана тиричилик жактан тейлѳѳнү
уюштурат;

- жергиликтүү коммуникациялардын бардык түрлѳрүн, кѳчѳлѳрдү, жолдорду жана
башка объекттерди тиешелүү абалда кармоо боюнча иш-чаралар менен
программаларды иштеп чыгат жана жүзѳгѳ ашырат.

6262-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы
Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын ишине жеке башкаруу принцибинде:
- областтын мамлекеттик администрациясынын башчысы - губернатору;

- райондук мамлекеттик администрациянын башчысы - аким жетекчилик кылат.
Райондук мамлекеттик администрация башчылары Кыргыз Республикасынын
Премьер-министринин сунушу боюнча жана тиешелүү жергиликтүү кеңештин

макулдугу менен Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан дайындалат.
Областтын мамлекеттик администрациясынын башчысы жана райондун

мамлекеттик администрациясынын башчысы ѳз кызматын бир административдикаймактык бирдикте катары менен эки мѳѳнѳттѳн ашык ээлей албайт.
Областтын мамлекеттик администрациясынын башчысы - Кыргыз

Республикасынын Президентине, Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине,

райондун мамлекеттик администрациясынын башчысы - Кыргыз Ресиубликасынын
Президентине, Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине жана областтын
мамлекеттик администрациясынын башчысына отчет берет.

Тиешелүү административдик-аймактык бирдиктин аймагында социалдык-

экономикалык жана коомдук-саясий кырдаалдын начарлашына, мыйзамдуулуктун
бузулушуна алып келген ѳзүнүн кызматтык милдеттерин талаптагыдай

аткарбаган, ошондой эле жаманатты кылган жосунду жасаган учурда, райондун
мамлекеттик администрациясынын башчысы, болбосо областтын мамлекеттик

администрациясынын башчысы Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин
сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан ээлеген
кызматынан мѳѳнѳтүнѳн мурда бошотулушу мүмкүн.

Райондун мамлекеттик администрация башчысына ишеним кѳрсѳтпѳѳ жѳнүндѳ
чечим тиешелүү деңеээлдеги жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жалпы
санынын бештен бир бѳлүгүнүн демилгеси менен киргизилет жша тиешелүү

деңеээлдеги жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жалпы санынын кеминде

үчтѳн экисинин кѳпчүлүк добушу менен жашыруун добуш берүү аркылуу кабыл
алынат. Кыргыз Республикасынын Президенти бир айдын ичинде бул маселе

боюнча чечим кабыл алат жана ал жѳнүндѳ тиешелүү деңезэлдеги жергиликтүү
кеңешке билдирет.

(Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 2-февралындагы N 12 Мыйзамынын,
2006-жылдын 6-февралындагы N 34 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)

6363-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысынын ыйгарым

укуктары

Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы:

- жергиликтүү мамлекеттик администрациянын ишин уюштурат жана анын

натыйжалары үчүн белгиленген тартипте жооп берет;

- судьялардан, прокурорлордон, улуттук коопсуздуктун мамлекеттик органынын,

ички иштер органынын, ѳрткѳ каршы Мамлекеттик кызмат органдарынын, казына
тутумдарынын жана башка финансы органдарынын бажы органдарынын, салык
инспекциясынын аймактык БѲЛҮМдѳрүнүн жана Кыргыз Республикасынын

мамлекеттик статистика органдарынын жетекчилеринен бѳлѳк, мамлекеттик

бийлик органдарынын аймактык БѲЛҮМдѳрүнүн ишин координациялайт, алардын
жетекчилерин кызматка дайындоого жана кызматынан бошотууга макулдук берет,
ошондой эле алар ѳз милдеттерин талаптагыдай аткарбаган учурда, жогоруда
кѳрсѳтүлгѳн кызмат адамдарын кызматынан четтетүү жѳнүндѳ маселе коюуга
укуктуу;

- жылына кеминде бир жолу тиешелүү аймактагы иштердин абалы жѳнүндѳ
жергиликтүү кеңешке баяндама жасайт;

- аймактын социалдык-экономикалык ѳнүгүшүнүн жана калкты социалдык жактан

коргоонун программаларынын долбоорлорун жергиликтүү кеңештин бекитүүсүнѳ
сунуш кылат, ал программалардын аткарылышы жѳнүндѳ жергиликтүү кеңешке
маалымдайт, ошондой эле кеминде эки жылда бир ирет тиешелүү аймактын
курултайына отчет берет;

- тиешелүү аймактын бюджетинин долбоорун жергиликтүү кеңештин бекитүүсүнѳ
сунуш кылат, анын аткарылышы жѳнүндѳ отчетту жергиликтүү кеңеш тарабынан
бекитүү үчүн берет;

- кыйла маанилүү маселелерди жергиликтүү кеңештин кароосуна киргизет,

ошондой эле жергиликтүү кеңештин сессиясын чакыруу жѳнүндѳ маселени коюуга
жана анын ишине кеңеш берүүчү добуш укугу менен катышууга укуктуу;
- жогору турган мамлекеттик органдар менен мамилелерде, эл аралык
мамилелерде тиешелүү аймактын ѳкүлү болот;

- мамлекеттин менчигиндеги жер участокторун берүү жана алып коюу жѳнүндѳ
чечимдерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чыгарат;

- мамлекеттик башкаруунун республикалык органдары менен макулдашуу боюнча
мамлекеттик ветеринардык кѳзѳмѳл кызматынын жана ѳздѳрүнүн биргелешкен
карамагында турган башка кызматтардын аймактык башкармаларын түзѳт,

мамлекеттик башкаруунун жогору турган органдары менен макулдашып, ал
кызматтардын жетекчилерин дайындайт;

- мамлекеттик социалдык (пенсиялык, камсыздандыруу) фонддорго тѳлѳмдѳрдү
эсептѳѳгѳ жана толук жыйноого кѳмѳк кѳрсѳтѳт;

- салык кызматтарына салык тѳлѳѳчүлѳрдү эсепке алуу жана салыктарды жыйноо
боюнча кѳмѳк кѳрсѳтѳт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жана ѳзүнѳ Кыргыз

Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү жана Кыргыз

Республикасынын Премьер-министри жүктѳгѳн башка ыйгарым укуктарды жүзѳгѳ
ашырат.

Областтын мамлекеттик администрациясынын башчысы карамагындагы аймакта
аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын аймактык кичи БѲЛҮМдѳрү,

жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары, менчигинин түрүнѳ карабастан
ишканалар, мекемелер жана уюмдар тарабынан мыйзамдардын, Кыргыз

Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн

актыларынын аткарылышына мамлекеттик контролду жүзѳгѳ ашырат. Аткаруу

бийлигинин мамлекеттик органдарынын аймактык кичи БѲЛҮМдѳрү, болбосо ѳз
алдынча башкаруунун аткаруучу-тескѳѳчү органдары тарабынан мыйзамдарга,
Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын

Ѳкмѳтүнүн актыларына ылайык келбеген чечимдер чыгарылган учурларда

областтын мамлекеттик администрациясынын башчысы ошол эле учурда бул
жѳнүндѳ прокуратура органдарына, башкаруунун тиешелүү жогору турган

мамлекеттик органдарына, болбосо тиешелүү жергиликтүү кеңештерге билдирүү
менен мындай чечимдердин аткарылышын алар тарабынан зарыл чаралар
кѳрүлгѳнгѳ чейин токтото турууга укуктуу.

Областтын мамлекеттик администрациясынын башчысы белгиленген тартипте
Кыргыз Республикасынын Президентине, ал эми райондун мамлекеттик

администрациясынын башчысы - областтын мамлекеттик администрациясынын
башчысына Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо
жана ардак наамдарын ыйгаруу жѳнүндѳ кат менен кайрылат.

Областтын мамлекеттик администрациясынын башчысы райондун мамлекеттик

администрациясынын башчысы тарабынан мыйзамдарга каршы келген ченемдик

укуктук актылар чыгарылган учурда аларды жокко чыгарууга укуктуу, ошондой эле
шаардын башчысы, айылдык, шаарчалык жергиликтүү ѳз алдынча башкаруусунун
башчысы тарабынан чыгарылган актылар каршы келген учурда аларды соттун
чечими мыйзамдуу күчүнѳ киргенге чейин токтото турууга укуктуу.

(Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 27-январындагы N 11 Мыйзамынын,
2005-жылдын 30-июлундагы N 115 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)
6464-статья.

Жергиликтүү
Жергиликтүү

ченемдик укуктук актылары

мамлекеттик
мамлекеттик

администрациянын

башчысынын

Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы ѳз компетенциясынын

чектеринде тескемелерди чыгарат, ошондой эле тийиштүү жергиликтүү кеңештин
макулдугу менен токтом түрүндѳгү ченемдик укуктук акт чыгарышы мүмкүн жана
алардын аткарылышын контролдойт.

Областтын, райондун мамлекеттик администрациясынын башчысы тарабынан

чыгарылган ченемдик укуктук актыларды Кыргыз Республикасынын Президенти,
ошондой эле Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү жокко чыгарууга укуктуу.

6565-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысынын биринчи

орун басары (орун басары)

Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы жок же ѳз милдеттерин

аткарууга мүмкүнчүлүгү болбой калган учурда биринчи орун басары (орун басары)
анын ордун басат.

6666-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысынын ишин

чектѳѳ
чектѳѳ

Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы жана анын орун

басарлары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, болбосо жергиликтүү
кеңештердин депутаттары боло албайт.

Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы жана анын орун

басарлары, жергиликтүү мамлекеттик администрациянын органдарынын жана
түзүмдүк кичи БѲЛҮМдѳрүнүн жетекчилери:

- педагогдук, илимий жана башка чыгармачылык иштен тышкары бѳлѳк акы
тѳлѳнүүчү иш иштѳѳгѳ;

- ѳзү же ортомчулар аркылуу ишкердик жасоого, ошондой эле ѳзүнүн кызмат

абалын ар кандай түрдѳ бул үчүн сыйлык алуу менен жеке жана юридикалык
жактарга алардын ишкердик жасоосун жүзѳгѳ ашырууга кѳмѳк кѳрсѳтүүгѳ;

- жергиликтүү мамлекеттик администрацияда, болбосо ѳзүнѳ түздѳн-түз баш ийген
же отчет берген органга үчүнчү жактардын иштери боюнча ѳкүл болууга;
- материалдык-техникалык, каржылык жана маалыматтык камсыз кылуу

каражаттарын, кызматтык автотранспорт каражаттарын, башка мамлекеттик
мүлктү жана кызматтык маалыматты кызматка тиешеси жок максатта
пайдаланууга;

- жеке жана юридикалык жактардан кызматтык ыйгарым укуктарды аткарууга

байланыштуу аракеттерди же аракетсиздикти жүзѳгѳ ашыргандык үчүн белектер,
акча жана кызмат кѳрсѳтүү түрүндѳгү сыйлыктарды алууга;

- шайлоону даярдоодо жана ѳткѳрүүдѳ шайлоо комиссияларынын ишине, ошондой
эле референдумдарды ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссияларынын ишине
кийлигишүүгѳ;

- иш таштоолорго, манифестацияларга катышууга жана башка аракеттери менен
мамлекеттик органдардын ишине тоскоолдук кылууга;

- саясий партиялардын жана диний уюмдардын ишине ѳзүнүн кызматтык ишине
байланыштуу катышууга;

- ѳзүнѳ түздѳн-түз баш ийген кызматтарга жакын туугандарын (ата-энеси,

жубайлары, ага-инилери, эже-карындаштары жана балдары) дайындоого укуксуз.
Кѳрсѳтүлгѳн кызмат адамдары тарабынан бул талаптардын бузулушу ээлеген
кызматынан бошотууга чейинки тартиптик жоопкерчиликке алып келет.

Ушул статья жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзам актылары менен

белгиленген чек коюулар жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башка
кызмат адамдарына да жайылтылат.

IV БѲЛҮМ

ЖЕРГИЛИКТҮҮ
ЖЕРГИЛИКТҮҮ МАМЛЕКЕТТИК АДМИНИСТРАЦИЯНЫН ЖАНА ЖЕРГИЛИКТҮҮ
ЖЕРГИЛИКТҮҮ
ѲЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУНУН ИШИНИН УКУКТУК КЕПИЛДИКТЕРИ

6767-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү объекттерди кайра тү
түзүүд
үүдѳгү жана
жана чарба жү
жүргү
ргүзүүч
үүчү

субъекттер

менен

келишимдерге

ѳзгѳ
згѳртүү
ртүүл
үүлѳр

мамлекеттик администрациянын укуктары

киргизүү
киргизүүд
үүдѳгү

жергиликтүү
жергиликтүү

Экономикалык жана социалдык багыттардагы объекттерди түзүү же кайра түзүү,

карамагындагы аймактардагы жаратылыш ресурстарын пайдалануу жергиликтүү
мамлекеттик администрациянын жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу
органынын макулдугу менен жүзѳгѳ ашырылат.

Баш ийүүсүнүн жана менчигинин түрүнѳ карабастан ишканалар (бирикмелер),
уюмдар жана мекемелер жергиликтүү мамлекеттик администрация жана

жергиликтүү кеңештер менен келишим тарабынан шартталган маселелер боюнча
ѳз ишинин планына ѳзгѳртүүлѳр киргизүүгѳ укуксуз жана аймактын калкынын

таламдарына тиешелүү экологиялык, демографиялык жана башка кесепеттерге
алып келиши мүмкүн болгон иш-чаралардын баарын тиешелүү жергиликтүү

мамлекеттик администрация менен милдеттүү тартипте макулдашууга тийиш.
6868-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү ѳз
ѳз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү
жергиликтүү

мамлекеттик администрациянын ченемдик укуктук актыларынын милдеттүү
милдеттүүл
үүлүгү

Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары ѳз ишин ошол аймактын калкынын
атынан жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде жүзѳгѳ
ашырат.

Жергиликтүү кеңештердин, ѳз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескѳѳчү
органдарынын, жарандардын курултайларынын, чогулуштарынын,

жыйындарынын, аймактык коомдук ѳз алдынча башкаруу органдарынын

чечимдери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбѳѳгѳ тийиш.
Ѳз компетенциясынын чектеринде кабыл алынган жергиликтүү ѳз алдынча

башкаруу органдарынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын

чечимдери менчигинин түрүнѳ карабастан тиешелүү аймакта жайгашкан бардык
ишканалар, уюмдар, мекемелер, ошондой эле кызмат адамдары, коомдук
бирикмелер жана жарандар тарабынан аткарылууга милдеттүү.

Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары Кыргыз Республикасынын ушул

Мыйзамы жана мыйзамдары менен жергиликтүү мамлекеттик администрациянын
карамагына тиешелүү маселелерди ѳзүнүн кароосуна кабыл алууга укуксуз.
Жергиликтүү мамлекеттик администрация Кыргыз Республикасынын ушул
Мыйзамы жана мыйзамдары менен жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу

органдарынын карамагына тиешелүү маселелерди ѳзүнүн кароосуна кабыл алууга
укуксуз. Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын чечимдерин,

жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын актыларын аткарбагандык үчүн
кызмат адамдары жана жарандар белгиленген тартипте мыйзам алдында
жоопкерчилик тартат.

6969-статья. Мамлекеттик бийлик органдарынын жергиликтүү
жергиликтүү ѳз
ѳз алдынча

башкаруунун жана жергиликтүү
жергиликтүү мамлекеттик администрациянын укуктарын бузган

актыларына даттануу
даттануу

Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары, жергиликтүү мамлекеттик

администрация мамлекеттик башкаруу органдарынын, жергиликтүү ѳз алдынча
башкаруу органдарынын, ишканалардын, уюмдардын, мекемелердин, коомдук

бирикмелердин, ошол аймакта жашаган жарандардын укуктары менен мыйзамдуу
таламдарын, ошондой эле жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын,

жергиликтүү мамлекеттик администрациянын табигый кырсыктар, экологиялык
кыйроолор, адамдардын, жаныбарлардын жугуштуу ооруларынын, ѳрттѳрдүн

жана коомдук тартипти бузуулардын учурунда жарандардын жеке коопсуздугун
камсыз кылуу, алардын укуктары менен мыйзамдуу таламдарын, менчиктин

бардык түрлѳрүн жана укук тартибин коргоо боюнча мыйзамдар менен каралган
укуктарын бузган актыларын туура эмес деп табуу жѳнүндѳ талабы менен сотко
кайрылууга укуктуу.

Областтын мамлекеттик администрациясынын башчысы, Бишкек шаардык
кеңешинин тѳрагасы, ошондой эле Бишкек шаарынын мэри Кыргыз

Республикасынын Президентине, Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнѳ, ал эми
райондун мамлекеттик администрациясынын башчысы, областтык маанидеги
шаарлардын мэри, шаардын башчысы, айылдык, шаарчалык жергиликтүү ѳз

алдынча башкаруусунун башчысы - областтык мамлекеттик администрациянын

башчысына, Бишкек шаарынын мэрине жогору турган мамлекеттик бийлик жана
башкаруу органдарынын укук бузган актыларын жокко чыгарууну токтото туруу
жѳнүндѳ ѳтүнүч менен кайрылууга укуктуу.

Кыргыз Республикасынын жогорку мамлекеттик бийлик органдары, коомдук
уюмдардын республикалык органдары ѳз ишинде жергиликтүү ѳз алдынча

башкаруу органдарынын жана жергиликтүү мамлекеттик администрациянын

сунуштарын кароого жана эске алууга, аларга кароонун натыйжаларын мыйзам
менен белгиленген тартипте кабарлоого милдеттүү.

(Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 2-февралындагы N 12 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

7070-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү ѳз
ѳз алдынча башкаруу жана жергиликтүү
жергиликтүү мамлекеттик

администрация тарабынан келтирилген зыян үчүн жоопкерчилик

Ишканалар (бирикмелер, уюмдар жана мекемелер, жарандар) жергиликтүү ѳз
алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү мамлекеттик

администрациянын алдында жоопкер, анын ичинде ѳз чечимдери, аракеттери же

аракетсиздиги менен калктын таламдарына, жергиликтүү чарбага, айлана-чѳйрѳгѳ
келтирген зыяндын, ошондой эле жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу

органдарынын жана жергиликтүү мамлекеттик администрациянын чечимдерин

аткарбоонун натыйжасында келтирилген зыяндын ордун толук кѳлѳмдѳ толтуруу
менен мүлктүк жоопкерчилик тартат.

Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун жана жергиликтүү мамлекеттик

администрациянын укуктары менен мыйзамдуу таламдарын коргоо Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык сот тарабынан камсыз кылынат.

7171-статья. Жергиликтүү
Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын жана жергиликтүү
жергиликтүү ѳз
ѳз

алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги

Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу
органдары кабыл алынган чечимдеринин мыйзамдуулугу үчүн жоопкерчилик
тартат. Менчигинин түрүнѳ карабастан ишканалардын (бирикмелердин),

уюмдардын, мекемелердин жана жарандардын жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу
органдарынын жана жергиликтүү мамлекеттик администрациянын аракетинин же
аракетсиздигинин натыйжасында пайда болгон бузулган укуктарын калыбына
келтирүү боюнча талаштар, ошондой эле укукка сыйбаган аракеттердин
натыйжасында келтирилген зыяндын ордун толтуруу сотто чечилет.
7272-статья. Ушул Мыйзамдын кү
күчүнѳ киришинин тартиби

Ушул Мыйзам жарыяланган күндѳн тартып күчүнѳ кирет.

Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү, областтардын, райондордун, шаарлардын,
айылдардын, шаарчалардын жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары
жергиликтүү мамлекеттик администрациялары:

- ушул Мыйзамды ишке ашыруу боюнча тиешелүү чараларды кѳрсүн;
- ѳз чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү үч айлык мѳѳнѳттѳ мыйзам актыларын ушул

Мыйзамга ылайык келтирүү боюнча сунуштарын белгиленген тартипте киргизсин.
Тѳмѳнкүлѳр күчүн жоготту деп табылсын:

- "Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү ѳзүн-ѳзү башкаруу жѳнүндѳ" Кыргыз
Республикасынын Закону (Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин
Ведомосттору, 1991-жыл, N 8, 263-ст.);

- "Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү ѳзүн-ѳзү башкаруу жѳнүндѳ" Законду
колдонууга киргизүүнүн тартиби тууралу" Кыргыз Республикасынын Жогорку

Советинин токтому (Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин Ведомосттору,
1991-жыл, N 8, 264-ст.);

- "Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү ѳзүн-ѳзү башкаруу жѳнүндѳ" Кыргыз

Республикасынын Законуна ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ"
Кыргыз Республикасынын Закону (Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин
Ведомосттору, 1991-жыл, N 22, 689-ст.);

- "Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү ѳзүн-ѳзү башкаруу жѳнүндѳ" Кыргыз
Республикасынын Мыйзамына ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү

жѳнүндѳ" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кеңешинин Ведомосттору, 1992-жыл, N 4/1, 168-ст.);

- "Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү ѳзүн-ѳзү башкаруу жѳнүндѳ" Кыргыз
Республикасынын Законуна ѳзгѳртүүлѳр жана толуктоолор киргизүү тууралу"
Кыргыз Республикасынын Законун колдонууга киргизүүнүн тартиби жѳнүндѳ"

Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин токтому (Кыргыз Республикасынын
Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1992-жыл, N 4/1, 169-ст.);

- 1992-жылдын 3-июлундагы N 985-XII "Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү
ѳзүн-ѳзү башкаруу жѳнүндѳ Кыргыз Республикасынын Законунун 25-статьясына
ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү тууралу" Кыргыз Республикасынын Закону;

- "Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү ѳзүн-ѳзү башкаруу жана жергиликтүү
мамлекеттик акимдиктер жѳнүндѳ" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу" Кыргыз Республикасынын

Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин Ведомосттору, 1993жыл, N 2, 59-ст.);

- "Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү ѳзүн-ѳзү башкаруу жана жергиликтүү
мамлекеттик акимдиктер жѳнүндѳ" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

ѳзгѳртүүлѳр киргизүү тууралу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз

Республикасынын Жогорку Советинин Ведомосттору, 1993-жыл, N 3, 94-ст.);

- "Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү ѳзүн-ѳзү башкаруу жана жергиликтүү
мамлекеттик администрация жѳнүндѳ" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
ѳзгѳртүүлѳр жана толуктоолор киргизүү тууралу" Кыргыз Республикасынын

Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1994жыл, N 8, 239-ст.);

- "Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу жана

жергиликтүү мамлекеттик администрация жѳнүндѳ" Кыргыз Республикасынын
Мыйзамына ѳзгѳртүү киргизүү тууралу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

(Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1998-жыл, N 3, 71ст.)

Кыргыз Республикасынын Президенти А. Акаев

Бишкек шаары, Ѳкмѳт Үйү 2004-жылдын 22-майы N 67
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасындагы техникалык жѳнгѳ салуунун негиздери жѳнүндѳ

2004-жылдын 16-апрелинде

Кыргыз Республикасынын Жогорку

Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны
тарабынан кабыл алынган

Ушул Мыйзам тѳмѳндѳгү чѳйрѳлѳрдѳгу укуктук негиздерди белгилейт:

продукцияга, ѳндүрүш процесстерине (усулдарына), сактоого, ташууга, сатып

ѳткѳрүүгѳ, пайдаланууга жана таштандыларды иштетүүлѳргѳ коюлуучу милдеттүү
түрдѳгү талаптарды иштеп чыгууга, кабыл алууга, колдонууга жана аткарууга;
продукцияга, ѳндүрүш процесстерине (усулдарына), сактоого, ташууга, сатып
ѳткѳрүүгѳ, пайдаланууга жана таштандыларды иштетүүлѳргѳ, жумуштарды

аткарууга же кызмат кѳрсѳтүүлѳргѳ коюлуучу талаптарды иштеп чыгуута, кабыл
алууга, колдонууга жана ыктыярдуу негиздеги аткарууга;
шайкештикти баалоолор;

ушул Мыйзам менен жѳнгѳ салынуучу мамилелерге катышуучулардын
жоопкерчиликтери.

Ушул Мыйзамдын аракети мамлекеттик билим берүү стандарттарына жана

бухгалтердик эсеп жана аудитордук иш боюнча эрежелерге (стандарттарга),

эмиссиянын жана баалуу кагаздардын жүгүртүлүшүнүн стандартгарына жана
баалуу кагаздар рыногундагы кесиптик иштин стандартына, баалоочу иштин
стандарттарына жайылтылбайт.

Радиожыштык спекторлордун пайдаланууларына жана башкарууларына коюлуучу
талаптар Кыргыз Республикасынын байланыш жаатындагы Кыргыз

Республикасынын мыйзамдары менен белгиленет жана жѳнгѳ салынат.
I БѲЛҮМ

Жалпы жоболор
1-статья. Негизги тү
түшүнүктѳ
ктѳр
Ушул Мыйзамдын максаттары үчүн тѳмѳндѳгүдѳй түшүнүктѳр колдонулат:

аккредиттѳѳ - шайкештикти баалоо боюнча айкын иштерди аткарууда юридикалык
жактын компетенттүүлүгүн аккредиттѳѳ боюнча органдын расмий таануу аркылуу
жол-жобосу;

продукциялардын, ѳндүрүш процесстеринин (усулдарынын) пайдалануунун,

сактоонун, ташуунун, сатып ѳткѳрүүнүн жана таштандыларды иштетүүлѳрдүн

коопсуздугу (мындан ары - коопсуздугу) - жеке жактардын ѳмүрүнѳ, ден соолугуна,
айлана-чѳйрѳгѳ, анын ичинде жаныбарлардын жана ѳсүмдүктѳрдүн жашоосуна
жана ѳсүшүнѳ, жеке жана юридикалык жактардын мүлкүнѳ, мамлекеттик жана
муниципалдык мүлккѳ зыян келтирүүгѳ байланышкан жол берилбей турган
тобокелдиктин жоктугу;

техникалык регламенттердин талаптарын сактоого мамлекеттик кѳзѳмѳл-

техникалык регламенттердин талаптарын сактоону текшерүү боюнча аткаруу
бийлигинин атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарынын иши;

шайкештикти декларациялоо - даярдоочу (жѳнѳтүүчү) продукциянын техникалык
регламенттердин талаптарына шайкештигин документалдуу ырастоо аркылуу
шайкештикти тастыктоонун формасы;

шайкештик жѳнүндѳ декларация - даярдоочу (жѳнѳтүүчү) ѳзүнүн жүгүртүүгѳ
чыгарган продукциясынын техникалык регламенттердин талаптарына
шайкештигин ырастаган документ;

техникалык регламенттерге шайкештик белгиси - жүтүртүүгѳ чыгарылган

продукцияга техникалык регламенттердин талаптарына шайкештигин белгиленген
тартипте тастыктап, жүгүртүүгѳ чыгарылган продукцияга басылган белги;

шайкештик белгиси - ыктыярдуу сертификаттоонун же улуттук стандарттардын

тутуму менен белгиленген сертификаттоо объектинин талаптарына шайкештиги
жѳнүндѳ сатып алуучуларга маалымдоо үчүн кызмат кыла турган белги;

сыноо - ошол продукциянын процесстин же кызмат кѳрсѳтүүнүн бир нече

мүнѳздѳмѳлѳрүн аныктаган учурда белгиленген жол-жобого ылайык шайкештигин
билдирген техникалык операциялар;

контроль - тийиштүү сыноолор жана чен-ѳлчѳмдѳр менен коштолуучу кѳз салуунун
жана тыянак чыгаруунун жолу менен жүзѳгѳ ашырылуучу шайкештикти баалоонун
формасы;

шайкештикти баалоо боюнча орган - шайкештикти баалоо боюнча иштерди
жүргүзүүчү юридикалык жак;

сертификаттоо боюнча орган - сертификаттоо боюнча иштерди жүргүзүүчү
юридикалык жак;

шайкештикти баалоо - тийиштүү талаптардын аткарылып жаткандыгына тике же

кыйыр түрдѳ аныктоо менен байланышкан иш. Шайкештикти баалоо мамлекеттик

кѳзѳмѳл, аккредиттѳѳ, шайкештикти, контролду, каттоону, экспертизаны, сыноону,
ченѳѳнү, ошондой эле алардын айкалышын тастыктоо формасында жүргүзүлүшү
мүмкүн;

шайкештикти тастыктоо - тѳмѳндѳгүлѳрдү тастыктоочу жолжоболор:

продукциянын, ѳндүрүш процесстеринин (усулдарынын), пайдалануунун,

сактоонун, ташуунун, сатып ѳткѳрүүнүн жана таштандыларды иштетүүнүн,
техникалык регламенттерин, стандарттардын жоболоруна же келишимдин
шарттарына ылайык келишин;

- жумуштарды аткаруунун жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдүн стандарттарынын
жоболоруна же келишимдин шарттарына шайкештигин;

каттоо - шайкештикти баалоонун формасы аркылуу продукциянын, ѳндүрүш
процесстеринин (усулдарынын), сактоонун, ташуунун, сатып ѳткѳрүүнүн,

пайдалануунун жана тиешелүү тизмекке ылайык таштандыларды иштетүүнүн
мүнѳздѳмѳлѳрү кѳрсѳтүлѳт;

тобокелдик - зыяндын оорчулугун эске алуу менен, жеке жактардын ѳмүрүнѳ, ден

соолугуна, айлана-чѳйрѳгѳ, жаныбарлардын жана ѳсүмдүктѳрдүн жашоосуна жана
ѳсүшүнѳ зыян келтирүү ыктымалдуулугу;

сертификаттоо - шайкештикти тастыктоонун формасы, анын жүрүшүндѳ

сертификаттоо боюнча орган продукция, ѳндүрүш процесстери (усулдары), сактоо,
ташуу, сатып ѳткѳрүү, пайдалануу жана таштандыларды иштетүүлѳр, жумуштар
же кызмат кѳрсѳтүүлѳр техникалык регламенттердин белгиленген талаптарына,
стандарттардын жоболоруна, же келишимдин шарттарына шайкештигин
документалдуу түрдѳ ырастайт.

шайкештик сертификаты - сертификатталган продукция, ѳндүрүш процесстери
(усулдары), сактоо, ташуу, сатып ѳткѳрүү, пайдалануу жана таштандыларды

иштетүү, жумуш же кызмат кѳрсѳтүү, техникалык регламенттердин белгиленген
талаптарына, стандарттардын жоболоруна, же келишимдин шарттарына
шайкештикти ырастаган документ;

сертификаттоо тутуму - сертификаттоо боюнча аткарылуучу иштердин,

эрежелеринин, сертификаттоо тутумунун катышуучуларынын жана бүтүндѳй
тутумдун иштѳѳ эрежелеринин жыйындысы;

стандартташтыруу - ѳндүрүш жаатында жана продукцияны жүгүртүүдѳ,

жумуштарды аткарууда жана кызмат кѳрсѳтүүдѳ ыраттуулукту, атаандаштык

жѳндѳмдүүлүктү жогорулатууга багытталган, ыктыярдуулуктун негизинде кѳп
жолку пайдаланууга эсептелген, эрежелерди, жалпы принциптерди,
мүнѳздѳмѳлѳрдү белгилѳѳ боюнча иштер;

стандарт - продукциянын, ѳндүрүш процесстеринин (усулдарынын), сактоону,
ташууну, сатып ѳткѳрүүнү, пайдаланууну жана таштандыларды иштетүүнү,

жумуштарды же кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү ыктыярдуу түрдѳ кѳп жолу пайдалануунун
эрежелери, жалпы принциптери, мүнѳздѳмѳлѳрү белгиленүүчү консенсуска

негизделип иштелип чыккан документ. Стандарт терминологияга, символикага,
теңеактоого, маркирлѳѳгѳ жана (же) этикеттѳѳгѳ карата талаптарды камтышы
мүмкүн;

эларалык стандарт - эларалык уюмдар тарабынан кабыл алынган стандарт;

улуттук стандарт - стандартташтыруу боюнча улуттук органдар тарабынан кабыл
алынган стандарт;

техникалык регламент - техникалык жѳнгѳ салуу объекттерине карата талаптарды
милдеттүү түрдѳ колдонууну жана сактоону белгилѳѳчү Кыргыз Республикасынын
мыйзамы же Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн токтому, эларалык келишим

менен кабыл алынган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнѳ кирген документ;
техникалык жѳнгѳ салуу - продукцияга, ѳндүрүш процесстерине, пайдаланууга,

сактоого, ташууга, сатып ѳткѳрүүгѳ жана таштандыларды иштетүүгѳ милдеттүү

талаптарды белгилѳѳ, колдонуу жана аткаруу жаатындагы мамилелерди укуктук
жѳнгѳ салуу, ошондой эле продукцияга, ѳндүрүш процесстерине, пайдаланууга,

сактоого, ташууга, сатып ѳткѳрүүгѳ жана таштандыларды иштетүүгѳ, жумуштарды
аткарууга же кызмат кѳрсѳтүүгѳ жана шайкештикти баалоо жаатындагы

мамилелерди укуктук жактан жѳнгѳ салууга карата талаптарды ыктыярдуу негизде
белгилѳѳ жана колдонуу жаатында жѳнгѳ салуу;

техникалык жѳнгѳ салуу боюнча ыйгарым укуктуу орган - техникалык жѳнгѳ салуу

жаатындагы Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү тарабынан ыйгарым укук берилген
аткаруу бийлигинин органы.

2-статья. Техникалык жѳ
жѳнгѳ
нгѳ салуунун принциптери
Кыргыз Республикасында техникалык жѳнгѳ салуу тѳмѳндѳгү принциптерге
ылайык жүзѳгѳ ашырылат:

продукцияга, ѳндүрүш процесстерине (усулдарына), сактоого, ташууга, сатып

ѳткѳрүүгѳ, пайдаланууга жана таштандыларды иштетүүлѳргѳ, жумуштарга жана
кызмат кѳрсѳтүүлѳргѳ талаптарды белгилѳѳнүн эрежелеринин бирдейлиги;

техникалык жѳнгѳ салуунун улуттук экономиканын таламдарына жана илимий-

техникалык жактан ѳнүгүү деңеээлине, ошондой эле эларалык ченемдерге жана
эрежелерге шайкештиги;

аккредиттѳѳ боюнча органдардын, сертификаттоо боюнча органдардын жана

контролдоо органдарынын даярдоочулардан, сатуучулардан, аткаруучулардан
жана сатып алуучулардан кѳз карандысыздыгы;

тутумдун бирдейлиги жана аккредиттѳѳ эрежелеринин бирдейлиги;
ченеп-ѳлчѳѳ тутумунун бирдейлиги;

шайкештикти баалоону ѳткѳргѳндѳ сыноонун жана ченеп-ѳлчѳѳ усулдарынын
жана эрежелеринин бирдейлиги;

бүтүмдѳрдүн түрүнѳ жана ѳзгѳчѳлүктѳрүнѳ карабастан техникалык
регламенттердин талаптарын колдонуунун бирдейлиги;

персоналдар тарабынан изилденген чѳйрѳлѳрдѳ атайын даярдалган шайкештикти
милдеттүү баалоо боюнча иштерди ѳткѳрүү;

аккредиттѳѳ жана сертификаттоо чѳйрѳлѳрүндѳ атаандаштыкты чектѳѳгѳ жол
берилбестиги;

техникалык регламенттердин жана сертификаттоо боюнча органдын талаптарын
сактоону текшерүү боюнча атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын

аткаруу бийлигинин иш-милдеттерин бир уюмга кошо аткарууга жол берилбестиги;
аккредиттѳѳ жана сертификаттоо боюнча иш-милдеттерди бир уюмга кошо
аткарууга жол берилбестиги;

техникалык регламенттердин талаптарын сактоого мамлекеттик кѳзѳмѳлдү
бюджеттен сырткары каржылоого жол берилбестиги.
3-статья.

мыйзамдары

Техникалык

жѳ
жѳнгѳ
нгѳ

салуу

жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ

Кыргыз

Республикасынын

1. Техникалык жѳнгѳ салуу жѳнүндѳ мыйзамдар ушул Мыйзамдан, ага ылайык
кабыл алынуучу дагы башка мыйзамдардан, Кыргыз Республикасынын

Президентинин жарлыктарынан жана Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн
токтомдорунан турат.

2. Ушул Мыйзамдын колдонуу чѳйрѳсүнѳ тиешелүү болгон Кыргыз

Республикасынын аймактарында колдонулуп жаткан мыйзамдардын жана дагы
башка ченемдик укуктук актылардын жоболору, ага ылайык кабыл алынган

техникалык регламентке жана ушул Мыйзамга карама-каршы келбеген бѳлүгүндѳ
колдонулат.

3. Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, администрациялык ведомстволор,
дагы башка аткаруу бийлигинин жана жергиликтүү ѳзалдынча башкаруу

органдары сунуш берүү мүнѳзүндѳгү гана техникалык жѳнгѳ салуу жаатындагы
актыларды чыгарууга укуктуу.

4. Эгерде мыйзамда белгиленген тартип менен күчүнѳ кирген, Кыргыз

Республикасы катышкан эларалык келишимде ушул Мыйзамда жана ага ылайык

кабыл алынган техникалык регламентте камтылган башка эрежелер белгиленсе,
анда эларалык келишимдин эрежелери колдонулат.

5. Стандартташтыруу, шайкештикти баалоо боюнча, ошондой эле коргонуу

жагындагы продукцияга жана алар тууралу мамлекеттик жашыруун сырды түзгѳн

маалыматтарга мамлекеттик кѳзѳмѳл жана контроль боюнча документтерди

иштеп чыгуу, кабыл алуу жана колдонуу тартиби Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү
тарабынан белгиленет.
4-статья.

Техникалык жѳ
жѳнгѳ
нгѳ

компетенциясы

салуу

боюнча ыйгарым укуктуу органдын

Техникалык жѳнгѳ салуу жаатында бирдей саясатты ишке ашыруу, ушул

Мыйзамдын талаптарына ылайык техникалык регламенттерди даярдоо, колдонуу
жана кайра кароо боюнча айкындуулукту жана ырааттуулукту камсыз кылуу

максатында Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү тѳмѳндѳгүдѳй милдеттерди жүзѳгѳ
ашырууга аткаруу бийлик органдарына ыйгарым укук берет:

- аткаруу бийлик жана жергиликтүү ѳзалдынча башкаруу органдарынын, илимий
мекемелердин, жарандардын жана алардын бирикмелеринин сунуштарынын

негизинде техникалык регламенттерди даярдоо боюнча ар жылдык программаны
түзүү аркылуу техникалык регламенттерди иштеп чыгуу боюнча ишти

координациялоо жана аны Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнѳ бекитүүгѳ берүү;

- техникалык регламенттердин долбоорлоруна талдоо жүргүзүү боюнча эксперттик
комиссияларында иштерди уюштурууну камсыз кылууга;

- техникалык регламенттерди даярдоо, кабыл алуу, колдонуу жана кайра кароо
иштерин уюштурууну камсыз кылууга;

- техникалык жѳнгѳ салуу жаатындагы эларалык кызматташтыкты ѳнүктүрүү
боюнча сунуштарды даярдоого.

Техникалык жѳнгѳ салуу боюнча ыйгарым укуктуу орган техникалык

регламенттердин талаптарын аткарууга мамлекеттик кѳзѳмѳл боюнча
милдеттерди жүзѳгѳ ашырууга укуксуз.

Техникалык жѳнгѳ салуу боюнча ыйгарым укуктуу орган Бүткүл дүйнѳлүк соода

уюмунун соодадагы техникалык бѳгѳттѳр боюнча Макулдашууларга жана Бүткүл
дүйнѳлүк соода уюмунун жана санитардык жана фитосанитардык чараларды
колдонуу боюнча макулдашууларга ылайык Кыргыз Республикасынын
милдеттенмелеринин аткарылышын камсыз кылат.
II БѲЛҮМ

Техникалык регламенттер
регламенттер
5-статья. Техникалык регламенттерди кабыл алуунун максаттары

1. Техникалык регламенттер коопсуздуктарды камсыз кылуунун тѳмѳндѳгүдѳй
максаттарында гана кабыл алынат:

адамдардын ѳмүрүн жана ден соолугун коргоо боюнча;
айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча;

жаныбарлардын жана ѳсүмдүктѳрдүн жашоосун жана ѳсүшүн коргоо боюнча;

продукцияларды керектѳѳчүлѳрдү адаштырууга алып келген иш-аракеттерди
эскертүү боюнча.

2. Техникалык регламенттерди дагы башка максаттар үчүн кабыл алууга жол
берилбейт.

6-статья. Техникалык
Техникалык регламенттердин тү
түрлѳ
рлѳрү
1. Кыргыз Республикасында:

жалпы техникалык регламенттер;

атайын техникалык регламенттер кабыл алынат.

2. Жалпы техникалык регламент базарга чыгарылган продукциянын, ѳндүрүш
процесстерин (усулдарынын), сактоонун, ташуунун, сатып ѳткѳрүүнүн,

пайдалануунун, таштандыларды иштетүүнүн кандай түрлѳрүнѳ карата болбосун
колдонууга жана сактоого милдеттүү талаптарды камтыйт жана тѳмѳндѳгү
маселелер боюнча кабыл алынат:

машиналарды жана жабдууларды коопсуз пайдалануу жана утилге тапшыруу;
имараттарды жана курулмаларды куруунун коопсуздугу;
биологиялык коопсуздук;
жардыруу коопсуздугу;
нурлануу коопсуздугу;

механикалык коопсуздук;
ѳрт коопсуздугу;

термикалык коопсуздук;
электр коопсуздугу;

экологиялык коопсуздук;

электромагниттик шайкештиги;
ѳнѳр жай коопсуздугу;
химиялык коопсуздук;

ядролук жана радиациялык коопсуздук.

Жалпы техникалык регламент мыйзам менен гана кабыл алынышы мүмкүн.

3. Атайын техникалык регламент продукциянын, ѳндүрүш процесстеринин,

пайдалануунун, сактоонун, ташуунун, сатып ѳткѳрүүнун жана таштандыларды

иштетүүнүн айрым түрлѳрүнүн технологиялык же дагы башка ѳзгѳчѳлүктѳрүн эске
алуучу талаптарды камтыйт.

4. Атайын техникалык регламент продукциянын же ѳндүрүш процесстеринин

(усулдарынын), пайдалануунун, сактоонун, ташуунун, сатып ѳткѳрүүнүн жана

таштандыларды иштетүүнүн айрым түрлѳрүнѳ карата гана кабыл алынат, эгерде
жалпы техникалык регламентте эске алынган, зыян келтирүү тобокелдигинин

даражасы тобокелдин даражасынан жогору болгондугуна байланыштуу жана
жалпы техникалык регламентте кабыл алуу максатгары ушул Мыйзамда

аныкталса. Атайын техникалык регламентти иштеп чыгуунун зарылдыгы жалпы
техникалык регламентте аныкталат.

Атайын техникалык регламент Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн токтому
менен кабыл алынат.

7-статья.
статья. Техникалык регламенттерди колдонуу
1. Зыян келтирүү тобокелдигинин даражасын эске алуу менен техникалык
регламенттер ушул Мыйзамдын 5-статьясынын 1-пунктунда кѳрсѳтүлгѳн

коопсуздуктун бардык түрлѳрүн камсыз кылуу боюнча еңеаз зарыл талаптарын
белгилейт.

2. Техникалык регламенттер тѳмѳнкүлѳрдү да алдынала караштыра алат:

жеке жактардын айрым категорияларын (жашы жетпегендерди, кош бойлуу

аялдарды, бала эмизген энелерди жана майыптарды) коргоону камсыз кылуучу
продукцияга, ѳндүрүш процесстерине (усулдарына), сактоого, ташууга, сатып

ѳткѳрүүгѳ, пайдаланууга жана таштандыларды иштетүүгѳ карата ѳзгѳчѳ, илимий
жактан негизделген талаптарды;

продукцияга, ѳндүрүш процесстерине (усулдарына), сактоого, ташууга, сатып

ѳткѳрүүгѳ, пайдаланууга жана айрым жерлерде таштандыларды иштетүүгѳ карата
ѳзгѳчѳ, илимий жактан негизделген талаптарды, эгерде мындай ѳзгѳчѳ

талаптардын жоктугунан улам климаттык жана географиялык ѳзгѳчѳлүктѳр ушул
Мыйзамдын 5-статьясынын 1-пунктунда кѳрсѳтүлгѳн максатка жетпѳѳгѳ алып
келсе.

3. Ушул же ушуга окшош продукцияга, ѳндүрүш процесстерине (усулдарына),

сактоого, ташуута, сатып ѳткѳрүүгѳ, пайдаланууга жана таштандылардын кайсы
ѳлкѳдѳн жана (же) алардын кайсы жерден келип

чыкканына (жүзѳгѳ ашырылганына) карабастан, аларды иштетүү ушул статьянын

2-пунктунда каралгандан тышкарыда даярдоочу, аткаруучу, сатуучу, сатып алуучу
болуп саналган жактын жана (же) бүтүмдүн ѳзгѳчѳлүктѳрүнѳ же мүнѳзүнѳ карата
бирдей жана бирдей ѳлчѳмдѳгү техникалык регламенттер иштелип чыгат жана
колдонулат.

4. Эларалык стандарттар, ченемдер жана эрежелер техникалык регламенттердин
долбоорлорун иштеп чыгуунун негизи катары толук же жарым-жартылай
пайдаланууга тийиш.

5. Сыноолордун жана ченеп-ѳлчѳѳнүн эрежелери менен усулдары техникалык
регламентте белгиленген тартипте колдонулат.

6. Техникалык регламентти иштеп чыгуунун максатка ылайыктуулугу, ошондой эле
формасын тандоо жана шайкештикти баалоо схемасы ушул Мыйзамдын 5-

статьясынын 1-пунктунда кѳрсѳтүлгѳн максатка жетпей калуу тобокелдигинин

даражасын эске алуу менен аныкталат. Техникалык регламентти кабыл алуунун
максатка ылайыктуулугунун негизделиши түшүндүрмѳ катта жана техникалык
регламентган долбооруна финансы-экономикалык негиздемеде камтылууга
тийиш.

7. Техникалык регламенттердин талаптары ушул Мыйзамдын 5-статьясынын 1-

пунктунда кѳрсѳтүлгѳн максатты жүзѳгѳ ашыруу үчүн еңеаз талап кылынгандан да
кѳбүрѳѳк даражадагы ишкердикти жүзѳгѳ ашырууга тоскоолдуктарды түзбѳшү
керек.

8-статья. Техникалык регламенттердин мазмуну
1. Техникалык регламент продукциянын, ѳндүрүш процесстеринин (усулдарынын),
сактоонун, ташуунун, сатып ѳткѳрүүнүн, пайдалануунун жана таштандыларды
иштетүүнүн аларга жайылтыла турган талаптардын толук тизмегин камтууга
тийиш. Техникалык регламентте тобокелдик даражасын эсепке алуу менен

аныкталуучу шайкештикти баалоонун эрежелери жана формасы (анын ичинде

шайкештикти тастыктаган схемасы), техникалык жѳнгѳ салуунун ар бир объектке
карата шайкештикти баалоонун акыркы мѳѳнѳтү жана (же) терминологияга,

тангактоого, маркировкалоого же этикеткаларга жана аларды басуу эрежелерине
дал келүүнүн ѳзгѳчѳлүктѳрүнѳ, үлгүлѳрдү ылгоого, сыноолорду жүргүзүүгѳ,

мамлекеттик кѳзѳмѳлдү ѳткѳрүүгѳ, сертификаттоо объекттерине сертификаттоо
боюнча органдын контролуна (эгерде бул шайкештикти тастыктоо схемасында

каралган болсо) жана техникалык регламенттердин максатка жетиши үчүн зарыл
болгон жана башка жол-жоболор.

Техникалык регламентти мамлекеттик кѳзѳмѳлдү жүргүзүү боюнча аткаруу

бийлигинин атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы аныктайт. Эгерде
аткаруу бийлигинин атайын ыйгарым укуктуу органы тарабынан ишке

ашырылуучу, техникалык регламентте башка шайкештикти баалоонун милдеттүү
формасы каралган болсо, анда техникалык регламентте аткаруу бийлигинин
айкын мамлекеттик органы аныкталат.

2. Техникалык регламенттерде камтылуучу продукцияга, ѳндүрүш процесстерине
(усулдарына), сактоого, ташууга, сатып ѳткѳрүүгѳ, пайдалануута, шайкештикти
баалоонун формалары менен схемаларына карата милдеттүү талаптар толук

бүткѳрүлгѳн болуп саналат, ал Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында

түздѳн-түз колдонулат жана тийиштүү техникалык регламентке ѳзгѳртүүлѳр жана
толуктоолор киргизүү жолу менен башкача ѳзгѳртүлүшү мүмкүн эмес.

3. Техникалык регламенттер ушул Мыйзамдын 5-статьясынын 1-пунктунда

кѳрсѳтүлгѳн, техникалык регламенттин максатка жетиши камсыз кылынбагандан

тышкары учурларда конструкцияларга жана аткарууларга талаптар камтылбоого
тийиш. Ошол учурлар тажрыйбалардын жана илимий-эксперименталдык
изилдѳѳлѳрдүн негизинде белгиленүүгѳ тийиш.

4. Продукцияга, ѳндүрүш процесстерине (усулдарына), сактоого, ташууга, сатып
ѳткѳрүүгѳ, пайдаланууга жана таштандыларды иштетүү жагындагы техникалык
регламентке киргизилбеген талаптар милдеттүү мүнѳзгѳ ээ боло албайт.

5. Техникалык регламент жол берилген тобокелдин даражасын аныктоого мүмкүн
болбогон, бул продукциянын узак пайдалануудан жыйылган жана башка

факторлорго байланыштуу болуп жеке жактын ѳмүрүнѳ же ден соолугуна зыян
келтирген продукцияларга талаптарды камтый албайт. Мындай учурларда

техникалык регламент мүмкүн болгон зыяндар тууралу жана ѳзү кѳз каранды
болгон факторлор жѳнүндѳ керектѳѳчүлѳргѳ маалымдоо талабын камтышы
мүмкүн.

6. Техникалык регламенттер бѳлѳк ѳлкѳдѳ жана (же) жерде жасалган, анын

ичинде биологиялык коопсуздукту камсыз кылуучу (даярдоочулар пайдаланган
коопсуздукту камсыз кылуу жолуна карабастан) ташып келүүнү, пайдаланууну,
сактоону, ташууну, сатып ѳткѳрүүнү жана таштандыларды иштетүүнү чектѳѳгѳ
карата керек болгон ветеринардык-санитардык жана фитосанитардык еңеаз
чараларды белгилейт.

Продукцияга, аны иштетүү усулдарына жана ѳндүрүшкѳ, продукцияны сыноо жол-

жоболоруна, инспектирлѳѳгѳ, шайкештикти тастыктоого, карантиндик эрежелерге,
анын ичинде жаныбарларды жана ѳсүмдүктѳрдү ташуу менен байланышкан

талаптарга, жаныбарларды жана ѳсүмдүктѳрдү ташыганда ѳмүрүн жана ден
соолугун камсыз кылуу үчүн керектүү материалдар менен камсыз кылууга,

ошондой эле сынамыкка тандап алуу жол-жоболоруна, изилдѳѳ усулдарына жана
тобокелдикти баалоого жана башка техникалык регламенттердин талаптарында
камтылган ветеринардык-санитардык жана фитосанитардык чаралар менен
каралышы мүмкүн.

Ветеринардык-санитардык жана фитосанитардык чаралар илимий

маалыматтардын негизинде, ошондой эле иш жүзүндѳ илимий жактан негизделген
тобокелдиктин даражасын эске алуу менен аныкталган, ветеринардык-санитардык
жана фитосанитардык коргонуу максатында эларалык уюмдардын тиешелүү

эларалык стандарттарын, эрежелерин, ченемдерин жана документтерин эске алуу
менен иштелип чыгат жана колдонулат. Тобокелдиктин даражасын баалоодо
эларалык стандарттар, эрежелер, ченемдер жана Кыргыз Республикасы
катышуучу болуп саналган эларалык уюмдардын башка документтери,

зыянкечтердин жана оорулардын жайылтылышы, ошондой эле жѳнѳтүүчүлѳр

тарабынан ооруларга жана зыянкечтерге, экологиялык шарттарга, экономикалык
кесепеттерге каршы күрѳшүүдѳ колдонулган чаралар, келтирилген зыянды
болтурбоого жумшалган чыгымдын ѳлчѳмү эске алынышы мүмкүн.

7. Эгерде ветеринардык-санитардык жана фитосанитардык чаралар

ветеринардык-санитардык максаттарга жетшпүү жана фитосанитардык коргонуу

үчүн керек болгондо, ал эми тиешелүү илимий негиздѳѳ жетишсиз болсо же зарыл
мѳѳнѳттѳ аны алуу мүмкүн болбосо, продукциянын айрым түрлѳрүнѳ карата

техникалык регламентте каралган ветеринардык-санитардык же фитосанитардык
чаралар, колдо болгон маалыматтардын негизинде, анын ичинде тиешелүү

эларалык уюмдардан, чет мамлекеттердин бийликтеринен алынган маалыматтар
жана башка мамлекеттер тарабынан колдонулган тиешелүү ѳлчѳмдѳгү

маалыматтар же дагы башка маалыматтар колдонулушу мүмкүн. Ушул пункт
менен белгиленген ветеринардык-санитардык же фитосанитардык чаралар

тиешелүү техникалык регламент кабыл алынганга чейин ушул Мыйзамдын 44статьясынын 2-пунктуна ылайык колдонулат.

9-статья. Техникалык регламенттерди иштеп чыгуунун тартиби

1. Кандай гана жеке же юридикалык жак болбосун техникалык регламенттин
долбоорун иштеп чыгуучу (тапшырыкчы) боло алат.

2. Техникалык регламенттин долбоорун иштеп чыгуучу (тапшырыкчы) ѳзүнүн
эсебинен техникалык регламентгин долбоорун иштеп чыккандыгы тууралу
кабарламаны Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн расмий басма сѳз

басылмасында жана жалпы пайдалануудагы электрондук мааалыматтык тутумга
жарыялайт.

Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн расмий басма сѳз басылмасы техникалык
регламенттин долбоорун иштеп чыккандыгы жѳнүндѳ иштеп чыгуучу

(тапшырыкчы) тарабынан берилген кабарламаны ал келип түшкѳн учурдан тартып
отуз күндүн ичинде жарыялоого милдеттүү.

3. Техникалык регламенттин долбоору тууралу кабарламада иштелип чыккан

техникалык регламент кандай продукцияга, ѳндүрүш процесстерине (усулуна),
сактоого, ташуута, сатып ѳткѳрүүгѳ, пайдаланууга жана таштандыларды

иштетүүгѳ жайылтыла тургандыгы жѳнүндѳгү маалымат, аны иштеп чыгуу

зарылдыгынын негиздемеси, документтин түзүмү, эларалык стандарттарга,

ченемдерге жана эрежелерге шайкештиги (шайкеш эместиги), ошондой эле

Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуучу талаптардан, дагы башка

техникалык регламенттерден айырмачылыгы тууралу маалыматтар камтылууга
тийиш.

4. Техникалык регламентти иштеп чыгуучу (тапшырыкчы) таламдаш жактардын
суроо-талабы боюнча аларды талкуулоо үчүн жазуу жүзүндѳ сын-пикирлерин
даярдап алышы үчүн кабарлама жарыяланган учурдан баштап, техникалык
регламенттин долбоорун алуусун камсыз кылышы керек. Техникалык

регламенттин долбоорун талкуулоонун мѳѳнѳтү эки айдан кем болбоого тийиш.
5. Иштеп чыгуучу (тапшырыкчы) таламдаш жактар, алардын арасында кандай
гана юридикалык жактар, жекече ишкерлер, иштери техникалык регламентти

колдонуу чѳйрѳсү менен түздѳн-түз байланышта болгон юридикалык жактардын
бирикмелери (бирликтери, ассоциациялары) болушу мүмкүн, алар менен

техникалык регламенттин долбоорун талкуулашына жараша жазуу жүзүндѳгү сын-

пикирлерин жана сунуштарын эске алуу менен аны жеткире иштѳѳнү камсыз кылат
жана пикир келишпѳѳчүлүктүн тизмегин түзѳт.

6. Иштеп чыгуучу тарабынан кабарлама жарыялоо таламдаш жактар менен

техникалык регламенттин долбоорун талкуулоо, пикир келишпѳѳчүлүктүн (алар
болгондо) тизмегин даярдоо жол-жоболору аткарылгандан кийин техникалык

жѳнгѳ салуунун долбоорлору экспертиза жүргүзүү боюнча ыйгарым укуктуу орган
болгон техникалык жѳнгѳ салуу боюнча эксперттик комиссияларга берилет.

Теңеештик башталыштагы эксперттик комиссиянын курамына аткаруу бийлик

органдарынын, илимий-техникалык уюмдардын, ишкерлердин бирикмелеринин

жана керектѳѳчүлѳрдүн ѳкүлдѳрү кирет. Эксперттик комиссияны түзүүнүн тартиби
жана анын иши Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү тарабынан бекитилет.

Техникалык жѳнгѳ салуу боюнча ыйгарым укуктуу орган эксперттик комиссиянын
жекече курамын бекитет жана алардын иштешин камсыз кылат. Эксперттик
комиссиянын жыйналышы ачык болот.

7. Эксперттик комиссияга экспертиза жүргүзүү үчүн техникалык регламенттин
долбоору, түшүндүрмѳ каттар жана финансы-экономикалык негиздемелер

берилет, аларда иштеп чыгуунун техникалык регламентти кабыл алуунун максатка
ылайыктуулугунун же эларалык стандарттарга, ченемдер менен эрежелерге
шайкеш келбешинин негиздемеси, ошондой эле эларалык стандартгардан,
ченемдер менен эрежелерден четтѳѳнүн жана пикир келишпѳѳчүлүктүн
себептеринин (алар болгондо) тизмеги камтылат.

Эксперттик комиссиянын корутундусу милдеттүү түрдѳ техникалык жѳнгѳ салуу
боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан иштеп чыгуучуга (тапшырыкчыга)
жиберилет.

1010-статья. Жалпы техникалык регламентти кабыл алуунун тартиби
1. Иштеп чыгуучу (тапшырыкчы) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында

белгиленген тартипте мыйзам чыгаруу демилге укугунун субъектисине бардык
коштомо документтери менен бирге долбоорду жиберет.

Ушул Мыйзамдын 9-статьясында белгиленген техникалык регламешти иштеп

чыгуу жол-жобосу сакталбаган учурда, мыйзам чыгаруу демилге укугунун субъекти
белгиленген жол-жобону аткаруу үчүн техникалык регламенттин долбоорун иштеп
чыгуучуга (тапшырыкчыга) кайтарып берүүгѳ милдеттүү.

2. Мыйзам чыгаруу демилге укугунун субъекти белгиленген тартипте жалпы

техникалык регламенттин долбоорун карайт жана аны Кыргыз Республикасынын
Жогорку Кеңешине жиберүү жѳнүндѳ чечим кабыл алат.

3. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Кыргыз Республикасынын

мыйзамдарында белгиленген тартипте жалпы техникалык регламенттин
долбоорун карайт.

4. Жалпы техникалык регламент расмий жарыяланган учурдан тартып алты ай
ѳтмѳйүнчѳ колдонууга киргизилбейт.

1111-статья. Атайын техникалык регламентти кабыл алуунун тартиби
1. Атайын техникалык регламенттин долбоорун иштеп чыгуучу (тапшырыкчы) аны
бардык коштомо документтери менен бирге техникалык жѳнгѳ салуу боюнча
ыйгарым укуктуу органга жѳнѳтѳт.

Ушул Мыйзамдын 9-статьясындагы белгиленген техникалык регламенттин иштеп
чыгуу жол-жобосун сактабаган учурда, техникалык жѳнгѳ салуу боюнча ыйгарым
укуктуу орган белгиленген жол-жобону аткаруу үчүн техникалык регламенттин
долбоорун иштеп чыгуучуга (тапшырыкчыга) кайтарып берүүгѳ милдеттүү.

2. Техникалык жѳнгѳ салуу боюнча ыйгарым укуктуу орган атайын техникалык

регламенттин долбоорун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген
тартипте Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн кароосуна жиберет.

Атайын техникалык регламенттин долбоору эксперттик комиссиянын корутундусу,
түшүндүрмѳ кат, аны кабыл алуунун зарылдыгын негиздѳѳ жана пикир

келишпѳѳчүлүктүн тизмеги (алар болгондо) менен бирге Кыргыз Республикасынын
Ѳкмѳтүнѳ кароого жиберилет.

Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү атайын техникалык регламенттин киргизилген
долбоорун эки айдан ашпаган мѳѳнѳттүн ичинде карап чыгат.

3. Атайын техникалык регламент четке кагылган учурда, ушул Мыйзамдын 9-

статьясында белгиленген талаптарга ылайык жеткире иштѳѳ же долбоор боюнча
ишти токтотуу жол-жобосун ѳткѳргѳнгѳ иштеп чыгуучуга (тапшырыкчыга)
кайтарылып берилет.

4. Атайын техникалык регламент аны расмий жарыяланган учурдан тартып алты
ай ѳтмѳйүнчѳ колдонууга киргизилбейт.

1212-статья. Техникалык регламенттерди
регламенттерди ѳзгѳ
згѳртүү
ртүүн
үүнүн жана жокко чыгаруунун

тартиби

1. Техникалык регламент күчүнѳ кирген күндѳн тартып беш жылдын ичинде

техникалык жѳнгѳ салуу боюнча ыйгарым укуктуу орган техникалык регламенттин,

ушул Мыйзамдын 5-статьясындагы 1-пунктунда кѳрсѳтүлгѳн максаттарга, ошондой
эле эларалык стандарттарга, ченемдерге жана эрежелерге шайкеш келүү
жүйѳсүнѳ экспертиза жүргүзүүнү камсыз кылууга милдеттүү.

2. Эгерде техникалык регламентти кабыл алууну шарттаган жагдайлар жана

максаттар ѳзгѳрүлсѳ же жоюлса, ал ѳзгѳртүүлүгѳ же жокко чыгарылууга тийиш.

Ушул пункттун биринчи абзацында кѳрсѳтүлгѳн жагдайлар түзүлгѳндѳ техникалык
жѳнгѳ салуу боюнча ыйгарым укуктуу орган техникалык регламентти ѳзгѳртүү же
жокко чыгаруу жол-жобосун баштоого милдеттүү.

3. Техникалык регламентке ѳзгѳртүүлѳр менен толуктоолорду иштеп чыгуу

жѳнүндѳ кабарлама техникалык регламентти иштеп чыгуу үчүн белгиленген

тартипте жарыяланат. Техникалык регламентке ѳзгѳртүүлѳр жана толуктоолор

киргизүү техникалык регламентти кайрадан иштеп чыгуу үчүн каралган тартипте
жүзѳгѳ ашырылат.

1313-статья. Техникалык регламенттерди иштеп чыгуунун жана кабыл алуунун

ѳзгѳ
згѳчѳ тартиби

1. Эгерде жеке жактардын, жаныбарлардын жашоосуна жана ѳсүмдүктѳрдүн

ѳсүшүнѳ, айлана-чѳйрѳгѳ, продукцияга, ѳндүрүш процесстерине (усулдарга),
сактоого, ташууга, сатып ѳткѳрүүгѳ, пайдаланууга жана таштандыларды

иштетүүгѳ коопсуздукту камсыз кылуу үчүн түздѳн-түз же тикелей коркунуч

келтире тургандыгы далилденгенде техникалык регламентти токтоосуз кабыл алуу
зарылчылыгы туулса Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү аны элдик талкуусуз эле
кабыл алат.

Бул учурда техникалык регламент Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн токтому

менен колдонууга киргизилет, анда техникалык регламентти токтоосуз колдонууга
киргизүүнүн зарылдыгынын негиздемеси камтылууга тийиш. Бул техникалык
регламенттин колдонуу мѳѳнѳтү бир жылдан ашпоого тийиш.

2. Эгерде, ушул статьянын 1-пунктунда кѳрсѳтүлгѳн техникалык регламент ушул
Мыйзамдын 6-статьясынын 2-пунктунун талаптарына жооп берсе, анда Кыргыз
Республикасынын Ѳкмѳтүнүн ушул техникалык регламенти колдонууга

киргизилиши менен бирге эле, ушул Мыйзамдын 9-статьясынын жоболорун сактоо
менен иштелип чыккан мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кеңешинин кароосуна киргизилет. Ушул Мыйзамдын 9-статьясына ылайык

иштелип чыккан техникалык регламент колдонууга киргизилгенден кийин Кыргыз
Республикасынын Ѳкмѳтүнүн токтому менен колдонууга киргизилген техникалык
регламент күчүн жоготот.

III БѲЛҮМ

Стандартташтыруу
1414-статья. Стандартташтыруунун максаттары
Стандартташтыруу тѳмѳндѳгүдѳй максаттарда жүзѳгѳ ашырылат:
илимий-техникалык прогресске түрткү берүүгѳ;

илимдин, техниканын жана технологиянын ѳнүгүү деңеээлине ылайык
продукциянын, жумуштун жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдүн атаандаштык
жѳндѳмдүүлүгүн жогорулатууга;

табигый ѳзгѳчѳ жана техногендик мүнѳздѳгү кырдаалдардын келип чыгышынын
тобокелдик даражасын эске алуу менен объекттердин коопсуздук деңеээлин
жогорулатууга;

ресурстарды үнѳмдүү жана рационалдуу пайдаланууга;
техникалык жана маалыматтык дал келүүгѳ;

ченѳѳлѳрдүн жана сыноолордун натыйжаларынын салыштырмалуулугуна;
продукциялардын ѳз ара алмашуусуна;

жеке жактардын ѳмүрүнүн жана ден соолугунун, ошондой эле жаныбарлардын
жашоосунун жана ѳсүмдүктѳрдүн ѳсүшүнүн коопсуздугунун деңеээлин

жогорулатууга, жеке жана юридикалык жактардын мүлктѳрүнѳ, мамлекеттик жана
муниципалдык мүлктѳргѳ, айлана-чѳйрѳгѳ, анын ичинде техникалык
регламенттердин талаптарынын аткарылышына кѳмѳк кѳрсѳтүү.
1515-статья. Стандартташтыруу принциптери
1. Кыргыз Республикасында стандартташтыруу тѳмѳндѳгүдѳй принциптерге
ылайык жүзѳгѳ ашырылат:

стандарттарды колдонуунун ыктыярдуулугуна;

стандарттарды иштеп чыгууда, кабыл алууда, айкалыштырууда жана колдонууда
бардык таламдаш жактардын кызыкчылыктарын толук эске алуусуна;

улуттук стандарттарды даярдоо үчүн эларалык стандарттарды, ченемдерди жана
эрежелерди негиз катары пайдаланууга;

продукцияны ѳндүрүүгѳ жана жүгүртүүгѳ, жумуштарга жана кызмат кѳрсѳтүүлѳргѳ
тоскоолдуктардын түзүлүшүнѳ жол берилбестигине;

бирдей үлгүдѳгү стандарттарды колдонуу үчүн шарттарды камсыз кылууга.

2. Ушул жана ушуга окшош продукцияга, ѳндүрүш процесстерине (усулдарга),
сактоого, ташууга, сатып ѳткѳрүүгѳ, пайдаланууга жана таштандыларды

иштетүүлѳргѳ, алардын кайсы ѳлкѳдѳ жана (же) жерде жасалганына (жүзѳгѳ

ашырылганына), бүтүмдүн мүнѳзүнѳ же ѳзгѳчѳлүктѳрүнѳ жана (же) даярдоочу,

аткаруучу, сатуучу, сатып алуучу жактардан болгонуна карабастан, стандарттар
бирдей үлгүдѳ иштелип чыгат жана бирдей даражада колдонулат.
1616-статья. Стандартташтыруу боюнча документтер
Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуучу стандартташтыруу боюнча
документтерге тѳмѳндѳгүлѳр кирет:

Кыргыз Республикасынын улуттук стандарттары;

стандартташтыруу эрежелери, стандартгаштыруу жаатындагы ченемдер жана
сунуштамалар;

эларалык (региондук) стандарттар;

башка ѳлкѳлѳрдүн улуттук стандарттары;
уюмдардын стандарттары.

Эларалык (региондук) стандарттар жана башка ѳлкѳлѳрдүн стандарттары Кыргыз
Республикасындагы стандартташтыруу боюнча улуттук орган белгилеген

стандартташтыруу боюнча усулга ылайык улуттук документ катарында кабыл
алынат.

1717-статья.
статья. Стандартташтыруу боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук

органы, стандартташтыруу боюнча техникалык комитеттер

1. Стандартташтыруу боюнча улуттук орган Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү

тарабынан аныкталат. Стандартташтыруу боюнча улуттук орган юридикалык жана
жеке жактар, аткаруу бийлик органдары милдеттүү түрдѳ аткарууга тийиш болгон
ченемдик актыларды басып чыгарууга ыйгарым укугу жок.

2. Стандартташтыруу боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук органы:
улуттук стандарттарды бекитет;

улуттук стандарттарды иштеп чыгуунун программасын кабыл алат;
улуттук стандарттардын долбоорлоруна экспертиза уюштурат;

стандартташтыруунун улуттук тутумунун улуттук экономиканын таламдарына жана
илимий-техникалык прогресстин ѳнүгүшүнѳ шайкештигин камсыз кылат;

улуттук стандарттардын, стандартташтыруу боюнча эрежелердин, ченемдердин

жана сунуштамалардын эсебин алат жана таламдаш адамдардын аларды алуусун
уюштурат;

стандартташтыруу боюнча техникалык комитеттердин иштерин координациялайт;
улуттук стандарттарга шайкештик белгисинин сүрѳттѳлүшүн бекитет;

эларалык жана региондук уюмдарда стандартташтыруу боюнча иштерди жүзѳгѳ
ашырган Кыргыз Республикасынын ѳкүлү болот;

эларалык (региондук) стандарттарды жана башка ѳлкѳлѳрдүн улуттук

стандарттарын Кыргыз Республикасынын стандартташтыруу боюнча улуттук
документи катары кабыл алуунун усулун белгилейт;

улуттук стандарттарды басып чыгарууну жана расмий басылмаларды таратууну
координациялайт.

Ушул статьянын максаты катарындагы улуттук стандарттын расмий басылмасы
дегенде полиграфиялык ыкма менен же электрондук басылма түрүндѳ
мамлекеттик жана расмий тилдеги басылманы түшүнүү керек.

3. Стандартташтыруу боюнча улуттук орган стандартташтыруу боюнча техникалык
комитеттерди түзүүнүн жана алардын иштеринин тартибин бекитет.

Стандартташтыруу боюнча техникалык комитеттин жыйналышы ачык болот.
Стандартташтыруу боюнча техникалык комитеттин тутумуна теңеештик

башталышта аткаруу бийлик органдарынын, илимий-техникалык уюмдардын жана
ишкерлер менен керектѳѳчүлѳрдүн бирикмелеринин ѳкүлдѳрү киргизилет.

1818-статья.
статья. Улуттук стандарттарды иштеп чыгуу, кабыл алуу жана колдонуу
Улуттук стандарттарды иштеп чыгуунун, кабыл алуунун, колдонуунун, эсебин
алуунун, ошондой эле ѳзгѳртүүнүн жана жокко чыгаруунун тартиби ушул

Мыйзамдын 14-статьясынын жобосуна ылайык стандартташтыруу боюнча улуттук
орган тарабынан, ошондой эле стандартташтыруу боюнча эларалык уюмдар

тарабынан кабыл алынган стандартташтыруу боюнча эрежелердин, ченемдердин,
сунуштоолордун Бүткүл дүйнѳлүк соода уюмунун соода жагындагы техникалык
бѳгѳттѳр боюнча Макулдашуунун жоболорунун негизинде белгиленет.
1919-статья. Уюмдардын стандарттары
Уюмдардын стандарттары алар тарабынан эларалык жана улуттук ченемдерге
ылайык иштелип чыгат, бекитилет жана ѳзалдынча колдонулат.

IV БѲЛҮМ

Шайкештикти тастыктоо
2020-статья. Шайкештикти
Шайкештикти тастыктоонун максаттары
Шайкештикти тастыктоо тѳмѳндѳгү максаттарда жүзѳгѳ ашырылат:

продукциялардын, ѳндүрүш процесстеринин (усулдарынын), пайдалануулардын,
сактоолордун, ташуулардын, сатып ѳткѳрүүлѳрдүн, таштандыларды

иштетүүлѳрдүн техникалык регламенттерге же стандарттардын жоболоруна же
келишимдердин шарттарына шайкештигин ырастоо;

иштерди аткарууну же кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү стандарттардын жоболоруна же
келишимдин шарттарына шайкештигин ырастоо;

продукцияларды, иштер менен кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү теңеоо жагынан сатып
алуучуларга кѳмѳк кѳрсѳтүү;

ата мекендик жана эларалык рыноктордо продукциялардын, иштердин жана
кызмат кѳрсѳтүүлѳрдүн атаандаштык жѳндѳмдүүлүгүн жогорулатуу;

Кыргыз Республикасында товарлардын эркин алып ѳтүшүн камсыз кылуу үчүн,
ошондой эле эларалык экономиканын, илимий-техникалык жана эларалык
сооданын кызматташтыгына катышуу үчүн шарттарды түзүү.
2121-статья. Шайкештикти тастыктоо принциптери
1. Шайкештикти тастыктоо тѳмѳндѳгү принциптердин негизинде жүзѳгѳ ашырылат:
бардык таламдаш жактар үчүн шайкештикти тастыктоо жол-жоболорун
жүргүзүүнүн тартиби жѳнүндѳ маалыматтардын ачыктыгы жана алуу
мүмкүнчүлүгү;

объекттерге карата техникалык регламенттердин талаптары болбогондо

шайкештикти милдеттүү түрдѳ тастыктоону колдонууга жол берилбестиги;

сертификаттоо боюнча органдардын даярдоочулардан, сатуучулардан жана
сатып алуучулардан кѳз карандысыздыгы;

тиешелүү техникалык регламентте айкын продукцияга карата шайкештикти

милдеттүү түрдѳ тастыктоонун формасынын жана схемасынын толук бүткѳрүлгѳн
тизмегин белгилѳѳгѳ;

айкын продукцияга карата шайкештикти милдеттүү түрдѳ тастыктоонун формасы
менен схемасын билдирүүчү тарабынан тандап алуу мүмкүнчүлүгү;

шайкештикти тастыктоо жол-жобосун жүргүзүүнүн мѳѳнѳтүн жана билдирүүчүнүн
чыгымдарын мүмкүн болушунча азайтуусу;

шайкештикти тастыктоодо ыктыярдуу жол-жободон ѳтүүгѳ билдирүүчүлѳрдү
мажбурлоого жол берилбестиги;

билдирүүчүлѳрдүн мүлктүк таламдарын, анын ичинде шайкештикти тастыктоо

жол-жобосунун жүрүшүндѳ алынган маалыматтарга карата коммерциялык сырды
сактоо жолу менен коргоого;

сертификаттоо боюнча ишти мамлекеттик кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашыруу менен бирге
жүргүзүүгѳ жол берилбестиги;

2. Шайкештикти тастыктоо жол-жоболору, ушул же ушуга окшош продукцияларга,
ѳндүрүштүк процесстерине (усулдарга), сактоолорго, ташууларга, сатып

ѳткѳрүүлѳргѳ, пайдаланууларга жана алар жасалган ѳлкѳгѳ жана (же) (жүзѳгѳ

ашкан) жерине кѳз карандысыз бүтүмдүн мүнѳзүнѳ же ѳзгѳчѳлүгүнѳ жана (же)
даярдоочу, аткаруучу, сатуучу, сатып алуучу экендигине карабастан, бирдей
үлгүдѳ жана бирдей деңеээлде иштелип чыгат жана колдонулат.

3. Шайкештикти тастыктоо эрежелери менен жол-жоболору бир беткей иштелип
чыгат жана кабыл алынат жана импорттолуучу продукциялар үчүн да бирдей
колдонулат.

2222-статья. Шайкештикти тастыктоонун формалары
1. Кыргыз Республикасында шайкештикти тастыктоо ыктыярдуу же милдеттүү
түрдѳ болушу мүмкүн.

2. Шайкештикти тастыктоо ыктыярдуу сертификаттоо формасында жүзѳгѳ
ашырылат.

3. Кыргыз Республикасынын аймагында милдеттүү түрдѳгү шайкештикти
тастыктоо тѳмѳндѳгүдѳй формада жүзѳгѳ ашырылат:

шайкештик жѳнүндѳгү декларацияны (шайкештикти декларациялоону) кабыл алуу
менен;

сертификаттоо менен.

4. Шайкештикти тастыктоонун эрежелери менен жол-жоболорун иштеп чыгуунун,
кабыл алуунун жана колдонуунун, жүргүзүлгѳн иштердин эсебин алуу тартиби
Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү тарабынан аныкталат жана Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан бекитилет.
2323-статья. Шайкештикти ыктыярдуу тастыктоо

1. Шайкештикти милдеттүү түрдѳ тастыктоо билдирүүчүнүн жана сертификаттоо
боюнча органдын ортосундагы келишимдин шарттарындагы билдирүүчүнүн
демилгеси боюнча жүзѳгѳ ашырылат. Шайкештикти ыктыярдуу тастыктоо
стандарттарга, сертификаттарга, сертификаттоонун тутумдарына жана

келишимдердин шарттарына шайкештигин белгилѳѳ үчүн жүзѳгѳ ашырылышы
мүмкүн.

2. Сертификаттоо боюнча орган:

шайкештикти ыктыярдуу тастыктоо объекттердин шайкештигин тастыктоону
жүзѳгѳ ашырат;

ыктыярдуу сертификаттоодон ѳткѳн объекттерге шайкештик сертификатын берет;
эгерде шайкештик белгисин колдонуу ыктыярдуу сертификатоонун тиешелүү

тутуму аркылуу каралса, билдирүүчүлѳргѳ шайкештик белгисин колдонууга укук
берет;

шайкештик сертификатынын колдонулушун токтото турат же токтоттурат.

3. Ыктыярдуу сертификаттоо тутуму юридикалык жак жана (же) жеке ишкерлер же
бир нече юридикалык жак жана (же) жеке ишкерлер тарабынан түзүлүшү мүмкүн.
Ыктыярдуу сертификаттоонун тутумун түзгѳн жак же жактар сертификатталууга

тийиш болгон объекттердин тизмегин жана алардын мүнѳздѳмѳлѳрүн белгилейт,

ыктыярдуу сертификаттоо, иштерди жана аларга тѳлѳп берүү тартибин ыктыярдуу
сертификаттоонун бул тутумунун катышуучуларын аныктайт. Сертификаттоо
тутумунда шайкештик белгисин колдонуу каралышы мүмкүн.

4. Шайкештик тастыкталбаган объекттерди шайкештик белгиси менен
маркировкалоого жол берилбейт.

2424-статья. Шайкештикти милдеттүү
милдеттүү түрдѳ
рдѳ тастыктоо
1. Шайкештикти милдеттүү түрдѳ тастыктоо тиешелүү техникалык регламент
белгиленген учурларда гана жүргүзүлѳт.

2. Шайкештикти милдеттүү түрдѳ тастыктоонун объектиси Кыргыз

Республикасынын аймагында жүгүртүлүүгѳ түшкѳн жана техникалык регламенттин
талаптарына карата түшкѳн гана продукция болушу мүмкүн.

3. Шайкештиги милдеттүү түрдѳ тастыкталууга тийиш болгон продукциялар

техникалык регламенттин талаптарына ылайык келишин тастыктаганда Кыргыз
Республикасынын рыногуна уруксат берилет.

Шайкештиги милдеттүү түрдѳ тастыкталуута тийиш болгон тастыктоочу документи
жок продукцияларды жарнамалоого тыюу салынат.

4. Айкын продукциялар, жол-жоболор жана шайкештикти тастыктоонун

схемаларына карата шайкештикти милдеттүү түрдѳ тастыктоонун формасы,

техникалык регламенттин максаттарга жетпеген тобокелдик даражасын эске алуу
менен техникалык регламентте гана белгилениши мүмкүн.

5. Шайкештик жѳнүндѳ декларация жана шайкештик сертификаты Кыргыз
Республикасынын бардык аймактарында бирдей күчкѳ ээ.

6. Иштерге акы тѳлѳѳ билдирүүчү тарабынан жүзѳгѳ ашырылат жана шайкештикти
милдеттүү түрдѳ тастыктоо боюнча жүргүзүүгѳ кеткен иш жүзүндѳгү чыгымдардан
чогултулат. Мындай иштердин наркы жергиликтүү ѳндүрүүчүлѳр жана
импорттоочулар үчүн бирдей болууга тийиш.

Шайкештикти милдеттүү түрдѳ тастыктоо жүргүзүүгѳ кеткен билдирүүчүнүн

чыгымдалган каражатынын суммасы продукциянын ѳздүк наркына тиешелүү
болот.

2525-статья. Шайкештикти декларациялоо
1. Шайкештикти декларациялоо, эгерде ал техникалык регламентте каралган

болсо, тѳмѳндѳгүдѳй жолдор менен жүзѳгѳ ашырылат:

ѳзүнүн далилдѳѳлѳрүнѳ негизденген шайкештик жѳнүндѳ декларация кабыл алуу
менен;

ѳзүнүн далилдѳѳлѳрүнѳ жана үчүнчү жактын катышуусу менен алынган

далилдерге негизденип шайкештик жѳнүндѳ декларация кабыл алуу менен.
Айкын продукцияга карата декларациялоо ыкмасы тиешелүү техникалык
регламентке ылайык гана белгиленет.

2. Ѳзүнүн далилдеринин негизинде декларациялоодо декларацияны кабыл алган
даярдоочу (жѳнѳтүүчү) продукциянын техникалык регламенттердин талаптарына
шайкештигин тастыктоо максатында ѳз алдынча далилдѳѳ базасын түзѳт. Далил
катары техникалык документтер, декларациялануучу продукциянын техникалык

регламенттердин талаптарына шайкештиги жѳнүндѳгү билдирүүгѳ негиз болгон
ѳздүк сыноолордун жана чен-ѳлчѳмдѳрдүн натыйжалары жана (же) башка
документтер пайдаланылышы мүмкүн.

3. Ѳзүнүн далилдеринин жана үчүнчү тараптын катышуусу менен алынган

далилдердин негизинде шайкештикти декларациялоодо декларацияны кабыл

алган даярдоочу (жѳнѳтүүчү) ѳзүнүн тандоосу боюнча тѳмѳндѳгү схемалардын
бирин пайдаланат:

ушул статьянын 2-пунктунда каралган тартипте түзүлгѳн ѳздүк далилдерди
толуктап, декларацияны кабыл алган жак, аккредиттелген сыноо

лабораториясында ѳткѳрүлгѳн декларацияланган продукцияны сыноо
протоколдорун техникалык документтердин комплектине киргизет;

ушул статьянын 2-пунктунда каралган тартипте түзүлгѳн ѳздүк далилдерди

толуктап, декларацияны кабыл алган даярдоочу (жѳнѳтүүчү) сертификаттоо

объектисинин артынан сертификаттоо боюнча органдын сертификат беришин

контролдоону караштырган тиешелүү сапат тутумунун сертификатын берет. Сапат

тутумунун сертификаты кандай продукцияга карата болбосун декларацияны кабыл
алууда далилдердин курамында пайдаланылышы мүмкүн.

4. Шайкештик жѳнүндѳгү декларация тѳмѳндѳгүлѳрдү камтууга тийиш:
продукциянын аталышын;

билдирүүчүүнүн (декларанттын) аталышын жана турган жерин;
продукцияны даярдоочунун аталышын жана турган ордун;

техникалык регламенттин (анын эларалык (региондук) эквивалентинин)
аталышын, анын бул талаптарга шайкештик келиши тастыкталат;

продукцияны белгилүү бир максатка пайдаланганда декларацияны кабыл алган
даярдоочу (жѳнѳтүүчү) аны коопсуз деп билдиргенде жана алар тарабынан

продукциянын техникалык регламенттердин талаптарына шайкештигин камсыз
кылуу боюнча чаралар кѳрүлгѳндѳ;

шайкештикти тастыктоо үчүн колдонулган, декларациялоо схемасын кѳрсѳтүүнү;

ѳткѳрүлгѳн сыноолор, сапат тутумунун сертификаты, ошондой эле продукциянын
тиешелүү техникалык регламентке шайкештигин далил катары пайдаланылган
документтер тууралу маалыматы;

билдирүүчүнүн (декларанттын) койгон колу;

техникалык регламентте каралган дагы башка маалыматтар;

Декларациянын колдонулган мѳѳнѳтү техникалык регламент менен аныкталат.
5. Шайкештик жѳнүндѳгү декларациянын формасы Кыргыз Республикасынын
Ѳкмѳтү тарабынан аныкталат.

2626-статья. Сертификаттоо шайкештикти милдеттүү
милдеттүү тастыктоо формасы катары
1. Сертификаттоо, шайкештикти милдеттүү түрдѳ тастыктоо формасы катары
сертификаттоо боюнча органга билдирүүчүнүн кайрылышына жараша жүзѳгѳ

ашырылат. Айкын продукцияларды сертификаттоо үчүн колдонулуучу

сертификаттоонун схемасы тиешелүү техникалык регламент тарабынан
аныкталат.

Продукциянын техникалык регламенттердин талаптарына шайкештиги

сертификаттоо боюнча орган тарабынан билдирүүчүгѳ берген шайкештик
сертификаты менен тастыкталат.

2. Шайкештик сертификатында тѳмѳндѳгүлѳр кѳрсѳтүлѳт:
билдирүүчүнүн аталышы жана турган жери;

шайкештикти тастыктаган объекттин аталышы;

сертификаттоодон ѳткѳн продукцияны даярдоочунун аталышы жана турган жери;

шайкештик сертификатын берген сертификаттоо боюнча органдын аталышы жана
турган жери;

дал келишине мүмкүндүк берген сертификаттоонун объекти тууралу маалыматтар;
ѳткѳрүлгѳн сыноолор тууралу маалыматтар;

тиешелүү техникалык регламентке продукциянын шайкештигин далилдѳѳ

иретиндеги сертификаттоо боюнча органга билдирүүчүнүн берген документтери
катары маалыматтар;

техникалык регламенттин аталышы анын талаптарына шайкештигин
сертификаттоо ѳткѳрүлгѳндүгүн;

шайкештик сертификатын колдонуу мѳѳнѳтү.

Шайкештик сертификатынын колдонуу мѳѳнѳтү техникалык регламент тарабынан
аныкталат.

3. Шайкештиги милдеттүү түрдѳ тастыкталган сертификаттын формасы Кыргыз
Республикасынын Ѳкмѳтү тарабынан бекитилет.

2727-статья. Шайкештикти милдеттүү
милдеттүү түрдѳ
рдѳ тастыктоо формасы катарында

сертификаттоону уюштуруу

1. Сертификаттоо шайкештикти милдеттүү түрдѳ тастыктоо формасы катары
сертификаттоо боюнча аккредиттелген орган тарабынан жүзѳгѳ ашырылат.
2. Сертификаттоо боюнча орган:

сыноолорду ѳткѳрүү үчүн сертификатталуучу продукцияларга ылгоону жүзѳгѳ

ашырат, эгерде бул сертификаттоонун тиешелүү схемасында каралган болсо;
сертификатталуучу продукцияга сыноо ѳткѳрүү үчүн аккредиттелген сыноо
лабораторияларын пайдаланат;

сертификаттоо объекттерине контроль жүргүзѳт, эгерде мындай контроль
тиешелүү сертификаттоо схемасында каралган болсо;

аларга берилген шайкештик сертификатынын колдонулушун токтото турат же
жокко чыгарат;

сертификаттоону жүргүзүүнүн тартиби жѳнүндѳ билдирүүчүгѳ кабар берүүнү
камсыз кылат;

берилген шайкештик сертификаттарынын реестрин алып барат.

3. Шайкештикти милдеттүү түрдѳ тастыктоонун формасы катары сертификат

боюнча иштерди жүргүзгѳндѳгү сыноолор аккредиттелген сыноо лабораториялары
тарабынан жүзѳгѳ ашырылат.

Аккредиттѳѳнүн ѳз жаатынын чегинде сыноо лабораториялары продукцияга сыноо
ѳткѳрүшѳт.

Сертификаттоо боюнча орган сертификаттоо ѳткѳрүү тууралу табыштама менен
кайрылган жак жѳнүндѳ сыноо лабораториясына маалымат берүүгѳ укуксуз.

4. Сыноонун натыйжалары тиешелүү протоколдор менен жол-жоболоштурулат,

анын негизинде сертификаттоо боюнча орган шайкештик жѳнүндѳ чечим кабыл
алат же жүйѳлѳштүрүү менен шайкештик сертификатын берүүдѳн баш тартат.
2828-статья. Техникалык регламенттерге шайкештик белгиси
1. Ушул Мыйзамдын 30-статьясынын 3-пунктунда каралган учурларды

кошпогондо, шайкештик техникалык регламенттердин талаптары менен

тастыкталган продукция техникалык регламентке шайкештик белгиси менен
маркировкаланат. Техникалык регламенттерге шайкештик белгисинин

сүрѳттѳлүшү Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү тарабынан белгиленет.

2. Техникалык регламенттерге шайкештик белгисин маркировкалоо билдирүүчү

тарабынан ѳз алдынча, ушул статьянын 1-пунктуна ылайык ага еңеайлуу болгон
ыкма менен жүзѳгѳ ашырылат.

Продукцияга карата техникалык регламенттерге шайкештик белгисин техникалык
регламенттердин талаптарына шайкештиги тастыкталбаса, колдонууга жол
берилбейт.

Техникалык регламенттердин талаптарына жооп бербеген продукцияга шайкештик
белгисин колдонууга жол берген жактар Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында каралган жоопкерчиликке тартылышат.

2929-статья. Кыргыз Республикасынын
Республикасынын аймагына шайкештиги милдеттүү
милдеттүү түрдѳ
рдѳ

тастыкталууга тийиш болгон продукцияны ташып келүү
келүүн
үүнүн шарттары

1. Товарларды ээсинен ажыратуу же аны Кыргыз Республикасынын бажы

аймагында турганына жараша пайдалануу мүмкүнчүлүгүн караган, бажы режими

астындагы шайкештик милдеттүү түрдѳ тастыкталууга тийиш болгон продукцияны
жайгаштыруу үчүн бажы органдары бажы декларациясы менен бирге ушул

Мыйзамдын 30-статьясына ылайык таанылган шайкештик декларациясын же
шайкештик сертификатын беришет.

2. Ушул статьянын 1-пункту колдонула турган Тышкы экономикалык иштин

Товардык номенклатурасынын 10 белгинин деңеээлиндеги коддорун, анын зарыл
түшүндүрмѳлѳрүн, ошондой эле сертификация боюнча аккредиттелген

органдардын жана тастыктоочу документтердин аталышын кѳрсѳтүү менен бажы

жагынан жол-жоболоштуруунун максаттары үчүн продукциянын айкын түрлѳрүнүн

тизмеси техникалык регламентгердин негизинде Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү
тарабынан бекитилет.

Зарылчылыкка жараша, бирок жылына кеминде бир жолу Кыргыз

Республикасынын бажы аймагынан ѳтүп баратканда ушул статьянын 1-пунктуна
шайкештик кѳрсѳтүлѳ турган продукциянын тизмесин Кыргыз Республикасынын
Ѳкмѳтү техникалык регламенттердин негизинде түзѳт жана жарыялайт.
3. Шайкештик милдеттүү түрдѳ тастыкталууга тийиш болгон Кыргыз

Республикасынын бажы аймагына ташылып келинген жана бажы режимине

жайгаштырылган, аны ээликтен ажыратуу мүмкүнчүлүгү караштырылбаган, ушул
статьянын 1 жана 2-пункттарынын жоболоруна ылайык аныкталуучу продукция
ушул статьянын 1-пунктунда кѳрсѳтүлгѳн шайкештик жѳнүндѳ документтерин

берүүсүз эле Кыргыз Республикасынын бажы органдары тарабынан чыгарылат.
4. Шайкештиги милдеттүү түрдѳ тастыкталууга тийиш болгон жана ушул

статьянын 2-пунктунун жоболоруна ылайык аныктала турган продукцияны Кыргыз
Республикасынын бажы аймагына ташып келүүнүн тартиби Кыргыз
Республикасынын Ѳкмѳтү тарабынан бекитилет.

3030-статья. Шайкештикти тастыктоонун натыйжаларын таануу
1. Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинген продукциянын

шайкештигин тастыктоонун натыйжаларын таануу тѳмѳндѳгү принциптердин
негизинде жүзѳгѳ ашырылат:

- соодада ашкере тоскоолдуктардын түзүлүшүнѳ жол берилбестигин;

- жѳнѳкѳйлѳштүрүлгѳн, так жана ачык-айкын жол-жоболорду түзүү жана алардын
келип чыгышына билдирүүчүнүн чыгымдарын жана мѳѳнѳттѳрүн мүмкүн
болушунча азайтуусун;

- кошумча талаптарды жана сыноолорду киргизүүгѳ, ошондой эле мамлекеттик

жана ыйгарым укуктуу дагы башка органдар тарабынан аракеттерди кайталоого
жол берилбестигин.

2. Кыргыз Республикасынын аймагынын чегинен тышкары алынган, шайкештикти
тастыктоо, шайкештик белгисин тастыктоо, продукцияны сыноолордун

протоколдору жѳнүндѳгү документтер, Кыргыз Республикасынын эларалык
келишимдерине ылайык таанылат.

Эларалык келишимдер жок болгондо шайкештикти тастыктоонун жыйынтыктарын
жана шайкештик белгисин таануу Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү тарабынан
белгиленген тартипте жүргүзүлүшү мүмкүн.

3. Кыргыз Республикасынын аймагында таанууга ээ болгон шайкештик

белгилерин техникалык регламенттерге шайкеш келген белгилер менен
маркировкалоо талап кылынбайт.
3131-статья.

Шайкештикти

милдеттүү
милдеттүү

билдирүү
билдирүүч
үүчүнүн укугу менен милдеттери

түрдѳ
рдѳ

тастыктоо

жаатындагы

1. Билдирүүчү тѳмѳндѳгүлѳргѳ укуктуу:

тийиштүү техникалык регламенттин ошол продукция үчүн каралган формалар
менен схемалардын ичинен шайкештикти тастыктаган форма менен схеманы
тандап алууга;

билдирүүчү сертификаттоого ниеттенип аккредиттѳѳ жаатында продукцияны
камтыган сертификаттоо боюнча аккредиттелген кайсы гана орган болбосун
сертификаттоо боюнча иштерди жүргүзүү үчүн кайрылууга;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сертификаттоо боюнча

органдардын жана аккредиттелген сыноо лабораторияларынын укукка жат

аракеттерине даттанулары менен аккредиттѳѳ боюнча органга кайрылууга;

техникалык жѳнгѳ салуу боюнча ыйгарым укуктуу органдын, атайын ыйгарым

укуктуу мамлекеттик органдардын, сертификаттоо боюнча органдардын жана
сыноо лабораторияларынын аракеттерине сот тартибинде даттанууга.
2. Билдирүүчү тѳмѳндѳгүлѳргѳ милдеттүү:

продукциянын техникалык регламенттин талаптарына шайкештигин камсыз
кылууга;

шайкештикти тастыктоо жол-жоболору жүргүзүлгѳндѳн кийин гана шайкештиги
милдеттүү түрдѳ тастыкталууга тийиш болгон продукцияны чыгарууга;

мамлекеттик кѳзѳмѳлдүн атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарына,

ошондой эле таламдаш жактарга продукциянын шайкештигин милдеттүү түрдѳгү

талаптарга документалдуу тастыктамасын (шайкештик жѳнүндѳ декларацияны же
шайкештик сертификатын же алардын кѳчүрмѳсүн) берүүгѳ;

эгерде шайкештик сертификатынын, же шайкештик жѳнүндѳ декларациянын
аракети токтотула турса, же жокко чыгарылса, продукция ѳндүрүүнү токтото
турууга же токтоттурууга;

тиешелүү техникалык регламенттердин талаптарына продукцияга карата шайкеш
келбѳѳлѳрдүн келип чыккандыгы аныкталса, шайкештиги тастыктоодон ѳткѳн
продукцияны чыгарууну соттун чечиминин негизинде токтотууга.
V БѲЛҮМ

Аккредиттѳѳ
Аккредиттѳѳ
3232-статья. Аккредиттѳѳ
Аккредиттѳѳн
ѳѳнүн максаттары
Шайкештикке баа берүү боюнча органдарды, анын ичинде сыноо жана ченепѳлчѳѳ лабораторияларын аккредиттѳѳ тѳмѳндѳгүдѳй максаттарда жүзѳгѳ
ашырылат:

алардын компетенттүүлүгүн тастыктоо;

аларга болгон ишенимди камсыз кылуу;

алардын ишинин натыйжаларын таануу үчүн шартгарды түзүү.
3333-статья. Аккредиттѳѳ
Аккредиттѳѳн
ѳѳнүн принциптери
1. Аккредиттѳѳ тѳмѳндѳгүдѳй принциптердин негизинде жүзѳгѳ ашырылат:

ыктыярдуулуктун;

аккредиттѳѳ эрежелеринин ачыктыгынын жана жетимдүүлүгүнүн;

аккредиттѳѳнү жүзѳгѳ ашырган органдын компетенттүүлүгүнүн жана
адилеттүүлүгүнүн;

атандаштыктын чектелишине жана шайкештикти баалоо боюнча аккредиттѳѳ
органдарынын кызматынан пайдаланууга тоскоолдуктарды түзүүгѳ жол
бербѳѳнүн;

аккредиттѳѳнү алууга талапкер болгон бардык жактардын мыйзамдуу
кызыкчылыктарынын, укуктарынын теңеигин камсыз кылуу;

аккредиттѳѳ боюнча иштердин жүрүшүндѳ алынган жашыруун маалыматтарды
ачыкка чыгарбоонун;

аккредиттѳѳ жана сертификаттоо боюнча иш-милдеттерди бир уюмда
айкалыштырууга жол берилбестиктин.

2. Аккредиттѳѳ эларалык ченемдерге жана эрежелерге негизделет жана Кыргыз
Республикасынын Ѳкмѳтү тарабынан белгиленген тартипте жүзѳгѳ ашырылат.
VI БѲЛҮМ

Техникалык регламенттердин талаптарын сактоого мамлекеттик кѳ
кѳзѳмѳл
3434-статья.
статья. Мамлекеттик кѳ
кѳзѳмѳлдү
лдүн негизги принциптери
1. Мамлекеттик кѳзѳмѳлдүн негизги принциптери болуп тѳмѳндѳгүлѳр саналат:
ишкердик субъекттеринин акниеттүүлүгүн, башкача айтканда ишкердик

субъекттеринин милдеттүү талаптарды жана шарттарды бузгандык катары
таанылбайт, эгерде башкалары белгиленбесе;

атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ишин каржылоо мамлекеттик
бюджеттин эсебинен гана жүзѳгѳ ашырылса;

мамлекеттик кѳзѳмѳл жүргүзүүгѳ техникалык регламенттер тарабынан ыйгарым
укук берилген органдарга гана жол берилсе;

продукциянын айкын түрүнѳ карата мамлекеттик кѳзѳмѳлдү атайын ыйгарым
укуктуу бир орган тарабынан жүзѳгѳ ашырылса;

ишкерлердин субъекттери үчүн милдеттүү талаптар менен шарттарды белгилѳѳчү
актылардын ачыктыгы жана жетимдүүлүгү алардын сакталышы мамлекеттик
кѳзѳмѳл жүргүзгѳндѳ текшерилсе;

мамлекеттик кѳзѳмѳл жүргүзүүнүн оперативдүүлүгү жана үзгүлтүксүздүгү, башкача
айтканда аны жыл бою белгиленген мѳѳнѳттѳ аны мүмкүн болушунча тездик
менен жүзѳгѳ ашырылса;

атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жүргүзүлгѳн мамлекеттик
кѳзѳмѳлдүн жүйѳсүнѳ, анын компетенттүүлүгүнѳ шайкештиги;

ушул Мыйзамда жана техникалык регламентте белгиленген талаптарды бузганда
атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аракетине (аракетсиздигине)
даттануу мүмкүнчүлдүгү;

мамлекеттик кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашырганда Кыргыз Республикасынын

мыйзамдарын бузгандыгы үчүн атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын
жоопкерчилиги.

3535-статья. Мамлекеттик кѳ
кѳзѳмѳлдү
лдүн объекттери
1. Техникалык регламенттердин талаптарын сактоо жагынан мамлекеттик кѳзѳмѳл
(мындан ары - мамлекеттик кѳзѳмѳл) техникалык регламенттердин талаптарын
сактоого карата жүзѳгѳ ашырылат.

2. Продукцияга карата мамлекеттик кѳзѳмѳл жалеңегана продукцияны жүгүртүү
учурунда жүргүзүлѳт.

3636-статья. Мамлекеттик кѳ
кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашыруу
Мамлекеттик кѳзѳмѳлдү техникалык регламентке ылайык атайын ыйгарым укуктуу
мамлекеттик органдар жүзѳгѳ ашырат.

3737-статья. Мамлекеттик кѳ
кѳзѳмѳл боюнча атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик

органдардын укуктары жана милдеттери

1. Ушул Мыйзамдын жоболорунун жана техникалык регламенттердин

талаптарынын негизинде мамлекеттик кѳзѳмѳлдүн атайын ыйгарым укуктуу
мамлекеттик органдары тѳмѳндѳгүдѳй укуктарга ээ:

даярдоочулардан (аткаруучулардан, сатуучулардан) шайкештик жѳнүндѳ

декларацияны же шайкештик сертификатын талап кылууга, эгерде мындай

документтердин болушу тиешелүү техникалык регламенттерде каралган болсо;

даярдоочуну (аткаруучуну, сатуучуну) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында
каралган жоопкерчиликке тартууга.

2. Мамлекеттик кѳзѳмѳл даярдоочулардын (аткаруучулардын, сатуучулардын)
чарбалык ишин жүргүзүүдѳ мамлекеттик кѳзѳмѳлдүн максаттарына жетишине

еңетѳмѳнкү деңеээлиндегисине караганда кѳбүрѳѳк деңеээлдеги тоскоолдуктарды
түзбѳшү керек.

3. Атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тѳмѳндѳгүлѳргѳ милдеттүү:

кѳзѳмѳл боюнча иш-чаралардын жүрүшүндѳ техникалык жѳнгѳ салуу жѳнүндѳ

мыйзамдарды колдонуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгѳ, колдонуудагы
болгон техникалык регламенттер тууралу даярдоочуларга, (аткаруучуларга,
сатуучуларга) маалымат берүүгѳ;

коммерциялык сырды жана мыйзам менен коргоого алынган дагы башка
сырларды сактоого;

мамлекеттик кѳзѳмѳл боюнча колдонуудагы мыйзамдарда белгиленген ишчараларды ѳткѳрүүнүн жана жол-жоболорунун тартибин сактоого;

даярдоочулардын (аткаруучулардын, сатуучулардын) чарбалык ишин жүргүзүүгѳ
еңетѳмѳнкү деңеээлде таасир тийгизген, техникалык регламенттердин

талаптарынын бузулушунун кесепеттерин четтетүү үчүн мамлекеттик кѳзѳмѳл
боюнча иш-чаралардын натыйжалары боюнча чараларды кѳрүүгѳ.

4. Техникалык регламенттердин талаптарынын бузулганы билинген учурда,
атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тѳмѳндѳгүлѳргѳ укуктуу:

бузуунун мүнѳзүнүн негизделишин эске алуу менен, бузууларды убагында
четтетүүнү талап кылууга;

жасалган жана (же) сатылып жаткан коркунучтуу продукцияга кызыгдар болгон
жактарга же потенциалдык керектѳѳчүлѳр түздѳн-түз, же жалпыга маалымдоо
каражаттары аркалуу кабар берүүгѳ;

продукцияга ээлик кылууга (сатып ѳткѳрүүгѳ) жана (же) башка жактарга берип
жиберүүгѳ тыюу салуу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында
каралган аракеттерди жасоого;

соттун чечиминин негизинде продукция ѳндүрүп чыгаруу процессине толук же

жарым-жартылай тыюу салуу (токтото туруу), сактоо, ташуу, сатып ѳткѳрүү жана

пайдалануу, ошондой эле жүгүртүүдѳн алып салуу боюнча аракеттерди жасоого;
зыяндын келтирилишине жол бербѳѳ максатында Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында каралган дагы башка чараларды кѳрүүгѳ.
VII БѲЛҮМ

Техникалык регламенттердин талаптарына шайкеш келбеген учурларда
колдонулуучу жолжол-жоболор жана жоопкерчиликтер
жоопкерчиликтер

3838-статья. Мамлекеттик кѳ
кѳзѳмѳлдү
лдү жүзѳгѳ ашырууда мамлекеттик кѳ
кѳзѳмѳлдү
лдүн

атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарынын жана алардын кызмат
адамдарынын жоопкерчилиги

1. Мамлекеттик кѳзѳмѳлдүн атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары жана
алардын кызмат адамдары техникалык регламенттин талаптарын сактоо үчүн
кѳзѳмѳл боюнча иш-чараларды жүргүзүүдѳ ѳздѳрүнүн иш-милдеттерин жана
кызматтык милдеттерин тийиштүү түрдѳ аткарбаган укукка жат аракеттерди

(аракетсиздикти) жасаганда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык
жоопкерчилик тартышат.

2. Мыйзамдардын бузулушуна күнѳѳлүү болгон кызмат адамдарына карата

кѳрүлгѳн чаралар жѳнүндѳ мамлекеттик кѳзѳмѳлдүн атайын ыйгарым укуктуу
мамлекеттик органдары бир айлык мѳѳнѳттүн ичинде укугу жана мыйзамдуу
кызыкчылыгы бузулган адамга билдирүүгѳ милдеттүү.

3939-статья. Продукциянын, ѳндү
ндүрүш процесстеринин (усулдарынын), сактоонун,

ташуунун, сатып ѳткѳ
ткѳрүүн
үүнүн, пайдалануунун жана таштандыларды иштетүү
иштетүүн
үүнүн

техникалык

жоопкерчилик

регламенттеринин

талаптарына

шайкеш

келбегендиги

үчүн

1. Ѳндүрүш процесстерин (усулдарын), сактоону, ташууну, сатып ѳткѳрүүнү,
пайдаланууну жана таштандыларды иштетүүнү жүзѳгѳ ашырган учурда

бузууларды четтетүү жѳнүндѳгү атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын
буйрутмасы аткарылбаганда, даярдоочу (аткаруучу, сатуучу) Кыргыз

Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

2. Жүгүртүүгѳ чыгарылган продукция техникалык регламенттердин талаптарына
ылайык келбей калган учурда даярдоочу (аткаруучу, сатуучу) Кыргыз

Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

3. Даярдоочунун (сатуучунун, аткаруучунун) зыяндын ордун толтуруу жагындагы
милдети келишим же ордун толтуруу негизи келип чыккандагы бир жактуу
билдирүү менен чектелбѳѳгѳ тийиш. Зыяндын ордун толтуруу укугу келип

чыкканга чейинки түзүлгѳн макулдашуу же жоопкерчиликти чектѳѳ жѳнүндѳгү арыз
түккѳ турбайт.

4040-статья. Шайкештикти баалоо боюнча органдардын жоопкерчилиги
Шайкештикти баалоо боюнча органдардын, алардын жетекчилери, ошондой эле
ушул Мыйзамдын жана техникалык регламенттин жоболорунун бузулушуна

күнѳѳлүү адистер жана эксперттер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына
ыйлайык жоопкерчилик тартышат.

VIII БѲЛҮМ

Техникалык регламенттер жана стандартташтыруу боюнча документтер жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ
маалымат

4141-статья.

Техникалык

регламенттер

документтер жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ маалымат

жана

стандартташтыруу

боюнча

Техникалык регламенттер жана - стандартташтыруу боюнча документтер тууралу
маалымат чѳйрѳсүндѳгү негизги принциптер тѳмѳндѳгүлѳр болуп саналат:

- техникалык регламенттер жана стандартташтыруу боюнча документтер тууралу
маалыматтарды алуунун ачыктыгы;

- маалыматтын калыстыгы, ѳз убагында берилиши, ачыктыгы жана тактыгы;

- маалымат ресурстарын алууга жарандардын жана уюмдардын укугун ишке

ашыруу, ошондой эле маалыматгаштыруу чѳйрѳсүндѳ менчик жана автордук
укукту коргоо.
4242-статья.

Техникалык

маалымат фонду

регламенттердин

жана

стандарттардын

улуттук

Техникалык регламенттер, Улуттук стандарттар жана стандартташтыруу боюнча
документтер, анын ичинде эларалык (региондук) стандарттар, ченемдер жана

эрежелер, ошондой эле башка мамлекеттердин Улуттук стандарттары, техникалык
регламенттер жана стандарттардын Улуттук маалымат фонду түзѳт.

Техникалык регламенттердин жана стандарттардын Улуттук маалымат фонду
мамлекеттик маалымат ресурсу болуп саналат.

Техникалык регламенттердин жана стандарттардын Улуттук маалымат фондунун

иштеринин тартиби, ошондой эле бул фонддон пайдалануунун эрежелери Кыргыз
Республикасынын Ѳкмѳтү тарабынан белгиленет.
IX БѲЛҮМ

Техникалык жѳ
жѳнгѳ
нгѳ салуу жаатындагы
жаатындагы каржылоо
4343-статья. Техникалык жѳ
жѳнгѳ
нгѳ салуу жаатындагы каржылоо

Республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен тѳмѳндѳгү чыгымдар
каржыланат:

техникалык регламенттерди иштеп чыгуу программасын түзүү жана ишке ашыруу,
анын ичинде техникалык регламенттердин долбооруна экспертиза жүргүзүү;

мамлекет тапшырыкчы болуп саналган улуттук стандарттын программасын түзүү

жана ишке ашыруу, анын ичинде улуттук стандарттардын долбооруна экспертиза
жүргүзүү;

техникалык регламенттердин талаптарынын сакталышына мамлекеттик кѳзѳмѳл
жүргүзүү;

техникалык регламенттердин жана стандарттардын улуттук маалымат фондун
түзүү жана башкаруу;

акыларды тѳлѳѳ жана стандартташтыруу, метрология жана аккредиттѳѳ боюнча
эларалык уюмдарга (региондук) катышуу, алардын тизмеги Кыргыз
Республикасынын Ѳкмѳтү тарабынан аныкталат.
X БѲЛҮМ

Ѳтмѳ
тмѳ жана корутундулоочу жоболор
4444-статья. Ѳтмѳ
тмѳ жоболор
1. Продукцияга, ѳндүрүш процесстерине (усулдарына), сактоого, ташууга, сатып
ѳткѳрүүгѳ, пайдаланууга жана таштандыларды иштетүүгѳ коюлган техникалык
регламенттердин талаптары ушул Мыйзам күчүнѳ кирген күндѳн баштап

колдонууга киргизилгенге чейин Кыргыз Республикасынын колдонулуп келаткан
ченемдик укуктук актыларында белгиленген техникалык регламенттерди кабыл
алуу үчүн ушул Мыйзамда аныкталган тиешелүү максаттардын бѳлүгүндѳ гана
милдеттүү түрдѳ аткарылууга тийиш.

2. Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү ушул Мыйзам жарыяланган күндѳн баштап,
алты ай аралыгында тѳмѳндѳгү суроолор боюнча токтомдорду кабыл алат:

а) ушул Мыйзамдын 6-статьясынын 2-пунктуна жана 7-статьясынын 1-пунктуна
ылайык белгиленген талаптарга шайкештиги милдеттүү түрдѳ тастыкталууга

тийиш болгон продукциянын толук тизмегин аныктоо, тышкы экономикалык иштин
10 белгинин деңеээлиндеги товардык номенклатурасынын коддорун жана бул

талаптарды белгилѳѳчү жана техникалык регламенттер кабыл алынганга чейин
колдонулуп жаткан ченемдик укуктук актыларды же стандарттарды кѳрсѳтүү,
мында:

- бир же ушул эле талаптарды белгилеген эки же андан ашык ченемдик укуктук
актыларды колдонууга жол берилбейт;

- шайкештикти милдеттүү түрдѳ тастыктоо шайкештикти сертификаттоо же

декларациялоо формасында гана жүргүзүлѳт, мында шайкештикти милдеттүү
түрдѳ баалоонун башка формаларына жол берилбейт;

- продукциянын ар бир түрү боюнча анын коопсуздугунун кѳрсѳткүчтѳрү
аныкталат;

- даярдоочу (жѳнѳтүүчү, сатуучу) ушул продукция үчүн гана каралган

формалардын ичинен шайкештикти тастыктоо формасын тандап алууга укуктуу;
- ушул тизмеге кирген продукциянын сертификаттоо схемасын Кыргыз

Республикасынын Ѳкмѳтү белгилейт, мында билдирүүчү ошол продукция үчүн

каралган схемалардын ичинен сертификаттоо схемасын тандап алууга укуктуу;

- шайкештик жѳнүндѳ декларация даярдоочулар же чет элдик даярдоочулардын
расмий ѳкүлдѳрү тарабынан гана кабыл алынат;

- шайкештикти милдеттүү түрдѳ тастыктоонун объектиси Кыргыз

Республикасынын аймагына жүгүртүлүүгѳ түшкѳн жана Кыргыз Республикасынын
Ѳкмѳтүнүн ушул токтомунда кѳрсѳтүлгѳн ченемдик укуктук актыларынын
талаптарындагы продукция гана болушу мүмкүн;

- Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү бекиткен тизмеге кирбеген продукцияга
шайкештикти тастыктоо ыктыярдуу негизде гана жол берилет;

- шайкештиги милдеттүү түрдѳ тастыкталуута тийиш болгон продукциялардын
саны жыл сайын такталат жана айкындаштырылат;

б) ветеринария, ѳсүмдүктѳрдүн карантини, эпидемиология, санитария, экология

жаатындагы коопсуздуктун чаралары мамлекеттик кѳзѳмѳл жана контроль боюнча
органдарынын аныктамасы:

- милдеттүү түрдѳ бааланууга тийиш болгон шайкештиктин ушул Мыйзамдын 6-

статьясынын 2-пункту жана 7-статьясынын 1-пунктунда белгиленген экономикалык
иштин 10 белгинин деңеээлиндеги товардык номенклатурасынын коддорун жана
бул талаптарды белгилеген ченемдик укуктук актыларды кѳрсѳтүү менен
обьекттердин толук тизмеси;

- шайкештикти баалоо жол-жобосу жана берилүүчү документтердин бирдей
формасы;

в) атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан продукциянын
жалеңегана жүгүртүлүп турган учурунда жана аталган ченемдик укуктук

актыларынын талаптарын сактоого карата мамлекеттик кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашыруу
боюнча иштерди аныктоо.

Ѳкмѳттүн аталган токтому тийиштүү техникалык регламентти кабыл алганга чейин
күчүн жоготпойт.

3. Ушул Мыйзам жарыялангандан күндѳн тартып алты айдын ичинде аткаруу

бийлигинин бардык мамлекеттик органдары милдеттүү талаптарды белгилѳѳчү
жана бул талаптарды бузуу жана (же) аларды ыктыярдуу колдонуу чѳйрѳсүнѳ
которуу үчүн шайкештикти баалоону киргизүүчү ѳздѳрүнүн документтерине
текшерүү жүргүзүүгѳ милдеттүү.

4. Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндѳн
тартып алты айдын ичинде техникалык регламенттердин программасын иштеп

чыгат жана кабыл алат. Андан ары мындай программа техникалык регламентти

иштеп чыгуу тартиби менен шайкеш келүүсү жыл сайын такталып турушу керек.

5. Продукцияга, ѳндүрүш процесстерине (усулдарына), сактоого, ташууга, сатып
ѳткѳрүүгѳ, пайдаланууга жана таштандыларды иштетүүлѳргѳ карата милдеттүү
талаптарды сактоону жана колдонууну белгилѳѳчү техникалык регламенттер,
ошондой эле шайкештикти баалоо жол-жоболору ушул Мыйзам колдонууга
киргизилген күндѳн тартып беш жыл ичинде кабыл алынууга тийиш.

Продукцияга, ѳндүрүш процесстерине (усулдарына), сактоого, ташууга, сатып

ѳткѳрүүгѳ, пайдаланууга жана таштандыларды иштетүүлѳргѳ карата кѳрсѳтулгѳн

мезгилдин ичинде техникалык регламенттер кабыл алынбаса, кѳрсѳтүлгѳн мѳѳнѳт
бүткѳндѳн кийин бул милдеттүү талаптар колдонулбайт жана ыктыярдуу мүнѳзгѳ
ѳтѳт.

6. Ушул Мыйзам колдонууга киргизилгенге чейин сертификаттоо жана сыноо
лабораториялары органдар тарабынан белгиленген тартипте берилген

аккредиттѳѳ тууралу документтер, ошондой эле сертификаттар кѳрсѳтүлгѳн
мѳѳнѳт бүткѳнгѳ чейин жарактуу болуп эсептелет.

7. Бардык ченемдик укуктук актылар ушул Мыйзамга ылайык келтирилгенге чейин
ушул Мыйзамга карама-каршы келбеген, ушул статьяга жана бѳлүккѳ шайкеш
келген бѳлүгү колдонулат.

4545-статья. Ушул Мыйзамды колдонууга
колдонууга киргизүү
киргизүүн
үүнүн тартиби
1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндѳн тартып алты айдын ичинде күчүнѳ
кирет.

"Эркинтоо" гезитинин 2004-жылдын 1-июнундагы N 41-42 санында жарыяланган

2. Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү ал расмий жарыяланган учурдан тартып алты
айлык мѳѳнѳттүн ичинде:

- ушул Мыйзамда каралган ченемдик укуктук актыларды кабыл алууну камсыз
кылсын;

- ѳзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

3. Ушул Мыйзам колдонууга киргизилген күндѳн тартып тѳмѳндѳгүлѳр күчүн
жоготту деп табылсын:

"Продукцияларды жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү сертификаттоо жѳнүндѳ" Кыргыз
Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин
Ведомосттору, 1996-ж., N 5, 68-ст.);

"Стандартташтыруу жѳнүндѳ" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1996-ж., N 5, 69-ст);
"Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ѳзгѳртүүлѳр жана

толуктоолор киргизүү жѳнүндѳ" Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 8июнундагы N 76 Мыйзамы; ("Эркин -Тоо", 1998-жылдын 17-июну N 75-76);

"Продукцияларды жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү сертификаттоо жѳнүндѳ" Кыргыз
Республикасынын Мыйзамына ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү тууралу" Кыргыз

Республикасынын 2003-жылдын 18-ноябрындагы N 225 Мыйзамы ("Эркин-Тоо",
2003-жылдын 21-ноябры, N 87).

Кыргыз Республикасынын Президенти А.Акаев

Бишкек шаары, Ѳкмѳт Үйү 1996-жылдын 12-июлу N 39
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ
(КР 1999-жылдын 13-июлундагы N 68 Мыйзамынын,
1999-жылдын 27-ноябрындагы N 131 Мыйзамынын,
2002-жылдын 25-июлундагы N 130 Мыйзамынын,

2003-жылдын 18-январындагы N 29 Мыйзамынын

2003-жылдын 5-декабрындагы N 228 Мыйзамынын,
2004-жылдын 11-июнундагы N 73 Мыйзамынын,

2005-жылдын 12 июлундагы N 104 Мыйзамынын
редакцияларына ылайык)

1996-жылы 26-июнунда Кыргыз
Республикасынын Жогорку

Кеңешинин Мыйзам чыгаруу
Жыйыны кабыл алган

1-статья. Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо тү
түшүнүгү
Кыргыз Республикасында юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо билдирүү
мүнѳзүнѳ ээ жана түзүлүп жаткан юридикалык жактардын уюштуруу

документтеринин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келүүсүн

текшерүүнү, каттоо номерин ыйгаруу менен аларга мамлекеттик каттоо күбѳлүгүн
берүүнү, юридикалык жактар жѳнүндѳгү маалыматты бирдиктүү мамлекеттик
реестрге киргизүүнү камтыйт.

2-статья.
статья. Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоонун максаты
Кыргыз Республикасынын аймагында юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо
тѳмѳнкү максатта ишке ашырылат:

- юридикалык жактын түзүлүү, ѳзгѳртүп кайра түзүлүү жана токтотулуу фактысын
күбѳлѳндүрүү;

- Кыргыз Республикасынын аймагында түзүлгѳн, ѳзгѳртүп кайра түзүлгѳн жана
жоюлган юридикалык жактардын эсебин алуу жана алардын уюштуруу

документтеринин республиканын мыйзамдарына ылайык келүүсүн текшерүү;
- юридикалык жактардын мамлекеттик реестрин жүргүзүү;

- мамлекеттик статистика органдарына, ошондой эле башка адамдарга жана
юридикалык жактарга түзүлгѳн, ѳзгѳртүп кайра түзүлгѳн жана жоюлган
юридикалык жактар жѳнүндѳ маалымат берүү.

3-статья. Каттоодон ѳтүүг
үүгѳ тийиш болгон юридикалык жактар

Түзүлгѳн максатына, иш-аракетинин түрүнѳ жана уюштуруучулук-укуктук

формасына, катыштуучуларынын курамына карабастан Кыргыз Республикасынын
аймагында түзүлгѳн бардык юридикалык жактар - коммерциялык жана

коммерциялык эмес уюмдар ушул Мыйзамга ылайык мамлекеттик каттоодон
ѳтүүгѳ тийиш.

Коммерциялык уюмдар болбогон юридикалык жактар, ошондой эле жалпыга

маалымдоо каражаттары жана эркин экономикалык зонанын субъекттери Кыргыз
Республикасынын ал уюмдар жѳнүндѳгү мыйзамдарына ылайык каттоодон ѳтѳт.
Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан юридикалык жактардын, эркин
экономикалык зоналардын аймагынан тышкары жерлерде түзүлүп жаткан

филиалдары жана ѳкүлчүлүктѳрү ушул Мыйзамда белгиленген тартипте эсепке
алуу каттоосунан ѳтүүгѳ тийиш.

(КР 2003-жылдын 18-январындагы N 29 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
4-статья. Каттоо жү
жүргү
ргүзүүч
үүчү орган
Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоону Кыргыз Республикасынын Юстиция
министрлиги жана юридикалык жактын жайгашкан (түзүлгѳн) жери боюнча анын
аймактык каттоочу органдары (каттоочу органдар) жүргүзѳт.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин аймактык каттоочу органдары
деп жер-жерлердеги тийиштүү юстиция органдары эсептелет.

Айрым жерлерде Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги юридикалык

жактарды мамлекеттик каттоо милдетин аткаруу үчүн ѳзүнүн ѳкүлүн каттоочуну
аныктоого укуктуу.
5-статья.

Юридикалык

жактарды

мамлекеттик

каттоо

боюнча

Кыргыз

Республикасынын Юстиция министрлигинин жана анын аймактык органдарынын

компетенциясы

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тѳмѳнкүлѳрдү ишке ашырат:

- Кыргыз Республикасынын аймагында түзүлүп жаткан чет ѳлкѳлүктѳр катышкан
юридикалык жактарды жана чет ѳлкѳлүк юридикалык жактарды; чет ѳлкѳлүк
юридикалык жактардын жана чет ѳлкѳлүктѳр катышкан ишканалардын
филиалдары менен ѳкүлчүлүктѳрүн каттоо;

- юридикалык жактардын мамлекеттик реестрин жүргүзүү;

- юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо боюнча иштерге методикалык
жетекчилик;

- юридикалык жактардын жана Кыргыз Республикасынын Юстиция

министрлигинин аймактык органдарынын ушул Мыйзамдын талаптарын
сакташына контролдук кылуу;

- түзүлгѳн, ѳзгѳртүп кайра түзүлгѳн жана жоюлган юридикалык жактар, алардын
филиалдары менен ѳкүлчүлүктѳрү жѳнүндѳ маалыматты аймактык юстиция
органдарынан алып туруу;

- Кыргыз Республикасынын аймагына жайгашкан юридикалык жактар, алардын
филиалдары жана ѳкүлчүлүктѳрү жѳнүндѳ маалыматтардын бирдиктүү банкын
түзүү;

- ѳзүнүн официалдуу басма сѳз органдарында квартал сайын Кыргыз

Республикасынын аймагында түзүлгѳн, ѳзгѳртүп кайра түзүлгѳн жана жоюлган
юридикалык жактардын тизмесин жарыялоо;

- юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо маселелери боюнча Кыргыз

Республикасынын Юстиция министрлигинин аймактык органдарынын ишаракеттерине карата даттанууларды кароо.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин аймактык органдары
тѳмѳнкүлѳрдү ишке ашырат:

- тийиштүү аймакта түзүлгѳн, ѳзгѳртүп кайра түзүлгѳн жана жоюлган юридикалык
жактарды мамлекеттик каттоо, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Юстиция
министрлигинде катталууга тийиш болгондордон башка филиалдар менен
ѳкүлчүлүктѳрдү эсепке алуу каттоосунан ѳткѳрүү;

- Кыргыз Республикасынын тийиштүү областы (району) боюнча реестрди жүргүзүү;
- тийиштүү аймакта түзүлгѳн, ѳзгѳртүп кайра түзүлгѳн жана жоюлган юридикалык
жактар жѳнүндѳ маалыматты Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине
берүү.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жана анын аймактык органдары
мамлекеттик статистика органдарына түзүлгѳн, ѳзгѳртүп кайра түзүлгѳн жана
жоюлган юридикалык жактар жѳнүндѳ маалымат берет.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жана анын аймактык органдары
адамдарга жана юридикалык жактарга түзүлгѳн, ѳзгѳртүп кайра түзүлгѳн жана
жоюлган юридикалык жактар жѳнүндѳ маалыматты берет.

(КР 2003-жылдын 18-январындагы N 29 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
6-статья. Мамлекеттик каттоонун тартиби

Юридикалык жакты каттоо үчүн тиешелүү каттоочу органга Кыргыз

Республикасынын Юстиция министрлиги белгилеген формадагы арыз ушул
Мыйзамдын 7-статьясында кѳрсѳтүлгѳн мамлекеттик же расмий тилинде
жазылган, үч нускадагы уюштуруу документтерин жана каттала турган

юридикалык жактын жайгашкан жерин ырастоочу документти тиркѳѳ менен
берилет.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларда уюштуруу

документтери менен бирге уюштуруучулар каттоочу органга уставдык фондунун
бир бѳлүгү банктын депозитине салынгандыгы тууралу документти да берет.

Ишинин негизи банк иши болгон юридикалык жакты каттоо, ачуу, кайра уюштуруу
жана жоюу, ошондой эле кайра каттоо үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук

банкынын кошумча уруксаты талап кылынат. Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы тарабынан лицензиялана турган күрѳѳканаларды, кредиттик союздарды

жана башка финансы-кредит мекемелерин каттоодо, ачууда, жоюуда, ѳзгѳртүп

түзүүдѳ жана кайра каттоодо Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын же анын
областтык башкармалыгынын, же бул укук ѳткѳрүлүп берилген башка юридикалык
жактын макулдугу талап кылынат.

Монополияга каршы мыйзамдарда каралган учурларда чарбакер субъекттерди

түзгѳндѳ, кайра уюштурганда, жойгон учурда кошумча түрдѳ: түзгѳндѳ - милдеттүү
түрдѳгү кабарлама, кайра уюштурганда жана жойгон учурда - Кыргыз

Республикасынын монополияга каршы органынын макулдугу талап кылынат.
Баалуу кагаздар рыногу боюнча мыйзамдарда каралган учурларда чарбакер

субъекттерди түзгѳндѳ, кайра уюштурганда жана жойгон учурда кошумча түрдѳ:

түзгѳндѳ - милдеттүү түрдѳгү кабарлама, кайра уюштурганда жана жойгон учурда Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногу боюнча мамлекеттик
органынын макулдугу талап кылынат.

Арызга уюштуруучу же ал ыйгарым укук берген адам кол коет. Арызга тиркелүүчү
уюштуруу документтери мыйзамда белгиленген тартипте күбѳлѳндүрүлүүгѳ
тийиш.

Юридикалык жактардын филиалдарын жана ѳкүлчүлүктѳрүн эсепке алуу

каттоосунан ѳткѳрүүдѳ нотариалдык жактан күбѳлѳндүрүлгѳн филиалдар жана
ѳкүлчүлүктѳр жѳнүндѳ жоболор, ошондой эле аларды түзгѳн юридикалык

жактардын катталган уюштуруу документтеринин кѳчүрмѳлѳрү талап кылынат.
Чет ѳлкѳлүктѳр катышкан юридикалык жактарды каттоо жана алардын

филиалдары менен ѳкүлчүлүктѳрүн эсепке алуу каттоосунан ѳткѳрүү үчүн Кыргыз

Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жѳнүндѳ"
Мыйзамына ылайык кошумча документтердин берилиши талап кылынат.

Ушул Мыйзамда белгиленгенден башка кандайдыр-бир документтерди жана
маалыматтарды талап кылууга тыюу салынат.

Ушул статьяда аталган документтерди уюмдаштыруучу ѳзү же ѳзүнүн ѳкүлү
аркылуу тапшырат.

(КР 1999-жылдын 27-ноябрындагы N 131 Мыйзамынын, 2002-жылдын 25июлундагы N 130 Мыйзамынын, 2003-жылдын 18-январындагы N 29

Мыйзамынын:39888}, 2003-жылдын 5-декабрындагы N 228 Мыйзамынын, 2004жылдын 11-июнундагы N 73 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)

7-статья. Юридикалык жак катары каттоодон ѳтүү үч
үчүн субъекттер тарабынан

берилүү
берилүүч
үүчү уюштуруу документтери

Каттоочу органга, эгерде мыйзам актыларында башкасы айтылбаса, уставдан

(жободон) же уюштуруу келишиминен жана уставдан, же болбосо келишиминен
гана турган уюштуруу документтеринин пакети берилет.

Толук шериктештиктин же коммандиттик шериктештиктин уюштуруу документтери
болуп шериктештиктин уставынын милдетин аткаруучу жана бардык толук
шериктер тарабынан кол коюлуучу уюштуруу келишими эсептелет.

Чарба жүргүзүүчү коомдордун, ошондой эле юридикалык жактардын ассоциация
(союз) түрүндѳгү бирикмелеринин уюштуруу документтери болуп анын бардык
уюштуруучулары кол койгон уюштуруу келишими жана алар бекиткен устав
эсептелет.

Бир жак (бир катышуучу) тарабынан түзүлгѳн чарба жүргүзүүчү коомдордун жана
ушул статьянын экинчи жана үчүнчү бѳлүгүндѳ аталгандардан башкача түрдѳгү
юридикалык жактардын уюштуруу документи болуп алардын уюштуруучулары
тарабынан бекитилген устав эсептелет.

Коммерциялык эмес уюмдардын уюмдаштыруучу документтери уюштуруу-укук
формасына жараша Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына
ылайык уюмдаштыруучу келишим жана (же) устав (жобо) болуп саналат.

Юридикалык жактын уюштуруу документтеринде юридикалык жактын уюштурууукуктук формасына жараша Кыргыз Республикасынын колдонуудагы
мыйзамдарында белгиленген маалыматтар болууга тийиш.

(КР 2003-жылдын 18-январындагы N 29 Мыйзамынын:39888} редакциясына
ылайык)

8-статья. Каттоочу органдын милдеттери
Каттоо документтеринин пакетин алган учурдан баштап каттоочу орган
тѳмѳнкүлѳргѳ милдеттүү:

- берилген документтер пакетинин толук экендигин текшерүү;
- документтердин туура түзүлгѳндүгүн текшерүү;

- уюштуруу документтери мыйзамга ылайык келген учурда юридикалык жакты
каттоо жѳнүндѳ буйрук чыгаруу;

- реестрге юридикалык жак жѳнүндѳ маалымат киргизүү;

- юридикалык жакты мамлекеттик каттоо жѳнүндѳ күбѳлүк берүү;

- уюштуруучу же анын ѳкүлү каттоочу органга берген документтердин бирден
нускасынан турган папканы түзүү. Папканы түзгѳндѳн кийин уюштуруу

документтеринин (банк үчүн тѳрт нускасы) экиден нускасын мамлекеттик каттоо
жѳнүндѳ белги коюу менен уюштуруучуга же анын ѳкүлүнѳ кайтарып берүү;

- мамлекеттик статистика органдарына 10 күндүк мѳѳнѳттѳ юридикалык жактын
катталышы жѳнүндѳ билдирүү.

(КР 1999-жылдын 27-ноябрындагы N 131 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
9-статья. Юридикалык жактын филиалынын же ѳкүлчү
лчүлүгүнүн эсепке алуу

каттоосу

Юридикалык жактын филиалынын, ѳкүлчүлүгүнүн эсепке алуу каттоосунда ушул
Мыйзамдын 6-статьясынын үчүнчү, бешинчи жана алтынчы бѳлүктѳрүнүн
талаптарына ылайык аларды түзгѳн юридикалык жактардын уюштуруу

документтеринин белгиленген тартипте күбѳлѳндүрүлгѳн кѳчүрмѳлѳрүнүн
берилиши талап кылынат.

Чет ѳлкѳлүк юридикалык жактын филиалынын, ѳкүлчүлүгүнүн эсепке алуу

каттоосу тѳмѳндѳгү ѳзгѳчѳлүктѳрдү эске алуу менен Кыргыз Республикасынын

юридикалык жактарынын филиалдарын, ѳкүлчүлүктѳрүн эсепке алуу каттоосу үчүн
белгиленген тартипте жүргүзүлѳт:

- юридикалык жактын уюштуруу документтери алардын нотариалдык жактан

күбѳлѳндүрүлгѳн мамлекеттик же расмий тилиндеги котормосу менен болууга
тийиш;

- филиал же ѳкүлчүлүк жѳнүндѳ жобо, ошондой эле алардын жетекчилеринин
ишеним каттары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талабына жооп
берүүгѳ жана мамлекеттик же расмий тилинде жазылууга тийиш;

- каттоо (кайрадан каттоо) жѳнүндѳгү арызга Кыргыз Республикасында филиалын
(ѳкүлчүлүгүн) ачып жаткан субъект ѳз ѳлкѳсүнүн мыйзамдары боюнча иштеп

жаткан юридикалык жак экендигин күбѳлѳндүргѳн соода реестринин кѳчүрмѳсү же
башка документ, ошондой эле анын тѳлѳѳгѳ жѳндѳмдүүлүгүнүн банктык

ырастоосунун нотариалдык жактан күбѳлѳндүрүлгѳн мамлекеттик же расмий
тилиндеги котормолору тиркелүүгѳ тийиш.

(КР 2002-жылдын 25-июлундагы N 130 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
1010-статья. Юридикалык
Юридикалык жакты мамлекеттик каттоонун жана филиал менен

ѳкүлчү
лчүлүктү
ктү эсепке алуу каттоосунун мѳѳ
мѳѳн
ѳѳнѳтү

Юридикалык жакты мамлекеттик каттоо зарыл болгон документтерин тиркѳѳ

менен арыз берилген күндѳн тартып 10 күндѳн кеч эмес мѳѳнѳттѳ жүргүзүлүүгѳ
тийиш.

Арыз берген күн деп ушул Мыйзамдын 6-статьясында кѳрсѳтүлгѳн документтер
пакетинин толугу менен келип түшкѳн күнү эсептелет.

Аталган мѳѳнѳт арыз ээсинин уюштуруу документтерин кароодо аныкталган
кемчиликтерин четтетүү үчүн кетирген убакыттын ичинде токтотула турат.
1111-статья. Мамлекеттик каттоого акы тѳ
тѳлѳѳ
Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо, кайра каттоо, ошондой эле филиал
менен ѳкүлчүлүктүн эсепке алуу каттоосу акысыз жүзѳгѳ ашырылат.

(КР 1999-жылдын 13-июлундагы N 68 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
1212-статья.
статья. Мамлекеттик каттоодон баш тартуу
Юридикалык жактын уюштуруу документтери Кыргыз Республикасынын

мыйзамдарына ылайык келбеген учурда гана мамлекеттик каттоодон баш
тартылышы мүмкүн.

Юридикалык жакты каттоодон баш тартылган учурда каттоочу орган арыз

берилгенден тартып 10 күндүн ичинде конкреттүү мыйзамдын бузулушун кѳрсѳтүү

менен каттоодон баш тартуунун себебин арыз ээсине кат жүзүндѳ билдирүүгѳ
тийиш.

(КР 2003-жылдын 18-январындагы N 29 Мыйзамынын:39888} редакциясына
ылайык)

1313-статья. Мамлекеттик каттоо
каттоо жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ күбѳлүк
Юридикалык жактардын уюштуруу документтеринин Кыргыз Республикасынын

мыйзамдарына ылайык келишин текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча каттоочу орган

тарабынан жеңе түзүлгѳн юридикалык жакка мамлекеттик каттоо жѳнүндѳ күбѳлүк
берилет.

Юридикалык жактын мамлекеттик каттоо жѳнүндѳгү күбѳлүгү кѳрсѳтүлгѳндѳн
кийин гана банкта эсеп ачылышы мүмкүн.

Юридикалык жакка мамлекеттик каттоо жѳнүндѳгү күбѳлүктүн берилиши Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык иш-аракеттин лицензия алууну талап

кылган түрүн баштоо үчүн негиз болбойт. Юридикалык жактын лицензиялануучу

иш-аракет чѳйрѳсүндѳгү укукка жѳндѳмдүүлүгү тийиштүү лицензияны алуу менен
башталып, аны мыйзамда белгиленген тартипте алып коюу же анык эмес деп
таануу менен токтотулат.

Мамлекеттик статистика органы каттоочу орган тарабынан берилген

маалыматтардын негизинде мамлекеттик каттоо жѳнүндѳгү жана башка зарыл

болгон маалыматтарды чарба жүргүзүүчү субъекттердин мамлекеттик регистрине,
ага унификацияланган идентификациялык жана башка системалык-эсепке алуу
колдорун берүү менен киргизүүгѳ тийиш.

(КР 2003-жылдын 18-январындагы N 29 Мыйзамынын:39888} редакциясына
ылайык)

1414-статья.

Юридикалык

жактардын,

ѳкүлчү
лчүлүктѳ
ктѳрүнүн мамлекеттик реестри

алардын

филиалдарынын

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги ѳзү жана ѳзүнүн аймактык

жана

органдары тарабынан катталган юридикалык жактардын, юридикалык жактардын
филиалдарынын жана ѳкүлчүлүктѳрүнүн мамлекеттик бирдиктүү реестрин
жүргүзѳт.

Юридикалык жактардын мамлекеттик бирдиктүү реестри тѳмѳнкүдѳй
маалыматтарды камтыйт:

- ишканалардын жана уюмдардын жалпы республикалык классификаторунун
(ИУЖК) каттоо номерин, каттоо ай-күнүн жана идентификациялык кодун;
- юридикалык жактын уюштуруу-укук формасын жана аталышын;

- юридикалык жактын жайгашкан жерин жана жетекчиси тууралу маалыматты;
- юридикалык жактын уюмдаштыруучулары тууралу маалыматтарды.

Юридикалык жактардын филиалдарынын жана ѳкүлчүлүктѳрүнүн реестри
тѳмѳнкүдѳй маалыматтарды камтыйт:

- ишканалардын жана уюмдардын жалпы республикалык классификаторунун
(ИУЖК) каттоо номерин, каттоо ай-күнүн жана идентификациялык кодун;
- филиалдын же ѳкүлчүлүктүн аталышын жана анын жайгашкан жерин;

- филиал же ѳкүлчүлүк ачып жаткан юридикалык жактын аталышын жана анын
жайгашкан жерин;

- филиалдын жетекчиси тууралу маалыматты.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги квартал сайын ѳзүнүн басма сѳз
органдарында жана башка жалпы таралуучу басма сѳз органдарында тийиштүү
мезгил ичинде түзүлгѳн, ѳзгѳртүп кайра түзүлгѳн жана жоюлган юридикалык
жактар жѳнүндѳ маалымат жарыялап турат.

Юридикалык жактардын мамлекеттик реестринин маалыматтары официалдуу
жана таанышуу үчүн ачык болуп саналат - кызыккан ар кандай жак
маалыматтарды мамлекеттик реестрден акысыз алууга укуктуу.

Банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин банктык лицензиясы

кайтарылып алынган учурда, юридикалык жактардын мамлекеттик реестрине ал
тууралуу жазылып коюлууга тийиш.

(КР 1999-жылдын 13-июлундагы N 68 Мыйзамынын, 1999-жылдын 27-

ноябрындагы N 131 Мыйзамынын, 2003-жылдын 18-январындагы N 29
Мыйзамынын:39888} редакцияларына ылайык)

1515-статья. Юридикалык жактын уюштуруу документтерине ѳзгѳ
згѳртүү
ртүү жана

толуктоо киргизүү
киргизүү

Уюмдаштыруучу документтерге ѳзгѳртүүлѳр жана толуктоолор киргизилген
учурларда юридикалык жак кайра каттоо тууралу арыз берүүгѳ милдеттүү.
Юридикалык жак Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 86-

статьясынын үчүнчү пунктуна ылайык ушул статьяда каралган негиздер боюнча
тѳмѳнкүдѳй учурларда кайрадан каттоого алынат:
1) Коммерциялык уюмдар:

- уставдык капиталдын ѳлчѳмү ѳзгѳртүлсѳ (уставдык капиталдары кѳбѳйгѳн учурда
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын белгиленген талаптарына ылайык
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан лицензиялануучу банктан
жана башка финансы-кредит мекемелеринен тышкаркылар);

- фирмалык аталышы же уюмдаштыруучу документтерде каралган башкаруу
органынын компетенциясы ѳзгѳртүлсѳ;

- чарбакер шериктештиктердин, жоопкерчилиги чектелген коомдордун, кошумча
жоопкерчилиги бар коомдордун катышуучуларынын курамы ѳзгѳртүлсѳ;

- юридикалык жакты кайра каттоо тууралу сот органы же юридикалык жактын
ыйгарым укуктуу органы тарабынан чечим кабыл алынса;
2) Коммерциялык эмес уюмдар:

- аталышы, статусу (коомдук бирикмелер үчүн), уюмдаштыруучу документтерде
айтылган иштин түрү же башкаруу органдарынын компетенциясы ѳзгѳртүлсѳ;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен каралган башка учурларда.
Бул учурда каттоочу органга тѳмѳнкү документтер берилет:
- кайрадан каттоо үчүн арыз;

- ыйгарым укуктуу органдын ѳзгѳртүү жана толуктоо киргизүү жѳнүндѳ чечими;

- киргизилген ѳзгѳртүүлѳрү менен кошо белгиленген тартипте күбѳлѳндүрүлгѳн
уюштуруу документтери;

- мурдагы уюштуруу документтери жана юридикалык жактын статкарточкасы,
мамлекеттик каттоо жѳнүндѳгү күбѳлүк (түп нускасы).

Юридикалык жак ѳзгѳртүп кайра түзүлгѳндѳ, юридикалык жак ѳзгѳртүп кайра

түзүлгѳндѳ берилген документтердин жана кабыл алуу-ѳткѳрүү документтери
сакталган архивдеги орду жѳнүндѳ мамлекеттик архивдин корутундусу

(кошулганда, ажыратылганда, бириктирилгенде, бѳлүнүп чыкканда) каттоочу

органга ѳзгѳртүп кайра түзүлгѳн юридикалык жактын милдеттенмелери боюнча
укук мурастоо жобосун кѳрсѳтүү менен ѳткѳрүп берүү актысы же ажыратуу
балансы да кошо кошо берилет.

Зарыл болгон документтердин пакети берилгенден кийин 10 күндүк мѳѳнѳт ичинде
каттоочу орган тѳмѳнкүлѳрдү аткарууга милдеттүү:

- колдонуудагы мыйзамдар бузулбаган учурда юридикалык жакты кайрадан каттоо
жѳнүндѳ буйрук чыгаруу;

- реестрге юридикалык жак жѳнүндѳ жеңе маалыматтарды киргизүү жана

уюштуруу документтеринин биринчи нускасын ыйгарым укуктуу адамга берүү;
- юридикалык жактын кайрадан катталгандыгы жѳнүндѳ күбѳлүк берүү;

- мурдагы уюштуруу документтеринин биринчи нускаларын алып, документтер
папкасына кошуп тигүү;

- документтер папкасын жеңе юридикалык жактын уюштуруу документтери (банк
үчүн тѳрт нускасы) менен толуктоо. Каттоо иши аяктагандан кийин уюштуруу

документтеринин эки нускасы уюштуруучуга же анын ѳкүлүнѳ кайтарып берилет.
Ѳзгѳртүп кайра түзүлгѳн юридикалык жакты каттоо ушул Мыйзамдын 6статьясында каралган тартипте жүргүзүлѳт.

Каттоочу орган 10 күндүк мѳѳнѳт ичинде мамлекеттик статистика жана салык

органдарына ѳткѳрүлгѳн мамлекеттик кайрадан каттоо жѳнүндѳ, ошондой эле
юридикалык жактын жайгашкан жерин билдирет.

Эгерде мыйзам менен башка мѳѳнѳт белгиленбесе, юридикалык жак бир айлык
мѳѳнѳт ичинде кайра каттоого алып келбеген башка маалыматтарды ѳзгѳртүү
тууралу (жайгашкан жерди, жетектѳѳчү органдын курамын, жетекчини,

телефондун жана телефакстын номерин ѳзгѳртүү) каттоочу органга кабарлоо
жолу аркылуу билдирүүгѳ милдеттүү.

Ушул статьянын биринчи жана жетинчи бѳлүктѳрү менен каралбаган

уюмдаштыруучу документтерге киргизилүүчү ѳзгѳртүүлѳр жана толуктоолор
уюмдаштыруучу документтерди кайра каттоого албастан каттоого алынууга
тийиш.

Каттоочу орган күбѳлүктү бергенден же юридикалык жактын кайрадан каттоону

талап кылбаган жеңе маалыматтарын карточкага киргизгенден кийин 10 күндүн
ичинде бул жѳнүндѳ мамлекеттик статистика органдарына билдирет.

(КР 1999-жылдын 27-ноябрындагы N 131 Мыйзамынын, 2003-жылдын 18-

январындагы N 29 Мыйзамынын:39888}, 2005-жылдын 12 июлундагы N 104
Мыйзамынын редакцияларына ылайык)

1616-статья. Мамлекеттик каттоо жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ күбѳлүктү
ктүн дубликатынын берилиши
Юридикалык жактын арызы боюнча каттоочу орган 7 күндүн ичинде мамлекеттик
каттоо жѳнүндѳ күбѳлүктүн дубликатын берет.

(КР 2003-жылдын 18-январындагы N 29 Мыйзамынын:39888} редакциясына
ылайык)

1717-статья. Юридикалык жактын ишинин токтотулушун каттоо

Юридикалык жактын уюштуруучулары (катышуучулары) же юридикалык жакты

ѳзгѳртүп кайра түзүү же жоюу жѳнүндѳ чечим кабыл алган орган алдыда болуучу
ѳзгѳртүп кайра түзүү же жоюу жѳнүндѳ кечиктирбестен каттоочу органга

билдирүүгѳ милдеттүү. Каттоочу орган юридикалык жактардын реестрине

юридикалык жак ѳзгѳртүп кайра түзүлүү же жоюлуу процессинде тургандыгы
жѳнүндѳ маалымат киргизет.

Юридикалык жактын жоюлушу тууралу чечимди кабыл алганда каттоочу орган
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жоюу тартибинин

сакталышын текшерет ("Банкрот болуу жѳнүндѳ" Кыргыз Республикасынын
Мыйзамынын негизинде соттун катышуусу менен жоюлгандан тышкары
учурларда).

Юридикалык жактын жоюлгандыгын каттоо тѳмѳнкү тартипте жүргүзүлѳт:

юридикалык жактын мүлкүнүн менчик ээси же юридикалык жакты ѳзгѳртүп кайра

түзүү жѳнүндѳ чечим кабыл алган ыйгарым укуктуу орган каттоочу органга тѳмѳнкү
документтерди берет:

- юридикалык жакты жоюу жѳнүндѳгү чечимдин (соттун, ыйгарым укуктуу
органдын, юридикалык жактын мүлкүнүн менчик ээсинин) кѳчүрмѳсү;

- уюштуруу документтеринин түп нускаларын, юридикалык жакты мамлекеттик
каттоо же кайрадан каттоо жѳнүндѳгү күбѳлүктү жана статистикалык
карточкаларды;

- салык инспекциясынын бюджет алдында карызы жок экендиги жѳнүндѳ

корутундусу жана юридикалык жактын мѳѳр менен штамптарын ѳткѳргѳндүгү
жѳнүндѳ милиция органынын справкасы, эсепти (эсептерди) жабуу тууралу

банктын справкасы, камсыздандыруу тѳлѳмдѳрү боюнча карызы жок экендиги
тууралу Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун справкасы;

- юридикалык жакты жоюу жѳнүндѳгү документтерди жана кабыл алуу-ѳткѳрүү
документтеринин актылары сакталган архивдеги орду жѳнүндѳ мамлекеттик
архивдин корутундусу.

Жогоруда аталган документтерди алуу менен каттоочу орган юридикалык

жактардын мамлекеттик реестрине тийиштүү жазууну киргизет жана юридикалык
жак жоюлуу процессинде тургандыгы жѳнүндѳ статистика органына билдирет.

Жоюу процесси аяктагандан же жоюу балансы берилгенден тартып 10 күн ичинде
каттоочу орган тѳмѳнкүлѳргѳ милдеттүү:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана юридикалык жактын уставында
белгиленген жоюу тартибинин сакталышын текшерүү;

- жоюу тартиби сакталган учурда юридикалык жактын иш-аракетин токтоткондугу
жѳнүндѳ маалыматты реестрге киргизүү тууралу буйрук чыгаруу. Юридикалык
жакты жоюунун белгиленген тартибинин сакталбагандыгы аныкталган учурда
каттоочу орган каттоодон баш тартуу жѳнүндѳ чечим чыгарат;
- реестрге юридикалык жактын жоюлушу жѳнүндѳ жазуу;

- уюштуруу документтеринин түп нускасын юстиция органынын архивине
тапшыруу;

- юридикалык жактын жайгашкан жери боюнча статистика жана салык

органдарына юридикалык жактын жоюлушу аяктагандыгы жана анын реестрден
чыгарылгандыгы тууралу билдирүү.

Юридикалык жактардын мамлекеттик реестрине юридикалык жактын иши

токтотулгандыгы тууралу жазуу киргизилген учурдан тартып юридикалык жак
токтотулду деп эсептелет.

Юридикалык жактын филиалын же ѳкүлчүлүгүн жоюуну каттоо тѳмѳндѳгүдѳй
тартипте жүзѳгѳ ашырылат:

филиалды же ѳкүлчүлүктү жоюу тууралу чечимди кабыл алган юридикалык жактын
ыйгарым укуктуу органы - Кыргыз Республикасынын резиденти, болбосо анын
ѳкүлү филиалдын же ѳкүлчүлүктүн жайгашкан жери боюнча каттоо органына
тѳмѳндѳгүдѳй документтерди тапшырууга милдеттүү:

- филиалды же ѳкүлчүлүктү жоюу тууралу ыйгарым укуктуу органдын чечимин;
- филиалды же ѳкүлчүлүктү уюштуруу документтеринин, эсептик каттоо (кайра
каттоо) жѳнүндѳ күбѳлүктүн жана статистикалык карточканын түпнускаларын;
- филиалдын (ѳкүлчүлүктүн) мѳѳрүн жана штамптарын ѳткѳргѳндүгү тууралу

милиция органынын справкасын жана эсепти жабуу тууралу банктын справкасын.
Кыргыз Республикасынын резиденти эмес - юридикалык жактын ѳкүлү салык
текшерүүсүнүн актысын, филиалдын (ѳкүлчүлүктүн) бюджетке карызы жок
экендиги жѳнүндѳгү салык инспекциясынын справкасын жана Кыргыз

Республикасынын Социалдык фондуна тѳлѳмдѳр боюнча карызы жок экендиги
тууралу Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун справкасын кошумча
тапшырууга милдеттүү.

Каттоочу орган кѳрсѳтүлгѳн документтерди алып, ушул статьянын тѳртүнчү жана
бешинчи бѳлүктѳрүндѳ каралган иштерди аткарууга милдеттүү.

(КР 2003-жылдын 18-январындагы N 29 Мыйзамынын:39888}, 2005-жылдын 12
июлундагы N 104 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)

1818-статья.

Мамлекеттик

бийлик

токтотулушун каттоонун ѳзгѳ
згѳчѳлүктѳ
ктѳрү

органдарын

түзүүн
үүнүн

жана

ишинин

Мамлекеттик бийлик органдарын каттоо Кыргыз Республикасынын

мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин указдарынын жана
Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн токтомдорунун негизинде Кыргыз

Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан тѳмѳндѳгүдѳй тартипте
жүзѳгѳ ашырылат.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тиешелүү ченемдик укуктук

актыны алгандан кийин, 10 күндүк мѳѳнѳт ичинде тѳмѳндѳгүлѳргѳ милдеттүү:

- мамлекеттик бийлик органын юридикалык жак катары каттоо тууралу буйрук
чыгарууга;

- ыйгарылган идентификациялык коду жана башка тутумдук-эсептик коддору бар

статистикалык карточкасын берүү үчүн статистика органына буйруктун кѳчүрмѳсүн
жѳнѳтүүгѳ;

- юридикалык жакты мамлекеттик каттоо тууралу күбѳлүктү берүүгѳ;
- юридикалык жак тууралу маалыматтарды реестрге киргизүүгѳ.

Мамлекеттик бийлик органдары жѳнүндѳ маалыматтардын ѳзгѳрүлүшүн каттоо
ушул эле тартипте жүзѳгѳ ашырылат.

Мамлекеттик бийлик органын кайра уюштуруунун натыйжасында ишинин

токтотулушун каттоо тиешелүү ченемдик укуктук акт алынгандан кийин Кыргыз
Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан тѳмѳндѳгүдѳй тартипте
жүзѳгѳ ашырылат:

- мамлекеттик бийлик органынан юридикалык жакты каттоо (кайра каттоо) тууралу
күбѳлүктүн, статистикалык картанын түпнускасын жана мѳѳр менен штамптарды
ѳткѳргѳндүгү тууралу справканы суратат;

- юридикалык жактын ишинин токтотулушун каттоо тууралу буйрук чыгарат;

- юридикалык жактын ишинин токтотулушу тууралу реестрге жазуу киргизет;

- юридикалык жактын ишинин токтотулушу тууралу 10 күн ичинде статистика жана
салык органдарына билдирет.

Мамлекеттик бийлик органын жоюунун натыйжасында ишинин токтотулушун

каттоодо, юридикалык жакты жоюу тууралу чечимди кабыл алган менчик ээси же

ыйгарым укуктуу орган каттоочу органга тѳмѳндѳгүдѳй документтерди тапшырат:
- юридикалык жакты жоюу тууралу (соттун, ыйгарым укуктуу органдын,
юридикалык жактын менчик ээсинин) чечимдин кѳчүрмѳсүн;

- уюмдаштыруучу документтердин, юридикалык жакты мамлекеттик каттоо же
кайра каттоо күбѳлүгүнүн жана статистикалык карточкасынын түпнускаларын;
- мѳѳрлѳрдү жана штамптарды милиция органына ѳткѳргѳндүгү тууралу
справканы, эсепти жабуу тууралу финансы органынын справкасын.

(КР 1999-жылдын 13-июлундагы N 68 Мыйзамынын, 2003-жылдын 18январындагы N 29 Мыйзамынын:39888} редакцияларына ылайык)
1919-статья. ТалашТалаш-тартыштарды каттоо
Юридикалык жакты мамлекеттик каттоодон баш тартууга байланышкан талаштар,
ошондой эле мындай каттоодон качуу, юридикалык жакты уюштуруучу менен

каттоо жүргүзүүчү мамлекеттик органдын ортосундагы башка талаш-тартыштар
кызыкдар тараптын арызы боюнча сотто каралат.

2020-статья. Мыйзамдын бузулушу үчүн жоопкерчилик
Мамлекеттик каттоодон ѳтпѳй туруп юридикалык жак катары ишкердик кылууга

жол берилбейт. Мамлекеттик каттоосуз жүргүзүлгѳн ишкердиктен алынган киреше
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык республикалык бюджеттин
кирешесине чегерилип коюлат.

Юридикалык жак жѳнүндѳ маалыматтардын ѳзгѳрүшү жѳнүндѳ бир айлык мѳѳнѳт
ичинде билдирбей коюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык
жоопкерчиликке алып келет.

Каттоочу орган юридикалык жакты каттоодон мыйзамсыз баш тарткан учурда арыз
берүүчү ѳзү тарткан зыяндарынын ордун толтуруп берүүнү сот тартибинде талап
кылууга укуктуу.

(КР 2003-жылдын 18-январындагы N 29 Мыйзамынын:39888} редакциясына
ылайык)

2121-статья. Бул Мыйзамды колдонууга киргизүү
киргизүү жѳнүндѳ
ндѳ
1. Бул Мыйзам 1997-жылдын 1-январынан баштап колдонууга киргизилсин.

2. Бул Мыйзам колдонууга киргизилгенге чейин катталган юридикалык жактар

алардын уюштуруучулары юстиция органдарында кайрадан катталуу жѳнүндѳ

чечим кабыл алмайынча катталууга тийиш эмес. Мындай юридикалык жактарды

каттоо жѳнүндѳгү күбѳлүктѳр бул Мыйзамдын 18-статьясынын талаптарын
аткарган шартта алар иштеген бардык мѳѳнѳткѳ жарактуу.

3. Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү 1997-жылдын 1-январына чейин:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бул Мыйзамга ылайык келтирүү боюнча
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунуш киргизсин;
- ѳзүнүн чечимдерин бул Мыйзамга ылайык келтирсин;

- бул Мыйзам колдонууга киргизилгенге чейин юстиция органдарынын юридикалык
жактарды каттоо боюнча ишине шарт түзүү боюнча чара кѳрсүн.
Кыргыз Республикасынын Президенти А.Акаев

Бишкек шаары, Ѳкмѳт Үйү 1994-жылдын 15-апрели N 1487-XII
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Монополиялык ишиш-аракетти
аракетти чектѳѳ
чектѳѳ атаандаштыкты ѳнүктү
ктүрүү жана коргоо
жѳнүндѳ
ндѳ

(Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын
6-мартындагы N 55 Мыйзамынын,

2003-жылдын 1-августундагы N 164 Мыйзамынын
редакцияларына ылайык)

(Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин
1994-жылдын 15-апрелиндеги N 1488-XII
токтому менен колдонууга киргизилген)

I БѲЛҮМ

Жалпы жоболор
1-статья. Мыйзамдын максаттары
Мыйзам аттандаштыктын ѳнүгүшүнүн уюштуруучулук жана укуктук негиздерин,
монополиялык иш-аракетти жана абийирсиз атаандаштыкты чектѳѳ жана

болтурбоо боюнча чараларды белгилейт жана республиканын товар рыногунун

түзүлүшү жана натыйжалуу иштеши үчүн шарттарды камсыз кылууга багытталган.
2-статья. Мыйзамдын колдонулуш чѳ
чѳйрѳ
йрѳсү
Мыйзам Кыргыз Республикасынын бүт аймагында күчүндѳ болуп, Республиканын
жана анын региондорунун рынокторунда ар кандай чарба жүргүзүү субъектилер,
аткаруучу бийликтин органдары жана айрым кызмат адамдары катышкан
мамилелерде колдонулат.

Кыргыз Республикасынын товар рынокторундагы атаандаштыктын ѳнүгүшүнѳ
жана монополиялык иштерди чектѳѳгѳ байланышкан мамилелер эл аралык

экономикалык макулдашууларды жана Кыргыз Республикасы мүчѳ болгон Эл

аралык уюмдардын тийиштүү актыларын сактоо менен ушул Мыйзам аркылуу
жѳнгѳ салынат.

Бул Мыйзам ойлоп чыгаруу, товардык белгилер, автордук укук жѳнүндѳгү кабыл

алынган мыйзамдардын нормалары менен жѳнгѳ салынуучу мамилелерге, алар

ээлери тарабынан атаандаштыкты чектѳѳ үчүн атайын пайдаланылгандан башка
учурда колдонулбайт.

Товар рыногун жѳнгѳ салуу максатында Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү ѳзгѳчѳ

абалдын шартында гана (кырсык болгондо ж.б.) ушул Мыйзамдын табигый айрым
статьяларын колдонуудан алып коюуга укуктуу. Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү
кабыл алынган чаралар жѳнүндѳ Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине
алып коюунун себебин жана мѳѳнѳтүн кѳрсѳтүү менен билдирет.

(КР 2003-жылдын 6-мартындагы N 55 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
3-статья.

органдары

Кыргыз

Республикасынын

монополияга

каршы

мамлекеттик

Товар рынокторун жана атаандаштыкты ѳнүктүрүү, монополиялык иштерди чектѳѳ
жана абийирсиз атаандаштыкты алдын алуу боюнча мамлекеттик саясатты
Кыргыз Республикасында монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу
Мамлекеттик орган.

4-статья. Тү
Түшүнүктѳ
ктѳрдү
рдүн аныктамалары

Ушул Мыйзамдын максаттарын ишке ашыруу үчүн тѳмѳнкү түшүнүктѳр
колдонулат:

- "чарба жүргүзүүчү субъектилер" - юридикалык жактан укуктарына ээ болгон

товар ѳндүрүү, сатуу же сатып алуу боюнча чарбалык иш-аракет жүргүзгѳн жеке

менчик, жамааттык, кооперативдик, акционердик, мамлекеттик, коомдук же башка
ишканалар, чарбалык ассоциациялар, юридикалык жакты түзгѳн жана түзбѳгѳн ѳз
алдынча ээлик кылуу ишкердигин жүргүзгѳн граждандар жана алардын
бирикмелери;

- "аткаруучу бийликтин органдары" - ѳз милдеттерин аткаруудагы (мамлекеттик
заказдарды жайгаштыруу жана лимит боюнча материалдык ресурстарды

бѳлүштүрүү ж.б.) республикалык жана региондук аткаруучу бийликтин органдары,
ошондой эле тармактар аралык мамлекеттик башкаруу органдары жана

бирикмелер, чарбалык ассоциациялар, концерндер жана башка бирикмелер;
- "товар рыногу" - товарлардын, жумуштардын жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдүн
жүгүртүү чѳйрѳсү;

- "региондук жергиликтүү товар рыногу" - негизинен республиканын
областтарынын чегиндеги товар жүгүртүү чѳйрѳсү;

- "атаандаштык" - товар рыногунда чарба жүргүзүүчү субъекттердин алардын

аракети рыноктогу баалардын ѳсүшүн кѳздѳгѳн монополиязацияга натыйжалуу
тоскоолдук кѳрсѳткѳн жана керектѳѳчүлѳр талап кылган товарларды ѳндүрүүгѳ
дем берген учурдагы эркин таймашуусу;

- "монополиялык иш-аракет" - чарба жүргүзүүчү субъекттердин же аткаруучу

бийликтин органдарынын атаандаштыкты болтурбоого, чектѳѳгѳ же четтетүүгѳ
рыноктогу үстѳмдүк кылуу абалын, атаандаштыктардын экономикалык кѳз

карандылыгын ашкере пайдаланууга жана коомдук кызыкчылыктарга, чарба
жүргүзүүчү башка субъекттердин жана товар керектѳѳчүлѳрдүн

кызыкчылыктарына зыян алып келтирүүгѳ багытталган ушул Мыйзамга карамакаршы келген иш-аракеттери (аракетсиздиги);

- "үстѳмдүк кылуучу абал" - чарба жүргүзүүчү субъектинин белгилүү бир товар
рыногундагы атаандаштыкка чечүүчү таасирин тийгизүүгѳ, башка чарба

жүргүзүүчү субъекттердин рынокко кирүүсүнѳ кыйынчылык туудурууга мүмкүндүк
берүүгѳ ѳзгѳчѳ еңеайлуу абалы чарба жүргүзүүчү субъектинин үстѳмдүк кылуучу
абалы катары анын тийиштүү товар рыногундагы үлүшү 35 проценттен же

монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу мамлекеттик орган тарабынан жыл
сайын чектелген ѳлчѳмүнѳн ашып кеткен учур таанылат;

- "караниет атаандаштык" - чарба жүргүзүүчү субъектилердин ээлик кылуу ишинде
артыкчылыкты алууга багытталган, колдонуудагы мыйзамдардын жоболоруна,

ишмердиктин жүгүртүү салттарына, ак ниеттүүлүктүн, акылга сыюучулуктун жана
адилеттүүлүктүн талаптарына каршы келген жана башка чарба жүргүзүүчү

субъектилерге - атаандаштарга, же болбосо алардын ишмердик беделине зыян
келтириши мүмкүн болгон же келтирген ар кандай иш-аракеттер.

(КР 2003-жылдын 1-августундагы N 164 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
II БѲЛҮМ

Атаандаштыкты ѳнүктү
ктүрүү жана монополиялык ишиш-аракетти чектѳѳ
чектѳѳ
5-статья. Абийирсиз атаандаштыкка жол берилбестиги
Абийирсиз атаандаштыкка, анын ичинде:

- башка бир чарба жүргүзүүчү субъектинин ишкердик беделине зыян келтириши

мүмкүн болгон жалган жана так эмес маалыматтарды (так маалыматтарды жалган
катары берүү) таратууга;

- товарларды жасап чыгаруу мүнѳзү, жолу жана даярдалган жери, касиети,

колдонууга жарамдуулугу же сапаты боюнча керектѳѳчүлѳрдү адаштырууга;
- башка чарба жүргүзүүчү субъектилердин товардык белгисин, фирмалык

аталышын же товардын маркировкасын ѳз эркинче пайдалануу же товарларынын
формасын, теңеакталышын, сырты жасалгасын ѳз эркинче кѳчүрүп алууга;
- сапаты талаптарга жооп бербеген товарларды рекламалоого;

- жашырын илимий-техникалык, ѳндүрүштүк же соода маалыматтарын ѳз эркинче
пайдаланууга же жайылтып жиберүүгѳ;

- ишканага, товарларга, же болбосо атаандаштын ѳнѳр жайлык же соода ишаракеттерине карата кандай гана болбосун ыкма менен башаламандыкты

(жеңелтууну) пайда кылууга жѳндѳмдүү болгон иш-аракеттерге жол берилбейт.
(КР 2003-жылдын 1-августундагы N 164 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

6-статья. Рынокто чарба жү
жүргү
ргүзүүч
үүчү субъектинин үстѳ
стѳмдү
мдүк кылуучу абалына

жол берилбестиги
берилбестиги

1. Үстѳмдүк абалын ээлеген чарба жүргүзүүчү субъектинин натыйжасы

атаандаштыкты олуттуу чектѳѳгѳ же башка чарба жүргүзүүчү субъектилердин

жана граждандардын кызыкчылыктарына шек келтирүүчү аракеттерине, анын
ичинде тѳмѳнкүдѳй иш-аракеттерине тыюу салынат:

- рынокто тартыштыкты түзүү, сактоо же бааны жогорулатуу максатында
товарларды жүгүртүүдѳн алып салууга;

- контрагентке ал үчүн пайдалуу болбогон, ошондой эле контрагентти башка чарба
жүргүзүүчү субъекттер менен теңеэмес абалда калтырган шарттарды теңелоого;
- контрагентти (керектѳѳчүнү) кызыктырбаган товарларга тийиштүү жобону
киргизүү шарты менен гана келишим түзүүгѳ макулдук берүүгѳ;

- башка чарба жүргүзүүчү субъекттердин рынокко кирүүсүнѳ (рыноктон чыгышына)
тоскоолдук кылууга;

- нормативдик актылар менен бекитилген баа түзүү тартибин бузууга.

2. Чарба жүргүзүүчү субъектинин ушул статьянын 1-пунктунда кѳрсѳтүлгѳн ишаракети Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруу

боюнча мамлекеттик органы тарабынан эгерде чарба жүргүзүлүүчү субъект ѳзүнүн
иш-аракети рынокту товарга толтурууга ѳбѳлгѳ түзгѳндүгүн же ѳбѳлгѳ түзѳѳрүн
далилдеп берген ѳзгѳчѳ учурда гана укуктуу деп таанылат.
7-статья.

Чарба

жү
жүргү
ргүзүүч
үүчү

субъекттердин

атаандаштыкты

келишимдеринин (макулдашылган ишиш-аракеттеринин)
аракеттеринин) жараксыздыгы

чектѳѳ
чектѳѳч
ѳѳчү

1. Жалпысынан үстѳмдүк абалын ээлеген атаандаш чарба жүргүзүүчү

субъекттердин (потенциалдуу атаандаштардын),түзгѳн түрдүү формадагы

келишимдери (макулдашылган иш-аракеттери), анын ичинде тѳмѳнкүлѳргѳ

багытталган келишимдерди (макулдашылган иш-аракеттери) эгерде мындай
келишимдеринин натыйжасында атаандаштыкка олуттуу чектѳѳ жасалса же

жасала турган болсо, мындай келишимдерге (макулдашылган иш-аракеттерге)
тыюу салынат жана белгиленген тартипте толук бойдон же жарым-жартылай
жараксыз деп табылат:

- бааларды (тарифтерди), жеңелдиктерди, үстѳктѳрдү (кошумча тѳлѳѳлѳрдү),
кошумча бааларды белгилѳѳ (сактап туруу);

- аукциондордо же соода-сатыкта бааларды жогорулатуу, азайтуу же кармап
туруу;

- рынокту аймактык принциби боюнча сатуу жана сатып алуу кѳлѳмү, сатылуучу
товарлардын ассортименти боюнча же сатуучулардын, сатып алуучулардын
(заказ берүүчүлѳрдүн) чѳйрѳсү боюнча бѳлүгү;

- белгилүү бир товарларды сатуучулары же сатып алуучулары катары башка
чарба жүргүзүүчү субъекттердин рыноко киришин чектѳѳ же аларды сүрүп
чыгаруу;

- белгилүү бир сатуучулар же сатып алуучулар (заказ берүүчүлѳр) менен келишим
түзүүдѳн баш тартуу.

2. Бири үстѳмдүк кылуучу абалды ээлеген, ал эми экинчиси ага продукция берүүчү
же аны сатып алуучу (заказ берүүчүсү) болгон атаандаш эмес чарба жүргүзүүчү
субъекттердин ар кандай формадагы келишимдерге макулдашылган иш-

аракеттерине, эгерде мындай келишимдердин макулдашылган иш-аракеттердин
натыйжасында атаандаштыкка олуттуу чектүү жасалса же жасала турган болсо,
тыюу салынат жана белгиленген тартипте толук бойдон же жарым-жартылай
жараксыз деп табылат.

3. Чарба жүргүзүүчү субъекттердин ушул статьянын 1, 2-пункттарында

кѳрсѳтүлгѳн келишимдери (макулдашылган иш-аракеттери) эгерде чарба

жүргүзүүчү субъекттер алардын келишимдери (макулдашылган иш-аракеттери)
рыноктун товарга толушуна, товарлардын керектѳѳ касиеттерин жакшыртууга
жана атаандаштыкка туруктуулугун, атап айтканда, тышкы рыноктогу

атаандаштыкка туруктуулугун арттырууга ѳбѳлгѳ түзгѳндүгүн же ѳбѳлгѳ түзѳ
тургандыгын далилдеген ѳзгѳчѳ учурда алардын укуктуулугу Кыргыз

Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу мамлекеттик
органы тарабынан таанылышы мүмкүн.
8-статья.

Аткаруучу

бийликтин органдарынын атаандаштыктын чектѳѳ
чектѳѳг
ѳѳгѳ

багытталган актыларынын жана ишиш-чараларынын
чараларынын укуксуздугу

1. Чарба жүргүзүүчү субъекттердин рынокто товар сатуу чѳйрѳсүндѳгү укугун
чектѳѳгѳ багытталган аткаруучу бийликтин органдарынын Кыргыз

Республикасынын мыйзамдарында түздѳн-түз каралгандан башка актылары
укуксуз деп табылат.

2. Аткаруучу бийликтин органдарынын айрым бир чарба жүргүзүүчү субъекттер
үчүн кысымга алуучу же ѳзгѳчѳ шарттарды, анын ичинде тѳмѳнкүлѳрдү, эгерде
мындай шарттар атаандаштыкты чектесе, укугу жок:

- тигил же бул иш-аракет чѳйрѳсүндѳ ишкана жана уюм түзүүгѳ тоскоолдук
кылууга;

- чарба жүргүзүүчү субъекттерге конкреттүү түрлѳрүн жүзѳгѳ ашырууга же

товарлардын белгилүү бир түрлѳрүн ѳндүрүүгѳ негизсиз тыюу салууга, ошондой

эле экономикалык субъекттердин чек ѳлкѳлѳрдѳн товар алып келишин чектѳѳгѳ.

3. Аткаруучу бийликтин органдарынын башка бийлик же башкаруу органдары же
чарба жүргүзүүчү субъект менен түзгѳн келишимдерине, анын ичинде

тѳмѳнкүлѳргѳ, эгер алардын натыйжасында атаандаштык олуттуу чектелсе же
чектеле турган болсо Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты

ишке ашыруучуу мамлекеттик органы тарабынан тыюу салынат жана толук же
жарым-жартылай жараксыз деп табылат:

- бааларды (тарифтерди) жана кирешелерди жогорулатууга, арзандатууга же бир
эле деңеээлде сактап турууга;

- рынокту аймактык принциби, сатылуучу товарлардын сатуу же сатып алуу

кѳлѳмү, ассортименти боюнча же сатуучулардын же сатып алуучулардын (заказ
берүүчүлѳрдүн) чѳйрѳсү боюнча бѳлүүгѳ;

- чарба жүргүзүүчү субъекттерден рынокко киришин чектѳѳгѳ же алардын андан
сүрүп чыгарууга.

III БѲЛҮМ

Кыргыз Республикасынын
Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу

мамлекеттик органынын милдеттери, ыйгарым укуктары жана милдеттери
9-статья.

Монополияга

мамлекеттик контроль

каршы

мыйзамдуулуктун

сакталышына

карата

Республиканын товар жүгүртүү чѳйрѳсүндѳгү атаандаштыктын ѳнүгүшүнѳ жана
монополиялык иш-аракетти чектѳѳдѳ мамлекеттик контролду Кыргыз

Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу мамлекеттик
органы жүргүзѳт.

Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу
мамлекеттик органынын функциясы, ишти уюштуруу тартиби Кыргыз
Республикасынын Ѳкмѳтү бекиткен Жобо менен жѳнгѳ салынат.

1010-статья. Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке

ашыруучу мамлекеттик органынын милдеттери

Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу
мамлекеттик органынын негизги милдеттерине тѳмѳнкүлѳр кирет:

- монополияга каршы мыйзамдардын сакталышына карата мамлекеттик контролду
жүргүзүү;

- монополиялык иш-аракеттин жана абийирсиз атаандаштыктын алдын алуу, аны
чектѳѳ жана жоюу боюнча чараларды иштеп чыгуу жана жүзѳгѳ ашыруу;

- атаандаштыкты жана ээлик кылуу ишкердигин ѳнүктүрүү негизинде рынок
мамилелеринин калыптанышына түрткү берүү;

- монополизмдин жана абийирсиз атаандаштыктын кѳрүнүштѳрүнѳн

граждандардын жана башка керектѳѳчүлѳрдүн мыйзамдуу кызыкчылыктарын
коргоо.

1111-статья. Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке

ашыруучу мамлекеттик органынын ыйгарым укуктары

Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу
мамлекеттик органы тѳмѳнкү укуктарга ээ:

- монополияга каршы маселелери боюнча таламдаш тараптар менен
макулдашылган түрдѳ республиканын аймагынан орун алган бардык

министрликтер, мамкомитеттер, администрациялык ведомстволор, менчик түрүнѳ
карабастан ишканалар жана уюмдар тарабынан аткарылууга милдеттүү болгон
нормативдик актылардын ѳз компетенциясынын чегинде иштеп чыгууга жана
бекитүүгѳ;

- чарба жүргүзүүчү субъекттерге, алардын кызмат адамдарына ушул Мыйзамды
бузууну токтотуу, баштапкы абалды калыбына келтирүү, аларды мажбурлап

бѳлүү, ушул Мыйзамга карама-каршы келген алар түзгѳн келишимдерди бузуу же
ѳзгѳртүү, ошондой эле башка укуксуз аракеттерин токтотуу жѳнүндѳ аткаруу үчүн
милдеттүү болгон кѳрсѳтмѳлѳрдү берүүгѳ;

- башкаруу органдарына кабыл алган укуксуз актыларын алып салуу же ѳзгѳртүү,
алардын ушул Мыйзамга карама-каршы келген макулдашууларын бузуу же

ѳзгѳртүү, ошондой эле башка мыйзамсыз иш-аракеттерин токтотуу жѳнүндѳ
аткаруу үчүн милдеттүү болгон кѳрсѳтмѳлѳрдү берүүгѳ;

- ушул мыйзамды бузгандыгы жана Кыргыз Республикасынын монополияга каршы
саясатты ишке ашыруучу мамлекеттик комитетинин кѳрсѳтмѳлѳрүнүн

аткарбагандыгы үчүн чарба жүргүзүүчү субъекттерге, алардын кызмат

адамдарына, ошондой эле аткаруучу бийликтин органдарынын кызмат
адамдарына айып акы салуу жѳнүндѳ чечим кабыл алууга;

- монополияга каршы мыйзамдуулуктун бузулгандыгына байланыштуу иштер
каралып жаткан сотко жана арбитраждык сотко катышууга;

- прокуратура органдарына монополияга каршы мыйзамдуулуктун бузулгандыгына
байланыштуу кылмыш белгилери боюнча кылмыш ишин козгоо жѳнүндѳ маселени
чечүү үчүн материалдарды жиберүүгѳ.

Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу

мамлекеттик органы тийиштүү аткаруучу бийликтин органдарына бул сунуштарды
киргизүүгѳ укуктуу:

- монополияга каршы мыйзамдарды бузган учурда чарба жүргүзүүчү
субъекттердин экспорт-импорттук операцияларын милдеттүү түрдѳ

лицензиялоону, тыюу салууну же токтотуп турууну киргизүү жѳнүндѳ;

- атаандаштыгы жок товар рыногунан биринчи жолу кирип жаткан чарба

жүргүзүүчү субъекттерге же чакан ишканаларга жеңелдетилген кредит берүү,
ошондой эле алардан алынуучу салыкты азайтуу же андан бошотуу боюнча;
- эркин жана жѳнгѳ салынып туруучу баалардын чѳйрѳсүн кеңейтүү боюнча;

- айрым бир чарба жүргүзүүчү субъекттердин үстѳмдүк абалын четтетүү үчүн
теңеык товарларды чыгарууну кеңейтүү иш-чараларын финансылоо боюнча;

- чет ѳлкѳлүк капиталды тартуу жана биргелешкен ишканаларды түзүү боюнча;

- экспорт-импорттук операцияларды лицензиялоо жана бажы тарифтерин ѳзгѳртүү
боюнча;

- лицензияланууга тийиш болгон иш-аракеттердин тизмеси боюнча.
1212-статья. Маалымат алууга укуктуулук
Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу

мамлекеттик органы (аймактык башкармасы) тарабынан ыйгарым укук берилген
адам Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу
мамлекеттик органына жүктѳлгѳн функцияны аткаруу максатында

министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге, администрациялык ведомстволорго,
башка башкаруу органдарына, ошондой эле менчик түрүнѳ карабастан

ишканаларга жана алардын бирикмелерине, уюмдарга, мекемелерге зарыл

болгон бардык документтер менен таанышуу үчүн тоскоолсуз кирүүгѳ укуктуу.

1313-статья. Чарба жү
жүргү
ргүзүүч
үүчү субъекттердин жана башкаруу органдарынын

Кыргыз

Республикасынын

монополияга

каршы

саясатты

мамлекеттик органына маалымат
маалымат берүү
берүүг
үүгѳ карата милдеттери

ишке

ашыруучу

Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу

мамлекеттик органынын (аймактык башкармалардын) талабы боюнча чарба

жүргүзүүчү субъекттер, башкаруу органдары жана алардын кызмат адамдары
Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу

мамлекеттик органынын (аймактык башкармаларынын) ушул Мыйзамда каралган
функцияларын аткаруу үчүн зарыл болгон ишенимдүү документтерди кѳрсѳтүүгѳ
жазуу жана оозеки жүзүндѳгү түшүндүрмѳлѳрдү жана башка маалыматтарды
берүүгѳ милдеттүү.

1414-статья. Коммерциялык сырды сактоо боюнча Кыргыз Республикасынын

монополияга

милдеттери

каршы

саясатты

ишке

ашыруучу

мамлекеттик

органынын

Монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу мамлекеттик орган (аймактык

башкарма) алган коммерциялык сыр болуп саналган маалыматтарды жайылтууга
болбойт.

Эгерде коммерциялык сыр болуп саналган маалыматтар жайылтылып жиберилген
болсо, андан тартылган зыян Кыргыз Республикасынын монополияга каршы
саясатты ишке ашыруучу мамлекеттик органы тарабынан Кыргыз

Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте тѳлѳнүп берүүгѳ тийиш.
IV БѲЛҮМ

Товар рыногунда чарба жү
жүргү
ргүзүүч
үүчү субъекттердин үстѳ
стѳмдү
мдүк абалынын алдын алуу
жана аны четтетүү
четтетүү

1515-статья.

Чарба

жү
жүргү
ргүзүүч
үүчү

субъекттердин

тү
түзүлүшүнѳ,

биригишине,

кошулушуна,
кошулушуна, ѳзгѳ
згѳртү
ртүп тү
түзүлүшүнѳ, жоюулуп кетишине мамлекеттик контроль
жүргү
ргүзүү

1. Айрым чарба жүргүзүүчү субъекттердин үстѳмдүк абалды ээлешинин алдын

алуу максатында союздардын, ассоциациялардын, концерндердин, тармак

аралык, региондук жана башка бирикмелердин, ишканалардын түзүлүшүнѳ,

кошулушуна жана биригишине, башкаруу органдарынын жана чарба жүргүзүүчү

субъекттердин аталган бирикмелерге ѳзгѳртүп түзүлүшүнѳ, ал эми ушул статьяда
кѳрсѳтүлгѳн учурларда акционердик коомдордун, жоопкерчилиги чектелген

шериктештиктердин жана башка чарба жүргүзүүчү субъекттердин түзүлүшүнѳ,
кошулушуна жана жоюулушуна алдын-ала мамлекеттик контроль жүргүзүлѳт.

2. Союзду, ассоциацияны, концернди, ишканалардын тармак аралык региондук же
башка бирикмелерин түзүүгѳ макулдук алуу үчүн уюштуруучулары "Кыргыз
Республикасындагы ишканалар жѳнүндѳгү" Кыргыз Республикасынын

Мыйзамында кѳрсѳтүлгѳн документтерден тышкары бирикмени каттоо үчүн
Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу

мамлекеттик органына (аймактык башкармаларга) макулдук берүү тууралуу ѳтүнүч
бириккен ар бир чарба жүргүзүүчү субъекттердин ишмердигинин негизги түрлѳрү,

алардын тийиштүү товар рыногундагы маалыматтарды жана бирикмеге кошулууга
макулдуктары жѳнүндѳгү маалыматтарды берет.

Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу

мамлекеттик органы (аймактык башкарма) ѳтүнүчтү алган учурдан баштап 30

күндүн ичинде ѳзүнүн чечими - макулдук берүү же бербѳѳ жѳнүндѳ арыз ээсине

жазуу жүзүндѳ билдирет. Макулдук берүүдѳн баш тартуунун себеби кѳрсѳтүлүүгѳ
тийиш.

3. Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу боюнча
мамлекеттик органы (аймактык башкармасы) жогоруда аталган бирикмелердин
түзүлүшүнѳ, эгерде бул аларды үстѳмдүк кылуучу абалга алып келсе жана (же)
атаандаштыкка олуттуу чек кое турган болсо, макулдук берүүдѳн баш тартууга

укуктуу. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты
ишке ашыруучу мамлекеттик органы (аймактын башкармасы), эгерде түзүлгѳн
бирикмелер рыноктогу товардын мол болушуна, товарлардын керектѳѳ

касиеттерин жакшыртууга жана алардын атаандаштыкка туруктуулугунун, атап
айтканда, тышкы рыноктогу атаандаштыкка туруктуулугунун, жакшырышына
ѳбѳлгѳ түзсѳ, жогоруда кѳрсѳтүлгѳн еңеайсыз кесепеттердин болуп калуу

мүмкүнчүлүгүнѳ карабастан, бирикмелердин түзүлүшүнѳ макулдук берүүгѳ укуктуу.
4. Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу
мамлекеттик органы ушул статьянын 2, 3-пункттарына ылайык алдын ала
тѳмѳнкүлѳргѳ контролдукту жүргүзѳт:

- союздардын, ассоциациялардын, концерндердин, ишканалардын, тармак аралык,
региондук жана башка бирикмелеринин кошулушуна жана биригишине, ошондой

эле башкаруу органдарынын же чарба жүргүзүүчү субъекттердин аталган
бирикмелерге ѳзгѳртүп түзүшүнѳ;

- мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардын кошулушуна, биригишине жана
жоюлушуна, эгерде бул үстѳмдүк абалды ээлѳѳчү чарба жүргүзүүчү
субъекттердин пайда болушуна алып келе турган болсо;

- акционердик коомдордун жана жоопкерчилиги чектелген шериктештиктердин
түзүлүшүнѳ, кошулушуна жана биригүүсүнѳ;

- юридикалык жак катышкан башка шериктештиктердин жана бирикмелердин

түзүлүшүнѳ, кошулушуна жана биригишине, эгерде бул үстѳмдүк абалды ээлеген
чарба жүргүзүүчү субъектинин пайда болушуна алып келе турган болсо.

5. Союздардын, ассоциациялардын, концерндердин, ишканалардын тармак
аралык, региондук жана башка бирикмелеринин түзүлүшү, кошулушу жана
биригиши жѳнүндѳгү, башкаруу органдарынын жана чарба жүргүзүүчү

субъекттердин аталган бирикмелерге ѳзгѳртүп түзүлүшү жѳнүндѳгү, ал эми ушул
статьяда кѳрсѳтүлгѳн учурда ошондой эле жоопкерчилиги чектелген

шериктештиктердин жана акционердик коомдордун, башка чарба жүргүзүүчү

субъекттердин түзүлүшү, кошулушу, биригүүсү жана жоюлушу жѳнүндѳ чечим

кабыл алуучу башкаруу органы Кыргыз Республикасынын монополияга каршы

саясатты ишке ашыруучу мамлекеттик органынан (аймактык башкармаларынан)
ушул статьяда белгиленген тартипте алдын ала макулдук алууга тийиш.

6. Ушул статьянын 2, 4, 5-пункттарында каралган чарба жүргүзүүчү субъекттерди
каттоо жергиликтүү мамлекеттик акимдиктин башчылары же каттоо укугу

жүктѳлгѳн башка мамлекеттик орган тарабынан Кыргыз Республикасынын

монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу мамлекеттик органынын (аймактык
башкармаларынын) макулдугу болгон гана учурда жүргүзүлѳт.

1616-статья. Чарба жү
жүргү
ргүзүүч
үүчү субъекттердин
субъекттердин акцияларын, пайларын жана

уставдык капиталындагы үлүштү
штү сатып алууда монополияга каршы мыйзамдын

сакталышын мамлекеттик контролго алуу

Белгилүү бир товар рыногунун 35 проценттен ашыгын ээлеп турган чарба

жүргүзүүчү субъектинин товарды ошол эле рынокко алып чыккан башка чарба
жүргүзүүчү субъектинин акцияларын, пайларын жана уставдык капиталдагы
үлүшүн сатып алуусу, ошондой эле ар кандай юридикалык жактын же

граждандардын үстѳмдүк абалын ээлеп турган чарба жүргүзүүчү субъектинин
акциясын, пайынын үлүшүнүн контролдук пакетин сатып алуусу Кыргыз

Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу мамлекеттик
органынын (аймактык башкармасынын) алдын ала берилген макулдугу менен
жүргүзүлѳт.

Макулдук берүү жѳнүндѳгү арыз ушул Мыйзамдын 15-статьясында белгиленген
тартипте каралат.

Ушул статьянын максаты үчүн акциялардын, пайлардын, үлүштѳрдүн контролдук
пакети катары алардын акционерлердин, уюштуруучулардын, пайщиктердин

жалпы чогулушунда чечим кабыл алууда 50 проценттен ашык тике же кыйыр
добушту камсыз кылган саны түшүндүрүлѳт.

1717-статья. Чарба жү
жүргү
ргүзүүч
үүчү субъекттерди мажбурлоо менен бѳ
бѳлүп салуу
1. Үстѳмдүк абалын ээлеген чарба жүргүзүүчү субъекттер монополиялык иш-

аракет жүргүзүп, анын натыйжасында атаандаштыкка олуттуу чек коюлса, анда
Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу

мамлекеттик органы алардын чарба жүргүзүүчү субъекттерин мажбурлоо менен
бѳлүп салуу жѳнүндѳ чечим кабыл алууга укуктуу.

2. Чарба жүргүзүүчү субъекттерди мажбурлоо менен бѳлүп салуу жѳнүндѳгү чечим
тѳмѳнкү шарттардын бири же бир нечеси болгондо кабыл алынат:

- чарба жүргүзүүчү субъектинин ѳзүнүн үстѳмдүк абалын ашкере пайдаланган
фактысы болгондо;

- ишканалардын, структуралык бѳлүктѳрдүн же структуралык бирдиктердин

уюштуруучулук жана (же) аймактык жактан ѳз алдынча обочолонууга мүмкүндүгү
болгондо;

- ишканалардын, структуралык бѳлүктѳрдүн же структуралык бирдиктердин тыгыз
технологиялык ѳз ара байланышы жок болгон учурда;

- ишканалардын, структуралык бѳлүктѳрдүн же структуралык бирдиктердин иш-

аракет чѳйрѳсүн бир товарды чыгарууга карай бир беткей кууш адистештирүүнүн
алкагында чектѳѳ болгон учурда.

3. Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу

мамлекеттик органынын чарба жүргүзүүчү субъекттерди мажбурлоо менен бѳлүп
салуу жѳнүндѳгү чечими белгиленген мѳѳнѳттѳ аткарылууга тийиш, ал мѳѳнѳт үч
айдан ашык болбошу керек.

1818-статья. Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке

ашыруучу мамлекеттик органынын ушул мыйзамдын 15, 16, 1717-статьяларынын

негизинде кабыл алган чечимдеринин даттанылышы
даттанылышы

Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу

мамлекеттик органына (аймактык башкармаларга) жиберилген түзүү, кошулуу,

биригүү, ѳзгѳртүп кайра түзүү, жоюу жѳнүндѳгү ѳтүнүчкѳ 30 күндүк мѳѳнѳт ичинде
жооп алынбаса, арыз ээси негизсиз деп эсептелген себептерден улам макулдук
берилбесе, анда ал макулдук берилди деп таанылуу (эгерде жооп алынбаган

болсо) же макул эместиги негизсиз деп таанылуу жѳнүндѳгү арыз менен сотко же
арбитраждык сотко кайрылууга укуктуу.

Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу

мамлекеттик органынын чарба жүргүзүүчү субъектини мажбурлоо менен бѳлүп
салуу жѳнүндѳгү чечими, ошондой эле акция, пай катышуу үлүшүн сатып алуу
жѳнүндѳ арызы боюнча чечими ушул эле тартипте даттанылат.
V БѲЛҮМ

Ушул Мыйзамды бузгандыгы үчүн жоопкерчилик
1919-статья. Рыноктогу үстѳ
стѳмдү
мдүк абалынан пайдалангандыгы жана башка

монополиялык ишиш-аракеттер үчүн жоопкерчилик

1. Чарба жүргүзүүчү субъекттер мамлекеттик бийликтин органдары жана алардын
кызмат адамдары рыноктогу үстѳмдүк абалынан пайдалангандыгы жана башка
монополиялык иш-аракеттери үчүн тѳмѳнкүдѳй жоопкерчиликти тартышат:
- чарба жүргүзүүчү субъектти майдалап бѳлүп жиберүү;
- негизсиз табылган пайданы алып коюу;

- келтирилген зыянды аны менен бирге алынбай калган пайданын ордун толтуруу;
- акчалай айып акы тѳлѳѳ.

2. Рыноктогу үстѳмдүк абалынан пайдалангандыгы жана башка монополиялык ишаракеттери үчүн чарба жүргүзүүчү субъекттерди, мамлекеттик бийликтин
органдары алардын кызмат адамдарын жоопкерчиликке тартуу менен

байланышкан ишти кароо Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты
ишке ашыруучу мамлекеттик орган тарабынан жүргүзүлѳт.
2020-статья. Айып акынын ѳлчѳ
лчѳмү

Айып акылар тѳмѳнкүлѳргѳ салынат:

- рыноктогу үстѳмдүк абалынан пайдаланган, ошондой эле атаандаштыкты

чектеген келишимдерди түзгѳн чарба жүргүзүүчү субъекттерге - 5000 сомго
чейинки ѳлчѳмдѳ, ушул еңеүү бузууларга жол берген алардын кызмат
адамдарына - 3 айлык эмгек акысына чейин;

- атаандаштыкты чектѳѳгѳ багытталган укуксуз актылары жана иш-аракеттери

үчүн мамлекеттик бийликтин органдарына - 3000 сом, кѳрсѳтүлгѳн органдардын
кызмат адамдарына 3 айлык эмгек акысына чейин;

- чарба жүргүзүүчү субъекттердин мамлекеттик бийликтин органдарынын

абийирсиз атаандаштыкка байланыштуу иш-аракеттери үчүн - 2000 сомго чейин,

бул чарба жүргүзүүчү субъекттердин жана мамлекеттик бийликтин органдарынын
кызмат адамдарына - 2 айлык эмгек акысына чейин;

- мамлекеттик бийликтин органдарынын, чарба жүргүзүүчү субъектилердин кызмат
адамдарына Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке

ашыруучу мамлекеттик органынын кѳрсѳтмѳлѳрүн аткаруудан баш тарткандыгы
же ѳз убагында аткарбагандыгы, туура эмес (жалган) маалыматтарды атайлап
бергендиги үчүн - бир айлык эмгек акысына чейин.
2121-статья. Айып акылардын алынышы
Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу
мамлекеттик органы тарабынан салынган айып акыны чарба жүргүзүүчү

субъекттер, мамлекеттик бийлик органдары айып акы салынгандыгы тууралуу

токтом тапшырылган күндѳн тартып 30 күндүк мѳѳнѳттѳ аларды тейлѳѳчү банк
аркылуу тѳлѳшѳт.

Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу

мамлекеттик органы тарабынан салынган айып акыларды кызмат адамдарынан
ѳндүрүп алуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте
жүргүзүлѳт.

Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу
мамлекеттик органы салынган айып акылар республикалык бюджеттин
кирешесине которот.

2222-статья. Пайданы алып коюу жана зыяндын ордун толтуруу

1. Чарба жүргүзүүчү субъекттердин, мамлекеттик бийликтин органдарынын ушул
Мыйзамды бузуунун натыйжасында алган пайдасы Кыргыз Республикасынын
монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу мамлекеттик органынын доосу

боюнча республикалык бюджетке арбитраждык сот тарабынан ѳндүрүлүп алынат.
Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу
мамлекеттик органынын анын аймактык органдарынын арызы сот жана

арбитраждык сот тарабынан мамлекеттик пошлинаны тѳлѳѳсүз кароого алынат.
2. Монополиялык иш-аракеттердин натыйжасында тарткан зыян Кыргыз

Республикасынын мыйзамында белгиленген тартипте таламдаш граждандардын
жана юридикалык жактардын доо койгон арызы боюнча арбитраждык сот же сот
тарабынан тѳлѳнүп берилет.

2323-статья. Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке

ашыруучу мамлекеттик органынын кызмат адамдарынын ушул Мыйзамдын

бузулгандыгы үчүн жоопкерчилиги

Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу боюнча
мамлекеттик органынын (аймактык башкармасынын) кызмат адамдары ушул

Мыйзамдын бузулгандыгы үчүн бир айлык акысынын ѳлчѳмүндѳгү айып акы тѳлѳѳ
түрүндѳ администрациялык жоопкерчиликке тартылышат.

24иш--аракеттери
24-статья. Мамлекеттик бийликтин органдарынын укуксуз иш

(аракетсиздиги) менен чарба жү
жүргү
ргүзүүч
үүчү субъекттерге келтирилген зыяндын ордун

толтуруу

Эгерде мамлекеттик бийликтин органдарынын, ошондой эле Кыргыз

Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу мамлекеттик

органынын (аймактын башкармасынын) ушул Мыйзамды бузуу менен кабыл алган
актысынын же кѳрсѳтүлгѳн органдарды ѳз милдеттеринин аткарылбагандыгынын
же тийиштүү түрдѳ аткарбагандыгынын айынан чарба жүргүзүүчү субъекттерге

зыян келтирилген болсо, анда ал бул зыянды тѳлѳтүү үчүн мамлекеттик бийлик
органдарына доо коюу менен сотко же арбитраждык сотко кайрылууга укуктуу.

2525-статья. Кыргыз Республикасынын монополияга
монополияга каршы саясатты ишке

ашыруучу мамлекеттик органынын чечиминин даттанылышы

1. Мамлекеттик бийлик органдары, чарба жүргүзүүчү субъекттер жана алардын

кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке
ашыруучу мамлекеттик органынын (аймактык башкармасынын) кѳрсѳтмѳлѳрүн

толук же жарым-жартылай жараксыз деп табуу жѳнүндѳ же айып акы салгандыгы
жѳнүндѳ чечимди алып таштоо же ѳзгѳртүү тууралуу арыз менен сотко же
арбитраждык сотко кайрылууга укуктуу.

2. Берилген арыз кѳрсѳтмѳлѳрдүн же айып акынын салынгандыгы жѳнүндѳ

чечимдин аткарылышы аны сот же арбитраждык сот карап жаткан мезгилде,

эгерде сот же арбитраждык сот кѳрсѳтүлгѳн актылардын аткарышын токтотуп
туруу жѳнүндѳ аныктама чыгарбаса токтотулбайт.

2626-статья. Кыргыз Республикасынын монополияга
монополияга каршы саясатты ишке

ашыруучу мамлекеттик органынын кѳ
кѳрсѳ
рсѳтмѳ
тмѳлѳрүнүн аткарылышынын тартиби
Кыргыз Республикасынын монополияга каршы саясатты ишке ашыруучу

мамлекеттик органынын (аймактык башкармасынын) кѳрсѳтмѳлѳрү белгиленген
мѳѳнѳттѳ аткарылууга тийиш. Кѳрсѳтмѳлѳрдү аткаруудан баш тартуу же ѳз
убагында аткарбоо ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын башка
мыйзам актыларында кѳрсѳтүлгѳн чараларды кѳрүүгѳ алып келет.
Кыргыз Республикасынын Президенти А.Акаев

Бишкек шаары, Ѳкмѳт Үйү 1999-жылдын 8-октябры N 106
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасындагы табигый жана уруксат берилген монополиялар
жѳнүндѳ
ндѳ

(Кыргыз Республикасынын

2004-жылдын 10-декабрындагы N 190 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

1999-жылдын 30-сентябрында

Кыргыз Республикасынын Жогорку

Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны

тарабынан кабыл алынган

I Глава

Жалпы жоболор
1-статья. Мыйзамдын максаттары
Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасындагы табигый жана уруксат берилген

монополияларга карата мамлекеттик саясаттын укуктук негиздерин аныктайт.
Мыйзамдын максаты керектѳѳчүлѳр (абоненттер) үчүн аларга сатылуучу

товарлардын, кызмат кѳрсѳтүүлѳрдүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуучу табигый
жана уруксат берилген монополиялардын субъекттеринин ишин мамлекеттик
жѳнгѳ салуу жана контролдоо, ошондой эле табигый жана уруксат берилген
монополиялардын субъекттеринин натыйжалуу иштеши аркылуу

керектѳѳчүлѳрдүн (абоненттердин) таламдары менен табигый жана уруксат

берилген монополиялардын субъекттеринин теңеештигин камсыз кылуу болуп
саналат.

2-статья. Мыйзамды колдонуу чѳ
чѳйрѳ
йрѳсү
Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасындагы товардык рыноктордо келип чыгуучу
мамилелерге таркатылат, мына ошол товардык рынокторго башкаруу

милдеттерин аткарууда табигый жана уруксат берилген монополиялардын

субъекттери, керектѳѳчүлѳр (абоненттер), аткаруу бийлигинин жана жергиликтүү
ѳзүн-ѳзү башкаруу органдары катышат.

3-статья. Негизги тү
түшүнүктѳ
ктѳрдү
рдүн аныктамасы
Ушул Мыйзамдын максаттары үчүн тѳмѳндѳгү түшүнүктѳр колдонулат:

монополияга каршы органдар (монополияга каршы орган) - бул товарлардын
рыногун жана атаандаштыкты ѳнүктүрүү, монополиялык ишти чектѳѳ жана

акыйкатсыз атаандаштыкка тыюу салуу боюнча мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү
мамлекеттик органдар.

Энергетика жана байланыш тармактарында бул тармактардагы ишти жѳнгѳ

салуучу мамлекеттик органдар, башкача айтканда Кыргыз Республикасынын

Ѳкмѳтүнүн алдындагы Энергетика боюнча мамлекеттик агентство менен тиешелүү
түрдѳ Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн алдындагы Байланыштын
мамлекеттик агентствосу монополияга каршы орган болуп саналат;

табигый монополия - ѳндүрүштүн технологиялык ѳзгѳчѳлүктѳрүнүн натыйжасында

атаандаштык жок болгондо бул рынокто суроо-талапты канааттандыруу бир кыйла
натыйжалуу болгон, ал эми табигый жана уруксат берилген монополиялардын
субъекттери чыгарган товарлар менен кызмат кѳрсѳтүүлѳр керектѳѳдѳ башка
товарлар жана кызмат кѳрсѳтүүлѳр менен алмаштырылышы мүмкүн болгон

товардык рыноктун абалы, мына ошого байланыштуу белгилүү товардык рынокто

табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъекттери чыгарган товарлар
менен кызмат кѳрсѳтүүлѳргѳ суроо-талап товарлар менен кызмат кѳрсѳтүүлѳрдүн
башка түрлѳрүнѳ болгон суроо-талапка караганда дал ошол товарлар менен

кызмат кѳрсѳтүүлѳргѳ баалардын ѳзгѳрүшүнѳ азыраак даражада байланыштуу
болот;

монополиялык жогорку баа - ѳндүрүштүк кубаттуулуктарды кем пайдалануудан

келип чыккан негизсиз чыгымдарды компенсациялоо жана (же) товардын сапатын

тѳмѳндѳтүүнүн натыйжасында кошумча пайда алуу максатында товардык рынокто

басымдуулук абалды ээлеп турган чарба жүргүзүүчү субъект белгилеген товардын
баасы;

монополиялык тѳмѳнкү баа - сатуучунун эсебинен кошумча пайда алуу жана (же)

негизсиз чыгымдарды компенсациялоо максатында сатып алуучу катары товардык
рынокто басымдуулук абалды ээлеп турган чарба жүргүзүүчү субъектинин

белгилеген сатып алуу товарынын баасы же белгилүү товарды сатуудан зыян

алып келүүчү деңеээлде сатуучу катары товардык рынокто басымдуулук абалды

ээлеп турган чарба жүргүзүүчү субъекттин атайын белгилеген товарынын баасы,

мындай белгилѳѳнүн натыйжасы рыноктон атаандаштарды сүрүп чыгаруу аркылуу
атаандаштыкты чектѳѳ болуп саналат же болуп саналышы мүмкүн;

табигый жана уруксат берилген монополиянын субъекти - табигый жана уруксат

берилген монополиянын шартында товарларды чыгаруу (сатуу) жагында иштеген
чарба жүргүзүүчү субъект (юридикалык жак);

керектѳѳчү (абонент) - табигый жана уруксат берилген монополиянын субъекти
чыгарган (саткан) товарларды сатып алуучу жеке же юридикалык жак;

табигый жана уруксат берилген монополиянын субъектисинин жетекчиси -

табигый жана уруксат берилген монополиянын субъектинин атынан ишеним
катсыз чыгууга ыйгарым укук берилген жак;

жактардын тобу - тѳмѳндѳгүдѳй бир же бир нече шарттарды аткарууга

ылайыкташкан юридикалык же юридикалык жана жеке жактардын жыйындысы:
жак же бир канча жак биргелешкен макулдашуунун (макулдашылган

аракеттердин) натыйжасында юридикалык жактан уставдык капиталын түзүүчү

акцияларга (салымдарга, үлүштѳргѳ) туура келген добуштардын жалпы санынын

50 пайыздан ашуунун башкарууга түздѳн-түз же кыйыр түрдѳ (анын ичинде сатып
алуу-сатуу келишимдеринин, ишенимдик башкаруунун, биргелешкен иштин,
тапшыруунун же башка бүтүмдѳрдүн негизинде) укуктуу болот. Мында

юридикалык жактын добуштары менен кыйыр түрдѳ башкаруу деген сѳз анын

үчүнчү жак аркылуу чыныгы башкаруу мүмкүнчүлүгү дегенди түшүндүрѳт, буларга
карата биринчи жак жогоруда айтылган укукка жана ыйгарым укукка ээ болот;

эки же бир нече жактардын ортосунда келишим түзүлгѳндѳ, анын натыйжасында
келишимге катышкан башкага же башка жактарга же алар ишмердик иш

жүргүзүүгѳ, болбосо алардын аткаруу органынын милдеттерин аткарууга тийиши
болгон акыркы кѳрсѳтмѳлѳр үчүн милдеттүү болгон башка жактарга берүү укугу
алынганда;

жак чарба жүргүзүүчү субъектинин аткаруу органынын жана (же) директорлор
кеңешинин (байкоочу кеңештин) тутумунун 50 пайыздан ашуунун дайындоого
укуктуу;

ошол эле жеке жактар эки же андан ашуун чарба жүргүзүүчү субъекттердин
аткаруу органынын жана (же) директорлор кеңешинин (байкоочу кеңештин)
тутумунун 50 пайыздан ашуунуна тете ѳкүл боло алат;

уруксат берилген монополия - тиешелүү рынокто жалпысынан алганда 35 пайыз
жана андан жогору же аны азыркы учурда четтетүүгѳ мүмкүнчүлүк болбогон
үстѳмдүк абалды ээлеген монополияга каршы орган жыл сайын бекитүүчү
чеңеуктагы үлүшү бар чарба жүргүзүүчү субъект. Уруксат берилген

монополияларга инфляциянын ѳсүшүнѳ жол бербѳѳ максатында алардын иши

тиешелүү мамлекеттик жѳнгѳ салууну талап кылган чарба жүргүзүүчү монополист
субъекттер, ошондой эле анын бар экендиги коомдук коопсуздук максаттарында
шартталган чѳйрѳлѳрдѳ да таандык кылынышы мүмкүн;

мамлекеттик жѳнгѳ салуунун тармактык органдары - Кыргыз Республикасынын
мыйзамдары менен аныкталган чѳйрѳлѳрдѳгү, энергетика жана байланыш

секторлорун кошпогондо, табигый жана уруксат берилген монополиялардын

субъекттеринин иштерин жѳнгѳ салууну жана контролдоону ишке ашыруучу
мамлекеттик органдар.

(Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 10-декабрындагы N 190 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

4-статья. Табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъекттеринин

ишин жѳ
жѳнгѳ
нгѳ салуучу органдар

Табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъекттеринин ишин жѳнгѳ
салуу жана контролдоо Кыргыз Республикасынын монополияга каршы жана
мамлекеттик тармактык жѳнгѳ салуу органдары тарабынан ага Кыргыз

Республикасынын ушул жана башка мыйзамдары берген ыйгарым укуктардын
чектеринде жүзѳгѳ ашырылат.

II Глава

Табигый жана уруксат берилген монополиялардын иш чѳ
чѳйрѳ
йрѳлѳрүндѳ
ндѳ мамлекеттик
жѳнгѳ
нгѳ салуу жана контролдоо

5-статья. Табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъекттеринин

ишин жѳ
жѳнгѳ
нгѳ салуу усулдары

Ушул Мыйзам колдонула турган чѳйрѳдѳгү монополияга каршы органдар жана
мамлекеттик жѳнгѳ салуунун тармактык органдары тарабынан ѳз

компетенциясынын чегинде табигый жана уруксат берилген монополиялардын

субъекттеринин иштерин жѳнгѳ салуунун тѳмѳндѳгүдѳй усулдары (мындан ары
жѳнгѳ салуу усулдары) колдонулат:

- бааларды (тарифтерди) же алардын чектүү деңеээлин аныктоо (белгилѳѳ)
аркылуу жүзѳгѳ ашырылуучу баалык жѳнгѳ салуу;
- рентабелдүүлүктүн чектүү деңеээлин белгилѳѳ;

- милдеттүү тейлѳѳгѳ таандык болгон керектѳѳчүлѳрдү (абоненттерди) аныктоо
жана (же) жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын коргоонун

зарылчылыгын эске алып, табигый жана уруксат берилген монополиялардын
субъекти чыгарган (саткан) товарга (кызмат кѳрсѳтүүгѳ) керектѳѳлѳрдү толук

кѳлѳмдѳ канаттандыруу, мамлекеттик коопсуздугун, жаратылышты жана маданий

байлыктарды коргоону камсыз кылуу мүмкүн болбой калган учурда аларды камсыз
кылуунун минималдык деңеээлин белгилѳѳ;

- соода үстѳгүнүн чен-ѳлчѳмүн белгилѳѳ.

(Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 10-декабрындагы N 190 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

6-статья. Табигый жана уруксат берилген монополиялардын чѳ
чѳйрѳ
йрѳлѳрүндѳ
ндѳ

монополияга
контролдоо

каршы

орган

тарабынан

жү
жүзѳгѳ

ашырылуучу

мамлекеттик

1. Монополияга каршы орган тарабынан табигый жана уруксат берилген

монополиялардын субъекттеринин иш чѳйрѳлѳрүндѳ натыйжалуу мамлекеттик

саясатты жүргүзүү максатында табигый жана уруксат берилген монополиялардын
субъекттеринин катышуусу же аларга карата жана товарды (кызмат

кѳрсѳтүүлѳрдү) керектѳѳчүлѳрдүн (абоненттердин) таламдарына ѳзүнүн

натыйжасы менен зыян келтирген аракеттерди контролдоо жүзѳгѳ ашырылат, ага

карата ушул Мыйзамга ылайык жѳнгѳ салуу, болбосо тийиштүү товардык рыноктун
табигый жана уруксат берилген монополиялардын абалынан атаандаштык
рыноктун абалына жүйѳлүү ѳтүшүнѳн экономиканы токтотуу колдонулат.

2. Монополияга каршы орган тѳмѳндѳгүлѳрдү контролдоону жүзѳгѳ ашырат:
натыйжасында табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъекти
товарларды чыгаруу (сатуу) үчүн арналбаган менчик укугуна же негизги

каражаттарды пайдалануу укугуна ээ болгон ар кандай бүтүмдѳргѳ, буларга
карата, эгерде мындай негизги каражаттардын баланстык наркы акыркы

бекитилген баланс боюнча табигый жана уруксат берилген монополиянын

субъекттеринин ѳздүк капиталынын наркынан 10 пайыздан ашса, ушул Мыйзамга
ылайык жѳнгѳ салуу колдонулат;

натыйжасында чарба жүргүзүүчү субъект менчик укугуна же товарларды (кызмат
кѳрсѳтүүлѳрдү) чыгаруу (сатуу) үчүн арналган табигый жана уруксат берилген

монополиялардын субъектинин негизги каражаттарынын бир бѳлүгүнѳ ээ болуу

жана (же) пайдалануу укугуна же сатууга, ижарага берүүгѳ же башка бүтүмгѳ ээ

болгондо, эгерде мындай негизги каражаттардын баланстык наркы буларга карата
акыркы бекитилген баланс боюнча табигый жана уруксат берилген монополиянын
субъекттеринин ѳздүк капиталынын наркынан 10 пайыздан ашып кетсе, ушул
Мыйзамга ылайык жѳнгѳ салуу колдонулат;

товарларды чыгарууда (сатууда) табигый жана уруксат берилген монополиянын
субъектинин инвестицияларына, буларга карата акыркы бекитилген баланс

боюнча табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъектинин ѳздүк

капиталынын наркы 10 пайыздан ашуунду түзсѳ, ушул Мыйзамга ылайык жѳнгѳ
салуу колдонулбайт.

3. Ушул статьянын 2-пунктунда кѳрсѳтүлгѳн аракеттерди жасоо үчүн табигый жана
уруксат берилген монополиялардын субъекти мындай аракеттерди жасоого

макулдук берүү жѳнүндѳ ѳтүнүч катты монополияга каршы органга берүүгѳ жана
чечим кабыл алуу үчүн зарыл болгон маалыматты кабарлоого милдеттүү.
Мындай маалыматтын мазмунуна жана аны берүүнүн формасына карата

талаптар, ошондой эле ѳтүнүч катты карап чыгуунун тартиби монополияга каршы
орган бекиткен эрежелер менен аныкталат.

Монополияга каршы орган, эгерде ѳтүнүч каттагы аракеттер ушул статьянын 1пунктунда кѳрсѳтүлгѳн терс кесепеттерге алып келиши мүмкүн болсо, ошондой
эле арыз берүүчү тарабынан бардык зарыл документтер берилбеген учурда,
болбосо аларды карап чыгууда чечим кабыл алуу үчүн олуттуу мааниге ээ

маалымат туура эмес экендиги анык болсо, ѳтүнүчтү канаттандыруудан баш
тартууга укуктуу.

Монополияга каршы орган ѳтүнүч катты алгандан 30 күндѳн кечиктирбестен

ѳзүнүн чечими - макул же баш тарткандыгы жѳнүндѳ кат жүзүндѳ арыз берүүчүгѳ
кабарлайт. Баш тартуу далилдүү болууга тийиш.

Эгерде чечим кабыл алуу үчүн кошумча маалымат зарыл болсо, монополияга
каршы орган аны арыз берүүчүдѳн талап кылууга жана ѳтүнүч катты карап

чыгуунун мѳѳнѳтүн дагы 30 күнгѳ узартууга укуктуу, мындай суроо-талап ѳтүнүч

катты карап чыгуунун мѳѳнѳтүн узартуу жѳнүндѳ билдирүү менен бирге аны алган
күндѳн тартып 15 күндѳн кечиктирбестен арыз берүүчүгѳ жиберилген шартта
болот.

Ѳтүнүч катты карап чыгуунун узартылган мѳѳнѳтү ѳткѳн күндѳн тартып 15 күндүн

ичинде монополияга каршы органдан жооп келбесе, болбосо арыз берүүчү ѳтүнүч
катты канаттандырган мыйзамсыз деп эсептеген жүйѳлѳр боюнча баш
тартылгандыгын аныктаса, арыз берүүчү сотко кайрылууга укуктуу.
4. Жак, болбосо жактардын тобу табигый жана уруксат берилген

монополиялардын субъектинин уставдык капиталында акцияларды (үлүштѳрдү)
рынокто сатып алууда же болбосо башка бүтүмдѳрдүн (анын ичинде тапшырма

келишимдеринин, ишенимдик башкаруунун, барымтанын) натыйжасында табигый
жана уруксат берилген монополиянын субъектинин уставдык капиталын түзгѳн
бардык акцияларга (үлүштѳргѳ) туура келген добуштардын жалпы санынын 10

пайыздан ашуунуна ээ болсо, ошондой эле аларга таандык болгон добуштардын
саны ѳзгѳргѳн бардык учурлар жѳнүндѳ мындай ээ болгон учурдан тартып 30

күндүн ичинде монополияга каршы органга кабарландырууга милдеттүү. Мындан
тышкары, алар ѳздѳрүнѳ таандык болгон добуштардын саны ѳзгѳргѳн бардык

учурлар жѳнүндѳ монополияга каршы органга кѳрсѳтүлгѳн мѳѳнѳтүндѳ билдирүүгѳ
милдеттүү. Ушундай эле милдетти бардык акцияларга (үлүштѳргѳ) туура келген
добуштардын жалпы санынын 10 пайыздан ашууну ѳзүнѳ тийген башка чарба

жүргүзүүчү субъектин уставдык капиталында акцияларга (үлүштѳргѳ) ээ болгон
табигый жана уруксат берилген монополиянын субъекти аткарат.

Ушул пунктта каралган талаптардын аткарылышын контролдоону жүзѳгѳ ашыруу
үчүн монополияга каршы орган добуштардын (үлүштѳрдүн) жалпы санынын 10
пайыздан ашуунуна ээ болгон алардын катышуучуларынын тутуму жѳнүндѳ
маалыматты чарба жүргүзүүчү субъекттерден талап кылууга укуктуу.

5. Эгерде ушул статьянын 2 жана 4-пункттарында кѳрсѳтүлгѳн иш-аракеттер

табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъекттеринин катышуусу

менен же аларга карата жасалып, жѳнгѳ салуу жана контролдоо иши мамлекеттик
жѳнгѳ салуунун тармактык органы тарабынан жүзѳгѳ ашырылса, анда

монополияга каршы орган 30 күндүк мѳѳнѳттѳ ушул иш-аракеттер жѳнүндѳ
мамлекеттик жѳнгѳ салуунун тиешелүү тармактык органына билдирет.

(Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 10-декабрындагы N 190 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

7-статья. Табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъекттеринин

ишин чектѳѳ
чектѳѳ

1. Табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъекти табигый жана

уруксат берилген монополиялардын чѳйрѳсүнѳ таандык кылынган товарларды
жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү ѳндүрүүгѳ тийиш.

2. Табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъектинин товарларын

жана кызмат кѳрсѳтүүсүн тапшырууга (сатып алууга) контрактардын формалары,
ошондой эле алардын кызмат кѳрсѳтүшүнүн ведомстволук уставдары менен
эрежелери монополияга каршы орган менен макулдашууга тийиш.

3. Табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъекттеринин иш
чѳйрѳсүндѳ тѳмѳндѳгүлѳргѳ жол берилбейт:

- товарларды ѳндүрүүнү жана жѳнѳтүүнү токтото турууга же рынокто жасалма

тартыштыкты түзүү максатында кызмат кѳрсѳтүүгѳ же болбосо табигый же уруксат
берилген монополиянын субъекти үчүнчү жактын ишине таасир эте тургандай
шарттарды түзүүгѳ;

- мамлекеттик жѳнгѳ салуу чѳйрѳсүнѳ тиешелүү болгон иштен алынуучу

кирешелердин эсебинен алына турган, атаандаштыктын шарттарында жүзѳгѳ
ашырылуучу товар ѳндүрүүнү жана жѳнѳтүүнү же кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү
субсидиялоого.

(Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 10-декабрындагы N 190 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

8-статья. Табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъекттеринин

милдеттери

1. Табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъекттери товарларды

ѳндүрүп чыгарууга (сатууга) айрым керектѳѳчүлѳр (абоненттер) менен келишимди
түзүүдѳн баш тартууга укуксуз, буларга карата табигый жана уруксат берилген
монополиялардын субъектинде мындай товарларды, кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү

ѳндүрүп чыгаруу (сатуу) мүмкүнчүлүгү болуп турганда ушул Мыйзамга ылайык
жѳнгѳ салуу колдонулат.

2. Табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъекттери монополияга
каршы органына же мамлекеттик жѳнгѳ салуу боюнча тармактык органына:
- инвестициялардын, бизнес пландардын долбоорун;

- монополияга каршы орган жана тиешелүү түрдѳгү мамлекеттик жѳнгѳ салуунун
тармактык органы белгилеген тартипте жана мѳѳнѳттѳ ѳзүнүн иши жѳнүндѳ
кезектеги отчетторду берүүгѳ милдеттүү.

(Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 10-декабрындагы N 190 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)
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9-статья. Монополияга каршы органдын жана мамлекеттик жѳ
жѳнгѳ
нгѳ салу боюнча

тармактык органдарынын милдеттери

1. Монополияга каршы орган тѳмѳндѳгүдѳй милдеттерди аткарат:

- ага карата мамлекеттик жѳнгѳ салуу жана контроль ишке ашырылган табигый

жана уруксат берилген монополиялардын субъекттеринин Мамлекеттик тизмесин
түзѳт жана жүргүзѳт;

- ушул Мыйзамда каралган жѳнгѳ салуунун усулдарын аныктайт;

- ѳзүнүн компетенциясынын чектеринде ушул Мыйзамдын талаптарынын
сакталышын контролдойт;

- табигый жана уруксат берилген монополиялар жѳнүндѳ мыйзамдарды
ѳркүндѳтүү боюнча сунушту белгиленген тартипте киргизет.

2. Мамлекеттик жѳнгѳ салуу боюнча тармактык органы тѳмѳндѳгүдѳй милдеттерди
аткарат:

- ушул Мыйзамда кѳрсѳтүлгѳндѳй табигый жана уруксат берилген

монополиялардын белгилүү бир субъектине карата салыштырмалуу жѳнгѳ салуу
усулдарын ийкемге келтирет;

- табигый жана уруксат берилген монополисттердин товарлары менен кызмат
кѳрсѳтүүлѳрүнѳ баа чыгаруу маселесин жѳнгѳ салат;

- монополияга каршы орган менен бирдикте конкуренцияга каршы багытталган
иштин алдын алуу боюнча чара кѳрѳт;

- табигый жана уруксат берилген монополиялардын товарлары менен кызмат
кѳрсѳтүүлѳрүнүн сапатына жана бааларына мамлекеттик контролдук кылат.

1010-статья. Монополияга каршы органдын жана мамлекеттик жѳ
жѳнгѳ
нгѳ салу боюнча

тармактык органдарынын ыйгарым укуктары

1. Монополияга каршы орган тѳмѳндѳгүлѳргѳ укуктуу:

- жѳнгѳ салууну киргизүү, ѳзгѳртүү же токтотуу жѳнүндѳ табигый жана уруксат

берилген монополиялардын субъекттери үчүн милдеттүү болгон чечимди кабыл
алууга. Мында ушул Мыйзамда каралган жѳнгѳ салуунун усулдарын колдонуу
жѳнүндѳгү чечим ѳз компетенциясынын чегинде кабыл алынат;

- ушул Мыйзамдын бузулушунун фактылары боюнча ѳзүнүн компетенциясынын
чектеринде чечимди кабыл алууга;

- ушул Мыйзамды бузууларды токтотуу боюнча аткаруу үчүн милдеттүү болгон

жазуу жүзүндѳгү талаптарды табигый жана уруксат берилген монополиялардын
субъекттерине жиберүүгѳ, анын ичинде;

- Мыйзам бузуулардын кесепеттерин четтетүү жѳнүндѳ;

- ушул Мыйзамга карама-каршы келген аракеттердин натыйжасында түшкѳн
пайданы республикалык бюджетке которуу жѳнүндѳ;

- табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъекттерин Мамлекеттик
тизмеге киргизүү же андан чыгаруу жѳнүндѳ чечимди кабыл алууга;

- ушул Мыйзамга карама-каршы келген актыларды жокко чыгаруу же алар кабыл

алган актыларды ѳзгѳртүү боюнча аткаруу үчүн милдеттүү болгон жазуу жүзүндѳгү
талаптарды аткаруу бийлигинин жана жергиликтүү ѳзүн-ѳзү башкаруу
органдарына жиберүүгѳ;

- табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъектине жазапулдарды
салуу жѳнүндѳ чечим кабыл алууга;

- ушул Мыйзамда кѳрсѳтүлгѳндѳй табигый жана уруксат берилген

монополиялардын субъекттеринин жетекчилерин, аткаруу бийлигинин жана
жергиликтүү ѳзүн-ѳзү башкаруу органдарынын кызмат адамдарын
административдик жоопкерчиликке тартууга;

- сотко доо жана арыз менен кайрылууга, ошондой эле ушул Мыйзамды
колдонууга же бузууга байланыштуу иштерди сотто кароого катышууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында ѳздѳрүнѳ берилген башка ыйгарым
укуктарын жүзѳгѳ ашырууга.

2. Мамлекеттик жѳнгѳ салуу боюнча тармактык органы тѳмѳндѳгүлѳргѳ укуктуу:

- монополияга каршы органдар менен макулдашуу боюнча табигый жана уруксат
берилген монополиялардын субъекттеринин товарлары жана кызмат
кѳрсѳтүүлѳрүнүн баасын (тарифин) белгилѳѳгѳ;

- керектѳѳчүлѳр (абоненттер) менен түзүлгѳн келишимдерди милдеттүү түрдѳ
тейлѳѳ жана түзүлгѳн келишимдерге ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү жѳнүндѳгү кагаз
жүзүндѳгү талаптарды милдеттүү түрдѳ аткаруу үчүн табигый жана уруксат
берилген монополиялардын субъекттерине жѳнѳтүүгѳ;

- табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъекттеринин ушул

Мыйзамдын жоболорун бузгандыгы жѳнүндѳгү маалыматты мыйзам чегинде
тийиштүү чара кѳрүүгѳ монополияга каршы органга жѳнѳтүүгѳ;

- табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъектине жазапул салуу
жѳнүндѳ чечим кабыл алууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында ѳздѳрүнѳ берилген башка ыйгарым
укуктарын жүзѳгѳ ашырууга.

Эгерде бул милдеттер табигый жана уруксат берилген монополиялардын

субъекттерин мамлекеттик жѳнгѳ салуу боюнча тармактык органдарынын иш
чѳйрѳсүндѳ жок болсо, ал милдеттерди монополияга каршы орган аткарууга
тийиш.

(Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 10-декабрындагы N 190 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

1111-статья. Монополияга каршы органдын жана мамлекеттик жѳ
жѳнгѳ
нгѳ салу боюнча

органдарынын жѳ
жѳнгѳ
нгѳ салуунун усулдарын колдонуу жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ чечимдерди кабыл
алышы үчүн негиздер

1. Монополияга каршы орган жана мамлекеттик жѳнгѳ салуу боюнча тармактык

органдары ѳздѳрүнүн ыйгарым укуктарына жараша чыгарылып жаткан (сатылып

жаткан) товарлардын сапатын жогорулатууда жана аларга болгон суроо-талапты
канааттандырууда алардын түрткү берүүчү ролун эсепке алуу менен анын ишин

талдоонун негизинде табигый жана уруксат берилген монополиялардын белгилүү
бир субъектине карай колдонулгандай ушул Мыйзамда каралган жѳнгѳ салуунун
усулдарын колдонуу жѳнүндѳ чечим кабыл алышат. Мында чыгымдардын
курамынын негиздүүлүгү бааланат жана тѳмѳндѳгүлѳр кеңелгѳ алынат:

товарларды (кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү) чыгаруунун (сатуунун) чыгымдары, анын
ичинде эмгек акы, сырье менен материалдардын наркы, коштомо кагаз
чыгашалары жана амортизациялык чегерүүлѳр;
салыктар жана башка тѳлѳмдѳр;

ѳндүрүштүк негизги фондулардын абалы жана наркы; зарыл инвестицияларга
керектѳѳлѳр жана амортизациялык чегерүүлѳр;

ар түрдүү баалар (тарифтер) боюнча товарларды мүмкүн болгон сатуудан
алынуучу алдын ала болжолдонгон пайда;

товарларды (кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү) чыгарган жерден керектѳѳчүлѳрдүн
(абоненттердин) ар кандай топторунун алыстыгы;

чыгарылган (сатылган) товарлардын (кызмат кѳрсѳтүүлѳрдүн) сапатынын
керектѳѳчүлѳрдүн (абоненттердин) суроо-талабына ылайык келиши;

мамлекеттик дотациялар жана башка мамлекеттик колдоонун чаралары.

2. Табигый жана уруксат берилген монополиялардын белгилүү бир субъектинин
ишин жѳнгѳ салуунун белгилүү усулдарын колдонуу жѳнүндѳ чечимди кабыл
алууда монополияга каршы орган жана мамлекеттик жѳнгѳ салуу боюнча

тармактык органдары табигый жана уруксат берилген монополиялардын белгилүү
субъектинин иши жѳнүндѳ таламдаш жактар берген маалыматты карап чыгууга
милдеттүү.

(Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 10-декабрындагы N 190 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

1212-статья. Табигый жана уруксат берилген монополиялардын
монополиялардын субъекттеринин

иши жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ маалымат алуу укугу

1. Монополияга каршы органга жүктѳлгѳн милдеттерди аткаруу максатында
алардын кызматкерлери табигый жана уруксат берилген монополиялардын

субъекттеринин чарбалык иши жѳнүндѳ аткаруу бийлигинин жана жергиликтүү

ѳзүн-ѳзү башкаруу органдарында, ошондой эле табигый жана уруксат берилген
монополиялардын субъекттеринде болгон маалыматтарды кат жүзүндѳгү
суроонун негизинде алууга укуктуу.

2. Табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъекттери, аткаруу

бийлигинин жана жергиликтүү ѳзүн-ѳзү башкаруу органдары монополияга каршы

органдын талабы боюнча ушул Мыйзамда кѳрсѳтүлгѳн ѳзүнүн милдеттерин жүзѳгѳ
ашыруу үчүн зарыл болгон ишенимдүү документтерди, кат жана оозэки жүзүндѳгү
түшүндүрмѳлѳрдү жана башка маалыматты берүүгѳ милдеттүү.

Ыйгарым укуктарын жүзѳгѳ ашырууда монополияга каршы орган же мамлекеттик
жѳнгѳ салуунун тармактык органы алган коммерциялык жашыруун маалыматтар
жарыяланууга тийиш эмес.

(Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 10-декабрындагы N 190 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

1313-статья. Монополияга каршы органдын жана мамлекеттик жѳ
жѳнгѳ
нгѳ салуунун

тармактык органынын алар тарабынан кабыл алынган чечимдер жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ
билдирүү
билдирүүс
үүсү

Монополияга каршы орган жана мамлекеттик жѳнгѳ салуунун тармактык

органдары массалык маалымат каражаттары аркылуу табигый жана уруксат
берилген монополиялардын субъекттеринин ишин жѳнгѳ салууну киргизүү,

ѳзгѳртүү же токтотуу жѳнүндѳ, ошондой эле табигый жана уруксат берилген
монополиялардын субъектилерин Мамлекеттик тизмеге киргизүү жѳнүндѳ,
болбосо андан чыгаргандык жѳнүндѳ, табигый жана уруксат берилген

монополиялардын субъекттеринин ишин жѳнгѳ салуунун колдонулган усулдары
жѳнүндѳ жана конкреттүү кѳрсѳткүчтѳр жана аларга коюлган талаптар жѳнүндѳ
кабыл алган чечимдери тууралуу билдирип турууга милдеттүү.

Монополияга каршы орган жана мамлекеттик жѳнгѳ салуунун тармактык
органдары массалык маалымат каражаттары аркылуу ушул Мыйзамды
бузгандыгы үчүн табигый жана уруксат берилген монополиялардын

субъекттеринин жоопко тартылгандыгынын бардык учурлары жѳнүндѳ кабарлап
турууга милдеттүү.

(Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 10-декабрындагы N 190 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

IV Глава

Ушул мыйзамды бузгандык үчүн жоопкерчилик
1414-статья. Ушул Мыйзамды бузуунун кесепеттери
1. Ушул Мыйзамды бузган учурда табигый жана уруксат берилген

монополиялардын субъекттери (алардын жетекчилери), аткаруу бийлигинин жана
жергиликтүү ѳзүн-ѳзү башкаруу органдары (алардын кызмат адамдары)

монополияга каршы органдын чечимдерине (жазуу жүзүндѳгү талаптарына)
ылайык тѳмѳндѳгүлѳргѳ милдеттүү:

ушул Мыйзамды бузууну токтотуу жана алардын кесепеттерин жоюу; алгачкы

абалын калыбына келтирүү же чечимде (жазуу жүзүндѳгү талапта) кѳрсѳтүлгѳн
башка аракеттерди жасоо;

ушул Мыйзамга ылайык келбеген актыны жокко чыгаруу жана (же) ѳзгѳртүү;

милдеттүү түрдѳ тейлѳѳгѳ тийиш болгон керектѳѳчү (абонент) менен келишим
түзүү;

керектѳѳчү (абонент) менен келишимге ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү;

жазапулун тѳлѳѳ же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген
башка жоопкерчиликти тартуу;

келтирилген зыяндардын ордун толтуруу.

2. Табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъекти ушул Мыйзамды

бузуунун натыйжасында ѳзү алган пайданы монополияга каршы органдын чечими
менен белгиленген мѳѳнѳттѳ республикалык бюджетке которууга милдеттүү.

1515-статья.
статья. Ушул Мыйзамды бузуу менен келтирилген зыяндардын ордун

табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъектинин толтурушу

Эгерде ушул Мыйзамды бузган табигый жана уруксат берилген монополиялардын
субъектинин аракети (аракетсиздиги) менен экинчи чарба жүргүзүүчү субъекке же

жеке жактарга зыян келтирилсе, бул зыяндардын ордун Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына ылайык табигый жана уруксат берилген монополиялардын
субъекти толтурууга тийиш.

1616-статья. Ушул Мыйзамды бузгандыгы үчүн монополияга каршы органдын
органдын

жана тийиштүү
тийиштүү мамлекеттик жѳ
жѳнгѳ
нгѳ салу органдарынын кызмат адамдарынын

жоопкерчилиги

Монополияга каршы органдын жана тийиштүү мамлекеттик жѳнгѳ салуу

органдарынын кызмат адамдары ушул Мыйзамды бузгандыгы үчүн, анын ичинде
коммерциялык жашыруун болгон маалыматтарды жарыялагандыгы үчүн Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте административдик
жоопкерчиликти тартат.

1717-статья. Монополияга каршы органдын жана тармактык мамлекеттик жѳ
жѳнгѳ
нгѳ

салуу органдарынын укукка жат чечимдери, аракеттери (аракетсиздиги)
(аракетсиздиги) менен

табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъектине же башка чарба

жүргү
ргүзүүч
үүчү субъектке келтирилген зыяндардын ордун толтуруу

Эгерде монополияга каршы орган же тармактык мамлекеттик жѳнгѳ салуу

органдары тарабынан ушул Мыйзамды бузуу менен чечим кабыл алынса, анын
ичинде жетиштүү экономикалык негизсиз бааларды (тарифтерди) аныктоо

(белгилѳѳ) жѳнүндѳ чечим кабыл алынса жана мына ушунун натыйжасында

табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъектине же башка чарба
жүргүзүүчү субъектке зыян келтирилсе, алар Кыргыз Республикасынын

мыйзамдарында каралган тартипте бул зыяндардын ордун толтурууну талап
кылууга укуктуу.

(Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 10-декабрындагы N 190 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

V Глава

Монополияга каршы органдын чечимдерди кабыл алышынын тартиби. Аларды
аткаруунун жана даттануунун тартиби

1818-статья. Ушул Мыйзамды бузгандык жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ иштерди монополияга каршы

органдын карашы үчүн негиздер

1. Ушул Мыйзамды бузгандык жѳнүндѳ иштерди кароо үчүн табигый жана уруксат
берилген монополиялардын субъекттеринин, мамлекеттик жѳнгѳ салуу

органдарынын, аткаруу бийлигинин жана жергиликтүү ѳзүн-ѳзү башкаруу

органдарынын, керектѳѳчүлѳрдүн (абоненттердин) коомдук бирикмелеринин,

алардын ассоциацияларынын жана биримдиктеринин, Кыргыз Республикасынын
жарандарынын жана башка юридикалык жактардын арыздары, ошондой эле
республиканын сотторунун жана арбитраждык сотторунун маалыматтары,

монополияга каршы органдын текшерүүлѳрүнүн натыйжалары, укук коргоо
органдарынын сунуштары негиз болуп эсептелет.

2. Монополияга каршы орган ушул мыйзамды бузгандык жѳнүндѳ далилдеген
массалык маалымат каражаттарынын билдирүүлѳрүнүн жана ѳздѳрүнүн

карамагындагы тескеме материалдардын негизинде ѳз демилгеси боюнча ишти
кароого укуктуу.

1919-статья. Монополияга
Монополияга каршы органдын табигый жана уруксат берилген

монополиялардын субъекттеринин иштерин жѳ
жѳнгѳ
нгѳ салууну киргизүү,
киргизүү, ѳзг
ѳзгѳ
згѳртүү
ртүү же
токтотуу жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ чечим кабыл алышы

Табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъекттеринин иштерин жѳнгѳ
салууну киргизүүнүн, ѳзгѳртүүнүн же токтотуунун бардык маселелери боюнча

чечим монополияга каршы орган тарабынан кабыл алынат. Ушул Мыйзам менен
каралган жѳнгѳ салуу усулдарын колдонуу боюнча чечим монополияга каршы
орган жана мамлекеттик жѳнгѳ салуунун тармактык органдары тарабынан

ѳздѳрүнүн компетенциясынын чегинде кабыл алынат. Киргизилген сунушту кабыл
алуудан баш тартуунун (жарым-жартылай) жүйѳсү келтирилүүгѳ тийиш.

(Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 10-декабрындагы N 190 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

2020-статья. Монополияга каршы органдын ушул Мыйзамды бузгандык жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ

иштерди карашынын жана алар боюнча чечимдерди кабыл алышынын тартиби
1. Ушул Мыйзамды бузгандык жѳнүндѳ иштерди карашынын тартиби мыйзамга
ылайык Кыргыз Республикасынын монополияга каршы органы тарабынан
аныкталат.

2. Иштерди карап чыгуунун натыйжалары боюнча монополияга каршы орган

кабыл алган чечим алар кабыл алынган күндѳн тартып 5 күндѳн кечиктирбестен
кат жүзүндѳ катышы бар жактарга жѳнѳтүлѳт. Кабыл алынган чечимдердин

негизинде берилген кагаз жүзүндѳгү талаптар ошол эле мѳѳнѳттѳ катышы бар
жактарга жѳнѳтүлѳт.

3. Ушул Мыйзамды бузууга байланыштуу коомдук кызыкчылыктарды козгогон
иштер боюнча чечимдер алар кабыл алынган күндѳн тартып 15 күндѳн

кечиктирбестен массалык маалымат каражаттарында жарыяланууга тийиш.
2121-статья. Монополияга каршы органдын жана тармактык мамлекеттик жѳ
жѳнгѳ
нгѳ

салуу

органдарынын

аткарылышынын тартиби

чечимдеринин

(кагаз

жү
жүзүндѳ
ндѳгү

талаптарынын)

1. Монополияга каршы органдын жана тийиштүү мамлекеттик жѳнгѳ салуу

органдарынын чечимдери (кагаз жүзүндѳгү талаптары) табигый жана уруксат
берилген монополиялардын субъекттери (алардын жетекчилери), аткаруу

бийлигинин жана жергиликтүү ѳзүн-ѳзү башкаруу органдары (алардын кызмат
адамдары) тарабынан чечимдерде (кагаз жүзүндѳгү талаптарда) каралган
мѳѳнѳттѳ, бирок аларды алган күндѳн тартып 30 күндѳн кечиктирилбестен
аткарылууга тийиш.

2. Ушул Мыйзамды бузуу менен кабыл алынган актыларды жокко чыгаруу же
ѳзгѳртүү жѳнүндѳ же болбосо тартип бузганга чейин болгон алгачкы жобону
калыбына келтирүү жѳнүндѳ чечимдер (кагаз жүзүндѳгү талаптар) аткаруу
бийлигинин жана жергиликтүү ѳзүн-ѳзү башкаруу органдары тарабынан

аткарылбаган учурда монополияга каршы орган бул актыларды толугу менен же
жарым жартылай жараксыз деп табуу тууралуу доо менен сотко кайрылууга
укуктуу.

3. Табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъекти келишим түзүү

жѳнүндѳ же түзүлгѳн келишимге ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү жѳнүндѳ кагаз жүзүндѳгү
талаптарды аткарбаган учурда монополияга каршы орган же тармактык орган
жана тийиштүү мамлекеттик жѳнгѳ салуу органдары келишимди түзүүгѳ же

түзүлгѳн келишимге ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүүгѳ табигый жана уруксат берилген

жана уруксат берилген монополиянын субъектин мажбурлоо тууралуу доо менен
сотко кайрылууга укуктуу.

4. Ушул Мыйзамды бузуунун натыйжасында алынган пайданы республикалык

бюджетке которуу жѳнүндѳ кагаз жүзүндѳгү талаптарды табигый жана уруксат
берилген монополиялардын субъекттери аткарбаган учурларда монополияга

каршы орган негизсиз алынган пайданы ѳндүрүп алуу жѳнүндѳ доо менен сотко
кайрылууга укуктуу.

5. Табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъекттери, табигый жана
уруксат берилген монополиялардын субъекттеринин жетекчилери же аткаруу

бийлигинин жана жергиликтүү ѳзүн-ѳзү башкаруу органдарынын кызмат адамдары
жазапулду тѳлѳѳдѳн баш тарткан учурунда же жазапулду чечимдерде (кагаз
жүзүндѳгү талаптарда) кѳрсѳтүлгѳндѳн азыраак ѳлчѳмдѳ тѳлѳгѳн учурда

монополияга каршы орган жана тийиштүү мамлекеттик жѳнгѳ салуу органдары
жазапулду ѳндүрүп алуу жѳнүндѳ доо менен сотко кайрылууга укуктуу.

(Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 10-декабрындагы N 190 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

2222-статья. Монополияга каршы органдын жана тармактык мамлекеттик жѳ
жѳнгѳ
нгѳ

салуу органдарынын чечимдерине (кагаз жү
жүзүндѳ
ндѳгү талаптарына) даттануунун
тартиби

Табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъекттери (алардын

жетекчилери) аткаруу бийлигинин жана жергиликтүү ѳзүн-ѳзү башкаруу органдары
(алардын кызмат адамдары), керектѳѳчүлѳр (абоненттер), керектѳѳчүлѳрдүн

(абоненттердин) коомдук уюмдары, алардын ассоциациялары жана биримдиктери,
башка юридикалык жактар, ошондой эле укук коргоо органдары монополияга
каршы органдын жана тармактык мамлекеттик жѳнгѳ салуу органдарынын

чечимдери (кагаз жүзүндѳгү талаптары)алар ушул Мыйзамга ылайык келбеген

учурда аларды толугу менен же бир аз бѳлүгүн жараксыз деп табуу тууралуу арыз
менен сотко кайрылууга укуктуу.

Сотко арыз берүү аны сотто кароонун убагында жана соттун чечими мыйзамдуу

күчүнѳ киргенге чейин монополияга каршы органдын жана тармактык мамлекеттик
жѳнгѳ салуу органдарынын чечимдерин (кагаз жүзүндѳгү талаптарын) аткаруу
токтотулбайт.

(Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 10-декабрындагы N 190 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

VI Глава

Корутунду жоболор
23катышуусу
шуусу
23-статья. Кыргыз Республикасынын Эл аралык келишимдерге каты
Эгерде катышуучусу Кыргыз Республикасы болуп саналган эл аралык келишимде
ушул Мыйзамда каралгандан башкача эрежелер белгиленсе, анда эл аралык
келишимдин эрежелери колдонулат.

2424-статья. Ушул Мыйзамды аракетке киргизүү
киргизүү жѳнүндѳ
ндѳ
Ушул Мыйзам жарыяланган күндѳн тартып аракетке киргизилет.
Кыргыз Республикасынын Президенти А. Акаев

Бишкек шаары, Ѳкмѳт Үйү 2001-жылдын 1-февралы N 15
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
Ишкерледин укуктарын коргоо жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ

2000-жылдын 29-декабрында

Кыргыз Республикасынын Жогорку

Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны

тарабынан кабыл алынган

Ушул Мыйзам жарандардын ѳздѳрүнүн жѳндѳмдѳрүн жана мүлктѳрүн ишкердик
жүргүзүү үчүн эркин пайдаланууда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында
белгиленген укуктарын коргоого багытталган, ошондой эле ишкердиктин

субъекттеринин иштеги демилгелерин мамлекеттик колдоого алуунун жана жѳнгѳ
салуунун формалары менен усулдарын белгилейт.

Ушул Мыйзамдын аракеттери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык
түзүлүүчү жана иштѳѳчү ишкердиктин субъекттеринин мамилелерине карата

уюштуруучулук-укуктук формаларына жана менчигинин формаларына карабастан
жайылтылат.

I БѲЛҮМ

Жалпы жоболор

1-статья. Ишкерлердин укуктарын коргоо жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ Кыргыз Республикасынын

мыйзамдары

Кыргыз Республикасында ишкерлердин укуктарын коргоо Кыргыз

Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын Граждандык

кодексине, Кыргыз Республикасынын Президентинин указдарына, ушул Мыйзамга,
ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына
ылайык жүргүзүлѳт.

Ишкерлердин укуктарын коргоо жѳнүндѳ мыйзамдар тѳмѳнкүлѳрдү караштырат:
- ишкердиктин субъекттери катышуучу мамилелердин формаларынын кѳп
түрдүүлүгүн ченемдик жактан бекемдѳѳ;

- ишкердиктин субъекттеринин айрым категорияларына дифференцияланган
мамлекеттик колдоонун ишке ашырылышын камсыздоо.

Эгерде Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген эл аралык келишимде
ушул Мыйзамда камтылгандан башка эрежелер каралса, анда эл аралык
келишимдин ченемдери колдонулат.

2-статья. Ушул Мыйзамда пайдалануучу негизги
негизги тү
түшүнүктѳ
ктѳр
Ишкердик (ишкердик жүргүзүү) деген жеке жана юридикалык жактардын ѳз атынан
ѳзүнүн менчик же карызга алган каражаттарынын эсебинен, ѳз тобокели жана

ѳзүнүн мүлктүк жоопкерчилиги астында киреше алуу үчүн жүргүзгѳн демилгеси, ѳз
алдынча экономикалык ишкердиги болуп эсептелет.

Ишкердиктин субъекттери болуп мыйзамда белгиленген тартипте каттоодон ѳткѳн
жана ѳзүнүн уюштуруучулук-укуктук формасына жана менчигинин формасына

карабастан, ѳз тобокели жана ѳзүнүн мүлктүк жоопкерчилиги астында пайда же

жеке киреше табуу максатында мыйзамда тыюу салынбаган иш жүргүзүүчү жеке
жана юридикалык жактар эсептелет.

Концессия - мамлекет тарабынан жеке ишкерлерге, чет элдик фирмаларга ѳнѳр
жай ишканаларын иштетүү, ар кандай курулуштарды куруу, пайдалуу кендерди
казып алуу укугу менен жер участокторун эксплуатацияга берүү келишими.
3-статья. Ишкердиктин эркиндиги
Ишкердиктин эркиндиги ѳзүнѳ тѳмѳнкүлѳрдү камтыйт:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана түзүлгѳн эл аралык

келишимдерде белгиленген чектерде иш чѳйрѳсүн эркин тандап алуу;

- иштин түрлѳрүн жана аны жүзѳгѳ ашыруунун программаларын эркин тандоо;

- ишкердик иш-аракетти жүргүзүү үчүн юридикалык жана жеке жактардын мүлкүн
жана каржылык каражаттарын ыктыярдуу негизде эркин тартуу;

- эмгек жѳнүндѳ мыйзамдардын ченемдерин сактоо менен кызматкерлерди эркин
жалдоо;

- жалданып иштеген адамдардын эмгек акысын жана башка кирешелеринин
формасын, тутумун жана ѳлчѳмдѳрүн ѳз алдынча, бирок Кыргыз

Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген минималдуу
деңеээлден тѳмѳн эмес белгилѳѳ;

- бардык мамилелерде контрагентти эркин тандоо;

- ишти интеллектуалдык менчиктин негизинде ѳнүктүрүү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралгандан башка учурларда, сунуш
кылынган товарларга жана кызмат кѳрсѳтүүлѳргѳ бааларды эркин коюу;

- мамлекет тарабынан белгиленген негизги тѳлѳмдѳрдү тѳлѳгѳндѳн, ошондой эле
контрагенттердин алдындагы ѳзүнѳ алган милдеттенмелерди аткаргандан кийин
калган накта кирешени тескѳѳ эркиндиги;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишкердин ѳз алдынча тышкы
экономикалык иш жүргүзүүсү, анын ѳзүнүн валюталык үлүшүнүн пайдасын ѳзү
каалагандай пайдалануусу.

4-статья. Ишкерлерге берилчү
берилчү кепилдиктер жана алардын укуктарын коргоо
Мамлекет ишкерлерге менчигинин түрлѳрүнѳ карабастан, тѳмѳнкүлѳрдү
кепилдикке алат:

- теңеукуктуулук жана каржылык, эмгектик, табигый, маалыматтык жана
интеллектуалдык ресурстарга бирдей укук жана мүмкүнчүлүк берүү;
- атаандаштыкты коргоо жана ѳнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү;

- Кыргыз Республикасынын аймагында жана чет мамлекеттерде эл аралык

макулдашуулардын негиздеринде иштеп жаткан ишкердиктин субъекттеринин
укуктары менен мыйзамдуу таламдарын коргоо.

Тиешелүү органдардын мыйзамда белгиленген негиздердин жана ыйгарым
укуктарынын чектеринен тышкары учурларда, ишкерлердин иштерине

мамлекеттин жана анын органдарынын кийлигишүүсүнѳ жол берилбейт.

Мамлекет экономиканын артыкчылыктуу тармактарындагы ишкердикти колдоонун
жана ѳнүктүрүүнүн программасын иштеп чыгууну жана аны жүзѳгѳ ашырууну

камсыздайт, инфраструктуралык жана институционалдык ѳзгѳртүүлѳрдү жүргүзѳт,
аларды ишке ашыруу үчүн ченемдик-укуктук, экономикалык-уюштуруучулук
еңеайлуу шарттарды түзѳт.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралбаган тѳлѳмдѳрдү белгилѳѳгѳ
жана алууга тыюу салынат.

5-статья. Ишкердиктин формалары
формалары
Кыргыз Республикасында мыйзам чегинде жүргүзүлчү ишкердиктин бардык
формаларына жол берилет.
Ишкердик:

- жеке эмгектин негизинде;

- жалданма эмгекти пайдалануу менен;
- юридикалык жакты түзбѳстѳн;

- юридикалык жакты түзүү менен жүргүзүлүшү мүмкүн. Ишкердиктин ѳзгѳчѳ
формалары болуп:

- ишкананы ал ишкананын мүлкүнүн менчик ээси менен түзүлгѳн контракттын
негизинде башкарган адам жүргүзгѳн ишкердик иш;

- концессиялык келишимге жана комплекстүү ишкердик лицензияга (франчайзинг)
негизделген ишкердик иш эсептелет.

Кыргыз Республикасында ишкердик иш адабий, кѳркѳм жана илимий чыгармалар,

артисттердин аткаруучулук иши; үн жазуу, радио жана телекѳрсѳтүүлѳр; товардык
белгилер, тейлѳѳ белгилери, фирмалык аталыштар, коммерциялык

аталыштардын укуктарын камтыган интеллектуалдык менчиктин негизинде жүзѳгѳ
ашырылышы мүмкүн.

Интеллектуалдык менчик менен байланыштуу мамилелер Кыргыз
Республикасынын атайын мыйзамдары менен жѳнгѳ салынат.
6-статья. Ишкердиктин субъекттерин мамлекеттик каттоо
Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо Кыргыз Республикасынын Юстиция
министрлиги жана анын аймактык органдары тарабынан акысыз жүргүзүлѳт.

Мамлекеттик каттоо ѳтүнмѳ берүү мүнѳзүндѳ болот жана "Юридикалык жактарды

мамлекеттик каттоо жѳнүндѳ" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык
жүргүзүлѳт.

Юридикалык жактарды юстиция органдарында мамлекеттик каттоо Кыргыз

Республикасынын мыйзамдарында каралгандан башка учурларда уруксат берүү

мүнѳзүнѳ ээ эмес, ал уюштуруу документтеринин тууралыгын тастыктоо иретинде
жүргүзүлѳт жана лицензиялоого жатпаган багыттар боюнча ишкердик ишти
жүргүзүүнү баштоо үчүн негиз болот.

Юридикалык жак түзбѳгѳн жеке жактарды мамлекеттик каттоо Кыргыз

Республиксынын Ѳкмѳтү аныктаган тартипте статистика органдарында, ал эми
патенттик негизде жүргүзүлүүчү ишкердик - ишкердин жашаган жериндеги
Мамлекеттик салык инспекциясынын органдарында жүргүзүлѳт.

Ишкердиктин субъекттерин мамлекеттик каттоо четке кагылганда сотко даттанууга
болот.

7-статья. Ишкердик ишти лицензиялоо
Ишкердиктин субъекттеринин ишин лицензиялоо "Лицензиялоо жѳнүндѳ" Кыргыз

Республикасынын Мыйзамына ылайык жүргүзүлѳт.

Ишкердик ишти жүргүзүү укугуна лицензияны кайра чакырып алуу жана анын

аракетин токтото туруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке
ашырылат.

8-статья. Ишкердиктин субъекттеринин
субъекттеринин союздары (ассоциациялары)
Ишкердиктин субъекттеринин союздары (ассоциациялары) ишкердикти ѳнүктүрүү
боюнча жагымдуу шарттарды, ак ниет атаандаштыкты камсыздоо, ишкердиктин
субъекттеринин жоопкерчиликтерин жана компетенцияларын жогорулатуу,

мамлекеттик бийликтин органдарында алардын таламдарын жамаатташ коргоону
камсыз кылуу үчүн ыктыярдуу негизде түзүлѳт. Аткаруу бийлигинин мамлекеттик
органдары жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары ишкердиктин

субъекттеринин союздарын (ассоциацияларын) уюштурууга жана иш жүргүзүүсүн
камсыздоого колдоо кѳрсѳтүшѳт.

Ишкердиктин субъекттеринин союздары (ассоциациялары) мыйзам долбоорлорун
жана башка ченемдик укуктук актыларды, социалдык-экономикалык ѳнүктүрүүнүн
аймактык программаларын, ишкердик жүргүзүүгѳ байланыштуу башка ченемдик

документтерди даярдоого жана экспертизалоого катышууга, аларды ѳркүндѳтүү
боюнча мамлекеттик бийликтин органдарына сунуштарды киргизүүгѳ укуктуу.
9-статья. Чет ѳлкѳ
лкѳлүк ишкерлердин иш жү
жүргү
ргүзүүс
үүсү
Кыргыз Республикасында ишкердик иш жүргүзгѳн чет ѳлкѳлүк жеке жана
юридикалык жактар ѳз иш-аракеттеринде Кыргыз Республикасынын

мыйзамдарын, түзүлгѳн эл аралык келишимдерди жетекчиликке алат жана Кыргыз
Республикасынын жеке жана юридикалык жактары үчүн каралган теңеукуктар
менен милдеттерге ээ.

10-статья. Ишкердикти илимий жана кадрлык камсыздоо
Башкаруунун борбордук органдары, аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары
жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары ишкерлерди даярдоо, кайра
даярдоо жана адистигин жогорулатуу боюнча окуу жайлар тармагын ѳнүктүрүү

үчүн шарт түзүү, ишкердиктин актуалдуу проблемалары. боюнча алар үчүн кыска

мѳѳнѳттүү курстарды жана семинарларды, конференцияларды, симпозиумдарды
уюштуруу боюнча чараларды жүргүзүшѳт.

1111-статья. Ишкердик иш жү
жүргү
ргүзүүн
үүнүн эсеби жана отчету
Ишкердиктин субъекттери ѳндүрүштүк-чарбалык иштин бухгалтердик эсебин

жүргүзүшѳт, статистикалык отчет түзүшѳт жана беришет жана анын тууралыгы
үчүн Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында белгиленген
тартипте жоопкерчиликте болушат.

1212-статья. Ишкердик ишти жү
жүргү
ргүзүү процессинде эмгектин корголушу
Ишкер Кыргыз Республикасынын эмгек жѳнүндѳ мыйзамдарынын ченемдерин
сактоого, ошондой эле кызматкерлердин саламаттыгынын жана иш

жѳндѳмдүүлүгүнүн сакталышын камсыз кылуучу еңеайлуу жана коопсуз эмгек
шарттарын түзүүгѳ милдеттүү.

1313-статья. Ишкерлерди камсыздандыруу, ишкердикте иштеген кызматкерлерди

социалдык камсыздоо жана социалдык камсыздандыруу

Ишкердик иш жүргүзүүдѳ анын катышуучуларын камсыздандыруу каралат. Ишкер
камсыздандыруунун мамлекеттик, же башка түрүн ѳзү каалагандай тандап алууга
укуктуу.

Ишкердик негизделген менчиктин түрлѳрүнѳ карабастан, ишкер эмгек келишими
боюнча иштеп жаткан кызматкерлерин камсыздандыруу үчүн социалдык

камсыздоо жана социалдык камсыздандыруу фонддоруна жалпы негизде каражат
которууга милдеттүү.

1414-статья. Ишкердик иш жү
жүргү
ргүзүүн
үүнү токтотуу
Ишкердиктин субъектисинин иши соттун чечиминин негизинде, уюштуруу

документтеринде айтылган шарттарга ылайык, ишкердин демилгеси же башка

себептер боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте
токтотулат.

II БѲЛҮМ

Ишкердикти мамлекеттик колдоо
1515-статья. Ишкердикти мамлекеттик колдоо
Ишкердикти мамлекеттик колдоо аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары
жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары тарабынан алардын

компетенцияларына ылайык, ал үчүн еңеайлуу уюштуруучулук жана экономикалык
шарттарды түзүү жолу менен тѳмѳнкү багыттар боюнча жүргүзүлѳт:

- Кыргыз Республикасында ишкердикти ѳнүктүрүүнүн ченемдик-укуктук жана
мыйзамдык базасын ѳркүндѳтүү;

- мамлекеттик каржылык, материалдык-техникалык жана маалыматтык

ресурстарды, ошондой эле анын ичинде материалдык-техникалык камсыздоону,

сатууну, ошондой эле ишкерлерди маалыматтык тейлѳѳнү, кадрларды даярдоону
жана кайра даярдоону уюштурууга кѳмѳктѳшүү менен ишкердикти экономиканын
Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү белгилеген артыкчылыктуу тармактарында

ѳнүктүрүүгѳ багытталган илимий-техникалык иштеп чыгуулардын натыйжаларын
пайдаланууга жеңелдетилген шарттарды түзүү;

- еңеайлуу салык, бажы жана инвестиция режимдерин түзүү;

- салык салуунун, ишкердиктин субъекттерин каттоонун, алардын ишкердигин
лицензиялоонун, чыгарылып жаткан продукциясын сертификаттоонун,
мамлекеттик статистикалык жана бухгалтердик отчет берүүнүн
жѳнѳкѳйлѳштүрүлгѳн тартибин орнотуу;

- колдонуудагы мыйзамдарда каралган шарттарда жана тартипте жер
участокторун берүү жана мамлекеттик мүлктү ѳткѳрүп берүү;

- ишкердиктин субъекттеринин тышкы экономикалык иштерине алардын чет
мамлекеттер менен соода, илимий-техникалык, ѳндүрүштүк, маалыматтык

байланыштарын ѳнүктүрүүгѳ кѳмѳктѳшүүнү камтуу менен колдоо кѳрсѳтүү;
- мамлекеттик жана мамлекеттик эмес инвестициялык жана инновациялык

фонддорду, холдингдик, лизингдик компанияларды, фондулук биржаларды,

аудитордук кызматтарды жана аныкталган тартипте бекитилген жоболордун
негизинде иштѳѳчү башка курамдарды түзүүгѳ кѳмѳктѳшүү.

1616-статья. Ишкердиктин субъекттерин ѳндү
ндүрүштү
штүк-технологиялык колдоо
Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары жана жергиликтүү ѳз алдынча

башкаруу органдары ишкердиктин субъекттерин учурдагы жабдуулар жана
технологиялар менен камсыздоого, технопарктар тармагын, лизингдик

компанияларды, бизнес-инкубаторлорду, интеграциялашкан бизнес-борборлорду,
ѳндүрүштүк-технологиялык борборлорду жана башка объекттерди түзүүгѳ,

адистештирилген деңерынокторду, жарманкелерди түзүүгѳ жана уюштурууга
багытталган жана ошондой эле имараттарды, курулуштарды, жабдууларды,

ѳндүрүштүк жана кызматтык жайларды, мамлекеттин менчигинде турган башка

мүлктү Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү белгилеген тартипте берүү боюнча иш
чаралардын комплексин иштеп чыгышат жана ишке ашырышат.
1717-статья. Ишкердикти каржылоо
Ишкердиктин тармагындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруунун алкагында

чарбакер субъекттерди каржылык-кредиттик колдоо республикалык жана
жергиликтүү бюджеттердин, адистештирилген тармактык мамлекеттик

фонддордун каражаттарынын, эл аралык каржылык уюмдар жана донор ѳлкѳлѳр
берүүчү кредиттердин эсебинен, ошондой эле ата мекендик жеке жана чет
ѳлкѳлүк капиталдарды жана башка булактарды Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына ылайык тартуунун эсебинен жүргүзүлѳт.

Ишкердиктин субъекттерин жеңелдетилген каржылоонун шарттарын Кыргыз
Республикасынын Ѳкмѳтү аныктайт.

Ишкердикке каржы - кредиттик колдоо кѳрсѳтүү республикалык бюджеттен жана

Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн кепилдиги менен эл аралык каржы уюмдары
тарабынан жүзѳгѳ ашырылып, Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети
жѳнүндѳ мыйзамдын долбоору менен бир эле убакта жыл сайын Кыргыз

Республикасынын Жогорку Кеңешине берилүүчү ишкердикке колдоо кѳрсѳтүүнүн
жана аны ѳнүктүрүүнүн программасынын негизинде жүргүзүлѳт. Мында

ишкердикти колдоону каржылоо Кыргыз Республикасынын бюджети жѳнүндѳ
мыйзамда ѳзүнчѳ сап менен бѳлүнүп кѳрсѳтүлѳт.

1818-статья. Ишкердиктин субъекттеринин мамлекеттик заказдарды жана ири

ишканалардын заказдарын аткарууга
аткарууга катышуусу

Товарларды, жумуштарды жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү мамлекеттик сатып алууда
сатып алууну жүргүзүүчү мекемелер бул процесске ишкердиктин субъекттеринин
катышуусун караштырат. Ишкердиктин субъекттери үчүн заказдардын тийиштүү

үлүшүн резервдѳѳнүн жана аларды берүүнүн тартибин Кыргыз Республикасынын
Ѳкмѳтү аныктайт.

Ири ишканалар чийки заттарды, материалдарды, комплектѳѳчү буюмдарды жана
тетиктерди сатып алуу боюнча ѳз заказдарынын бѳлүгүн ишкердиктин
субъекттерине жайгаштырышат.

1919-статья. Ишкердиктин
Ишкердиктин субъекттерин маалыматтык чѳ
чѳйрѳ
йрѳдѳ колдоо
Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары жана жергиликтүү ѳз алдынча

башкаруунун органдары ишкердиктин субъекттери натыйжалуу ѳнүгүшү үчүн

экономикалык, укуктук, статистикалык, ѳндүрүштүк-технологиялык жана башка

маалыматтарды алышы жана ал маалыматтарды ѳз ара алмашуусу үчүн тийиштүү
маалыматтык инфраструктура түзүү боюнча чараларды иштеп чыгышат жана
ишке ашырышат.

2020-статья. Ишкердиктин субъекттеринин мамлекеттик менчикти жең
жеңелдетилген

шартта менчиктештирүү
менчиктештирүүс
үүсү

Мамлекеттин менчигиндеги иштебей токтоп турган, консервацияланган жана
майнапсыз иштеген ишканалар, ѳндүрүштүк аянттар, жабдуулар жана башка
негизги каражаттар продукцияларды, товарларды чыгарууну жана тейлѳѳнү
уюштуруу үчүн ишкердиктин субъекттерине ижаралык шартта, Кыргыз

Республикасында мамлекеттик менчикти мамлекеттен ажыратуу жана

менчиктештирүү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен

Программа жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кийин сатып
алуу үчүн ижарага алуу жолу менен ѳткѳрүп берилиши мүмкүн.

Мамлекеттик мүлктү ишкердиктин субъекттерине жеңелдетилген шартта ѳткѳрүп
берүүнүн тартибин Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү аныктайт.
2121-статья.

Мамлекеттик

субъекттеринин ишин текшерүү
текшерүүс
үүсү

контролдоочу

органдардын

ишкердиктин

Мамлекеттик контролдоочу органдар ишкердиктин субъекттеринин ишин

текшерүүнү Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык
жүргүзүшѳт.

2222-статья. Мамлекеттик контролдоочу органдардыя жана кызмат адамдарынын

жоопкерчилиги

Кызмат адамдарынын ушул Мыйзамдын талаптарын аткарбоосу

администрациялык жаза берүүдѳ укук бузуунун оордугуна байланыштуу болот же
колдонуудагы мыйзамга ылайык жаза жоопкерчилигине алып келет.

Мамлекеттик же башка органдардын ѳз компетенциясына, болбосо Кыргыз

Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык келбеген, ишкердин
укугун бузган актыны чыгаруусу соттук тартипте даттанылышы мүмкүн.

Мамлекеттик контролдоочу жана башка органдардын же алардын кызмат
адамдарынын ишкердин укутун бузган иштеринин, ошондой эле андай

органдардын, болбосо алардын кызмат адамдарынын ишкерге карата Кыргыз

Республикасынын мыйзамдарында белгиленген милдеттерин мыйзамга ылайык

аткарбагандыктарынын натыйжасында келтирилген зыяндар ишкердин алынбай
калган пайдасын кошо камтуу менен ал органдар жана кызмат адамдары
тарабынан тѳлѳнүп берилүүгѳ тийиш.

2323-статья. Ишкердиктин субъекттеринин чарбалык талаштарды чечүү
чечүүс
үүсү

Ишкердиктин субъекттери доо арызы менен сотко кайрылган учурда, мамлекеттик
алымды тѳлѳѳ мѳѳнѳтүн сот чечим чыгарганга чейин кийинкиге калтырууга

мүмкүндүк берилет. Мында мамлекеттик алым жарандык жана арбитраждык
процесстик мыйзамдарга ылайык тѳлѳнѳт.
2424-статья. Ишкердин жоопкерчилиги
Ишкер сатып ѳткѳргѳн продукциялар (товар жана кызмат кѳрсѳтүү) керектѳѳчүнүн

ѳмүрү, ден соолугу жана мүлкү үчүн толугу менен коопсуз болууга, шайкеш
сертификат күтүүгѳ, ошондой эле сатылып жаткан товар менен кызмат

кѳрсѳтүүнүн керектѳѳ ѳзгѳчѳлүгү жѳнүндѳ толук жана так маалымат болууга
тийиш. Керектѳѳчүлѳр менен эсептешүүнү кассалык же товардык чекти
керектѳѳчүгѳ милдеттүү түрдѳ берүү менен Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына толук ылайык жүргүзүү керек.

Ушундай талаптар бузулган учурда ишкер Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

Сапатсыз товарларды (жумуш жана кызмат кѳрсѳтүү) реализациялоодон улам

чыккан ишкер менен керектѳѳчүнүн ортосундагы талаштар "Керектѳѳчүлѳрдүн

укуктарын коргоо жѳнүндѳ" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык аткаруу
бийлигинин тиешелүү мамлекеттик органдары жана жергиликтүү ѳз алдынча

башкаруу органдарына тикеден-тике байланышуу жана кайрылуу жолу менен,

ошондой эле керектѳѳчүлѳрдүн укуктарын коргоо коомдоруна (ассоциацияларга
жана союздарга) же сот аркылуу каралат.

2525-статья. Ушул Мыйзамдын кү
күчүнѳ кириши
Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндѳн тартып күчүнѳ кирет.
Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн
ченемдик укуктук актылары, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик
органдарынын жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын

ведомстволук ченемдик укуктук актылары ушул Мыйзам күчүнѳ киргенден кийин
эки айдын ичинде ага ылайык келтирилүүгѳ тийиш.
Кыргыз Республикасынын Президенти А.Акаев

Бишкек шаары, Ѳкмѳт Үйү 2001-жылдын 7-декабры N 102
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Чакан ишкердиктин субъекттерине салык салуунун жѳ
жѳнѳкѳйлѳ
йлѳтүлгѳ
лгѳн тутуму
жѳнүндѳ
ндѳ

2001- жылдын 15-ноябрында

Кыргыз Республикасынын Жогорку

Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны

тарабынан кабыл алынган

2001-жылдын 16-ноябрында

Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кеңешинин Эл ѳкүлдѳр жыйыны
тарабынан жактырылган

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасындагы чакан ишкердиктин субъекттерине

салык салуунун жѳнѳкѳйлѳтүлгѳн тутумунун, эсепке алуунун жана отчеттуулуктун
укуктук негиздерин аныктайт.

1-статья. Ушул Мыйзамда колдонулуучу тү
түшүнүктѳ
ктѳр жана терминдер
1. Деңепайда - салык тѳлѳѳчүнүн товарларды (жумуштарды, кызмат

кѳрсѳтүүлѳрдү) сатуудан алган, кошумча нарк салыгын кошпогондо, акча жана

натуралай түрүндѳгү каражаттарынын суммасы, мүлктү ижарага берүүдѳн алган
кирешелери.

2. Чакан ишкердиктин субъекти - белгиленген тартипте каттоодон ѳткѳн жана ѳз
тобокелдиги жана ѳз мүлкүнүн жоопкерчилиги менен жылына 3 000 000 сомго
чейин деңепайда кѳлѳмүндѳ экономикалык иш жүргүзүүчү, уюштуруу-укуктук
түрүнѳ жана менчигинин түрүнѳ карабастан, пайда табуу максатында

мыйзамдарда тыюу салынбаган иштерди жүргүзүүчү юридикалык жактар жака
жеке адамдар.

2-статья. Жалпы жоболор
1. Салык салуунун жѳнѳкѳйлѳтүлгѳн тутуму тѳмѳндѳгүлѳрдүн ордуна чакан
ишкердиктин субъекттеринин бирдиктүү салык тѳлѳѳ укугун караштырат:
1) юридикалык жактар үчүн:
- пайдага салык;

- ѳзгѳчѳ кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу фондуна чегерүүлѳр;
- автомобиль жолдорун пайдалануу үчүн салыктар;

- калкка акы тѳлѳнүүчү кызмат кѳрсѳткѳндүгү үчүн жана чекене соодадан
салыктар.

2) жеке адамдар үчүн:

- киреше салыгы (жалданып иштеген адамдардан кармалуучу киреше салыгын
кошпогондо);

- калкка акы тѳлѳнүүчү кызмат кѳрсѳткѳндүгү үчүн жана чекене соодадан
салыктар.

2. Чакан ишкердиктин субъекттери үчүн "Калк менен акчалай эсептешүүлѳрдү
жүргүзүүдѳ контролдук-кассалык машиналарды колдонуу жѳнүндѳ" Кыргыз

Республикасынын Мыйзамында каралган талаптарга ылайык контролдук-кассалык
машиналарды колдонуу милдеттүү болуп саналат. Контролдук-кассалык

машиналарды колдонууга мүмкүн болбосо чакан ишкердиктин субъекттери
катталган жериндеги Мамлекеттик салык инспекциясында катталган так

отчеттуулуктун бланктарын (квитанцияларды, счет-фактураларды ж.б) колдонууга
милдеттүү.

3. Чакан ишкердиктин субъекттери үчүн салык отчетторунун формалары Кыргыз
Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан иштелип чыгып, бекитилет
жана Кыргыз Республикасынын бардык аймагына жалпы болуп саналат.

4. Чакан ишкердиктин субъекти салык салуунун тутумун ѳз алдынча тандап алууга
укуктуу.

5. Чакан ишкердиктин субъекттерине салык салуунун жѳнѳкѳйлѳтүлгѳн тутумуна

ѳтүү укугу андан мурунку жылы түшкѳн деңепайдасынын накта кѳлѳмүнѳ, ал эми
чакан ишкердиктин жеңедан катталган субъекттери үчүн алардын
деңепайдасынын болжолдолгон кѳлѳмүнѳ жараша аныкталат.

6. Салык салуунун жѳнѳкѳйлѳтүлгѳн тутумун тандап алган чакан ишкердиктин
субъекттери экономикалык иш жүргүзгѳн жеринде бирдиктүү салык тѳлѳѳчү
катары салык органдарында каттоодон ѳтүүгѳ милдеттүү.

7. Эгерде жыл ичиндеги деңепайдасы 3 000 000 сомдон ашып кетсе, чакан

ишкердиктин субъекттери кийинки жылдан тартып Кыргыз Республикасынын
Салык кодексинин талаптарына ылайык салык (кошумча нарк салыгын
кошпогондо) тѳлѳѳгѳ милдеттүү.

8. Чакан ишкердиктин субъекттери Кыргыз Республикасынын Салык кодексине
ылайык кошумча нарк салыгын тѳлѳшѳт.

3-статья. Бирдиктүү
Бирдиктүү салык тѳ
тѳлѳѳч
ѳѳчүлѳр
Тѳмѳнкүлѳрдү кошпогондо, чакан ишкердиктин субъекттери - бирдиктүү салык
тѳлѳѳчүлѳр болуп саналышат:

- ѳз ишин патенттик негизде жүргүзүүгѳ милдеттүү болгон же укугу бар субъекттер;
- айыл чарба жерлерин пайдалангандык үчүн жер салыгын тѳлѳѳчүлѳрсубъекттер;

- кредит, финансы, камсыздандыруу кызматтарын кѳрсѳтүүчү субъекттер;
- инвестициялык фонддор;

- баалуу кагаздар рыногунун кесипкѳй катышуучулары;

- акциздик товарларды ѳндүрүүчү жана импорттоочу субъекттер.
4-статья. Салык салуу объекти
Чакан ишкердиктин субъекттери үчүн Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин
29-статьясына ылайык аныкталуучу деңепайда салык салуу объекти болуп
саналат.

5-статья. Бирдиктүү
Бирдиктүү салыктын чени
1. Чакан ишкердиктин субъекттери тѳмѳнкүдѳй ѳлчѳмдѳрдѳгү чендер боюнча
бирдиктүү салык тѳлѳшѳт:

- айыл чарба азыктарын кайра иштетүү, ѳндүрүш чѳйрѳсүндѳ жана коомдук
тамактануу чѳйрѳсүндѳ иштеген субъекттер - 5 пайыз;

- соода жана транспорттук кызмат кѳрсѳтүү чѳйрѳсүндѳ иштеген субъекттер - 6
пайыз;

- кызмат кѳрсѳтүүнүн башка түрлѳрүндѳ жана жогоруда аталбаган чѳйрѳлѳрдѳ
иштеген субъекттер - 10 пайыз.

2. Бир нече тармакта эмгектенген субъекттер бул иштердин түрлѳрү үчүн
белгиленген чен боюнча ѳз-ѳзүнчѳ салык тѳлѳшѳт.

6-статья. Бирдиктүү
Бирдиктүү салыктарды эсептѳѳ
эсептѳѳн
ѳѳнүн жана тѳ
тѳлѳѳ мѳѳн
ѳѳнѳтүнүн тартиби
1. Бирдиктүү салык тѳлѳѳчүлѳр деңепайдага жараша жана ушул Мыйзамдын 5статьясынын 1-пунктунда белгиленген чен боюнча салыкты ѳз алдынча
эсептешет.

2. Чакан ишкердиктин субъекттери бюджетке бирдиктүү салыкты ай сайын
отчеттон кийинки айдын 20сына чейин тѳлѳшѳт.

3. Чакан ишкердиктин субъекттери бирдиктүү салык боюнча отчетту салык

органдарына квартал сайын отчеттук мезгилден кийинки айдын 20сына чейин
беришет.

4. Бирдиктүү салыктын суммасы түшкѳн каражаттардын 65 пайыз ѳлчѳмүндѳ

республикалык бюджетке, 35 пайызы - жергиликтүү бюджеттердин кирешелерине
чегерилет.

7-статья. Бирдиктүү
Бирдиктүү салыкты башкаруу
Бирдиктүү салыкты башкаруу ушул Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын

Салык кодексинин жоболоруна ылайык жүргүзүлѳт.

8-статья. Ушул Мыйзамдын кү
күчүнѳ кириши жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ
1. Ушул Мыйзам 2002-жылдын 1-январынан тартып күчүнѳ кирет.
2. Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү:

- чакан ишкердиктин субъекттерине Салык салуунун жѳнѳкѳйлѳтүлгѳн тутуму
жѳнүндѳ нускама иштеп чыксын жана бекитсин;

- мурда кабыл алынган чечимдерине ушул Мыйзамдан келип чыккан
ѳзгѳртүүлѳрдү киргизсин.

Кыргыз Республикасынын Президенти А. Акаев

Бишкек шаары, Ѳкмѳт Үйү 1998-жылдын 4-августу N 114
АДМИНИСТРАЦИЯЛЫК ЖООПКЕРЧИЛИК ЖѲ
ЖѲНҮНДѲ
НДѲ КОДЕКС
1998-жылдын 18-июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Мыйзам
чыгаруу жыйыны тарабынан кабыл алынган
(Кыргыз Республикасынын

1999-жылдын 27-ноябрындагы N 131, 2002-жылдын 10-мартындагы N 33,
2002-жылдын 20-мартындагы N 42, 2002-жылдын 22-июнундагы N 109,

2003-жылдын 17-февралындагы N 36, 2003-жылдын 19-февралындагы N 42,
2003-жылдын 11-июнундагы N 98, 2003-жылдын 11-июнундагы N 100,

2003-жылдын 28-июнундагы N 121, 2003-жылдын 5-августундагы N 191,

2003-жылдын 5-августундагы N 192, 2003-жылдын 9-августундагы N 193,

2003-жылдын 14-ноябрындагы N 221, 2004-жылдын 15-февралындагы N 13,
2004-жылдын 9-мартындагы N 18, 2004-жылдын 11-мартындагы N 20,
2004-жылдын 11-июнундагы N 71, 2004-жылдын 26-июлундагы N 98,

2004-жылдын 27-июлундагы N 100, 2004-жылдын 2-августундагы N 102,

2004-жылдын 23-декабрындагы N 194, 2005-жылдын 25-февралындагы N 39,
2005-жылдын 5-мартындагы N 43, 2005-жылдын 18-июлундагы N 107,

2005-жылдын 18-июлундагы N 109, 2005-жылдын 5-августундагы N 121,

2005-жылдын 5-августундагы N 122, 2006-жылдын 27-январындагы N 16,

2006-жылдын 6-февралындагы N 35, 2006-жылдын 13-февралындагы N 52,
2006-жылдын 13-февралындагы N 53

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)
(Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 4-августундагы N 115
Мыйзамы менен күчүнѳ киргизилген)
(алыннулар)

1616-глава

Курчап турган чѳ
чѳйрѳ
йрѳнү коргоого жана жаратылыш
жаратылыш ресурстарын пайдалануу
чѳйрѳ
йрѳсүндѳ
ндѳгү администрациялык жоопкерчилик

158158-статья. Жаратылыш ресурстарынын кадастрларын жү
жүргү
ргүзүү эрежелерин

бузуу

Жаратылыш ресурстарынын (жер, токой, пайдалуу кендер чыккан жерлердин,

жаныбарлар дүйнѳсүнүн, жаратылыш-корук объектеринин) кадастрларын жүргүзүү
эрежелерин бузуу -

кызмат адамдарына эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн үчтѳн сегиз ѳлчѳмүнѳ чейин
администрациялык айып салууга алып келет.

159159-статья. Курчап турган чѳ
чѳйрѳ
йрѳнү коргоого жана жаратылыш ресурстарын

пайдаланууга мамлекеттик
мамлекеттик кѳ
кѳзѳмѳлдү
лдү жүзѳгѳ ашырууга тоскоолдук кылуу

Курчап турган чѳйрѳнү коргоого жана жаратылыш ресурстарын пайдаланууга
мамлекеттик кѳзѳмѳлдү жүзѳгѳ ашырууга тоскоолдук кылуу, -

жарандарга эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн бештен он, кызмат адамдарына он бештен
отуз ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып салууга алып келет.

160160-статья. Жаратылыш объекттерин коргоо эрежелерин бузуу, ошондой эле

мамлекеттик коруккорук-заказниктердин жана улуттук жаратылыш парктарынын,

курорттордун санитардык коргоо зоналарынын жана суу коргоо
коргоо зоналарынын

режимин бузуу

Жандуу жана жансыз жаратылыштын илимий, табигый-тарыхый, маданий-таанып
билүүчүлүк жана ден соолук чеңеоочу баалуу болгон сейрек кездешүүчү жана
ажайып объекттерин (кылым карыткан бак-дарактар, таштар ж.у.с.) коргоо,

эрежелерин бузуу, ошондой эле мамлекеттик коруктардын, заказниктердин жана

улуттук жаратылыш парктарынын, курорттордун санитардык коргоо зоналарынын
жана суу коргоо зоналарынын режимин бузуу -

эскертүү берүүгѳ же жарандарга эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн экиден беш, кызмат

адамдарына бештен он ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып салууга алып
келет.

161161-статья. Курчап турган жаратылыш чѳ
чѳйрѳ
йрѳсүнүн абалы жана жаратылыш

ресурстарын пайдалануу жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ маалыматты бербѳѳ,
бербѳѳ, жашыруу же бурмалоо

Курчап турган жаратылыш чѳйрѳсүнүн абалы жана жаратылыш ресурстарын

пайдалануу жѳнүндѳ, ошондой эле аны булгоонун булактары жана кѳлѳмдѳрү
жѳнүндѳ маалыматтарды бербѳѳ, жашыруу же бурмалоо, калдыктарды

жайгаштыруу, булгоочу заттардын ченемдерден ашыкча агындыларын жана
кириндилерин абага чыгаруу жѳнүндѳгү фактыларды жашыруу же зыяндуу
экологиялык кесепеттерге алып келүүчү авариялар жана курчап турган

жаратылыш чѳйрѳсүнүн булганышынын деңеээли жѳнүндѳ маалыматты бурмалоо
-

эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн бештен жыйырма ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык
айып салууга алып келет.

162162-статья. Мамлекеттик экологиялык экспертизадан ѳтүүд
үүдѳн баш тартуу жана

анын талаптарын аткарбоо

Мамлекеттик экологиялык экспертизадан ѳтүүдѳн баш тартуу же мамлекеттик
экологиялык экспертизанын талаптарын аткарбоо -

эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн бештен он беш ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып
салууга алып келет.
163163-статья.

Жаратылышты

коргоого

кѳ
кѳзѳмѳлдү
лдүктү
ктү

органдардын кѳ
кѳрсѳ
рсѳтмѳ
тмѳлѳрүн жана токтомдорун аткарбоо

жүзѳгѳ

ашыруучу

Курчап турган чѳйрѳнү коргоого кѳзѳмѳлдүктү жүзѳгѳ ашыруучу органдардын
кѳрсѳтмѳлѳрүн жана токтомдорун аткарбоо -

жарандарга эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн беш, кызмат адамдарына - ондон жыйырма
ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып салууга алып келет.

164164-статья. Курчап турган жаратылыш чѳ
чѳйрѳ
йрѳсүн калыбына келтирүү
келтирүү боюнча

чараларды кѳ
кѳрбѳѳ
рбѳѳ

Курчап турган жаратылыш чѳйрѳсүн калыбына келтирүү, жаратылыш ресурстарын
кайра ѳндүрүү жана курчап турган чѳйрѳгѳ зыяндуу таасирлердин кесепеттерин
жоюу боюнча чара кѳрбѳѳ -

кызмат адамдарына эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн үчтѳн он ѳлчѳмүнѳ чейин
администрациялык айып салууга алып келет.

165165-статья. Жаратылышты коргоого арналган курулуштарды жана объекттерди

курууну кечең
кечеңеетүү
еетүү

Жаратылышты коргоого арналган курулуштарды жана объекттерди курууну

кечеңеетүү -

кызмат адамдарына эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн бештен он ѳлчѳмүнѳ чейин
администрациялык айып салууга алып келет.

166166-статья. Курчап турган чѳ
чѳйрѳ
йрѳнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын

сарамжалдуу пайдалануу боюнча стандарттарды, эрежелерди, ченемдерди,
нускамаларды жана башка экологиялык талаптарды
талаптарды бузуу

Курчап турган чѳйрѳнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу

пайдалануу боюнча стандарттарды, эрежелерди, ченемдерди, нускамаларды
жана башка экологиялык талаптарды бузуу, -

жарандарга эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн экиден беш, кызмат адамдарына бештен он
ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып салууга алып келет.
167167-статья.

Курчап

турган

жаратылыш

чѳ
чѳйрѳ
йрѳсүнѳ

уруксатсыз

булгоочу

заттарды чыгаруу (агызуу), калдыктарды жайгаштыруу, жаратылыш чѳ
чѳйрѳ
йрѳсүн
бүлүндү
ндүрүү жана ага башка зыяндуу таасир берүү
берүү

Эгерде мындай уруксат алуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралса,
курчап турган жаратылыш чѳйрѳсүнѳ уруксатсыз булгоочу заттарды чыгаруу

(агызуу), калдыктарды жайгаштыруу, жаратылыш чѳйрѳсүн бүлүндүрүү жана ага
башка зыяндуу таасир берүү, ага тете чыгаруунун (агызуунун) жол берилген
ченемдеринин чектеринен ашып кетүү, -

жарандарга эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн бирден беш, кызмат адамдарына бештен он
беш ѳлчѳмүнѳ чейинки администрациялык айып салууга алып келет.

168168-статья. Ишканаларды жаратылыш ресурстарын
ресурстарын сактоо жанасарамжалдуу

пайдалануу боюнча талаптарды сактабастан пайдаланууга берүү
берүү

Жаратылыш ресурстарын сактоо жана сарамжалдуу пайдалануу боюнча

талаптарга ылайык келбеген жеңе жана реконструкцияланган ишканаларды,
курулуштарды жана башка объекттерди пайдаланууга берүү, -

кызмат адамдарына эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн үчтѳн он ѳлчѳмүнѳ чейин
администрациялык айып салууга алып келет.

169169-статья. Зыяндуу заттар жана аралашмалар менен жү
жүргү
ргүзүлгѳ
лгѳништерди

кеме документтеринде каттоо боюнча милдеттерди аткарбоо

Кеменин же башка сүзүүчү каражаттын капитанынын же командалык курамынын
башка адамдарынын колдонуудагы мыйзамдарда каралган адамдардын

саламаттыгы үчүн же жандуу ресурстар, суу объекттери үчүн зыяндуу заттар

менен, же болбосо мындай заттарды белгиленген ченемдерден ашыкча камтыган
аралашмалар менен жүргүзүлгѳн иштерди кеме документтеринде каттоо боюнча
милдеттерди аткарбоосу, кѳрсѳтүлгѳн адамдар тарабынан кеме документтерине
мындай иштер жѳнүндѳ жалган жазууларды киргизүү же тийиштүү кызмат
адамдарына мындай документтерди берүүдѳн мыйзамсыз баш тартуу -

кызмат адамдарына эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн бештен он ѳлчѳмүнѳ чейин
администрациялык айып салууга алып келет.

170170-статья. Ѳсүмдү
мдүктѳ
ктѳрдү
рдү коргоо каражаттарын жана башка препараттарды

ташуунун, сактоонун жана колдонуунун
колдонуунун эрежелерин бузуу курчап турган

жаратылыш чѳ
чѳйрѳ
йрѳсүнүн булганышына же ѳсүмдү
мдүктѳ
ктѳр жана айбанаттар дү
дүйнѳ
йнѳсүнѳ
зыян келтирүү
келтирүүг
үүгѳ алып келсе же алып келиши мү
мүмкү
мкүн болсо

Ѳсүмдүктѳрдү коргоо каражаттарын, алардын ѳсүшүнѳ кѳмѳк берүүчү заттарды,
жер семирткичтерди жана башка препараттарды ташуунун, сактоонун жана
колдонуунун эрежелерин бузуу, курчап турган жаратылыш чѳйрѳсүнүн

булганышына же ѳсүмдүктѳрдүн жана айбанаттардын жок кылынышына алып
келсе же алып келиши мүмкүн болсо, же болбосо ѳсүмдүктѳр же айбанаттар
дүйнѳсүнѳ зыян келтирсе, -

жарандарга эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн бирден үч, кызмат адамдарына үчтѳн он
ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып салууга алып келет.

171171-статья. Жаратылыш коргоого багытталган курулуштарды, жасалгаларды

жана тү
түзүлүштѳ
штѳрдү
рдү пайдалануунун
пайдалануунун эрежелерин бузуу же аларды пайдаланбоо

Тазалоочу курулуштарды, жасалгаларды жана түзүлүштѳрдү колдонуп-пайдалануу
эрежелерин бузуу же аларды пайдаланбоо алардын бузулушуна жана

канааттандырарлыксыз иштѳѳсүнѳ, булганыч заттардын ченемден ашыкча
чыгарылышына (агызылышына), курчап турган жаратылыш чѳйрѳсүнүн
булганышына же башка зыяндуу кесепеттерге алып келсе, -

кызмат адамдарына эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн бештен он беш ѳлчѳмүнѳ чейин
администрациялык айып салууга алып келет.

172172-статья. Булганыч заттарды
заттарды ченемден ашык бѳ
бѳлүп чыгарган транспорт жана

башка жү
жүрүүч
үүчү каражаттарды пайдаланууга чыгаруу

Булганыч заттарды ченемден ашык бѳлүп чыгарган, ошондой эле алар иштегенде
ызы-чуунун деңеээли белгиленген ченемдерден ашык болгон транспорт

каражаттарын жана башка жүрүүчү каражаттарды пайдаланууга чыгаруу кызмат адамдарына эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн бештен он ѳлчѳмүнѳ чейин
администрациялык айып салууга алып келет.

173173-статья. Булганыч заттарды ченемден ашыкча бѳ
бѳлүп чыгарган транспорттук

жана башка жү
жүрүүч
үүчү каражаттарды пайдалануу

Булганыч заттарды ченемден ашык бѳлүп чыгарган ошондой эле алар

иштегендеги ызы-чуунун деңеээли белгиленген ченемдерден ашык болгон

транспорт жана башка жүрүүчү каражаттарды жана жасалгаларды пайдалануу
-

эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн 0,5тен бир ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып
салууга алып келет.

174174-статья. Ѳнѳр жай жана турмуштурмуш-тиричилик калдыктарын жыйноодожана

ѳрттѳѳ
рттѳѳд
ѳѳдѳ жаратылыш ресурстарын коргоо жана сарамжалдуу пайдалануу боюнча

талаптарды сактабоо

Ѳнѳр жай жана турмуш-тиричилик калдыктарын чогултуу эрежелерин бузуу,
кѳрсѳтүлгѳн калдыктарды ѳрттѳѳдѳ жаратылыш ресурстарын коргоо жана

сарамжалдуу пайдалануу боюнча талаптарды сактабоо, ошондой эле курулуш

жана башка иштерди жүргүзүүдѳ күйүүчү заттарды жана курулуш материалдарын
ачык отто ѳрттѳѳ -

жарандарга эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн бирден үч, кызмат адамдарына бештен он
ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып салууга алып келет.

175175-статья. Стандарттардын талаптарына жана техникалык шарттарга жооп

бербеген кү
күйүүч
үүчү-майлоочу материалдарды
материалдарды сатып ѳткѳ
ткѳрүү

Стандарттардын талаптарына жана техникалык шарттарга жооп бербеген жана
иштелип чыккан газ менен бирге зыяндуу заттарды кѳбүрѳѳк чыгарууга алып
келген күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып ѳткѳрүү жана колдонуу-

жарандарга эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн бештен он, кызмат адамдарына ондон отуз
ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып салууга алып келет.

176176-статья. Ишканаларды, курулуштарды, жү
жүрүүч
үүчү каражаттарды жана башка

объектилерди

пландаштырууда,

долбоорлоодо,

бекитүү
бекитүүд
үүдѳ,

жайгаштырууда,

курууда, реконструкциялоодо,
реконструкциялоодо, ишке берүү
берүүд
үүдѳ, колдонууда же жоюуда, экологиялык
жактан

коркунучтуу

талаптарды бузуу

продукцияны

экспорттоодо,

импорттоодо

экологиялык

Ишканаларды, курулуштарды, жүрүүчү каражаттарды жана башка объектилерди
пландаштырууда, долбоорлоодо, бекитүүдѳ, жайгаштырууда, курууда,

реконструкциялоодо, ишке берүүдѳ, колдонууда же жоюуда, экологиялык жактан
коркунучтуу продукцияны экспорттоодо, импорттоодо экологиялык талаптарды
бузуу -

жарандарга эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн үчтѳн беш, кызмат адамдарына бештен он
ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып салууга алып келет.

177177-статья. Курулуш, гидротехникалык, тү
түбүн терең
тереңеетүү
еетүүч
үүчү, жардыруучу жана

бургулоочу иштердин ѳндү
ндүрүшүн, карьерлерди иштетүү
иштетүүн
үүнү жана курчап турган

чѳйрѳ
йрѳгѳ жана жаратылыш ресурстарына зыяндуу таасир берүү
берүүч
үүчү башка чарбалык
ишти уруксатсыз жү
жүзѳгѳ ашыруу

Эгерде мындай уруксат алуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралса,
курулуш, гидротехникалык, түбүн тереңеетүүчү, жардыруучу жана бургулоочу
иштердин ѳндүрүшүн, карьерлерди иштетүүнү жүргүзүү жана курчап турган

чѳйрѳгѳ жана жаратылыш ресурстарына зыяндуу таасир берүүчү башка чарбалык
ишти уруксатсыз жүзѳгѳ ашыруу -

мындай жумуштарды жүргүзүүнү жана ишти токтото туруу менен же ансыз

жарандарга эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн үчтѳн беш, кызмат адамдарына бештен он
беш ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып салууга алып келет.
178178-статья.

Иштеп

жаткан

технологиялык

жабдуулардагы

объектегилердеги жаратылышты коргоочу курулуштарды жок кылуу

жана

Жаратылышты коргоо боюнча мамлекеттик органдардын уруксатысыз иштеп
жаткан технологиялык жабдуулардагы жана объектегилердеги жаратылыш

коргоочу курулуштарды жок кылуу - кызмат адамдарына эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн
үчтѳн он ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып салууга алып келет.

179179-статья. Ѳзгѳ
згѳчѳ корголуучу объекттерди
объекттерди жана аймактарды жок кылуу, бузуу,

зыян келтирүү
келтирүү

Мамлекеттик коруктардын, заказниктердин, улуттук жаратылыш парктарынын,
дарылоочу-ден соолук чеңеоочу жана санаториялык-курорттук зоналардын,
мамлекеттин коргоосуна алынган кадыресе же сейрек ландшафттардын,

жаратылыш эстеликтеринин ѳзгѳчѳ корголуучу объектилерин жана аймактарын
жок кылуу, бузуу, олуттуу зыян келтирүү-

жарандарга эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн үчтѳн беш, кызмат адамдарына бештен он
ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып салууга алып келет.

180180-статья.
статья. Атайын уруксатсыз жаратылыш ресурстарын пайдалануу
Атайын уруксатсыз жаратылыш ресурстарын пайдалануу же таштандылардын,
акыр-чикирлердин, булгоочу заттардын чыгарылышы, калдыктардын

жайгаштырылышы үчүн айлана-чѳйрѳнү коргоочу мамлекеттик органдардын

уруксатысыз же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык уруксат алуу

зарыл болгон учурларда пайдалануунун белгиленген мѳѳнѳттѳрү ѳтүп кеткенден
кийин лицензияны (сууну пайдаланууга укук берген) кошпогондо, жаныбарлар
жана ѳсүмдүктѳр дүйнѳсүнүн ресурстарын пайдалануу үчүн акы тѳлѳбѳѳ, -

жарандарга эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн бирден беш, кызмат адамдарына бештен он
ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып салууга алып келет.

181181-статья. Уулуу ѳнѳр жай калдыктарын жана ѳндү
ндүрүштү
штүк жанакеректѳѳ
жанакеректѳѳ

калдыктарын сактоодо (жайгаштырууда), ташууда, пайдаланууда, зыянсыздоодо

жана кѳ
кѳмүүд
үүдѳ экологиялык талаптарды бузуу

Уулуу ѳнѳр жай калдыктарын жана ѳндүрүштүк жана керектѳѳ калдыктарын

сактоодо (жайгаштырууда), ташууда, пайдаланууда, зыянсыздоодо жана кѳмүүдѳ
экологиялык талаптарды бузуу - кызмат адамдарына эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн

жыйырмадан элүү ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып салууга алып келет.
182182-статья. Шаарлардын жана башка калктуу конуштардын жашыл фонун

түзгѳ
згѳн дарактаргадарактарга-бадал ѳсүмдү
мдүктѳ
ктѳргѳ,
ргѳ, талааларды жана башкаларды
башкаларды коргоочу
токойго зыян келтирүү
келтирүү жана ѳз алдынча кыюу

Парктардагы, коруктардагы, шаарлардын жана башка калктуу конуштардын
жашыл зоналарындагы дарактарды жана бадал ѳсүмдүктѳрүн, талааларды

коргоочу токойго автомобиль жана темир жолдордун боюндагы коргоочу токой
тилкелерин, суулардын жана каналдардын боюндагы, кѳлдѳрдүн жана башка

кѳлмѳлѳрдүн айланасындагы тыюу салынган токой тилкелерин курчап турган

чѳйрѳнү коргоо органдарынын уруксатысыз зыянга учуратуу жана ѳз алдынча
кыюу -

жарандарга эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн экиден он, кызмат адамдарына отуздан кырк
ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып салууга алып келет.

183183-статья. Жерди пайдалануунун белгиленген режимин бузуу
Табигый, табигый-корук, ден соолукту чеңеоочу, рекреациялык, тарыхый-маданий
багыттагы жерлерди, пайдалануу шарттары ѳзгѳчѳ болгон башка жерлерди,

ошондой эле радиоактивдүү, химиялык, бактериологиялык булганууга дуушар
болгон жерлерди пайдалануунун белгиленген режимин бузуу - жарандарга

эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн үчтѳн беш, кызмат адамдарына бештен он ѳлчѳмүнѳ
чейин администрациялык айып салууга алып келет.

184184-статья. Айыл чарба жерлерин жана башка жерлерди бузуу
Айыл чарба жерлерин жана башка жерлерди бузуу же күрдүү катмарды жок кылуу,
аларды химиялык жана радиоактивдүү заттар, жаныбарларда учуроочу

бактериялуу-мите же карантиндик жан ѳсүмдүктѳрдѳ учуроочу организмдер,

ѳндүрүштүк жана башка таштандылар жана булганган суулар менен булгоо -

жарандарга эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн бирден алты, кызмат адамдарына бештен
он беш ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып салууга алып келет.
1717-глава

Айыл чарбасындагы администрациялык укук бузуулар
196196-статья. Химиялык кошулмалар, пестициддер, ѳндү
ндүрүш калдыктары жана

агын суу менен булганган жерлерди айыл чарба продукциясын ѳндү
ндүрүү үч
үчүн
пайдалануу

Химиялык кошулмалар, пестициддер, ѳндүрүш калдыктары жана агын суу менен
булганган жерлерди айыл чарба продукциясын ѳндүрүү үчүн пайдалануу -

жарандарга эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн экиден беш, кызмат адамдарына бештен он
беш ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып салууга алып келет.

Ушул статьянын биринчи бѳлүгүндѳ каралган ошол эле аракет администрациялык
жаза-чарасы кѳрүлгѳндѳн кийин жыл ичинде кайталанып жасаганда, -

жарандарга эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн бештен он, кызмат адамдарына жетиден
жыйырма ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып салууга алып келет.

1818-глава

ВетеринардыкВетеринардык-санитардык ченемдерге жана эрежелерге шек келтирген
администрациялык укук бузуулар

198198-статья.

Продукция

берүү
берүүч
үүчү

санитардык эрежелерин бузуу

жаныбарларды

багуунун

ветеринардыкветеринардык-

Продукция берүүчү жаныбарларды багуунун ветеринардык-санитардык
эрежелерин бузуу -

жарандарга эсептешүү кѳрсѳткүчүнун бир, кызмат адамдарына - экиден беш
ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып салууга алып келет.

199199-статья. Жаныбарларды жана ветеринардык кызматтын контролдугуна
контролдугуна

алынуучу жү
жүктѳ
ктѳрдү,
рдү, товарларды импорттоонун жана экспорттоонун ветеринардыкветеринардыксанитардык эрежелерин бузуу

Жаныбарларды жана ветеринардык кызматтын контролдугуна алынуучу жүктѳрдү,
товарларды импорттоонун жана экспорттоонун ветеринардык-санитардык
эрежелерин бузуу -

жарандарга эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн бирден үч, кызмат адамдарына бештен он
ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып салууга алып келет.

200200-статья. Жаныбарларды, жаныбарлардан алынуучу продуктыларды жана

чийки затты ташуунун (айдап жеткирүү
жеткирүүн
үүнүн) ветеринардыкветеринардык-санитардык эрежелерин
бузуу

Жаныбарларды, жаныбарлардан алынуучу продуктыларды жана чийки затты

ташуунун (айдап жеткирүүнүн) ветеринардык-санитардык эрежелерин бузуу жарандарга эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн бир, кызмат адамдарына - үчтѳн беш
ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып салууга алып келет.

201201-статья. Жаныбарларды, жаныбарлардан алынуучу продуктыларды жана

чийки затты даярдоонун жана аларды кайра иштетүү
иштетүүн
үүнүн ветеринардыкветеринардык-

санитардык эрежелерин бузуу

Жаныбарларды, жаныбарлардан алынуучу продуктыларды жана чийки затты
даярдоонун жана аларды кайра иштетүүнүн ветеринардык-санитардык
эрежелерин бузуу -

жарандарга эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн бирден үч, кызмат адамдарына бештен он
ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып салууга алып келет.

202202-статья. Малды, канаттууларды жана башка жаныбарларды милдеттүү
милдеттүү

ветеринардык ишиш-чараларды ѳткѳ
ткѳрүү үч
үчүн кѳ
кѳрсѳ
рсѳтпѳѳ
тпѳѳ (жашырып
(жашырып коюу)

Малды, канаттууларды жана башка жаныбарларды милдеттүү ветеринардык ишчарларды ѳткѳрүү үчүн кѳрсѳтпѳѳ (жашырып коюу) - жарандарга эсептешүү
кѳрсѳткүчүнүн бир, кызмат адамдарына - үчтѳн беш ѳлчѳмүнѳ чейин
администрациялык айып салууга алып келет.

204204-статья. Жаныбарларды белгиленбеген жерлерде союу
Жаныбарларды белгиленбеген жерлерде союу - жарандарга эсептешүү
кѳрсѳткүчүнүн бир, кызмат адамдарына - үчтѳн беш ѳлчѳмүнѳ чейин
администрациялык айып салууга алып келет.
205205-статья.

Этти,

эт

азыктарын,

мал

чарбасынын

ветеринардык кѳ
кѳзѳмѳл органдарынын уруксатысыз сатуу

башка

азыктарын

Этти, эт азыктарын, мал чарбасынын башка азыктарын ветеринардык кѳзѳмѳл
органдарынын уруксатысыз сатуу - жарандарга эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн эки,

кызмат адамдарына - ондон жыйырма ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып
салууга алып келет.

3434-глава

ТуракТурак-жай коммуналдык чарбадагыадминистрациялык укук бузуулар
487487-статья. Жалпы пайдалануудагы кѳ
кѳп квартиралуу турак үйлѳ
йлѳрдү
рдү жерлерди

санитардык жагынан кү
күтүүн
үүнүн эрежелерин бузуу

Жалпы пайдалануудагы кѳп квартиралуу турак үйлѳрдү: подвалдарды, жарым
подвалдарды, кир жайгыч жайларды, чатырларды, үй үстүн, жерлерди, шаты
тепкичтерин, лифттерди, далис жайларды, үйлѳрдүн алдындагы аймактарды
санитардык жактан күтүүнүн эрежелерин бузуу -

жарандарга эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн бир, кызмат адамдарына - экиден үч
ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып салууга алып келет.

(Кыргыз Республикасынын 2002-жылдын 20-мартындагы N 42 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

488ѳрктѳ
488-статья. Шаарлардын жана башка калк конуштардын аймагын ккѳ
рктѳндү
ндүрүү

эрежелерин бузуу

Шаарлардын жана башка калк конуштардын аймагын кѳрктѳндүрүү эрежелерин

бузуу, ошондой эле шаарларда жана калк жашаган башка конуштарда тазалыкты
жана тартипти камсыз кылуу эрежелерин сактабоо -

жарандарга эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн бир, кызмат адамдарына - экиден беш
ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып салууга алып келет.

489489-статья. Таштандыларды
Таштандыларды белгиленбеген жерлерге таштоо, кү
күйгү
йгүзүү
Турмуш-тиричиликтин таштандыларын жана башка буюмзаттарды атайын
белгиленбеген жерлерге таштоо, күйгүзүү - эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн 0,1

ѳлчѳмүнѳн 0,5 ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып салууга алып келет.

Ѳндүрүштүк таштандыларды жана башка буюмзаттарды белгиленбеген жерлерге
таштоо, күйгүзүү - кызмат адамдарына эсептешүү кѳрсѳткүчүнүн ондон жыйырма
ѳлчѳмүнѳ чейин администрациялык айып салууга алып келет.
3636-глава

Администрациялык укук бузуулар жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ иштерди кароого
кароого ыйгарым укуктуу
органдар

506506-статья. Администрациялык укук бузуулар жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ иштерди кароого

ыйгарым укуктуу органдар (кызмат адамдары)

Администрациялык укук бузуулар жѳнүндѳгү иштер тѳмѳндѳгүлѳр тарабынан
каралат:

1) райондук, шаардык соттордун судьялары;

2) шаардык, райондук мамлекеттик администрациялардын администрациялык
комиссиялары;

3) шаардык, райондук мамлекеттик администрациялардын жашы жетпегендердин
иштери боюнча комиссиялары;
4) ички иштер органдары;

5) министрликтер, ведомстволор жана башка компетенциясына жараша башка
мамлекеттик органдар;
6) аксакалдар соттору;

7) пайдалануучулардын укугун коргоо боюнча жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу
органдары (комиссиялары);

8) Мамлекеттик ѳрткѳ каршы кызматы.

(Кыргыз Республикасынын 2002-жылдын 10-мартындагы N 33 Мыйзамынын, 2002жылдын 20-мартындагы N 42 Мыйзамынын, 2005-жылдын 18-июлундагы N 107
Мыйзамынын редакцияларына ылайык)

507507-статья. Кызмат адамдарынын ыйгарым укуктары
Администрациялык укук бузуулар жѳнүндѳ иштерди кароого ыйгарым укуктуу

кызмат адамдары ѳздѳрүнѳ берилген ыйгарым укуктардын чегинде, кызматтык
милдеттерин аткарып жаткан учурда гана ушул Кодекстин Ѳзгѳчѳ бѳлүгүндѳ
каралган администрациялык жаза чараларын бере алышат.
509509-статья. Администрациялык комиссиялар
Райондук, шаардык, мамлекеттик администрациялардын администрациялык

комиссиялары ушул Кодекстин 185-188, 191-195-статьяларында, 251-статьянын
экинчи бѳлүгүндѳ, 372, 387, 388, 411, 435-439, 487-497-статьяларында каралган
администрациялык укук бузуулар жѳнүндѳ иштерди карайт жана
администрациялык жаза чараларды кѳрѳт.

514514-статья. Саламаттык сактоо органдары
Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо органдары ушул Кодекстин 87-89,
90, 91, 94-статьяларында,286-статьясынын биринчи бѳлүгүндѳ, 306, 410, 487статьяларында каралган админстрациялык укук бузуулар жѳнүндѳ иштерди
карайт.

Администрациялык укук бузуулар жѳнүндѳгү иштерди кароого жана
администрациялык жазаларды салууга тѳмѳндѳгүлѳр укуктуу:

- Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Медициналык

жардамды уюштуруу жана лицензиялоо башкы башкармалыгынын начальниги;

- Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Дары-

дармек менен камсыз кылуу жана медициналык техника департаментинин башкы
директору;

- областтык бириккен ооруканалардын директорлору, Бишкек шаарынын
мэриясына караштуу Саламаттык сактоо департаментинин директору;

- Кыргыз Республикасынын Башкы мамлекеттик санитардык дарыгери;

- Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Мамлекеттик
санитария-эпидемиологиялык кѳзѳмѳлдүн башкы директору;

- областтардын, Бишкек жана Ош шаарларынын башкы мамлекеттик санитардык
дарыгерлери;

- шаарлардын жана областтардын карамагындагы райондордун башкы
мамлекеттик санитардык дарыгерлери.

(Кыргыз Республикасынын 2002-жылдын 10-мартындагы N 33 Мыйзамынын, 2005жылдын 18-июлундагы N 109 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)

520520-статья. Ветеринардык кѳ
кѳзѳмѳл органдары
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик ветеринардык кѳзѳмѳл департаментинин
органдары ушул Кодекстин 197-205, 410-статьяларында каралган
администрациялык укук бузуулар жѳнүндѳ иштерди карайт.

Администрациялык укук бузуулар жѳнүндѳ иштерди кароого жана

администрациялык жаза чараларын кѳрүүгѳ тѳмѳндѳгүлѳр укуктуу:

- Кыргыз Республикасынын башкы мамлекеттик ветеринардык инспектору жана
анын орун басарлары;

- областтардын жана Бишкек шаарынын башкы мамлекеттик ветеринардык
инспекторлору;

- шаарлардын, райондордун мамлекеттик ветеринардык инспекторлору;
- чек аралык ветеринардык контролдук пункттардын башчылары
(мамветинспекторлор);

- участоктук ветеринардык дарылоо жайларынын, ветеринардык участоктордун,
транспорттук ветеринардык-санитардык участоктордун, базарлардагы

ветеринардык-санитардык экспертизанын лабораторияларынын башчылары.

526526-статья. АйланаАйлана-чѳйрѳ
йрѳнү коргоо органдары
Кыргыз Республикасынын айлана-чѳйрѳнү коргоо органдары ушул Кодекстин 88,
102, 107, 122, 126, 129, 150, 158-184, 196, 259-265-статьяларында каралган
администрациялык укук бузуулар жѳнүндѳ иштерди карайт.

Администрациялык укук бузуулар жѳнүндѳ иштерди кароого жана
администрациялык жаза чарасын кѳрүүгѳ тѳмѳндѳгүлѳр укуктуу:

- Кыргыз Республикасынын Айлана-чѳйрѳнү коргоо министрлигинин башкы
мамлекеттик инспектору жана анын орун басары;

- Кыргыз Республикасынын Айлана-чѳйрѳнү коргоо министрлигинин улук
мамлекеттик инспекторлору;

- областтардын (региондордун), Бишкек шаарынын, райондордун, мамлекеттик

коруктардын айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча башкы мамлекеттик инспекторлору
жана алардын орун басарлары;

- Кыргыз Республикасынын Айлана-чѳйрѳнү коргоо министрлигинин мамлекеттик
инспекторлору;

- областтардын (региондордун), Бишкек шаарынын, райондордун, мамлекеттик
коруктардын айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча райондук улук мамлекеттик
инспекторлору;

- областтардын (региондордун), Бишкек шаарынын, райондун жана мамлекеттик
коруктардын айлана-чѳйрѳнү коргоо боюнча мамлекеттик инспекторлору;

- Кыргыз Республикасынын Айлана-чѳйрѳнү коргоо министрлигинин чакан
кемелер боюнча инспекциясынын башчысы жана анын орун басары;

- Кыргыз Республикасынын чакан кемелер боюнча мамлекеттик инспекторлору;
- областтардын (региондордун) чакан кемелер боюнча улук мамлекеттик
инспекторлору;

- областтардын (региондордун) чакан кемелер боюнча мамлекеттик
инспекторлору.

(Кыргыз Республикасынын 2002-жылдын 10-мартындагы N 33 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

527527-статья. Геология жана минералдык ресурстар органдары
Кыргыз Республикасынын Геология жана минералдык ресурстар боюнча

Мамлекеттик агентствосунун органдары ушул Кодекстин 97-101, 103, 410-

статьяларында каралган администрациялык укук бузуулар жѳнүндѳ иштерди
карайт.

Администрациялык укук бузуулар жѳнүндѳ иштерди кароого жана
администрациялык жаза чарасын кѳрүүгѳ тѳмѳндѳгүлѳр укуктуу:

- Геология жана минералдык ресурстар боюнча Мамлекеттик агентствонун

алдындагы жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик инспекциянын
жетекчиси жана анын орун басары;

- Геология жана минералдык ресурстар боюнча Мамлекеттик агентствонун
алдындагы жер казынасын пайдалануу боюнча региондук органдардын
жетекчилери жана алардын орун басарлары.

534534-1-статья. Керектѳѳ
Керектѳѳч
ѳѳчүлѳрдү
рдүн укугун коргоо боюнча жергиликтүү
жергиликтүү ѳз
ѳз алдынча

башкаруу органдары (комиссиялары)

Керектѳѳчүлѳрдүн укуктарын коргоо боюнча жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу

органдары (комиссиялары) 90, 92, 93, 285-статьянын биринчи бѳлүгүндѳ, 286-288статьяларында, 289-статьянын биринчи бѳлүгүндѳ, 290-296, 298, 299, 301-303статьяларында, 304-статьянын биринчи бѳлүгүндѳ, 305-статьянын биринчи

бѳлүгүндѳ, 306, 307, 309, 310, 320, 326, 350, 448, 455, 456, 462, 465, 467, 472, 487,

4871, 490, 491, 494, 496-статьяларында каралган административдик укук бузуулар
жѳнүндѳгү иштерди карайт.

(Кыргыз Республикасынын 2002-жылдын 20-мартындагы N 42 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

539539-статья. Ѳрткѳ
рткѳ каршы мамлекеттик кызматтын органдары
Ѳрткѳ каршы мамлекеттик кызматтын органдары ушул Кодекстин 396-399, 410,

489-статьяларында каралган администрациялык укук бузуулар жѳнүндѳ иштерди
карайт.

Администрациялык укук бузуулар жѳнүндѳ ишти кароого жана администрациялык
жазаларды салууга тѳмѳндѳгүлѳр укуктуу:

- ѳрт кѳзѳмѳлү боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкы инспектору
жана анын орун басарлары;

- ѳрт кѳзѳмѳлү боюнча Кыргыз Республикасынын, областтардын, шаарлардын
жана райондордун мамлекеттик улук инспекторлору;

- ѳрт кѳзѳмѳлү боюнча шаарлардын, райондордун жана объекттердин
мамлекеттик инспекторлору.

(КР 2005-жылдын 18-июлундагы N 107 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

Бишкек шаары, Ѳкмѳт Үйү 1997-жылдын 1-октябры N 68
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КЫЛМЫШКЫЛМЫШ-ЖАЗА КОДЕКСИ
(Кыргыз Республикасынын)

1997-жылдын 18-сентябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин
Мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан кабыл алынган

1998-жылдын 21-сентябрындагы N 124, 1999-жылдын 9-декабрындагы N 141,
2001-жылдын 23-июлундагы N 77, 2001-жылдын 19-ноябрындагы N 92,

2002-жылдын 12-мартындагы N 36, 2002-жылдын 22-июнундагы N 109,

2002-жылдын 8-июлундагы N 115, 2002-жылдын 16-октябрындагы N 141,
2003-жылдын 17-февралындагы N 36, 2003-жылдын 11-июнундагы N 98,
2003-жылдын 11-июнундагы N 99, 2003-жылдын 11-июнундагы N 100,

2003-жылдын 5-августундагы N 192, 2003-жылдын 9-августундагы N 193,

2003-жылдын 24-августундагы N 199, 2003-жылдын 14-ноябрындагы N 221,

2003-жылдын 15-ноябрындагы N 223, 2004-жылдын 15-февралындагы N 13,
2004-жылдын 7-мартындагы N 17, 2004-жылдын 23-мартындагы N 46,
2004-жылдын 26-июлундагы N 99, 2004-жылдын 27-июлундагы N 101,

2004-жылдын 15-декабрындагы N 191, 2005-жылдын 5-августундагы N 122
2006-жылдын 5-январындагы N 1, 2006-жылдын 6-февралындагы N 35,

2006-жылдын 13-февралындагы N 56, 2006-жылдын 13-февралындагы N 57
мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

(Кыргыз Республикасынын 1997-жылдын 1-октябрындагы
N 69 мыйзамы менен күчүнѳ киргизилген)
(алыныуулар)

2222-Глава

Экономикалык иш чѳ
чѳйрѳ
йрѳсүндѳ
ндѳгү кылмыштар
178178-статья. Мыйзамдуу ишкердик кылуу ишине тоскоолдук кылуу
(1) Жеке ишкердик кылуучуну же коммерциялык уюмду каттоодон мыйзамга
ылайыксыз баш тартуу же аларды каттоодон четтѳѳ, белгилүү ишти жүзѳгѳ

ашырууга атайын уруксат (лицензия) берүүдѳн укукка ылайыксыз баш тартуу,
болбосо аны берүүдѳн четтѳѳ, жеке ишкердик кылуучунун же коммерциялык

уюмдун укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын алардын уюштуруу-укуктук же

менчигинин түрүнѳ жараша чектѳѳ, ошого тете алардын ѳз алдынчалыгын чектѳѳ,
болбосо жеке ишкердик кылуучунун же коммерциялык уюмдун ишине мыйзамсыз

түрдѳ башкача кийлигишүү, эгерде бул жосундар кызмат адамы тарабынан ѳзүнүн
кызматтык абалын пайдалануу менен жасалса, -

еңеаз айлык акынын жүз ѳлчѳмүнѳн эки жүз ѳлчѳмүнѳ чейин айып салынат,
болбосо жүз элүү сааттан эки жүз кырк саатка чейинки мѳѳнѳткѳ коомдук

жумуштарга, болбосо еңеаз айлык акынын элүү ѳлчѳмүнѳ чейин айып салуу менен
беш жылга чейинки мѳѳнѳткѳ белгилүү кызматтарды ээлѳѳ же белгилүү иш
жүргүзүү укугунан ажыратылат.

(2) Ошол эле жосундар мыйзамдуу күчүнѳ кирген сот актысын бузуу менен
жасалганда, ошого тете ири зыян келтирилгенде, -

еңеаз айлык акынын эки жүз ѳлчѳмүнѳн беш жүз ѳлчѳмүнѳ чейин айып салуу

менен беш жылга чейинки мѳѳнѳткѳ белгилүү кызматтарды ээлѳѳ же белгилүү иш
жүргүзүү укугунан ажыратылат, болбосо алты айга чейинки мѳѳнѳткѳ камакка
алынат, болбосо эки жылга чейинки мѳѳнѳткѳ эркиндигинен ажыратууга
жазаланат.

Эскертүү. Кылмыш жасалган учурга карата Кыргыз Республикасынын

мыйзамдарында белгиленген еңеаз айлык акынын беш жүз ѳлчѳмүнѳн ашкан

суммада келтирилген зыян ушул главанын 178, 184, 187, 189, 191, 194, 197, 216,
217, 218-статьяларында ири зыян деп табылат.
180180-статья. Мыйзамсыз ишкердик кылуу
(1) Мындай уруксат (лицензия) милдеттүү болгон учурда, ишкердик кылуу ишин

каттоосуз же атайын уруксатсыз (лицензиясыз) ишке ашыруу, же лицензиялоонун
шарттарын бузуу менен ишке ашыруу, эгерде бул жосун граждандарга, уюмдарга
же мамлекетке ири зыян келтиргенде же ири ѳлчѳмдѳ киреше алуу менен
коштолгондо, -

еңеаз айлык акынын жүз ѳлчѳмүнѳн эки жүз ѳлчѳмүнѳ чейин айып салынат же

алты айга чейинки мѳѳнѳткѳ камакка алынат, болбосо жүз сексен сааттан эки жүз

кырк саатка чейинки мѳѳнѳткѳ коомдук жумуштарга тартылат же үч жылга чейинки
мѳѳнѳткѳ эркиндигинен ажыратууга жазаланат.
(2) Ошол эле жосундар:

1) уюмдашкан топ тарабынан жасалганда;

2) ѳтѳ ири ѳлчѳмдѳ киреше алуу менен коштолгондо;

3) мурда мыйзамсыз ишкердик кылуу ишин же мыйзамсыз банк ишин
жүргүзгѳндүгү үчүн соттолгон адам тарабынан жасалганда, -

еңеаз айлык акынын эки жүз ѳлчѳмүнѳн беш жүз ѳлчѳмүнѳ чейин айып салынат,
болбосо мүлкүн конфискациялоо менен беш жылга чейинки мѳѳнѳткѳ
эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

Эскертүү. Ушул Кодекстин 180, 181-статьяларында кылмыш жасалган учурга
карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген еңеаз айлык

акынын беш жүз ѳлчѳмүнѳн ашкан суммадагы киреше ири ѳлчѳмдѳгү киреше,
еңеаз айлык акынын бир меңеѳлчѳмүнѳн ашкан суммадагы киреше ѳтѳ ири
ѳлчѳмдѳгү киреше катары табылат.

182182-статья. Жалган ээлик кылуучулук
Жалган ээлик кылуучулук, башкача айтканда, ээлик кылуу ишин жүзѳгѳ ашырууну
ойлобостон, кредит алуу, салыктан бошонуу, мүлктүк башка пайда табуу же тыюу
салынган ишти кѳмүскѳлѳѳ максатында коммерциялык уюм түзүү, бул

граждандарга, башка коммерциялык уюмдарга же болбосо мамлекетке ири зыян
келтиргенде, -

еңеаз айлык акынын жүз ѳлчѳмүнѳн эки жүз ѳлчѳмүнѳ чейин айып тѳлѳм салынат
же мүлкүн конфискациялоо менен же андай кылбастан беш жылга чейинки
мѳѳнѳткѳ эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

188188-статья. Монополиялык аракеттер жана атаандаштыкты чектѳѳ
чектѳѳ
(1) Монополиялык жогорку же монополиялык тѳмѳнкү бааларды белгилѳѳ жана

кармап туруу, ошого тете рынокту бѳлүштүрүүгѳ, рынокко чыгууну чектѳѳгѳ, андан
экономикалык иштин башка субъектилерин четтетүүгѳ, бирдиктүү бааларды

белгилѳѳгѳ же кармап турууга багытталган бүтүм же макулдашылган аракет
аркылуу атаандаштыкты чектѳѳ, -

еңеаз айлык акынын жүз ѳлчѳмүнѳн эки жүз ѳлчѳмүнѳ чейин айып салынат.
(2) Ошол эле жосундар:
1) бир нече жолу;

2) алдын ала макулдашуу боюнча адамдардын тобу тарабынан жасалганда, -

еңеаз айлык акынын эки жүз ѳлчѳмүнѳн беш жүз ѳлчѳмүнѳ чейин айып салынат,
болбосо мүлкүн конфискациялоо менен же андай кылбастан эки жылдан беш
жылга чейинки мѳѳнѳткѳ эркиндигинен ажыратууга жазаланат.
(3) Ошол эле жосундар:

1) зомбулук кѳрсѳтүү же зомбулук кѳрсѳтѳм деп коркутуу аркылуу;

2) башка бирѳѳнүн мүлкүн жок кылуу же зыянга учуратуу, болбосо башка бирѳѳнүн
мүлкүн жок кылам же зыянга учуратам деп коркутуу аркылуу;
3) кызматтык абалын пайдалануу менен;

4) уюмдашкан топ тарабынан жасалганда, -

мүлкүн конфискациялоо менен беш жылдан он жылга чейинки мѳѳнѳткѳ
эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

189189-статья.
статья. Ачык соода жана аукцион ѳткѳ
ткѳрүүн
үүнүн тартибин кыянаттык менен

бузуу

Мүлктүн менчик ээсине, соода же аукционду уюштуруучуга, сатып алуучуга же

чарба жүргүзүүчү башка субъектиге ири зыян келтирип, ачык соода, аукцион же
тендер ѳткѳрүүнүн тартибин кыянаттык менен бузуу, -

еңеаз айлык акынын жүз ѳлчѳмүнѳн эки жүз ѳлчѳмүнѳ чейин айып салынат,
болбосо эки жылга чейинки мѳѳнѳткѳ эркиндигинен ажыратууга жазаланат.
(Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын 11-июнундагы N 98 мыйзамынын
редакциясына ылайык)

2626-Глава

Экологиялык
Экологиялык кылмыштар
265265-статья. Иш жү
жүргү
ргүзүүд
үүдѳ айланаайлана-чѳйрѳ
йрѳнү коргоо эрежелерин бузуу
Ѳнѳр жай, чарба, илимий жана башка объектилерди долбоорлоодо,

жайгаштырууда, курууда, пайдаланууга берүүдѳ айлана-чѳйрѳнү коргоо

эрежелеринин сакталышы үчүн жооптуу болгон адамдар тарабынан бул

эрежелердин бузулушу, эгерде ал радиоактивдүү чѳйрѳнүн олуттуу ѳзгѳрүшүнѳ,
адамдардын саламаттыгына зыян келтирүүгѳ, жаныбарлардын жапырт ѳлүмүнѳ
же башка оор кесепеттерге алып келсе, -

үч жылга чейинки мѳѳнѳткѳ белгилүү кызматтарды ээлѳѳ же белгилүү иш жүргүзүү
укугунан ажыратуу менен үч жылдан беш жылга чейинки мѳѳнѳткѳ эркиндигинен
ажыратууга жазаланат.

266266-статья. Экологиялык коркунучтуу заттарды жана таштандыларды чыгаруу

эрежелерин бузуу

(1) Радиоактивдүү, бактериологиялык, химиялык заттар жана таштандылар

эрежелерди бузуу менен ташылганда, кѳмүлгѳндѳ же зыянсыздандырылганда,

эгерде бул жосундар адамдын саламаттыгына же айлана-чѳйрѳгѳ олуттуу зыян
келтирүү коркунучун түзсѳ, -

еңеаз айлык акынын элүүдѳн жүзгѳ чейинки ѳлчѳмүндѳ айып салынат же эки
жылга чейинки мѳѳнѳткѳ эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

(2) Ушул эле жосундар айлана-чѳйрѳнүн булганышына, ууланышына же зыяндуу
абалга алып келсе, адамдын саламаттыгына зыян келтирсе же малдын текши
кырылышына алып келсе, ошого тете экологиялык кырсык болгон зонада же
ѳзгѳчѳ экологиялык кырдаал түзүлгѳн зонада жасалса, -

үч жылдан беш жылга чейинки мѳѳнѳткѳ эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

(3) Ушул статьянын биринчи бѳлүгүндѳ каралган жосундар байкабастыктан улам
адамдардын текши ооруп калышына же адамдын ѳлүмүнѳ алып келсе, -

беш жылдан сегиз жылга чейинки мѳѳнѳткѳ эркиндигинен ажыратууга жазаланат.
267267-статья. Микробиологиялык жана башка биологиялык агенттерди же уулуу

заттарды колдонууда коопсуздук эрежелерин бузуу

(1) Микробиологиялык жана башка биологиялык агенттерди же токсиндерди

колдонууда коопсуздук эрежелерин бузуудан улам адамдардын саламаттыгына

зыян келтирилсе, эпидемиянын, эпизоотиянын таралышына, болбосо башка оор
кесепеттерге алып келсе, -

үч жылга чейинки мѳѳнѳткѳ эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

(2) Ошол эле жосундар байкабастыктан адамдын ѳлүмүнѳ алып келсе, -

эки жылдан беш жылга чейинки мѳѳнѳткѳ эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

269269-статья. Ветеринардык эрежелерди бузуу

Ветеринардык эрежелерди бузуу эпизоотиянын таралышына, малдын текши
кырылышына же башка оор кесепеттерге алып келсе, -

үч жылга чейинки мѳѳнѳткѳ белгилүү кызматтарды ээлѳѳ же белгилүү иш жүргүзүү
укугунан ажыратуу менен же андай кылбастан үч жылга чейинки мѳѳнѳткѳ
эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

271271-статья. Сууларды булгоо
(1) Кѳлмѳлѳрдү (жер үстүндѳгү же жер астындагы сууларды), агынды суулар,

ѳндүрүштүк, тиричилик жана башка таштандылар жана калдыктар менен булгоо
же ылайлоодон калктын саламаттыгына зыян келтирилсе же башка оор
кесепеттерге алып келсе, -

еңеаз айлык акынын эки жүздѳн беш жүзгѳ чейинки ѳлчѳмүндѳ айып салынат же

болбосо үч жылга чейинки мѳѳнѳткѳ белгилүү кызматтарды ээлѳѳ же белгилүү иш
жүргүзүү укугунан ажыратуу менен үч жылга чейинки мѳѳнѳткѳ эркиндигинен
ажыратууга жазаланат.

(2) Ошол эле жосундар, байкабастыктан адамдын ѳлүмүнѳ алып келсе,-

үч жылга чейинки мѳѳнѳткѳ белгилүү кызматтарды ээлѳѳ же белгилүү иш жүргүзүү
укугунан ажыратуу менен эки жылдан беш жылга чейинки мѳѳнѳткѳ эркиндигинен
ажыратууга жазаланат.

272272-статья.
статья. Атмосфераны булгоо
(1) Булганыч заттарды атмосферага чыгаруунун эрежелерин бузуу же

жасалгаларды, курулуштарды жана башка объектилерди пайдаланууну бузуу

абанын булганышына же башка табигый касиеттеринин ѳзгѳрүшүнѳ алып келсе, еңеаз айлык акынын жүздѳн эки жүзгѳ чейинки ѳлчѳмүндѳ айып салынат же

болбосо беш жылга чейинки мѳѳнѳткѳ белгилүү кызматтарды ээлѳѳ же белгилүү
иш жүргүзүү укугунан ажыратууга же болбосо үч айга чейинки мѳѳнѳткѳ камакка
алууга жазаланат.

(2) Ушул эле жосундар адамдын саламаттыгына зыян келтирсе, -

еңеаз айлык акынын эки жүздѳн беш жүзгѳ чейинки ѳлчѳмүндѳ айып салынат же
болбосо үч жылга чейинки мѳѳнѳткѳ эркиндигинен ажыратууга жазаланат.
(3) Ушул статьянын биринчи жана экинчи бѳлүгүндѳ каралган жосундар
байкабастыктан бир же андан ашык адамдын ѳлүмүнѳ алып келсе, -

эки жылдан жети жылга чейинки мѳѳнѳткѳ эркиндигинен ажыратууга жазаланат.
273273-статья. Жерди бузуу
(1) Уу химикаттарды, ѳсүмдүктѳрдүн ѳсүшүнѳ түрткү берүүчү жана башка

коркунучтуу химиялык же биологиялык заттарды сактоодо, пайдаланууда жана
ташууда аларды колдонуу эрежелерин бузуудан улам чарбалык же башка

иштердин зыяндуу продукциялары менен жердин ууланышы, булганышы же
башка бузулушу адамдын саламаттыгына же жаратылыш чѳйрѳсүнѳ зыян
келтирсе, -

еңеаз айлык акынын жүздѳн эки жүзгѳ чейинки ѳлчѳмүндѳ айып салынат же

болбосо беш жылга чейинки мѳѳнѳткѳ белгилүү кызматтарды ээлѳѳ же белгилүү
иш жүргүзүү укугунан ажыратууга жазаланат.

(2) Жерди рекультивациялоо эрежелерин аткарбоонун кесепетинен кыртыштын

күрдүү катмарынын бузулушу же жок кылынышы, эгерде бул ѳзгѳчѳ экологиялык
кырдаал түзүлгѳн зонада же экологиялык кырсык болгон зонадагы жерлердин
айыл чарбасында пайдаланууга жараксыз болуп калышына алып келсе, -

еңеаз айлык акынын жүздѳн эки жүзгѳ чейинки ѳлчѳмүндѳ айып салынат же
болбосо үч жылга чейинки мѳѳнѳткѳ эркиндигинен ажыратууга жазаланат.
(3) Ушул статьянын биринчи жана экинчи бѳлүгүндѳ каралган жосундар
байкабастыктан бир же андан ашык адамдын ѳлүмүнѳ алып келсе, -

эки жылдан жети жылга чейинки мѳѳнѳткѳ эркиндигинен ажыратууга жазаланат.
274274-статья. Экологиялык эрежелерди бузуунун кесепеттерин жоюу боюнча чара

кѳрбѳѳ
рбѳѳ

Экологиялык булганууга дуушар болгон жерлерге дезактивациялык же башка

калыбына келтирүү иш-чараларын жүргүзүүдѳн качуу же аларды туура эмес
жүргүзүү оор кесепеттерге алып келсе, -

еңеаз айлык акынын эки жүздѳн беш жүзгѳ чейинки ѳлчѳмүндѳ айып салынат же

болбосо үч жылга чейинки мѳѳнѳткѳ белгилүү кызматтарды ээлѳѳ же белгилүү иш
жүргүзүү укугунан ажыратуу менен үч жылга чейинки мѳѳнѳткѳ эркиндигинен
ажыратууга жазаланат.

275275-статья. Жер казынасын коргоо жана пайдалануу эрежелерин бузуу

Кен ишканаларын же пайдалуу кендерди казып алуу менен байланышпаган жер

астындагы курулуштарды долбоорлоодо, жайгаштырууда, курууда, пайдаланууга
берүүдѳ жана пайдаланууда жер казынасын коргоо жана пайдалануу

эрежелеринин бузулушу, ошого тете пайдалуу кен байлыктары жаткан аянтка ѳз
алдынча курулуш курганда ал жосундар кыйла зыян тартууга алып келсе, -

еңеаз айлык акынын эки жүздѳн беш жүзгѳ чейинки ѳлчѳмүндѳ айып салынат же

болбосо беш жылга чейинки мѳѳнѳткѳ белгилүү кызматтарды ээлѳѳ же белгилүү
иш жүргүзүү укугунан ажыратууга жазаланат.

Бишкек шаары,Ѳкмѳт Үйү 1996-жылдын 26-июну N 25

(алынуулар)

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЛЫК КОДЕКСИ

(КР 1996-жылдын 27-декабрындагы N 66 Мыйзамынын,
1997-жылдын 18-мартындагы N 15 Мыйзамынын,
1997-жылдын 7-апрелиндеги N 20 Мыйзамынын,
1997-жылдын 19-декабрындагы N 91 Мыйзамынын,
1998-жылдын 26-майындагы N 67 Мыйзамынын,
1999-жылдын 13-июлундагы N 69 Мыйзамынын,
1999-жылдын 13-июлундагы N 71 Мыйзамынын,
1999-жылдын 16-июлундагы N 77 Мыйзамынын,
1999-жылдын 27-ноябрындагы N 130 Мыйзамынын,
1999-жылдын 1-декабрындагы N 135 Мыйзамынын,
2000-жылдын 17-июлундагы N 60 Мыйзамынын,
2000-жылдын 20-сентябрындагы N 76 Мыйзамынын,
2001-жылдын 2-мартындагы N 26 Мыйзамынын,
2001-жылдын 12-мартындагы N 29 Мыйзамынын,
2001-жылдын 26-июнундагы N 59 Мыйзамынын,
2001-жылдын 14-июлундагы N 75 Мыйзамынын,
2001-жылдын 27-сентябрындагы N 84 Мыйзамынын,
2001-жылдын 7-декабрындагы N 105 Мыйзамынын,
2001-жылдын 7-декабрындагы N 106 Мыйзамынын,
2002-жылдын 20-мартындагы N 41 Мыйзамынын,
2002-жылдын 11-майындагы N 79 Мыйзамынын,
2003-жылдын 10-январындагы N 3 Мыйзамынын,
2003-жылдын 8-мартындагы N 57 Мыйзамынын,
2003-жылдын 14-апрелиндеги N 73 Мыйзамынын,
2003-жылдын 30-апрелиндеги N 90 Мыйзамынын,

2003-жылдын 14-июнундагы N 107 Мыйзамынын,
2003-жылдын 28-июлундагы N 155 Мыйзамынын,
2003-жылдын 28-августундагы N 200 Мыйзамынын,
2003-жылдын 18-декабрындагы N 235 Мыйзамынын,
2004-жылдын 5-январындагы N 1 Мыйзамынын,
2004-жылдын 5-январындагы N 2 Мыйзамынын,
2004-жылдын 5-январындагы N 4 Мыйзамынын,
2004-жылдын 25-мартындагы N 48 Мыйзамынын,
2004-жылдын 25-мартындагы N 49 Мыйзамынын,
2004-жылдын 11-июнундагы N 73 Мыйзамынын,
2004-жылдын 1-июлундагы N 82 Мыйзамынын,
2004-жылдын 1-июлундагы N 83 Мыйзамынын,
2004-жылдын 17-сентябрындагы N 167 Мыйзамынын,
2004-жылдын 17-сентябрындагы N 168 Мыйзамынын,
2004-жылдын 30-сентябрындагы N 171 Мыйзамынын,
2005-жылдын 4-февралындагы N 14 Мыйзамынын,
2006-жылдын 1-февралындагы N 32 Мыйзамынын
редакцияларына ылайык)
(Кыргыз Республикасынын 1996-жылдын 26-июнундагы N 24
мыйзамы менен күчүнѳ киргизилген)

1996-жылдын 11-январында Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кењешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны
тарабынан кабыл алынган
1996-жылдын 15-апрелинде Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кењешинин Эл µк‰лдµр жыйыны
тарабынан жактырылган

1996-жылдын 11-январында
Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны
тарабынан кабыл алынган

1996-жылдын 15-апрелинде
Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кеңешинин Эл ѳкүлдѳр жыйыны
тарабынан жактырылган

3-статья. Кыргыз Республикасындагы салыктар
1. Салык юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан алынган

кирешелерден жүгүртүүлѳрдѳн тѳлѳнѳ турган милдеттүү тѳлѳм болуп эсептелет

жана ага мамлекеттик бюджеттин пайдасына алынуучу жыйымдар, мамлекеттик

пошлина, бажы пошлиналары (айып акылардан, карыздарды кайтарып берүүдѳн,
товарлар үчүн тѳлѳмдѳн, кызмат кѳрсѳтүүлѳрдѳн жана жумуштарды аткаруудан
башка) кирет.

2. Республикада тѳмѳндѳгүдѳй:

1) салыктардын ставкалары, салык салуу объектилери, салык тѳлѳѳчүлѳр, салык
чогултуунун ыкмалары ушул Кодекс тарабынан белгиленген жалпы мамлекеттик
салыктар;

2) Ушул Кодекске ылайык жергиликтүү кеңештер тарабынан колдонулуучу
жергиликтүү салыктар алынат.

(2003-жылдын 28-августундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
4-статья. Салыктарды киргизүү
киргизүү жана жоюу
Кыргыз Республикасында салыктарды киргизүү жана жоюу укугу Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кеңешине гана таандык.

Салыктар, жыйымдар, эсептелген проценттер жана айыптык санкциялар боюнча
карыздар жоюлууга тийиш эмес.

Чарба жүргүзүүчү субъекттердин салыктык тѳлѳмдѳр, кошо эсептелген

проценттер, финансылык жана айыптык санкциялар боюнча карыздарын

реструктуризациялоо жѳнүндѳ чечим Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн сунушу
боюнча ѳзүнчѳ мыйзам менен кабыл алынат.

(2001-жылдын 14-июлундагы N 75 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
9-статья. Салык Кодексинде пайдаланылган тү
түшүнүктѳ
ктѳр
Эгерде ушул Кодексте башкача каралбаса, ушул Кодексте колдонулуучу

институттар, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жарандык жана башка

тармактарынын түшүнүктѳрү менен терминдери бул мыйзамдарда колдонулган
мыйзамдардын тармагында пайдаланылган мааниде колдонулат.

Ушул Кодексте тѳмѳндѳгүдѳй түшүнүктѳр колдонулат:

1. "Агент" - ишин салык салынуучу субъектинин атынан жүзѳгѳ ашырган, бирок
анын кызматкери болуп эсептелбеген субьект.

2. "Активдер" - узак мѳѳнѳттүү, материалдык эмес жана күндѳлүк каражаттарды
ѳзүнѳ камтыган эсептик категория.

3. "Кайтарылгыс карыз" - салык салынуучу адамга тиешелүү болгон сумманы
билдирет, аны ушул адам карыздар тараптын тѳлѳѳгѳ жѳндѳмсүздүгүнѳн же

жоюлгандыгынан улам толугу менен ала албайт же мыйзамдарда каралган доо
коюу мѳѳнѳтү аяктайт.

4. "Кайрымдуулук уюму" - коммерциялык эмес уюм:

1) коммерциялык эмес уюмдар менен кайрымдуулук иштери жѳнүндѳгү

мыйзамдарга ылайык түзүлгѳн жана кайрымдуулук ишин жүзѳгѳ ашырган;

2) акциздик товарларды ѳндүрүү жана сатып ѳткѳрүү боюнча иштер менен
алектенбейт жана оюн-зоок бизнесин уюштурбайт;

3) ушул Кодекстин 112 жана 145-статьяларына ылайык анын салык

жеңелдиктерине укуктуу экендигин тастыктаган салык органдары тарабынан
берилген, белгиленген тартипте алынган документ.

4-1. "Кайрымдуулук иши" - жеке жана (же) юридикалык жактардын кайрымдуулук

иши жѳнүндѳгү мыйзамдарда каралган кайрымдуулук максаттарын ишке ашырууга
багытталган кайтарымсыз же жеңелдетилген негиздеги шарттар менен аны ишке
ашырууда тарткан чыгымдарынан ашпаган тѳлѳѳлѳр үчүн жарандарга же

юридикалык жактарга активдерди берүү, кызматтарды кѳрсѳтүү жана иштерди
аткаруу максатында жүзѳгѳ ашырылуучу ыктыярдуу иш.

4-2. "Грант" - мамлекеттер, эл аралык жана чет элдик уюмдар тарабынан Кыргыз
Республикасынын Ѳкмѳтүнѳ, жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарына,

мамлекеттик жана коммерциялык эмес уюмдарга (саясий максаттарды кѳздѳгѳн
уюмдардан башка) кайтарымсыз берилүүчү активдер.

4-3. "Гуманитардык жардам" - Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнѳ, жергиликтүү ѳз

алдынча башкаруу органдарына, мамлекеттик жана коммерциялык эмес уюмдарга
калктын турмуш шарттарын жана тиричилигин жакшыртуу үчүн, ошондой эле жеке

жактарга азык-түлүк, эл керектѳѳчү товарлар, техникалар, жабдуулар, шаймандар,
медициналык каражаттар жана дары-дармектер түрүндѳ, калктын жашоо-

тиричилигин жакшыртууга керектелүүчү дагы башка буюмдарды, ошондой эле

андан ары керектѳѳ жана (же) бекер бѳлүштүрүп берүү шарты менен согуштук,

экологиялык жана техногендик мүнѳздѳгү ѳзгѳчѳ кырдаалдардын алдын алуу жана

жоюу максатында мамлекеттер, эл аралык жана чет элдик уюмдар тарабынан
кайтарымсыз берилүүчү активдер.

5. "Оюн-зоок бизнесинен түшкѳн акча" - оюн-зоок бизнесинен түшкѳн акчалай
каражаттардын суммасы, мындан тѳлѳнгѳн утуштар чыгарылып салынат.

6. "Бажы Бирлигине катышкан мамлекеттер" - Кыргыз Республикасы мүчѳ болуп
кирген КМШнын ичиндеги Бажы Бирлигине катышкан мамлекеттер.

7. "КМШга катышкан мамлекеттер" - Кѳз карандысыз Мамлекеттердин
Шериктештигинин курамына кирген ѳлкѳлѳр.

8. "Салык салуу боюнча жеңелдик берүүчү мамлекет" деп ѳзүнүн аймагында:

1) салыктын колдонулган ставкасы Кыргыз Республикасына караганда тѳмѳн
болгон;

2) мүлктүн чыныгы ээси же анын кирешеси жѳнүндѳ сырды сактоого мүмкүнчүлүк
бере турган финансылык маалыматтардын жана компаниялар жѳнүндѳ

маалыматтардын конфиденциалдуулугу жѳнүндѳ мыйзамдар колдонулган
мамлекет эсептелет.

9. "Дивиденддер" - чарбалык шериктиктин жана коомдун же кредиттик союздун

ушул чарбалык шериктиктеги жана коомдогу жакка тиешелүү болгон акциялардан
же кредиттик союздун сактык пайынан ал киреше түрүндѳ алган бѳлүштүрүлүүчү
кирешесинин (пайдасынын) бир бѳлүгү же ушул коомдун же кредиттик союздун
жактын капиталдагы үлүшүнѳ же сактык пайына ылайык башка да тѳлѳп

берүүлѳрү. Юридикалык жак жоюлганда акция же сактык пайды кармагандарга

тѳлѳнүүчү уставдык (уюштуруу) фондго (инфляцияны эске алуу менен) тѳгүлгѳн
тѳгүмдүн ѳлчѳмүндѳгү сумма дивиденд болуп эсептелбейт.

10. "Узак мѳѳнѳттүү контракт" - эгерде контракт ал түзүлгѳн учурдан тартып 18

айдын ичинде бүтпѳгѳн, ѳндүрүшкѳ, курулушка, жана товарларды, материалдык
баалуулуктарды жана жабдууларды жѳнѳтүүгѳ, менчикти орнотууга же
монтаждоого түзүлгѳн контракты билдирет.

11. "Киреше" - бул (товарларды сатуудан, кызмат кѳрсѳтүүлѳрдѳн жана

аткарылган жумуштардан түшкѳн акча, тышкаркы уюмдардын материалдык
чыгымдарын, кызмат кѳрсѳтүүлѳрүн чыгарып салынгандан кийинки) кайра
жеңедан түзүлгѳн нарк.

12. {"Мыйзамдуу тѳлѳм каражаты"} - аны чыгарган ѳлкѳдѳ мыйзамдуу тѳлѳм
каражаты болуп эсептелген валюта.

13. "Салык тѳлѳѳчүнүн идентификациялык салык номери" - каттоо номери, ал

салык алынуучу: жеке жактарга - Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду,

юридикалык жактарга - Кыргыз Республикасынын Салык кызматы тарабынан
ыйгарылат.

14. "Товарларды импорттоо" бажы мыйзамдарына жараша эркин жүгүртүүгѳ

чыгаруу режимине ылайык Кыргыз Республикасынын бажы аймагына товарларды
ташып келүүнү билдирет.

15. Фермерлерге белгиленген тартипте бѳлүнүп берилген, жер участоктору,

ошондой эле жеке адамдарга ижара шартында берилген жер участоктору "жеке
чарба жер участогуна" таандык кылынбайт.

16. "Жак" - Кыргыз Республикасынын аймагында экономикалык иш-аракет

жүргүзүүчү ар кандай юридикалык жак-резидент же резидент эмес же жеке жакрезидент же резидент эмес.

17. "Акциз жыйымынын маркасы" - акцизделүүгѳ тиешелүү товар сатыла турган

кутуга, бѳтѳлкѳгѳ же башка идишке чаптала турган белгиленген үлгүдѳгү марканы
билдирет, ал акциз салыгы тѳлѳнгѳндүгүн кѳрсѳтѳт.

18. "Жергиликтүү салыктар" - юридикалык жактардан жана жеке адамдардан

жергиликтүү бюджеттин кирешесине алынуучу салыктар тутумунун бир бѳлүгү;
19. "Жергиликтүү жыйымдар" - бийликтин жергиликтүү органдары тарабынан

граждандардан, ишканалардан жана уюмдардан аларга кызмат кѳрсѳтүүлѳргѳ, же
аларга бир жолку аткарылуучу бир ишти жүзѳгѳ ашырууга укук берүүгѳ

байланыштуу чыгымдардын ордун жарым-жартылай толтуруу үчүн белгиленген
тѳлѳмдѳр;

20. "ЕҢЕтѳмѳнкү жылдык киреше" - салык жылындагы айлык эмгек акынын
еңетѳмѳнкү 12 ѳлчѳмүнүн суммасын билдирет.

21. "ЕҢЕтѳмеңеү айлык киреше" - Кыргыз Республикасында ошол айда
колдонулган еңетѳмѳнкү эмгек акыга барабар кирешени билдирет.

22. "Жѳнѳтүлгѳн товар үчүн алынуучу салык" - экономикалык иштин процессинде
жүктѳлгѳн товарлар, аткарылган жумуштар жана кѳрсѳтүлгѳн кызматтар үчүн
салык салынуучу субъектиге же Кыргыз Республикасында туруктуу мекемеге
байланыштуу болбогон резидент эмес жакка кирешени тѳлѳп берген учурда
мамлекеттик бюджетке тѳлѳнгѳн же тѳлѳнүүгѳ тийиш болгон КНС;

23. "Сатылып алынган материалдык ресурстар үчүн салык" - салык салынуучу

субьект тарабынан сатылып алынган материалдык ресурстар үчүн тѳлѳнгѳн же
тѳлѳнүүгѳ тийиш болгон КНС.

24. "Эсепке алынууга тийиш болгон салык" - сатылып алынган материалдык
ресурстар үчүн тѳлѳнгѳн же тѳлѳнүүгѳ тийиш болгон КНС, ал жүргүзүү

процессинде пайда болуп жѳнѳтүлгѳн товарлар, аткарылган жумуштар жана

кѳрсѳтүлгѳн кызматтар үчүн КНСтин суммасынан чыгарылып салынууга тийиш.
25. "Кошумча нарк салыгы" (КНС) - ушул Кодекске ылайык эсептелген жана
тѳлѳнүүгѳ тийиш болгон сумманы билдирет.

26. "Жеке жак-резидент" - 12 айдын ар кандай мезгили ичинде 183 же андан ашык
күн Кыргыз Республикасынын аймагында жүргѳн же чет ѳлкѳдѳ Кыргыз
Республикасынын мамлекеттик кызматында болгон бардык жеке жак.

27. "Жеке жак-резидент эмес" - ушул Кодекске ылайык "Жеке жак-резидент" деген
аныктамага туура келбеген жеке жак.

28. "Кыймылсыз мүлк" - иммараттар, курулуштар, кѳп жылдык дарактар жана

башка жерге жайгашкан мүлк, зыян келтирилбей туруп башка жерге жылдырууга
болбой турган объектилер.

29. "Коммерциялык эмес уюм" - тѳмѳнкүдѳй талаптарга жооп берген уюм:

1) аталган уюм коммерциялык уюмдарга арналган Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында каралган уюштуруу-укуктук жагындагы каттоодон ѳткѳн;

2) аталган уюм ѳз ишиндеги негизги максаты катары пайда табууну кѳздѳбѳйт

жана алынган пайданы ѳзүнүн мүчѳлѳрүнүн, уюмдаштыруучулары менен кызмат
адамдарынын ортосунда бѳлүштүрбѳйт.

30. "Материалдык эмес активдер" - кеминде салыктык бир жылдын ичинде

экономикалык иште пайдаланылышы мүмкүн жана амортизацияланууга тийиш

болгон материалдык эмес менчиктин объектилери (патент, лицензия, товардык
марка, пайда алуу жѳндѳмдүүлүгү, автордук укук же фирманын аталышын же

товардык белгини фирманын-ээсинин товарлар менен кызмат кѳрсѳтүүлѳрдүн
компьютердик-программалык камсыз кылуу жана башкалар; фирма-

дистрибьютеринин белгисин пайдалануу жѳнүндѳ келишим). Материалдык эмес
активдердин наркы мыйзамдарга ылайык аныкталат.

Финансылык активдер материалдык эмес активдерге киргизилбейт.

31. "Салык салынуучу субъект" - бул КНС тѳлѳѳчү катарында катталган же
катталууга тийиш болгон субъект;

32. "Салык салынуучу жѳнѳтүүлѳр" тѳмѳнкүлѳрдү билдирет:

а) ушул Кодекстин 138-статьясына ылайык КНСтен бошотулган жѳнѳтүүлѳрдѳн
башка, Кыргыз Республикасынын аймагында товарларды жѳнѳтүү, Кыргыз
Республикасында акы тѳлѳп жүзѳгѳ ашырылуучу жумуштар жана кызмат
кѳрсѳтүүлѳр, салык салынуучу субъект тарабынан жүзѳгѳ ашырылуучу
товарлардын, жумуштардын жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдүн экспорту;

б) Кыргыз Республикасындагы туруктуу мекеме менен байланышта болбогон

резидент эмес жак тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагында товарларды,
жумуштарды жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү жѳнѳтүү.

33. "Салык салынуучу импорт" - КНСтен бошотулган товарларды алып келүүдѳн
башка, Кыргыз Республикасынын бажылык аймагына товарларды алып келүүнү
билдирет.

34. "Салык салынуучу жүгүртүү" - КНСти кошпогондо, белгилүү бир мезгилдеги
бардык салык салынуучу жѳнѳтүүлѳрдүн жалпы наркы.

35. "Акы тѳлѳѳгѳ" - жѳнѳтүүчүгѳ керектѳѳчү же башка адам тарабынан тикелей же
кыйыр түрдѳ жүзѳгѳ ашырылган, жѳнѳтүүлѳр үчүн толук кѳлѳмдѳ же жарым -

жартылай тѳлѳнгѳн натуралай же акчалай түрдѳ тѳлѳнгѳн же тѳлѳнүүгѳ тийиш
болгон бардык тѳлѳмдѳр кирет.

36. "Негизги каражат" - экономикалык иште пайдаланылган же пайдаланууга
арналган, ѳзүнүн наркын бара-бара ѳзү тарабынан түзүлгѳн товарларга,
жумуштарга жана кызмат кѳрсѳтүүлѳргѳ ѳткѳрүп берген, пайдалануу же

эксплуатациялоо мѳѳнѳтү бир жылдан ашуунду түзгѳн, наркы 10000 сомдон ашкан
же ушул Кодекстин 148-статьясын ишке ашыруу максатында бажы наркы кеминде
100000 сомду түзгѳн актив, ошондой эле ушул Кодексте башкача каралбаса, жер.
37. "Негизги ѳндүрүш каражаттары" - ар биринин наркы 10000 сомдон ашуунду
түзгѳн, кызмат мѳѳнѳтү бир жылдан ашык болгон жана амортизацияланууга
жаткан активдер.

38. "Жѳнѳтүү" - экономикалык иш жүргүзгѳн адам тарабынан товарларды жүктѳѳнү
(салык салынуучу товарларды субьект тарабынан жеке максаттарда сатуу,
белекке берүү, ошондой эле сатып алуу), жумуштарды аткарууну жана

кызматтарды кѳрсѳтүүнү (мүлккѳ болгон менчиктен аны ээликтен ажыратпастан
жалдоого жана ижарага, ошондой эле жерди кошумча ижарга берүүдѳн пайда
алууну кошкондо) билдирет.

39. "Туруктуу мекеме" юридикалык жак-резидент эмес же жеке жак-резидент эмес
экономикалык иш-аракетин толук же жарым-жартылай жүргүзгѳн жерди
түшүндүрѳт.

"Туруктуу мекеме" деген түшүнүк, атап айтканда, тѳмѳнкүлѳрдү камтыйт:
1) башкаруу орунун;
2) БѲЛҮМдү;
3) кеңеени;

4) фабриканы;

5) ѳнѳркананы;

6) шахтаны, нефть же газ скважинасын, карьераны же жаратылыш газын алуучу
башка ар кандай жерлерди;

7) айыл чарба, жайыт же токой менчигин;

8) курулуш аянтын же курулуш, монтаждоо же кураштыруу объектисин же ушул
иштердин аткарылышына байкоо жүргүзүү менен байланышкан кызмат

кѳрсѳтүүлѳрдү, эгерде 12 айдын ар кандай мезгилинде 183 жана андан кѳп күндүн
ичинде ушундай аянт же объект гана болсо же 183 жана андан ашык күндүн
ичинде ушундай кызмат кѳрсѳтүлсѳ;

9) жаратылыш ресурстарын чалгындоо үчүн пайдаланылуучу орнотмолор же
курулмалар же ушундай иштин аткарылышына байкоо жүргүзүү менен

байланышкан кызмат кѳрсѳтүүлѳр же жаратылыш ресурстарын чалгындоо үчүн
пайдаланылуучу бургулоочу орнотмо же судна, эгерде 12 айдын ар кандай

мезгилинде 183 жана андан ашык күндүн ичинде ушундай пайдалануу улантылса
гана же 183 жана андан ашык күндүн ичинде ушундай кызматтар кѳрсѳтүлсѳ;

10) резидент эместин кызматчы аркылуу консультациялык кызмат кѳрсѳтүүнү

кошкондо, же ушундай максаттар үчүн резидент жалдаган башка персоналдын
кызмат кѳрсѳтүүсү, бирок 183 жана андан ашык күндүн ичинде Кыргыз

Республикасынын аймактарында ушундай мүнѳздѳгү (ушул еңеүү же ага
байланыштуу долбоор) иш-аракеттер гана улантылса.

"Туруктуу мекеме" деген түшүнүк тѳмѳнкүлѳрдү камтыбайт:

1) ишканага таандык болгон товарларды же буюмдарды сактоо, демонстрациялоо
же жѳнѳтүү максаттарына гана тиешелүү курулмаларды пайдаланууну;

2) ишканага таандык болгон товарларды же буюмдарды сактоо, демонстрациялоо
же жѳнѳтүү максатында гана запастарды күтүү;

3) ишканага таандык болгон товарлардын же буюмдардын запастарын башка
ишканада кайра иштетүү максатында гана күтүү;

4) товарларды же буюмдарды сатып алуу, болбосо ишкана үчүн маалыматтарды
чогултуу максатында гана туруктуу иш жүргүзүүчү орунду күтүү;

5) даярдык кѳрүү же кѳмѳкчү мүнѳздѳгү кандай гана болбосун башка жумуштарды
ишкана үчүн жүзѳгѳ ашыруу максатында гана туруктуу иш жүргүзүүчү орунду
күтүү;

6) 1-6-пункттарында кѳрсѳтүлгѳн иштердин түрлѳрүнүн кандай гана болбосун

комбинацияларын жүзѳгѳ ашыруу үчүн гана туруктуу иш жүргүзүүчү орунду күтүү,
мында ушундай комбинациялардын натыйжасында пайда болгон иш жүргүзүүчү

туруктуу орундардын иштѳѳ топтому даярдык кѳрүү же кѳмѳкчү мүнѳзгѳ ээ болот;

7) статусуна кѳз карандысыз брокердик, коммерциялык, болбосо башка кандай

гана агент аркылуу болбосун Кыргыз Республикасында экономикалык ишти жүзѳгѳ
ашыруу, мындай адамдар ѳзүнүн демейдеги ишинин алкагында аракеттенет.
Резидент эмес контролдой тургандыгынын же Кыргыз Республикасынын

резиденти контролдук жүргүзүшүнүн ушул фактысы туруктуу мекеменин келип
чыгышын түшүндүрбѳйт.

40. "Сатылып алынуучу материалдык ресурстар" - буларга негизги каражаттар,

товарлар, ошондой эле сырье, материалдар, отун, толуктоочу буюмдарды кошуп
алганда, салык салынуучу субьект тарабынан экономикалык иш процессинде

ѳндүрүштүк максаттар үчүн алынган же импорттолгон жумуштар же кѳрсѳтүлгѳн
кызматтар кирет.

Ушул Кодекстин 121-статьясынын шарттары аткарылганда финансылык ижара

(лизинг) келишими боюнча алынуучу материалдык ресурстарга салык ижарачыдан
(лизинг алуучудан) чегерилүүгѳ тийиш.
41. "КНСтин эсептик-фактурасы":

а) ушул Кодекстин 156-статьясынын негизинде салык салынуучу жѳнѳтүүгѳ
байланыштуу берилген эсептик фактураны;
б) (алынып салынган)

42. "Бажы мыйзамдары" - Кыргыз Республикасынын колдонуудагы бажы
мыйзамдары.

43. "Товардын бажылык наркы" - товардын бажылык наркы Кыргыз
Республикасынын Бажы кодексине ылайык аныкталат.

44. "Кыргыз Республикасынын бажы аймагы" - анын чегинде Кыргыз

Республикасы бажы ишине карата алганда, Кыргыз Республикасынын Бажы

кодекси менен аныкталуучу ѳзүнѳ гана тиешелүү юрисдикцияга ээ болгон Кыргыз
Республикасынын аймагы;

45. "Активдерди сатуу" - активдерди сатууну, алмаштырууну, ѳткѳрүп берүүнү же
ээликтен башкача ажыратууну билдирет.

46. "Субъект" - уюштуруу укуктук формасына, ишинин түрүнѳ, таандуулугуна жана
менчигинин түрүнѳ карабастан экономикалык иш жүргузгѳн жеке адам же
юридикалык жак, ѳнѳктѳштүк, мамлекеттик орган.

47. "Ыйгарым укуктуу адам" - Салык кызматынын жана анын жер-жерлериндеги

органдарынын бул Кызматтын жетекчиси тарабынан ѳз иш-милдеттерин аткарууга
ыйгарым укук берилген кызматчысы.

48. "Финансылык кызмат кѳрсѳтүү иши" болуп:

а) ссудаларды берүү жана ѳткѳрүп берүү, заемдорду, кредиттерди, кредиттик
гарантияларды берүү, ошондой эле акчалай гарантияларды берүү боюнча

операциялар, буга заемдорду, кредиттерди же кредит берүүчүлѳр тарабынан
кредиттик гарантияларды башкаруу;

б) инкассо жана факторинг боюнча операциялар депозиттик жана күндѳлүк

эсептеги, ошондой эле башка эсептер, тѳлѳмдѳр, акча которуулар, карыздык
милдеттенмелер, чектер жана жүгүртүүдѳгү тѳлѳм каражаттары менен
байланыштуу операциялар:

в) алтын тыйындар жана коллекциялык нускалардан башка, мыйзамдуу тѳлѳм

каражаттары болуп эсептелген валюта, банкнот жана акчалай каражаттар менен
операциялар;

г) баалуу кагаздардын сакталышын камсыз кылуу боюнча кызмат кѳрсѳтүүлѳрдѳн
башка акциялар, облигациялар жана башка баалуу кагаздар, ошондой эле акциз
маркалары менен байланыштуу операциялар;

д) финансылык ижара (лизинг) жана кредит берүүгѳ кыйыр түрдѳ байланыштуу
болгон башка операциялар;

е) инвестициялык фондуларды башкаруу эсептелет.

49. "Ыйгарым укуктар менен бекемделген максат" - тѳмѳндѳгүлѳрдү билдирет:

1) текшерилип жаткан салык тѳлѳѳчүнүн салыктык милдеттенмелерин аныктоо
максатында анын ар кандай адам менен болсо да түзгѳн экономикалык

бүтүмдѳрүнүн кѳлѳмү, саны жана суммасы жѳнүндѳ маалыматтарды чогултуу;

2) салык ѳндүрүү максатында салык тѳлѳѳчү менен экономикалык байланышта
болгон адамдардан маалымат алуу;

3) ыйгарым укуктар менен бекемделген максатка ким экендиги аныкталбаган
адамдардын салыктык милдеттенмелерин аныктоо кирет.

50. "Товарларды экспорттоо" салык салынуучу субъект тарабынан Кыргыз

Республикасынын Бажы кодексинде аныкталуучу "Товарлардын экспорту" бажы
режиминдеги жерлерге товарларды жѳнѳтүүнү билдирет.

51. "Экономикалык иш" - экономикалык иштин максаттарына жана натыйжаларына
карабастан, субъектилер тарабынан жүзѳгѳ ашырылуучу экономикалык иштин
бардык түрлѳрү кирет.

Экономикалык иш-аракет субъекттин операциялык, инвестициялык жана
финансылык иш-аракеттерин да камтыйт.

52. "Салык жылы" - календарлык жыл салык тѳлѳѳчүнүн салыктык жылы болуп
эсептелет. Календарлык жыл 1-январда башталат жана 31-декабрда бүтѳт.

53. "Тикелей салыктар" - салык тѳлѳѳчүнүн кирешелеринен же мүлкүнѳн түздѳнтүз тѳлѳнүүчү салыктар.

54. "Кыйыр (керек-жарак) салыктар" - салык тѳлѳѳчүнүн кирешелери же мүлкү
менен түздѳн-түз байланышпаган баага же тарифке карата үстѳктѳр түрүндѳ
белгиленүүчү товарларга, жумуштарга жана кызмат кѳрсѳтүүлѳргѳ салыктар

(кошумча нарк салыгы, акциздер, калкка акы тѳлѳнүүчү кызмат кѳрсѳтүүлѳр үчүн
жана чекене сатуудан алынуучу салыктар ж.б.).

55. "Дайындалган ѳлкѳ принциби" - кыйыр (керек-жарак) салыктар керектѳѳчү
ѳлкѳдѳ алынуучу салыктар.

56. "Кирешенин негизги булагы" - экономикалык иштин бардык түшкѳн акчанын 75
процентинен кем эмесин берүүчү түрү. Айыл чарбасы үчүн кирешенин негизги
булагы болуп ѳзү ѳндүргѳн айыл чарба продукцияларын жана аны кайра
иштетүүнүн азыктарын сатып ѳткѳрүүдѳн түшкѳн акча болуп саналат.

57. "Патент" - Салык кызматы тарабынан берилүүчү, тиешелүү салыктарды

тѳлѳгѳндүктү ырастоо менен салык тѳлѳѳчүнүн экономикалык иштин белгилүү бир
түрүн иштѳѳ укугун ырастоочу документ.

58. "Дыйкан жана фермер чарбалары менен башка айыл чарба түзүлүштѳрүнүн
бирикмелеринин жана ассоциацияларынын мүчѳлѳрү" - жер үлүшү жана/же
мүлктүк пайы менен ал түзүлүштѳргѳ кирген мүчѳлѳр.

59. "Салыктык мезгил" - салык алуу максаты үчүн белгиленген эсептешүү мезгили.
60. "Каржылык санкция" - салыктык укук бузууларды жасагандык үчүн
жоопкерчилик чарасы.

61. "Ишкерчилик чыгымдар" - экономикалык иштен пайда алуунун жүрүшүндѳ
салык тѳлѳѳчү тарабынан келтирилген чыгымдарынын бардык түрлѳрү.

62. "Салыктык текшерүү" - Салык кызматынын органынын андайга ыйгарым укук
берилген кызмат адамы (адамдары) тарабынан жылына бир жолу жүргүзүлүүчү

салык тѳлѳѳчүнүн (милдеттүү тартиптеги патенттик негизде экономикалык ишти
жүзѳгѳ ашыруучудан тышкары) салык мыйзамдары менен социалдык

камсыздандыруу жѳнүндѳ мыйзамдар менен да белгиленген талаптарды
аткаруусу боюнча иш-чаралардын бүткүл комплекси.

63. "Салыктык милдеттенме" - Салык кызматы тарабынан салык тѳлѳѳчүгѳ карата
мамлекеттик бюджеттин пайдасына ушул Кодекс менен белгиленген милдеттүү
тѳлѳмдѳрдүн суммасы, ошондой эле салык тѳлѳѳчүнүн Салык кодекси менен
аныкталган милдеттери.

64. "Товарларды, жумуштарды жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү сатып ѳткѳрүүдѳн

түшкѳн киреше (зыян)" - товарларды, жумуштарды жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү

сатып ѳткѳрүүдѳн түшкѳн, кошумча нарк салыгы жана акциздери жок

колдонуудагы баалар менен аларды ѳндүрүүгѳ жана сатып ѳткѳрүүгѳ кеткен

чыгымдардын ортосундагы айырма, ал ишкананын, тармактын календарлык жыл
үчүн түпкү каржылык натыйжасы менен мүнѳздѳлѳт жана жогорулоо жыйынтыгы
менен эсептелинет.

65. "Утурлап текшерүү" - ыйгарым укук берилген адам тарабынан башка

текшерилип жаткан субъект менен анын каржылык-чарбалык мамилелерин гана
белгилѳѳ максатында субъектти кошумча текшерүү.

66. "Кредиттик союздар" - (салык салуу максатында) "Кредитик союздар жѳнүндѳ"
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык түзүлгѳн уюмдар.

67. Салык салуу максатында чет ѳлкѳлүк ишканалардын, бирикмелердин жана
уюмдардын ѳкүлчүлүктѳрү менен филиалдары юридикалык жактарга
теңештирилет.

68. "Мүчѳлүк акылар" - коммерциялык эмес уюмдарда турган адамдар тарабынан
берилүүчү бул уюмдун уюмдаштыруу документтеринде каралган ѳлчѳмдѳгү

мүчѳлүккѳ негизделген активдер, мындай берүү бул уюмдун мүчѳсүнѳ бекер же

ѳздүк наркынан тѳмѳн баа менен кайра ѳзүнѳ кызмат кѳрсѳткѳндѳй шарт менен
коштолбошу керек.

69. "Мүчѳлүк кирүү акылары" - коммерциялык эмес уюмдарга кирип жаткан

адамдар тарабынан берилүүчү бул уюмдун уюмдаштыруу документтеринде

каралган ѳлчѳмдѳгү мүчѳлүккѳ негизделген активдер, мындай берүү бул уюмдун
мүчѳсүнѳ бекер же ѳздүк наркынан тѳмѳн баа менен кайра ѳзүнѳ кызмат
кѳрсѳткѳндѳй шарт менен коштолбошу керек.

70. "Проценттик" деп, капиталды пайдаланууга берүүдѳн алынган ар кандай

киреше, анын ичинде облигациялар, векселдер жана карызга берүүнүн башка
түрлѳрү боюнча, ошондой эле финансылык (лизинг) келишимдин алкагында
алынган киреше эсептелет.

71. Салык салуу максаты үчүн "финансылык ижара (лизинг)" ижарага берүүчү

(лизинг берүүчү) жана ижарасынын (лизинг алуучунун) ортосундагы финансылык
ижара (лизинг) келишиминин негизинде ишке ашырылуучу ижаралык

мамилелердин ѳзгѳчѳ түрү болуп саналат, ушуга ылайык ижарага берүүчү (лизинг
берүүчү) ижарачыга (лизинг алуучуга) он эки айдан ашык мѳѳнѳткѳ ээлик

кылгандыгына жана пайдалангандыгына тѳлѳѳ үчүн ижарачыга (лизинг алуучуга)
негизги каражаттарды берет. Мында финансылык ижара (лизинг) келишими
тѳмѳндѳгү шарттардын бирѳѳнѳ жооп берүүгѳ тийиш:

а) ижаранын (лизингдин) мѳѳнѳтү бүткѳндѳ негизги каражаттарга ээ болуу укугу
ижарачыга (лизинг алуучуга) ѳтсѳ;

б) финансылык ижара (лизинг) келишими ижаранын (лизингдин) мѳѳнѳтү бүткѳндѳ
финансылык ижара (лизинг) келишиминде кѳрсѳтүлгѳн баа боюнча негизги
каражаттарды ижарачынын (лизинг алуучуга) сатып алуу укугун караса;

в) ижаранын (лизингдин) мѳѳнѳтү негизги каражаттардын пайдалуу кызмат ѳтѳѳ
мѳѳнѳтүнѳн 75 процентинен ашса;

г) бүткүл ижара мезгилиндеги лизингдик тѳлѳмдѳрдүн учурдагы суммасы
ижаранын башталышындагы негизги каражаттардын рынок наркынын 90
процентинен ашса;

д) негизги каражаттар аны ижарачы (лизинг алуучу) гана орчундуу
модификациясыз пайдалана алгыдай атайын мүнѳздѳ болсо.

Финансылык ижарага (лизингге) ѳткѳрүп берилген (алынган) негизги

каражаттардын наркы финансылык ижара (лизинг) келишими түзүлүп жаткан
учурда аныкталат.

Салык салуу максатында мындай бүтүм ижарачынын (лизинг алуучунун) негизги
каражаттарды сатып алуусу катары каралат. Мында ижарачы (лизинг алуучу)
негизги каражаттардын менчик ээси катары, ал эми лизинг боюнча тѳлѳмдѳр

ижарачыга (лизинг алуучуга) берилген кредит боюнча тѳлѳмдѳр катары каралат.
72. Юридикалык жактардын кирешеси - резидент эместердин жана жеке

жактардын-резидент эместердин Кыргыз Республикасынын аймагындагы
булактардан алынган кирешелери:

а) кирешени тѳлѳгѳн жерине карабастан Кыргыз Республикасында эмгек
келишими боюнча алынган киреше (контракт, жалдоо);

б) Кыргыз Республикасында тѳлѳгѳн жерине карабастан товарларды сатуудан,
иштерди аткаруудан, кызмат кѳрсѳтүүдѳн түшкѳн киреше;

в) Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан туруктуу мекеме тарабынан
алынган киреше;

г) эгерде ал Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан туруктуу мекемеге

байланышкан кирешелер боюнча юридикалык жак-резидент эместин пайдасынан
алынуучу салык боюнча милдеттенмелерди аныктоодо чыгарылып салынууга
тийиш болсо, кѳрсѳтүлгѳн кызматтардан алынуучу киреше;

д) Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан туруктуу мекемеге

байланыштуу киреше боюнча юридикалык жак резиденттин жана (же) юридикалык
жак-резидент эместин пайдасына салык боюнча милдеттенмени аныктоодо

эсептен чыгарып салууга тийиш болгон иштерди аткарууга жана (же) кызмат

кѳрсѳтүүгѳ түзүлгѳн контракт боюнча милдеттенмелерди аткарбагандыгы үчүн
айып санкцияларынын бардык түрүнѳн түшкѳн киреше;

е) эгерде ал жеке адамдардан, жеке адам-резидент эместен алынуучу киреше
салыгы боюнча милдеттенмелерди аныктоодо чыгарылып салынууга тийиш
болсо, жумуштарды аткарууга жана (же) кызмат кѳрсѳтүүгѳ карата түзүлгѳн
контракттар боюнча милдеттенмелерди аткарбагандык үчүн айыптык
санкциялардын бардык түрлѳрүнѳн алынуучу киреше;

ж) инфляцияга түзѳтүү киргизүүгѳ катышуу менен ачык типтеги акционердик

коомдордун баалуу кагаздарын сатууда наркынын ѳсүшүнѳн түшкѳн кирешени
кошпогондо, мындай юридикалык жактагы катышуунун үлүшүн сатуудан жана
юридикалык жак-резиденттен алынган дивиденддер;

з) Кыргыз Республикасынын юридикалык жак-резиденттеринен жана (же) жеке
жак-резиденттеринен алынган проценттер;

и) Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан туруктуу мекеме же мүлккѳ
юридикалык жак-резидент эместен алынган проценттери, эгерде бул адамдын
карызы анын туруктуу мекемесине же мүлкүнѳ кирсе;

к) мындай мүлккѳ катышуу үлүшүн сатуудан түшкѳн кирешени кошо алганда
Кыргыз Республикасындагы кыймылсыз мүлктѳн алынган киреше;

л) Кыргыз Республикасынын юридикалык жак-резидентине жана (же) жеке жакрезидентине Кыргыз Республикасынын аймагындагы мүлктү сатуудан түшкѳн
башка кирешелер;

м) пенсия, эгерде ал Кыргыз Республикасынын юридикалык жак-резидентине жана
(же) жеке жак-резидентине тѳлѳнсѳ;

н) Кыргыз Республикасында камсыздандыруу же тобокелдикти кайра

камсыздандыруу келишими боюнча тѳлѳнүүчү камсыздандыруу тѳлѳмдѳрү
түрүндѳгү киреше;

о) Кыргыз Республикасынын жана башка мамлекеттердин ортосунда эл аралык

байланышта же ташууларда телекоммуникациялык же транспорт кызматтардан
түшкѳн киреше;

п) Кыргыз Республикасында экономикалык иш-аракет жүргүзүүдѳ келип чыгуучу
мурдагы пункттарда камтылбаган башка кирешелер.

73. "Юридикалык жак-резидент" - юридикалык жак, ал Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына ылайык түзүлгѳн же башкаруу органы иш жүзүндѳ Кыргыз
Республикасында турган жак.

74. "Юридикалык жак-резидент эмес" - ушул Кодекске ылайык юридикалык жакрезидент эмес деп таанылбаган юридикалык жак.

75. "Салыктар боюнча карыз" - салыктын негизги суммасы, салык боюнча

проценттер жана айып санкциялары жана бюджеттин пайдасына башка кандай
гана болбосун карызды камтыган карыз.

76. Эгерде жумуштарды, кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү жѳнѳтүүнүн орду Кыргыз

Республикасынын аймагынан тышкары турса, жумуштарды, кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү
экспорттоо салык салынуучу субъект тарабынан резидент эмес жактын дарегине
жумуштарды, кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү (аткарууну), жѳнѳтүүнү билдирет.

(2000-жылдын 20-сентябрындагы N 76 Мыйзамынын, 2001-жылдын 26-июнундагы
N 59 Мыйзамынын, 2001-жылдын 27-сентябрындагы N 84 Мыйзамынын, 2003жылдын 8-мартындагы N 57 Мыйзамынын, 2003-жылдын 14-июнундагы N 107

Мыйзамынын, 2003-жылдын 28-августундагы N 200 Мыйзамынын, 2003-жылдын
18-декабрындагы N 235 Мыйзамынын, 2004-жылдын 1-июлундагы N 82

Мыйзамынын, 2006-жылдын 1-февралындагы N 32 Мыйзамынын редакцияларына
ылайык)

II БѲЛҮМ

ИШКЕ АШЫРУУ
2-Глава

Салык кызматынын функциялары, ыйгарым укуктары жана милдеттери
1313-статья. Салыктык текшерүү
текшерүүл
үүлѳр
1. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Кирешелер
боюнча комитеттин жана анын органдары (БѲЛҮМдѳрү) салыктар боюнча

милдеттенмелерди жана Социалдык фондго чегерүүлѳрдү аткарууну камсыз

кылуу максатында салык тѳлѳѳчүлѳрдү текшерүүгѳ укуктуу бирден-бир орган
болуп саналат. Текшерүү учурунда алар ушул Кодекстин статьяларын жана

социалдык камсыздандыруу жѳнүндѳ ченемдик-укуктук актыларды жетекчиликке
алууга милдеттүү.

2. Салык тѳлѳѳчүлѳрдү салыктык текшерүү Салык кызматынын начальнигинин
жазуу жүзүндѳгү буйругунун негизинде жүргүзүлѳт, анда ишкананын аталышы,

текшерилүүгѳ тийиш болгон маселелер жана текшерүүнүн мѳѳнѳттѳрү кѳрсѳтүлѳт,
бирок алар жылына бир жолудан кем эмес, райондук, шаардык, областтык же

республикалык салык кызматынын органдарынын бири тарабынан жүргүзүлѳт
жана анын узактыгы 30 күндѳн ашпоого тийиш. Зарылдыгына жараша

текшерүүнүн мѳѳнѳтү Салык кызматынын жетекчисинин жазуу жүзүндѳгү уруксаты
менен 10 күнгѳ узартылышы мүмкүн.

3. Эгерде салык кызматы мурда текшерилген салык тѳлѳѳчүдѳ текшерүүдѳ

аныкталбаган салыктарды тѳмѳндѳтүү фактысы бар экендигин күбѳлѳндүргѳн

документтик маалыматтарды алса, анда ал бул салык тѳлѳѳчүнү чарба жүргүзүүчү
субъекттин жетекчисин мындай маалыматтар менен тааныштыргандан жана

текшерүүнүн бардык ченемдери сакталгандан кийин он күндѳн ашпаган мѳѳнѳттѳ
кайра текшерүү жүргүзүүгѳ укуктуу. Кошумча кайра текшерүү кѳрсѳтүлгѳн
мезгилде ушул документтик маалыматтар боюнча гана жүргүзүлѳт.

4. Ар бир текшерүүнүн натыйжаларына Салык кызматынын андайга ыйгарым укук

берилген адамдары тарабынан акт же справка жазылат жана текшерүүнүн бардык
катышуучулары тарабынан кол коюлат. Текшерүүнүн ѳткѳрүлүшүнүн фактысын

ырастоочу документтин бир нускасы текшерилген чарба жүргүзүүчү субъекттин

кызмат адамына тапшырылат. Текшерилүүчү субъект текшерүүнүн актысы менен
таанышуудан жана ага кол коюудан баш тарткан учурда бул жѳнүндѳ актыга
тиешелүү жазуу жазылат.

5. Милдеттүү тартиптеги патенттик негизде экономикалык ишти жүзѳгѳ ашыруучу
юридикалык жактар жана жеке адамдар салыктык текшерилүүгѳ тийиш эмес.
(2001-жылдын 27-сентябрындагы N 84 Мыйзамынын, 2003-жылдын 28августундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
1717-1-статья. Туруктуу мекемени каттоо
1. Ишин ушул Кодекстин 9-статьясынын отуз тогузунчу бѳлүгүндѳ каралган

шарттарга ылайык жүзѳгѳ ашыруучу юридикалык жак-резидент эмес ишин Кыргыз
Республикасында юридикалык жакты түзүү, болбосо Кыргыз Республикасынын

юридикалык жагынын-резидент эместин филиалын же ѳкүлчүлүгүн каттоо жолу
менен гана жүзѳгѳ ашырууга укуктуу.

2. Ушул Кодекстин 9-статьясынын отуз тогузунчу бѳлүгүндѳ каралган шарттарга

туура келүүчү иштерди жүргүзүүчү жеке жак-резидент эмес жеке ишкер катарында
гана ишти жүзѳгѳ ашырууга, болбосо ушул Кодекстин 39-статьясына ылайык
патент алууга укуктуу.

(2003-жылдын 28-августундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
3-Глава

Салыктык аракеттердин
аракеттердин жалпы жолжол-жоболук маселелери

1919-статья. Салык тѳ
тѳлѳѳч
ѳѳчүгѳ кат жү
жүзүндѳ
ндѳ билдирүү
билдирүү
1. Салыктын салынышы же салык боюнча карыздын бар экендиги жѳнүндѳ
билдирүү ( же башка официалдуу документ) салык тѳлѳѳчүгѳ Кыргыз

Республикасынын Финансы министрлигинин алдындагы Мамлекеттик салык
инспекциясы же анын жер-жерлердеги органдары тарабынан тапшырылат.

2. Билдирүү ушул Кодекске карама-каршы келбеген, ыйгарым укуктуу кызмат

адамы кол койгон жана анда салык инспекциясынын жетекчисинин фамилиясы,

аты жана кызматы кѳрсѳтүлүп, официалдуу мѳѳр менен күбѳлѳндүрүлгѳн учурда

гана күчүндѳ болот жана салык тѳлѳѳчүгѳ ушул статьянын 3 жана 4 - бѳлүктѳрүндѳ
белгиленген тартипте тапшырылат.

3. Эгерде билдирүү аталган адамдын ѳзүнѳ кат жүзүндѳ ал экономикалык ишин

жүргүзүп жаткан жердеги катталган акыркы дарек боюнча же ал адамдын үйүнүн
дареги боюнча жеткирилсе, ал жеке адамга туура тапшырылды деп эсептелет.
Дарегине тапшырылгандыгы жѳнүндѳ кайра кабарлана турган тапшырма кат
менен почта байланышы аркылуу кабарлама каттар таратууга жол берилет.
Мында кабарлама каттын экинчи нускасына салык тѳлѳѳчүгѳ тапшырма кат
жѳнѳтүлгѳндүгү жѳнүндѳ почта дүмүрчѳгү жана тапшырма кат дарегине
берилгендиги жѳнүндѳгү почтанын жооп кабарлама каты тиркелет.

4. Эгерде билдирүү юридикалык жакка кат жүзүндѳ ал экономикалык ишин

жүргүзүп жаткан акыркы дарек боюнча же юридикалык жактан акыркы катталган
дареги боюнча жеткирилсе, ал юридикалык жакка туура тапшырылды деп
эсептелет.

(2003-жылдын 28-августундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
2020-статья.
статья. Билдирүү
Билдирүүл
үүлѳрдү
рдүн жана башка документтердин мыйзамдуулугу
1. Салык тѳлѳѳчүгѳ билдирүү жана анын мазмуну жѳнүндѳ белгилүү болгон күндѳ

да, ушул Кодекстин 19 - статьясынын 1 же 2 - бѳлүктѳрүндѳ кѳрсѳтүлгѳн талаптар
сакталбаган учурда, ушул Кодексте каралган билдирүү же башка документ

жарактуу же күчүндѳ деп эсептелбейт. Салык тѳлѳѳчүнүн билдирүү жѳнүндѳ биле
тургандыгын далилдѳѳ салык кызматынын милдети болуп эсептелет.

2. Билдирүү же башка официалдуу документ меңезы жана мааниси боюнча ушул
Кодекске карама-каршы келбеген жана бул документ анда кѳрсѳтүлгѳн адамга
тиешелүү экендиги шектенүүнү пайда кылбаган күндѳ да, анда кандайдыр-бир

кемчиликтер болгон учурда ушул Кодексте каралган билдирүү же башка
официалдуу документ жарактуу же күчүндѳ деп эсептелбейт.
2121-статья. Салык ишиш-аракеттеринин мѳѳ
мѳѳн
ѳѳнѳттѳ
ттѳрүн эсептѳѳ
эсептѳѳ
1. Салык иш-аракеттеринин мѳѳнѳтү тѳмѳнкүлѳр үчүн белгиленген мѳѳнѳттѳн
кийинки күндѳн тартып башталат:

- декларацияларды, отчетторду жана эсептѳѳлѳрдү кѳрсѳтүү;
- салыктарды жана тѳлѳмдѳрдү тѳлѳѳ.

2. Эгерде декларацияларды берүүнүн (отчеттор, эсептѳѳлѳр ж.б. документтер) же
салыктарды тѳлѳѳнүн акыркы мѳѳнѳтү алтынчы, дем алыш же расмий майрам

күндѳрүнѳ туш келсе, салык иш-аракеттеринин мѳѳнѳтү дем алыш же майрамдан
кийинки күндѳн башталат.

(2003-жылдын 28-августундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
2222-статья. Салык эсептеле турган жана тѳ
тѳлѳнѳ турган валюта
Салыктар Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы менен эсептелүүгѳ жана
тѳлѳнүүгѳ тийиш.

4-Глава

Салыктык маалыматтарды калыптандыруу жана сактоо
2323-статья. Документтерди даярдоо жана сактоо
1. Салык тѳлѳѳчүлѳр бухгалтердик документтерди, китептерди жана жазууларды
алар жѳнүндѳгү талаптарга ылайык сактоого милдеттүү.

2. Документтерде баяндалган салыктарды ишке ашыруу максатында салык

тѳлѳѳчү-юридикалык жактар 6 жыл бою, ал эми салык тѳлѳѳчү - жеке адамдар 3
жыл бою бухгалтердик документтерди, китептерди жана жазууларды сактоого
милдеттүү.

3. Ушул статьяга ылайык документтердин мамлекеттик же официалдуу эмес тилде
даярдаган салык тѳлѳѳчү Салык кызматынын талабы боюнча документтердин
тиешелүү тилге которулушун камсыз кылууга тийиш.

2424-статья. Салык декларацияларын (отчеттор, эсептѳѳ
эсептѳѳл
ѳѳлѳр ж.б. документтер)

берүү
берүү

1. Эгерде ал ушул Кодексте талап кылынса, ар бир салык тѳлѳѳчү салык

милдеттенмелерин аныктоого байланыштуу толтурулган декларацияларды

(отчеттор, эсептѳѳлѳр ж.б. документтер) Салык кызматына берүүгѳ милдеттүү.
2. Салык кызматына берилген документтерде салык тѳлѳѳчүнүн же салык
тѳлѳѳчүнүн мыйзамдуу ѳкүлүнүн колу коюлууга тийиш.

(2003-жылдын 28-августундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
2525-статья. Киреше жѳ
жѳнүндѳ
ндѳ маалымат берүү
берүү
Ушул Кодекстин жоболоруна ылайык Кыргыз Республикасынын Финансы

министрлигине караштуу Кирешелер боюнча комитетинин Салык кызматынын

органына киреше тѳлѳѳчү адам жана киреше алуучу адам кийинки отчеттук айдын
20сынан кечиктирбестен бул жѳнүндѳ кат жүзүндѳ маалымат берет.

(2003-жылдын 28-августундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
2626-статья. Декларация берүү
берүүн
үүнүн мѳѳ
мѳѳн
ѳѳнѳтүн узартуу
Эгерде салык тѳлѳѳчү мѳѳнѳттү узартуу жѳнүндѳ ѳз убагында ѳтүнүч менен

кайрылса, Салык кызматы ушул Кодекске ылайык салыктык декларация берүүнүн
мѳѳнѳтүн узарта алат, бирок ал бир айдан ашпоого тийиш.

Декларацияларды, отчетторду, эсептѳѳлѳрдү ж.б. документтерди берүү мѳѳнѳтүн
узартуу салык тѳлѳѳчүнү ушул Кодекстин 40-статьясына ылайык салык тѳлѳѳ
милдетинен бошотпойт.

(2003-жылдын 28-августундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
2727-статья. Салык кызматынын маалымат алууга болгон укуктары
1. Салык кызматы негизделген кат жүзүндѳгү билдирүүнү ѳз убагында жиберүү
менен тиешелүү субъектиден тѳмѳндѳгүлѳрдү:

1) текшерилип жаткан салык тѳлѳѳчү менен бул субъектинин экономикалык
бүтүмдѳрдү жасашы жѳнүндѳ маалыматтарды берүүнү;

2) салык мекемелери турган жерде маселелерди түшүндүрүү, аталган адамда

болгон, билдирүүдѳ кѳрсѳтүлгѳн документтерди же башка маалыматтарды берүү
үчүн келүүнү талап кылууга укуктуу;

2. Кат түрүндѳгү ыйгарым укуктар менен ырасталган ыйгарым укуктуу кызмат

адамы экономикалык ишти жүзѳгѳ ашыруу үчүн пайдаланылуучу аймакка (турак
жайдан тышкары) же текшерилип жаткан салык тѳлѳѳчүнүн жумуш мезгилинде
жалпы кирүү үчүн ачык аймагына салык тѳлѳѳчү тарабынан Салык кодексинин

талаптарынын аткарылышын текшерүү жана кийин текшерүүнүн натыйжаларын
расмий жол-жоболоштуруу менен кирүүгѳ укуктуу.

3. Ыйгарым укуктар менен бекемделген максаттарда ушул статьянын 2-бѳлүгүнѳ
ылайык аймакта мыйзамдуу негиздерде болгон ыйгарым укуктуу кызмат адамы:

1) мамлекеттик Салык кызматынын эсебинен салык салуу предметине тиешелүү
документтерди, алардын кѳчүрмѳлѳрүн алууга;

2) тиешелүү документтерди жол-жоболоштуруу менен мүлктүк далилдерди алууга
жана мѳѳр басып бекитүүгѳ;

3) эсептѳѳ түзүлүштѳрүн орнотууга кѳрсѳтмѳ берүүгѳ жана алардын
кѳрсѳткүчтѳрүн текшерүүгѳ;

4) документтерди же башка нерселерди мѳѳр басып бекитүүгѳ укуктуу. Эгерде

ыйгарым укуктуу кызмат адамы ѳзүнѳ ушул бѳлүк тарабынан берилген ыйгарым
укуктарга ылайык документтерди же башка нерселерди алса, эгерде соттун

чечиминде башкача каралбаса, Салык кызматы ушундай же кандайдыр -бир

башка документтин кѳчүрмѳсүн алууга жана түп нусканы анын ээсине 5 күндүн
ичинде кайтарып берүүгѳ тийиш.

4. Бул статьяда дипломатиялык, консулдук жана башка чет мамлекеттердин жана
эл аралык уюмдардын миссияларынын, ошондой эле эл аралык мыйзамдарга
жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ушундай иликтѳѳлѳр
боюнча иммунитеттен пайдаланган резиденттердин иммараттарына кирип
барууга жол берүү каралган эмес.

5-Глава

Эсептѳѳ,
Эсептѳѳ, мѳѳн
ѳѳнѳттѳ
ттѳр, билдирүү
билдирүү
2929-статья. Салыктык эсептѳѳ
эсептѳѳн
ѳѳнүн ыкмасы
1. Салык тѳлѳѳчү түшкѳн акчаны салык тѳлѳѳ максатында тѳмѳндѳгүдѳй ыкмалар
боюнча:

1) эсептик-фактуралардын негизинде;
2) тѳлѳмдѳрдүн негизинде аныктайт.
3) (алынып салынган)
2. (алынып салынган)
3. (алынып салынган)

4. Эгерде салык тѳлѳѳчү кийинки салык жылына салыктык эсептин ыкмасын
ѳзгѳртсѳ, анда ал жеңе салык жылы башталганга чейин 1 ай калганда бул
жѳнүндѳ тиешелүү салык органына кабарлайт.

(2003-жылдын 18-декабрындагы N 235 Мыйзамынын, 2004-жылдын 5январындагы N 1 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
3030-статья. Эсептѳѳ
Эсептѳѳ
1. Салык кызматы тѳлѳнүүгѳ тийиш болгон салыктын суммасын салык тѳлѳѳчү
салык декларациясында кѳрсѳткѳн ѳлчѳмдѳ эсептеп чыгарат. Эгерде салык

кызматы салык тѳлѳѳчү тарабынан эсептѳѳ туура эмес жүргүзүлгѳн деп эсептесе,
ал ага ѳзгѳртүү киргизе алат жана салык тѳлѳѳчүгѳ 37-статьяга ылайык
киргизилген ѳзгѳртүүлѳр жѳнүндѳ билдирүү жиберет.

2. Эгерде салык декларациясын берүүгѳ милдеттүү болгон салык тѳлѳѳчү аны

бербесе же ѳзүнүн салыктык милдеттенмелерин декларацияларда кѳрсѳтпѳсѳ,

Салык кызматы эсептѳѳнү эсептик негизде же ѳткѳн отчеттук мезгилдин незинде
жүргүзүшү мүмкүн жана салык тѳлѳѳчүгѳ ѳзү жүргүзгѳн эсептѳѳ жѳнүндѳ

билдирүүнү ушул Кодекстин 37-статьясынын жоболоруна ылайык жиберет.

3. Салык тѳлѳѳчү тѳлѳнүүгѳ карата эсептелген салыктын суммасын эсептѳѳ

жѳнүндѳ билдирүүдѳ кѳрсѳтүлгѳн мѳѳнѳттѳн кечиктирбестен тѳлѳѳгѳ милдеттүү.
4. Салык кызматы ушул Кодекстин 9-главасында каралган финансылык

санкцияларды, Салык кызматынын күнѳѳсү боюнча жол берилген же мамлекеттик
бюджетте жана ѳнүгүү бюджетинде каралган ассигнованиелердин чегинде иштер
ѳз убагында финансыланбаган учурлардан тышкары, салык тѳлѳѳчү тарабынан
салыкты туура эмес эсептѳѳнүн, аны толук эмес тѳлѳѳнүн же ѳз убагында

тѳлѳбѳѳнүн фактысына жол берилген учурдан тартып колдонууга милдеттүү.

Салыктарды кошуп эсептѳѳ же кайтарып берүү акыркы текшерүүнүн учурунан
тартып ашыкча тѳлѳѳ же кем эсептѳѳ табылган учурга чейинки мезгилде
жүргүзүлѳт.

(2001-жылдын 12-мартындагы N 29 Мыйзамынын, 2003-жылдын 28-августундагы
N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

3131-статья.
статья. ТовардыкТовардык-материалдык запастарды эсепке алуунун жана кайра

баалоонун тартиби

1. Салык максаттары үчүн товардык-материалдык запастарды эсепке алуу
бухгалтердик эсепке ылайык жүргүзүлѳт.

2. Салык тѳлѳѳчү товардык-материалдык запастардын калдыгын аларды сатып
алган учурдан тартып кайра иштетүү же сатууга чейинки учурда керектѳѳ

бааларынын индексине карата (инфляциянын деңеээлине) алардын баасын
кошумча баалоого укуктуу. Кошумча баалоо аталган индекстин ѳлчѳмүн
запастардын наркына кѳбѳйтүү аркылуу жүргүзүлѳт.

3. Ушул статьянын 2-бѳлүгүнѳ ылайык товардык - материалдык запастарды

кошумча баалоонун кѳбѳйгѳн (азайган) суммасы салык салынуучу кирешенин
ѳлчѳмүн кѳбѳйтпѳйт (азайтпайт).

6-Глава

Салыкты жыйноо
3939-статья. Салыкты тѳ
тѳлѳѳ
1. Салык Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген мѳѳнѳттѳ
тѳлѳнүүгѳ тийиш.

2. Салыктын акыркы суммасы декларацияны (отчетторду, эсептѳѳлѳрдү жана
башка документтерди) берүү менен чогуу тѳлѳнүүгѳ тийиш.

3. Салык "Республикалык бюджет жѳнүндѳ" Кыргыз Республикасынын

Мыйзамында каралгандан башка учурларда киреше салыгы, жер салыгы,

жергиликтүү салыктар жана жыйымдар экономикалык иштин орду боюнча, калган
салыктар - салык тѳлѳѳчүнүн юридикалык дареги боюнча тѳлѳнѳт.

4. Салык бюджетке белгиленген тѳлѳм (патент) түрүндѳ тѳлѳнүшү мүмкүн.

Экономикалык иштин айрым түрлѳрү боюнча салыктарды тѳлѳѳ милдеттүү

тартипте патенттик негизде жүргүзүлѳт. Патенттик негизде милдеттүү салык

салынууга тийиш болгон иштердин түрлѳрүнүн тизмеси жана патенттин наркын

аныктоонун тартиби Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн сунушу боюнча Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан
бекитилет.

5. Юридикалык жак-резидент эместин туруктуу мекемеси чет ѳлкѳлүк юридикалык
жактын филиалын же ѳкүлчүлүгүн эсепке алып каттоо жѳнүндѳ күбѳлүктѳ
кѳрсѳтүлгѳн дарекке ылайык ѳз алдынча салык тѳлѳйт.

(2001-жылдын 12-мартындагы N 29 Мыйзамынын, 2003-жылдын 28-августундагы
N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
4040-статья. Кү
Күндѳ
ндѳлүк салыктык тѳ
тѳлѳмдѳ
мдѳр
1. Эгерде ушул Кодекстин тиешелүү БѲЛҮМдѳрүндѳ башкача кѳрсѳтүлбѳсѳ,
салык тѳлѳѳчү күндѳлүк салыктык тѳлѳмдѳрдүн суммасын бюджетке салык
жылынын ар бир айынын жыйырмасынан кечиктирбестен ѳткѳн жылдын
экономикалык иши үчүн орточо айлык каржылык натыйжасына карата

колдонулуучу тиешелүү салыктын ставкасынын ѳлчѳмүндѳ үзгүлтүксүз тѳгүп
турууга милдеттүү.

2. Салык тѳлѳѳчүнүн ѳткѳн жыл үчүн каржылык натыйжалары жок болгондо

күндѳлүк тѳлѳмдѳрдүн ѳлчѳмү Салык кызматы тарабынан салык тѳлѳѳчүнүн
болжолдонуучу маалыматтарына негизденүү менен аныкталат.

3. Салык тѳлѳѳчүнүн каржылык натыйжалары салык жылынын ичинде ѳзгѳргѳндѳ
салык тѳлѳѳчү Салык кызматы менен макулдашуу боюнча күндѳлүк тѳлѳѳлѳрдүн
суммасын азайтуу жагына, ошондой эле кѳбѳйтүү жагына да тиешелүү
ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүүгѳ милдеттүү.

4. Күндѳлүк тѳлѳмдѳрдү тѳлѳбѳгѳндүк же ѳз убагында тѳлѳбѳгѳндүк үчүн салык
тѳлѳѳчүгѳ ушул Кодекстин 63 жана 64-статьяларына ылайык каржылык
санкциялар колдонулат.

4141-статья. Салыктык жылдын жыйынтыгы боюнча салык тѳ
тѳлѳѳ
Салык тѳлѳѳчү жылдык деңекиреше жана отчеттук жылда жүргүзүлгѳн чыгарып

салуулар жѳнүндѳ декларация берилген күндѳн тартып 10 күндүн ичинде акыркы
эсептешуүнү жүргүзѳт жаыа киреше салыгын тѳлѳйт, бирок ал отчеттук жылдан
кийинки жылдын 10-мартынан кеч эмес болууга тийиш.

4343-статья. Тарткан зыяндар жана жокко чыгарылган
чыгарылган карыздар боюнча

компенсацияларды салык тѳ
тѳлѳѳч
ѳѳчүнүн кирешесине эсептѳѳ
эсептѳѳ

1. Эгерде мурда жылдык деңекирешеден чыгарылган зыян тартуулардын орду
толтурулса, жокко чыгарылган карыздар кайтарылса, анда алынган

компенсациянын суммасы ал келип түшкѳн жылдагы киреше болуп эсептелет.
2. Алынган компенсациянын суммасына:
1) акчалай компенсациянын суммасы;

2) салык тѳлѳѳчү турган жердеги алардын рыноктук баасы боюнча эсептелген
товарларды, жумуштарды, кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү жана алынган пайданы
баалоонун суммасы киргизилет.

4444-статья. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерде тѳ
тѳлѳнгѳ
нгѳн салыкты

эсепке алуу

1. Эгерде чет мамлекет менен кош салык салууну жокко чыгаруу жѳнүндѳ

макулдашуу бар болсо, Кыргыз Республикасынын салык тѳлѳѳчү-резиденти

юридикалык да, ошондой эле жеке жактар тарабынан чет мамлекетте тѳлѳнгѳн

салыктын суммасы Кыргыз Республикасында салык тѳлѳѳ учурунда аларга эсепке
алынууга тийиш.

2. Ушул статьянын 1-бѳлүгүндѳ каралган эсепке алынуучу суммалардын ѳлчѳмү
Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулган ставкалар боюнча тѳлѳнүүчү
салыктын суммасынан ашпоого тийиш.

(2003-жылдын 28-августундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
4545-статья. Салыкты кайтарып берүү
берүү
1. Тѳлѳнгѳн салыктын суммасы эсептелген салыктын суммасынан ашып кеткен
учурда Салык кызматы:

1) ашып кеткен сумманы салык тѳлѳѳчүнүн салыктардын башка түрлѳрү боюнча
салыктык милдеттенмесинин эсебине таандык кылууга;

2) салык тѳлѳѳчүнүн макулдугу менен акчалай каражаттардын калган ар кандай
суммасын салык тѳлѳѳчүнүн алдыдагы тѳлѳмдѳрүнүн эсебиндеги салыктык
милдеттенмелердин суммасына киргизүүгѳ;

3) ашык тѳлѳнгѳн сумма пайда болгон учурдан тартып 30 күндүк мѳѳнѳттѳ ушул
Кодекстин 63-статьясына ылайык калган ар кандай сумманы Кыргыз

Республикасынын Улуттук банкынын эсептик ставкасы боюнча проценттерди
эсептѳѳ менен салык тѳлѳѳчүгѳ тѳлѳп берүүгѳ милдеттүү.

4646-статья. Тѳ
Тѳлѳѳ мѳѳн
ѳѳнѳтүн узартуу
1. Салык тѳлѳѳчүнүн кат жүзүндѳгү арызы боюнча салык кызматы ликвиддик күрѳѳ

менен Кыргыз Республикасына импорттолуучу товарларга КНСтен жана акциз

салыгынан тышкары салык тѳлѳѳнүн мѳѳнѳтүн узартууга укуктуу. Тѳлѳѳ мѳѳнѳтүн
узартуу ѳз убагында тѳлѳнбѳгѳн салыктарга, эсептѳѳ проценттерине жана айып
санкцияларына карата да колдонулушу мүмкүн. Салык кызматынын органдары
тѳмѳндѳгүдѳй суммаларды:

1) райондук салык кызматы - салыктык милдеттенменин еңежогорку суммасы
10000 сомдон ашпаганда;

2) областтардын жана Бишкек шаарынын салык кызматы - салыктык
милдеттенменин еңежогорку суммасы 100000 сомдон ашпаганда;

3) Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Кирешелер

боюнча комитети - чектелбеген суммада тѳлѳѳнү кийинкиге калтырышы мүмкүн.
2. Эгерде салык кызматына акырында салыкты тѳлѳбѳй коюу коркунучу келип

чыкпай тургандыгы тууралу далил келтирилсе жана салык тѳлѳѳчү узартылган
мѳѳнѳттүн ичинде тѳлѳнүүгѳ тийиш болгон бардык салыктар декларациялана

тургандыгы жана ѳз убагында тѳлѳнѳ тургандыгы жѳнүндѳ кат жүзүндѳ ырастоо
берсе, ушул статьянын 1-бѳлүгүнѳ ылайык тѳлѳѳ мѳѳнѳтүн узартууга уруксат

берилиши мүмкүн. Салык тѳлѳѳчүнүн арызын баалоо учурунда карала турган
шарттарга салык тѳлѳѳчүнүн тѳлѳѳ жѳндѳмдүүлүгү, салык тѳлѳѳчүнүн

экономикалык ишке же приватташтырууга тиешелүү ар -кандай пландары жана

мѳѳнѳтү узарган салыктык тѳлѳмдѳрдү тѳлѳѳ жѳнүндѳ келишимдер, ошондой эле
тѳлѳѳнү жүргүзүү үчүн талап кылынган убакыттын бир бѳлүгү да киргизилет.

3. Салык кызматы салык тѳлѳѳчүдѳн салыкты бѳлүп - бѳлүп тѳлѳѳ боюнча кат
жүзүндѳ график берүүнү, же болбосо андан ары ушул статьянын 1 -бѳлүгүндѳ
каралган тѳлѳѳ мѳѳнѳтүн узартууга уруксат берүү үчүн шарт болуп эсептеле
турган салык тѳлѳѳнү камсыз кыла турган башка чараларды кѳрүүнү талап
кылышы мүмкүн.

4. Эгерде салык тѳлѳѳ мѳѳнѳтү салык тѳлѳѳчү үчүн ушул статьянын 1 - бѳлүгүнѳ
ылайык узартылса, анда:

1) ушул Кодекстин 63 - статьясынын жоболоруна ылайык проценттер тѳлѳѳ
мѳѳнѳтүн узартууга карабастан алынат;

2) ушул Кодекстин 52 - статьясынын 5 - бѳлүгүнүн нормасына ылайык чектелген
мѳѳнѳттѳрдүн күчү тѳлѳѳ мѳѳнѳтүн узартуу мезгилинде токтотула турат;

3) эгерде ушул статьянын 2 жана 3-бѳлүктѳрүнѳ ылайык тѳлѳѳ мѳѳнѳттѳрүн
узартуу үчүн шарттар сакталса, ушул Кодекстин 52 жана 54-статьяларынын

жоболоруна ылайык салык кызматы салык тѳлѳѳчүдѳн салык албоого же анын
мүлкүн конфискациялообого тийиш.
5. Эгерде:

1) ушул статьянын 4-бѳлүгүн жоболоруна карабастан Кыргыз Республикасынын
Финансы министрлигинин алдындагы Кирешелер боюнча тиешелүү комитеттин
Салык кызматынын жетекчиси тѳлѳѳ мѳѳнѳтүн узартуу мезгилинин ичинде

салыктык сумманын калган бѳлүгүн тѳлѳбѳй коюу коркунучун аныктаса, бул
жѳнүндѳ салык тѳлѳѳчүгѳ кат жүзүндѳ билдирсе;

2) салык тѳлѳѳчү ѳз убагында отчет бербесе жана салык тѳлѳѳ узартылган

мезгилдин ичинде тѳлѳѳ, мѳѳнѳтү келген учурда салык декларацияларына ылайык
салыкты тѳлѳбѳсѳ; же

3) салык тѳлѳѳчү ушул статьянын 3-бѳлүгүндѳ каралган шарттар боюнча

милдеттенмелерди аткарбаса, Салык кызматы ушул статьянын 1-бѳлүгүнѳ ылайык
тѳлѳѳ мѳѳнѳтүн узартуу жѳнүндѳ чечимдин күчүн жоготкондугу жѳнүндѳ

билдирүүгѳ жана токтоосуз түрдѳ салыкты ѳндүрүүгѳ киришүүгѳ укуктуу.

6. Реструктуризациялоого тийиш болгон негизги тѳлѳѳлѳргѳ проценттерди кошуп
эсептѳѳ чарба жүргүзүүчү субъекттердин карыздарын реструктуризациялоо
жѳнүндѳ мыйзам күчүнѳ кирген күндѳн тартып токтотулат.

(2001-жылдын 14-июлундагы N 75 Мыйзамынын, 2003-жылдын 28-августундагы N
200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

4747-статья. Салыктар
Салыктар боюнча карыздарды тѳ
тѳлѳѳн
ѳѳнүн тартиби
1. Айкын салык боюнча тѳлѳѳлѳр тѳмѳндѳгүдѳй тартипте жүргүзүлѳт:
1) салыктын негизги суммасы;
2) салык боюнча проценттер;

3) салык боюнча айыптык санкциялар тѳлѳнѳт.
2. Эгерде:

1) салык тѳлѳѳчү тѳлѳѳ кайсыл айкын салыкка же салыктык мезгилге таандык
кылынууга тийиш экендигин кѳрсѳтпѳсѳ;

2) тѳлѳѳ салыктарды ѳндүрүүнүн же мүлктү конфискациялоонун натыйжасында
алынса, Салык кызматы тѳлѳнгѳн салыкты тѳлѳѳ мѳѳнѳтү келип жеткен жана
эсептелген ар-кандай салыкка таандык кылууга милдеттүү.

4848-статья.

Жоюлуунун

милдеттенмелер

натыйжасында

келип

чыккан

салык

боюнча

1. Бул статья ѳзүнүн салыктык милдеттенмелерин аткарбаган юридикалык жак
жоюлган учурда колдонулат.

2. Юридикалык жактын жоюлушунун натыйжасында келип чыккан салык боюнча

милдеттенмелер Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекси жана "Банкроттук
(кудуретсиздик) жѳнүндѳ" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы тарабынан
белгиленген тартипте аткарылат.

7-Глава

Салыкты ѳндү
ндүрүп алуу
5050-статья. Салыкты эсептѳѳ,
эсептѳѳ, кармоо жана бюджетке
бюджетке которуу
1. Экономикалык ишти жүзѳгѳ ашырган:

1) алардын экономикалык ишинин чегинде эмгек келишими (контракт, жалдоо)
келишими боюнча иштегендерге акы тѳлѳгѳн;

2) мамлекеттик социалдык жактан камсыз кылуу системасында тѳлѳнгѳн
пенсиялардан башка пенсияларды тѳлѳгѳн;

3) дивиденддердери жана проценттерди тѳлѳгѳн (жеке адамдардан башка);

4) Кыргыз Республикасындагы булактан резидент эмес адамга киреше тѳлѳгѳн

бардык адамдар башка адамдарга киреше тѳлѳѳ булагынан бюджетке салыкты
эсептѳѳнү, кармоону жана которууну жүргүзүүгѳ милдеттүү;

5) алардын негизги иштеген (окуган, кызмат кылган) жери боюнча эмес жеке

жактардын - резиденттердин кирешелери жана башка бир жолку тѳлѳмдѳрү.

2. Ушул статьянын 1-бѳлүгүнѳ ылайык бюджетке алынуучу салыкты туура эсептѳѳ,
кармоо, ошондой эле ѳз убагында жана толугу менен бюджетке которуу үчүн
милдеттүүлүк башка адамга киреше тѳлѳгѳн адамга жүктѳлѳт. Туура эмес
эсептегенде, кармаганда, ошондой эле кармалган салыктын суммасын ѳз

убагында же толук которбогондо башка адамга киреше тѳлѳгѳн адамдан бюджетке
салыктын суммасы айыптык санкцияларды жана пеняны эске алуу менен
ѳндүрүлѳт.

3. Салыкты кармаган адамдар:

1) салыкты бюджетке салык кармалган күндѳн тартып 10 күндүн ичинде которууга;
2) (алынып салынган)

3) башка адамга киреше тѳлѳѳ булагынан кармалган салык, салык тѳлѳѳчүнүн
ѳтүп жаткан жылдагы салыкты тѳлѳѳ эсебине киргизилет.
5151-статья. Салыкты сот аркылуу ѳндү
ндүрүп алуу
1. Белгиленген мѳѳнѳттѳ тѳлѳнбѳгѳн салык бюджетке карата карыз болуп
эсептелет.

2. Эгерде салык тѳлѳѳгѳ милдеттүү болгон адам тѳлѳѳ мѳѳнѳтү келип жеткен
учурда, болбосо апелляциянын мѳѳнѳтү бүткѳндѳ салыкты тѳлѳбѳсѳ, Салык
кызматы:

1) тѳлѳнүүгѳ тийиш болгон салык боюнча карыздын суммасын мажбурлап ѳндүрүп
алуу жѳнүндѳ ишти тиешелүү сотко берүүгѳ укуктуу.

2) банкроттук жѳнүндѳ мыйзамдын жоболоруна ылайык салык тѳлѳѳчүнү банкрот
катарында жоюу талабы менен арыз берүүгѳ милдеттүү.

5252-статья. Салыкты ѳндү
ндүрүп алуу жана салык тѳ
тѳлѳѳч
ѳѳчүнүн мү
мүлкү
лкүн алып коюу
1. Эгерде салык тѳлѳѳчү ушул Кодекстин 37-статьясынын 6-бѳлүгүндѳ каралган

мѳѳнѳттѳ салыкты тѳлѳбѳсѳ, салык кызматы салыкты ѳндүрүп алуу максатында:
1) салык тѳлѳѳчү тарабынан салыктардын таанылган суммасын жана башка
бюдежетке милдеттүү тѳлѳмдѳрдү, ошондой эле ушул Кодексте каралган
финансылык жана башка санкциялардын суммаларын ѳндүрүп алууга;

2) соттун чечими боюнча салык тѳлѳѳчүнүн мүлкүн алып коюуга укуктуу. Эгерде

Салык кызматы салык тѳлѳѳчүгѳ ушул Кодекстин статьясынын талаптарына толук
ылайыктуу түрдѳ салык тѳлѳѳчүнүн мүлктү алып коюуга ниеттенгендиги жѳнүндѳ

билдирүү тапшырса, ал эми салык тѳлѳѳчү билдирүүнү алгандан кийин 30 күндүн

ичинде тѳлѳѳнү жүргүзѳ албаса, ал мүлктү алып коюу жѳнүндѳ ишти сотко берүүгѳ
укуктуу.

2. Ѳзүнѳ карата ѳндүрүп алуу же алып коюу жѳнүндѳ соттун чечими чыгарылган

мүлккѳ ээ болгон адам ыйгарым укуктуу кызмат адамынын талабы боюнча, мурда
финансы-кредит мекемелерине күрѳѳгѳ коюлган мүлктѳн башка мүлктү Салык
кызматына берүүгѳ тийиш.

3. Ушул статьянын 2-бѳлүгүнүн талаптарын бузган адам бюджеттин алдында

мүлктүн же күрѳѳнүн наркына барабар, бирок жаза колдонуу жана камак салуунун
эсебинен алынган суммадан ашпаган суммада милдеттенме тартат.

4. Ушул статьянын 2-бѳлүгүнүн же ушул Кодекстин 54 - статьясынын талаптарын
канааттандыруучу адам талапты канааттандырган учурдан тартып салык

тѳлѳѳчүгѳ же ар-кандай башка адамга карата ар-кандай милдеттенмеден Салык
кызматына берилген мүлктүн наркына барабар болгон суммада бошотулат.

5. Ушул статьяга ылайык эсептѳѳ жѳнүндѳ билдирүү тапшырылган учурдан тартып
ѳндүрүп алуу жана камак салуу салык тѳлѳѳчү - юридикалык жактардан 6 жылдын

ичинде, ал эми жеке адамдардан 3 жылдын ичинде жүргүзүлүшү мүмкүн, салыкты
ѳндүрүү ушуга ылайык жүргүзүлѳт.

6. Салык тѳлѳѳчү тарабынан соода же экономикалык иште пайдаланылган негизги
ѳндүрүш каражаттары еңетѳмѳнкү 1000 айлык эмгек акыга барабар болгон

суммадан алып коюудан бошотулат. Салык тѳлѳѳчүнүн турак жайы салыктар

боюнча милдеттенмелерди тындыруунун эсебине алынып коюлбайт. Ошондой эле
экономикалык ишке тиешеси жок мүлктү соттун чечимисиз алып коюуга болбойт.
5353-статья.
статья. Алынып коюлган мү
мүлктү
лктү сатуу
1. Салык кызматы соттун чечими боюнча менчик ээсинин алынып коюлган,

конфискацияланган мүлкүн сатууга ыйгарым укуктуу.

Алынып коюлган мүлктү сатуу кыянаттык менен пайдаланууну жокко чыгаруу
максатында ачык тартипте жүзѳгѳ ашырылат.

2. Сатуудан түшкѳн каражаттар биринчи кезекте жазаны, алып коюуну жана
сатууну ѳткѳрүүгѳ кеткен чыгымдардын ордун толтуруу үчүн, андан кийин

салыкты, проценттерди жана айыптык санкцияларды тѳлѳѳ үчүн пайдаланылат.
Ашып калган каражаттар салык тѳлѳѳчүгѳ кайтарылып берилет.
3. (алынып салынган)

4. Эгерде салык тѳлѳѳчү жазага жана алып коюуга байланыштуу салыктардын
суммасын, проценттер жана айыптык санкциялар менен кошо толук кѳлѳмдѳ
тѳлѳсѳ, ошондой эле жазага жана конфискацияга байланыштуу бардык

чыгымдардын ордун алынып коюлган мүлк сатылганга чейин толтурса, алынып
коюлган мүлх салык тѳлѳѳчүгѳ кайтарылып берилет.
5. (алынып салынган)

5454-статья. Салык тѳ
тѳлѳѳч
ѳѳчүгѳ үч
үчүнчү
нчү жактан тү
түшүүч
үүчү суммаларды ѳндү
ндүрүү жана

алып коюу

1. Ѳндүрүү жѳнүндѳ жобого, ушул Кодекстин 52 - статьясынын 1 бѳлүгүнѳ ылайык
Салык кызматы:

1) салык тѳлѳѳчүгѳ эсептелген сумманы ѳндүрүп алуу жѳнүндѳ үчүнчү тарапка,
жумуш берүүчүгѳ же банкка, же болбосо анын тикелей тѳлѳѳлѳрүн тескеген
финансы органына билдирүүгѳ;

2) үчүнчү тараптын салык тѳлѳѳчүгѳ болгон таанылган карызынын ѳлчѳмүндѳ

үчүнчү жактын банктык эсебинен бул суммаларды тикелей алып коюуга укуктуу.
2. Ушул статьяга ылайык салык тѳлѳѳчүнүн жумуш берүүчүсүнѳ жиберилген
билдирүү салык толук кѳлѳмдѳ тѳлѳнгѳнгѳ же салык кызматы билдирүүдѳгү

талапты жойгонго чейин уланган юридикалык аракет катары квалификацияланат.
Салык тѳлѳѳчүнүн эмгек акынын 10 эселенген ѳлчѳмүндѳгү эмгек акысы жана

анын ар-бир баккан адамына туура келген айлык акынын 5 еңетѳмѳнкү ѳлчѳмү
ушундай билдирүүгѳ ылайык алып коюудан бошотулууга тийиш.

5555-статья. ЭкспорттукЭкспорттук-импорттук операцияларда салыктарды ѳндү
ндүрүү
Бажы кызматы салык кызматы тарабынан берилген билдирүүнүн негизинде салык
тѳлѳѳчүнүн менчиги болуп эсептелген экспорттук жана импорттук товарлардан
соттун чечими боюнча салыктар боюнча карыздардын чеңеугуна жараша

товарларды кийин Салык кызматына ѳткѳрүп берүү менен ѳндүрүп алууну жүзѳгѳ
ашырууга тийиш.

(2003-жылдын 28-августундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
56-статья. Чет элдик валютаны ѳндүрүп алуу жана алып коюу
1. Ушул Кодекстин 52-статьясынын жоболору салык тѳлѳѳчүгѳ же башка

адамдарга, анын ичинде банкка же башка финансы органына тиешелүү болгон чет
ѳлкѳлүк валютаны ѳндүрүп алуу жана алып коюу укугун аныктайт.

2. Салык кызматы тарабынан алынып коюлган чет ѳлкѳлүк валюта валюталык

аукциондо же валюталык биржада сатуу үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкына берилет. Сатуудан түшкѳн сумма бюджетке которулууга тийиш.
8-Глава

Салык кызматынын чечимдерине даттануу
5757-статья. Административдик тартипте
тартипте даттануу

1. Эсептѳѳгѳ же салык органынын кызмат адамынынын башка чечимине макул

болбогон салык тѳлѳѳчү, бул кызмат адамы тарабынан кабыл алынган чечимге,

чечим кабыл алынган учурдан тартып 30 күндѳн кечиктирбестен Салык кызматына
даттануута укуктуу. Даттануу кат жүзүндѳ жазылууга жана даттануу үчүн негиз

болуп эсептелген бардык зарыл далилдерди жана документтерди камтууга тийиш.
2. Салык кызматы салык тѳлѳѳчүнүн даттануусунун меңезын карап чыгууга жана
чечим кабыл алууга жана ушул Кодекстин 19-статьясына ылайык Салык

кызматынын органдарында даттануу катталган учурдан тартып, 30 күндун ичинде
ѳзүнүн чечими жѳнүндѳ билдирүү тартибинде, ѳзүнүн чечиминин себептерин
кѳрсѳтүү менен салык тѳлѳѳчүгѳ кат жүзүндѳ маалымдоого тийиш.

3. Салык кызматынын органы тарабынан билдирүүнүн мѳѳнѳтү жана билдирүү

берүүнүн тартиби бузулган учурда, даттануу канааттандырылды деп эсептелет.
4. Эгерде салык тѳлѳѳчү ѳзүнүн арызы боюнча салык органынын чечимине

канааттанбаса же салык кызматы даттануу боюнча 30 күндүн ичинде чечим кабыл
албаса, салык тѳлѳѳчү жогорку органдарга апелляция берүүгѳ укуктуу.
58-статья. Сотко кайрылуу
Салык кызматынын ушул Кодекстин 57-статьясына ылайык кабыл алынган акыркы
чечимине макул болбогон салык тѳлѳѳчү мындай чечимди кабыл алуу жѳнүндѳ

билдирүү алынган күндѳн тартып тиешелүү сот органына апелляция бере алат.
9-Глава

Салык тѳ
тѳлѳѳч
ѳѳчү тарабынан Салык Кодексинин бузулушу үчүн финансылык
санкциялар жана админсстративдик жоопкерчилик

6161-статья. Салык тѳ
тѳлѳѳч
ѳѳчүнүн жоопкерчилиги
Салык тѳлѳѳчү салыкты туура эсептѳѳ жана бюджетке ѳз убагында тѳлѳѳдѳ Салык
Кодексинин талаптарына ылайык жоопкерчиликке тартылат.
6262-статья.

Салыктардын

суммасынан

проценттерди колдонуунун жолжол-жоболору

айыптык

санкцияларды

жана

Ушул Кодекстин жоболору тарабынан аныкталган айыптык санкциялар же
проценттер боюнча милдеттенмелер ѳзүнчѳ эсептелет.

6363-статья. Салыктын мѳѳ
мѳѳн
ѳѳнѳтүн ѳткѳ
ткѳрүп тѳ
тѳлѳгѳндү
ндүгү үч
үчүн алынуучу проценттер
1. Эгерде салыктын суммасы белгиленген мѳѳнѳттѳрдѳ, анын ичинде чарба

жүргүзүүчү субъекттердин карыздарын реструктуризациялоо жѳнүндѳ мыйзам

боюнча да тѳлѳнбѳсѳ, салык тѳлѳѳнүн мѳѳнѳтү белгиленгенден кийинки күн келип
жеткен мезгилден тартып, салык иш жүзүндѳ тѳлѳнгѳн күнгѳ чейинки бул сумма
боюнча тиешелүү процентти тѳлѳп берүүгѳ тийиш.

2. Ушул статьянын биринчи бѳлүгүнѳ ылайык салыкты ѳз убагында тѳлѳбѳгѳндүгү
үчүн кошуп эсептелүүчү проценттердин жалпы суммасы салык боюнча негизги
карыздын 100 процентинин ѳлчѳмүнѳн ашпайт.

3. Мѳѳнѳтү ѳткѳн салыктык тѳлѳмдѳр боюнча проценттердин ставкасы Кыргыз

Республикасынын Улуттук банкынын эсептик ставкасына барабар келген ѳлчѳмдѳ
кабыл алынат.

(2000-жылдын 20-сентябрындагы N 76 Мыйзамынын, (2001-жылдын 14-июлундагы
N 75 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

6464-статья. Декларацияларды мѳѳ
мѳѳн
ѳѳнѳтүн ѳткѳ
ткѳрүп берүү
берүү жана тѳ
тѳлѳмдѳ
мдѳрдү
рдүн

мѳѳн
ѳѳнѳтүн ѳткѳ
ткѳргѳ
ргѳндү
ндүк үчүн айып акы

1. Декларацияны белгиленген мѳѳнѳттѳрдѳ бербеген салык тѳлѳѳчүгѳ мѳѳнѳтү
ѳткѳн ар-бир айдын ичинде тѳлѳнбѳгѳн салыктын суммасынын 5 проценти

ѳлчѳмүндѳ финансылык санкция - айып акы колдонулат, бирок ал жеке адамдар
үчүн тѳлѳнбѳгѳн салыктын жалпы суммасынын 10 процентинен, юридикалык
жактар үчүн 20 процентинен кѳп болбоого тийиш.

2. Эгерде салык тѳлѳѳчү эсептелген салыкты билдирүүдѳ кѳрсѳтүлгѳн күнгѳ

карата тѳлѳбѳсѳ, ага салык тѳлѳнбѳгѳн ар бир ай үчүн салыктын тѳлѳнбѳгѳн

суммасынын 5 проценти ѳлчѳмүндѳ финансылык санкция - айып акы колдонулат.
3. Деңеайып акынын жалпы суммасы ушул статьянын 1 жана 2-бѳлүктѳрүнѳ
ылайык жеке адамдар үчүн салыктын тѳлѳнбѳгѳн жалпы суммасынын 10

процентинен, юридикалык жактар үчүн 25 процентинен жогору болбоого тийиш.
4. Ушул статьянын күчү салык толук тѳлѳнбѳгѳн учурларга да жайылтылат.

6565-статья. Салыкты тѳ
тѳмѳндѳ
ндѳткѳ
ткѳндү
ндүгү үч
үчүн айыптык санкцияларды колдонуу

1. Эгерде декларацияда кѳрсѳтүлүүгѳ тийиш болгон салыктын суммасы

декларацияда иш жүзүндѳ кѳрсѳтүлгѳн суммадан ашып кетсе жана Салык

кызматы тарабынан салыктын суммасын тѳмѳндѳтүү карасанатайлык менен же
жасалма документтерди колдонуу менен жасалгандыгы аныкталса, салык
тѳлѳѳчүгѳ финансылык санкция - тѳмѳндѳтүлгѳн салыктын суммасынын
ѳлчѳмүндѳгү айып акы салынат.

2. Эгерде салыктын декларацияда кѳрсѳтүлүүгѳ тийиш болгон суммасы

декларацияда иш жүзүндѳ кѳрсѳтүлгѳн суммадан ашып кетсе жана Салык

кызматы тарабынан салыктын суммасын тѳмѳндѳтүүнүн фактысы шалакылыктын
же нормативдик циркуларлар, декларациялардын түрлѳрү, эсептешүүлѳр жана

башкалар менен ѳз убагында камсыз болбоонун натыйжасында аныкталса, салык
тѳлѳѳчүгѳ финансылык санкция - салыктын тѳмѳндѳтүлгѳн суммасынын 50
проценти ѳлчѳмүндѳ айып акы салынат.
6666-статья.

Каттоодон

ѳтпѳ
тпѳстѳ
стѳн

финансылык санкцияларды колдонуу

экономикалык

иш

жү
жүргү
ргүзгѳ
згѳндү
ндүгү

үч
үчүн

Эгерде салык тѳлѳѳчү Салык кызматында ушул Кодекске ылайык экономикалык
субъект катары катталбастан туруп экономикалык иш жүргүзсѳ, салык тѳлѳѳчү
ѳзүнүн ишинин бүткүл мезгилинде тѳлѳѳгѳ милдеттүү болгон салыктардын
суммасынын эки эселенген ѳлчѳмүндѳ финансылык санкция айып тартат.
6767-статья.

жоопкерчилик

Салыктык

иликтѳѳ
иликтѳѳ

жүргү
ргүзүүг
үүгѳ

тоскоолдук

кылгандыгы

үчүн

1. Эгерде салык тѳлѳѳчү ѳзүнүн салыктык милдеттерине байланыштуу иликтѳѳгѳ
тоскоолдук кылса, бул адамга ар-бир ай же айдын бир бѳлүгү үчүн тѳлѳнбѳгѳн
сумманын 5 проценти ѳлчѳмүндѳ (кайсыл сумма кѳп болгонуна жараша)
финансылык санкция - айып акы колдонулат.
2. Тѳмѳндѳгүлѳр:

1) экономикалык ишине байланыштуу же ошол адамдын контролдугу астында

болгон документтерди, отчетторду текшерүү жагындагы Салык кызматынын укукка
ылайык талабын канааттандыруудан баш тартуу;
2) (алынып салынган)
3) (алынып салынган)

6868-статья. Кызмат адамдарына жү
жүктѳ
ктѳлүүч
үүчү административдик жоопкерчилик
1. Эгерде ушул Кодексте белгиленген салыктын ар кандай түрүн кармап калууга,
чогултууга, отчет берүүгѳ же тѳлѳѳгѳ, ошондой эле башка талаптарды аткарууга
милдеттүү болгон кызмат адамы:

1) аталган салыкты кармап калбаса, чогултпаса, отчет бербесе же тиешелүү түрдѳ
тѳлѳбѳсѳ, ошондой эле ушул Кодекс тарабынан каралган башка талаптарды
аткарбаса;

2) салыкты тѳлѳѳдѳн качууга аракет жасаса, анын административдик
жоопкерчилиги келип чыгат.

2. Ушул статьяга ылайык кызмат адамына жүктѳлүүчү административдик

жоопкерчилик кармалбаган, чогултулбаган, тѳлѳнбѳгѳн же тѳлѳѳдѳн качкан
салыктын жалпы суммасынан ашпоого тийиш.

3. Ушул статьянын шарттары боюнча айлык эмгек акынын еңетѳмѳнкү

ставкасынын 20 эселенген ѳлчѳмүнѳ чейин санкциялар тѳмѳндѳгү кызмат
адамдарына:

1) ушул статьянын 1-бѳлүгүндѳ каралган жосундар жѳнүндѳ билүүгѳ негизи болгон
жетекчиге;

2) ушул статьянын 1-бѳлүгүндѳ каралуучу аракеттер үчүн кѳзѳмѳлдүк же

контролдук функцияларын аткарган жана жогоруда аталган укукка жат жосундар

жѳнүндѳ алдын-ала билген башкы бухгалтер же башка жетекчи кызмат адамына
салынат.

4. Ушул статьянын жоболору ушул Кодекс тарабынан белгиленген салыктын ар

кандай түрлѳрүн кармоого, чогултууга, отчет берүүгѳ же тѳлѳѳгѳ милдеттүү болгон
жеке жактарга карата да колдонулат.

1010-Глава

Салыктар боюнча жазыктык укук бузуулар
6969-статья. Алгачкы иликтѳѳ
иликтѳѳ жана алдын ала тергѳѳ
тергѳѳ укугу
Салыктык тартип бузуулар боюнча иликтѳѳ жана тергѳѳ Кыргыз Республикасынын

Финансы министрлигине караштуу Финансы полиция органдары тарабынан жүзѳгѳ
ашырылат.

(2003-жылдын 28-августундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

1111-Глава

Салык кызматынын кызмат адамдары тарабынан жасалуучу укук бузуулар үчүн
жоопкерчилик

7171-статья. Салык кызматынын ыйгарым укуктуу кызмат адамдарынын туура

эмес

аракеттеринин

компенсациялоо

натыйжасында

салык

тѳ
тѳлѳѳч
ѳѳчү

тарткан

зыяндарды

1. Салык кызматынын жана салык кызматынын фонддорунун кызматкерлеринин
аракетинин укукка жат экендиги белгиленген учурда түздѳн-түз келтирилген

зыяндарды компенсациялоо тиешелүү түрдѳ республикалык жана жергиликтүү
бюджеттердин эсебинен жүргүзүлѳт.

2. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги жергиликтүү финансы

органдары Салык кызматынын тиешелүү органынын чечими кабыл алынган же
соттун чечими чыгарылган учурдан тартып 3 күндүн ичинде зыяндарды

компенсациялоону тѳлѳѳнү жүргүзѳт. Тѳлѳп берүү кечиктирилген учурда Кыргыз
Республикасынын Финансы министрлиги жана жергиликтүү финансы органдары
ар бир кечиктирилген күн үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
эсептик ставкасынын ѳлчѳмүндѳ процент тѳлѳшѳт.
III БѲЛҮМ

ЖЕКЕ АДАМДАРДАН АЛЫНУУЧУ КИРЕШЕ САЛЫГЫ
1212-Глава

Жалпы жоболор
7272-статья. Киреше салыгын тѳ
тѳлѳѳч
ѳѳчүлѳр
Кирешеси бар Кыргыз Республикасындагы бардык жеке адамдар - резиденттер
жана резидент эместер киреше салыгын тѳлѳѳчүлѳр болуп эсептелет.

Жер негизги ѳндүрүш каражаты жана кирешенин негизги булагы болуп эсептелген
дыйкан жана фермердик чарбалардын, алардын бирикмелеринин,

ассоциацияларынын жана башка эл чарба түзүмдѳрүнүн мүчѳлѳрү гана жер
салыгын тѳлѳшѳт.

(2003-жылдын 14-апрелиндеги N 73 Мыйзамынын, 2006-жылдын 1-февралындагы
N 32 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)
7373-статья. Салык салуу обьектиси
Салык тѳлѳѳчүнүн жылдык жыйынды кирешесинин ортосундагы айырма катары

эсептелген жана ушул Кодексте каралган алып салуулар колдонулган киреше,
салык салуу объектиси болуп эсептелет.

1313-Глава

Жылдык жыйынды киреше
7474-статья. Жылдык жыйынды кирешенин курамы
1. Акчалай жана натуралай түрдѳ алынган, ошондой эле жумуштар жана кызмат

кѳрсѳтүүлѳр түрүндѳгү кирешелердин бардык түрлѳрү жылдык жыйынды кирешеге
таандык кылынат:

1) Иштен алынган кирешелер, буга эмгектик компенсация түрүндѳ алынган эмгек
акы жана кирешенин башка түрлѳрү кирет. Иштен киреше алуунун башка
түрлѳрүнѳ:

(1) ар кандай кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктү пайдаланууга бергендиги үчүн
алынган акы (кандай гана түрдѳ болбосун);

(2) материалдык эмес активдерди (мүлктүк эмес укуктарды) башка адамга
сатуудан алынган киреше;

(3) товарларды сатып алууга берилген жеңелдиктер;

(4) камсыздандыруу келишими боюнча жумуш берүүчү тарабынан тѳлѳмдѳрдүн
суммасы же ошол эле ѳлчѳмдѳгү ал тѳлѳмдѳр негизги каражаттарды калыбына
келтирүүгѳ же негизги каражаттардын ошого окшогон түрлѳрүн сатып алууга

жумшалган учурда алардын баланстык наркынын чегиндеги негизги каражаттар
бѳлүгүндѳгү камсыздандыруу учуру (окуясы) боюнча тѳлѳмдѳрдү албаганда
акчалай тѳлѳмдѳр;

(5) мыйзамдарда белгиленгенден тышкары жеңелдик берүүлѳрдүн башка түрлѳрү
киргизилет.

2) инвистициялардан жана экономикалык иштен:

(1) Кыргыз Республикасында мурда салык салынган тѳлѳм булагынан башка,
проценттер боюнча кирешелер түрүндѳ;

(2) Кыргыз Республикасында мурда салык салынган тѳлѳм булагынан башка,
дивиденддер түрүндѳ;

(3) сатуудан түшкѳн акча түрүндѳ;
а) (алынып салынган)

б) - алардын наркына инфляцияга жараша ѳзгѳртүү киргизүүнү эсепке алуу менен
амортизацияланууга жатпаган активдерди сатуудан түшкѳн акча түрүндѳ;

(4) ар кандай экономикалык иштен акчалай, натуралай тѳлѳѳлѳр, түрүндѳ
ошондой эле кызмат кѳрсѳтүүлѳр, товарлар жана жеңелдиктер түрүндѳ;

(5) салык тѳлѳѳчү тарабынан алынган заемдук (кредиттик) келишимге кол коюлган
датага карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептѳѳ ставкасына
барабар процент менен ага юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан
берилген заем (кредит) боюнча проценттин ортосундагы еңеайырма түрүндѳгү
материалдык пайда түрүндѳ;

3) ушул Кодексте каралган салык тѳлѳѳдѳн бошотуудан башка учурларда, ар
кандай булактардан алынган кирешелер кирет.

2. Жылдык жыйынды кирешеге үчүнчү тарапка:

1) салык тѳлѳѳчүнүн үчүнчү тарапка карыздары боюнча ѳз ара эсептешүү түрүндѳ;
2) салык тѳлѳѳчү үчүн үчүнчү тарап тарткан тикелей же кыйыр чыгашаларга
байланыштуу эсептешүү түрүндѳ.

3. Салык тѳлѳѳчү жеке адам-резиденттин жылдык жыйынды кирешеси салык

тѳлѳѳчү тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен
тышкары жерлерде алынган кирешесинен турат.

4. Резидент эмес - салык тѳлѳѳчүнүн-жеке адамдын жылдык жыйынды кирешеси
Кыргыз Республикасынын аймагындагы булактан алынган кирешеден турат.
5. Салык салынуучу жылдык жыйынды кирешенин курамына товардык

материалдык баалуулуктарды кошумча баалоонун суммасы киргизилбейт.

6. Жылдык жыйынды кирешенин курамына алынган ипотекалык кредиттердин
суммалары киргизилбейт.

(2001-жылдын 7-декабрындагы N 106 Мыйзамынын, 2003-жылдын 28августундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
1616-Глава

Салыктын ставкалары
8989-статья. Жеке
Жеке адамдарга жеке киреше салыгынын ставкалары

Проценттерден тышкары салык салынуучу кирешеге - тѳлѳѳнүн булагы болгон
жеке адамдын календарлык жылда алынган жылдык жыйынды кирешесине
жараша 10 проценттик ставка боюнча салык салынат.

(Кыргыз Республикасынын 2006-жылдын 1-февралындагы N 32 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

IV БѲЛҮМ

ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН ПАЙДАСЫНА САЛЫК
1717-Глава

Жалпы жоболор
9191-статья. Пайдадан салык тѳ
тѳлѳѳч
ѳѳчүлѳр
1. Тѳмѳндѳгүлѳр:

1) Кыргыз Республикасында, ошондой эле анын чегинен тышкары жерлерде

экономикалык иш жүргүзгѳн жана киреше булактарынан пайда алган бардык
резидент - юридикалык жактар;

2) Кыргыз Республикасынын туруктуу мекемесинин курамында экономикалык ишти
жүзѳгѳ ашырган жана Кыргыз Республикасындагы киреше булагынан пайда алган
бардык резидент эмес - юридикалык жактар пайдадан салык тѳлѳѳчүлѳр болуп
эсептелет.

2. Юридикалык жакка аны уюштуруучулардан башка ѳзүнчѳ салык салынат.
3. Жѳнѳкѳй шериктик (же консорциум) тарабынан алынган пайда

катышуучулардын пайдасы катары каралат жана алардын ар - бирине салык
салынат.

9292-статья. Салык салуу обьектиси
Салык тѳлѳѳчүнун жылдык жыйынды кирешеси менен ушул Кодексте каралган

чыгарып салуулардын ортосундагы айырма катары эсептелген пайда салык салуу
объектиси болуп саналат.

1818-Глава

Жылдык
Жылдык жыйынды киреше

9393-статья. Жылдык жыйынды кирешенин курамы
1. Акчалай, ошондой эле натуралай түрдѳ, ошондой эле жумуштар жана кызмат
кѳрсѳтүүлѳр түрүндѳ алынган кирешелердин бардык түрлѳрү жылдык жыйынды
кирешеге таандык кылынат, ага:

1) продукцияларды (жумуштарды, кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү) сатып ѳткѳрүүдѳн
алынган бардык кирешелер;

2) алардын наркын инфлияцияга карата корректировкалоону эске алуу менен
амортизацияланбай турган активдерди сатып ѳткѳрүүдѳн алынган бардык
кирешелер;

3) ошондой эле кирешелер:

а) Кыргыз Республикасындагы тѳлѳм булагында мурда салык салынган
кирешеден башка, проценттер боюнча кирешелер;
б) дивиденддер;

в) ал тѳлѳмдѳр негизги каражаттарды калыбына келтирүүгѳ же негизги

каражаттардын ага окшош түрлѳрүн сатып алууга жумшалган учурда негизги
каражаттардын алардын баланстык наркынын чегиндеги бѳлүгүндѳ

камсыздандыруу учуру (окуясы) боюнча тѳлѳѳлѳрдү кошпогондо камсыздандыруу
келишимдери боюнча камсыздандыруу суммасынан;

г) Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн чечими боюнча Кыргыз Республикасынын
мамлекеттик бийлик органдарына (же алардын чечимдери боюнча кѳрсѳтүлгѳн

объекттерди арналышы боюнча пайдаланууну жана иштетүүнү жүзѳгѳ ашыруучу

адистештирилген уюмдарга) жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарына
акысыз берилүүчү социалдык-маданий, турак жай-коммуналдык-тиричилик
багытындагы объекттерден, жолдордон, электр тармактарынан, кичи

станциялардан, буу казандарынан жана жылуулук тармактарынан, суу топтоочу

курулмалардан, тоо кен-шахта жабдууларынан жана башка кѳмѳкчү объекттерден,
ошондой эле акысыз берилүүчү (Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн чечими

боюнча мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары
тарабынан ишканаларга, мекемелерге жана уюмдарга) негизги каражаттардан,

материалдык эмес активдерден, башка мүлктѳн жана алардын ѳзүнүн ѳндүрүштүк
жана ѳндүрүштүк эмес базасын ѳнүктүрүү боюнча капиталдык салымдарга

акчалай каражаттардан тышкары акысыз алынган мүлк жана акчалай каражаттар;
д) мүлктү ижарага берүүдѳн алынган бардык кирешелер;

е) материалдык эмес активдерди (мүлктүк эмес укуктарды) башка адамга сатып
ѳткѳрүүдѳн жана ѳткѳрүп берүүдѳн алынган кирешелер;
ж) субсидиялар;

з) ээлик кылуу ишин чектѳѳ же ишкананы жабууга макулдук алгандыгы үчүн
каражаттар;

и) юридикалык жактын карыздарын жоюудан же кыскартуудан келип чыккан
кирешелер;

к) пайдалануунун мѳѳнѳтү ѳткѳн активдерди сатып ѳткѳрүүдѳн алынган суммалар;
л) ушул Кодекстин 97-статьясын 7-бѳлүгүнѳ ылайык жылдын акырына карата
амортизациялануучу активдердин баланстык наркынын терс суммалары
киргизилет;

м) чет ѳлкѳлүк валюта менен операциялар боюнча курстук айырмалардан түшкѳн
кирешелер.

2. Салык тѳлѳѳчү - резиденттин жылдык жыйынды кирешеси салык тѳлѳѳчү

тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен тышкары
алынган кирешесинен турат.

3. Резидент эмес - салык тѳлѳѳчүнүн жылдык жыйынды кирешеси Кыргыз
Республикасынын аймагындагы булактан алынган кирешеден турат.
4. Жылдык жыйынды киреше үчүнчү тарапка:
1) карыздар боюнча ѳз ара эсептешүу;

2) тикелей же кыйыр чыгымдарга байланыштуу эсептешүү катарында чегерилген
суммаларды камтыйт.

5. Товардык-материалдык баалуулуктарды кошумча баалоонун суммасы жылдык
жыйынды кирешенин курамына киргизилбейт.

6. Коммерциялык эмес уюмдардын жылдык кирешесинин курамына тѳмѳндѳгүлѳр
киргизилбейт:

1) мүчѳлүк жана кирүү акылары;

2) уставдык максаттарга пайдалануу шарты менен кайтарымсыз берилүүчү
активдер;

3) гуманитардык жардам жана гранттар, аларды уставда кѳрсѳтүлгѳн максаттарга
пайдалануу шарты менен.

(2003-жылдын 8-мартындагы N 57 Мыйзамынын, 2003-жылдын 18-декабрындагы
N 235 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

1919-Глава

Салык салынууга тийиш болгон пайданын ѳлчѳ
лчѳмүн аныктоо үчүн жылдык
жыйынды кирешеден чыгарып салуулар

9494-статья. Киреше алууга байланыштуу чыгымдарды чыгарып салуулар
1. Тѳмѳндѳгүлѳр:
1) эмгек акыга;

2) иштеп жаткандарга материалдык жана социалдык жеңелдиктерди берүүгѳ;
3) киреше алууга байланыштуу башка ишкердик чыгымдар;

4) экономикалык ишке байланыштуу активдерди камсыздандырууга кеткен.

5) чет ѳлкѳлүк валюта менен операциялар боюнча курстук айырмалардан келип
чыккан чыгашалар.

2. Иш сапарына кеткен чыгымдар берилген документтерге ылайык иш жүзүндѳ
кеткен чыгымдардын ѳлчѳмүндѳ гана (алар боюнча ченемдер Кыргыз

Республикасынын Ѳкмѳтү тарабынан белгиленүүчү суткалык акыдан башка)
эсептен чыгарылууга тийиш. Документтер жок болгон учурда ал Кыргыз

Республикасынын Ѳкмѳтү тарабынан белгиленген ѳлчѳмдѳ чыгарылып салынат;
3. Билим берүү, илим, маданият, спорт жана саламаттыкты сактоо мекемелери,
уюмдары жана ишканалары тарабынан белгиленген тартипте бекитилген

чыгашалардын сметасына ылайык капиталдык чыгымдарды жабууга жумшалуучу
суммалар чыгарылып салынат.

(2003-жылдын 28-августундагы N 200 Мыйзамынын, 2003-жылдын 18декабрындагы N 235 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

9696-статья. ИлимИлим-изилдѳѳ,
изилдѳѳ, тажрыйбатажрыйба-конструктордук жана
жана долбоорлоодолбоорлоо-иликтѳѳ
иликтѳѳ

жумуштарына кеткен чыгымдарды чыгарып салуу

1. Пайда алууга байланышкан илим изилдѳѳ долбоорлоо-конструктордук жана
долбоорлоо-иликтѳѳ жумуштарына кеткен чыгымдар боюнча эсептен чыгарып
салуулар жүргүзүлѳт.

2. Негизги каражаттарды сатып алууга жана аларды орнотууга байланышкан
чыгымдар боюнча ушул статьянын 1-бѳлүгүндѳ каралган эсептен чыгарып
салуулар жүргүзүлбѳйт.

9797-статья. Амортизациялык эсептѳѳ
эсептѳѳл
ѳѳлѳрдү
рдүн суммасын чыгарып салуу

1. Ѳндүрүштѳ пайдаланылган жана эскирип бүткѳн негизги каражаттарга

амортизациялык эсептѳѳлѳр ушул статьянын шарттарына ылайык эсептен
чыгарылып салынууга тийиш.
2. Тѳмѳндѳгүлѳр:
1) жер;

2) товардык-материалдык запастар;

3) наркы ошол салык жылындагы даяр продукциянын, аткарылган жумуштардын

жана кѳрсѳтүлгѳн кызматтардын наркына толугу менен которулуп ѳтѳ турган мүлк
амортизацияланууга жатпай турган каражаттарга таандык.

3. Амортизацияланууга тийиш болгон негизги каражаттар амортизациялоонун
тѳмѳндѳгүдѳй беш топ боюнча квалификацияланат:
1) 1 - топ

жеңел автомобилдер, такси, жолдордо пайдаланылуучу автотрактордук техника, атайын шаймандар, инвентарь жана

буюмдар маалыматтарды иштеп чыга турган компьютерлер
перифериялык түзүлүштѳр жана жабдуулар
- 30 процент.
2) 2 - топ

автомобиль транспортунун жүрүп турган курамы: жүк ташуучу автомобилдер, атайын автомобилдер жана авточирке-

гичтер. Курулуш жабдуулары. Ѳнѳр жайдын бардык тармак-

тары, эритип куюучу ѳндүрүш учүн машиналар жана жабдуулар; темир усталык жана пресстѳѳ жабдуулары; электрон-

дук жана жѳнѳкѳй жабдуулар, айыл чарба машиналары. Офис
үчүн эмеректер. Пайдалуу кендерди чалгындоого жана иштетүүгѳ байланышкан чыгымдар, материалдык эмес активдер.

- 25 процент.
3) 3 - топ

амортизацияланууга тийиш болгон башка негизги каражаттар жана аларга теңештирилген чыгымдар
- 20 процент.
4) 4 - топ

темир жол, дениз жана суу транспорт каражаттары, күч

берүүчү машиналар жана жабдуулар;жылуулук менен иштѳѳчү

техникалардын жабдуулары, турбиналык жабдуулар, электр
кыймылдаткычтары жана дизелъ - генераторлор. Электр

ѳткѳрүүчү жана байланыш жабдуулары; түтүк ѳткѳргүчтѳр
- 10 процент.
5) 5 - топ

имараттар, курулуштар, курулмалар.
- 0 процент.

4. Ар бир топ боюнча амортизациялык эсептѳѳлѳр ушул статьянын 3-бѳлүгүндѳ

кѳрсѳтүлгѳн амортизациянын нормаларын салыктык жылдын акырындагы топтун
баланстык наркына карата колдонуу аркылуу эсептелет.

5. Имараттар, курулуштар жана курулмалар (мындан ары - курулмалар) боюнча
амортизация ар-бир курулмага ѳзүнчѳ эсептелет. Эгерде эскирүүнүн

натыйжасында курулмалардын баланстык наркы 45 еңетѳмѳнкү эмгек акыдан
тѳмѳн болуп калса, анда бул курулмаларды амортизациялоо боюнча эсептеп
чыгарып салууларга ѳтүп жаткан салык жылында алардын калган баланстык
наркына барабар келген суммада уруксат берилет.

6. Салык жылынын акырында категориянын баланстык наркы тѳмѳндѳгүдѳй
эсептелет:

1) топтун мурдагы жылдын акырындагы баланстык наркынан алынат;

2) топ боюнча ѳткѳн жылы эсептелген амортизациялык чегерүүлѳр жана ушул
статьянын 8-бѳлүгүндѳ белгиленген эсептѳѳлѳрдүн суммасы кошулат;
3) (алынып салынган)

4) салык жылынын ичинде топко кошумчаланган негизги каражаттардын наркы
алынат;

5) салык жылында сатылган негизги каражаттардын сатылган баасы.

7. Эгерде жылдын акырында топтун баланстык наркы нѳлдѳн тѳмѳн болсо, ал
нѳлгѳ барабар кылынат (мында салык тѳлѳѳчү ѳзүнүн жылдык жыйынды
кирешесине кѳрсѳтүлгѳн терс калдыкты киргизет).

8. Эгерде жылдын акырында топтун баланстык наркынын чеңеугу 45 еңетѳмѳнкү
айлык акыдан тѳмѳн болсо, анда топтун бүткүл баланстык наркы эсептеп
чыгарылып салынууга тийиш.

9. Эгерде топтун бардык негизги каражаттары сатылса, башка адамга берилсе же
жоюлса салык жылынын акырында эсептелген амортизациялык сумма эсептен
чыгарылып салынууга тийиш.

10. Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү Кыргыз Республикасынын Жогорку

Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын макулдугу боюнча жана Эл ѳкүлдѳр

жыйынынын жактыруусу менен негизги каражаттардын айрым түрлѳрү үчүн
тездетилген амортизация ченемдерин белгилѳѳгѳ укуктуу.

(2000-жылдын 20-сентябрындагы N 76 Мыйзамынын, 2003-жылдын 28августундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

100100-1-статья. Негизги ѳндү
ндүрүштү
штүк каражаттардын ѳсүшүнѳ байланыштуу

чыгымдарды чыгарып салуу

1. Салык тѳлѳѳчүнүн башка субъектке жѳнѳтүү үчүн эмес, ѳзүнүн пайдалануусу

үчүн негизги ѳндүрүш каражаттарын сатып алуу боюнча жана ѳндүрүү чыгымдары
алардын наркынын 15 процентинин ѳлчѳмүндѳ жылдык жыйынды кирешеден
чыгарып салынууга тийиш.

2. Салык тѳлѳѳчү тарабынан ушул статьянын 1-бѳлүгүндѳ каралган чыгымдарды

чыгарып салуу негизги каражаттарды сатып алууга жана ѳндүрүүгѳ амортизацияга
чегерүүлѳргѳ тийиштүү кылуусу ал чыгымдарды чыгарып салуу менен жүргүзүлѳт.
(2003-жылдын 28-августундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

103103-статья. Экономикалык ишке байланышкан зыяндарды пролонгациялоо
1. Салык тѳлѳѳчүнүн жылдык жыйынды кирешесинен (зыяндарынан) ашып кеткен
эсептен чыгарып салууларынын суммасы тиешелүү жылдын деңекирешесинин

эсебинен чыгарып салуу катарында беш календарлык жылга чейинки мѳѳнѳткѳ
салык тѳлѳѳчү тарабынан жылдырылат.

2. Салык тѳлѳѳчүнүн жылдык жыйынды кирешесинен ашып кеткен эсептен

чыгарып салууларынын суммасы, зыян тартылган жылдагы эсептен чыгаруулар
менен салык салынган жылдагы айырмасынан тышкары, жалды зыяндардын
жалпы ѳлчѳмүн билдирет.

105105-статья. Жылдык жыйынды кирешенин эсебинен чыгарылбай турган

чыгымдар

Тѳмѳндѳгүлѳр жылдык жыйынды кирешенин эсебинен чыгарылбайт:

1) негизги каражаттарды сатып алууга жана орнотууга байланышкан чыгымдар

жана башка эгерде ушул Кодекс тарабынан башкача каралбаса, 101-1-статьяга
ылайык жылдык жыйынды кирешенин эсебинен алынып салынган суммаларды
кошпогондо капиталдык чыгымдар;

2) мамлекеттик бюджетке жана Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун
бюджетине тѳлѳнүүчү айыптар жана проценттер;

3) жер салыгын, автомобиль жолдорун пайдалангандык үчүн салыкты, ѳзгѳчѳ

кырдаалдардын алдын алуу жана аларды жоюу үчүн салыкты , кыймылсыз мүлккѳ
салыкты кошпогондо ушул Кодекске ылайык тѳлѳнүүчү салыктар;

4) социалдык чѳйрѳнүн объектилерин куруу, пайдалануу жана күтүү боюнча

чыгымдардын 50 проценти, кѳрсѳтүлгѳн чыгымдардын калган 50 проценти эсептен
чыгарып салынууга тийиш.

5) салык тѳлѳѳчүнүн же анын үй-бүлѳ мүчѳлѳрүнүн, туугандарынын жана салык
тѳлѳѳчүнүн үй-бүлѳсү менен экономикалык иш жүргүзүүгѳ байланышпаган
туугандык байланышы бар башка адамдардын чыгымдары;

6) ушул Кодекске ылайык тѳлѳнүүчү пайдадан салык тѳлѳѳ боюнча ар кандай
милдеттенмелер; же

7) ошол чыгымдар кѳрсѳтүлгѳн кызматтарга акы тѳлѳѳ максатында

жүргүзүлгѳндүгүн жана ѳндүрүштүк зарылдыктан улам келип чыккандыгынын

фактыларын ырастаган учурлардан тышкары салык тѳлѳѳчүүнүн жубайы же үй -

бүлѳсүнүн башка мүчѳсү экономикалык иш боюнча ѳнѳктѳшү же башка ар кандай
адамдар үчүн тарткан ар кандай чыгымдары;

8) ушул Кодекстин жоболоруна ылайык кирешесине салык салынбай турган

менчиктин ар кандай түрүн сатып алууга, башкарууга же күтүүгѳ кеткен чыгымдар;
9) салык тѳлѳѳчүнүн анын үй-бүлѳ мүчѳсүнѳ /экономикалык иш боюнча
ѳнѳктѳшүнѳ менчикти сатууга/ алмашууга түздѳн-түз же кыйыр түрдѳ
байланышкан ар кандай зыяндары;

10) мүнѳзү жана ѳлчѳмү салык тѳлѳѳчүнүн ырастай турган документтери (чектер,
тѳлѳм тапшырмалары сатып алуу актысы жана д.у.с.) менен аныкталбай турган
чыгымдары;

11) жылдык жыйынды кирешеге кирбеген кирешени алуу менен байланышкан
чыгымдар.

(2003-жылдын 8-мартындагы N 57 Мыйзамынын, 2003-жылдын 30-апрелиндеги N
90 Мыйзамынын, 2003-жылдын 28-августундагы N 200 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

2020-Глава

Салык ставкалары
106106-статья. Юридикалык жактын пайдасынан алынуучу салык ставкасы

1. Юридикадык жактын пайдасына 10 процент ставка боюнча салык салынат.
2. I жана II топтогу майыптар коомунун, ошондой эле иштегендердин жалпы

санынын 50 процентинен кем эмесин майыптар, сокурлар жана дүлѳйлѳр түзгѳн
Кыргызстандагы сокурлар жана дүлѳйлѳр коомунун ишканаларынын пайдасына
нѳлдүк ставкадагы салык салынат.

Кѳрсѳтүлгѳн ишканалардын тизмеси Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү тарабынан
аныкталат.

3. Жер негизги ѳндүрүш каражаты жана кирешесинин негизги булагы болуп
эсептелген юридикалык жак гана жер салыгын тѳлѳйт.

(2001-жылдын 14-июлундагы N 75 Мыйзамынын, 2001-жылдын 7-декабрындагы N

105 Мыйзамынын, 2003-жылдын 14-апрелиндеги N 73 Мыйзамынын, 2006-жылдын
1-февралындагы N 32 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
108108-статья. Проценттерден алынуучу салык ставкасы
1. Юридикалык жактарга тѳлѳнүүчү проценттерге тѳлѳм булагында тиешелүү
сумманын 10 проценти ѳлчѳмүндѳгү ставка боюнча салык салынат.

2. Ушул статьянын 1-бѳлүгүнүн нормасы финансылык ижара (лизинг) келишими
боюнча алынган проценттерден тышкары резидент-банктар алуучу же алар

тарабынан мамлекеттик баалуу кагаздарга ээлик кылуунун эсебинен алынган
проценттерге карата колдонулбайт.

3. Кыргыз Республикасында тѳлѳм булагында мурда салык каралган проценттер
тѳлѳм булагында салыкты тѳлѳгѳндүгүн ырастаган документтери болгондо
проценттердин салык салынуучу суммасына киргизилбейт.

(2001-жылдын 7-декабрындагы N 106 Мыйзамынын, 2003-жылдын 14-июнундагы
N 107 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

109109-статья. Кыргыз Республикасында туруктуу мекеме менен байланышпаган

Кыргыз Республикасынын аймагындагы булактан алынган резидент эместердин

кирешелерине салыктын ставкасы

1. Кыргыз Республикасындагы туруктуу мекеме менен байланышы жок резидент
эмес адамдын кирешесине Кыргыз Республикасынын аймагындагы булактан
алынган тѳлѳм булагында чыгарып салууларды жүзѳгѳ ашырбастан:
1) дивиденддерге жана проценттерге - 10 процент;

2) камсыздандыруу же тобокелдик кайра камсыздандыруу боюнча келишимдер
боюнча алынган камсыздандыруу тѳлѳмдѳрүнѳ - 5 процент;

3) авторлук калем акылар - 30 процент ставка боюнча салык салынат.

2. Кыргыз Республикасынын аймагында салык тѳлѳѳчү-резидент эместер

тарабынан аткарылган жана кѳрсѳтүлгѳн иштер менен кызматтар боюнча

кирешелерден эсептен чыгаруусуз тѳлѳм булактарына эсептен чыгарып салууга
жаткан кошумча нарк салыгынан тышкары салык салынууга тийиш. Мындай
кирешелерге тѳмѳнкүдѳй кирешелер кирет:

1) Кыргыз Республикасынын жана башка мамлекеттердин ортосунда эл аралык

байланыштарда жана ташууларда телекоммуникациялык же транспорттук кызмат
кѳрсѳтүүлѳрдѳн - 5 процент;

2) башкаруу боюнча жана консултьтациялык кызмат кѳрсѳтүүлѳрдѳн 30 процент;
3) башка кызмат кѳрсѳтүүлѳр жана иштерден - 30 процент.

3. Булактын салык тѳлѳмдѳрү Кыргыз Республикасынын ичинде же андан
сырткары жерде жүргүзүлгѳндүгүнѳ карабастан колдонулат.

(2003-жылдын 28-августундагы N 200 Мыйзамынын, 2004-жылдын 1-июлундагы N
82 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)

2121-Глава

Салык жең
жеңелдиктери жана ѳзгѳ
згѳчѳ жоболор
112112-статья. Салыктан бошотуу
1. Коомдук уюмдардын кайрымдуулук иштен алынган пайдасы жана Кыргыз

Республикасынын Юстиция министрлигинин түзѳтүү-эмгек мекемелеринин жана
кредиттик союздардын кирешеси салык салуудан бошотулат (иштин башка

түрлѳрүнѳн алынган пайдага жалпы белгиленген тартипте салык салынат).

2. Чет ѳлкѳлүк инвестициялары бар катталган ишканалардын (биргелешкен

ишканалардын) пайдасынан инвестициялар жѳнүндѳ Мыйзамга ылайык салык
алынат.

3. Юридикалык жактардын жылдык жалпы кирешеси салык жылынын ичинде

салык тѳлѳѳчүнүн салык алынуучу кирешесинин 5 пайызынан ашпаган ѳлчѳмүндѳ
кайрымдуулук жана бюджеттик уюмдарга акча каражаттарды жана мүлктѳрдү
(баланстык наркы боюнча) кошуп алуу менен акысыз берилген активдеринин

суммасына, ал активдер аны берген юридикалык жактын пайдасына жумшалбаган
шартта, азайтылат.

4. Юридикалык жактар - Кыргыз Республикасынын резиденттери тарабынан
алынган дивиденддер салык салуудан бошотулат.

(2000-жылдын 20-сентябрындагы N 76 Мыйзамынын, 2002-жылдын 20-

мартындагы N 41 Мыйзамынын, 2003-жылдын 8-мартындагы N 57 Мыйзамынын,
2004-жылдын 11-июнундагы N 73 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)
113-статья. Акционердик инвестициялык фонддор

"Инвестициялык фонддор жѳнүндѳ" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык
иштеген акционердик инвестициялык фонддун ишинин натыйжасында алган
пайдасына салык салынбайт.

(2003-жылдын 28-июлундагы N 155 Мыйзамынын, 2004-жылдын 5-январындагы N
1 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

115115-статья. Салыкты
Салыкты кү
күндѳ
ндѳлүк тѳ
тѳлѳѳл
ѳѳлѳр
1. Анын кирешесинин булагынан кармалган салыктын суммаларын кошпогондо

юридикалык жактар бюджетке салыкты күндѳлүк тѳлѳѳлѳрдүн суммаларын ушул
Кодекстин 40-статьясы тарабынан белгиленген тартипте ар бир айдын
жыйырмасынан кечиктирбестен тѳлѳѳгѳ милдеттүү.

2. Салыктын күндѳлүк тѳлѳмдѳрү баарыдан мурда салык тѳлѳѳчүнүн ѳтүп жаткан
жылдагы салыгын тѳлѳѳнүн эсебине эсептелүүгѳ тийиш.
V БѲЛҮМ

КОШУМЧА НАРК САЛЫГЫ
2222-Глава

Жалпы жоболор
116116-статья. Кошумча нарк салыгы жана аны ишке ашыруу
ашыруу
1. Кошумча нарк салыгы (мындан ары - КНС) Кыргыз Республикасына салык

салынуучу импорттук жѳнѳтүүлѳрдү кошо алганда Кыргыз Республшсасынын
аймагына жѳнѳтүлгѳн бардык КНС салынуучу жѳнѳтүүлѳрдүн наркынын бир
бѳлүгүн бюджеттин кирешесине алып коюнун бир түрүн билдирет.

2. КНСти башкаруу салык салынуучу берүүлѳрдѳн жана салык салынуучу

импорттон - Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу
Кирешелер боюнча комитет тарабынан жүзѳгѳ ашырылат.

3. Кыргыз Республикасынын аймагына жѳнѳтүүлѳрдѳн алынуучу КНСны башкаруу

боюнча нускоолор Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдындагы
Мамлекеттик салык инспекциясы, импорттолуучу товарлардан алынуучу КНСны

башкаруу боюнча нускоолор Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин
алдындагы Мамлекеттик бажы инспекциясы тарабынан иштелип чыгат жана
Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү тарабынан бекитилет.

4. Салык салынуучу жѳнѳтүүлѳрдѳн КНСти ишке ашыруу боюнча нускоолор
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан, ал эми салык

салынуучу импорттон - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик бажы комитети
тарабынан бастырылып чыгарылат жана Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү
тарабынан бекитилет.

Кѳрсѳтүлгѳн нускоолор Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин
адындагы Мамлекеттик салык инспекциясы жана Кыргыз Республикасынын

Мамлекеттик бажы комитети тарабынан салык тѳлѳѳчүлѳргѳ маалымдалат.
(2003-жылдын 28-августундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
117117-статья. Кошумча нарк салыгы салынуучу обьектилер
Тѳмѳндѳгүлѳргѳ:

1) салык салынуучу жѳнѳтүүлѳргѳ;

2) салык салынуучу импортко кошумча нарк салыгы салынат.
23-Глава

Кошумча нарк салыгын тѳлѳѳ
119119-статья. Кошумча нарк салыгынын ставкасы
Кошумча нарк салыгын тѳлѳѳ 20 проценттик ставка боюнча жүргүзүлѳт жана ушул
Кодекстин 140-статьясына ылайык нѳлдүк ставка боюнча КНС салына турган

жѳнѳтүүлѳрдѳн, башка салык салынуучу жѳнѳтүүлѳрдүн жана салык салынуучу
импорттук товарлардын салык салына турган наркына карата колдонулат.
(2001-жылдын 2-мартындагы N 26 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

120120-статья. Кошумча нарк
нарк салыгын эсептѳѳ
эсептѳѳн
ѳѳнүн тартиби
Бюджетке тѳлѳнүүгѳ тийиш болгон кошумча нарк салыгынын суммасы салык

салынуучу жѳнѳтүүлѳр тарабынан салыктык мезгилде жүзѳгѳ ашырылган бардык

салык салынуучу жѳнѳтүүлѳр боюнча тѳлѳнүүгѳ тийиш болгон салыктын суммасы
менен КНСтин ошол эле салыктык мезгилде эсепке алынууга тийиш болгон

материалдык ресурстар боюнча салыктын суммасынын ортосундагы айырма
катары аныкталат.

121121-статья. Кошумча нарк салыгын эсепке алуунун тартиби
1. Эгерде ушул Кодекс тарабынан башкача каралбаса, КНСти бюджетке тѳлѳѳдѳ
салык салынуучу субъектилерге салык салынуучу жѳнѳтүүлѳрдү түзүү үчүн
ѳндүрүштүк максаттарда пайдаланылган сатылып алынган материалдык

ресурстар үчүн тѳлѳнгѳн же тѳлѳнүүгѳ тийиш болгон КНСтин суммасын эсепке
алуу укугу берилет. Мында КНС тѳлѳѳдѳн бошотулган товарларды ѳндүрүү,
жумуштарды аткаруу жана кызматтарды кѳрсѳтүү үчүн пайдаланылуучу

материалдык ресурстарды сатып алуу үчүн тѳлѳнгѳн же тѳлѳнүүгѳ тийиш болгон
кошумча нарк салыгынын суммасы эсепке алынбайт.

2. Ушул Кодекстин жоболорунда каралгандан тышкары учурларда сатылып
алынган материалдык ресурстар, жумуштар жана кызмат кѳрсѳтүүлѳр үчүн
тѳлѳнгѳн кошумча нарк салыгы:

1) салыктык мезгилдин ичинде салык салынуучу субьектилердин бири тарабынан
салык салынуучу обьектилердин экинчилеринин дарегине бардык жѳнѳтүлгѳн
товарлар, аткарылган жумуштар жана кѳрсѳтүлгѳн кызматтар учурунда;

2) салыктык мезгилде салык салынуучу субьект тарабынан бардык салык

салынуучу импорттук товарларды жүзѳгѳ ашырууда эсепке алынууга тийиш.
3) Кыргыз Республикасында туруктуу мекеме менен байланышта болбогон

резидент эмес жак тарабынан салыктык мезгилдин ичинде салык салынуучу
субъектилердин дарегине Кыргыз Республикасынын аймагында жүзѳгѳ

ашырылган бардык салык салынуучу жумуштарды жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү
аткарууда.

Экинчи бѳлүк Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 1-июлундагы N 82
Мыйзамына ылайык 3 пункт менен толукталган

3) салык салынуучу субъект КНСтүү товарларды Кыргыз Республикасынын

Ѳкмѳтүнүн алдындагы Мамлекеттик сатып алуулар жана материалдык резервдер
боюнча мамлекеттик комиссиядан жана Кыргыз Республикасынын Финансы
министрлигинин алдындагы Кымбат баалуу металлдар башкармалыгынан
алганда.

Экинчи бѳлүк Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 17-сентябрындагы N 167
Мыйзамына ылайык 3 пункт менен толукталган

Анын үстүнѳ бул салык салынуучу товарларды жѳнѳтүү, жумуштарды аткаруу
жана кызматтарды кѳрсѳтүү, ошондой эле салык салынуучу товарларды

импорттоо жалеңегана салык салынуучу жѳнѳтүүлѳр максатында жана салык

салынуучу субьектилер тарабынан гана пайдаланылат же пайдаланылууга тийиш.
3. (алынып салынган)

4. Ушул Кодекстин 120-статьясына ылайык эсептелген салыктын суммасы ашып
кеткен учурда, келип чыккан айырма ушул Кодекстин 125-статьясына ылайык
эсепке алынууга тийиш.

5. Жалеңегана ѳндүрүштүк эмес максаттар үчүн пайдаланылган товарларды,
жумуштарды жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү жѳнѳтүү же товарларды импорттоо

учурунда сатылып алынган материалдык ресурстар үчүн алынган салык эсепке
алынбайт.

6. (алынып салынган)

7. Уставына ылайык оюн-зоок жана эс алуу чѳйрѳсүндѳ иш жүргүзгѳн салык
салынуучу субъектилерге карата 5-бѳлүк колдонулбайт.
8. (күчүн жоготкон)

9. Курулуш-монтаждоо иштерин жүзѳгѳ ашыруучу салык салынуучу субъекттерге

салык салынуучу жѳнѳтүүлѳрдү түзүү үчүн ѳндүрүштүк максатта пайдаланылуучу,
сатып алынуучу материалдык ресурстар үчүн тѳлѳнгѳн КНСнын суммасын эсепке
алуу укугу берилет.

(КР 2001-жылдын 7-декабрындагы N 106 Мыйзамынын, 2002-жылдын 11-

майындагы N 79 Мыйзамынын, 2003-жылдын 14-апрелиндеги N 73 Мыйзамынын,

2004-жылдын 1-июлундагы N 82 Мыйзамынын, 2004-жылдын 17-сентябрындагы N
167 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)

123123-статья. Отчеттук салык мезгили, отчеттуулук жана кошумча наркка салык

тѳлѳѳ мѳѳн
ѳѳнѳттѳ
ттѳрү

1. Салыкты эсептѳѳдѳ календарлык бир ай отчеттук салыктык мезгил катары

эсептелет. Салык тѳлѳѳчүлѳр ушул Кодекстин 120-статьясына ылайык салыкты
ѳздѳрү эсептеп чыгышат жана салыктык мезгил аяктагандан кийин 1 айдын

ичинде Салык кызматы органдарына белгиленген формада КНС боюнча отчет
беришет.

2. Салык мезгилине отчеттон кийинки айдын 25ине карата салык тѳлѳнүүгѳ тийиш.
3. Салык салынуучу субъект акысын толук ѳлчѳмдѳ ала албаган же аны жарымжартылай алган учурда бул жѳнѳтүү кайтарылгыс карыз катары каралат, анда:
1) салык салынуучу субъект КНС эсептелген учурдан тартып салыктык

мезгилдердин биринде, бирок салыктык мезгил аяктагандан кийин 12 айдан эрте

эмес, эсепке алынууга тийиш болгон салыктын суммасын кайра талап кыла алат;
2) кайтарылгыс карыздын тындырылбаган суммасынын айырмасына таандык
кылынган жѳнѳтүү жагында 119-статьяга ылайык алынуучу КНСтин суммасы
эсепке алынууга тийиш болгон салыктын суммасы болуп эсептелет.

4. Салык салынуучу субъект тарабынан ушул статьянын 3-бѳлүгүнѳ ылайык

кайтарылгыс карыздын КНСи боюнча эсепке алууга уруксат берилгенден кийин

акы алынган учурда, сатып алуучу тарабынан тѳлѳнгѳн акы, ал алынган учурдан
тартып салык тѳлѳнүүчү жѳнѳтүү катары каралат.

(2001-жылдын 2-мартындагы N 26 Мыйзамынын, 2003-жылдын 14-апрелиндеги N
73 Мыйзамынын, 2003-жылдын 28-августундагы N 200 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

124124-статья. Салыкты
Салыкты кириш кылуу укугу
Сатылып алынган материалдык ресурстарды ар-кандай жѳнѳтүү же импорттоо

жагындагы салыкты кириштѳѳ укугу алуу үчүн салык салынуучу ар кандай
субъектилер:

1) товарлар жана кызмат кѳрсѳтүүлѳр салык салынуучу субьектинин дарегине

жѳнѳтүлгѳндүгүнүн же салык салынуучу субьект тарабынан импорттолгондугунун;
2) салык салынуучу субъектиге бул жѳнѳтүү жагында КНС боюнча белгиленген
үлгүдѳгү эсептик-фактура берилгендигинин же ал тарабынан салыктын
тѳлѳнгѳндүгүнүн далилдерин берүүгѳ милдеттүү.

(2003-жылдын 28-августундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
125125-статья. Ашык тѳ
тѳлѳѳ учурунда кошумча нарк салыгын эсепке кошу тартиби

Салык салынуучу субьектиден алынуучу эсепке алынууга тийиш болгон салыктын

суммасы белгилүү бир салыктык мезгилде жѳнѳтүүлѳр үчүн салыктын суммасынан
ашып кетсе, ашык тѳлѳнгѳн салык бул Кодекстин 121 статьясына ылайык кийинки
салыктык мезгилде эсепке кошулууга тийиш.

126126-статья. Кошумча нарк салыгы боюнча ашык тѳ
тѳлѳѳн
ѳѳнү эсепке алуунун

тартиби

Эгерде салык салынучу субьектинин бюджеттин алдында салыктын башка түрлѳрү
боюнча салыктык карызы болсо, анда КНС боюнча ашык тѳлѳнгѳн, 125-статьяга
ылайык эсепке алынууга тийиш болгон сумма салыктын башка түрлѳрүн тѳлѳѳ
үчүн пайдаланылышы мүмкүн.

2424-Глава

Салык салынуучу субъектилер
субъектилер
127127-статья. Салык салынуучу субъектилер
Эгерде субьект катталса же ага ушул Кодекстин 128-статьясына ылайык кошумча

нарк салыгын тѳлѳѳчү катары каттоодон ѳтүү талабы коюлса, ал салык салынуучу
субъект болуп калат.

129129-статья. Кошумча нарк салыгын тѳ
тѳлѳѳч
ѳѳчүлѳрдү
рдү каттоо
1. Субъектини КНС тѳлѳѳчү катары каттоо учурунда Кыргыз Республикасынын
Финансы министрлигинин алдындагы Кирешелер боюнча комитети каттоо
күбѳлүгүн берүүгѳ милдеттүү, анда:

1) салык салынуучу субъектинин аты, юридикалык дареги жана башка зарыл
маалыматтар;

2) каттоо күчүнѳ кире турган күн;

3) салык тѳлѳѳчүнүн идентификациялык салыктык коду кѳрсѳтүлѳт.

2. Эгерде субъект каттоо жѳнүндѳ арыз менен кайрылбаса, бул субъект каттоодон
ѳтүүгѳ тийиш экендиги Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин
алдындагы Кирешелер боюнча комитети тарабынан далилденсе, Кыргыз

Республикасынын Финансы министрлигинин алдындагы Кирешелер боюнча

комитети субъектини кошумча нарк салыгын тѳлѳѳчү катары каттоого укуктуу.
(2003-жылдын 28-августундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
2525-Глава

Товарларды, жумуштарды жана кызмат кѳ
кѳрсѳ
рсѳтүүл
үүлѳрдү
рдү жѳнѳтүүл
үүлѳрдү
рдүн
аныктамасы

131131-статья. Товарларды, жумуштарды жана кызмат кѳ
кѳрсѳ
рсѳтүүл
үүлѳрдү
рдү жѳнѳтүүл
үүлѳр
1. Электр энергиясы, газ, жылуулук менен камсыз кылуу, рефрижератордук жана

кондиционердик кызматтарды кѳрсѳтүү товарларды жѳнѳтүүгѳ таандык кылынат.
2. Товарларды жѳнѳтүүгѳ байланышкан аткарылган жумуштар же кѳрсѳтүлгѳн
кызматтар товарларды жѳнѳтүүнүн бир бѳлүгү болуп эсептелет.

3. Товарларды импорттоого же экспорттоого байланышкан аткарылган жумуштар

же кѳрсѳтүлгѳн кызматтар товарларды импорттоонун же экспорттоонун бир бѳлүгү
болуп эсептелет.

4. Жумуштарды аткарууга же кызматтарды кѳрсѳтүүгѳ байланышкан товарларды
жѳнѳтүү аткарылган жумуштардын же кѳрсѳтүлгѳн кызматтардын бир бѳлүгү
болуп эсептелет.

5. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу менен жүзѳгѳ ашырылган

товарларды жѳнѳтүүгѳ, жумуштарды аткарууга жана кызматтарды кѳрсѳтүүгѳ
кадимки жѳнѳтүү катарында кошумча нарк салыгы салынат.

133133-статья. Экономикалык ишти жү
жүзѳгѳ ашыруу
ашыруу укугун ѳткѳ
ткѳрүп берүү
берүү
Эгерде салык салынуучу субьект экономикалык ишти жүзѳгѳ ашыруу укугун же

анын бир бѳлүгүн ѳткѳрүп берсе жана бул субьектиге ушул иш боюнча ѳткѳрүп
берүү учуруна карата салык салынса, Кодекстин ушул БѲЛҮМүнѳ ылайык
тѳмѳндѳгүдѳй учурларда:

1) экономикалык ишти жүзѳгѳ ашыруу укугу же анын бир бѳлүгү берилип жаткан
субьект салык салынуучу субьект болуп эсептелсе же укукту ѳткѳрүп берүү
учурунда ушундай болуп калса;

2) экономикалык ишти жүзѳгѳ ашыруу укугу ѳткѳрүлүп берилген субьект ѳткѳрүп

алгандан кийин да, ошол эле экономикалык ишти жүзѳгѳ ашырууну улантса, бул

ѳткѳрүп берүү товарларды, жумуштарды же кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү жѳнѳтүү болуп
эсептелбейт.

134134-статья. Салыктык милдеттенменин датасы
1. Салыктык милдеттенменин датасы жѳнѳтүүлѳрдүн датасынан тартып пайда

болот. Эгерде бул ушул статьянын 2, 3 же 4-бѳлүктѳрүнѳ карама-каршы келбесе,
товарларды жѳнѳткѳн, жумуштарды аткарган же кызматтарды кѳрсѳткѳн күн
жѳнѳтүүнүн датасы болуп эсептелет.

1) Товарлар үчүн товарды керектѳѳчүгѳ жѳнѳткѳн күн жѳнѳтүүнүн датасы болуп

эсептелет. Кыймылсыз мүлктү жѳнѳтүүдѳ аны керектѳѳчүгѳ ѳткѳрүп берген учур

жѳнѳтүүнүн датасы болуп эсептелет. КНСти тѳлѳѳ ушул Кодекстин 123-статьясына
ылайык жүзѳгѳ ашырылат.

2) Аткарылган жумуштар же кѳрсѳтүлгѳн кызматтар үчүн жѳнѳтүүнүн датасы
болуп, бардык жумуш аякталган же кызматтар кѳрсѳтүлгѳн дата эсептелет.

2. Эгерде жѳнѳтүүлѳр жүзѳгѳ ашырылганга чейин КНС боюнча эсептик фактура
жазылса же ар-кандай тѳлѳѳ алынса, анда салыктык милдеттенменин датасы
болуп, кайсынысы мурда болгонуна жараша КНС боюнча эсептик фактура
жазылган күн же тѳлѳѳ алынган күн эсептелет.

3. Эгерде товарлар, жумуштар же кызмат кѳрсѳтүүлѳр узак убакыт бою (бир

жылдан ашык), анын ичинде финансылык ижара (лизинг) келишимдери боюнча
жѳнѳтүлсѳ, анда КНС боюнча эсептик фактуралар жазылган жана алар такай
берилип турган күн же ар бир такай тѳлѳм алынган күн, кайсынысы мурда

болгондугуна жараша салыктык милдеттенменин датасы болуп эсептелет.

4. Курулуш-монтаждоо иштерин аткаруу үчүн жѳнѳтүүлѳрдүн датасы болуп иш
аяктаган жана ага акы тѳлѳнгѳн дата саналат.

(2003-жылдын 14-июнундагы N 107 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
136136-статья. Жумуштарды жана кызмат кѳ
кѳрсѳ
рсѳтүүл
үүлѳрдү
рдү жѳнѳтүүн
үүнүн орду
1. Жумуштарды жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү жѳнѳтүүнүн орду болуп тѳмѳнкүлѳр
эсептелет:

а) эгерде жумуштар (кызмат кѳрсѳтүүлѳр) түздѳн-түз ушул менчик жер жана мүлк
менен байланыштуу болсо, менчик жер жана кыймылсыз мүлк жайгашкан орун.
Мындай жумуштарга курулуш, курулуш-монтаждоо, еңеоо, реставрациялоо

жумуштары, жашылдандыруу боюнча жумуштар жана ушул сыяктуу кызмат
кѳрсѳтүүлѳр кирет;

б) эгерде алар кыймылдуу мүлк менен байланышта болсо, жумуштарды (кызмат
кѳрсѳтүүлѳрдү) иш жүзүндѳ аткаруунун орду;

в) эгерде алар саламаттык сактоо, маданият, искусство, илимий изилдѳѳлѳр,

билим берүү, дене тарбия жана спорт чѳйрѳсүндѳ кѳрсѳтүлсѳ, кызмат кѳрсѳтүүлѳр
иш жүзүндѳ аткарылган жер;

г) эгерде ушул кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү сатып алуучунун экономикалык иш жүргүзгѳн
жери бир мамлекет, ал эми сатуучунуку башка мамлекет болсо.

"г" пунктчасынын, жоболору тѳмѳндѳгү жумуштарда жана кызмат, кѳрсѳтүүлѳрдѳ
колдонулат:

патенттерди, лицензияларды, соода маркаларын, автордук укуктарды же башка
ушул сыяктуу укуктарды менчикке ѳткѳрүп берүүдѳ;

консультациялык, юридикалык, инжинирингдик, жарнамалык, ошондой эле башка

ушул сыяктуу кызмат кѳрсѳтүүлѳр жѳнүндѳ маалыматтарды иштетүү боюнча ушул
сыяктуу башка кызмат кѳрсѳтүүлѳргѳ (ушул жобону инжинирингдик кызмат

кѳрсѳтүүлѳргѳ карата колдонуунун максаттарына тѳмѳндѳгүлѳр таандык кылынат:
ѳндүрүш процессин даярдоо жана ѳнѳр жай, айыл чарба жана башка

объектилердин продукциясын сатуу боюнча инженердик-консультациялык кызмат
кѳрсѳтүүлѳр, долбоордун алдындагы жана долбоордук кызмат кѳрсѳтүүлѳр,
техникалык-экономикалык негиздемелерди, бизнес-пландарды даярдоо,

долбоордук-конструктордук иштелмелер, техникалык сыноолор жана талдоо, дагы
ушул сыяктуу кызмат кѳрсѳтүүлѳр);

маалыматты иштетүү боюнча кызмат кѳрсѳтүүлѳргѳ маалыматтык каражаттарды
жыйноо жана жалпылоо, маалыматтык массивдерди системалаштыруу жана

маалыматты иштетүүнүн натыйжаларын пайдалануучунун карамагына берүү,

анын ичинде интернетти пайдалануу менен кызмат кѳрсѳтүүлѳр таандык кылынат;
эгерде персонал сатып алуучунун экономикалык иш жүргүзгѳн жеринде иштесе,
персоналдын сунуш берүүсү боюнча;

кыймылдуу мүлктү ижарага берүү боюнча (транспорттук ишканалардын
транспорттук каражаттарынан башка);

"г" пунктчасында каралган кызматтарды аткаруучу үчүн контракттын негизги
катышуучусунун атынан жакты ишке тарткан агенттин кызмат кѳрсѳтүүлѳрү;

д) "а" - "г" пунктчаларында каралбаган жумуштарды (кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү)

аткаруунун орду болуп, ушул жумуштарды (кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү) аткаруучу

салык салынуучу субъекттин экономикалык ишти жүзѳгѳ ашырган жери эсептелет.

2. Эгерде жумуштарды, кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү алуучунун экономикалык иш
жүргүзгѳн жери бирден ашык болсо, ушул статьянын биринчи бѳлүгүнүн "г"
пунктчасынын максаттары үчүн ушундай жумуштар, кызмат кѳрсѳтүүлѳр
пайдаланылган жер жѳнѳтүлгѳн жер деп эсептелет.

(КР 2004-жылдын 1-июлундагы N 82 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
2626-Глава

Салык салуудан бошотулган жѳ
жѳнѳтүүл
үүлѳр жана Салык ставкасы нѳ
нѳлгѳ
лгѳ барабар
болгон жѳ
жѳнѳтүүл
үүлѳр

138138-статья. Салык салуудан бошотулган жѳ
жѳнѳтүүл
үүлѳр
Эгерде жѳнѳтүү 139-146-статьяларда баяндалган жѳнѳтүүлѳрдүн бир түрү болуп
эсептелсе, ушул Кодекске ылайык ал салык салуудан бошотулган жѳнѳтүү болуп
эсептелет.

139139-статья.

Жерге,

байланыштуу жѳ
жѳнѳтүүл
үүлѳр

айыл

чарба

продукцияларына

жана

имараттарга

1. Турак жай курулуштарын жѳнѳтүү же турак жай бѳлмѳлѳрүн ижарага алуу
тѳмѳндѳгүлѳрдѳн:

1) мейманканалык типтеги бѳлмѳлѳр, пансионаттар, дарылоо мекемелери эс алуу
жана дарылануу үчүн ижарага берилгенден;

2) курулуштар жеңел жана башка автомобилдерди токтотуу же коюу үчүн ижарага
берилгенден тышкары да салык салуудан бошотулган жѳнѳтүү болуп эсептелет.
2. Жер транспорт каражаттарын токтотуу же коюу үчүн ижарага берилгенден

тышкары учурларда жерди жѳнѳтүү салык салуудан бошотулган жѳнѳтүү болуп
эсептелет.

3. Айыл чарба товарларын ѳндүрүүчүлѳрдүн ѳзү ѳндүргѳн айыл чарба
продукцияларын жѳнѳтүүсү, ошондой эле айыл чарба товарларын

ѳндүрүүчүлѳрдүн ѳздѳрү ѳстүргѳн кайра иштетилүүчү продуктыларын жѳнѳтүүсү
КНСтен бошотулган жѳнѳтүү болуп саналат.

(КР 2003-жылдын 14-апрелиндеги N 73 Мыйзамынын, 2006-жылдын 1февралындагы N 32 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
143143-1-статья. Калкка коммуналдык
коммуналдык кызмат кѳ
кѳрсѳ
рсѳтүүл
үүлѳр

Калкка коммуналдык кызмат кѳрсѳтүү (электр энергиясы, газ, радио, телеантенна,
ысык жана муздак суу, жылытуу жана башкалар) КНСтен бошотулган жѳнѳтүү
болуп эсептелет.

148келинген
н
148-статья. Кыргыз Республикасынын бажы аймагына алынып келинге
негизги каражаттарды КНС тѳ
тѳлѳѳд
ѳѳдѳн бошотуу

1. КНС тѳлѳѳчү катары катталган чарба жүргүзүүчү субъекттер тарабынан түздѳн-

түз ѳзүнүн ѳндүрүштүк максаттары үчүн Кыргыз Республикасынын бажы аймагына
алынып келинген, анын ичинде каржылык ижара (лизинг) келишими боюнча

алынып келинген негизги каражаттар (Евроазия Экономикалык Шериктештигинин
Тышкы экономикалык ишинин товардык номенклатурасына ылайык 8702

(микроавтобустар), 8703-товардык позицияда жана 94-топто классификацияланган
товарлардан тышкаркы) КНС тѳлѳѳдѳн бошотулат.

2. ¤зүнүн ѳндүрүштүк максаттары үчүн айыл чарба ѳндүрүүчүлѳрү тарабынан
алынып келинген, анын ичинде каржылык ижара (лизинг) келишими боюнча

алынып келинген ушул статьянын биринчи бѳлүгүндѳ каралган негизги каражаттар
чарба жүргүзүүчү субъекттин КНС тѳлѳѳчү катары каттоодон ѳткѳн фактысына
карабастан КНС тѳлѳѳдѳн бошотулат.

3. Ушул статьяда кѳрсѳтүлгѳн негизги каражаттар шарттуу чыгарылган күндѳн

тартып 12 ай ѳткѳндѳн кийинки мезгилде ээликтен ажыратылган учурда, мындай
ээликтен ажыратуу жѳнѳтүү деп эсептелинет жана салык органына КНСти тѳлѳѳ
жүзѳгѳ ашырылат.

4. Ушул статьяда кѳрсѳтүлгѳн негизги каражаттар шарттуу чыгарылган күндѳн

тартып 12 ай ѳткѳндѳн кийин ээликтен ажыратылса, мындай ээликтен ажыратуу
салык салынуучу импорт болуп саналат жана КНСтин шарттуу чегерилген

суммасы жана үстѳк бажы органына тѳлѳнѳт Үстѳк бажы органы тарабынан

шарттуу чыгарылган күндѳн кийинки күндѳн тартып Кыргыз Республикасынын
бажы мыйзамдарында белгиленген ставкалар боюнча КНСти тѳлѳѳ боюнча
милдеттер аткарылган күнгѳ чейин чегерилет.

(Кыргыз Республикасынын 2006-жылдын 3-июнундагы N 89 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

149149-статья. Салык ставкасы нѳ
нѳлгѳ
лгѳ барабар болгон жѳ
жѳнѳтүүл
үүлѳр

Эгерде жѳнѳтүү Кодекстин ушул БѲЛҮМүнүн 150-151-статьяларга ылайык
жѳнѳтүүлѳрдүн бир түрү болуп эсептелсе, салык салынуучу жѳнѳтүү нѳлгѳ
барабар салык ставкасына ээ болот.
150150-статья. Экспорт
Алтын эритмесин жана аффинаждалган алтынды албаганда, товарларды,

жумуштарды жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү экспорттоо КНСтин нѳлдүк ставкасы
менен жѳнѳтүүлѳр болуп эсептелет.

(КР 2000-жылдын 20-сентябрындагы N 76 Мыйзамынын, 2004-жылдын 1июлундагы N 82 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)

150150-2-статья. Бажы режимдери алдында жайгаштырылган товарларды "Бажы

аймагында кайра иштетүү"
иштетүү" жана "Бажылык контроль алдында
алдында кайра иштетүү"
иштетүү"
Кыргыз Республикасынын бажы аймагына алынып келинген жана бажы

режимдери алдында жайгаштырылган "Бажы аймагында товарларды кайра

иштетүү" жана "Товарларды бажылык контроль алдында кайра иштетүү" боюнча

кызмат кѳрсѳтүүлѳр КНСтин нѳлдүк ставкасы менен жѳнѳтүүлѳр болуп эсептелет.
(КР 2004-жылдын 1-июлундагы N 82 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
2828-Глава

Кошумча нарк салыгын тѳ
тѳлѳѳн
ѳѳнүн, отчет берүү
берүүн
үүнүн жана ордун толтуруунун
тартиби

156156-статья. Кошумча нарк салыгынын эсептикэсептик-фактурасы жана документтер
1. Эгерде ушул Кодексте башкача каралбаса, салык салынуучу жѳнѳтүүнү жүзѳгѳ
ашыруучу салык салынуучу субьект ошондой эле Кыргыз Республикасынын

Ѳкмѳтүнүн алдындагы Мамлекеттик сатып алуулар жана материалдык резервдер
боюнча мамлекеттик комиссия жана Кыргыз Республикасынын Финансы

министрлигинин алдындагы Кымбат баалуу металлдар башкармалыгы тарабынан
жүзѳгѳ ашырылуучу жѳнѳтүүлѳр аны алуучуга ошол жѳнѳтүүнүн КНСтин эсептик фактурасын берүүгѳ милдеттүү.

2. КНСтин эсептик - фактурасынын формасы Кыргыз Республикасынын Финансы

министрлигинин алдындагы Мамлекеттик салык инспекциясы тарабынан иштелип
чыгат.

3. КНС тѳлѳѳчүлѳр атайын эсеп китептерине бардык жасалган соода сатык

бүтүмдѳрунүн эсептик - фактуралары боюнча маалыматтарды үзбѳй жазууга жана
сактоого милдеттүү. Мындай китептерге киргизилген КНСтин цифралары КНСти
тѳлѳѳ боюнча отчеттордо камтылган цифраларга ылайык келгендей болууга
тийиш.

4. Чекене соода пункттарынан натуралай эсептешүү аркылуу соода жүргүзгѳн
учурда тѳмѳндѳгү шарттар сакталса КНСтин эсептик - фактурасы талап
кылынбайт:

1) катталган субьектинин ар бир соода пунктунда соода операциялары боюнча

накталай акча алуу жана тѳлѳмдѳрдү жүзѳгѳ ашыруу учурунда жүргүзүлгѳн бардык
маалыматтарды киргизүү үчүн, ал эми иш күнүнүн акырында түшкѳн акчалар

менен тѳлѳмдѳрдүн ортосундагы балансты эсептѳѳ үчүн кассалык аппараты,
кассалык китеби жана отчеттуулуктун башка түрлѳрү болууга тийиш;

2) ар-бир күндүн акырында жүзѳгѳ ашырылган жѳнѳтүүлѳрдѳн алынуучу салык

боюнча жана эсептик-фактураларда кѳрсѳтүлгѳн сатылып алынган материалдык

ресурстар үчүн салык боюнча маалыматтар тиешелүү отчеттук китепке жазылууга
тийиш;

3) эгерде аткарылган жумуштар же кѳрсѳтүлгѳн кызматтар натуралай эсептешүү

аркылуу жүргүзүлсѳ эсептик-фактура натуралай акчаларды алууга чейин же алуу
учурунда түзүлүүгѳ тийиш.

5. Экспорттук товарларга КНС боюнча эсептик-фактурага:

1) эсептик-фактура экспортко таандык экендиги жѳнүндѳ жазуу;
2) экспорт бара турган пункт киргизилүүгѳ тийиш.

(КР 2004-жылдын 17-сентябрындагы N 167 Мыйзамынынредакциясына ылайык)
158-статья. Кошумча нарк салыгынын салыктык мезгили

1. Ушул Кодекс тарабынан жѳнгѳ салынгандан башка учурларда ар бир айдын
биринен тартып башталган 1 айлык мѳѳнѳт КНСтин салыктык мезгили катары
эсептелет.

2. Эгерде салык салынуучу субьект КНСти тѳлѳѳчү катары биринчи жолу катталса,
салыктык мезгил 129-статьяга ылайык каттоо күбѳлүгү берилген күндѳн тартып
башталат.

3. Салык салынуучу субъектинин катталышы жокко чыгарылган айда КНСтин

салыктык мезгили ушул айдын 1-күнүнѳн тартып башталат жана каттоо жокко
чыгарылган күнү аяктайт.

VII БѲЛҮМ

ЖЕР САЛЫГЫ
173173-статья. Жер салыгы
Жер салыгы - жер участогун пайдалануу укугу үчүн республикалык жана

жергиликтүү бюджеттерге милдеттүү түрдѳ жыл сайын акы тѳлѳѳнүн бир түрү.
174174-статья. Жер салыгынын
салыгынын обьектилери
1. Жер участоктору салык салуу обьектиси болуп эсептелет.
2. Тѳмѳндѳгү айыл чарба аянттарына жана жерлерге:
1) калк жашаган пункттардын;

2) коргоо багытындагы жерлерди кошуу менен, ѳнѳр жайга, транспортко,
байланышка тиешелүү жана башка багыттагы;

3) жаратылышты коргоо, саламаттыкты сактоо, рекреациялык жана тарыхыймаданий багыттагы;

4) токой фондусундагы;
5) суу фондусундагы;

6) запастагы жерлерге салык салынат.

175175-статья. Жер салыгын тѳ
тѳлѳѳч
ѳѳчүлѳр

Жер участогун же үлүшүн пайдалануу укугуна "мамлекеттик актысы, убактылуу
күбѳлүгү" бар жерди пайдалануу укугу белгиленген үлгүдѳгү атайын документ

менен кубѳлѳндүрүлгѳн пайдалануучулар менчик түрүнѳ карабастан жер салыгын
тѳлѳѳчүлѳр болуп эсептелишет.

177177-статья. Жер салыгынын ставкалары
1. Жер салыгынын базалык ставкалары жана аны тѳлѳѳнүн тартиби жыл сайын

Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан ѳзүнчѳ мыйзам болуп

кабыл алынат жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Эл ѳкүлдѳр
жыйыны тарабынан жактырылат.

2. Башка мамлекеттерге берилген жер участогун пайдалануу үчүн жер салыгын
алуунун тартиби жана шарттары Кыргыз Республикасы менен тиешелүү

мамлекеттин ортосундагы макулдашуу боюнча аныкталат жана кийин Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан бекитилет.

3. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны

тарабынан бийик тоолууларга жана алыскыларга таандык кылынган калктуу

пункттар жана айыл чарбасына жарактуу жерлер үчүн жер салыгын тѳлѳѳдѳ ошол
район үчүн жер салыгынын базалык ставкасынын 50 процентинин ѳлчѳмүндѳгү
жеңелдиктер белгиленет.
4. (алынып салынган)

(2003-жылдын 28-августундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
178178-статья. Ижарага берилген жерлерге салык салуу
Ижарага берилген жерлер үчүн жер салыгы ижарага берүүчү тарабынан ушул
Кодекстин 177-статьясына ылайык ставкалар боюнча тѳлѳнѳт.
179179-статья. Жер салыгын тѳ
тѳлѳѳн
ѳѳнүн мѳѳ
мѳѳн
ѳѳнѳттѳ
ттѳрү
1. Айыл чарбасына жарактуу жерлерди пайдалануу укугу үчүн жер салыгынын

жылдык суммасы жерди пайдалануучулар тарабынан үстүдѳгү жылдын 25-июнуна
чейин 10 процент ѳлчѳмүндѳ, 25-сентябрына чейин 35 процент ѳлчѳмүндѳ жана
25-декабрына чейин 55 процент ѳлчѳмүндѳ тѳлѳнѳт.

2. Калктуу пункттардын жерлерин жана айыл чарбасына арналбаган жерлерди

пайдалануу укугу үчүн жер салыгынын жылдык суммасы жерди пайдалануучулар

тарабынан ар бир айдын жыйырманчы күнүнѳн кечиктирилбестен бирдей үлүштѳ
тѳлѳнѳт.

3. Шаар жана айыл жерлеринде граждандарга берилген короо алдындагы жер

участокторун пайдалануу укугу үчүн жер салыгынын жылдык суммасы үстүдѳгү
жылдын 1-сентябрына чейин тѳлѳнѳт.

180180-статья. Жер салыгын тѳ
тѳлѳѳд
ѳѳдѳн бошотуу
Тѳмѳндѳгүлѳргѳ:

1) айыл чарбасы үчүн же башка ээлик кылуу иши үчүн пайдаланууга берилгенден
башка, коруктардын, резерваторлордун, жаратылыш, улуттук жана

дендрологиялык парктардын, ботаникалык жана зоологиялык бактардын, атайын

коруктардын, табигый эстеликтердин, тарыхый-маданий багыттагы объектилердин
жерлерине, запастагы бѳлүнѳ элек жерлерге, мамлекеттик чек араны бойлой

кеткен тилкедеги жерлерге, калк жашаган пункттардагы бак тигилген жерлерге,
суу жана токой фондуларынын жерлерине катнашуу жолдорунун, зым ѳткѳрүү,
байланыш жана электр ѳткѳрүү линияларынын жерлери, ошондой эле жол

жээгиндеги жер тилкелери жана кѳрсѳтүлгѳн объекттерди еңеабалда кармоо
максатында киргизилүүчү башка курулмалардын жерлерине;
2) кѳрүстѳндѳрдѳгү жерлерге;

3) мал айдоочу жана мал камоочу аянттарга;

4) бюджеттин эсебинен финансылануучу ишканалардын, уюмдардын жана
мекемелердин жерлерине;

5) майыптардын, согуштун катышуучуларынын жана аларга теңештирилген
адамдардын уюмдарынын, жана Кыргыз Республикасынын Юстиция

министрлигинин түзѳтүү-эмгек мекемелеринин кайрымдуулук уюмдарынын
жерлерине;

6) сокурлар менен дүлѳйлѳрдүн коомдорунун жерлерине;

7) жергиликтүү мамлекеттик кеңештер тарабынан белгиленген мѳѳнѳткѳ айыл
чарба муктаждыктары үчүн бузулган жерлерди (рекультивациялоону талап
кылган) алган ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын, ошондой эле
граждандардын жерлерине салык салынбайт.

(2002-жылдын 20-мартындагы N 41 Мыйзамынын, 2003-жылдын 28-августундагы
N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

181181-статья. Жер салыгы боюнча жең
жеңелдиктер
1. Тѳмѳндѳгүлѳр:

1) Граждандык, Улуу Ата Мекендик согуштардын майыптары жана

катышуучулары, мамлекеттер аралык макулдашуулар боюнча Афганстандагы

жана башка ѳлкѳлѳрдѳгү согуштарга катышкан аскер кызматчылары, Чернобыль

АЭСиндеги кыйроону жоюуга катышкандар, ошондой эле бала чагынан майыптар,
I жана II топтогу майыптар жана ардак наамы бар адамдар;

2) кызматтык милдеттерин аткаруу учурунда курман болгон же дайынсыз жок

болгон аскер кызматчыларынын жана укук коргоо органдарынын үй-бүлѳ мүчѳлѳрү
(жашы жете элек балдары);

3) пенсиялык куракка жеткен эркектер жана аялдар;

4) 4 жана андан ашык жашы жете элек балдары менен кѳп балалуу үй-бүлѳлѳр
бакча алындагы участокторду, багбанчылык дачалык шериктик участокторун
пайдалангандыгы үчүн жер салык тѳлѳѳдѳн бошотулат.

2. Жергиликтүү мамлекеттик кеңештердин чечими боюнча жер салыгын тѳлѳѳ

боюнча белгилүү бир мѳѳнѳткѳ аны тѳлѳѳдѳн толук же жарым - жартылай бошотуу
түрүндѳгү жеңелдиктер.

1) жеринин бир бѳлүгү корголуучу, санитардык, жээк боюндагы, суу коргоо

зоналарына кирген жерди пайдалануучуга, чарбалык ишин чектѳѳнүн даражасына
жараша;

2) жерди пайдалануучу табигый же башка кырсыктардын натыйжасында
материалдык зыян тарткан учурда 3 жылга чейинки мѳѳнѳткѳ берилет.
VIII БѲЛҮМ

ЖЕРГИЛИКТҮҮ
ЖЕРГИЛИКТҮҮ САЛЫКТАР ЖАНА ЖЫЙЫМДАР
3232-Глава

Жергиликтүү
Жергиликтүү салыктардын жана жыйымдардын тү
түрлѳ
рлѳрү 189189-статья. Калк жашаган
пункттардын аймагынан таштандыларды алып чыгуу үчүн жыйым

1. Юридикалык жактар жана жеке адамдар (курулуштардын ээлери) жыйым
тѳлѳѳчүлѳр болуп эсептелет.

2. Жыйымдын ставкасынын ѳлчѳмү бекитилип берилген аянтка жана ишканада
иштегендердин санына (юридикалык жактар үчүн), курулуштун ѳлчѳмүнѳ, үйдѳ
жашоочуулардын санына (жеке адамдар үчүн) жараша, шаарларда жана

райондордо жергиликтүү кеңештердин чечимдери, поселоктордо, айылдарда

граждандардын чогулуштарында жана жыйналыштарында аныкталат, бирок ал

эмгек акынын еңетѳмѳнкү ѳлчѳмүн 25 процентинен ашпоого тийиш жана тиешелүү
бюджетке ѳтүп жаткан жылдын 1-апрелине чейин жылына бир жолу тѳлѳнѳт.

195195-статья. Калкка акы тѳ
тѳлѳнүүч
үүчү кызмат кѳ
кѳрсѳ
рсѳтүүд
үүдѳн жана чекене соодадан

алынуучу салык

1. Юридикалык жактар жана жеке адамдар салык тѳлѳѳчүлѳр болуп эсептелет.

2. Салыктын ставкасы калкка кѳрсѳтүлгѳн кызматтардын наркынын, чекене соода
жүгүртүүнүн 4 процентине чейинки ѳлчѳмдѳ жергиликтүү кеңештер тарабынан
белгиленет.

3. Салыктын суммасы тиешелүү бюджетке отчеттук айдан кийинки айдын 20сына
чейин чегерилет.

(2001-жылдын 2-мартындагы N 26 Мыйзамынын, (2001-жылдын 7-декабрындагы N
106 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
196196-статья. Кыймылсыз мү
мүлккѳ
лккѳ салык
1. Кыймылсыз мүлккѳ салык жергиликтүү жылдык салык болуп эсептелет жана

Кыргыз Республикасынын бардык шаарларында, шаарга жакын жайгашкан жана
курорттук зоналарында белгиленет.

2. Кыймылсыз мүлккѳ салык шаардын, шаарга жакын жайгашкан зоналардын

аймагында жана курорттук зоналардагы ден соолукту чеңеоо мекемелеринин
аймагында шаардык (жергиликтүү) кеңештин чечими менен киргизилет.

3. Кыймылсыз мүлккѳ салык толугу менен Кыргыз Республикасынын тиешелүү
шаарынын калктуу пунктунун бюджетине түшѳт.

(2003-жылдын 30-апрелиндеги N 90 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
196196-2-статья. Кыймылсыз мү
мүлккѳ
лккѳ салык тѳ
тѳлѳѳч
ѳѳчүлѳр
1. Жеке жана юридикалык жактар, анын ичинде Кыргыз Республикасынын

шаарлар аймагында кыймылсыз мүлк менчигинде болгон эл аралык уюмдар,
ошондой эле чет ѳлкѳлүк мамлекеттердин мыйзамдарына ылайык түзүлгѳн

алардын ѳзгѳчѳлѳнгѳн кичи БѲЛҮМдѳр кыймылсыз мүлккѳ салык тѳлѳѳчүлѳр
болуп саналат.

2. Мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын эсебинен каржылануучу уюмдардын
кыймылсыз мүлкүн (анын бир бѳлүгүн) ижарага бергенде ижарачы кыймылсыз

мүлккѳ салык тѳлѳѳчү болуп эсептелет. Мында кыймылсыз мүлккѳ салык алынат

жана ал мүлктү (анын бир бѳлүгүн) ижарага берген уюмдун бюджетине чегерилет.
3. Эгерде кыймылсыз мүлктүн менчик ээсин аныктоо же анын турган жерин

белгилѳѳ мүмкүн болбосо, кыймылсыз мүлккѳ салык тѳлѳѳчү ал мүлктү ээлеп

турган же ал мүлктѳн пайдаланып жаткан жеке же юридикалык жак болуп саналат.
(2003-жылдын 30-апрелиндеги N 90 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

196196-3-статья. Салык салуу объектиси
1. Кыймылсыз мүлк салык салуу объектиси болуп саналат.

2. Салык салуу объекттерине кѳп жылдык бак-дарактарды жана салык салуу
объектиси болуп эсептелбеген кыймылсыз мүлктү албаганда турак үйлѳр,
квартиралар, пансионаттар, дем алуу үйлѳрү, санаторийлер, курорттор,

ѳндүрүштүк, администрациялык, ѳнѳр жайлык жана башка имараттар менен
курулмалар кирет.

3. Салык салуу объектиси болуп эсептелбеген кыймылсыз мүлктүн объекттеринин
тизмеси Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны
тарабынан бекитилет.

(2003-жылдын 30-апрелиндеги N 90 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
196-9-статья. Кыймылсыз мүлккѳ салык тѳлѳѳ

1. Салык тѳлѳѳчү кыймылсыз мүлккѳ салыкты ѳтүп жаткан жылдын 31-майына
чейинки жана 30-ноябрына чейинки мѳѳнѳттѳ эки теңетѳлѳм менен тѳлѳѳгѳ
милдеттүү.

2. Эгерде салык жылынын ичинде кыймылсыз мүлккѳ салык тѳлѳѳ боюнча

милдеттенме он эки айдан кемди түзсѳ, кыймылсыз мүлккѳ салыктын суммасы ал
милдеттенме колдонулган толук айлардын санына шайкеш эсептелет.

(2003-жылдын 30-апрелиндеги N 90 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
3333-Глава

Транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык
197197-статья. Салык тѳ
тѳлѳѳч
ѳѳчүлѳр
Менчигинде транспорт каражаттары (автомобилдер, мотоциклдер) жана башка ѳзү

жүрүүчү машиналар жана механизмдер болгон республиканын граждандары чет
ѳлкѳлүк граждандар жана граждандыгы жок адамдар салык тѳлѳѳчүлѳр болуп
эсептелет.

Бишкек шаары, Ѳкмѳт Үйү 2004-жылдын 12-июлу N 87

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАЖЫ КОДЕКСИ

(КР 20042004-жылдын 1212-июлундагы N 88 Мыйзамы менен колдонууга киргизилген)

(алыныуулар)

2004-жылдын 13-апрелинде ыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин
Мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан кабыл алынган

16 Глава

Бажы аймагында кайра иштетүү
иштетүү
113113-статья. Бажы режиминин мазмуну
1. Бажы аймагында кайра иштетүү - бажы режими, мында алынып келинген

товарлар Кыргыз Республикасынын бажы аймагында белгиленген мѳѳнѳттүн

ичинде (товарларды кайра иштетүү мѳѳнѳтү) Кыргыз Республикасынын бажы

аймагынан кайра иштетүү продуктуларын белгилүү бир мѳѳнѳттѳ алып чыккан
шартта бажы алымдарын, салыктарын тѳлѳѳдѳн бошотуу менен товарларды
кайра иштетүү операцияларын жүргүзүү максатында пайдаланылат.

2. Бажы режими алдында жайгаштырылган, алынып келинген товарларга бажы

аймагында кайра иштетүүгѳ карата тышкы соода ишинин мамлекеттик жѳнгѳ салуу
жѳнүндѳ Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленген тыюу
салуулар жана чектѳѳлѳр колдонулат.

114114-статья. Товарларды бажы режимине коюу шарты
1. Товарлар бажы режими алдында жайгаштырылганда бажы органы бажы

аймагында иштеткенде ушул Кодекстин 119-статьясына ылайык контролдук иш
ачылат.

2. Эгерде бажы органдары, ушул Кодекстин 122-статьясына ылайык товарларды

кайра иштетүүнүн натыйжасында алынган чет ѳлкѳлүк эквивалентке ылайык кайра
иштетүү продуктуларын ташып кетүү аяктаган бажы режиминен тышкаркы
учурларда чет ѳлкѳлүк товарларды кайра иштетүү продуктуларында

идентификациялай алса, бажы аймагында кайра иштетүүгѳ уруксат кылынат.

3. Бажы аймагында кайра иштетүү бажы режимине ушул Кодекстин 286-

статьясына ылайык декларант катары чыга алган, кандай болбосун таламдаш жак
арыз бериши мүмкүн.

4. Бажы аймагында кайра иштетүү бажы режиминин алдына мурда башка бажы
режиминин алдына коюлган товарлар коюлушу мүмкүн.
115115-статья.

Кайра

идентификациялоо

иштетүү
иштетүү

продуктуларында

чет

ѳлкѳ
лкѳлүк

товарларды

1. Бажы аймагында кайра иштетүү үчүн товарларды идентификациялоого карата
талаптар Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин нускамасы менен
белгиленет.

2. Таламдаш жактардын суроо-талабы боюнча жана бажы органдарынын

макулдугу менен бажы максаттарында идентификациялоо ѳндүрүштѳ, ошондой
эле кайра иштетүү продуктуларынын ѳндүрүш технологиясында колдонулган
чийки зат, материалдар жана комплектѳѳчү заттар жѳнүндѳ кеңери

маалыматтарды берүү жолу менен же кайра иштетүү боюнча операцияларды

жүргүзүү учурунда бажы контролун жүзѳгѳ ашыруу жолу менен камсыз кылынышы
мүмкүн.

116116-статья. Товарларды кайра иштетүү
иштетүү боюнча операциялар
Товарларды кайра иштетүү боюнча операциялар тѳмѳнкүлѳрдү камтыйт:
1) товарларды кайра иштетүү же иштетүү;

2) товарларды монтаждоону, кураштырууну же ажыратууну кошуп алуу менен
жеңе товар чыгаруу;

3) товарларды калыбына келтирүүнү, ирээттѳѳнү, курамдык бѳлүгүн
алмаштырууну кошо алганда ремонттоо;

4) эгерде товарлар кайра иштетүү процессинде толуту менен же жарым-жартылай
керектелсе кайра иштетүү продуктуларын ѳндүрүүгѳ кѳмѳктѳшкѳн же аны
жеңелдеткен товарларды чийки зат катары пайдалануу.
122122-статья. Эквиваленттик компенсация
1. Бажы органдарынын уруксаты менен бажы аймагындагы кайра иштетүү бажы
режиминин алдына коюлган чет ѳлкѳлүк товарлар ѳзүнүн сыпатталышы, сапаты

жана техникалык мүнѳздѳмѳлѳрү боюнча чет ѳлкѳлүк товарлар менен дал келген
(эквиваленттик компенсация) башка товарлар менен алмаштырылышы мүмкүн.
2. Эквиваленттик товарларды кайра иштетүүнүн натыйжасында алынган

продуктулар ушул главанын жоболоруна ылайык чет ѳлкѳлүк товарларды кайра
иштетүүнүн продуктулары катары каралат.

3. Эквиваленттик товарлар бажы максаттарында чет ѳлкѳлүк товарлардын

статусуна ээ болот, ал эми аларды алмаштырган товарлар - эквиваленттик
товарлардын статусуна ээ.

4. Эгерде эквиваленттик компенсацияга уруксат берилсе, кайра иштетүү

продуктуларын ташып кетүүгѳ кайра иштетүүгѳ контролдук иш болгон шартта
бажы аймагына кайра иштетүү үчүн товарларды ташып келгенге чейин жол

берилет. Бажы органдары чет ѳлкѳлүк товарларды ташып келүү үчүн мѳѳнѳттү
белгилейт.

123123-статья. Бажы аймагында кайра иштетүү
иштетүү бажы режимин колдонуунун

ѳзгѳ
згѳчѳлүктѳ
ктѳрү

1. Бажы алымдарын, салыктарды тѳлѳѳдѳн шарттуу бошотууну колдонууда
белгиленген мѳѳнѳттѳ кайра иштетүү продуктуларын ташып кетүү жүзѳгѳ

ашырылбаган учурларда, эгерде товарларды ташып кетүүдѳ алар эркин жүгүртүү
үчүн чыгарууга арыз берилсе, тѳлѳнѳ турган бажы алымдарынын, салыктардын
суммасы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептѳѳ

ставкалары боюнча, эгерде аталган суммаларга карата бажы аймагында кайра
иштетүү бажы режимине товарларды коюуда тѳлѳѳ мѳѳнѳтү кийинкиге
жылдырылган болсо, алардан алынган пайыздар тѳлѳнѳт.

2. Таламдаш жактын суроо-талабы боюнча бажы аймагында кайра иштетүү бажы
режиминин шартын колдонууга эркин жүгүртүү үчүн чыгарылган товарларга

карата жол берилет. Аталган учурда бажы органдары, эгерде кайра иштетүү

продуктулары товарлар бажы органдары тарабынан идентификацияланышы

мүмкүн болгон шартта чет ѳлкѳлүк товарлар эркин жүгүртүү үчүн чыгарылган

күндѳн баштап бир жылдын ичинде кайра иштетүү продуктулары ташылып кетсе,
ошондой эле ушул главада белгиленген башка талаптар жана шарттар

сакталганда, товарларды ташып келүүдѳ тѳлѳнгѳн бажы алымдарынын,
салыктарынын суммасын кайра кайтарат.

Ушул пункттун жоболору Кыргыз Республикасынын бажы аймагына ташып

келинген кайра иштетүү продуктулары болгон товарларды, эквиваленттик чет
ѳлкѳлүк товарларды ташып кетүүдѳ да колдонулушу мүмкүн.

124124-статья. Бажы режиминин шарттарын сактабай койгондук үчүн жоопкерчилик
Бажы режиминин шарттарын сактабай койгондук үчүн жоопкерчиликти, ошондой

эле ушул Кодекстин 221-статьясынын 3-пунктуна ылайык бажы тѳлѳмдѳрүн тѳлѳѳ
үчүн жоопкерчиликти бажы аймагында кайра иштетүүгѳ контролдук иш ачылган
жак тартат.

Эгерде бажы аймагында кайра иштетүүгѳ контролдук иш ушул Кодекстин 119-

статьясынын 6-пунктуна ылайык башка жакка карата колдонулса, мындай ѳткѳрүп
берүүгѳ бажы органы уруксат берген күндѳн баштап бажы режиминин шарттарын
сактабай койгондук үчүн жоопкерчиликти аталган жак тартат.
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Товарларды бажы контролдугу астында кайра иштетүү
иштетүү
125125-статья. Бажы режиминин мазмуну
Товарларды бажы контролдугунда кайра иштетүү - мында кийин эркин жүгүртүүгѳ

чыгаруу үчүн кайра иштетүү продуктуларын чыгаруу менен чет ѳлкѳлүк товарлар
Кыргыз Республикасынын бажы аймагында бажы алымдарын, салыктарын
албастан жана тарифтик эмес жѳнгѳ салуу чараларын колдонбостон
пайдаланылуучу бажы тартиби.

126126-статья. Товарларды
Товарларды бажы режиминин астына коюу шарты
1. Бажы контролдугу астында бажы режиминин алдында товарларды кайра

иштетүүгѳ жайгаштырууда ушул Кодекстин 129-статьясына ылайык бажы органы
тарабынан контролдук иш ачылат.

2. Бажы коытролдугу астында кайра иштетүүгѳ уруксат кылынат, эгерде:
бажы органдары чет ѳлкѳлүк товарларды кайра иштетүү продуктусында
идентификациялай алса;

экономикалык пайдалуу ыкма менен продуктуну кайра иштетүүдѳ алгачкы абалын
калыбына келтирүүгѳ болбосо.

Бажы контролдугу астында кайра иштетүү бажы режимине ушул Кодекстин 286-

статьясына ылайык декларант катары чыга алган, анын ичинде товардын менчик

ээси болуп саналбаган кандай гана таламдаш жак болбосун арыз бериши мүмкүн.
3. Бажы контролдугу астында кайра иштетүү бажы режиминин алдына мурда
башка режимдин алдына коюлган товарлар коюлушу мүмкүн.

127127-статья. Товарларды кайра иштетүү
иштетүү боюнча операциялар
Бажы контролдугу астында кайра иштетүүнүн бажы режиминде товарларды кайра
иштетүү боюнча операциялар тѳмѳнкүлѳрдү камтыйт:
1) товарларды кайра иштетүү же иштетүү;

2) товарларды монтаждоону, кураштырууну же ажыратууну кошуп алуу менен
жеңе товарларды чыгаруу.

128128-статья. Товарларды кайра иштетүү
иштетүү мѳѳн
ѳѳнѳтү
1. Товарларды бажы контролдугу астында кайра иштетүү мѳѳнѳтү бажы

органдары тарабынан белгиленет жана эки жылдан ашышы мүмкүн эмес.

Кайра иштетүү мѳѳнѳтүнүн ѳтүшү товарларды бажы контролдугу астында кайра
иштетүү бажы режими алдына коюлган күндѳн башталат, ал эми товарларды

майда партиялар менен ташып келүүдѳ - товарлардын биринчи партиясы келген
күндѳн башталат.

2. Товарларды бажы контролдугу астында кайра иштетүү мѳѳнѳтүн белгилѳѳдѳ
товарларды кайра иштетүү процессинин узактыгы эске алынат.

3. Таламдаш жактын жүйѳлүү суроо-талабы боюнча бажы контролдугу астында
товарларды кайра иштетүүтѳ белгиленген мѳѳнѳт, эгерде кайра иштетүүгѳ
контролдук иш ачылган адам ушул главада белгиленген талаптарды жана

шарттарды бузбастан ага кѳзкаранды болбогон себептер боюнча белгиленген
мѳѳнѳттѳ бажы режиминин иши бүткѳрүлбѳй калса узартылып коюлат.

129129-статья. Бажы контролдугу астында товарларды кайра иштетүү
иштетүү боюнча

контролдук иш

1. Товарларды кайра иштетүүгѳ контролдук иш алдынала бажы органы тарабынан
ата мекендик жакка, эгерде ал товарларга карата ушул Кодекстин 126-статьясына

ылайык товарларды бажы контролдугу астында кайра иштетүү бажы режими
колдонулушу мүмкүн болсо, берет.

2. Контролдук иш тѳмѳнкүлѳрдү камтыйт:

чет ѳлкѳлүк товардын жана аны кайра иштетүү продуктуларынын сыпатталышы,
сапаты жана саны;

товарларды кайра иштетүү боюнча операциялар жана аны бүткѳрүү ыкмалары;
чыгуу ченеми;

кайра иштетүүнүн мѳѳнѳтү.

3. Бажы контролдугу астында кайра иштетүүгѳ контролдук иш товарды кайра
иштетүүнүн белгиленген мѳѳнѳт ичинде колдонулат.

4. Бажы контролдугу астында кайра иштетүүгѳ контролдук иштин мѳѳнѳтү ичинде
башка ата мекендик жакка, бажы контролдугу астында кайра иштетүүнүн бажы

режиминин шарттарын андан ары сактоо боюнча бажы органдарынын алдында
ошол жак ѳзүнѳ милдеттенме алуу шарты менен колдонулушу мүмкүн. Аталган

учурда бажы контролдугу астында кайра иштетүүгѳ алгачкы жолу контролдук иш
ачылган жакка карата бажы режимине ылайык бул жак товарларды пайдаланган
мезгилде бажы режиминин шарттарын аткаргандыгы жѳнүндѳ бажы органына
отчет берүүгѳ, ошондой эле, эгерде ушул Кодекске ылайык ошол мезгил үчүн

бажы тѳлѳмдѳрүн тѳлѳѳ милдети келип чыкса, бажы тѳлѳмдѳрүн тѳлѳѳгѳ тийиш.
130130-статья. Таштандылар жана калдыктар
Кайра иштетүүнүн натыйжасында түзүлгѳн таштандыларга, ошондой эле ташылып
келген чет ѳлкѳлүк товарлардын кайра иштетилбеген калдыктарына карата,
эгерде алар ушундай абалында Кыргыз Республикасынын бажы аймагына
ташылып келинген болсо, аталган калдыктар жана таштандылар Кыргыз

Республикасынын бажы аймагынан тышкары жерлерге ташылып кеткен же кийин
алар коммерциялык максатта пайдаланууга болгудай абалда кайра

иштетилгенден тышкаркы учурларда, бажы алымдары, салыктары тѳлѳнүүгѳ
жатат.

131131-статья. Бажы режимин аяктоо
Бажы контролдугу астында кайра иштетүүнүн бажы режими эркин жүгүртүү үчүн
кайра иштетилген продуктуларды чыгаруу, болбосо башка бажы режиминин
алдына коюу менен аяктайт. Эркин жүгүртүү үчүн кайра иштетилген

продуктуларды чыгарууда бажы алымы, салыгы кайра иштетилүүчү продуктуларга
карата колдонулуучу чендик негизинде эсептелинет. Кайра иштетилген

продуктулардын бажы наркы жана салыгы эркин жүгүртүү үчүн чыгаруунун бажы
режимине арыз берилген күнгѳ карата аныкталат.

132132-статья. Бажы режиминин шарттарын сактабай койгондук үчүн жоопкерчилик
Бажы режиминин шарттарын сактабай койгондук үчүн жоопкерчиликти, ошондой

эле ушул Кодекстин 221-статьясынын 3-пунктуна ылайык бажы тѳлѳмдѳрүн тѳлѳѳ
үчүн жоопкерчиликти бажы контролдугу астында кайра иштетүүгѳ карата
контролдук иш ачылган жак тартат.
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Бажы аймагынан тышкары кайра иштетүү
иштетүү
133133-статья. Бажы режиминин мазмуну
1. Бажы аймагынан тышкары кайра иштетүү-товарларды кайра иштетүү жана

кийин башка бажы режимине жайгаштыруу максатында Кыргыз Республикасынын

бажы аймагынан тышкары жѳнгѳ салуунун тарифтик эмес чараларын колдонуусуз
пайдаланылган, бажы алымдарын, салыктарды тѳлѳѳдѳн толук же жарым-

жартылай бошотуу, жана аларга карата тышкы соода ишин мамлекеттик жѳнгѳ

салуу жѳнүндѳгү Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жѳнгѳ салуунун
тарифтик эмес чараларын колдонуу менен продуктуларды кайра иштетүү бажы
режими.

2. Бажы аймагынан тышкары кайра иштетүү бажы режимине ылайык товарларды
ташып кетүүдѳ ички салыктарды тѳлѳѳдѳн бошотуу, аларды кайра кайтаруу же
ордун толтуруу жүргүзүлбѳйт.

134134-статья. Товарларды бажы режиминин алдына коюу шарттары
1. Товарларды бажы аймагынан тышкары кайра иштетүүнүн бажы режимине

жайгаштырууда бажы органдары тарабынан ушул Кодекстин 138-статьясына
ылайык контролдук иш ачылат.

2. Бажы аймагынан тышкары кайра иштетүү бажы режиминин алдына товарларды
жайгаштыруу үчүн товарлар эркин жүгүртүүдѳ турган статуска ээ болууга тийиш.

3. Эгерде бажы органдары Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин

нускамасы менен аныкталган талаптарга жана шарттарга ылайык кайра иштетүү
продуктуларындагы ташып келинген товарларды идентификациялай алса, бажы
аймагынан тышкары кайра иштетүүгѳ уруксат кылынат.

4. Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү ата мекендик товар ѳндүрүүчүлѳрдүн

кызыкчылыктарын коргоого негизденүү менен бажы аймагынан тышкары кайра

иштетүү бажы режиминин алдына айрым товарларды жайгаштырууга тыюу салып
жана чектѳѳ коюуга укуктуу.

5. Бажы аймагынан тышкары кайра иштетүү бажы режимине ушул Кодекстин 286статьясына ылайык декларант катары чыга алган, анын ичинде товардын менчик
ээси болуп саналбаган кандай гана таламдаш жактар болбосун арыз бериши
мүмкүн.

135135-статья. Товарларды кайра иштет
иштетүү
штетүү боюнча операциялар
1. Товарларды кайра иштетүү боюнча операцияларга тѳмѳнкүлѳр кирет:
1) товарларды ѳздѳрү кайра иштетүү жана иштетүү;

2) товарларды монтаждоону, кураштырууну же ажыратууну кошуп алуу менен
жеңе товар чыгаруу;

3) товарларды калыбына келтирүү, иретке келтирүү, курамдык бѳлүктѳрүн
алмаштырууну кошуп алуу менен товарларды ремонттоо;

2. Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү бажы аймагынан тышкары кайра иштетүү

бажы режимине ылайык айрым товарлар менен ѳзүнчѳ операцияларды жасоого
тыюу салууга же чектѳѳгѳ укуктуу.

136136-статья. Товарларды кайра иштетүү
иштетүү мѳѳн
ѳѳнѳтү
1. Бажы аймагынан тышкары товарларды кайра иштетүү мѳѳнѳтү бажы органдары
тарабынан белгиленет жана эки жылдан ашышы мүмкүн эмес.

Кайра иштетүү мѳѳнѳтүнүн ѳтүшү товарларды бажы аймагынан тышкары кайра

иштетүү бажы режиминин алдына коюлган күндѳн башталат, ал эми товарларды

ѳзүнчѳ партиялар менен ташып келүүдѳ - товарлардын биринчи партиясы келген
күндѳн башталат.

2. Бажы аймагынан тышкары товарларды кайра иштетүү мѳѳнѳтүн белгилѳѳдѳ

товарларды кайра иштетүү процессинин узактыгы жана аларды ташып келүү эске
алынат.

3. Таламдаш жактын жүйѳлѳштүрүлгѳн суроо-талабы боюнча бажы органы бажы

аймагынан тышкары кайра иштетүү мѳѳнѳтүн, эгерде кайра иштетүүгѳ контролдук
иш ачылган жак ушул главада белгиленген талаптарды жана шарттарды

бузбастан, ага байланышпаган себептерден улам белгиленген мѳѳнѳттѳ бажы
режимин аяктай албаса, узартылат.

137137-статья. Бажы максаттарында кайра иштетүү
иштетүү продуктуларынын чыгуу

ченемдери

1. Бажы органдары, эгерде бажы контролунун максаттары үчүн зарыл деп

таанылса же эгерде бул кайра иштетүү боюнча операцияларды жүзѳгѳ ашырууга
кѳмѳктѳшсѳ, кайра иштетүү продуктуларынын чыгуу ченемдерин белгилейт.
2. Кайра иштетүү продуктуларынын сыпатталышы, саны жана сапаты чыгуу
ченемдери белгиленгенден кийин так аныкталат.

3. Чыгуу ченемин белгилѳѳдѳ бажы органдары эксперттик уюмдардын кайра

иштетүүнүн айкын технологиялык процесстерине негизделген корутундуларын
эске алат.

138138-статья. Бажы аймагынан тышкары товарларды кайра иштетүү
иштетүү боюнча

контролдук
контролдук иш

1. Товарларды бажы аймагынан тышкары товарларды кайра иштетүүгѳ карата

контролдук иш бажы органы тарабынан, ата мекендик жакка карата бажы органы
тарабынан ачылат, эгерде ушул Кодекстин 134-статьясына ылайык товарларга
бажы аймагынан тышкары кайра иштетүү бажы тартиби колдонулушу мүмкүн
болсо.

2. Контролдук иш тѳмѳндѳгүлѳрдү камтыйт:

товарлардын жана аларды кайра иштетүүнүн продуктуларынын сыпаттамасын,
сапатын жана санын;

товарларды кайра иштетүү операциясын жана алар жасалган ыкмаларды;
чыгуу ченемин;

кайра иштетүү мѳѳнѳтүн.

3. Кайра иштетүүгѳ карата контролдук иш товарларды кайра иштетүүнүн
белгиленген мѳѳнѳтү ичинде колдонулат.

139139-статья. Кайра иштетүү
иштетүү продуктуларын бажы алымдарынан, салыктардан

бошотуу

1. Эгерде кайра иштетүүнүн максаты ташылып кеткен товарларды кепилдик

(акысыз) ремонттоо болуп саналса, кайра иштетүү продуктулары бажы
алымдарынан, салыктарды тѳлѳѳдѳн толук бошотулат. Мурда Кыргыз

Республикасынын бажы аймагында эркин жүгүртүү үчүн чыгарылган товарлар,
бажы алымдарын, салыктарды тѳлѳѳдѳн толук бошотулбайт, эгерде эркин

жүгүртүү үчүн чыгарууда ремонтко себеп болгон кемтик бар экендиги эске алынса.
2. Калган учурларда кайра иштетүү продуктулары ушул статьяга ылайык акцизден
тышкары бажы алымдарын, салыктарды тѳлѳѳдѳн жарым-жартылай бошотулат:

- адвалордук же комбинацияланган бажы алымдарынын, салыктарынын ставкасын
колдонууда бажы алымдарынын, салыктардын суммасын эсептѳѳ үчүн

товарларды кайра иштетүү боюнча операциялардын наркы негиз болуп саналат,
ал Кыргыз Республикасынын бажы аймагына ташып келинген кайра иштетүү

продуктуларынын бажылык наркы менен кайра иштетүү үчүн ташылып кеткен

товарлардын бажылык наркынын ортосундагы айырмачылык менен аныкталат.
Бажы алымдарынын, салыктарынын ѳзгѳчѳлүү ченемдерин колдонууда бажы

алымдарынын, салыктардын суммаларын эсептѳѳ үчүн негиз болуп кайра иштетүү
боюнча операциялардын наркына барабар келген кайра иштетүү

продуктуларынын саны эсептелет. Бажы алымдарыныы, салыктарынын

суммаларын эсептѳѳ максатында товарлардын санын аныктоонун усулу Кыргыз
Республикасынын Финансы министрлигинин нускамасы менен аныкталат.
- кайра иштетүү продуктуларына карата акциздер, кайра иштетүү боюнча

операциялар ташылып кеткен товарларды ремонттоо болуп саналгандан

тышкаркы учурларда толук кѳлѳмүндѳ тѳлѳнѳт. Аталган учурда акциздер ушул
пункттун экинчи жана үчүнчү абзацтарында каралган тартипте эсептелет.
140140-статья. Бажы режимин аяктоо
1. Ушул Кодекстин 136-статьясына ылайык белгиленген бажы аймагынан тышкары

кайра иштетүү мѳѳнѳтү бүткѳн күндѳн кечиктирилбестен кайра иштетүү
продуктулары башка бажы режимине билдирүүгѳ тийиш.

2. Бажы органдарынын уруксаты менен бажы аймагынан тышкары кайра

иштетүүнүн бажы режими Кыргыз Республикасынын бажы аймаганан тышкары
ташылып кеткен товарларды кайра ташып келүү (реимпорт) же аталган

товарларды ушул Кодексте белгиленген талаптарды жана шарттарды сактоо

менен башка бажы режиминин алдына коюу аркылуу аякташы мүмкүн. Эгерде

Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык ташылып кеткен
товарлар же аларды кайра иштетүүнүн продуктулары милдеттүү түрдѳ кайра
ташылып келе турган болсо, бажы аймагынан тышкары кайра иштетүү бажы

режимин, башка бажы режимине ѳзгѳртүүгѳ жол берилбейт. Бажы аймагынан
тышкары кайра иштетүүнүн бажы режимин башка бажы режимине ѳзгѳртүүгѳ
товарларды бажы органына иш жүзүндѳ кѳрсѳтүүсүз жол берилбейт.

141141-статья. Бажы режиминин шарттарын сактабагындык үчүн жоопкерчилик
Бажы режиминин шарттарын сактабагындык үчүн жоопкерчиликти, ошондой эле

ушул Кодекстин 221-статьясынын 3-пунктуна ылайык бажы тѳлѳмдѳрүн тѳлѳѳ үчүн
жоопкерчиликти кайра иштетүүгѳ контролдук иш ачылган жак тартат.
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об отходах производства и потребления
Принят Законодательным собранием

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
18 октября 2001 года

Настоящий Закон определяет государственную политику в области обращения с

отходами производства и потребления и призван содействовать предотвращению
отрицательного воздействия отходов производства и потребления на

окружающую среду и здоровье человека при обращении с ними, а также
максимальному вовлечению их в хозяйственный оборот в качестве
дополнительного источника сырья.

Раздел I

Общие положения
Статья 1. Законодательство Кыргызской Республики об отходах производства и

потребления
потребления

1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в процессе
образования, сбора, хранения, использования, обезвреживания,

транспортирования и захоронения отходов производства и потребления (далее отходы), а также государственного управления, надзора и контроля в области
обращения с отходами.

2. Отношения в области обращения с отходами регулируются настоящим Законом
и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, а также
международными договорами.

3. Обращение с радиоактивными отходами, выбросы вредных веществ в
атмосферу и их сброс в водные объекты регулируются специальным
законодательством.

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие термины и определения:

захоронение отходов - изоляция отходов, направленная на предотвращение
попадания загрязняющих веществ в окружающую среду и исключающая
возможность дальнейшего использования этих отходов;

использование отходов - применение отходов для производства продукции и
выполнения работ (услуг) или получения энергии;

компетентный орган - государственный орган по охране окружающей среды,

который в соответствии с Положением о нем наделяется полномочиями по охране
окружающей среды и природных ресурсов и осуществляет координацию
деятельности в области обращения с отходами;

лимит размещения отходов - предельное количество отходов, разрешенное для
размещения и установленное для юридических или физических лиц на
определенный срок с учетом экологической обстановки в регионе;

малоотходная технология - процесс производства продукции, при котором при
производстве единицы продукции образуется меньшее количество отходов по
сравнению с существующими традиционными способами получения этой
продукции;

обезвреживание отходов - обработка (в том числе сжигание) отходов на

специализированных установках, приводящая к уменьшению их опасного
воздействия на окружающую среду и человека;

обращение с отходами - все виды деятельности, связанные со сбором,

хранением, использованием, обезвреживанием, транспортированием и
захоронением отходов;

объект размещения отходов - полигоны, накопители, свалки, шламохранилища,
хвостохранилища, отвалы горных пород и другие специально оборудованные
места для хранения и захоронения отходов;

опасные отходы - отходы (кроме радиоактивных), содержащие в своем составе

вещества, которые обладают одним из опасных свойств (таким, как токсичность,
инфекционность, взрывчатость, воспламеняемость, высокая реакционная
способность) и присутствуют в таком количестве и в таком виде, что

представляют непосредственную или потенциальную опасность для здоровья

людей или окружающей среды как самостоятельно, так и при вступлении в контакт
с другими веществами;

отходы производства - остатки материалов, сырья, полуфабрикатов,

образовавшиеся в процессе производства продукции или выполнения работ и

утратившие полностью или частично свои потребительские свойства, а также
сопутствующие вещества, образующиеся в процессе производства и не
находящие применения в этом производстве;

отходы потребления - изделия, материалы и вещества, утратившие свои

потребительские качества вследствие их физического или морального износа. К
отходам потребления также относятся твердые бытовые отходы, которые
возникают в процессе жизнедеятельности людей;

паспорт отходов - документ, удостоверяющий количественную и качественную
характеристику отходов;

размещение отходов - любая операция по хранению и захоронению отходов;
трансграничная перевозка отходов - любая перевозка отходов из района,
находящегося под юрисдикцией другого государства, в/или через район,
находящийся под юрисдикцией Кыргызской Республики;

хранение отходов - содержание отходов в специально оборудованных

накопителях до их извлечения с целью захоронения, обезвреживания или
использования;

экологическая экспертиза - определение уровня экологического риска и опасности
намечаемых решений, реализация которых прямо или косвенно окажет влияние
на состояние окружающей среды и природных ресурсов.

Статья 3. Основные принципы государственной политики в области обращения

с отходами

Основными принципами государственной политики в области обращения с
отходами являются:

приоритетность внедрения малоотходных технологических процессов;

использование механизмов экономического стимулирования для вовлечения в
хозяйственный оборот отходов;

неотвратимость наступления ответственности за нарушение требований
природоохранного и санитарного законодательства;

обязательность проведения государственной экологической экспертизы при
принятии решений по обращению с отходами;

свободный доступ в соответствии с законодательством Кыргызской Республики к
информации в области обращения с отходами;

принятие решений, затрагивающих интересы населения, с учетом защиты
национальных интересов.

Раздел II

Полномочия государственных органов в области обращения с отходами
Статья 4. Полномочия
Полномочия местных органов государственной власти
К полномочиям местных государственных администраций и органов местного
самоуправления в области обращения с отходами относятся:

осуществление мер по предотвращению катастроф, аварий, связанных с
отходами;

осуществление мер по ликвидации последствий катастроф, аварий, связанных с
отходами;

разработка и реализация региональных, а также выполнение государственных
программ в области обращения с отходами;

контроль деятельности предприятий и организаций, находящихся на их
территории, в области обращения с отходами;

организация сбора средств юридических и физических лиц, местного бюджета и

внебюджетных фондов для финансирования строительства новых, расширения и
реконструкции действующих объектов по обработке, переработке и захоронению
отходов;

организация рациональной системы сбора отходов, предусматривающей

раздельный сбор компонентов (пищевые отходы, цветные и черные металлы,

текстиль, стекло, бумага и т.п.), хранение, регулярный вывоз, обезвреживание,
утилизацию отходов, а также рекультивацию подведомственной территории;

обеспечение населения информацией по обращению с отходами, о состоянии их
хранения и переработке в регионе.

Статья 5. Полномочия компетентного органа
К полномочиям компетентного органа относятся:

проведение государственной экологической экспертизы документации, связанной
с обращением с отходами;

разработка правил и норм, регламентирующих порядок экологически безопасного

обращения с отходами и устанавливающих требования безопасности отходов для
окружающей среды и здоровья человека;

организация ведения государственного кадастра отходов;

организация ликвидации отходов за счет их владельцев вместе с предъявлением
требований о возмещении ущерба, причиненного отходами;

контроль и надзор за деятельностью государственных органов, органов местного
самоуправления, юридических и физических лиц в области обращения с
отходами;

осуществление международного сотрудничества в области обращения с

отходами, изучение, обобщение и распространение международного опыта;

обеспечение доступа общественности к информации по обращению с отходами.

Раздел III Требования при обращении с отходами
отходами
Статья 6. Требования при проектировании, строительстве и реконструкции

предприятий, сооружений и иных объектов

При проектировании, строительстве и реконструкции действующих предприятий,

сооружений, мусороперерабатывающих заводов, полигонов по обезвреживанию и
утилизации токсичных отходов и иных объектов юридические и физические лица
обязаны:

соблюдать установленные стандарты, нормы и иные нормативы качества
окружающей среды в области обращения с отходами;

иметь положительное заключение государственной экологической экспертизы на
проекты и другую документацию, регламентирующую деятельность, связанную с
обращением с отходами до начала реализации проекта.

Статья 7. Требования при эксплуатации действующих производств
1. Юридические и физические лица в ходе эксплуатации действующих
производств обязаны:

проводить инвентаризацию образовавшихся отходов и представлять достоверную
информацию в статистические и компетентный органы;

осуществлять производственный контроль в области обращения с отходами;

предоставлять компетентному органу необходимую информацию по обращению с
отходами;

соблюдать требования по предупреждению аварийных ситуаций;

при возникновении чрезвычайных ситуаций с отрицательными экологическими

последствиями немедленно информировать об этом компетентный орган, органы
местного самоуправления и население;

при трансграничных перевозках отходов руководствоваться требованиями

Базельской конвенции о контроле за трансграничными перевозками опасных

отходов и их удалением, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов.
2. Эксплуатация производств, в которых образуются опасные отходы, не
удаляемые экологически безопасными способами, запрещается.
Статья 8. Требования к размещению отходов
1. Запрещается самовольное размещение отходов, которые могут быть

источниками загрязнения окружающей среды, а также сжигание их на территории
предприятий, учреждений, организаций и населенных пунктов.

2. Отходы, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, подлежат

уничтожению, переработке, очистке, хранению либо захоронению на специальных
полигонах или в других отведенных местах размещения отходов, или сжиганию в
специальных установках.

3. Выбор места строительства объектов для размещения отходов определяется
местными органами государственной власти (в необходимых случаях с учетом

общественного мнения) в соответствии с требованиями компетентного органа на

основании экологических, геологических, гидрологических и других исследований
при положительном заключении государственной экологической экспертизы и в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

4. Места захоронения отходов вносятся в государственный кадастр отходов.

5. При захоронении отходов ведение мониторинга мест захоронения является

обязательным. Мониторинг осуществляется собственником объекта размещения
отходов в порядке, согласованном с компетентным органом.

6. Собственник объекта размещения отходов после окончания эксплуатации этого
объекта (или участка) обязан проводить мероприятия по восстановлению
нарушенных земель (участков).

Статья 9. Требования
Требования к очистке населенных пунктов от отходов
1. Территория населенного пункта должна регулярно очищаться от отходов.

2. Организация рациональной системы сбора отходов, предусматривающей

раздельный сбор ценных компонентов, их временное хранение, регулярный вывоз
и обезвреживание, определяется органами местного самоуправления и должна

соответствовать требованиям санитарных правил, гигиенических и экологических
нормативов.

3. Контроль за соблюдением установленных правил и норм содержания

территорий населенных пунктов обеспечивают органы местного самоуправления
и органы, осуществляющие государственный контроль в области охраны
окружающей среды и санитарно-эпидемиологический надзор.

Статья 10. Требования при обращении с опасными отходами
1. Юридические и физические лица, деятельность которых связана с

образованием опасных отходов, обязаны при обращении с ними обеспечить

надежную защиту окружающей среды и населения от их вредного воздействия.
2. Все опасные отходы по степени их вредного воздействия на человека и
окружающую среду подразделяются на классы.

3. Класс опасности отходов определяется их производителями в соответствии с
нормативными документами, утверждаемыми государственными органами по
охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологическому, горному и
техническому надзору, в пределах их компетенции.

4. Размещение опасных отходов допускается только в специально оборудованных
для этих целей сооружениях.

5. Юридические и физические лица, осуществляющие обращение с опасными
отходами, обязаны вести учет опасных отходов в порядке, установленном
органом государственной статистики и компетентным органом.
Статья 11. Требования к транспортировке опасных отходов
1. Транспортирование опасных отходов допускается только специально
оборудованными транспортными средствами.

2. Порядок транспортирования отходов на конкретных видах транспорта

(автомобильном, железнодорожном, водном и др.), требования к выполнению
погрузочно-разгрузочных работ и другие необходимые требования по

обеспечению экологической безопасности определяются соответствующими
нормативными документами.

3. С момента погрузки отходов на транспортное средство и приемки их

организацией или физическим лицом, осуществляющим транспортировку отходов,
и до выгрузки их в установленном месте из транспортного средства юридическую
ответственность за безопасное обращение с ними несет транспортная
организация, которой принадлежит данное транспортное средство.

Статья 12. Трансграничная перевозка отходов
1. Ввоз отходов на территорию Кыргызской Республики с целью их размещения
запрещается.

2. Порядок государственного регулирования трансграничных перевозок опасных и
других отходов устанавливается Правительством Кыргызской Республики.

3. Контроль за вывозом (ввозом) опасных и других отходов обеспечивается
государственными органами исполнительной власти, осуществляющими
таможенный, экологический и санитарно-эпидемиологический контроль.
Статья 13. Лицензирование деятельности по обращению с отходами
Деятельность юридических и физических лиц, связанная с обращением с

отходами, подлежит лицензированию в соответствии с Законом Кыргызской
Республики "О лицензировании".

Раздел IV Контроль за обращением с отходами
Статья 14. Государственный контроль за обращением с отходами
1. Государственный контроль за обращением с отходами осуществляется
компетентным органом.

2. Государственный контроль в области обращения с отходами включает в себя:
контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами требований
законодательства по обращению с отходами, в том числе предусмотренных
международными соглашениями и договорами, выявление нарушений этих
требований и принятие мер по их устранению;

контроль за выполнением природоохранных, санитарных и экологических
нормативов при обращении с отходами;

контроль за достоверностью представляемой информации и отчетности об
отходах;

сбор, обработку и анализ информации по обращению с отходами;

анализ существующих производств, выявление возможностей и способов

снижения объемов и степени опасности образующихся отходов, контроль за
более полным вовлечением их в хозяйственный оборот в качестве сырья;
привлечение в установленном порядке виновных лиц к ответственности,

применение штрафных санкций, предъявление исков о возмещении ущерба,

причиненного окружающей среде и здоровью человека в результате нарушения
законодательства об отходах;

принятие решений об ограничении, приостановлении, прекращении деятельности
в области обращения с отходами;

контроль за обеспечением свободного доступа населения к информации по
обращению с отходами.

3. Органы местного самоуправления осуществляют контроль за обращением с

отходами в пределах полномочий, установленных статьей 4 настоящего Закона.

4. Решения органов, осуществляющих государственный контроль при обращении

с отходами, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством
Кыргызской Республики.

Статья 15. Производственный контроль за обращением с отходами
Организации, осуществляющие хозяйственную деятельность, связанную с
отходами, организуют и осуществляют производственный контроль за

обращением с отходами, целью которого является проверка выполнения

экологических, санитарных и иных требований по обращению с отходами в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Статья 16. Общественный контроль за обращением с отходами
Общественный контроль за обращением с отходами осуществляется

общественными объединениями в соответствии с их уставами, трудовыми

коллективами или гражданами - в порядке, предусмотренном законодательством
Кыргызской Республики, и включает в себя проверку соблюдения требований

настоящего Закона органами государственной власти, местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами.

Раздел V Нормирование, государственный учет и экономическое регулирование
при обращении с отходами

Статья 17. Нормирование обращения с отходами
1. Юридические и физические лица обязаны руководствоваться нормативными
правовыми актами Кыргызской Республики, регулирующими обращение с
отходами.

2. Нормативы предельного количества размещения отходов и предельного

содержания токсичных веществ в них устанавливаются на уровне, при котором

размещение отходов и токсичные вещества, содержащиеся в них, не приведут к
превышению нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих
веществ в окружающей среде.

Статья 18. Государственный учет в области обращения
обращения с опасными отходами
1. Юридические и физические лица, имеющие отношение к образованию опасных
отходов, ведут их первичный количественный и качественный учет.

2. Государственный учет в области обращения с опасными отходами

осуществляется по единой системе в порядке, установленном органом
государственной статистики, обеспечивая полноту и достоверность

представляемой информации. Юридические и физические лица осуществляют

учет и представляют органам статистики и компетентному органу отчет о наличии,
образовании и использовании опасных отходов собственного производства, а
также отходов, поступающих со стороны, в установленном порядке.

3. Порядок первичного учета в области обращения с опасными отходами
устанавливается компетентным органом, а порядок официального

статистического учета - органом государственной статистики по согласованию с
компетентным органом.

Статья 19. Государственный кадастр отходов

1. Систематизированный свод данных по учету отходов формируется в
государственный кадастр.

2. Кадастр отходов ведется компетентным органом по единой методологии на

основе государственных классификаторов, технико-экономической и социальной
информации.

3. Порядок ведения кадастра отходов и его содержание определяются
компетентным органом.

Статья 20. Экономическое
Экономическое регулирование в области обращения с отходами
1. Экономическое регулирование в области обращения с отходами

устанавливается на основе взимания платы за размещение отходов с учетом их
объема, класса опасности и нормативов размещения.

Плата за размещение отходов сверх установленных лимитов взимается с
соответствующим изменением.

2. Средства, поступившие от взимания платы за размещение отходов,

направляются в систему государственных экологических фондов и используются
на природоохранные мероприятия.

3. Механизм и меры экономического стимулирования в области обращения с
отходами, порядок взимания и определения размеров платы за размещение
отходов устанавливаются законодательством Кыргызской Республики.
Раздел VI

Ответственность за нарушение законодательства об
об отходах
Статья 21. Ответственность за нарушение законодательства об отходах
1. К правонарушениям законодательства об отходах производства и потребления
относятся:

несоблюдение требований настоящего Закона, международных соглашений и
договоров;

несоблюдение стандартов, норм и иных нормативов качества окружающей среды
при обращении с отходами;

причинение вреда окружающей среде и здоровью населения, а также имуществу
юридических и физических лиц при обращении с отходами;

невыполнение требований первичного учета, несвоевременное представление
или предоставление недостоверной информации по обращению с отходами в
соответствующие органы государственного контроля и надзора;

отсутствие положительного заключения государственной экологической
экспертизы на документацию по обращению с отходами;

размещение отходов в местах, не предназначенных специально для этих целей;
невыполнение предписаний государственных органов контроля и надзора;
нарушение порядка трансграничной перевозки отходов;

нарушение требований по ведению мониторинга и рекультивации мест
захоронения отходов;

нарушение установленного порядка очистки населенных пунктов от отходов;
нарушение установленного порядка транспортирования отходов.

2. Физические и юридические лица, виновные в нарушении законодательства об
отходах производства и потребления, несут ответственность в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.

3. Привлечение к ответственности не освобождает юридических и физических лиц
от возмещения ущерба, причиненного здоровью и/или имуществу граждан, других
юридических лиц и окружающей среде.

4. Загрязнение, происшедшее в результате нарушения требований настоящего
Закона, ликвидируется лицом, допустившим указанное нарушение.
Статья 22. Разрешение споров
Споры в области обращения с отходами разрешаются в порядке, установленном
законодательством Кыргызской Республики.

Межгосударственные споры разрешаются в соответствии с нормами
международного права.

Статья 23. Международные договоры
Если международным соглашением или договором, ратифицированным
Кыргызской Республикой, предусмотрены иные требования чем те, что

содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного
договора.

Раздел VII

Заключительные положения
Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с момента опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 21 ноября 2001 года N 83
Правительству Кыргызской Республики в трехмесячный срок привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Президент Кыргызской Республики А.Акаев

г. Бишкек от 16 июня 1999 года N 53
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об охране окружающей среды

(В редакции Законов КР от 4 февраля 2002 года № 22, 11 июня 2003 года № 101,
11 августа 2004 года № 113, 6 августа 2005 года № 124)

Принят Законодательным собранием

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 13 мая 1999 года

Природа и ее компоненты являются национальным достоянием Кыргызской
Республики, одними из основных факторов ее устойчивого социальноэкономического развития.

Настоящий Закон определяет политику и регулирует правовые отношения в
области природопользования и охраны окружающей среды в Кыргызской
Республике.

Раздел I

Общие положения
Статья

1.

Законодательство

окружающей среды

Кыргызской

Республики

об

охране

Отношения в области охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов регулируются Конституцией Кыргызской Республики,

настоящим Законом, другими законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

воспроизводство природных ресурсов - совокупность научных, организационных,
экономических и технических мер, направленных на восполнение и увеличение
природных ресурсов или усиление полезных свойств природных объектов;
восстановление природных ресурсов - организационно-технические,

экономические и иные меры по восполнению природных ресурсов или усилению

полезных свойств природных объектов, утраченных в результате антропогенного
воздействия либо стихийных сил природы;

вред окружающей среде - негативные изменения в состоянии окружающей среды,
вызванные деятельностью человека, в результате загрязнения среды, истощения
природных ресурсов, повреждения, разрушения экологических систем природы,
создающие реальную угрозу здоровью и жизни человека, растительному и
животному миру, материальным ценностям;

выброс, сброс вредных веществ - выход во внешнюю среду (в атмосферный
воздух, в водные объекты, землю) загрязняющих веществ от какого-либо
источника загрязнения;

животный мир - охраняемый законом природный объект (ресурс), включающий

насекомых, пресмыкающихся, зверей, птиц, рыб и других животных, находящихся
в состоянии естественной свободы, и выполняющий экологические,
экономические и культурно- оздоровительные функции;

зоны защитные (в области окружающей среды) - часть естественного (земельного,
водного, недренного) пространства, наделенная по закону режимом особой

охраны в целях предупреждения от вредного воздействия хозяйственной
деятельности либо стихийных сил природы;

зоны зеленые - разновидность защитных зон, часть земельного пространства,
занятая лесной, защитно-озеленительной растительностью, расположенная

вокруг городов, промышленных центров, наделенная по закону режимом особой
охраны с целью предупреждения от вредного воздействия хозяйственной
деятельности на среду обитания человека;

зоны курортные - разновидность защитных зон, часть земельного, водного

пространства, включающая территорию курорта, округа его санитарной охраны,
наделенная по закону режимом особой охраны с целью обеспечения курорту

соответствующих санитарно-гигиенических, оздоровительных, рекреационных
условий;

зоны лечебно-оздоровительные - см. защитные, курортные, зеленые,
рекреационные зоны;

зоны охранные (в области охраны окружающей среды) - разновидность защитных
зон, часть пространства, образуемая в установленном законом порядке для
охраны территории заповедников, национальных природных парков путем

введения определенных ограничений в природопользовании с целью охраны
заповедных объектов;

зоны санитарно-защитные - территории, предназначенные для обеспечения
требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы

загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий,

транспортных коммуникаций, линий электропередач на окружающее население,
факторов физического воздействия - шума, повышенного уровня вибрации,
инфразвука, электромагнитных волн и статического электричества;

зоны рекреационные - часть пространства окружающей среды, используемая для
отдыха и туризма, в том числе зеленые, курортные, лечебно-оздоровительные
зоны;

зоны чрезвычайной экологической ситуации - официально объявленная

государством часть территории (город, область, регион), на которой четко

обозначились признаки процесса разрушения экологических систем природы,

загрязнения окружающей среды, истощения водных, земельных, растительных и
животных ресурсов, где установлено резкое увеличение заболеваемости и
смертности, превышающее во много раз средние показатели;

зоны экологического бедствия - официально объявленные государством части

территории (город, область, регион), на которых обозначились признаки полного

разрушения экологических систем природы, загрязнения атмосферного воздуха,

водоемов, почвы, полного истощения водных, растительных, животных ресурсов и
установлен высокий уровень заболеваемости и смертности населения;

информация об окружающей среде - информация о состоянии воды, воздуха,
почвы, недр, растительного и животного мира, деятельности, которая может
повлиять на их состояние и мероприятия по их охране;

кадастры природных ресурсов - совокупность сведений о количественном и

качественном состоянии природных ресурсов, их экологической, экономической (в
том числе и лечебно-оздоровительной) оценке. Различают кадастры: земельный,

водный, лесной, месторождений полезных ископаемых, животного мира (отдельно
по рыбам и по наземным животным), природно-заповедных объектов, лечебнооздоровительных ресурсов природы. Структуру и порядок ведения кадастров
устанавливают компетентные органы государства;

Красная книга - совокупность сведений о редких, исчезающих или находящихся
под угрозой исчезновения видах растений и животных, утверждаемых в

установленном законом порядке, с целью введения режима их особой охраны и
последующего воспроизводства (Международная Красная книга, Красная книга
Кыргызской Республики);

лимит (в области охраны окружающей среды) - предельное количество изъятия,
потребления, природного ресурса, выброса, сброса вредных веществ в

окружающую среду. Устанавливается в целях охраны природы, рационального
использования ее ресурсов, предупреждения вредных воздействий на нее;
мониторинг окружающей среды - проведение наблюдений за параметрами

окружающей среды, оценка ее состояния и прогноз ожидаемых изменений;

нормирование качества окружающей среды - установление системы показателей
качества окружающей среды;

нормативы предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду показатели предельно допустимых норм воздействия хозяйственной,

рекреационной и иной деятельности на состояние окружающей среды,

обеспечивающие охрану окружающей среды, рациональное использование

природных ресурсов, экологическую безопасность общества и здоровья человека;
нормативы качества окружающей среды - показатели, характеризующие критерии
качественного состояния окружающей среды: нормативы предельно допустимой
концентрации (ПДК) вредных веществ, выбросов, сбросов вредных веществ,

предельно допустимые уровни (ПДУ) радиационного воздействия, уровней шума,
вибрации, магнитных полей, предельно допустимые нормы химических веществ

(ПДХВ), применяемых в сельском, лесном хозяйстве, предельно допустимые

остаточные количества химических веществ в продуктах питания, предельно

допустимые нормы нагрузки антропогенной деятельности на окружающую среду;
оздоровление окружающей среды - совокупность санитарно-гигиенических,

экономических, правовых мер, направленных на предупреждение и устранение
вредных экологических последствий хозяйственной деятельности и улучшение
качества окружающей человека среды;

озоновый слой - слой атмосферы на высоте 7-8 км на полюсах, 17-18 км - на

экваторе над поверхностью планеты с повышенной концентрацией молекул озона,
поглощающий губительное для живых организмов ультрафиолетовое излучение
из космоса;

окружающая среда - среда обитания человека, биосфера, служащая условием,
средством и местом жизни человека и других живых организмов; включает

природу как систему естественных экологических систем и ту часть естественной
среды, которая преобразована в результате деятельности человека;

особо охраняемые природные территории - участки земель, вод (акваторий),

включающие природные комплексы или отдельные объекты природы, для которых
устанавливается особый режим охраны и использования. К особо охраняемым
природным территориям могут быть отнесены естественные или искусственно
созданные природные комплексы и объекты природы, имеющие особое

экологическое, природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое,
оздоровительное значение;

отходы - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов,
образующиеся в процессе хозяйственной деятельности;

охрана окружающей среды - система государственных и общественных мер,
направленных на обеспечение гармоничного взаимодействия общества и
природы на основе сохранения и воспроизводства природных богатств,

рационального использования природных ресурсов, улучшения качества
окружающей человека жизненной среды;

оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) - выявление, анализ, оценка и
учет в проектных решениях предполагаемого воздействия намечаемой

хозяйственной и иной деятельности, вызываемых ею изменений в окружающей
среде;

природные ресурсы - естественные источники потребления человеком природы
(земельные, водные, лесные ресурсы, полезные ископаемые, запасы

минерального сырья, радиоактивные материалы, животный и растительный мир,
их компоненты и другие природные блага);

природопользование - совокупность всех форм эксплуатации природноресурсного потенциала и мер по его сохранению;

природоохранное законодательство - совокупность нормативных правовых актов,
устанавливающих порядок охраны природы, рационального использования

природных ресурсов, защиты окружающей среды в целях обеспечения научно

обоснованного сочетания экономических интересов и достижения оптимального
качества окружающей среды;

специальное природопользование - все виды пользования природными

ресурсами, осуществляемые с их изъятием (добыванием, сбором, выборкой и пр.)
из окружающей среды;

ущерб окружающей среде - исчисляемые в денежном выражении экономические и
внеэкономические потери общества, возникающие в результате изменения
окружающей среды, ее загрязнения;

фонд охраны природы - фонды, создаваемые за счет платежей за

природопользование, штрафных санкций, добровольных взносов, других

источников для решения природоохранных задач, восстановления потерь и
оздоровления окружающей среды;

экологический аудит - обзор (проверка, оценка) экологического состояния

предприятия, имущества или деятельности с целью определения прошлых или
настоящих проблемных вопросов, потенциальных экологических рисков и
ответственности;

экологическая безопасность - состояние защищенности жизненно важных

интересов личности, общества, защищенности окружающей среды как условия и
средства существования человека и общества от угроз, возникающих в
результате антропогенных и природных воздействий на них;

экологическая экспертиза - определение уровня экологического риска и опасности
намечаемых решений, реализация которых прямо или косвенно окажет влияние
на состояние окружающей среды и природных ресурсов;

экологическая сертификация - деятельность по подтверждению соответствия
объекта сертификации установленным экологическим требованиям;

экологический сертификат - официальный документ, разработанный в
соответствии с требованиями системы экологической сертификации,

подтверждающий степень экологической безопасности объектов сертификации,

выдаваемый аккредитованными органами по охране окружающей среды в
установленном порядке;

экологические системы - единые, устойчивые, взаимосвязанные,

саморазвивающиеся, саморегулирующиеся совокупности естественных

компонентов окружающей среды, осуществляющие процесс обмена веществ и
энергии. Различают естественные (первозданные), модифицированные

(измененные), трансформированные (преобразованные) экологические системы;
экологический контроль - проверка соблюдения предприятиями, учреждениями,
организациями, гражданами экологических требований по охране окружающей

среды и обеспечению экологической безопасности. Различают государственный,
ведомственный и общественный экологический контроль;

экологическое правонарушение - виновное, противоправное деяние, нарушающее
природоохранное законодательство и причиняющее вред окружающей среде и
здоровью человека;

экологическое преступление - общественно опасное виновное деяние,

посягающее на установленный экологический правопорядок, экологическую
безопасность общества, причиняющее вред окружающей среде и здоровью
человека.

(В редакции Законов КР от 4 февраля 2002 года № 22, 11 июня 2003 года № 101)
Статья 3. Основные принципы охраны окружающей среды
Каждый гражданин имеет право на благоприятную для жизни и здоровья

окружающую среду и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или

имуществу неблагоприятным воздействием на окружающую среду, в результате
осуществления хозяйственной или иной деятельности.

Основными принципами охраны окружающей среды являются:

- принцип приоритетности: обеспечение реальных гарантий соблюдения прав
человека на благоприятную для жизни, труда и отдыха окружающую среду,
обеспечивающую жизнь и здоровье человека;

- принцип равновесия: сохранение устойчивости экологических систем,
соблюдение правил охраны окружающей среды при осуществлении

хозяйственной и иной деятельности, воспроизводство природных ресурсов,

недопущение необратимых последствий для окружающей среды и здоровья
человека;

- принцип комлексности: гармоничное научно обоснованное сочетание

экологических, экономических и социальных интересов общества, комплексность
решения вопросов ресурсосбережения и охраны окружающей среды;

- принцип сдерживания: нормирование, обязательность экологической

экспертизы, обоснованность и ограничение влияния хозяйственной деятельности
и других воздействий на окружающую среду;

- принцип ответственности: строгое соблюдение требований законодательства об
охране окружающей среды, неотвратимость ответственности за его нарушения,
возмещение ущерба, причиненного окружающей среде предприятиями,
учреждениями, организациями, хозяйствами и гражданами;

- принцип открытости: гласность в решении природоохранных задач при

хозяйственной и иной деятельности, имеющей экологические последствия, тесная
связь с общественными организациями и населением, поощрение и

стимулирование мер, направленных на охрану и рациональное использование

природных ресурсов, сочетание национальных, региональных и международных
интересов в области охраны окружающей среды.

(В редакции Закона КР от 4 февраля 2002 года № 22)
Статья 4. Объекты охраны
Охране от загрязнения, порчи, повреждения, истощения, разрушения,

уничтожения и иного отрицательного воздействия подлежат земля и ее недра,

почвенный покров, воды, леса, растительный, животный мир и их генетический

фонд, атмосферный воздух, иные природные объекты, комплексы и экологические
системы, а также климат и озоновый слой Земли и в целом Земля как планета.
Статья 5. Особо охраняемые объекты
Особой охране подлежат естественные или искусственно созданные природные
комплексы и объекты природы, имеющие особое экологическое,

природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, оздоровительное
значение, редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды растений,

животных и места их обитания. В этих целях в Кыргызской Республике создаются
особо охраняемые природные территории: государственные заповедники,

биосферные территории, государственные природные заказники, национальные

природные парки, памятники природы, курортные и рекреационные зоны,
ботанические сады, дендрологические и зоологические парки.

Порядок создания и правовой статус особо охраняемых природных территорий
устанавливаются Законом Кыргызской Республики "Об особо охраняемых
природных территориях" и другими законами Кыргызской Республики.

В целях особой охраны редких или находящихся под угрозой исчезновения видов
растений и животных в Кыргызской Республике учреждается Красная книга.

Перечень редких или находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных, подлежащих занесению в Красную книгу, и порядок их охраны
определяются Правительством Кыргызской Республики.

Статья 6. Меры по обеспечению охраны окружающей среды
В Кыргызской Республике в целях охраны окружающей среды осуществляются
следующие меры:

- государственный учет и социально-экономическая оценка природных ресурсов;
- нормирование качества окружающей среды (предельно допустимые

концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, воде, почве, недрах и
других природных объектах);

- комплексное регулирование хозяйственных и экологических отношений;
- установление экологических требований к хозяйственной или иной
деятельности, связанной с воздействием на природу;

- установление нормативов платы за использование природных ресурсов, сбросы,
выбросы загрязняющих веществ, физические и иные вредные воздействия,
размещение отходов в окружающей среде;

- государственная поддержка при внедрении природопользователями
безотходных и малоотходных технологий;

- внедрение экологического предпринимательства;

- проведение экологической экспертизы при проектировании и осуществлении
хозяйственной и иной деятельности в целях предупреждения возможных
неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую среду;

- особая охрана заповедников, заказников, национальных парков, редких видов
животных, растений и иных объектов, создание для этих целей специальных
экологических правоприменительных служб;
- создание фондов по охране природы;

- возмещение виновным ущерба, причиненного окружающей среде, и проведение
мероприятий по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды;
- установление экологических правонарушений и мер ответственности за их
совершение;

- привлечение к ответственности правонарушителей в области охраны
окружающей среды;

- сохранение и воспроизводство лесных массивов;
- восстановление чистоты природных вод;

- по предупреждению загрязнения атмосферы;

- использование ветровой и солнечной энергии, а также других нетрадиционных
ресурсосберегающих источников энергии;

- учет экологических аспектов при строительстве гидроэлектростанций

(антропогенная нагрузка на хрупкие горные экосистемы, подъем уровня грунтовых
вод, провоцирование оползней и землетрясений и т.п.).

Законодательством Кыргызской Республики, решениями местных

государственных администраций и органов местного самоуправления могут быть
установлены и другие меры по охране окружающей среды.
(В редакции Закона КР от 4 февраля 2002 года № 22)
Раздел II

Нормирование качества окружающей
окружающей среды
Статья 7. Нормирование качества окружающей среды
С целью установления предельно допустимых норм воздействия на окружающую
среду производится нормирование качества окружающей среды.

Нормирование качества окружающей среды представляет собой систему

нормативов и стандартов качества окружающей среды, разрабатываемых на

основе международных конвенций и соглашений с учетом новейших достижений
науки.

Нормативы качества окружающей среды, предельно допустимых вредных

воздействий, а также методы их определения утверждаются республиканскими
государственными органами охраны окружающей среды и здравоохранения
Кыргызской Республики по согласованию с другими специально

уполномоченными государственными органами в соответствии с их компетенцией.

Статья 8. Виды
Виды нормативов качества окружающей среды
Система нормативов и стандартов качества окружающей среды включает в себя:
- нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в
атмосферном воздухе, воде, почве и недрах;

- нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ;
- нормативы предельно допустимого уровня радиационного воздействия;

- нормативы предельно допустимых уровней нагрузки на окружающую среду;
- нормативы санитарных и защитных зон;

- стандарты на используемые природные ресурсы;

- нормативы предельно допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных
полей и иных вредных физических воздействий;

- предельно допустимые нормы применения химикатов в сельском хозяйстве;
- нормативы предельно допустимых концентраций химических, токсичных,
канцерогенных веществ и биологических добавок в продуктах питания.

Законодательством Кыргызской Республики могут устанавливаться и иные виды
нормативов качества окружающей среды.

Статья 9. Порядок утверждения нормативов качества окружающей среды
Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ,
предельно допустимого уровня радиационной безопасности, предельно

допустимых уровней нагрузки на окружающую среду, санитарных и защитных зон,
предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе,
воде, почве, недрах и других природных объектах, а также стандарты на

экологически опасную продукцию утверждаются в порядке, установленном
Правительством Кыргызской Республики.

Раздел III

Природопользование
Статья 10. Виды природопользования
природопользования
Природопользование осуществляется в виде общего и специального

природопользования.

Общее природопользование не требует какого-либо специального разрешения,
осуществляется гражданами в силу естественных прав, возникающих и

существующих как результат его рождения и существования (пользование

атмосферным воздухом, водой для питьевых, лечебно-оздоровительных нужд и
т.д.).

(В редакции Закона КР от 11 июня 2003 года N 101)
Статья 11. Специальное природопользование
Специальное природопользование по видам используемых объектов

подразделяется на землепользование, пользование недрами, лесопользование,

водопользование, пользование растительным и животным миром, использование
атмосферного воздуха.

Порядок и условия использования природных ресурсов устанавливаются

настоящим Законом, отраслевым природноресурсным законодательством и
иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
Статья 12. Лицензирование деятельности, связанной с

природопользованием и услугами природоохранного назначения -

(Утратила силу в соответствии с Законом КР от 11 июня 2003 года № 101)
Статья 13. Лимитирование природопользования
Специальное природопользование осуществляется в рамках установленных
лимитов.

Лимиты на природопользование устанавливаются для природопользователей
специально уполномоченными государственными органами по охране

окружающей среды, исходя из нормативных объемов использования (изъятия)

природных ресурсов, предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих
веществ в окружающую среду и нормативных объемов размещения отходов
производства с учетом экологической обстановки в регионе.
Лимитирование подразделяется:

- на предельно допустимые нормы изъятия природных ресурсов из окружающей
среды;

- на предельно допустимые нормы выбросов, сбросов вредных веществ в
окружающую среду, размещения отходов.

Статья

14.

Государственный

природных ресурсов

учет

и

социальносоциально-экономическая

оценка

Республиканский государственный орган охраны окружающей среды Кыргызской
Республики совместно с органами государственной статистики, другими

специально уполномоченными органами, природопользователями ведут учет
природных ресурсов и вторичного сырья, определяют их социальноэкономическое значение.

На специально уполномоченные государственные органы возлагается

организация ведения государственных земельного, водного, лесного кадастров,
кадастров недр, животного мира, особо охраняемых природных территорий и
объектов, а также отходов производства и потребления.
Статья 15. Плата за природопользование
Специальное природопользование осуществляется на платной основе.

Платежи за природопользование состоят из платы за использование природных
ресурсов, платы за загрязнение окружающей среды и другие негативные
воздействия на природу.

Плата за использование природных ресурсов устанавливается за использование
природных ресурсов в пределах установленных лимитов, за сверхлимитное

использование природных ресурсов и вносится в государственный бюджет в
соответствии с установленным порядком и используется на мероприятия по
охране и оздоровлению окружающей среды.

Плата взимается за загрязнение окружающей среды - выбросы, сбросы

загрязняющих веществ, размещение отходов и другие виды загрязнения и
негативного воздействия на природу.

Плата за выбросы, сбросы вредных веществ, размещение отходов перечисляется
юридическими и физическими лицами в бесспорном порядке на специальные
счета государственных внебюджетных фондов охраны природы.

Ставки и нормативы платежей за природопользование разрабатываются

Правительством Кыргызской Республики и утверждаются Жогорку Кенешем
Кыргызской Республики.

Внесение платы за природопользование не освобождает природопользователя от
выполнения мероприятий по охране окружающей среды, возмещения ущерба,

причиненного им вследствие нарушения природоохранного законодательства,
привлечения к ответственности за совершенное правонарушение.

(В редакции Законов КР от 4 февраля 2002 года № 22, 11 августа 2004 года №
113)

Раздел IV

Экологические требования к хозяйственной
и иной деятельности

Статья 16. Экологическая экспертиза
Экологическая экспертиза проводится с целью предупреждения возможного

неблагоприятного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду.

Экологическая экспертиза осуществляется на принципах обязательности ее
проведения до принятия хозяйственного решения, обоснованности,

независимости, объективности, законности ее выводов и гласности.
Запрещается финансирование и реализация проектов, связанных с

природопользованием, без положительного заключения государственной
экологической экспертизы.

Отношения, связанные с экологической экспертизой, регулируются Законом
Кыргызской Республики "Об экологической экспертизе".
Статья

17.

Экологические требования к

размещению

проектированию,

строительству, реконструкции, вводу в эксплуатацию предприятий, сооружений
сооружений и

других объектов

При проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, техническом
перевооружении, вводе в эксплуатацию объектов и видов деятельности,

оказывающих прямое либо косвенное влияние на состояние окружающей среды,
должны предусматриваться и выполняться мероприятия по охране природы,
рациональному использованию, воспроизводству природных ресурсов,

оздоровлению окружающей среды в соответствии с экологическими нормами и

осуществляться оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую
среду (ОВОС).

Определение мест размещения, а также проектирование, строительство, ввод в
эксплуатацию хозяйственных объектов производятся в соответствии с

действующим законодательством и на основе положительного заключения
государственной экологической экспертизы. Не допускается изменение

утвержденного проекта в ущерб требованиям экологической безопасности.

Запрещается ввод в эксплуатацию объектов, не обеспеченных сооружениями и
установками по очистке, обезвреживанию и утилизации вредных отходов,

выбросов и сбросов до уровня предельно допустимых нормативов, средствами
контроля за загрязнением окружающей среды.

Статья 18. Экологические требования при осуществлении хозяйственной или

иной деятельности

В процессе осуществления своей деятельности хозяйствующие и иные субъекты
обязаны соблюдать утвержденные технологические режимы, иметь и

обеспечивать надежную и эффективную работу очистных сооружений, установок
и средств контроля, обеззараживание и утилизацию отходов, проводить

внедрение экологически безопасных технологий и производств, осуществлять

охрану и рациональное использование земель, недр, вод, атмосферного воздуха,
лесов, растительного и животного мира, воспроизводство природных ресурсов.

Субъекты, осуществляющие товарное производство в области животноводства и
переработки сельскохозяйственной продукции, должны иметь необходимые
санитарно-защитные зоны и очистные сооружения.

При эксплуатации мелиоративных систем и выполнении мелиоративных работ
должны соблюдаться меры по сохранению водного баланса, экономному
использованию вод, охране земель, лесов от истощения, затопления,

подтопления и предупреждению других негативных последствий для окружающей
среды.

Эксплуатация гидроэлектростанций должна осуществляться в строгом

соответствии с требованиями по охране рыбных запасов, недопущения
отрицательных изменений в окружающей среде.

Статья 19. Экологические требования при планировании и застройке

населенных пунктов

При планировании и застройке городов и других населенных пунктов должны

соблюдаться требования по санитарной очистке, обеззараживанию, утилизации,

переработке либо захоронению коммунально-бытовых отходов, защите населения
от опасных геологических и гидрогеологических процессов, охране исторических
памятников, памятников природы.

Вокруг городов и других населенных пунктов, экологически вредных объектов
создаются лесопарковые, зеленые, защитные зоны, изъятые из интенсивного

хозяйственного использования с ограниченным режимом природопользования.
Статья 20. Экологические требования при обращении с радиоактивными
радиоактивными

материалами и химическими веществами

При производстве, хранении, транспортировке, торговле, применении,

обезвреживании и захоронении радиоактивных и токсичных материалов и
химических веществ юридические и физические лица обязаны соблюдать

экологические требования, установленные нормативы, правила, принимать меры
к предупреждению и ликвидации вредных последствий и незамедлительно

информировать органы обеспечения радиационной и химической безопасности
при превышении этих нормативов.

Ввоз в целях хранения или захоронения радиоактивных отходов и материалов из
других государств запрещается.

Запрещается применение токсичных химических препаратов, не подвергающихся
распаду, негативно воздействующих на организм человека и окружающую среду.
Деятельность хозяйствующих или иных субъектов, связанных с использованием

радиоактивных материалов и токсичных химических веществ, осуществляется при
наличии лицензий (разрешений). Разрешения (лицензии) на обращение с

радиоактивными материалами и токсичными химическими веществами выдаются
специально уполномоченными государственными органами.
(В редакции Закона КР от 4 февраля 2002 года № 22)

Статья 21. Охрана окружающей среды от неконтролируемого и вредного

биологического воздействия

Запрещается ввоз, в том числе и транзитный провоз, биологических объектов и
продуктов их жизнедеятельности без наличия карантинного сертификата.

Интродукция и акклиматизация неизвестных для республики биологических

объектов допускаются исключительно в научно-исследовательских, медицинских
и ветеринарных целях после прохождения экологической экспертизы. Новые
сорта растений, породы животных, штаммов микроорганизмов местной и

зарубежной селекции разрешаются к промышленному производству только после
прохождения экспертизы, разработки мер экологической безопасности и
государственного испытания. Запрещается применение и разведение

биологических объектов, не свойственных природе соответствующего региона, а
также полученных искусственным путем, без размножения и проникновения

искусственно созданного генетического материала в естественные сообщества.
При производстве, размножении, хранении, транспортировке, торговле,

захоронении, уничтожении организмов животного и растительного происхождения
должны обязательно соблюдаться меры экологической безопасности,

исключающие возможность негативных последствий для генофонда, а также
здоровья человека.

(В редакции Закона КР от 4 февраля 2002 года № 22)
Статья 22. Охрана окружающей среды от влияния вредных физических

воздействий

Запрещается превышение нормативов предельно допустимых уровней

производственного и иного происхождения шума, вибрации, электромагнитных
полей и других вредных физических воздействий на здоровье человека и
окружающую среду.

Юридические и физические лица обязаны принимать необходимые меры по

предупреждению и устранению превышения норм производственного и иного

происхождения шума, вибрации, вредного воздействия электромагнитных полей и
других вредных физических воздействий на окружающую среду.

Меры, гарантирующие соблюдение предельно допустимых нормативов,

разрабатываются при планировке и застройке городов и других населенных

пунктов, проектировании строительства и реконструкции предприятий, цехов,
технологических линий, создании и освоении новой техники, реконструкции и
проектировании, эксплуатации средств наземного, водного и воздушного
транспорта, развлекательных учреждений.

(В редакции Закона КР от 4 февраля 2002 года № 22)

Статья 23. Охрана окружающей среды от производственных, бытовых и иных

отходов

Сброс производственных и иных отходов разрешается в установленном порядке
только в специально отведенные места. Запрещается сброс отходов и

канализационных стоков в водоемы общего пользования, подземные водоносные
горизонты.

Юридические и физические лица обязаны принимать эффективные меры по

обезвреживанию, переработке, утилизации, складированию или захоронению

производственных и бытовых отходов, соблюдать действующие экологические,
санитарно-гигиенические и противоэпидемические нормы и правила.

Складирование и захоронение отходов производятся в местах, определяемых
решением органов местного самоуправления по согласованию с

государственными органами охраны окружающей среды и здравоохранения
Кыргызской Республики.

Складирование и захоронение отходов производятся в порядке, предусмотренном
законодательством.

Захоронение или иное размещение потенциально опасных, особо токсичных и
радиоактивных отходов производится по лицензиям республиканского

государственного органа охраны окружающей среды Кыргызской Республики по
согласованию с республиканским государственным органом здравоохранения
Кыргызской Республики на специально оборудованных полигонах.

Запрещается размещение токсичных отходов, в том числе отходов атомной

промышленности, на территории и вблизи городов и других населенных пунктов, в
лесах, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных

зонах и иных местах, где может быть создана опасность для здоровья населения
и состояния окружающей среды.

(В редакции Закона КР от 4 февраля 2002 года № 22)
Статья 24. Экологические требования
требования к военным и оборонным объектам,

военной деятельности

Экологические требования, предъявляемые настоящим Законом в полной мере
относятся к военным и оборонным объектам, военной деятельности,
осуществляемой на территории Кыргызской Республики.

В соответствии с законодательством Кыргызской Республики органы военного
управления обязаны возместить ущерб, причиненный окружающей среде и
здоровью человека.

Статья 25. Охрана климата и озонового слоя атмосферы
Охрана окружающей среды от экологически опасных изменений климата,
озонового слоя атмосферы обеспечивается:

- организацией наблюдения, учета и контроля изменения состояния климата,
озонового слоя под влиянием хозяйственной и иной деятельности и иных
процессов;

- организацией сбора и учета данных по потреблению озоноразрушающих
веществ;

- установлением и соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов
вредных веществ, воздействующих на состояние климата и озонового слоя;

- регулированием в производстве и быту химических веществ, разрушающих
озоновый слой;

- применением мер ответственности за нарушение указанных требований, в том
числе приостановлением или запрещением вредной деятельности по решению
государственных органов охраны окружающей среды Кыргызской Республики.
В соответствии с международными соглашениями Кыргызской Республики

министерства и ведомства, предприятия, учреждения, организации обязаны

сократить и в последующем полностью прекратить потребление и использование
химических веществ, вредно воздействующих на озоновый слой.

Список химических веществ и отходов производства, вредно воздействующих на
состояние озонового слоя атмосферы, утверждается республиканским

государственным органом охраны окружающей среды Кыргызской Республики и

сообщается всем органам государственной власти и управления, предприятиям,
учреждениям, организациям.

Статья 26. Экологическая стандартизация и сертификация
К объектам экологической стандартизации и сертификации относится

производимая в Кыргызской Республике или ввозимая на ее территорию

продукция (процессы, услуги), которая может повлечь угрозу экологической

безопасности, жизни и здоровью населения, воспроизводству и рациональному
использованию природных ресурсов.

Перечень объектов экологической стандартизации и сертификации утверждается
Правительством Кыргызской Республики.

Государственные стандарты Кыргызской Республики и технические условия в
области охраны окружающей среды разрабатываются, утверждаются и
регистрируются в порядке, установленном законодательством.

Разработка, изготовление, поставка (реализация), хранение, транспортирование,
использование (эксплуатация) и ремонт продукции (изделий), выполнение

процессов (услуг) с нарушением требований зарегистрированных технических

регламентов, стандартов и технических условий в области охраны окружающей
среды запрещаются.

С целью определения соответствия стандартам и техническим условиям в

области охраны окружающей среды осуществляется экологическая сертификация
в порядке, установленном законодательством.

Статья 27. Решение экологических вопросов при приватизации предприятий
предприятий
При приватизации государственных предприятий осуществляется четкое

разграничение ответственности между новыми собственниками и государством за

нанесенный ими ущерб окружающей среде, имуществу юридических и физических
лиц и здоровью граждан неблагоприятным воздействием на окружающую среду в
результате осуществления этими предприятиями хозяйственной деятельности.

При приватизации и иной передаче прав собственности на предприятиях в целях
оценки экологического состояния и нанесенного ими ущерба окружающей среде
проводится экологический аудит.

Статья 28. Экологический аудит
Экологический аудит проводится в установленном республиканским

государственным органом охраны окружающей среды Кыргызской Республики
порядке независимыми экспертами для самопроверки предприятия с целью

предупреждения и ликвидации нарушений природоохранного законодательства и
определения потенциального риска от загрязнения прошлой деятельностью
предприятия.

Экологический аудит осуществляется заинтересованными в его проведении

юридическими лицами за счет собственных средств или привлекаемых средств в
установленном законодательством порядке.

Раздел V

Контроль в области охраны окружающей среды
Статья 29. Мониторинг окружающей среды
В целях обеспечения наблюдений, учета, оценки, прогноза, контроля и

управления за состоянием и изменением окружающей среды и ее ресурсов на
территории Кыргызской Республики создается система государственного
мониторинга окружающей среды.

Структура, содержание и порядок осуществления государственного мониторинга
окружающей среды устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.

Наблюдение за состоянием окружающей среды, в том числе за трансграничным
переносом загрязнений, использованием природных ресурсов, осуществляется
специально уполномоченными органами на всей территории республики через

систему наблюдений в городах, промышленных центрах, на природных объектах и
отдельных территориях, а также предприятиями, организациями и учреждениями,
деятельность которых приводит или может привести к ухудшению состояния
окружающей среды.

Специально уполномоченные органы, а также предприятия, организации и

учреждения обязаны бесплатно передавать соответствующим государственным

органам, осуществляющим мониторинг окружающей среды и здоровья населения,
материалы своих наблюдений.

Статья 30. Задачи контроля в области охраны окружающей среды
Контроль в области охраны окружающей среды и использования природных

ресурсов имеет своими задачами: наблюдение за состоянием и изменением

окружающей среды под влиянием хозяйственной и иной деятельности, проверку
выполнения мероприятий по охране природы, рациональному использованию

природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды, соблюдение требований
природоохранного законодательства и нормативов качества окружающей среды.

Система контроля за охраной окружающей среды включает государственный,
ведомственный и общественный контроль.

Статья 31. Субъекты, осуществляющие контроль за состоянием окружающей

среды

Хозяйствующие и иные субъекты, воздействующие на окружающую среду, на

соответствующих территориях и объектах осуществляют контроль за состоянием
окружающей среды.

Министерства и административные ведомства Кыргызской Республики

осуществляют ведомственный контроль за состоянием окружающей среды на

подведомственных им объектах с целью проверки выполнения мероприятий по
охране природы, рациональному использованию, воспроизводству природных
ресурсов, оздоровлению окружающей среды и выполнению требований
природоохранного законодательства.

Государственный, надведомственный контроль за состоянием охраны

окружающей среды и использованием природных ресурсов осуществляют
республиканский и территориальные государственные органы охраны
окружающей среды Кыргызской Республики. Порядок осуществления

государственного контроля за состоянием охраны окружающей среды и

использованием природных ресурсов определяется Правительством Кыргызской
Республики.

Решения республиканского государственного органа охраны окружающей среды

Кыргызской Республики, касающиеся охраны природы, являются обязательными к
исполнению для всех министерств, административных ведомств, граждан,
хозяйствующих и иных субъектов.

Порядок проведения общественного контроля в области охраны окружающей

среды и использования природных ресурсов регулируется законодательством об
общественных объединениях, уставами и положениями о них, не
противоречащими настоящему Закону.

Статья 32. Взаимодействие государственных органов охраны окружающей

среды

с

правоохранительными,

таможенными,

государственными органами Кыргызской Республики
Республики

налоговыми

и

другими

Государственные органы охраны окружающей среды Кыргызской Республики при
осуществлении своих полномочий взаимодействуют с правоохранительными,
таможенными, налоговыми и другими органами, пограничными войсками
Кыргызской Республики в порядке и на началах, определенных

законодательством Кыргызской Республики и принятыми на его основании
совместными актами межведомственного взаимодействия.
Раздел VI

Финансирование мероприятий по охране окружающей среды
Статья 33. Мероприятия по охране окружающей среды
В целях предотвращения загрязнения окружающей среды и рационального

природопользования в Кыргызской Республике проводятся мероприятия по
охране окружающей среды.

Мероприятия по охране окружающей среды предусматриваются в

межгосударственных, республиканских, отраслевых, территориальных
программах и схемах развития и размещения производительных сил,

использования природных ресурсов, в текущих и перспективных планах

производственно-финансовой деятельности предприятий, а также целевыми
экологическими программами.

Статья 34. Финансирование природоохранных мероприятий
Финансирование мероприятий по охране окружающей среды производится за
счет:

- республиканского и местных бюджетов;

- республиканского и местных фондов охраны природы;
- кредитов банков;

- средств предприятий, учреждений, организаций;

- добровольных взносов юридических и физических лиц;

- других не запрещенных законодательством источников.
Статья 35. Фонды охраны природы

Для финансирования мероприятий по охране природы, воспроизводству

природных ресурсов, восстановлению потерь в природной среде, ликвидации
экологических последствий аварий, катастроф и возмещения причиненного
ущерба создаются республиканский и местные фонды охраны природы.
Фонды охраны природы образуются за счет следующих источников:

- средств, поступающих в виде платы за природопользование в соответствии со
статьей 15 настоящего Закона;

- средств, поступающих в виде возмещения ущерба за загрязнение окружающей
среды;

- средств от реализации конфискованных орудий совершения правонарушений,
незаконно добытых (заготовленных, переработанных) природных ресурсов или
продукции из них;

- добровольных пожертвований юридических и физических лиц;
- других источников, не запрещенных законодательством.

Порядок образования и использования средств республиканского и местных
фондов охраны природы определяется нормативными правовыми актами

Президента Кыргызской Республики, Законодательного собрания Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики и Правительства Кыргызской Республики по

представлению республиканского государственного органа охраны окружающей
среды Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 4 февраля 2002 года № 22)
Статья 36. Экологическое страхование
Для обеспечения страховой защиты жизни, здоровья и имущественных интересов
населения в Кыргызской Республике осуществляется добровольное и

обязательное экологическое страхование юридических и физических лиц,

объектов их собственности и доходов на случай экологических бедствий, аварий и
катастроф, а также страхование ответственности за загрязнение окружающей
среды.

Юридические лица и граждане, занимающиеся экологически опасными видами
хозяйственной и иной деятельности, подлежат обязательному экологическому
страхованию.

Отношения, связанные с экологическим страхованием, регулируются
законодательством Кыргызской Республики.

Раздел VII

Зоны экологического неблагополучия
Статья 37. Зоны экологического неблагополучия
Экологическая обстановка на отдельных участках территории Кыргызской

Республики может классифицироваться в зависимости от степени экологического
неблагополучия по следующим категориям:
- относительно удовлетворительная;
- напряженная;
- критическая;

- кризисная или зона чрезвычайной экологической ситуации;
- катастрофическая или зона экологического бедствия.

Критерии классификации экологического неблагополучия принимаются
Правительством Кыргызской Республики.

Статья 38. Зоны чрезвычайной экологической ситуации и экологического

бедствия

Участки территории Кыргызской Республики, где в результате хозяйственной и
иной деятельности, разрушительного влияния стихийных сил природы либо
аварий, катастроф происходят устойчивые отрицательные изменения в

окружающей среде, угрожающие здоровью населения, состоянию естественных
экологических систем, генетических фондов растений и животных, могут быть
объявлены зонами чрезвычайной (кризисной) экологической ситуации.
Участки территории Кыргызской Республики, где произошли глубокие

необратимые изменения окружающей среды, повлекшие существенное

ухудшение здоровья населения, нарушение природного равновесия, разрушение
естественных экологических систем, деградацию флоры и фауны, могут быть
объявлены зонами экологического бедствия (катастрофическими).

Решения об объявлении зон чрезвычайной экологической ситуации или

экологического бедствия принимаются Президентом Кыргызской Республики.
В зонах чрезвычайной экологической ситуации на отдельных территориях

Кыргызской Республики могут быть запрещены или ограничены отдельные виды
деятельности и природопользования.

В зонах экологического бедствия прекращается деятельность, отрицательно

влияющая на окружающую среду, приостанавливается работа хозяйственных
объектов, кроме связанных с обслуживанием населения, ограничивается
природопользование.

В зонах чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия

проводятся оперативные меры по восстановлению и воспроизводству природных
ресурсов, оздоровлению окружающей среды, социальной защите населения в
порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

Финансирование мероприятий по реабилитации зон чрезвычайной экологической
ситуации и экологического бедствия производится за счет средств

непосредственных виновников, а также за счет целевых средств местного,

республиканского бюджетов, фондов охраны природы и других источников.
Статья 39. Предупреждение чрезвычайных
чрезвычайных экологических ситуаций
При проектировании, эксплуатации, консервации и ликвидации хозяйственных и
иных объектов разрабатываются и осуществляются меры по предотвращению
аварийных ситуаций и устранению их последствий.

В случае аварии, катастрофы юридические и физические лица обязаны
немедленно приступить к их ликвидации и незамедлительно уведомить

(оповестить) соответствующие государственные органы, специализированные
службы и население.

Раздел VIII

Компетенция государственных органов, полномочия общественных
общественных объединений,
права и обязанности граждан, природопользователей в области охраны
окружающей среды

Статья 40. Компетенция Правительства Кыргызской Республики в области

охраны окружающей среды

Ведению Правительства Кыргызской Республики в области охраны окружающей
среды подлежат:

- осуществление управления, координации и контроля за деятельностью
министерств, административных ведомств, объединений, предприятий,
учреждений, организаций;

- контроль за ведением мониторинга и регулированием использования природных
ресурсов на территории республики;

- утверждение методики определения платы за загрязнение окружающей среды;

- организация разработки концепций, утверждение, финансирование, реализация
и контроль за осуществлением республиканских, межрегиональных,

межгосударственных программ и планов по охране окружающей среды;
- организация ведения кадастров природных ресурсов;

- утверждение норм экологической безопасности, лимитов и нормативов
природопользования;

- утверждение порядка и размеров возмещения ущерба, причиненного в
результате нарушения природоохранного законодательства;

- утверждение положений о государственном контроле Кыргызской Республики в

области охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизе
Кыргызской Республики;

- утверждение положений о специально уполномоченных государственных
органах по охране окружающей среды;

- принятие решений о приостановлении или прекращении осуществления ранее
принятых схем, программ развития и размещения производительных сил,

мелиорации, химизации и других решений, если их осуществление влечет
ухудшение состояния окружающей среды;

- определение мест размещения полигонов по обеззараживанию и захоронению
неутилизируемых токсичных, а также радиоактивных отходов;

- принятие решений об организации особо охраняемых природных территорий,

объектов и включении их в природно-заповедный фонд Кыргызской Республики;
- утверждение порядка экологического страхования и использования фондов
экологического страхования;

- обеспечение экологического образования и воспитания граждан;
- осуществление международного сотрудничества.

(В редакции Законов КР от 4 февраля 2002 года № 22, 11 августа 2004 года №
113)

Статья 41. Компетенция республиканского государственного органа охраны

окружающей среды Кыргызской Республики

Республиканский государственный орган охраны окружающей среды Кыргызской
Республики осуществляет контроль за деятельностью министерств,

административных ведомств, предприятий, учреждений и организаций в области
охраны окружающей среды.

К компетенции республиканского государственного органа охраны окружающей
среды Кыргызской Республики относятся:

- проведение единой государственной политики и комплексное управление в
области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов,
координация деятельности министерств, административных ведомств,
предприятий, учреждений и организаций в этой области;

- государственный контроль за использованием и охраной земель, недр,
поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, лесов и иной

растительности, животного мира, а также за соблюдением норм экологической
безопасности;

- организация мониторинга окружающей среды;

- организация разработки, разработка и утверждение правил, положений,
инструкций, нормативов и стандартов по регулированию использования

природных ресурсов и охране окружающей среды от загрязнения и иных вредных
воздействий;

- организация органа государственного управления, уполномоченного проводить
работы в области экологической сертификации, проведение экологической

сертификации объектов окружающей среды, природных ресурсов, продукции,
материалов и сырья, отходов производства и потребления, технологических

процессов и услуг, направленных на обеспечение экологической безопасности и

предупреждение вреда окружающей среде, выдача экологических сертификатов,
аккредитация органов по экологической сертификации, системы управления
охраной окружающей среды, экоаналитических лабораторий;

- осуществление государственной экологической экспертизы;

- получение бесплатно от министерств, административных ведомств,

предприятий, учреждений и организаций информации экологического характера;

- прекращение права пользования природными ресурсами, принятие решений об
ограничении, приостановлении, прекращении экологически вредной
деятельности;

- выдача лицензий на утилизацию, размещение, уничтожение и захоронение
отходов токсичных материалов и веществ, в том числе радиоактивных,

сертификатов на использование, ввоз, вывоз и реализацию природных ресурсов в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

- ограничение, приостановление или прекращение деятельности предприятий и
иных объектов, если их эксплуатация осуществляется с нарушением

природоохранного законодательства или с превышением лимитов выбросов и
сбросов загрязняющих веществ;

- разработка региональных, государственных, межгосударственных экологических
программ;

- организация учета и оценки природных ресурсов, ведения государственного
кадастра природных ресурсов;

- разработка и реализация экономического механизма охраны окружающей среды
и управления природопользованием, взимание и корректировка размеров платы
за пользование природными ресурсами;

- управление природно-заповедным фондом Кыргызской Республики, ведение

Красной книги Кыргызской Республики, организация природно-заповедного дела;
- координация работ других специально уполномоченных государственных

органов по охране окружающей среды и использованию природных ресурсов;
- участие в организации системы всеобщего непрерывного экологического
воспитания и образования граждан;

- осуществление международного сотрудничества в области охраны окружающей
среды, экологической безопасности продукции и технологических процессов,

изучение, обобщение и распространение международного опыта, обеспечение
выполнения обязательств Кыргызской Республики в соответствии с

международными соглашениями в области охраны окружающей среды.

Решения республиканского и территориальных государственных органов охраны
окружающей среды Кыргызской Республики по вопросам, отнесенным к их

компетенции, обязательны для всех юридических и физических лиц и могут быть
обжалованы в судебном порядке.

(В редакции Законов КР от 4 февраля 2002 года № 22, 11 июня 2003 года № 101)
Статья 42. Компетенция местных государственных администраций и органов

местного самоуправления

Местные государственные администрации и органы местного самоуправления в

области охраны окружающей среды на подведомственных территориях участвуют
в разработке экологических программ и реализации мер по охране окружающей
среды и действуют в соответствии с законодательством, регулирующим

деятельность местных органов государственной власти и органов местного
самоуправления.

(В редакции Закона КР от 6 августа 2005 года N 124)
Статья 43. Компетенция специально уполномоченных государственных органов

по охране окружающей среды

Компетенция специально уполномоченных государственных органов по охране

окружающей среды определяется положениями, утверждаемыми Правительством
Кыргызской Республики.

Статья 44. Права и обязанности должностных лиц государственных органов

Кыргызской Республики по охране окружающей
окружающей среды

Должностные лица республиканского и территориальных государственных
органов охраны окружающей среды и других специально уполномоченных

государственных органов по охране окружающей среды Кыргызской Республики

обязаны обеспечивать выполнение возложенных на них в установленном порядке
функций и в соответствии с их полномочиями имеют право:

- беспрепятственно посещать в установленном порядке по предъявлению

служебного удостоверения предприятия, учреждения, организации, рынки
(базары), воинские части, специальные объекты и службы воинских

подразделений, органов внутренних дел и национальной безопасности,

знакомиться с документами, результатами анализов, иными материалами,
необходимыми для выполнения их служебных обязанностей;

- проверять соблюдение требований природоохранного законодательства,

нормативов качества окружающей среды, выполнение мероприятий по охране
природы, работу очистных сооружений и других природоохранных устройств,
средств их контроля;

- устанавливать нормативы выбросов и сбросов вредных веществ источниками
загрязнения окружающей среды;

- назначать государственную экологическую экспертизу, обеспечивать контроль за
выполнением ее заключения;

- требовать устранения выявленных недостатков, давать указания или

заключения по разрешению, проектированию, строительству, реконструкции,
вводу в эксплуатацию и эксплуатации объектов;

- осуществлять задержание правонарушителей, проводя личный досмотр и

осмотр вещей, изымать предметы или орудия совершения правонарушений (в том
числе незаконно добытые объекты природы), осуществлять проверку
транспортных средств;

- рассматривать дела об административных правонарушениях в области охраны

окружающей среды и использования природных ресурсов, налагать на виновных
штрафы и иные административные взыскания, при необходимости передавать

дела в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной
ответственности, предъявлять иски в суд о возмещении ущерба, причиненного
окружающей среде;

- хранить, носить и применять служебное огнестрельное оружие и специальные
средства при исполнении служебных обязанностей в порядке, установленном
законодательством, а также на форменную одежду со знаками различия в

соответствии с положениями, утверждаемыми Правительством Кыргызской
Республики;

- налагать запреты на строительство, реконструкцию, изменение технологии, на
проведение работ по использованию природных ресурсов и другие виды
деятельности, осуществляемые с нарушением природоохранного

законодательства, стандартов, норм и правил по охране и использованию
природных ресурсов;

- запрещать, приостанавливать работу и пользование природными ресурсами,

ограничивать сбросы и выбросы, физические и иные воздействия на окружающую
среду объединений, предприятий, учреждений и организаций, отдельных цехов,

участков, установок и иных объектов независимо от форм собственности, которые
осуществляются с грубейшими или систематическими нарушениями стандартов,
норм и правил охраны и использования природных ресурсов, эксплуатации
установок и сооружений природоохранного назначения;

- запрещать производство, ввоз, использование продукции, веществ и

материалов, применение которых приводит к загрязнению или деградации
окружающей среды, наносит ущерб здоровью людей;

- приостанавливать или запрещать эксплуатацию транспортных средств и иных

передвижных установок и объектов с выбросами, превышающими установленные
нормативы;

- запрещать ввоз, вывоз, выпуск, расселение и акклиматизацию животных и
растений, могущих повлечь за собой причинение ущерба обитающим

(произрастающим) на территории республики объектам животного и
растительного мира;

- принимать иные меры, направленные на исполнение настоящего Закона и иных
нормативных актов по охране окружающей среды.

(В редакции Законов КР от 4 февраля 2002 года № 22, 11 июня 2003 года № 101)
Статья 45.
45. Права общественных объединений
Общественные объединения и формирования, выполняющие экологические
функции, имеют право:

- разрабатывать и пропагандировать свои экологические программы, защищать
экологические права и интересы населения, развивать экологическую культуру,
привлекать на добровольных началах граждан к активной природоохранной
деятельности;

- за счет своих и привлеченных средств и добровольного трудового участия

выполнять работу по охране и воспроизводству природных ресурсов, улучшению
окружающей среды;

- оказывать содействие государственным органам охраны окружающей среды в
борьбе с нарушениями природоохранного законодательства;

- создавать общественные фонды по охране природы и расходовать их средства
на проведение экологических мероприятий;

- получать своевременную и полную информацию о загрязнении окружающей
среды, состоянии охраны природы;

- организовывать собрания, митинги, демонстрации, сбор подписей, входить с
предложениями о проведении референдумов, обсуждений законопроектов
населением по вопросам охраны окружающей среды в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики;

- требовать назначения государственной экологической экспертизы, выступать с
изложением экологической платформы в печати, по радио и телевидению;
- проводить общественную экологическую экспертизу;

- участвовать в проверках соблюдения требований природоохранного
законодательства;

- требовать привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в

нанесении вреда окружающей среде, требовать освобождения их от занимаемых
должностей, предъявлять в суд иски о возмещении вреда здоровью и имуществу
граждан, причиненного нарушением природоохранного законодательства.

Деятельность общественных объединений и формирований в области охраны

окружающей среды осуществляется в соответствии с их уставами и действующим
законодательством.

(В редакции Закона КР от 4 февраля 2002 года № 22)
Статья 46. Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды
Граждане имеют право:

- участвовать в разработке и осуществлении мер по охране окружающей среды,
рациональному и комплексному использованию природных ресурсов, включая
законотворческий процесс;

- пользоваться в установленном порядке природными ресурсами;
- создавать общественные природоохранные объединения;

- получать полную и достоверную информацию о состоянии окружающей среды и
здоровья населения, о запланированных к строительству производственных
объектах;

- участвовать в проведении общественной экологической экспертизы;
- на экологическое образование;

- предъявлять претензии и иски к предприятиям, организациям, учреждениям,

должностным лицам и гражданам о возмещении ущерба, нанесенного природе,
здоровью и имуществу в результате неблагоприятного воздействия на
окружающую среду.
Граждане обязаны:

- бережно относиться к окружающей среде и природным ресурсам;

- соблюдать требования природоохранного законодательства и выполнять
предписания государственных органов охраны окружающей среды;

- при изготовлении товаров, иной продукции обеспечивать их экологическую
безопасность и безвредность для здоровья населения;
- возмещать ущерб, причиненный окружающей среде.

Граждане (их объединения) не имеют права распространять ложную

(непроверенную) экологическую информацию, которая может привести к
негативным политическим, экономическим и социальным последствиям.
Статья 47. Права и обязанности природопользователей
Природопользователь имеет право:

- пользоваться природными ресурсами в тех целях, для которых они ему
предоставлены;

- использовать в установленном порядке природные ресурсы для иных нужд,
обеспечивающих достижение основной цели;

- использовать другие природные свойства ресурсов без ущерба для окружающей
среды;

- передавать природные ресурсы во вторичное пользование в случаях,
предусмотренных законодательством;

- вводить различные ограничения для иных организаций и граждан в случаях,
предусмотренных законодательством;

- требовать возмещения убытков, причиняемых как правомерными, так и
противоправными действиями;

- требовать восстановления нарушенных прав.
Природопользователь обязан:

- рационально использовать природные ресурсы в тех целях, для которых они ему
предоставлены;

- осуществлять контроль за соблюдением законодательства вторичными
природопользователями;

- не нарушать права и законные интересы других природопользователей;

- соблюдать установленные требования и ограничения по использованию, охране
сбережению, восстановлению окружающей среды;

- содержать принадлежащие ему на праве собственности, хозяйственного
ведения или на праве оперативного управления строения, сооружения и

территории, связанные с использованием природных ресурсов, в состоянии, не
наносящем вреда окружающей среде.

Законодательством Кыргызской Республики могут быть установлены и иные права
и обязанности природопользователей.

Раздел IX

Образование, воспитание, научные
научные исследования, информация в области охраны
окружающей среды

Статья 48. Экологическое образование и воспитание
В целях приобретения необходимых знаний, повышения экологической культуры
общества и профессиональной подготовки специалистов обеспечивается

непрерывное образование и воспитание в области охраны окружающей среды
начиная с семьи и дошкольных учреждений.

Государственные органы охраны окружающей среды, образования, другие

государственные органы и общественные организации, средства массовой

информации распространяют экологические знания, ведут пропаганду бережного
отношения к окружающей среде и природным ресурсам.

Статья 49. Научные исследования в области охраны окружающей среды
Фундаментальные и прикладные научно-исследовательские работы по

направлениям, обеспечивающим научно обоснованные охрану окружающей
среды и природопользование, являются приоритетными.

В целях научного обеспечения охраны окружающей среды проводятся
исследования, направленные:

- на разработку научных основ природоохранной политики государства, создание
прогрессивных малоотходных и безотходных технологических процессов и
технических средств, обеспечивающих экологическую безопасность

промышленных, транспортных, сельскохозяйственных и иных предприятий,
сооружений и объектов при их эксплуатации;

- на обеспечение экономически рационального, ресурсосберегающего
природопользования;

- на создание средств и систем мониторинга состояния окружающей среды,
управления производством, безаварийной и безопасной эксплуатации
оборудования;

- на определение допустимой нагрузки на окружающую среду и изучение

процессов, происходящих в окружающей среде под воздействием хозяйственной
деятельности человека;

- на разработку способов предотвращения, снижения и ликвидации последствий
вредных воздействий на окружающую среду;

- на восстановление необходимых качеств окружающей среды;

- на разработку природоохранных нормативов и природоохранной нормативнотехнической документации;

- на изучение влияния окружающей среды на показатели здоровья населения и
разработку эффективных мер профилактики негативного воздействия вредных
экологических факторов на организм человека;

- на изучение биологического разнообразия и мер по его сохранению.

(В редакции Закона КР от 4 февраля 2002 года № 22)
Статья 50. Информация об окружающей
окружающей среде
Каждый гражданин или организация имеют право на доступ к имеющейся у
государственных органов информации об окружающей среде согласно

положениям настоящего Закона. Для этих целей в периодической печати
ежеквартально публикуются экологические бюллетени.

Министерства, административные ведомства и другие органы, которые

располагают информацией об окружающей среде, обязаны предоставлять
информацию по желанию граждан и организаций.

Информация об окружающей среде предоставляется государственными органами
по письменному запросу заявителя за плату, не превышающую стоимость

технических (ксерокопирование, дискеты, др.) и трудовых затрат по ее подготовке.
Срок рассмотрения заявления 6 недель.

Государственные органы могут отказать в предоставлении информации об
окружающей среде, если это повредит:
- международным отношениям;

- военным интересам государства;

- сохранению коммерческих тайн предприятий;
- расследованию уголовного дела.

Отклонение заявки должно содержать причину отказа и его обоснование.
Раздел
Раздел X

Ответственность за экологические правонарушения. Разрешение споров в
области охраны окружающей среды

Статья 51. Ответственность за экологические правонарушения
За совершение экологических правонарушений физические и юридические лица
несут дисциплинарную, административную, уголовную, гражданско-правовую

ответственность в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными
актами Кыргызской Республики.

Привлечение к дисциплинарной, административной или уголовной

ответственности не освобождает виновных лиц от обязанности возмещения
причиненного ими вреда окружающей среде.

Статья 52. Дисциплинарная ответственность за экологические проступки
Должностные лица и иные виновные работники предприятий, учреждений,

организаций в соответствии с положениями, уставами, правилами внутреннего
распорядка и другими нормативными актами несут дисциплинарную

ответственность за невыполнение мероприятий по охране природы и

рациональному использованию природных ресурсов, за нарушение нормативов

качества окружающей среды и требований природоохранного законодательства,
вытекающих из трудовой функции или должностных обязанностей.

Должностные лица и иные работники, по вине которых предприятие, учреждение,
организация понесли расходы по возмещению ущерба, причиненного

экологическим правонарушением, несут полную материальную ответственность
перед предприятиями, учреждениями, организациями.

Статья 53. Административная и уголовная ответственность за экологические

правонарушения

Должностные лица и граждане, совершившие экологические правонарушения,
несут административную и уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.

Привлечение к административной ответственности не освобождает виновных от
обязанности возмещения причиненного ущерба.
Статья
Статья

54.

правонарушением

Возмещение

ущерба,

причиненного

экологическим

Юридические и физические лица, в том числе иностранные, причинившие ущерб
окружающей среде, здоровью и имуществу граждан, юридических лиц и
государству загрязнением окружающей среды, порчей, уничтожением,

повреждением, нерациональным использованием природных ресурсов,

разрушением естественных экологических систем и другими экологическими

правонарушениями, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с
Гражданским кодексом Кыргызской Республики и иными нормативными
правовыми актами Кыргызской Республики.

Возмещение вреда, причиненного окружающей среде в результате экологического
правонарушения, производится добровольно либо по решению суда в

соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками
исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на

восстановление нарушенного состояния окружающей среды с учетом понесенных
убытков, в том числе упущенной выгоды.

Суммы ущерба, взыскиваемые по решению суда, перечисляются в
республиканский или местные фонды охраны природы.

Вред, причиненный здоровью граждан в результате неблагоприятного

воздействия окружающей среды, вызванного деятельностью юридических и
физических лиц, подлежит возмещению в полном объеме с учетом степени

потери трудоспособности потерпевшего, затрат на его лечение, восстановление
здоровья, ухода за больным, иных расходов, а также назначенных пенсий или
пособий в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Возмещение вреда, причиненного здоровью граждан, производится на основании
решения суда по иску потерпевшего, его близких родственников, законных
представителей, профсоюзных органов или прокурора.

Сумма денежных средств за причиненный вред здоровью граждан взыскивается с
причинителя вреда или предприятия, учреждения, организации, которых он
представляет, а при невозможности их установления - за счет средств
соответствующих фондов охраны природы.

Вред, причиненный имуществу граждан, юридических лиц и государства в

результате неблагоприятного воздействия окружающей среды, вызванного

хозяйственной или иной деятельностью, подлежит возмещению в полном объеме
причинителем вреда.

При определении объема ущерба, причиненного имуществу граждан в результате
неблагоприятного воздействия окружающей среды, вызванного деятельностью
юридических и физических лиц, учитываются реальный ущерб, связанный с
разрушением и снижением стоимости строений, жилых и производственных

помещений, оборудования, имущества, земельного участка, продукции с этого
участка, и упущенная выгода.

При наличии нескольких причинителей вреда лица, совместно причинившие вред,
несут солидарную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

В процессе приватизации объектов остаточное загрязнение или ущерб,

причиненный окружающей среде в прошлом, до 1992 года, рассматриваются как

объект ответственности государства. В остальных случаях указанную

ответственность несут в установленном порядке юридические или физические
лица - владельцы объекта-загрязнителя.

Статья
Статья 55. Ответственность юридических лиц за загрязнение окружающей

среды

За загрязнение окружающей среды юридические лица несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.

Статья 56. Порядок разрешения споров в области охраны окружающей среды
Споры в области охраны окружающей среды между предприятиями,

учреждениями, организациями и гражданами разрешаются местными

государственными администрациями и органами местного самоуправления,
государственными органами охраны окружающей среды в порядке,

установленном законодательством Кыргызской Республики. Споры, не входящие
в их компетенцию, разрешаются Правительством Кыргызской Республики либо
судом.

Межгосударственные споры в области охраны окружающей среды разрешаются в
соответствии с нормами международного права.
Раздел ХI

Международные отношения в области охраны окружающей среды
Статья

57.

Международные

отношения

и

принципы

сотрудничества в области охраны окружающей среды

международного

В целях обеспечения всеобщей экологической безопасности в интересах

настоящего и будущего поколений людей Кыргызская Республика осуществляет

международное природоохранное сотрудничество и руководствуется следующими
принципами:

- каждый человек имеет право на жизнь в благоприятных экологических условиях;
- государство имеет право на использование окружающей среды и природных
ресурсов для целей развития обеспечения нужд своих граждан;

- экологическое благополучие одного государства не может обеспечиваться за
счет других государств или без учета их интересов;

- деятельность государства не должна наносить ущерб окружающей среде;
- проведение систематического анализа природно-экологического аспекта

развития внешнего сотрудничества, соблюдение основополагающего принципа
взаимной выгоды;

- установление взаимоконтроля за состоянием и изменением окружающей среды
и ее ресурсов на основе международно признанных критериев и параметров;
- международный обмен научно-технической информацией по проблемам

окружающей среды; создание банков экологической информации, подготовка
специалистов-экологов;

- взаимопомощь государств в чрезвычайных экологических ситуациях;
- мирное разрешение споров в области охраны окружающей среды;

- сочетание деятельности международных организаций с национальными
интересами Кыргызской Республики.

Международные отношения должны строиться с учетом:

- экологических последствий и оценки экономического ущерба от вывоза за рубеж
природных ресурсов;

- коммерческих потерь от реализации природных ресурсов на мировом рынке по
низким ценам;

- недополученных доходов от поставки природных ресурсов в необработанном
или слабообработанном виде;

- оценки экологического ущерба, возникающего в результате добычи природных
ресурсов;

- требования использования экологически чистой и малоотходной технологии в
создаваемых совместных предприятиях;

- сотрудничества между общественными природоохранными организациями;
- гласности внешнеэкономических связей.

Статья 58. Международные договоры в области охраны окружающей среды
Если международным договором, участником которого является Кыргызская
Республика, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в

законодательстве Кыргызской Республики по охране окружающей среды, то
применяются правила международного договора.

Раздел XII

Заключительные положения
Статья 59. О введении в действие
действие настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.
Закон опубликован в газете "Эркин Тоо" от 7 июля 1999 года N 54-55
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

- Закон Республики Кыргызстан "Об охране природы" (Ведомости Верховного
Совета Республики Кыргызстан, 1991 год, N 8, ст. 242);

- Постановление Верховного Совета Республики Кыргызстан "О порядке введения
в действие Закона Республики Кыргызстан "Об охране природы" (Ведомости
Верховного Совета Республики Кыргызстан, 1991 год, N 8, ст. 243).

Правительству Кыргызской Республики в трехмесячный срок привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

До приведения законодательства Кыргызской Республики в соответствие с

настоящим Законом применяются только те нормативные правовые акты, которые
не противоречат настоящему Закону.

Президент Кыргызской Республики А.Акаев

г. Бишкек от 10 марта 2002 года N 32
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ставке платы за загрязнение
загрязнение окружающей среды (выбросы, сбросы
загрязняющих веществ, размещение отходов)

Принят Законодательным собранием

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
8 февраля 2002 года
Статья 1.
В соответствии со статьей 15 Закона Кыргызской Республики "Об охране

окружающей среды" установить ставку платы за загрязнение окружающей среды
(выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов) в размере 1,2
сома за приведенную тонну загрязняющих веществ.
Статья 2.
Ставку платы за загрязнение окружающей среды (выбросы, сбросы загрязняющих

веществ, размещение отходов) применять при расчете платежей за загрязнение
окружающей среды.
Статья 3.

Правительству Кыргызской Республики в месячный срок привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Статья 4.
Настоящий Закон вступает в силу с момента официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 13 марта 2002 года N 20
Президент Кыргызской Республики А.Акаев

г.Бишкек от 16 июня 1999 года N 54
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕСПУБЛИКИ
Об экологической экспертизе
(В редакции Закона КР от 11 июня 2003 года N 102)
Принят Законодательным собранием

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
13 мая 1999 года

Настоящий Закон регулирует правовые отношения в области экологической
экспертизы, направлен на реализацию конституционного права граждан на

благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных
экологических последствий, возникающих в результате осуществления

хозяйственной и иной деятельности, и основывается на соответствующих

положениях Конституции Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики
"Об охране окружающей среды" и других принимаемых в соответствии с ними
нормативных правовых актах.

Раздел I

Общие положения
Статья 1. Основные понятия и определения
Воздействие - действие на определенный объект, влекущее либо способное
повлечь в нем количественные или качественные изменения.

Инициатор проекта - юридическое или физическое лицо, организатор

деятельности, располагающий финансовыми ресурсами, необходимыми для
подготовки и реализации намечаемых проектных решений.

Окружающая среда - естественная среда обитания человека, биосфера,

служащая условием, средством и местом жизни человека и других живых

организмов; в широком смысле включает природу как систему естественных

экологических систем и окружающую среду как ту часть естественной среды,
которая преобразована в результате деятельности человека.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) - выявление, анализ, оценка и
учет в проектных решениях предполагаемого воздействия намечаемой

хозяйственной и иной деятельности, вызываемых им изменений в окружающей
среде.

Природоохранное проектирование:

разработка оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС);

разработка раздела проектно-сметной документации "Охрана окружающей
среды";

разработка экологического паспорта (нормативы предельно допустимых
выбросов, предельно допустимых сбросов и др.);

проведение экологического аудита.
Проект:

план, замысел;

разработанный план сооружения, устройства;
предварительный текст документа;

элемент в системе подготовки решения.

Реализация объекта экспертизы - начало и ход работ по строительству,

эксплуатации, ликвидации промышленных и иных объектов, оказанию услуг,

поступлению в хозяйственный оборот изделий и технологий в соответствии с
решениями, предусмотренными предплановой, предпроектной и проектной

документацией, а также вступление в силу законодательного акта, иное реальное
использование объекта экспертизы.

Экологическая безопасность - состояние защищенности жизненно важных

интересов личности, общества, защищенности окружающей среды, как условия и
средства существования человека и общества, от угроз, возникающих в
результате антропогенных и природных воздействий на них.

Экологический риск - вероятность неблагоприятных для окружающей среды и
здоровья населения последствий любых (преднамеренных или случайных,

постепенных и катастрофических) антропогенных изменений природных объектов
и факторов.

Экологическая экспертиза - определение уровня экологического риска и

опасности намечаемых решений, реализация которых прямо или косвенно окажет
влияние на состояние окружающей среды и природных ресурсов.
Статья 2. Цели экологической экспертизы
Целями экологической экспертизы являются:

предотвращение воздействия возможных негативных последствий реализации

планируемой управленческой, хозяйственной и иной деятельности на здоровье
населения и окружающую среду;

оценка соответствия планируемой управленческой, хозяйственной,

инвестиционной и иной деятельности на стадиях, предшествующих принятию

решения об их реализации, а также в процессе их строительства и реализации
требованиям природоохранного законодательства.
Статья 3. Объекты экологической экспертизы

Объектами экологической экспертизы являются:

проекты нормативных правовых актов, нормативно-технических, инструктивнометодических и иных документов, регламентирующих хозяйственную и иную
деятельность;

материалы, предшествующие разработке проектов развития и размещения

производительных сил на территории Кыргызской Республики, в том числе:

- проекты инвестиционных, комплексных и целевых социально-экономических,
научно-технических и иных государственных программ, связанных с
природопользованием;

- проекты генеральных планов развития территорий, в том числе свободных
экономических зон и территорий с особым режимом природопользования;
- проекты схем развития отраслей;

- проекты государственных комплексных схем охраны природы и использования
водных, лесных, земельных и других природных ресурсов, включая проекты
экологической реабилитации территорий и рекультивации земель;

технико-экономические обоснования и проекты строительства, реконструкции,

расширения, технического перевооружения, консервации и ликвидации объектов,
другие проекты, независимо от их сметной стоимости, ведомственной

принадлежности и форм собственности, реализация которых может оказать
воздействие на окружающую среду;

технико-экономические обоснования и проекты хозяйственной деятельности
сопредельных государств, для осуществления которой необходимо

использование общих с сопредельными государствами природных объектов
(ресурсов);

проекты международных договоров, контрактов и соглашений, связанных с
природопользованием;

техническая документация на новую технику, технологию, на материалы,

вещества, сертифицируемые товары и услуги, в том числе закупаемые за
рубежом;

материалы комплексного экологического обследования участков территорий,
обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо

охраняемых природных территорий, зон экологического бедствия или зон

чрезвычайной экологической ситуации, а также программы реабилитации этих
территорий;

материалы, обосновывающие выдачу лицензий, разрешений и сертификатов на
осуществление деятельности, способной оказать воздействие на окружающую
среду, включая ввоз, вывоз продукции и природных ресурсов;

материалы, характеризующие экологическое состояние отдельных регионов, мест
и объектов;

договоры, контракты, соглашения, касающиеся изменения форм собственности
предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;
другие виды документации, обосновывающей хозяйственную и иную
деятельность.

Статья 4. Принципы экологической экспертизы
Экологическая экспертиза базируется на принципах:

- обязательности проведения государственной экологической экспертизы до
принятия решений о реализации объекта экспертизы;

- презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой
хозяйственной и иной деятельности;

- комплексной оценки воздействия и последствий экспертируемой деятельности
на окружающую среду и учета требований экологической безопасности;

- достоверности информации, представляемой на государственную экологическую
экспертизу;

- независимости экспертных органов и экспертов при осуществлении ими своих
полномочий в сфере экологической экспертизы;
- гласности;

- учета общественного мнения;

- ответственности заинтересованных сторон за организацию, проведение,
качество экологической экспертизы, реализацию ее решений.
Статья 5. Виды экологической экспертизы
В Кыргызской Республике осуществляются:

- государственная экологическая экспертиза;
- общественная экологическая экспертиза.

Раздел II

Полномочия государственных органов Кыргызской
Республики в области экологической экспертизы

Статья

6.

Специально

экологической экспертизе

уполномоченный

государственный

орган

по

Специально уполномоченным государственным органом по экологической
экспертизе является республиканский государственный орган охраны
окружающей среды Кыргызской Республики.

Статья 7. Полномочия, права и обязанности специально уполномоченного
государственного органа по экологической экспертизе
экспертизе

Специально уполномоченный государственный орган по экологической экспертизе
осуществляет:

- организацию и проведение государственной экологической экспертизы объектов,
указанных в статье 3 настоящего Закона, в том числе формирование экспертных
комиссий государственной экологической экспертизы;

- разработку, пересмотр и утверждение нормативно-технических и инструктивнометодических документов, обеспечивающих реализацию настоящего Закона;
- научное, методическое, информационное обеспечение государственной

экологической экспертизы, включая формирование и ведение банков данных о
намечаемой деятельности, о реализации объекта экспертизы и о влиянии

намечаемой хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды;

- взаимодействие в установленном порядке с эколого-экспертными органами

других государств с целью проведения консультаций, совместных экологических
экспертиз, обмена научными и методическими разработками, привлечения
иностранных специалистов;

- проведение семинаров, конференций по вопросам методологии, методов и форм
осуществления государственной экологической экспертизы, обмена опытом ее
проведения и повышения качества эколого-экспертной деятельности;

- координацию эколого-экспертной деятельности в Кыргызской Республике,
осуществление методического руководства по вопросам проведения

экологической экспертизы объектов независимо от их подчиненности и форм
собственности;

- осуществление контроля за соблюдением настоящего Закона и других

нормативных правовых актов в области государственной экологической
экспертизы при ее организации и проведении;

- рассмотрение разногласий, возникающих в процессе экологической экспертизы
между территориальными специально уполномоченными государственными
органами в области экологической экспертизы;

- ведение государственных реестров экспертов, участвующих в проведении
экологической экспертизы;

- взаимодействие в пределах своей компетенции с министерствами,

административными ведомствами, организациями и их экспертными
подразделениями;

Специально уполномоченный государственный орган по экологической экспертизе
имеет право:

- организовывать, проводить и принимать участие в международных
экологических экспертизах;

- привлекать в установленном законодательством Кыргызской Республики

порядке к проведению государственной экологической экспертизы иностранных
ученых и специалистов, за исключением случаев, когда объект экспертизы
составляет государственную или коммерческую тайну;

- на доступ к банкам данных министерств и административных ведомств о
состоянии окружающей среды;

- в пределах своей компетенции осуществлять иные действия, не

противоречащие законодательству Кыргызской Республики, необходимые для
реализации своих полномочий.

Специально уполномоченный государственный орган по экологической экспертизе
обязан:

- обеспечивать соответствие процедуры проведения государственной

экологической экспертизы требованиям настоящего Закона, иных нормативных
правовых актов, нормативно-технических, инструктивно-методических
документов;

- предварительно информировать местные государственные администрации и

органы местного самоуправления о проведении заседаний экспертных комиссий
государственной экологической экспертизы;

- направлять заключения государственной экологической экспертизы органам,
принимающим решение о реализации объекта экспертизы;

- по требованию инвестора проекта, общественных организаций, проводящих
общественную экологическую экспертизу, предоставлять для ознакомления
нормативно-техническую, инструктивно-методическую документацию,

регламентирующую организацию и проведение государственной экологической
экспертизы;

- направлять местным государственным администрациям и органам местного
самоуправления, общественным организациям (объединениям) и гражданам,

представившим аргументированные предложения, касающиеся экологических

аспектов реализации намечаемой деятельности, материалы, обосновывающие
учет этих предложений при проведении государственной экологической
экспертизы;

- предоставлять средствам массовой информации по их запросам сведения о
результатах проведения государственной экологической экспертизы;

- организовывать подготовку, переподготовку и повышение квалификации
экспертов государственной экологической экспертизы.
(В редакции Закона КР от 11 июня 2003 года № 102)

Статья 8. Компетенция местных государственных администраций и органов

местного самоуправления в области экологической экспертизы

Местные государственные администрации и органы местного самоуправления на
соответствующей территории осуществляют:

- делегирование экспертов в состав экспертных комиссий для участия в

экологической экспертизе объектов, реализация которых намечается на их

территории, а также в случаях возможного воздействия на окружающую среду в
результате хозяйственной деятельности, намечаемой на соседней
административно-территориальной единице;

- принятие и реализацию в рамках своих полномочий решений по вопросам

экологической экспертизы на основании результатов общественных обсуждений,
референдумов, опросов, заявлений общественных экологических организаций и
движений;

- организацию по требованиям местного населения общественной экологической
экспертизы;

- информирование специально уполномоченного государственного органа по

экологической экспертизе о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
подведомственной административной территории.

Местные государственные администрации и органы местного самоуправления
имеют право:

- на получение от специально уполномоченного государственного органа по

экологической экспертизе необходимой информации об объектах экологической
экспертизы, оценке их воздействия на окружающую среду;

- направлять в письменном виде специально уполномоченному государственному
органу по экологической экспертизе аргументированные предложения,

касающиеся экологических аспектов реализации намечаемой деятельности.
Раздел III

Государственная экологическая экспертиза
Статья 9. Проведение государственной экологической экспертизы
Государственная экологическая экспертиза проводится в соответствии с

порядком, утвержденным специально уполномоченным государственным органом
по экологической экспертизе.

Инициатор проекта для проведения государственной экологической экспертизы
обязан представить следующую документацию:

- материалы оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду;

- заключения и/или документы согласований соответствующих специально
уполномоченных органов государственного контроля и органов местного
самоуправления;

- заключение общественной экологической экспертизы, если она проводилась.
Государственная экологическая экспертиза проводится при условии ее

предварительной оплаты в полном объеме инициатором проекта в установленном
порядке.

Статья 10. Оценка воздействия на окружающую среду
Процедуру оценки воздействия на окружающую среду обеспечивает инициатор
проекта в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
Оценка воздействия на окружающую среду организуется и проводится при
подготовке обоснований для следующих видов деятельности:

- концепций, программ и планов отраслевого и территориального социальноэкономического развития;

- схем комплексного использования и охраны природных ресурсов;

- генеральных планов городов, населенных мест и другой градостроительной
документации;

- нового строительства, реконструкции, расширения и технического

перевооружения действующих хозяйственных и иных объектов, оказывающих
либо способных оказать воздействие на окружающую среду.

Наличие оценки воздействия на окружающую среду в составе всех видов и стадий
разработки проектной документации является обязательным и служит основой

для принятия решения специально уполномоченным государственным органом по
экологической экспертизе.

Статья 11. Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы
Государственная экологическая экспертиза конкретного объекта проводится
экспертной комиссией, образованной специально уполномоченным
государственным органом по экологической экспертизе.

В состав экспертной комиссии включаются штатные сотрудники специально
уполномоченного государственного органа по экологической экспертизе и

внештатные эксперты, в том числе специалисты организаций, в компетенцию
которых входят вопросы охраны окружающей среды.

Экспертом государственной экологической экспертизы не может быть
представитель инициатора проекта или его разработчик.

Статья 12. Сроки проведения государственной экологической экспертизы
Срок проведения государственной экологической экспертизы определяется
сложностью объекта экспертизы, но не должен превышать трех месяцев с

момента получения необходимых материалов в полном объеме и внесения платы
за ее проведение.

Статья 13. Заключение государственной
государственной экологической экспертизы
Заключением государственной экологической экспертизы является документ,

подготовленный экспертной комиссией, который содержит обоснованные выводы

о допустимости воздействия на окружающую среду экспертируемой деятельности,
возможности реализации объекта экспертизы.

Заключение государственной экологической экспертизы может быть
положительным или отрицательным.

Положительное заключение государственной экологической экспертизы является

одним из обязательных условий финансирования, кредитования, инвестирования,
реализации объекта экспертизы.

Положительное заключение государственной экологической экспертизы имеет

юридическую силу в течение срока, определенного специально уполномоченным
государственным органом по экологической экспертизе.

Юридическим следствием отрицательного заключения государственной

экологической экспертизы является запрет реализации объекта экспертизы.

В случае отрицательного заключения государственной экологической экспертизы

инициатор проекта вправе представить материалы на повторную государственную
экологическую экспертизу при условии их переработки с учетом замечаний,
изложенных в заключении.

Раздел IV

Общественная экологическая экспертиза
Статья 14. Осуществление общественной экологической экспертизы
Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по

инициативе граждан, органов местного самоуправления и общественных

объединений, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством
Кыргызской Республики.

Общественная экологическая экспертиза может проводиться независимо от
государственной экологической экспертизы.

Инициаторы проведения общественной экологической экспертизы обязаны

предварительно письменно известить местные государственные администрации и
органы местного самоуправления о проведении общественной экологической
экспертизы.
Статья

15.

Права общественных

экологической экспертизы

объединений

и

граждан

в

области

Общественные объединения и граждане, осуществляющие проведение

общественной экологической экспертизы в установленном настоящим Законом
порядке, имеют право:

- на получение от инициатора проекта документации, подлежащей экологической
экспертизе, в полном объеме;

- на ознакомление с нормативно-технической документацией, устанавливающей
требования к проведению государственной экологической экспертизы;

- на опубликование результатов общественной экологической экспертизы в
средствах массовой информации.

Статья 16. Отказ в регистрации заявления о проведении общественной

экологической экспертизы

В регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы
может быть отказано в случае, если общественная экологическая экспертиза
инициирована в отношении объекта, сведения о котором составляют

государственную тайну в соответствии с перечнем сведений, устанавливаемых
законодательством о государственной тайне.

Статья 17. Заключение общественной экологической экспертизы
Заключение общественной экологической экспертизы направляется органу,

осуществляющему государственную экологическую экспертизу, а также органу,
принимающему решение о реализации объектов экспертизы.

Заключение общественной экологической экспертизы является

рекомендательным. Оно может публиковаться в средствах массовой информации,
передаваться местным государственным администрациям и органам местного
самоуправления, инициаторам проекта, разработчикам и другим
заинтересованным лицам.

Раздел V

Права и обязанности инициаторов и разработчиков проекта и иной документации
Статья 18. Права инициаторов и разработчиков проекта и иной документации
Инициаторы и разработчики проекта и иной документации имеют право:

- получать от органа, организующего проведение государственной экологической
экспертизы, информацию о ходе проведения экологической экспертизы,

инструктивно-методическую информацию о порядке проведения государственной
экологической экспертизы;

- обращаться в органы, организующие проведение государственной

экологической экспертизы, с требованиями об устранении нарушений
установленного порядка проведения экологической экспертизы;

- предоставлять письменные или устные пояснения, замечания, предложения
относительно экспертируемых объектов;

- знакомиться с выводами экологической экспертизы;

- передавать положительные заключения государственной экологической
экспертизы в банковские учреждения для открытия финансирования;

- представлять в суд иски о возмещении ущерба, причиненного умышленным

нарушением законодательства Кыргызской Республики в области экологической
экспертизы.

Статья 19. Обязанности инициаторов и разработчиков проектов и иной

документации

Инициаторы и разработчики проектов и иной документации обязаны:

- представлять на государственную экологическую экспертизу документацию в
соответствии с требованиями настоящего Закона;

- оплачивать проведение государственной экологической экспертизы;

- предоставлять при необходимости органам, организующим проведение

экологической экспертизы, дополнительные материалы по экспертируемым
объектам;

- осуществлять намечаемую деятельность в соответствии с документацией,
получившей положительное заключение государственной экологической
экспертизы.

Статья 20. Разрешение разногласий в области экологической экспертизы
Разногласиями считаются несогласие инициатора проекта или его разработчика с

действиями, методами или выводами государственной экологической экспертизы.
Претензии по разногласиям подаются на имя руководителя республиканского

государственного органа охраны окружающей среды Кыргызской Республики.

Разногласия, возникающие между органами государственной экологической
экспертизы и инициаторами проектов, оформленные протоколом,

рассматриваются республиканским государственным органом охраны
окружающей среды Кыргызской Республики.

Срок рассмотрения разногласий не должен превышать одного месяца со дня
поступления необходимых документов.

Решение по разногласиям может быть обжаловано в суде.

Заключение экологической экспертизы может быть признано недействительным в
случае, когда при его подготовке допущены:

- нарушение процедуры проведения экологической экспертизы;

- невыполнение или искажение экологических норм и правил, требований
экологической безопасности, охраны окружающей среды, эффективного
использования и воспроизводства природных ресурсов;

- нарушение прав граждан на благоприятную для жизни окружающую среду,

других экологических прав и интересов населения, прав участников экологоэкспертного процесса.

Орган экологической экспертизы несет ответственность за принимаемые им

решения в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
Раздел VI Финансирование экологической экспертизы
Статья 21. Финансирование
Финансирование государственной экологической экспертизы
Финансирование государственной экологической экспертизы осуществляется за
счет средств государственного бюджета, платежей за проведение экспертных
работ, а также за счет иных средств.

Средства, поступающие за осуществление государственной экологической

экспертизы, в том числе за ее повторное проведение, зачисляются на счета
республиканского и местных фондов охраны природы и используются в
соответствии с утвержденной сметой расходов.

Оплату экспертных работ, проводимых органами государственной экологической
экспертизы, производит инициатор проекта в порядке, установленном

республиканским государственным органом охраны окружающей среды.
Статья 22. Финансирование общественной экологической экспертизы

Финансирование общественной экологической экспертизы осуществляется за
счет средств граждан, органов местного самоуправления, общественных
объединений, общественных экологических и других фондов, целевых
добровольных средств инициаторов, иных средств.

Раздел VII Ответственность за нарушение законодательства об экологической
экспертизе

Статья 23. Виды правонарушений в области экологической экспертизы, за

которые устанавливается ответственность
Ответственности подлежат:

инициатор проекта и заинтересованные лица, виновные:

- в фальсификации сведений и данных, представляемых на государственную
экологическую экспертизу;

- в принуждении эксперта к подготовке заведомо ложного заключения
экологической экспертизы;

- в создании препятствий в организации и проведении экологической экспертизы;
- в уклонении от представления экспертным органам необходимых материалов,
сведений и иных данных;

- в реализации объекта экспертизы без положительного заключения
государственной экологической экспертизы;

- в осуществлении деятельности, не соответствующей документации, получившей
положительное заключение государственной экологической экспертизы;

руководители специально уполномоченного государственного органа по
экологической экспертизе и руководители экспертных комиссий:

- за нарушение установленных настоящим Законом положений и порядка
проведения экологической экспертизы;

- за нарушение порядка создания и организации деятельности экспертных
комиссий экологической экспертизы;

- за неисполнение обязанностей, установленных настоящим Законом для
специально уполномоченного государственного органа по экологической
экспертизе;

эксперты государственной экологической экспертизы в случаях:

- нарушения требований законодательства Кыргызской Республики об

экологической экспертизе, иных нормативных правовых актов, стандартов,
нормативно-технических документов;

- необоснованности выводов заключения государственной экологической
экспертизы;

- фальсификации выводов заключения государственной экологической
экспертизы;

- разглашения государственной и коммерческой тайны, содержащейся в

материалах, представляемых для проведения экологической экспертизы;
должностные лица государственных органов, виновные:

- в фальсификации сведений и данных о результатах проведенной экологической
экспертизы;

- в выдаче без положительного заключения экологической экспертизы разрешения
на природопользование или иную деятельность, оказывающую прямое или
косвенное воздействие на окружающую среду;

- в организации или проведении экологической экспертизы неправомочными на то
органами, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными
объединениями;

- в незаконном отказе в регистрации заявления о проведении общественной
экологической экспертизы;

банковские учреждения, их должностные лица, а также иные юридические и

физические лица - в случае финансирования, (кредитования, инвестирования)

реализации объекта экспертизы без положительного заключения государственной
экологической экспертизы.

За совершение правонарушений, указанных в части первой настоящей статьи,
виновные привлекаются к уголовной, административной, дисциплинарной и
гражданско-правовой ответственности. Виды правонарушений и меры

ответственности за их совершение устанавливаются соответственно Уголовным
кодексом Кыргызской Республики, Кодексом Кыргызской Республики об
административных правонарушениях, Трудовым кодексом Кыргызской
Республики, Гражданским кодексом Кыргызской Республики.

Раздел VIII Заключительные положения
Статья 24. Международное сотрудничество в области экологической экспертизы

Международное сотрудничество в области экологической экспертизы

осуществляется в целях обеспечения экологической безопасности человека,

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов
на основе соответствующих договоров.

Если международным договором, ратифицированным Кыргызской Республикой,

устанавливаются иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве
Кыргызской Республики об экологической экспертизе, то применяются правила
международного договора.

Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона
Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 21 июля 1999 года N 59-62
Правительству Кыргызской Республики в трехмесячный срок привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Президент Кыргызской Республики А.Акаев

г.Бишкек от 26 июня 2001 года N 60
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О санитарносанитарно-эпидемиологическом благополучии населения
(В редакции Закона КР от 15 июля 2003 года N 151)
Принят Законодательным собранием

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
31 мая 2001 года

Настоящий Закон направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и закрепляет гарантии государства в осуществлении

конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую
среду.

Глава 1

Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоровья
населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное
воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются
благоприятные условия его жизнедеятельности.

Среда обитания человека (далее - среда обитания) - совокупность объектов,
явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) среды,
определяющая условия жизнедеятельности человека.

Факторы среды обитания - биологические (вирусные, бактериальные,

паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук,
тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), социальные

(питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды
обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и
(или) на состояние здоровья будущих поколений.

Вредное воздействие на человека - воздействие факторов среды обитания,

создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью
будущих поколений.

Благоприятные условия жизнедеятельности человека - состояние среды

обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека
(безвредные условия) и имеются возможности для восстановления нарушенных
функций организма человека.

Безопасные условия для человека - состояние среды обитания, при котором
отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов на человека.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка - состояние здоровья населения и
среды обитания на определенной территории в конкретно указанное время.
Гигиенический норматив - установленное исследованиями допустимое

максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение

показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его
безопасности и (или) безвредности для человека.

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие

санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и

(или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные
нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровье человека,
а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Социально-гигиенический мониторинг - государственная система наблюдений за

состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа, оценки и прогноза,
а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья
населения и воздействием факторов среды обитания.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор - деятельность по
предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений законодательства

Кыргызской Республики в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания.
Санитарно-эпидемиологическое заключение - документ, удостоверяющий

соответствие (несоответствие) санитарным правилам факторов среды обитания,
хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ и услуг, а также проектов
нормативных актов, проектов строительства объектов, эксплуатационной
документации.

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия

организационные, административные, инженерно-технические, медико-

санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или
уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания,

предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний и
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию.

Ограничительные мероприятия (карантин) - административные, медико-

санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на предотвращение

распространения инфекционных заболеваний и предусматривающие особый
режим хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения
населения, транспортных средств, грузов, товаров и животных.

Инфекционные заболевания - заболевания человека, возникновение и

распространение которых обусловлено воздействием на человека биологических
факторов среды обитания (возбудителей инфекционных заболеваний) и
возможностью передачи болезни от заболевшего человека, животного к
здоровому человеку.

Инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих -

инфекционные заболевания человека, характеризующиеся тяжелым течением,

высоким уровнем смертности и инвалидности, быстрым распространением среди
населения (эпидемия).

Массовые неинфекционные заболевания (отравления) - заболевания человека,
возникновение которых обусловлено воздействием физических и (или)
химических, и (или) социальных факторов среды обитания.

Статья 2. Законодательство Кыргызской Республики в области обеспечения

санитарносанитарно-эпидемиологического благополучия населения

Законодательство Кыргызской Республики в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения (далее - санитарное

законодательство) основывается на Конституции Кыргызской Республики и

состоит из настоящего Закона, а также принимаемых в соответствии с ним иных
нормативных правовых актов.
Статья

населения

3.

Обеспечение

санитарносанитарно-эпидемиологического

благополучия

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается
посредством:

- профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической
обстановкой и прогнозом ее изменения;

- разработки и реализации государственных целевых программ обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также региональных
целевых программ и научных, научно-технических программ в данной области;

- выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
и обязательного соблюдения гражданами, физическими и юридическими лицами
санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности;
- создания экономической заинтересованности граждан, физических и

юридических лиц в соблюдении законодательства Кыргызской Республики в

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- государственного санитарно-эпидемиологического нормирования;
- государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- сертификации продукции, работ и услуг, представляющих потенциальную
опасность для человека;

- лицензирования видов деятельности, представляющих потенциальную

опасность для человека, предусмотренных Законом Кыргызской Республики "О
лицензировании;

- государственной регистрации потенциально опасных для человека химических и
биологических веществ, отдельных видов продукции, радиоактивных веществ,

отходов производства и потребления, а также впервые ввозимых на территорию
Кыргызской Республики отдельных видов продукции;

- проведения социально-гигиенического мониторинга;

- научных исследований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;

- мер по своевременному информированию населения о возникновении
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний

(отравлений), состоянии среды обитания и проводимых санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятиях;

- мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения и пропаганде
здорового образа жизни;

- мер по привлечению к ответственности за нарушение законодательства

Кыргызской Республики в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;

- взаимодействия органов государственной санитарно-эпидемиологической

службы и государственной ветеринарной службы и проведении единого надзора,

профилактических мер и борьбы с болезнями, общими для человека и животных.
(В редакции Закона КР от 15 июля 2003 года № 151)

Статья 4. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных
условий реализации прав граждан на охрану здоровья и благоприятную

окружающую среду, предусмотренных Конституцией Кыргызской Республики.

Отношения, возникающие в области охраны окружающей природной среды, в той
мере, в какой это необходимо для обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, регулируются законодательством Кыргызской
Республики об охране окружающей среды и настоящим Законом.

Статья 5. Полномочия государства в области обеспечения санитарносанитарно-

эпидемиологического благополучия населения

К полномочиям государства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения относятся:

- определение основных направлении государственной политики в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- принятие законов и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- разработка, принятие и реализация государственных целевых, научных, научнотехнических программ для обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;

- координация деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;

- организация государственной санитарно-эпидемиологической службы
Кыргызской Республики и управление ею;

- создание материальных и других резервов для ликвидации эпидемий,

последствий аварий, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, катастроф,
опасных для жизни и здоровья человека;

- установление единой системы государственного учета и отчетности в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- ведение государственных регистров потенциально опасных для человека
химических, биологических веществ и отдельных видов продукции,

радиоактивных веществ, отходов производства и потребления, а также отдельных
видов продукции, ввоз которых впервые осуществляется на территорию
Кыргызской Республики;

- обеспечение санитарной охраны территории Кыргызской Республики;

- введение и отмена на территории Кыргызской Республики ограничительных
мероприятий (карантина);

- введение и отмена санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через
государственную границу Кыргызской Республики;

- координация научных исследований в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения;

- международное сотрудничество Кыргызской Республики и заключение
международных договоров в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Статья

6.

Полномочия

органов

местного

самоуправления

в

обеспечения санитарносанитарно-эпидемиологического благополучия населения

области

К полномочиям органов местного самоуправления в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения относятся:

- участие в выработке и реализации государственной политики в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- разработка, принятие и реализация региональных целевых программ

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, научных и
научно-технических программ в данной области;

- контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на соответствующей
территории;

- разработка и выполнение на соответствующей территории санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий;

- введение и отмена на соответствующей территории ограничительных
мероприятий (карантина);

- разработка и реализация мер по созданию экономической заинтересованности
граждан, физических и юридических лиц в соблюдении санитарного
законодательства;

- проведение социально-гигиенического мониторинга на соответствующей
территории;

- реализация мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения,
пропаганде здорового образа жизни;

- реализация мер по своевременному информированию населения об

инфекционных заболеваниях и о массовых неинфекционных заболеваниях
(отравлениях), состоянии среды обитания и проводимых санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятиях;

- решение других не отнесенных к полномочиям Правительства Кыргызской

Республики вопросов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.

Глава 2

Права и обязанности граждан, физических
физических и юридических лиц в области
обеспечения санитарносанитарно-эпидемиологического благополучия населения

Статья 7. Права и обязанности граждан
Граждане имеют право:

- на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного
воздействия на человека;

- получать в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, органах и

учреждениях государственной санитарно-эпидемиологической службы

Кыргызской Республики и у юридических лиц информацию о санитарно-

эпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания, качестве и

безопасности продукции производственно-технического назначения, пищевых

продуктов, товаров для личных бытовых нужд, потенциальной опасности для
здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг;

- осуществлять общественный контроль за выполнением санитарных правил;

- вносить в органы государственной власти, органы местного самоуправления,

органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы
Кыргызской Республики предложения об обеспечении санитарноэпидемиологического благополучия населения;

- на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их здоровью или
имуществу вследствие нарушения другими гражданами, физическими и

юридическими лицами санитарного законодательства, а также при осуществлении
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в порядке,
установленном законодательством Кыргызской Республики.
Граждане обязаны:

- выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений,
предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц,
осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
- заботиться о собственном здоровье, а также здоровье и гигиеническом
воспитании и обучении своих детей;

- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан
на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

Статья 8. Права и обязанности физических и юридических лиц в области

обеспечения санитарносанитарно-эпидемиологического благополучия населения
Физические и юридические лица имеют право:

- получать в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, органах и

учреждениях государственной санитарно-эпидемиологической службы

Кыргызской Республики информацию о санитарно-эпидемиологической
обстановке, состоянии среды обитания, санитарных правилах;

- принимать участие в разработке мероприятий по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения;

- на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их имуществу вследствие
нарушения гражданами, другими физическими и юридическими лицами
санитарного законодательства, а также при осуществлении санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в порядке,
установленном законодательством Кыргызской Республики.

Физические и юридические лица к соответствии с осуществляемой ими
деятельностью обязаны:

- выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений,
предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц,
осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия;

- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и

оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения,
пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве,
транспортировке, хранении, реализации населению;

- осуществлять производственный контроль, в том числе, посредством

проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением
санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также
при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции;

- проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов
продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или)

безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за
факторами среды обитания;

- своевременно информировать население, органы местного самоуправления,

органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы
Кыргызской Республики об аварийных ситуациях, остановках производства, о
нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарноэпидемиологическому благополучию населения;

- иметь в наличии официально изданные санитарные правила, методы и методики
контроля факторов среды обитания;

- осуществлять гигиеническое обучение работников.
Глава 3

СанитарноСанитарно-эпидемиологические требования обеспечения безопасности среды
обитания для здоровья человека

Статья 9. СанитарноСанитарно-эпидемиологические требования к планировке и застройке

городских и сельских поселений

При планировке и застройке городских и сельских поселений должно

предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья

населения путем комплексного благоустройства городских и сельских поселений и
реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на
человека факторов среды обитания.

При разработке норм проектирования, схем градостроительного планирования
развития территорий, генеральных планов городских и сельских поселений,
проектов планировки общественных центров, жилых районов, магистралей

городов, решении вопросов размещения объектов гражданского, промышленного

и сельскохозяйственного назначения и установления их санитарно-защитных зон,
выборе земельных участков под строительство, а также при проектировании,
строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, расширении,

консервации и ликвидации промышленных, транспортных объектов, зданий и

сооружений культурно-бытового назначения, жилых домов, объектов инженерной
инфраструктуры и благоустройства и иных объектов (далее - объекты) должны
соблюдаться санитарные правила.

Утверждение норм проектирования и проектной документации о планировке и
застройке городских и сельских поселений, строительстве, реконструкции,

техническом перевооружении, расширении, консервации и ликвидации объектов,
предоставление земельных участков под строительство, а также ввод в

эксплуатацию построенных и реконструированных объектов допускается при
наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии таких
объектов санитарным правилам.

Граждане, физические и юридические лица, ответственные за выполнение работ
по проектированию и строительству объектов, их финансирование и (или)
кредитование, в случае выявления нарушения санитарных правил или

невозможности их выполнения обязаны приостановить либо полностью
прекратить проведение указанных работ и их финансирование и (или)
кредитование.
Статья

10.

СанитарноСанитарно-эпидемиологические

требования

к

продукции

производственнопроизводственно-технического назначения, товарам для личных и бытовых нужд и

технологиям их производства

Продукция производственно-технического назначения, при производстве,

транспортировке, хранении, применении (использовании) и утилизации которой
требуется непосредственное участие человека, а также товары для личных и
бытовых нужд граждан (далее - продукция) не должны оказывать вредное
воздействие на человека и среду обитания.

Продукция по своим свойствам и показателям должна соответствовать
санитарным правилам.

Производство, применение (использование) и реализация населению новых видов
продукции (впервые разрабатываемых или внедряемых), новые технологические
процессы производства продукции допускаются при наличии санитарно-

эпидемиологических заключений о соответствии их санитарным правилам.
Граждане, физические и юридические лица, осуществляющие разработку,

производство, транспортировку, закупку, хранение и реализацию продукции, в

случае установления ее несоответствия требованиям санитарных правил обязаны
приостановить такую деятельность, изъять продукцию из оборота и принять меры
по применению (использованию) продукции при условиях, исключающих
причинение вреда человеку, или ее уничтожить.
Статья

11.

СанитарноСанитарно-эпидемиологические

требования

к

потенциально

опасным для человека химическим, биологическим веществам и отдельным

видам продукции

Потенциально опасные для человека химические, биологические вещества и
отдельные виды продукции допускаются к производству, транспортировке,
закупке, хранению, реализации и применению (использованию) после их
государственной регистрации.

Статья 12. СанитарноСанитарно-эпидемиологические требования к пищевым
пищевым продуктам,

пищевым добавкам, продовольственному сырью, а также контактирующим с ними

материалам и изделиям и технологиям их производства

Пищевые продукты должны удовлетворять физиологическим потребностям
человека и не должны оказывать на него вредное воздействие.

Пищевые продукты, пищевые добавки, продовольственное сырье, а также

контактирующие с ними материалы и изделия в процессе их производства,

хранения, транспортировки и реализации населению должны соответствовать
санитарным правилам.

При производстве пищевых продуктов допускается использование

контактирующих с ними материалов и изделий, пищевых добавок, разрешенных в
порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.

Производство, применение (использование) и реализация населению новых видов
(впервые разрабатываемых и внедряемых в производство) пищевых продуктов,
пищевых добавок, продовольственного сырья, а также контактирующих с ними
материалов и изделий, внедрение новых технологических процессов их

производства и технологического оборудования допускаются при наличии

санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии их санитарным
правилам.

Граждане, физические и юридические лица, осуществляющие производство,

закупку, хранение, транспортировку, реализацию пищевых продуктов, пищевых

добавок, продовольственного сырья, а также контактирующих с ними материалов
и изделий, должны выполнять санитарные правила.

Пищевые продукты, пищевые добавки, продовольственное сырье, а также

контактирующие с ними материалы и изделия, не соответствующие санитарным
правилам и представляющие опасность для человека, немедленно снимаются с
производства или реализации и используются только в целях, исключающих
причинение вреда человеку, или уничтожаются.

Статья 13. СанитарноСанитарно-эпидемиологические требования к продукции,
продукции, ввозимой

на территорию Кыргызской Республики

Продукция, ввозимая на территорию Кыргызской Республики гражданами,

физическими и юридическими лицами, не должна оказывать вредное воздействие
на человека и среду обитания.

Ввоз продукции, указанной в части первой настоящей статьи, на территорию

республики допускается только при наличии санитарно-эпидемиологического

заключения о соответствии ее санитарным правилам. Отдельные виды продукции,
которые впервые ввозятся на территорию республики и перечень которых
устанавливается Правительством Кыргызской Республики, до их ввоза на

территорию Кыргызской Республики подлежат государственной регистрации в
соответствии со статьей 39 настоящего Закона.

Обязательства о выполнении требований санитарного законодательства, к
продукции, ввозимой на территорию Кыргызской Республики, гарантии

соблюдения санитарных правил при поставке каждой партии продукции являются
существенным условием договоров (контрактов) поставок такой продукции.

Статья 14. СанитарноСанитарно-эпидемиологические
эпидемиологические требования к организации питания

населения

При организации питания населения в специально оборудованных местах

(столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении
пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых

неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарные
правила.

При организации питания в дошкольных и других учреждениях образования,
лечебно-профилактических учреждениях, оздоровительных учреждениях и

учреждениях социальной защиты, установлении норм пищевого довольствия для

военнослужащих, а также при установлении норм питания для лиц, находящихся в
следственных изоляторах или отбывающих наказание в исправительных

учреждениях. обязательно соблюдение научно обоснованных физиологических

норм питания человека, разработанных и утвержденных для данного контингента.
Статья 15. СанитарноСанитарно-эпидемиологические требования к водным объектам
Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового

водоснабжения, купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных целях, в том

числе водные объекты, расположенные в черте городских и сельских поселений
(далее - водные объекты), не должны являться источником биологических,
химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

Критерии безопасности и (или) безвредности для человека водных объектов, и в
том числе предельно допустимые концентрации, в воде химических,

биологических веществ, микроорганизмов уровень радиационного фона
устанавливаются санитарными правилами.

Разрешение на использование водного объекта в конкретно указанных целях
допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о

соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для
здоровья населения использования водного объекта.

Для охраны водных объектов, предотвращения их загрязнения и засорения

устанавливаются нормативы предельно допустимых вредных воздействий на
водные объекты и нормативы предельно допустимых сбросов химических,
биологических веществ и микроорганизмов, согласованные с органами и
учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы
Кыргызской Республики.

Проекты зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого,
хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются
органами государственной исполнительной власти или органами местного

самоуправления при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии их санитарным правилам.

Органы государственной исполнительной власти, органы местного

самоуправления, физические и юридические лица в случае, если водные объекты
представляют опасность для здоровья населения, обязаны в соответствии с их

полномочиями принять меры по ограничению, приостановлению или запрещению
использования указанных водных объектов.

Статья 16. СанитарноСанитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде и

питьевому водоснабжению населения

Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном
отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные
органолептические свойства.

Обеспечение населения городских и сельских поселений питьевой водой

осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Статья 17. СанитарноСанитарно-эпидемиологические требования
требования к атмосферному

воздуху в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных
организаций, воздуху в рабочих зонах производственных помещений, жилых и
других помещениях

Атмосферный воздух в городских и сельских населениях, на территориях

промышленных организаций, а также воздух в рабочих зонах производственных
помещений, жилых и других помещениях (далее - места постоянного или

временного пребывания человека) не должен оказывать вредное воздействие на
человека.

Критерии безопасности и (или) безвредности для человека атмосферного воздуха
в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций,
воздуха в местах постоянного или временного пребывания человека в том числе
предельно допустимые концентрации (уровни) химических, биологических

веществ и микроорганизмов в воздухе, устанавливаются санитарными правилами.
Нормативы предельно допустимых выбросов химических, биологических веществ
и микроорганизмов в воздух, проекты санитарно-защитных зон утверждаются при
наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии указанных
нормативов и проектов санитарным правилам.

Органы государственной исполнительной власти, органы местного

самоуправления, граждане, физические и юридические лица в соответствии со
своими полномочиями обязаны осуществлять меры по предотвращению и

снижению загрязнения атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях,
воздуха в местах постоянного или временного пребывания человека,

обеспечению соответствия атмосферного воздуха в городских и сельских

поселениях, воздуха в местах постоянного или временного пребывания человека
санитарным правилам.

Статья 18. СанитарноСанитарно-эпидемиологические требования к почвам, содержанию

территорий городских и сельских поселений, промышленных площадок

В почвах городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий

содержание потенциально опасных для человека химических и биологических
веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень

радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации
(уровни), установленные санитарными правилами.

Содержание территорий городских и сельских поселений, промышленных
площадок должно отвечать санитарным правилам.

Порядок и условия содержания территорий городских и сельских поселений

устанавливаются органами местного самоуправления при наличии санитарноэпидемиологических заключений о соответствии указанных порядка и условий
санитарным правилам.

Статья

19.

СанитарноСанитарно-эпидемиологические

требования

к

сбору,

использованию, обезвреживанию, транспортировке,
транспортировке, хранению и захоронению
отходов производства и потребления

Отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию,

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы

которых должны быть безопасными для здоровья человека и среды его обитания
и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и
иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

Порядок, условия и способы сбора,использования, обезвреживания,

транспортировки, хранения и захоронения отходов производства и потребления
устанавливаются органами местного самоуправления при наличии

экологического, санитарно-эпидемиологического заключений о соответствии
указанных порядка, условий и способов санитарным правилам.

Радиационный контроль за отходами производства и потребления, их

обезвреживанием, хранением и захоронением осуществляется в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики по области обеспечения
радиационной безопасности.

Статья 20. СанитарноСанитарно-эпидемиологические требования к жилым помещениям
Жилые помещения по площади, планировке, освещенности, изоляции,

микроклимату, воздухообмену, уровням шума. вибрации, ионизирующих и

неионизирующих излучений должны соответствовать санитарным правилам в

целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания независимо от
его срока.

Заселение жилых помещений, признанных в соответствии с санитарным

законодательством Кыргызской Республики непригодными для проживания, равно
как и предоставление гражданам для постоянного или временного проживания
нежилых помещений не допускается.

Содержание жилых помещений должно отвечать санитарным правилам.
Статья

21.

СанитарноСанитарно-эпидемиологические

требования

к

эксплуатации

производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования

и транспорта
транспорта

При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий,

сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарнопротивоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться
безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с

санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Кыргызской
Республики.

Физические и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою
деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий,

сооружений, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в
случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг
нарушаются санитарные правила.

Статья 22. СанитарноСанитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
Условия труда, рабочее место в трудовой процесс не должны оказывать вредное
воздействие на человека. Требования к обеспечению безопасных для человека

условий труда устанавливаются санитарными правилами и иными нормативными
правовыми актами Кыргызской Республики.

Физические и юридические лица обязаны осуществлять санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия по обеспечению

безопасных для человека условий труда и выполнению требований санитарных
правил и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики к

производственным процессам и технологическому оборудованию, организации

рабочих мест, коллективным и индивидуальным средствам защиты работников,
режиму труда, отдыха и бытовому обслуживанию работников в целях

предупреждения травм, профессиональных заболеваний, инфекционных
заболеваний и заболеваний (отравлений), связанных с условиями труда.

Статья 23. СанитарноСанитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с

биологическими

веществами,

организмами и их токсинами
токсинами

биологическими

и

микробиологическими

Условия работы с биологическими веществами, биологическими и

микробиологическими организмами и их токсинами, в том числе условия работы в

области генной инженерии, и с возбудителями инфекционных заболеваний не
должны оказывать вредное воздействие на человека.

Требования к обеспечению безопасности условий работ, указанных в части

первой настоящей статьи, для человека и среды обитания устанавливаются

санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Кыргызской
Республики.

Осуществление работ с биологическими веществами, биологическими и

микробиологическими организмами и их токсинами допускается при наличии

санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии условий выполнения
таких работ санитарным правилам.

Статья 24. СанитарноСанитарно-эпидемиологические
эпидемиологические требования к условиям работы с

источниками физических факторов воздействия на человека

Условия работы с машинами, механизмами, установками, устройствами,

аппаратами, которые являются источниками физических факторов воздействия на
человека (шума, вибрации, ультразвуковых воздействий, теплового,

ионизирующего, неионизирующего и иного излучения), не должны оказывать
вредное воздействие на человека.

Критерии безопасности и (или) безвредности условий работ с источниками
физических факторов воздействия на человека, в том числе предельно

допустимые уровни воздействия, устанавливаются санитарными правилами.

Использование машин, механизмов, установок, устройств и аппаратов, а также
производство, применение (использование), транспортировка, хранение и

захоронение радиоактивных веществ, материалов и отходов, являющихся

источниками физических факторов воздействия на человека, указанных в части
первой настоящей статьи, допускаются при наличии санитарно-

эпидемиологических заключений о соответствии условий работы с источниками
физических факторов воздействия на человека санитарным правилам.

Отношения, возникающие в области обеспечения радиационной безопасности
населения и безопасности работ с источниками ионизирующих излучений,
устанавливаются законодательством Кыргызской Республики.

Статья

25.

СанитарноСанитарно-эпидемиологические

воспитания и обучения

требование

к

условиями

В дошкольных и других учреждениях образования независимо от организационноправовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний,

сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, выполняться
требования санитарных правил при организации их питания, проживания,
обучения и воспитания.

Программы, методики и режимы воспитания и обучения, технические,

аудиовизуальные и иные средства обучения и воспитания, учебная мебель, а

также учебники и иная издательская продукция допускаются к использованию при
наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии их
санитарным правилам.

Глава 4

СанитарноСанитарно-противоэпидемические (профилактические)
(профилактические) мероприятия
Статья 26. Организация и проведение санитарносанитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны

своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными
правилами и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики

санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе
мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Кыргызской
Республики, введению ограничительных мероприятий (карантина),

осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных
инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров,

профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан.

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия подлежат

включению и в разрабатываемые целевые государственные программы охраны и
укрепления здоровья населения, обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, а также региональные целевые программы в данной
области.

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в
обязательном порядке гражданами, физическими и юридическими лицами в

соответствии с осуществляемой ими деятельностью, а также в случаях,
предусмотренных частью второй статьи 47 настоящего Закона.

Статья 27. Санитарная охрана территории Кыргызской Республики
Санитарная охрана территории Кыргызской Республики направлена на
предупреждение заноса на территорию Кыргызской Республики и

распространения на территории Кыргызской республики инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для населения, а также на

предотвращение ввоза на территорию Кыргызской Республики и реализации на
территории Кыргызской Республики товаров, химических, биологических и

радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для
человека (далее - опасные грузы и товары).

Перечень инфекционных заболеваний, требующих проведения мероприятий по
санитарной охране территории Кыргызской Республики, определяется органом
государственной исполнительной власти, уполномоченным осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Не допускаются к ввозу на территорию Кыргызской Республики опасные грузы и
товары, ввоз которых на территорию Кыргызской Республики запрещен

законодательством Кыргызской Республики, а также грузы и товары при

проведении санитарно-карантинного контроля, в отношении которых установлено,
что ввоз на территорию Кыргызской Республики указанных грузов и товаров

создаст угрозу возникновения и распространения представляющих опасность для
окружающих инфекционных заболеваний или массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений).

Для санитарной охраны территории Кыргызской Республики в пунктах пропуска
через государственную границу Кыргызской Республики на основании решения

органа государственной исполнительной власти, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, вводится санитарнокарантинный контроль.

Порядок и условия осуществления санитарной охраны территории Кыргызской
Республики, устанавливаются законами, санитарными правилами и иными
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
Статья 28. Ограничительные мероприятия (карантин)

Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся в пунктах пропусков через
государственную границу Кыргызской Республики, на территории Кыргызской

Республики, в городских и сельских поселениях, в организациях и на объектах
хозяйственной и иной деятельности в случае угрозы возникновения и
распространения инфекционных заболеваний.

Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся (отменяются) на основании
предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей и их
заместителей решением Правительства Кыргызской Республики или органа

местного самоуправления, а также решением уполномоченных должностных лиц
органа государственной исполнительной власти или его структурных

подразделений, в ведении которых находятся объекты железнодорожного
транспорта, обороны и иного специального назначения.

Порядок осуществления ограничительных мероприятий (карантина) и перечень
инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения

которых вводятся ограничительные мероприятия (карантин), устанавливаются

санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Кыргызской
Республики.

Статья 29. Производственный контроль
Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных

исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и выполнением

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе

производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения
работ и оказания услуг осуществляется физическими и юридическими лицами в
целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды
обитания таких продукций, работ и услуг.

Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном
санитарными правилами и государственными стандартами.

Лица, осуществляющие производственный контроль, несут ответственность за
своевременность, полноту и достоверность его осуществления.

Статья 30. Меры в отношении больных инфекционными заболеваниями
Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие

заболевания и контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями

лица, а также лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных

болезней, подлежат лабораторному обследованию и медицинскому наблюдению
или лечению и в случае, если они представляют опасность для окружающих,
обязательной госпитализации или изоляции в порядке, установленном
законодательством Кыргызской Республики.

Лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, если
они могут явиться источниками распространения инфекционных заболеваний в

связи с особенностями производства в котором они заняты, или выполняемой ими
работой временно переводятся на другую работу, не связанна с риском

распространения инфекционных заболеваний. При невозможности перевода на
основании постановлений главных государственных санитарных врачей и их
заместителей они временно отстраняются от работы с выплатой пособий по
социальному страхованию.

Все случаи инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных

заболеваний (отравлений) подлежат регистрации учреждениями здравоохранения
по месту выявления таких заболеваний (отравлений), государственному учету и
ведению отчетности по ним органами и учреждениями государственной
санитарно-эпидемиологической службы Кыргызской Республики.

Порядок ведения государственного учета указанных случаев заболеваний

(отравлений), а также порядок ведения отчетности по ним устанавливаются

органом государственной исполнительной власти, уполномоченным осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Статья 31. Обязательные медицинские осмотры
В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и

профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и
организаций обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и
периодические профилактические медицинские осмотры (далее - медицинские
осмотры) при выполнении своих трудовых обязанностей.

В случае необходимости на основании предложений органов и учреждений

государственной санитарно-эпидемиологической службы Кыргызской Республики
решениями органов государственной власти или органов местного

самоуправления в отдельных организациях (цехах, лабораториях и иных

структурных подразделениях) могут вводиться дополнительные показания к
проведению медицинских осмотров работников.

Физические и юридические лица обязаны обеспечивать условия, необходимые
для своевременного прохождения медицинских осмотров работниками.

Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не
допускаются к работе.

Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные
медицинские книжки работников, а также учету лечебно-профилактическими
учреждениями государственной системы здравоохранения, органами и

учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы
Кыргызской Республики.

Порядок проведения обязательных медицинских осмотров, учета, ведения

отчетности и выдачи работникам личных медицинских книжек определяется
Министерством здравоохранения Кыргызской Республики.
Статья 32. Профилактические прививки
Профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с

законодательством Кыргызской Республики для предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний.

Статья 33. Гигиеническое воспитание и обучение
Гигиеническое воспитание и обучение граждан обязательны, направлены на
повышение их санитарной культуры, профилактику заболеваний и
распространение знаний о здоровом образе жизни.

Гигиеническое воспитание и обучение граждан осуществляются по специальным
программам, утверждаемым Министерством здравоохранения Кыргызской
Республики:

- в процессе воспитания и обучения в дошкольных и других учреждениях
образования;

- при подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников

посредством включении в программы обучения разделов о гигиенических знаниях;
- при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц
и работников организаций, деятельность которых связано с производством,

хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой

воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием
населения.

Глава 5

Государственное регулирование в области обеспечения санитарносанитарноэпидемиологического благополучия населения

Статья 34. Государственное санитарносанитарно-эпидемиологическое нормирование
Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование включает в себя:
- разработку единых требований к проведению научно-исследовательских работ
по обоснованию санитарных правил;

- контроль за проведением научно-исследовательских работ по государственному
санитарно-эпидемиологическому нормированию;

- разработку (пересмотр), экспертизу, утверждение и опубликование санитарных
правил;

- контроль за внедрением санитарных правил, изучение и обобщение практики их
применения;

- регистрацию и систематизацию санитарных правил, формирование и ведение

единой базы данных в области государственного санитарно-эпидемиологического
нормирования.

Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование осуществляется
органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической

службы Кыргызской Республики в соответствии с положением, утвержденным
Правительством Кыргызской Республики.

Статья 35. Разработка, утверждение и введение в действие санитарных правил
Санитарные правила разрабатываются органом государственной исполнительной
власти, уполномоченным осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор, и
иными органами и учреждениями государственной санитарно-

эпидемиологической службы Кыргызской Республики в связи с установленной

необходимостью санитарно-эпидемиологического нормирования факторов среды
обитания и условий жизнедеятельности человека.

Разработка санитарных правил должна предусматривать:

- проведение комплексных исследований по выявлению и оценке воздействия
факторов среды обитания на здоровье населения;

- определение санитарно-эпидемиологических требований предотвращения
вредного воздействия факторов среды обитания на здоровье населения;

- установление критериев безопасности и (или) безвредности, гигиенических и
иных нормативов факторов среды обитания;

- анализ международного опыта в области санитарно-эпидемиологического
нормирования;

- установление оснований для пересмотра гигиенических и иных нормативов;
- прогнозирование социальных и экономических последствий применения
санитарных правил;

- обоснование сроков и условий введения санитарных правил в действие.
Санитарные правила утверждаются и вводятся в действие органом

государственной исполнительной власти, уполномоченным осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор в порядке,
установленном Правительством Кыргызской Республики.

Санитарные правила подлежат регистрации и официальному опубликованию в
порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан,
физических и юридических лиц.

Нормативные правовые акты, касающиеся вопросов обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, принимаемые другими органами
государственной власти, органами местного самоуправления, решения

юридических лиц по указанным вопросам, государственные стандарты,

строительные нормы и правила, правила охраны труда, ветеринарные и

фитосанитарные правила не должны противоречить санитарным правилам.

Статья 36. СанитарноСанитарно-эпидемиологические заключения при осуществлении

лицензирования отдельных видов деятельности (работ,
(работ, услуг), представляющих
потенциальную опасность для человека

Отдельные виды деятельности (работы, услуги), представляющие потенциальную

опасность для человека, подлежат лицензированию в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.

Обязательным условием для принятия решения о выдаче лицензии является
представление соискателем лицензии санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии санитарным правилам представляющих

потенциальную опасность для человека видов деятельности (работ, услуг),
предусмотренных Законом Кыргызской Республики "О лицензировании".
(В редакции Закона КР от 15 июля 2003 года № 151)

Статья 37. Особенности сертификации отдельных видов продукции, работ и

услуг, представляющих потенциальную опасность для человека

Сертификация отдельных видов продукции, работ и услуг, представляющих
потенциальную опасность для человека, осуществляется в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствий таких продукции, работ и услуг
санитарным правилам.
Статья

38.

СанитарноСанитарно-эпидемиологические

экспертизы,

расследования,

обследования, исследования, испытания и токсикологические, гигиенические и

иные виды оценок

Санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования,

исследования, испытания и токсикологические, гигиенические и иные виды оценок
проводятся органами и учреждениями государственной санитарно-

эпидемиологической службы Кыргызской Республики, организациями,

аккредитованными в установленном порядке, экспертами с использованием
утвержденных методов, методик выполнения измерений и типов средств
измерений в целях:

- установления и предотвращения вредного воздействия факторов среды
обитания на человека;

- установления причин возникновения и распространения инфекционных
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений);

- установления соответствия (несоответствия) проектной документации, объектов
хозяйственной и иной деятельности, продукции работ, услуг санитарным
правилам;

- установления соответствия (несоответствия) проектной документации, объектов
хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, услуг, предусмотренных
статьями 9, 10, 12-25, 36 и 37 настоящего Закона, санитарным правилам.
На основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз,

расследований, обследований, исследований, испытаний и токсикологических,
гигиенических, и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке,
главными государственными санитарными врачами выдаются санитарноэпидемиологические заключения.

Порядок проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований,
обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и

иных видов оценок устанавливается органом государственной исполнительной
власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарноэпидемиологический надзор.

Органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы

Кыргызской Республики, организации, аккредитованные в установленном порядке,
и эксперты, которые проводят санитарно-эпидемиологические экспертизы,

расследования, обследования, исследования, испытания и токсикологические,
гигиенические и иные виды оценок, несут ответственность за их качество и

объективность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Статья 39. Государственная
Государственная регистрация веществ и продукции
Государственной регистрации подлежат:

- впервые внедряемые в производство и ранее не использовавшиеся химические,
биологические вещества и изготовляемые на их основе препараты (далее вещества), потенциально опасные для человека;

- отдельные виды продукции, представляющие потенциальную опасность для
человека;

- отдельные виды продукции, в том числе пищевые продукты, впервые ввозимые
на территорию Кыргызской Республики.

Государственная регистрация указанных в части первой настоящей статьи
веществ и отдельных видов продукции проводится на основании:

- оценки опасности веществ и отдельных видов продукции для человека и среды
обитания;

- установления гигиенических и иных нормативов содержания веществ, отдельных
компонентов продукции в среде обитания;

- разработки защитных мер, в том числе условий утилизации и уничтожения
веществ и отдельных видов продукции, по предотвращению их вредного
воздействия на человека и среду обитания.

Оценка опасности веществ и отдельных видов продукции для человека и среды

обитания, установление гигиенических и иных нормативов содержания веществ и
отдельных компонентов продукции в среде обитания, разработка защитных мер
осуществляются организациями, аккредитованными в установленном порядке.
Государственная регистрация указанных в части первой настоящей статьи

веществ и отдельных видов продукции проводится уполномоченными на то

органами государственной исполнительной власти в порядке, установленном
Правительством Кыргызской Республики.

Статья
Статья 40. Государственный санитарносанитарно-эпидемиологический надзор
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает в себя:
- контроль за выполнением санитарного законодательства санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предписаний и

постановлений должностных лиц, осуществляющих государственный санитарноэпидемиологический надзор;

- санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную
границу Кыргызской Республики;

- меры пресечения нарушений санитарного законодательства, выдачу

предписаний и вынесения постановления о фактах нарушения санитарного

законодательства, а также привлечение к ответственности лиц, их совершивших;
- контроль за состоянием здоровья населения, среды обитания, санитарноэпидемиологической обстановкой;

- проведение санитарно-эпидемиологических расследований, направленных на
установление причин и выявление условий возникновения и распространения
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений);

- разработку предложений о проведении санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий;

- статистическое наблюдение в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на государственном уровне,

государственный учет инфекционных заболеваний, профессиональных

заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в связи с
вредным воздействием факторов среды обитания в целях формирования
государственных информационных ресурсов.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор осуществляется

органами и учреждениями (должностными лицами) государственной санитарноэпидемиологической службы Кыргызской Республики.
Статья 41. СоциальноСоциально-гигиенический мониторинг
Для оценки, выявления изменений и прогноза состояния здоровья населения и

среды обитания, установления и устранения вредного воздействия на человека

факторов среды обитания осуществляется социально-гигиенический мониторинг.
Социально-гигиенический мониторинг проводится на государственном уровне, в
городских, и сельских поселениях органами и учреждениями государственной
санитарно-эпидемиологической службы Кыргызской Республики совместно с
органами государственной исполнительной власти, органами местного
самоуправления.

Порядок проведения социально-гигиенического мониторинга устанавливается
Правительством Кыргызской Республики.

Глава 6

Государственная санитарносанитарно-эпидемиологическая служба Кыргызской Республики
Статья 42. Основные принципы организации и деятельности системы

государственной санитарносанитарно-эпидемиологической службы Кыргызской Республики
Республики
Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Кыргызской Республики
- единая централизованная система органов и учреждений, осуществляющих
государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Кыргызской
Республике.

Система государственной санитарно-эпидемиологической службы Кыргызской
Республики включает в себя:

- орган государственной исполнительной власти, уполномоченный осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Кыргызской
Республике;

- органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы

Кыргызской Республики, созданные в установленном законодательством порядке,
для осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора в
областях, городах, районах, а также в Министерстве обороны, Министерстве
внутренних дел и других министерствах и ведомствах;

- государственные научно-исследовательские и иные учреждения,

осуществляющие свою деятельность в целях обеспечения государственного
санитарно-эпидемиологического надзора в Кыргызской Республике.
Организацию деятельности системы государственной санитарно-

эпидемиологической службы Кыргызской Республики осуществляет главный

государственный санитарный врач Кыргызской Республики, его заместитель, а

также главные государственные санитарные врачи областей, городов, районов,
Министерства обороны, Министерства внутренних дел и других министерств и
ведомств.

Главные государственные санитарные врачи являются руководителями
соответствующих органов и учреждений государственной санитарно-

эпидемиологической службы Кыргызской Республики, осуществляющих

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, действуют на основе
подчинения нижестоящих вышестоящим и главному государственному
санитарному врачу Кыргызской Республики.

Структура государственной санитарно-эпидемиологической службы Кыргызской
Республики, ее задачи, функции и порядок осуществления ее деятельности

устанавливаются положением о государственной санитарно-эпидемиологической
службе Кыргызской Республики, утвержденным Правительством Кыргызской
Республики.

Статья 43. Назначение на должность лиц, осуществляющих государственный

санитарный надзор

Главный государственный санитарный врач Кыргызской Республики является

заместителем министра здравоохранения Кыргызской республики и назначается
на должность и освобождается от должности Премьер-министром Кыргызской

Республики по представлению министра здравоохранения Кыргызской
Республики.

Главные государственные санитарные врачи областей, городов и районов
назначаются на должность главным государственным санитарным врачом

Кыргызской Республики по согласованию с Главами местных государственных
администраций с последующим утверждением на коллегии Министерства

здравоохранения Кыргызской Республики. Назначение главных врачей санитарноэпидемиологических служб Министерства обороны, Министерства внутренних дел
и других министерств и ведомств осуществляется руководителями этих

министерств и ведомств и согласовывается с главным государственным
санитарным врачом Кыргызской Республики.

Заместитель главного государственного санитарного врача Кыргызской

Республики, генеральный директор Департамента государственного санитарноэпидемиологического надзора назначается на должность министром

здравоохранения Кыргызской Республики по представлению главного
государственного санитарного врача Кыргызской Республики.

Заместители главных государственных санитарных врачей областей, городов и
районов назначаются на должность соответствующими главными

государственными санитарными врачами по согласованию с главным
государственным санитарным врачом Кыргызской Республики.

Статья 44. Финансирование государственной санитарносанитарно-эпидемиологической

службы Кыргызской Республики

Финансирование государственной санитарно-эпидемиологической службы
Кыргызской Республики осуществляется за счет:

- средств республиканского и местного бюджетов;

- средств, поступающих за выполнение работ и оказание услуг учреждениями

государственной санитарно-эпидемиологической службы Кыргызской Республики
по договорам с гражданами, физическими и юридическими лицами;

- средств, получаемых от граждан, физических и юридических лиц в порядке
возмещения дополнительно понесенных органами и учреждениями

государственной санитарно-эпидемиологической службы Кыргызской Республики
расходов на проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий;

- добровольных взносов и пожертвований граждан и юридических лиц;

- других не запрещенных законодательством Кыргызской Республики источников.
Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
может оплачиваться за счет средств Фонда обязательного медицинского
страхования по договорам со страховыми компаниями в соответствии с
нормативными актами Кыргызской Республики.

Финансирование научных исследований в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения производится из государственного
бюджета.

Для проведения научных исследований могут привлекаться гранты, финансовая
поддержка международных организаций и другие не запрещенные
законодательством Кыргызской Республики источники.

Статья
Статья 45. Право органов и учреждений государственной

санитарносанитарно-

эпидемиологической службы Кыргызской Республики на пользование имуществом

и земельными участками

Помещения, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое

имущество, используемые органами и учреждениями государственной санитарноэпидемиологической службы Кыргызской Республики для выполнения

возложенных на них задач, находятся в государственной собственности и
передаются указанным органам и учреждениям в пользование на праве

хозяйственного ведения или оперативного управления в порядке, установленном
законодательством Кыргызской Республики.

Земельные участки, на которых размещаются здания и сооружения органов и

учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Кыргызской
Республики, безвозмездно предоставляются им в постоянное пользование в

порядке, установленном законодательском Кыргызской Республики, без права
продажи и отчуждения.

Статья 46. Должностные лица государственной санитарносанитарно-эпидемиологической

службы Кыргызской
Кыргызской Республики, уполномоченные осуществлять государственный
санитарносанитарно-эпидемиологический надзор

Должностными лицами государственной санитарно-эпидемиологической службы

Кыргызской Республики, уполномоченными в соответствии с настоящим Законом
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от имени

органов и учреждений указанной службы (далее - должностные лица,

осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор),
являются:

- главные государственные санитарные врачи и их заместители;
- руководители структурных подразделений и их заместители;
- специалисты органов и учреждений указанной службы.

Перечень специалистов, уполномоченных осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, устанавливается положением о

государственной санитарно-эпидемиологической службе Кыргызской Республики,
утвержденным Правительством Кыргызской Республики.

Воздействие на должностных лиц, осуществляющих государственный санитарноэпидемиологический надзор, в какой-либо форме с целью повлиять на

принимаемые ими решения или воспрепятствование в какой-либо форме их
деятельности не допускается и влечет за собой установленную
законодательством Кыргызской Республики ответственность.

Должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, имеют право на ношение форменной одежды
установленного образца, находятся под особой защитой государства в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Право на замещение должностей главных государственных санитарных врачей и
их заместителей имеют граждане Кыргызской Республики, получившие высшее
медицинское образование по специальности "профилактическое, санитарногигиеническое дело".

Статья 47. Права должностных лиц, осуществляющих государственный
санитарно-эпидемиологический надзор

Должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, при исполнении своих служебных обязанностей и по
предъявлении служебного удостоверения имеют право:

- получать от государственных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, физических и юридических лиц документированную

информацию по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;

- проводить санитарно-эпидемиологические расследования;

- беспрепятственно посещать территории и помещения объектов, подлежащих
государственному санитарно-эпидемиологическому надзору, в целях проверки

соблюдения лицами, осуществляющими управленческие функции в коммерческих
или иных организациях, и должностными лицами санитарного законодательства и
выполнения на указанных объектах санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий;

- посещать с согласия граждан их жилые помещения в целях обследования
жилищных условий;

- проводить отбор для исследований проб и образцов продукции, в том числе
продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- проводить досмотр транспортных средств и перевозимых ими грузов, в том

числе продовольственного сырья и пищевых продуктов, в целях установления
соответствия транспортных средств и перевозимых ими грузов санитарным
правилам;

- проводить отбор для исследований проб воздуха, воды и почвы;

- проводить измерения факторов среды обитания в целях установления
соответствия таких факторов санитарным правилам;

- составлять протокол о нарушении санитарного законодательства.

При выявлении нарушения санитарного законодательства, а также при угрозе
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых

неинфекционных заболеваний (отравлений) должностные лица, осуществляющие
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, имеют право давать

гражданам, физическим и юридическим лицам предписания, обязательные для
исполнения ими в установленные сроки:

- об устранении выявленных нарушений санитарных правил;

- о прекращении реализации не соответствующей санитарным правилам или не
имеющей санитарно-эпидемиологического заключения продукции, в том числе
продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий;

- о проведении лабораторного обследования граждан, контактировавших с

больными инфекционными заболеваниями, и медицинского наблюдения за такими
гражданами;

- о выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах
инфекционных заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где

имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения
инфекционных заболеваний.

Статья 48. Полномочия главных государственных санитарных врачей и их

заместителей

Главные государственные врачи и их заместители наряду с правами,

предусмотренными статьей 47 настоящего Закона, наделяются следующими
полномочиями:

- рассматривать материалы и дела о нарушениях санитарного законодательства;
- предъявлять иски в суд и арбитражный суд в случае нарушения санитарного
законодательства;

- давать гражданам, физическим и юридическим лицам санитарно-

эпидемиологические заключения, предусмотренные статьей 38 настоящего
Закона, и предписания, обязательные для исполнения в установленные
предписаниями сроки;

- вызывать в органы и учреждения государственной санитарно-

эпидемиологической службы Кыргызской Республики физических и юридических
лиц для рассмотрения материалов и дел о нарушениях санитарного
законодательства;

- выносить мотивированные постановления о приостановлении деятельности
организаций, учреждения, предприятия до устранения нарушений или о

запрещении деятельности, в случае невозможности устранения нарушений;
- выносит при угрозе возникновения и распространения инфекционных
заболеваний обоснованные постановления:

о госпитализации для обследования или изоляции больных инфекционными
заболеваниями, представляющих опасность для окружающих, и лиц с
подозрением на такие заболевания;

о проведении обязательного медицинского осмотра, госпитализации или об
изоляции граждан, находившихся в контакте с больными инфекционными
заболеваниями, представляющих опасность для окружающих;

о временном отстранении от работы лиц, которые являются носителями

возбудителей инфекционных заболеваний и могут являться источниками
распространения инфекционных заболеваний в связи с особенностями
выполняемых ими работ или производства;

о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам
граждан по эпидемическим показаниям;

о введении профилактических мероприятий (карантина) в организациях и на
объектах;

- выносить за нарушения санитарного законодательства мотивированные
постановления:

о наложении административных взысканий в виде предупреждений или штрафов;
о направлении в правоохранительные органы материалов о нарушении

санитарного законодательства для решения вопросов о возбуждении уголовных
дел.

Главные государственные санитарные врачи и их заместители имеют право на

внесение предложений в органы государственной исполнительной власти, органы
местного самоуправления, организации, учреждения:

- по вопросам, касающимся проектов программ социально-экономического
развития, целевых и региональных программ, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, охраны и укрепления здоровья
населения;

- по вопросам приостановления операций физических и юридических лиц по
расчетным и другим счетам в случаях нарушения ими санитарных правил;
- по вопросам приостановления действия и (или) изъятия сертификатов

соответствия продукции, работ и услуг в случаях установления несоответствия
таких продукции, работ, услуг санитарным правилам;

- по вопросам о приостановлении действия лицензий на отдельные виды

деятельности или об изъятии указанных лицензий в случаях установления

нарушения санитарных правил при осуществлении таких видов деятельности;
- по вопросам о применении дисциплинарных взысканий к работникам,
допустившим нарушение санитарных правил;

- по вопросам возмещения вреда, причиненного гражданину вследствие

допущенного нарушения санитарного законодательства, а также возмещения

дополнительно понесенных расходов органами и учреждениями государственной
санитарно-эпидемиологической службы Кыргызской Республики на проведение
мероприятий по ликвидации инфекционных заболеваний и массовых

неинфекционных заболеваний (отравлений), связанных с указанным нарушением
санитарного законодательства.

Главный государственный санитарный врач Кыргызской Республики наряду с

правами и полномочиями, предусмотренными статьей 47 настоящего Закона,
наделяется дополнительными полномочиями:

- выдавать санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии

утверждаемых органами государственной исполнительной власти проектов норм
проектирования, проектов государственных стандартов, строительных норм и
правил, проектов ветеринарных и фитосанитарных правил, проектов правил
охраны труда, правил охраны окружающей природной среды, проектов
образовательных стандартов, проектов других нормативных актов и

государственных целевых программ обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения (далее - документы) санитарным правилам;

- утверждать санитарные правила, нормативные и другие документы,

регламентирующие деятельность органов и учреждений государственной

санитарно-эпидемиологической службы Кыргызской Республики, а также методы,
предусмотренные статьей 38 настоящего Закона;

- вносить в органы государственной исполнительной власти предложения о

приведении в соответствие с санитарным законодательством утвержденных
указанными органами документов;

- вносить в Правительство Кыргызской Республики предложения о введении

(отмене) ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кыргызской
Республики.

Главные государственные санитарные врачи Министерства обороны,

Министерства внутренних дел и других министерств и ведомств наделяются
дополнительными полномочиями:

- разрабатывать и вносить в орган государственной исполнительной власти,

уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, проекты санитарных правил для утверждения;

- утверждать инструкции и иные документы, регламентирующие порядок

осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора на
подведомственных объектах по согласованию с органом государственной

исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор в Кыргызской Республике.

Статья 49. Обязанности должностных лиц, осуществляющих государственный

санитарносанитарно-эпидемиологический надзор

Должностные лица, осуществляющие государственный санитарноэпидемиологический надзор, обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять полномочия, направленные на
предупреждение, обнаружение и пресечение нарушения санитарного

законодательства, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения;

- устанавливать причины и выявлять условия возникновения и распространения
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний

(отравлений) рассматривать обращения граждан и юридических лиц по вопроса
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принимать
соответствующие меры;

- информировать органы государственной власти Кыргызской Республики, органы
местного самоуправления и население о санитарно-эпидемиологической
обстановке и принимаемых органами и учреждениями государственной

санитарно-эпидемиологической службы Кыргызской Республики мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- осуществлять свою деятельность по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения во взаимодействии с

государственными органами исполнительной власти, местного самоуправления и
общественными объединениями;

- соблюдать государственную, врачебную и иную охраняемую законом тайну в

отношении информации, ставшей им известной при выполнении своих служебных
обязанностей;

- оказывать содействие общественным объединениям в вопросах обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и исполнения
санитарного законодательства.
Статья

50.

Ответственность

должностных

государственный санитарносанитарно-эпидемиологический надзор

лиц,

осуществляющих

Должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, за ненадлежащее исполнение своих служебных

обязанностей, а также за сокрытие фактов и обстоятельств, создающих угрозу

санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, несут ответственность
в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Статья

51.

Обжалование

действий

(бездействия)

должностных

осуществляющих государственный санитарносанитарно-эпидемиологический надзор

лиц,

Действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих государственный

санитарно-эпидемиологический надзор, могут быть обжалованы в вышестоящий
орган государственного санитарно-эпидемиологического надзора, главному
государственному санитарному врачу или в суд.

Жалоба рассматривается в порядке, установленном законодательством
Кыргызской Республики.

Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий, если исполнение
обжалуемых действий не приостанавливается решением суда.

Глава 7 Ответственность за нарушение санитарного законодательства
Статья 52. Ответственность за нарушение санитарного законодательства
законодательства
За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная,
административная и уголовная ответственность в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.

Административные взыскания за нарушение санитарного законодательства
налагаются постановлениями должностных лиц, осуществляющих

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в соответствии с
полномочиями, предусмотренными статьей 48 настоящего Закона.

Статья 53. ГражданскоГражданско-правовая ответственность за причинение вреда

вследствие нарушения санитарного законодательства

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред,

причиненный имуществу юридического лица вследствие нарушения санитарного

законодательства, подлежит возмещению гражданином или юридическим лицом,
причинившими вред, в полном объеме в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.

Глава 8 Заключительные положения
Статья 54. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" N 48 от 4 июля 2001 года
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

- Закон Республики Кыргызстан от 2 июля 1992 года N 945-ХII "О санитарноэпидемическом благополучии населения Республики Кыргызстан";

- постановление Верховного Совета Республики Кыргызстан от 2 июля 1992 года
N 946-ХII "О введении в действие Закона Республики Кыргызстан "О санитарноэпидемическом благополучии населения Республики Кыргызстан".

Статья 55. О приведении нормативных правовых актов в соответствие
соответствие

настоящим Законом

Правительству Кыргызской Республики привести свои нормативные правовые
акты в соответствие с настоящим Законом.

Президент Кыргызской Республики А.Акаев

г.Бишкек от 12 января 2002 года № 5
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О местном самоуправлении и местной
государственной администрации

(В редакции Законов КР от

25 сентября 2003 года № 216, 27 января 2005 года № 11,
2 февраля 2005 года № 12, 30 июля 2005 года № 115,
6 февраля 2006 года № 34)

Принят Законодательным собранием

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
28 декабря 2001 года

РАЗДЕЛ I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящий Закон устанавливает принципы организации местной власти на уровне
административно-территориальных единиц Кыргызской Республики, определяет
роль местного самоуправления и местной государственной администрации в
осуществлении публичной власти, закрепляет организационные и правовые
основы их деятельности, устанавливает компетенцию и принципы

взаимоотношений органов местного самоуправления и местной государственной
администрации, государственные гарантии права местных сообществ на
самоуправление.

Статья 2. Основные понятия и термины
В настоящем Законе используются следующие понятия и термины:

местное сообщество - население, постоянно проживающее на территории

аильного, поселкового, городского кенешей, объединенное общими интересами в
решении под свою ответственность вопросов местного значения через свои
представительные, исполнительно-распорядительные и другие органы;

член местного сообщества - лицо, постоянно проживающее на территории

административно-территориальной единицы и связанное с местным сообществом
взаимными обязательствами;

дела местного значения - вопросы обеспечения жизнедеятельности населения
соответствующей территории, решаемые органами местного самоуправления;

органы местного самоуправления - представительные, исполнительно-

распорядительные и другие органы, формируемые самим населением для
решения под свою ответственность дел местного значения;

представительный
представительный орган местного самоуправления - выборный коллегиальный

орган местного самоуправления, избираемый непосредственно населением

соответствующего административно-территориального деления и наделенный

полномочиями решать дела местного значения. Представительными органами

местного самоуправления в аилах, поселках, городах, районах являются местные
кенеши;

исполнительноисполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - орган,
созданный для обеспечения подготовки и исполнения решений

представительного органа местного самоуправления, а также делегированных
государственных полномочий, осуществляющий исполнительную власть на

соответствующей территории. Исполнительно-распорядительными органами

местного самоуправления являются айыл окмоту, городские управы и мэрии;
выборное должностное лицо местного самоуправления - лицо, избранное
населением непосредственно или местным кенешем;

глава местного самоуправления - выборное должностное лицо в системе органов
местного самоуправления на территории аила, поселка и города районного

значения, избранное населением путем общего, равного и прямого голосования;

мэр - выборное должностное лицо в системе органов местного самоуправления

города, руководитель исполнительно-распорядительного органа мэрии,
ответственный за проведение в городе государственной политики и

осуществление функций исполнительной власти в пределах, делегированных ему
государством;

мэрия - исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления,
созданный для обеспечения деятельности мэра по реализации функций и

полномочий исполнительного органа местного самоуправления в городе. В состав
мэрии города входят структурные и территориальные подразделения;

местная государственная администрация - государственный орган
исполнительной власти на территории области, района;

сход граждан - прямая форма участия населения в управлении делами местного

значения путем обсуждения их на собраниях граждан, проживающих на

территории одной улицы, одного квартала, микрорайона или аила, с принятием по
ним рекомендаций или решений в соответствии с уставом местного сообщества;

курултай - собрание представителей местных сообществ с целью обсуждения
вопросов, представляющих общий интерес;

делегированные государственные полномочия - отдельные государственные
полномочия, осуществляемые органами местного самоуправления на
соответствующей территории;

устав местного сообщества - основной правовой документ местного сообщества,
регулирующий дела местного значения, разработанный и принятый в
соответствии с законодательством;

коммунальная собственность
собственность - собственность местных сообществ, находящаяся
во владении, пользовании, распоряжении органов местного самоуправления,

служащая источником получения доходов местного самоуправления и
удовлетворения социально-экономических потребностей населения;

муниципальная служба - деятельность граждан в представительных и

исполнительно-распорядительных органах местного самоуправления,
осуществляемая на профессиональной и оплачиваемой основе.

(В редакции Законов КР от 2 февраля 2005 года № 12, 6 февраля 2006 года № 34)
РАЗДЕЛ II

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Глава 1 Структура и организационные основы местного самоуправления
Статья 3. Местное самоуправление
Местное самоуправление - гарантированное Конституцией Кыргызской

Республики право и действительная способность местных сообществ

осуществлять управление делами местного значения через представительные и
исполнительные органы власти, а также путем непосредственного участия
граждан.

Статья 4. Право граждан на осуществление местного самоуправления
Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления как
непосредственно, так и через своих представителей независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного

положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям.

Граждане имеют право избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления, обращаться в органы местного самоуправления и к

должностным лицам местного самоуправления, а также получать информацию о

деятельности органов местного самоуправления в соответствии с
законодательством.

Граждане имеют равный доступ к коммунальной собственности.
Статья 5. Система местного самоуправления
Система местного самоуправления включает местные кенеши, их исполнительнораспорядительные органы, органы территориального общественного

самоуправления, иные органы, формируемые самим населением, а также
собрания и сходы граждан.

Система органов местного самоуправления строится в соответствии с

административно-территориальным делением Кыргызской Республики.
Статья 6. Формы осуществления местного самоуправления
Местное самоуправление осуществляется в формах представительного и
непосредственного участия населения в местном самоуправлении.

Представительное участие в сфере местного самоуправления реализуется через
местные кенеши.

Важнейшими формами непосредственного участия являются обсуждение всех

важных вопросов общественной и государственной жизни и реализации принятых
решений путем курултаев, собраний, сходов граждан и иных форм

непосредственной демократии, а также на выборах представительных органов, в
осуществлении контроля деятельности местного самоуправления.
Статья 7. Муниципальная служба
Муниципальной службой является профессиональная деятельность граждан в

формируемых в соответствии с Конституцией и законодательством Кыргызской
Республики органах местного самоуправления и связанная с исполнением
полномочий этих органов.

Граждане Кыргызской Республики имеют равный доступ к муниципальной службе
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений.

Порядок организации и прохождения муниципальной службы регулируется
законодательством Кыргызской Республики.

Статья 8. Государственная политика в области
области местного самоуправления
Органы государственной власти создают необходимые правовые,

организационные, материально-финансовые условия для становления и развития
местного самоуправления и оказывают содействие населению в осуществлении
права на местное самоуправление.

При подготовке и принятии решений по вопросам, непосредственно

затрагивающим интересы местных сообществ, органы государственной власти
проводят консультации с органами местного самоуправления в порядке,
установленном законом.

Официальные обращения органов местного самоуправления по вопросам,

непосредственно затрагивающим интересы местных сообществ, направляемые в
органы государственной власти, подлежат обязательному рассмотрению по
существу поставленных в них вопросов.

Органы государственной власти осуществляют контроль за законностью в

деятельности органов местного самоуправления в порядке, установленном
нормативными правовыми актами.

Статья 9. Полномочия органов государственной власти в области местного

самоуправления

К полномочиям органов государственной власти в области местного
самоуправления относятся:

- принятие законов в области местного самоуправления и контроль за их
соблюдением;

- принятие государственных программ развития местного самоуправления;

- обеспечение гарантий осуществления обязанностей государства в области
местного самоуправления, установленных Конституцией и законами;

- регулирование в соответствии с законодательством порядка передачи объектов
государственной собственности в коммунальную собственность;

- наделение органов местного самоуправления соответствующими

государственными полномочиями, а также передача им отдельных

государственных полномочий в соответствии с нормативными и правовыми

актами, передача органам местного самоуправления материальных и финансовых
средств, необходимых для осуществления указанных государственных

полномочий, контроль за реализацией переданных государственных полномочий
и средств;

- установление и обеспечение государственных минимальных социальных норм;
- дошкольное, школьное и профессиональное образование в соответствии с
государственными образовательными стандартами;

- здравоохранение в соответствии с государственными стандартами;

- регулирование отношений между республиканским бюджетом и местными

бюджетами, обеспечение сбалансированности местных бюджетов на основе
нормативов минимальной бюджетной обеспеченности;

- компенсация местному самоуправлению дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами государственной власти;

- обеспечение государственных гарантий финансовой самостоятельности
местного самоуправления;

- установление и изменение порядка образования, объединения, преобразования
или упразднения административно-территориальных единиц, установление и

изменение их границ с учетом административно-территориального устройства
государства, а также их наименований;

- установление порядка разграничения и разграничение предметов ведения и
полномочий между органами государственной власти и местным

самоуправлением, а также между органами местного самоуправления, в том
числе различных территориальных уровней;

- обеспечение и защита прав граждан на осуществление местного
самоуправления;

- установление порядка проведения местных выборов и государственных
гарантий избирательных прав граждан при их проведении;

- установление порядка судебной защиты и судебная защита прав местного
самоуправления;

- регулирование и установление ответственности органов местного

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления за нарушение
законов;

- осуществление прокурорского надзора за соблюдением законности в

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления;

- регулирование в соответствии с законом особенностей организации местного
самоуправления на территориях с особым статусом, обусловленным
необходимостью обеспечения безопасности государства;

- регулирование в соответствии с законами, а также настоящим Законом

особенностей организации местного самоуправления на отдельных территориях,
обусловленных соответствующими историческими и иными местными
традициями;

- принятие и изменение законов об административных правонарушениях по
вопросам, связанным с осуществлением местного самоуправления;
- установление порядка регистрации уставов местных сообществ;

- организация распределения материальной, денежной и иных видов
государственной и гуманитарной помощи;

- контроль за деятельностью предприятий, организаций и учреждений, других
хозяйствующих субъектов по исполнению законодательства об охране
окружающей среды, за использованием земли и природных ресурсов,

соблюдением норм и правил градостроительства и архитектуры, санитарных
норм, проведением экологических мероприятий в порядке, установленном
законодательством;

- осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством
Кыргызской Республики.

Статья 10.
10. Ответственность органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления не вправе совершать действия, создающие
прямую угрозу конституционному строю и национальной безопасности,

направленные на нарушение территориальной целостности государства,

пропаганду и разжигание межнациональной и религиозной розни, массовые
беспорядки, сопряженные с насилием и угрозой жизни людей.

В случае установления соответствующими органами указанных нарушений

Президент Кыргызской Республики вправе приостановить деятельность органов
местного самоуправления, виновных в этом, и ввести на данной территории
прямое государственное управление.

Статья 11. Общественные объединения, ассоциации и союзы местных

сообществ

Местные сообщества для координации своей деятельности в целях

взаимопомощи, совместного решения социальных, экономических и культурных
задач, более эффективного осуществления своих прав и интересов вправе

создавать некоммерческие организации в форме общественных объединений,
ассоциаций или союзов, а также благотворительных фондов.

Общественным объединениям, ассоциациям и союзам местных сообществ не
могут передаваться полномочия органов местного самоуправления.

Местные сообщества вправе входить в международные союзы и ассоциации
местных сообществ, но не выступают от имени государства.
Статья 12. Народная правотворческая инициатива
Население имеет право на правотворческую инициативу в делах местного

значения. Порядок реализации указанного права определяется уставом местного
сообщества в соответствии с законом. Проекты правовых актов по делам

местного значения, внесенные населением в органы местного самоуправления в
рамках народной правотворческой инициативы, подлежат рассмотрению с

обязательным участием представителей населения соответствующей территории.
Статья 13. Принципы местного самоуправления
Местное самоуправление осуществляется на принципах:
- законности и социальной справедливости;

- самообеспечения, самофинансирования и саморегулирования;

- волеизъявления граждан через местные кенеши, их исполнительнораспорядительные органы, органы территориального общественного

самоуправления, иные органы, формируемые самим населением, а также
собрания и сходы граждан;

- защиты прав и охраняемых законом интересов местных сообществ;
- демократии, гласности и учета общественного мнения;

- коллегиальности, свободного обсуждения при решении соответствующих
вопросов;

- независимости местных кенешей в решении вопросов своей компетенции.

Органы местного самоуправления функционируют в тесном взаимодействии с

местными государственными администрациями, создают условия для реализации

гражданами Кыргызской Республики конституционного права на участие в
управлении государственными и общественными делами.
Статья 14. Уставы местных сообществ
Уставы местных сообществ принимаются соответствующими местными кенешами
по предложению курултаев.

Изменения и дополнения к принятым уставам местных сообществ

рассматриваются местными кенешами по предложению курултаев, группы
депутатов соответствующего местного кенеша.

Уставы местных сообществ, изменения и дополнения к ним, принимаются
местными кенешами после заключения органов юстиции.
Статья 15. Дела местного значения
Основными делами местного значения являются:

- организация функционирования и развития системы жизнеобеспечения
территории, предоставление населению социальных и культурных услуг;
- рациональное использование земель местного сообщества;

- комплексное социально-экономическое развитие территории местных
сообществ;

- жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территорий;
- коммунальный транспорт и дороги;
- бытовое и торговое обслуживание;

- создание на местном уровне соответствующих условий для развития
дошкольного, школьного и профессионального образования;

- создание на местном уровне соответствующих условий для развития
здравоохранения;

- сохранение и развитие исторических и культурных традиций населения местного
сообщества;

- развитие физической культуры, спорта и туризма;
- охрана общественного порядка;

- другие вопросы, передаваемые органам местного самоуправления в
соответствии с законодательством.

Статья 16. Делегированные государственные полномочия

Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными

государственными полномочиями. Делегирование органам местного

самоуправления отдельных государственных полномочий осуществляется на
основании нормативных правовых актов с одновременным установлением

порядка государственного обеспечения условий реализации передаваемых
полномочий необходимыми материальными и финансовыми средствами.

К основным государственным полномочиям, делегированным органам местного
самоуправления в случае отсутствия в населенных пунктах соответствующих
государственных органов, относятся:

- разработка и выполнение программ занятости и миграции населения;

- выявление малоимущих лиц, организация их адресной социальной защиты;
- осуществление контроля за выполнением правил паспортного режима и
проведение в установленном порядке прописки и выписки граждан;

- регистрация актов гражданского состояния в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики;

- назначение опекунов и попечителей, а также мониторинг опекунских и приемных
семей;

- совершение нотариальных действий в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики;

- выдача гражданам справок, удостоверяющих личность, семейное,
имущественное положение, иных документов, предусмотренных
законодательством;

- содействие в укреплении общественного порядка;

- содействие в организации призыва на воинскую службу;

- обеспечение соблюдения законности и общественного порядка на территории;

- установление порядка дачи разрешения на организацию и проведение собраний,
митингов, уличных шествий и демонстраций на соответствующей территории в
соответствии с законодательством;

- распределение и использование земель Фонда перераспределения
сельскохозяйственных угодий;

- обобщение материалов по перспективному развитию сельскохозяйственного
производства, составление экономических прогнозов по производству
сельхозпродукции;

- содействие в организации своевременного проведения ветеринарно-

санитарных, противоэпизоотических мероприятий и селекционно-племенной
работы в животноводстве;

- обеспечение надлежащих мер по борьбе с потравами посевов

сельскохозяйственных культур, охране выращенного урожая, лесозащитных полос
и лесных массивов;

- разработка и осуществление мероприятий по охране окружающей среды;
- сбор налогов и пошлин;

- обеспечение защиты прав потребителей;

- иные полномочия, делегированные законодательством Кыргызской Республики.
(В редакции Закона КР от 25 сентября 2003 года № 216)
Глава 2

ОрганизационноОрганизационно-правовые основы
основы деятельности местных кенешей
Статья 17. Местные кенеши
Местные кенеши - представительные органы местного самоуправления,

формируемые в порядке, установленном настоящим Законом, законодательством
о выборах и о статусе депутатов местных кенешей, сроком на четыре года.

Аильные, поселковые и городские кенеши состоят из депутатов, избираемых на
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном

голосовании. Порядок проведения выборов депутатов аильных, поселковых,

городских кенешей определяется Кодексом о выборах в Кыргызской Республике.
Районные кенеши состоят из депутатов аильного, поселкового, городского
районного значения кенешей соответствующей территории.

Местные кенеши всех уровней являются юридическими лицами и вправе

самостоятельно решать любые вопросы, отнесенные законодательством к их
компетенции. Отмена решений местных кенешей в случае их противоречия
Конституции и законам Кыргызской Республики осуществляется в порядке,
установленном законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции Законов КР от 2 февраля 2005 года № 12, 6 февраля 2006 года № 34)
Статья 18. Численный состав местных кенешей

В Кыргызской Республике устанавливается с учетом численности населения
соответствующей административно-территориальной единицы следующий
примерный численный состав местных кенешей:
- Бишкекский городской кенеш - 30-45 чел.;

- городские областного значения кенеши - 15-30 чел.;
- городские районного значения кенеши - 11-21 чел.;
- аильные, поселковые кенеши - 9-21 чел.

В районные кенеши входят все депутаты аильных, поселковых, городских
районного значения кенешей соответствующей территории.

Численный состав аильного, поселкового, городского кенеша устанавливается
уставом местного сообщества, а также регламентом местного кенеша в
соответствии с частью первой настоящей статьи.

(В редакции Законов КР от 2 февраля 2005 года № 12, 6 февраля 2006 года № 34)
Статья 19. Территориальные уровни местных кенешей - (Исключена в

соответствии с Законом КР от 6 февраля 2006 года № 34)

Статья 20. Взаимоотношения
Взаимоотношения местных кенешей с органами государственной

власти

Взаимоотношения местных кенешей с местной государственной администрацией
строятся на основе принципа разграничения функций, наделения кенеша и

местной государственной администрации присущими им и установленными
законодательством полномочиями.

Органы государственной власти не вправе вмешиваться в решение вопросов,
входящих в компетенцию местных кенешей.

Местные кенеши не вправе вмешиваться в решение вопросов, входящих в
компетенцию местных государственных администраций.

По вопросам, затрагивающим интересы территории, местный кенеш может

приглашать для участия в работе сессии, на заседания постоянных комиссий
представителей соответствующих министерств, государственных комитетов,

административных ведомств и органов местной государственной администрации.
Местные государственные администрации постоянно проводят консультации и
согласовывают свои решения с местными кенешами по жизненно важным
вопросам развития территории.

(В редакции Законов КР от 2 февраля 2005 года № 12, 6 февраля 2006 года № 34)

Статья 21. Сессия местного кенеша
Основной организационно-правовой формой работы местных кенешей являются
их сессии. Порядок и периодичность проведения сессий определяются
регламентом местного кенеша.

Первая сессия вновь образованного кенеша созывается председателем кенеша
предыдущего созыва не позднее чем в двухнедельный срок после выборов

депутатов местных кенешей, а на районном уровне - не позднее месячного срока.
Первую сессию местного кенеша открывает старейший по возрасту депутат
соответствующего местного кенеша.

Сессии местных кенешей проводятся открыто, не реже одного раза в квартал и по
требованию не менее одной трети от общего числа депутатов местного кенеша.

(В редакции Законов КР от 2 февраля 2005 года № 12, 6 февраля 2006 года № 34)
Статья

22.

Первая

сессия

местного

административноадминистративно-территориальной единице

кенеша

во

вновь

образованной

Первая сессия местного кенеша во вновь образованном районе созывается

Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской

Республики не позднее чем в трехнедельный срок со дня проведения выборов в
кенеш вновь образованного района.

Первая сессия городского, поселкового и аильного кенешей во вновь

образованных городе, поселке и аиле созывается председателем кенеша не

позднее чем в двухнедельный срок со дня выборов в соответствующий кенеш.

Первая сессия районного кенеша созывается Центральной комиссией по выборам
и проведению референдумов Кыргызской Республики не позднее месячного срока
со дня формирования аильных, поселковых, городских кенешей.

В повестку дня первой сессии местного кенеша включаются вопросы избрания

председателя кенеша и его заместителя, другие важнейшие вопросы организации
деятельности кенеша.

(В редакции Законов КР от 2 февраля 2005 года № 12, 6 февраля 2006 года № 34)
Статья 23. Компетенция местного кенеша

Местный кенеш правомочен рассматривать вопросы и принимать по ним решения
в пределах полномочий, установленных законодательством Кыргызской
Республики.

Исключительно на сессиях решаются следующие вопросы:

- утверждение и контроль за выполнением программ социально-экономического
развития территории и социальной защиты населения;

- утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении, а также

заслушивание информации о ходе исполнения бюджета и использовании
внебюджетных фондов;

- введение местных налогов, сборов и платежей, предусмотренных
законодательством Кыргызской Республики;

- установление порядка распоряжения коммунальной собственностью местного
сообщества, осуществление контроля за ее использованием;
- принятие регламента кенеша;

- избрание и освобождение от обязанностей председателя кенеша и его

заместителя, за исключением случаев, установленных настоящим Законом;
- досрочное прекращение полномочий депутатов в случаях, установленных
законодательством;

- выработка предложений по административно-территориальному устройству с
целью их внесения в соответствующие органы государственной власти;

- отмена распоряжений председателя кенеша, противоречащих законодательству
Кыргызской Республики;

- утверждение устава местного сообщества;

- решение других вопросов в соответствии с законодательством.

Положения абзацев четвертого, пятого, восьмого и одиннадцатого части второй
настоящей статьи не распространяются на районные кенеши.

(В редакции Законов КР от 2 февраля 2005 года № 12, 6 февраля 2006 года № 34)
Статья 24. Постоянные и временные комиссии местного кенеша
Постоянные комиссии местного кенеша создаются для предварительного

рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению кенеша, а также для
участия в осуществлении решений кенеша, контроля за исполнением этих

решений учреждениями и организациями, расположенными на подведомственной
территории. Кенешем могут также образовываться временные комиссии.

Перечень комиссий, их численный состав и порядок избрания определяет

местный кенеш. В течение срока полномочий кенеш, в случае необходимости,

может образовывать новые постоянные комиссии, упразднять и реорганизовывать
ранее созданные, вносить изменения в их состав.

Постоянные комиссии формируются из числа депутатов соответствующих

местных кенешей. В состав постоянных комиссий местных кенешей не могут быть
избраны председатель кенеша и его заместитель.

Постоянные комиссии избирают председателя. Комиссии могут образовывать
подкомиссии по основным направлениям своей деятельности.

По предложению постоянной комиссии и председателя кенеша соответствующий
кенеш вносит изменения в состав постоянных комиссий.

Полномочия члена комиссии могут быть прекращены досрочно кенешем по его
просьбе, а также в связи с обстоятельствами, делающими невозможным
выполнение им своих обязанностей.

Права, обязанности, порядок организации и деятельности постоянных комиссий

местных кенешей определяются настоящим Законом, иными законодательными
актами Кыргызской Республики.

Постоянные комиссии местных кенешей вправе привлекать к своей работе
ученых, специалистов, практических работников и других лиц.

Постоянные комиссии местного кенеша по вопросам, отнесенным к их
компетенции, принимают соответствующие решения.
Статья 25. Полномочия
Полномочия постоянных комиссий
Постоянные комиссии местного кенеша:

- участвуют в подготовке вопросов, связанных с экономическим, социальным и

национально-культурным развитием соответствующей территории, вносимых на
рассмотрение кенеша;

- вносят в кенеш предложения по вопросам развития социально-культурной и

производственной инфраструктуры на соответствующей территории, укрепления
экономической основы местного самоуправления;

- предварительно рассматривают проекты планов экономического развития своей
территории и бюджета, отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета,

готовят по ним свои замечания, в случае необходимости представляют их кенешу;
- осуществляют контроль за исполнением принятых решений органов местного
самоуправления и соблюдением выполнения требований устава;

- осуществляют другие полномочия, предоставленные им законами Кыргызской
Республики и регламентом соответствующего кенеша.

Постоянные комиссии местного кенеша по вопросам, относящимся к их ведению,
вправе заслушивать руководителей и специалистов органов местной

государственной администрации и органов местного самоуправления,

предприятий, учреждений и организаций, расположенных на соответствующей
территории.

Статья 26. Заседания постоянных комиссий
Заседания постоянных комиссий местного кенеша созываются в соответствии с
планом работы комиссий.

В заседаниях постоянных комиссий могут принимать участие с правом

совещательного голоса депутаты соответствующего кенеша, не являющиеся
членами этих комиссий.

Вопросы, которые относятся к ведению нескольких постоянных комиссий, могут по
инициативе комиссий, а также по поручению местного кенеша подготавливаться и
рассматриваться комиссиями совместно.

Все члены постоянных комиссий пользуются равными правами.
Статья 27. Организационное обеспечение деятельности
деятельности местных кенешей
Для организационного обеспечения деятельности местных кенешей, оказания
помощи постоянным комиссиям и депутатам, подготовки необходимых

материалов Бишкекский и Ошский городские, районные и городские областного
значения кенеши вправе образовать свой аппарат численностью,
устанавливаемой решением соответствующего кенеша.

Организационное обеспечение деятельности городских районного значения,

поселковых и аильных кенешей возлагается на аппарат городской управы и айыл
окмоту.

(В редакции Законов КР от 2 февраля 2005 года № 12, 6 февраля 2006 года № 34)
Статья 28. Дополнительные полномочия Бишкекского городского кенеша,

кенеша города областного значения

Бишкекский городской кенеш, кенеш города областного значения обладают всеми
полномочиями, установленными для местных кенешей.

Дополнительно к этим полномочиям Бишкекский городской кенеш, кенеш города
областного значения:

- избирают мэра города;

- осуществляют контроль за деятельностью мэра города;

- отменяют решения мэра города в случае превышения им своих полномочий;

- дают согласие на назначение вице-мэров города, руководителей подразделений
и служб города, за исключением аппарата мэрии, а в городе Бишкек - и глав
районных администраций;

- устанавливают дифференцированные ставки налога на городские земли в
пределах базовых ставок налога на городские земли, утвержденных
законодательством;

- устанавливают порядок сдачи в аренду земель, находящихся в коммунальной
собственности, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

- утверждают программу приватизации объектов коммунальной собственности
города;

- принимают решения большинством в две трети голосов от общего числа

депутатов о выражении недоверия мэру города и его заместителям, а также
главам районных администраций;

- принимают решения двумя третями голосов от общего числа депутатов о

выражении недоверия руководителям подразделений и служб города, что влечет
за собой отстранение их от должности.

Председатель городского кенеша представляет город в органах государственной
власти и местного самоуправления, некоммерческих и иных организациях
Кыргызской Республики и за рубежом.

Статья 29. Дополнительные полномочия кенешей города районного значения,

поселка, аила

Кенеши города районного значения поселка, аила обладают всеми полномочиями
местного кенеша, установленными настоящим Законом.

Дополнительно кенеши города районного значения, поселка, аила:

- дают согласие на назначение заместителей главы местного самоуправления;

- отменяют решения главы местного самоуправления города районного значения,
поселка, аила в случае превышения ими своих полномочий;

- принимают решение большинством в две трети голосов от общего числа
депутатов о выражении недоверия главе местного самоуправления и его
заместителям;

- в пределах общей суммы земельного налога, установленного для аила, поселка,
рассчитанного на базе утвержденной законодательством базовой ставки для
соответствующего района, аильный, поселковый кенеши устанавливают

дифференцированные ставки за пользование сельскохозяйственными угодьями с
учетом баллов бонитета почв, а также порядок сдачи в аренду земель Фонда
перераспределения сельскохозяйственных угодий, сенокосов, пастбищ, за

исключением пастбищ, расположенных в зоне интенсивного пользования и
отгонных пастбищ, для соответствующей территории;

- кенеш города районного значения в пределах базовых ставок налога на
городские земли, утвержденных законодательством, устанавливает

дифференцированные ставки налога на городские земли соответствующей
территории, а также порядок сдачи в аренду земель, находящихся в
коммунальной собственности города;

- осуществляют иные полномочия, установленные настоящим Законом.
(В редакции Закона КР от 2 февраля 2005 года № 12)

Статья 2929-1. Дополнительные полномочия районных кенешей
Дополнительно районные кенеши обладают следующими полномочиями:

- дача согласия на назначение главы местной государственной администрации;
- выражение недоверия большинством в две трети голосов от общего числа

депутатов главе местной государственной администрации соответствующей
территории.

По указанным вопросам проводится тайное голосование с использованием

бюллетеней. Голосование организуется Центральной комиссией по выборам и
проведению референдумов Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 6 февраля 2006 года № 34)
Статья 30. Нормативные
Нормативные правовые акты местного кенеша
Решения местного кенеша по вопросам, отнесенным к его ведению, принимаются
большинством голосов от общего числа избранных депутатов, за исключением

случаев, когда законодательством предусмотрен иной порядок. Решения кенеша
издаются в форме постановления и подписываются председателем кенеша.
Решения местных кенешей, принятые ими в пределах их полномочий,
обязательны для исполнения всеми гражданами, проживающими на

соответствующей территории, территориальными органами государственной

власти и управления, а также предприятиями, организациями и учреждениями
независимо от форм собственности в пределах полномочий, установленных
законодательством.

Если иное не установлено законодательством, нормативные правовые акты

местных кенешей, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, подлежат государственной регистрации в органах юстиции и

вступают в силу на данной территории со дня их опубликования в средствах
массовой информации.

Решения местных кенешей могут быть отменены либо признаны утратившими
силу в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
Статья 31. Председатель местного кенеша
Председатели Бишкекского городского, районного кенешей и кенеша города

областного значения местных кенешей избираются на сессии соответствующего
кенеша из числа депутатов тайным голосованием на срок полномочий кенеша.

Председатель местного кенеша не вправе занимать любую иную оплачиваемую
должность, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

Председатели районного кенеша и их заместители исполняют свои обязанности
на общественных началах.

Председатели местных кенешей ходатайствуют перед Президентом Кыргызской

Республики о награждении государственными наградами Кыргызской Республики,
присвоении почетных званий Кыргызской Республики.

(В редакции Законов КР от 2 февраля 2005 года № 12, 6 февраля 2006 года № 34)
Статья 32. Заместитель председателя местного кенеша
Заместитель председателя местного кенеша избирается на сессии из числа
депутатов.

Заместитель председателя кенеша выполняет поручения председателя кенеша,
замещает его в случае отсутствия либо невозможности выполнения им своих
обязанностей.

Статья 33. Прекращение полномочий местных кенешей
Полномочия аильных, поселковых, городских кенешей прекращаются в связи с

образованием (формированием) нового состава кенеша; досрочным роспуском
кенеша.

Полномочия депутатов районного кенеша прекращаются в случае прекращения

полномочий аильных, поселковых и городских кенешей, образовавших районные

кенеши, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской
Республики.

Полномочия районного кенеша прекращаются со дня открытия первой сессии не
менее чем в двух третях аильных, поселковых, городских кенешах следующего
созыва.

Аильные, поселковые, городские кенеши могут быть досрочно распущены по

решению, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего
числа депутатов, соответствующего местного кенеша, либо Президентом

Кыргызской Республики по основаниям, предусмотренным в статье 10 настоящего
Закона, или по предложению более половины избирателей соответствующей
административной территориальной единицы.

(В редакции Закона КР от 6 февраля 2006 года № 34)
Глава 3

Мэр, мэрия города Бишкек, города областного значения
Статья 34. Мэр, мэрия
мэрия города Бишкек, города областного значения
Исполнительную власть местного самоуправления в городе Бишкек, городе
областного значения осуществляют мэр и мэрия (далее - мэр и мэрия).

Мэр - выборное должностное лицо в системе органов местного самоуправления
города, руководитель исполнительно-распорядительного органа мэрии,
ответственный за проведение в городе государственной политики и

осуществление функций исполнительной власти в пределах полномочий,
делегированных ему государством.

Мэрия - исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления,
созданный для обеспечения деятельности мэра по реализации функций и

полномочий исполнительного органа местного самоуправления в городе. В состав
мэрии города входят структурные и территориальные подразделения.

Статья 35. Полномочия мэра города Бишкек, города областного значения
Мэр города:

- организует соблюдение и выполнение Конституции и законов Кыргызской

Республики, актов Президента и Правительства Кыргызской Республики, а также

устава города, решений городского кенеша, принятых в пределах их полномочий;
- руководит деятельностью мэрии, городских отделов и служб по обеспечению
жизнедеятельности города, отвечает за результаты этой деятельности;

- координирует деятельность территориальных подразделений государственных
органов власти, дает согласие на назначение их руководителей, кроме судей,

прокуроров, руководителей территориальных подразделений государственного
органа национальной безопасности, органа внутренних дел, органов

Государственной противопожарной службы, системы казначейства, таможенных
органов и органов государственной статистики Кыргызской Республики, вправе

поставить вопрос об отстранении от должности вышеуказанных должностных лиц
в случае ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей;

- несет непосредственную ответственность за организацию надлежащего
исполнения делегированных государственных полномочий;

- представляет город в органах государственной власти, неправительственных,
общественных и иных организациях Кыргызской Республики и за рубежом;

- не позднее трех месяцев с момента вступления в должность обеспечивает

разработку и представляет на утверждение городскому кенешу проект программы
социально-экономического развития города;

- представляет на утверждение городского кенеша проект городского бюджета, не
реже двух раз в год отчитывается перед городским кенешем об общем состоянии
дел в городе, исполнении бюджета, использовании коммунальной собственности
и средств внебюджетного фонда, выполнении программ социальноэкономического развития города и социальной защиты населения;

- не реже одного раза в два года информирует население о результатах своей
деятельности на городском курултае;

- вносит предложения в городской кенеш по введению местных налогов и сборов
согласно законодательству;

- вносит предложения о созыве сессии городского кенеша, участвует в ее работе с
правом совещательного голоса;

- назначает опекунов и попечителей, контролирует выполнение ими своих
обязанностей;

- мэр города Бишкек ходатайствует в установленном порядке перед Президентом
Кыргызской Республики о награждении государственными наградами;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативными правовыми
актами Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 27 января 2005 года № 11, 30 июля 2005 года № 115)

Статья 36. Порядок вступления в должность и освобождения от должности

мэра города Бишкек, города областного значения

Выборы мэра города Бишкек, города областного значения осуществляются

депутатами городского кенеша путем тайного голосования сроком на 4 года из
числа кандидатур, представляемых Президентом Кыргызской Республики на
альтернативной основе.

Выборы мэра города считаются состоявшимися, если в них приняло участие не

менее двух третей от общего числа депутатов городского кенеша. Выборы мэра
города назначаются Президентом Кыргызской Республики.

Мэр города может быть досрочно освобожден от занимаемой должности
Президентом Кыргызской Республики:
- на основании личного заявления;

- по представлению Правительства Кыргызской Республики за невыполнение или
ненадлежащее исполнение законов, нормативных правовых актов Президента и
Правительства Кыргызской Республики, делегированных государственных

полномочий, с согласия сессии городского кенеша большинством в две трети
голосов от общего числа депутатов;

- на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда;
- в случае признания его судом недееспособным;

- в случае вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим,
безвестно отсутствующим, а также смерти;

- в случае выезда на постоянное место жительства за пределы Кыргызской
Республики;

- в случае выхода из гражданства Кыргызской Республики или утраты
гражданства Кыргызской Республики;

- в случае невозможности исполнять свои должностные обязанности в результате
стойкой нетрудоспособности;

- по требованию не менее двух третей от общего числа депутатов городского
кенеша.

В случае выражения недоверия мэру городским кенешем Президент Кыргызской

Республики в двухнедельный срок досрочно освобождает его от должности либо
дает городскому кенешу обоснованный отказ.

В случае повторного выражения недоверия мэру города депутатами городского
кенеша Президент Кыргызской Республики в двухнедельный срок освобождает
его от занимаемой должности.

В случае досрочного освобождения мэра от должности Президент Кыргызской

Республики до проведения выборов нового мэра может назначить своим актом
исполняющего обязанности мэра на срок до 4 месяцев.

Статья 37. Компетенция мэрии города Бишкек, города областного значения
Мэрия города:

- организует функционирование и развитие системы жизнеобеспечения города,
предоставление горожанам социальных и культурных услуг;

- разрабатывает проект бюджета города и исполняет его после утверждения
городским кенешем;

- разрабатывает проекты программ социально-экономического развития города,

социальной защиты населения и обеспечивает их выполнение после утверждения
городским кенешем;

- привлекает инвестиции и гранты для развития города;

- осуществляет мероприятия по охране памятников истории, архитектуры и
культуры;

- разрабатывает мероприятия по рациональному использованию городских
земель и объектов коммунальной собственности и осуществляет их после
утверждения городским кенешем;

- участвует в приватизации предприятий и приеме на баланс по согласованию с
соответствующими органами объектов социально-культурного, бытового и

хозяйственного назначения, а также необходимого для их функционирования
оборудования;

- разрабатывает и осуществляет мероприятия по развитию жилого фонда,
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройству;

- разрабатывает и реализует генеральный план застройки города, осуществляет
контроль за соблюдением норм и правил архитектуры и градостроительства в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

- осуществляет мобилизационные и организационно-практические меры по
предупреждению и предотвращению стихийных бедствий, чрезвычайных
ситуаций, ликвидации их последствий;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.

Глава 4

Глава местного самоуправления, городская управа
города районного
районного значения

Статья 38. Глава местного самоуправления, городская управа города

районного значения

Глава местного самоуправления города районного значения является выборным

должностным лицом на соответствующей территории, главой города и выполняет
функции председателя городского кенеша с правом совещательного голоса.

Для осуществления исполнительной власти местного самоуправления в городе
районного значения при городском кенеше создается городская управа.

По вопросам местного самоуправления глава города подотчетен городскому

кенешу, а по делегированным государственным полномочиям - вышестоящим
органам государственной власти.

Глава города избирается населением соответствующей территории сроком на
четыре года.

Глава города может быть досрочно освобожден от занимаемой должности
Президентом Кыргызской Республики:
- на основании личного заявления;

- по представлению главы государственной администрации области губернатора

за невыполнение или ненадлежащее исполнение законов, нормативных правовых
актов Президента и Правительства Кыргызской Республики, делегированных

государственных полномочий, с согласия сессии городского кенеша
большинством в две трети голосов от общего числа депутатов;

- на основании вступления в силу обвинительного приговора суда;
- в случае признания его судом недееспособным;

- в случае вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим,
безвестно отсутствующим, а также смерти;

- в случае выезда на постоянное место жительства за пределы Кыргызской
Республики;

- в случае выхода из гражданства Кыргызской Республики или утраты
гражданства Кыргызской Республики;

- в случае невозможности исполнения своих должностных обязанностей в
результате стойкой нетрудоспособности;

- по требованию не менее одной трети избирателей города;

- по требованию не менее двух третей от общего числа депутатов городского
кенеша.

В случае выражения недоверия главе города депутатами городского кенеша

Президент Кыргызской Республики в двухнедельный срок досрочно освобождает
его от должности либо дает городскому кенешу обоснованный отказ.

В случае повторного выражения недоверия главе города депутатами городского
кенеша Президент Кыргызской Республики в двухнедельный срок освобождает
его от занимаемой должности и назначает новые выборы.
Статья 39. Компетенция городской
городской управы
Городская управа:

- организует функционирование и развитие системы жизнеобеспечения города,

предоставление горожанам социальных и культурных услуг;

- разрабатывает проекты программ социально-экономического развития города,

социальной защиты населения и обеспечивает их выполнение после утверждения
городским кенешем;

- разрабатывает проект городского бюджета и исполняет его после утверждения
городским кенешем;

- осуществляет мероприятия по охране памятников истории, архитектуры и
культуры;

- разрабатывает мероприятия по рациональному использованию городских
земель, объектов коммунальной собственности и осуществляет их после
утверждения городским кенешем;

- участвует в приватизации предприятий и приеме на баланс по согласованию с
соответствующими органами объектов социально-культурного, бытового и

хозяйственного назначения, а также необходимого для их функционирования
оборудования;

- разрабатывает и осуществляет мероприятия по развитию жилого фонда,
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройству;

- разрабатывает и реализует генеральный план застройки города, осуществляет
контроль за соблюдением норм и правил архитектуры и градостроительства;

- осуществляет мобилизационные и организационно-практические мероприятия
по предупреждению и предотвращению стихийных бедствий, чрезвычайных
ситуаций, ликвидации их последствий;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.

Статья 40. Полномочия главы города районного значения
Глава города:

- выполняет функции председателя городского кенеша;

- руководит городской управой и отвечает в установленном порядке за результаты
ее деятельности;

- обеспечивает выполнение Конституции и законодательства Кыргызской

Республики, актов Президента и Правительства Кыргызской Республики, устава
города, решений городского кенеша, принятых в пределах его полномочий;

- несет персональную ответственность за организацию надлежащего исполнения
делегированных государственных полномочий;

- представляет город в органах государственной власти и самоуправления,
неправительственных, общественных и иных организациях Кыргызской
Республики, а также за рубежом;

- не позднее трех месяцев со дня вступления в должность представляет на

утверждение городского кенеша проект программы социально-экономического
развития города;

- представляет на утверждение городского кенеша проект городского бюджета, не
реже одного раза в полугодие отчитывается перед городским кенешем об общем

состоянии дел в городе, исполнении городского бюджета и использовании

коммунальной собственности, выполнении программ социально-экономического
развития города и социальной защиты населения;

- не реже одного раза в два года отчитывается перед населением о результатах
своей деятельности на городском курултае;

- вносит в городской кенеш предложения по введению местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

- налагает административные санкции в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики;

- решает иные вопросы в рамках законодательства Кыргызской Республики.
Глава 5

Айыл окмоту
Статья 41. Айыл окмоту
Для осуществления исполнительной власти в аиле, поселке при аильном,

поселковом кенешах создается айыл окмоту.

Айыл окмоту оказывает содействие депутатам аильного и поселкового кенешей в
осуществлении ими своих полномочий, подготовке и проведении отчетов перед
избирателями.

Айыл окмоту в своей деятельности подотчетен соответствующим аильному,

поселковому кенешам, а по делегированным государственным полномочиям главе государственной администрации района, мэру города.

Решения, принимаемые айыл окмоту по вопросам, отнесенным к его компетенции,
подписываются главами местного самоуправления аила, поселка.

Акты айыл окмоту, изданные в пределах его полномочий, не подлежат

утверждению какими-либо государственными органами и обязательны для
исполнения на соответствующей территории.

Исполнение актов айыл окмоту, противоречащих законодательству Кыргызской

Республики, может быть приостановлено соответствующими кенешами, главами
государственных администраций района, области и мэром города до вынесения
решения судом.

Статья 42. Организационное обеспечение деятельности аильного, поселкового

кенешей, айыл окмоту

Для обеспечения деятельности аильного, поселкового кенешей и айыл окмоту
создается аппарат айыл окмоту. Штатное расписание аппарата айыл окмоту

устанавливается аильным, поселковым кенешами на основе типовых нормативов,
утвержденных решением Правительства Кыргызской Республики.
Статья 43. Компетенция айыл окмоту
Айыл окмоту:

- организует функционирование и развитие системы жизнеобеспечения аила,
поселка, предоставление населению социальных и культурных услуг;

- разрабатывает проекты программ социально-экономического развития
территории и социальной защиты населения и выполняет их;

- разрабатывает проекты аильного, поселкового бюджетов и исполняет их после
утверждения аильным, поселковым кенешами;

- разрабатывает и осуществляет мероприятия по охране памятников истории,
архитектуры и культуры;

- разрабатывает и осуществляет мероприятия по созданию новых рабочих мест;
- участвует в приватизации ликвидируемых предприятий и передаче на баланс
аила, поселка объектов социально-культурного, бытового и хозяйственного
назначения и оборудования, необходимого для их функционирования;

- разрабатывает и осуществляет мероприятия по развитию жилого фонда;

- разрабатывает и осуществляет мероприятия по рациональному использованию
земель, находящихся в коммунальной собственности, а также земель Фонда
перераспределения сельскохозяйственных угодий;

- осуществляет мобилизационные и организационно-практические мероприятия

по предотвращению стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, ликвидации их
последствий;

- содействует взаимодействию в экономической, социальной и правовой сферах;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.

Статья 44. Глава местного самоуправления аила, поселка
Глава местного самоуправления избирается населением соответствующей
территории сроком на четыре года. Порядок избрания главы местного

самоуправления аила, поселка устанавливается законодательством Кыргызской
Республики.

Глава местного самоуправления может быть досрочно освобожден от занимаемой
должности главой государственной администрации области - губернатором:
- на основании личного заявления;

- за невыполнение или ненадлежащее исполнение законов, нормативных

правовых актов Президента Кыргызской Республики и Правительства Кыргызской
Республики, делегированных государственных полномочий, с согласия сессий
аильного, поселкового кенешей большинством в две трети голосов от общего
числа депутатов;

- на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда;
- в случае признания его судом недееспособным;

- в случае вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим,
безвестно отсутствующим, а также смерти;

- в случае выезда на постоянное место жительства за пределы Кыргызской
Республики;

- в случае выхода из гражданства Кыргызской Республики или утраты
гражданства Кыргызской Республики;

- по письменному требованию не менее одной трети избирателей аила, поселка в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

- в случае невозможности исполнения своих должностных обязанностей в
результате стойкой нетрудоспособности;

- по требованию не менее двух третей от общего числа депутатов аильного,
поселкового кенешей.

В случае выражения недоверия главе местного самоуправления аила, поселка
депутатами аильного, поселкового кенешей глава государственной

администрации области - губернатор в двухнедельный срок досрочно

освобождает его от занимаемой должности либо дает аильному, поселковому
кенешам обоснованный отказ.

В случае повторного выражения недоверия главе местного самоуправления аила,
поселка депутатами аильного, поселкового кенешей глава государственной

администрации области - губернатор в двухнедельный срок освобождает его от
занимаемой должности и ходатайствует перед Центральной комиссией по

выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики о назначении
новых выборов.

(В редакции Закона КР от 6 февраля 2006 года № 34)

Статья 45. Полномочия главы местного
местного самоуправления аила, поселка
Глава местного самоуправления аила, поселка:

- руководит деятельностью айыл окмоту и несет ответственность за ее
результаты;

- представляет аильному, поселковому кенешам проект аильного, поселкового
бюджетов, не реже одного раза в полугодие отчитывается перед кенешами об
общем состоянии дел в аиле, поселке, исполнении местного бюджета и

использовании коммунальной собственности, выполнении программ социальноэкономического развития территории и социальной защиты населения;

- не реже одного раза в год отчитывается перед населением о результатах своей
деятельности на курултае местного сообщества;

- несет персональную ответственность за организацию надлежащего исполнения
делегированных государственных полномочий;

- вносит в местный кенеш предложения по введению местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

- дает согласие на назначение и освобождение от занимаемой должности
руководителей соответствующих территориальных подразделений
государственных учреждений и организаций;

- решает иные вопросы в рамках законодательства Кыргызской Республики.
(В редакции Закона КР от 6 февраля 2006 года № 34)
Статья 46. Айыл башчысы
В целях организации оперативного управления местными делами отдельно

расположенных населенных пунктов по решению аильных и поселковых кенешей
могут вводиться должности айыл башчысы (староста аила) в пределах фонда
заработной платы айыл окмоту.

Айыл башчысы выполняет функции, делегированные ему решением айыл окмоту,
исходя из территориальных особенностей населенного пункта, установившихся
обычаев и традиций.

Айыл башчысы назначается главой местного самоуправления аила, поселка с
согласия схода жителей соответствующей территории.

Глава 6

Территориальное общественное самоуправление
самоуправление и иные формы осуществления
местного самоуправления

Статья 47. Территориальное общественное самоуправление и иные формы

осуществления местного самоуправления

Под территориальным общественным самоуправлением понимается

самоорганизация граждан по месту их жительства - на части территории аила,
поселка, города для самостоятельного решения и осуществления под свою
ответственность собственных инициатив в делах местного значения через

создаваемые ими органы территориального общественного самоуправления.

Наряду с предусмотренными настоящим Законом формами участия населения в
осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в

осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих
Конституции Кыргызской Республики, настоящему Закону и иным законам
Кыргызской Республики.

Статья 48. Органы территориального общественного самоуправления
Органы территориального общественного самоуправления - это добровольные
объединения граждан, проживающих на данной территории, деятельность
которых направлена на решение дел местного значения.

К органам территориального общественного самоуправления относятся советы и

комитеты микрорайонов, жилищных комплексов, домовые, уличные, квартальные
комитеты, кондоминиумы и другие органы, создаваемые жителями данной
территории исходя из местных условий и традиций.

Границы территории деятельности органов территориального общественного

самоуправления устанавливаются соответствующим местным кенешем с учетом
предложений жителей.

Статус органа территориального общественного самоуправления приобретается с
момента его учетной регистрации в местном кенеше. Органы территориального
общественного самоуправления вправе в установленном порядке приобретать
статус юридического лица.

Органы территориального общественного самоуправления в своей деятельности
подотчетны собраниям граждан, их избравшим, и зарегистрировавшему их
местному кенешу.
Статья

49.

администрации

самоуправления
самоуправления

Участие

в

местных

деятельности

кенешей

органов

и

местной

территориального

государственной
общественного

Местные кенеши, их исполнительно-распорядительные органы и местная
государственная администрация создают необходимые условия для

формирования органами территориального общественного самоуправления своей
собственности, ведения ими самостоятельной экономической и финансовохозяйственной деятельности.

Местные кенеши, их исполнительно-распорядительные органы и местная

государственная администрация на договорной основе могут наделять органы
территориального общественного самоуправления своими функциями по

осуществлению социально-экономического развития территории, передавать им в
собственность хозяйственные объекты, жилой и нежилой фонд, а также часть
своих финансовых, материальных и иных ресурсов.

Статья 50. Функции и компетенция органов территориального общественного
общественного

самоуправления

Органы территориального общественного самоуправления:

- представляют интересы жителей соответствующей территории в органах
государственной власти и местного самоуправления;

- принимают участие в работе местных кенешей при обсуждении вопросов данной
территории;

- участвуют в приемке объектов социальной сферы, работ по благоустройству,
ремонту, санитарной очистке территории;

- содействуют выполнению решений местных кенешей, их исполнительнораспорядительных органов и местной государственной администрации;

- организуют исполнение решений курултаев, собраний и сходов граждан;

- готовят рекомендации и выходят с ходатайством в соответствующие местные

кенеши, их исполнительно-распорядительные органы, местные государственные

администрации, а также в государственные органы, на предприятия, в

организации, учреждения по вопросам, относящимся к ведению органов
территориального общественного самоуправления;

- осуществляют общественный контроль за соблюдением норм и правил

застройки, пользования жилыми помещениями, содержания жилых домов и
приусадебных территорий, пожарной безопасности и санитарных норм, за

рациональным использованием земли, воды и других природных ресурсов, а
также за охраной памятников истории, архитектуры и культуры, вносят в

соответствующие органы предложения об устранении выявленных недостатков;
- осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.

Статья 51. Права органа территориального общественного самоуправления
Орган территориального общественного самоуправления, являющийся
юридическим лицом, вправе:

- открывать счета в учреждениях банков;

- самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность по социально-

экономическому развитию территории, создавать в этих целях хозрасчетные
подразделения;

- учреждать в установленном порядке малые предприятия, кооперативы, клубы по
интересам, любительские объединения, центры досуга, другие предприятия и
организации;

- взаимодействовать на договорной основе с соответствующими местными
кенешами, их исполнительно-распорядительными органами, местной

государственной администрацией, а также предприятиями, учреждениями,
организациями, кооперативами и другими хозяйствующими субъектами;
- выступать заказчиком на выполнение работ по благоустройству своей

территории, строительству и ремонту жилого фонда и объектов социальнокультурного, бытового и хозяйственного назначения - с использованием

предусмотренных на эти цели средств местного бюджета и собственных
финансовых ресурсов;

- сдавать в аренду здания, сооружения, нежилые помещения, находящиеся в его
собственности;

- кооперировать на добровольной основе средства населения, предприятий,

учреждений и организаций для развития социальной инфраструктуры территории,
создавать фонд местной инициативы.

Глава 7

Формы прямого волеизъявления членов местного сообщества
Статья 52. Формы прямого волеизъявления членов местного сообщества
Для принятия решений по важнейшим делам местного значения, требующим
обсуждения с членами сообщества, местные сообщества могут проводить
курултаи, собрания, сходы и другие формы прямого волеизъявления.
Статья 53. Курултаи местного сообщества, района, области
С целью учета широкого спектра общественного мнения и участия населения в
решении важнейших вопросов организации его жизнедеятельности могут
проводиться курултаи местных сообществ, районов, областей.

На курултай могут выноситься вопросы социально-экономического развития
территории, формирования местного бюджета, использования и развития

коммунальной собственности. Решения курултая носят рекомендательный

характер для соответствующего местного кенеша и рассматриваются местным
кенешем и мэром, главой города и главой местного самоуправления аила,
поселка.

Нормы представительства делегатов курултая, порядок его проведения и

реализации решений курултая устанавливаются уставом местного сообщества в
соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
Глава 8

ФинансовоФинансово-экономические основы местного самоуправления
Статья 54. Экономическая основа местного самоуправления
Экономическую основу местного самоуправления составляют трудовые и

природные ресурсы (земля, ее недра, воды, леса, растительный и животный мир),
находящиеся в границах территории местного сообщества, коммунальная

собственность, другое движимое и недвижимое имущество местных сообществ,
предприятия, организации и учреждения независимо от форм собственности,
расположенные на соответствующей территории.

Статья 55. Финансовая основа местного самоуправления
Финансовую основу местного самоуправления составляют закрепленные
законодательством Кыргызской Республики за местными сообществами
налоговые и неналоговые источники доходов, доходы от использования

коммунальной собственности, а также кредитные и иные финансовые ресурсы.
Вмешательство вышестоящих органов в процесс разработки, утверждения и
исполнения местного бюджета не допускается.

Финансовые ресурсы органов местного самоуправления формируются за счет:
- средств местного бюджета;

- категориальных, выравнивающих и стимулирующих грантов из бюджета
вышестоящего территориального уровня;
- внебюджетных фондов;

- кредитных ресурсов, трансфертов и грантов;
- добровольных взносов и пожертвований;

- доходов от муниципальных ценных бумаг и местных займов;

- отчислений от общегосударственных налогов и других доходов;

- полного объема сумм, поступивших в результате уплаты административных
штрафов;

- иных дополнительных доходов от организованных органами местного

самоуправления мероприятий, а также получаемых от деятельности создаваемых
для нужд местных сообществ предприятий и организаций.

Нормативы отчислений от общегосударственных налогов и других доходов в
местные бюджеты устанавливаются один раз в три года.

В местных бюджетах образуются резервные фонды местных государственных

администраций, органов местного самоуправления в пределах до 1 процента к
объему их расходов (без учета резервных фондов).

Статья 56. Коммунальная собственность

Коммунальная собственность - собственность местных сообществ, находящаяся
во владении, пользовании, распоряжении органов местного самоуправления,
служащая источником получения доходов местного самоуправления и
удовлетворения социально-экономических потребностей населения.
К коммунальной собственности относятся:
- земля;

- движимое и недвижимое имущество;
- казна местного сообщества;

- муниципальные ценные бумаги.

Порядок пользования и распоряжения коммунальной собственностью

устанавливают местные кенеши в соответствии с нормативными правовыми
актами Кыргызской Республики.

Право коммунальной собственности признается и защищается государством
наравне с государственной, частной и иными формами собственности.
Статья

57.

Право

хозяйствующих субъектов

органов

местного

самоуправления

на

создание

Органы местного самоуправления вправе в соответствии с законодательством

Кыргызской Республики создавать хозяйствующие субъекты для осуществления
хозяйственной деятельности, решать вопросы их реорганизации и ликвидации.
РАЗДЕЛ III

МЕСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Глава 9

Система, структура и организационные основы деятельности местной
государственной администрации
администрации

Статья 58. Местная государственная администрация
Исполнительную власть в областях, районах осуществляет местная
государственная администрация.

Местная государственная администрация обеспечивает на соответствующей
территории согласованную деятельность территориальных подразделений

министерств, административных ведомств и иных центральных исполнительных
органов Кыргызской Республики.

Местная государственная администрация в своей деятельности подотчетна

Президенту Кыргызской Республики, Правительству Кыргызской Республики и
соответствующему местному кенешу в пределах их компетенции. Районная

государственная администрация также подотчетна областной государственной
администрации.

Структура и штатное расписание местной государственной администрации, а
также размер расходов на ее содержание утверждаются Правительством

Кыргызской Республики. Соответствующие местные кенеши вправе осуществлять
дополнительное финансирование деятельности местных государственных
администраций за счет средств местного бюджета.

Местная государственная администрация является юридическим лицом и вправе
самостоятельно решать вопросы, отнесенные настоящим Законом и другими
нормативными правовыми актами к ее компетенции.

Статья 59. Правовое регулирование деятельности местной государственной
государственной

администрации

Правовое регулирование деятельности местной государственной администрации
осуществляется на основе Конституции Кыргызской Республики, настоящего
Закона и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

Статья 60. Принципы деятельности
деятельности местной государственной администрации
Местная государственная администрация осуществляет свою деятельность на
принципах:

- законности и социальной справедливости;

- защиты прав и охраняемых законом интересов граждан;
- сочетания общегосударственных и местных интересов;

- демократизма, открытости и гласности в решении вопросов;

- ответственности за результаты своей деятельности перед государством и
населением;

- разграничения функций государственной власти и местного самоуправления.
Местная государственная администрация осуществляет свою деятельность в

тесном взаимодействии с органами местного самоуправления соответствующей

территории, создавая условия для реализации гражданами конституционного
права на участие в управлении государственными и общественными делами.
Для рассмотрения важнейших вопросов исполнительно-распорядительной
деятельности в местной государственной администрации создается

консультативно-совещательный орган - коллегия. В состав коллегии входят глава

местной государственной администрации, его заместители и другие должностные
лица государственных органов управления и органов местного самоуправления.
Глава 10

Компетенция местной государственной администрации
Статья 61. Компетенция местной государственной администрации
Местная государственная администрация:

- осуществляет исполнительную власть на соответствующей территории;

- формирует проекты программ социально-экономического развития территории и
социальной защиты населения, организует их исполнение после утверждения
местным кенешем;

- разрабатывает проект местного бюджета, организует его исполнение после
утверждения местным кенешем;

- осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием
государственных средств и средств стратегического назначения;
- привлекает инвестиции и гранты для развития территории;

- обеспечивает рациональное управление государственной собственностью;

- разрабатывает и реализует мероприятия и программы развития жилищного,
коммунального хозяйства;

- организует привлечение имеющихся ресурсов для решения неотложных
социально-экономических, экологических и других задач;

- координирует и осуществляет мероприятия по предотвращению чрезвычайных
ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий;

- осуществляет контроль за соблюдением прав граждан, в том числе
несовершеннолетних;

- обеспечивает управление государственными программами на местном уровне и
взаимодействие в рамках программ с местными органами самоуправления и
общественными организациями;

- осуществляет мониторинг деятельности общественных и международных
организаций, действующих на соответствующей территории;

- оказывает организационное, информационное и материально-техническое

содействие территориальным избирательным комиссиям в реализации ими своих
полномочий в порядке, установленном законодательством Кыргызской
Республики;

- осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные нормативными
правовыми актами Кыргызской Республики.

Районные государственные администрации дополнительно к
вышеперечисленному:

- организуют правовое, социально-культурное, хозяйственное и бытовое
обслуживание населения;

- разрабатывают и реализуют мероприятия и программы по поддержанию в

надлежащем состоянии всех видов местных коммуникаций, улиц, дорог и других
объектов.

Статья 62. Глава местной государственной администрации
администрации
Деятельностью местной государственной администрации руководит на принципах
единоначалия:

- глава государственной администрации области - губернатор;
- глава государственной администрации района - аким.

Главы государственных администраций районов назначаются Президентом
Кыргызской Республики по предложению Премьер-министра Кыргызской
Республики и с согласия соответствующего местного кенеша.

Глава государственной администрации области и глава государственной

администрации района не могут занимать свою должность более двух сроков
подряд в одной административно-территориальной единице.

Глава государственной администрации области подотчетен Президенту

Кыргызской Республики, Премьер-министру Кыргызской Республики, глава

государственной администрации района - Президенту Кыргызской Республики,
Премьер-министру Кыргызской Республики и главе государственной
администрации области.

В случае ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, приведшего
к ухудшению социально-экономической и общественно-политической ситуации на
территории соответствующей административно-территориальной единицы,

нарушения законности, а также совершения порочащего проступка глава
государственной администрации района либо глава государственной

администрации области может быть освобожден от занимаемой должности

досрочно Президентом Кыргызской Республики по представлению Премьерминистра Кыргызской Республики.

Решение о выражении недоверия главе государственной администрации района
инициируется одной пятой от общего числа депутатов местного кенеша

соответствующего уровня и принимается тайным голосованием большинством не
менее двух третей голосов от общего числа депутатов местного кенеша

соответствующего уровня. Президент Кыргызской Республики в течение месяца
принимает по указанному вопросу решение и извещает о нем местный кенеш
соответствующего уровня.

(В редакции Законов КР от 2 февраля 2005 года № 12, 6 февраля 2006 года № 34)
Статья 63. Полномочия главы местной государственной администрации
Глава местной государственной администрации:

- организует деятельность местной государственной администрации и отвечает в
установленном порядке за ее результаты;

- координирует деятельность территориальных подразделений государственных
органов власти, дает согласие на назначение и освобождение от занимаемой
должности их руководителей, кроме судей, прокуроров, руководителей

территориальных подразделений государственного органа национальной

безопасности, органа внутренних дел, органов Государственной противопожарной
службы, системы казначейства и иных финансовых органов, таможенных органов,
органов налоговой инспекции и органов государственной статистики Кыргызской
Республики, а также вправе поставить вопрос об отстранении от должности

вышеуказанных должностных лиц в случае ненадлежащего исполнения ими своих
обязанностей;

- не реже одного раза в год докладывает местному кенешу о положении дел на
соответствующей территории;

- представляет на утверждение местного кенеша проекты программ социальноэкономического развития территории и социальной защиты населения,

информирует местный кенеш о выполнении этих программ, а также не реже
одного раза в два года отчитывается перед курултаем соответствующей
территории;

- представляет на утверждение местного кенеша проект бюджета

соответствующей территории, представляет отчет о его исполнении для
утверждения местным кенешем;

- вносит наиболее важные вопросы на рассмотрение местного кенеша, а также
вправе поставить вопрос о созыве сессии местного кенеша и участвовать в ее
работе с правом совещательного голоса;

- представляет соответствующую территорию в отношениях с вышестоящими
государственными органами, в международных отношениях;

- принимает решения о предоставлении и изъятии земельных участков,
находящихся в государственной собственности, в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики;

- образует по согласованию с республиканскими органами государственного

управления территориальные службы государственного ветеринарного надзора и
иные службы, находящиеся в их совместном ведении, назначает руководителей
этих служб с согласия вышестоящих органов государственного управления;

- оказывает содействие в учете и полном сборе платежей в государственные
социальные (пенсионные, страховые) фонды;

- оказывает содействие налоговым службам в учете налогоплательщиков и сборе
налогов;

- осуществляет иные полномочия, возлагаемые на него Президентом Кыргызской
Республики, Правительством Кыргызской Республики и Премьер-министром
Кыргызской Республики, предусмотренные законодательством Кыргызской
Республики.

Глава государственной администрации области осуществляет на

подведомственной территории государственный контроль за выполнением

территориальными подразделениями государственных органов исполнительной
власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и

организациями независимо от форм собственности законов, актов Президента
Кыргызской Республики и Правительства Кыргызской Республики. В случаях
принятия территориальными подразделениями государственных органов

исполнительной власти либо исполнительно-распорядительными органами
местного самоуправления решений, не соответствующих законам, актам

Президента Кыргызской Республики и Правительства Кыргызской Республики,
глава государственной администрации области вправе приостанавливать

исполнение таких решений с одновременным извещением об этом органов
прокуратуры, соответствующих вышестоящих государственных органов

управления либо соответствующих местных кенешей до принятия ими
необходимых мер.

Глава государственной администрации области в установленном порядке
ходатайствует перед Президентом Кыргызской Республики, а глава

государственной администрации района - перед главой государственной
администрации области о награждении государственными наградами и
присвоении почетных званий Кыргызской Республики.

Глава государственной администрации области вправе отменить в случае

противоречия законодательству нормативные правовые акты, изданные главой
государственной администрации района, а также вправе приостановить акты,

изданные главой города, главой местного самоуправления аила, поселка в случае
их противоречия законодательству до вступления решения суда в законную силу.
(В редакции Закона КР от 27 января 2005 года № 11, 30 июля 2005 года № 115)

Статья 64. Нормативные правовые акты главы местной государственной

администрации

Глава местной государственной администрации в пределах своей компетенции
издает распоряжения, а также с согласия соответствующего местного кенеша

может издавать нормативный правовой акт в виде постановления, контролирует
их исполнение.

Нормативные правовые акты, изданные главой государственной администрации
области, района, вправе отменить Президент Кыргызской Республики, а также
Правительство Кыргызской Республики.

Статья 65. Первый заместитель (заместитель) главы местной государственной

администрации

Первый заместитель (заместитель) главы местной государственной

администрации замещает его в случае отсутствия или невозможности выполнения
им своих обязанностей.

Статья 66. Ограничения деятельности главы местной государственной

администрации

Глава местной государственной администрации и его заместители не могут быть
депутатами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики либо местных кенешей.

Глава местной государственной администрации и его заместители, руководители
органов и структурных подразделений местной государственной администрации
не вправе:

- заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической,
научной и иной творческой;

- заниматься лично или через посредников предпринимательской деятельностью,
а также использовать свое служебное положение для содействия физическим и

юридическим лицам в осуществлении ими предпринимательской деятельности с
получением за это вознаграждения в любой форме;

- быть представителем по делам третьих лиц в местной государственной

администрации либо в органе, который ему непосредственно подчинен или
подотчетен;

- использовать в неслужебных целях средства материально-технического,

финансового и информационного обеспечения, служебные автотранспортные
средства, другое государственное имущество и служебную информацию;

- получать от физических и юридических лиц вознаграждения в виде подарков,

денег и услуг за действия или бездействие, связанные с исполнением служебных
полномочий;

- вмешиваться в деятельность избирательных комиссий при подготовке и
проведении выборов, а также в деятельность комиссий по проведению
референдумов;

- участвовать в забастовках, манифестациях и иными действиями препятствовать
функционированию государственных органов;

- участвовать в деятельности политических партий и религиозных организаций в
связи со своей служебной деятельностью;

- назначать лиц, находящихся с ним в близких родственных отношениях

(родители, супруг(а), братья, сестры и дети), на должности, непосредственно ему
подчиненные.

Нарушение этих требований указанными должностными лицами влечет

дисциплинарную ответственность вплоть до освобождения от занимаемой
должности.

Ограничения, установленные настоящей статьей и другими законодательными
актами Кыргызской Республики, распространяются также и на других
должностных лиц местной государственной администрации.

РАЗДЕЛ IV

ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья

67.

Права

местной

государственной

администрации

при

преобразовании местных объектов и внесении изменений в договоры с
хозяйствующими
хозяйствующими субъектами

Создание или преобразование объектов экономического и социального

назначения, использование природных ресурсов на подведомственной

территории осуществляются с согласия местной государственной администрации
и органа местного самоуправления.

Предприятия (объединения), организации и учреждения независимо от их

подчиненности и формы собственности не вправе вносить изменения в планы
своей деятельности по вопросам, обусловленным договором с местной
государственной администрацией и местными кенешами, и должны в
обязательном порядке согласовывать с соответствующей местной

государственной администрацией все мероприятия, которые могут хоть в какой-то
мере привести к экологическим, демографическим и иным последствиям,
затрагивающим интересы населения территории.

Статья 68. Обязательность нормативных правовых актов органов местного

самоуправления и местной государственной администрации

Органы местного самоуправления осуществляют свою деятельность от имени

населения данной территории и на основании законов Кыргызской Республики.

Решения местных кенешей, исполнительно-распорядительных органов местного

самоуправления, курултаев, собраний, сходов граждан, органов территориального
общественного самоуправления не должны противоречить законам Кыргызской
Республики.

Решения органов местного самоуправления, местной государственной

администрации, принятые в пределах их компетенции, обязательны для
исполнения всеми расположенными на соответствующей территории
предприятиями, организациями, учреждениями независимо от форм

собственности, а также должностными лицами, общественными объединениями и
гражданами.

Органы местного самоуправления не вправе принимать к своему рассмотрению
вопросы, отнесенные настоящим Законом и законодательством Кыргызской
Республики к ведению местной государственной администрации.

Местная государственная администрация не вправе принимать к своему

рассмотрению вопросы, отнесенные настоящим Законом и законодательством
Кыргызской Республики к ведению органов местного самоуправления.

За невыполнение решений органов местного самоуправления, актов местной
государственной администрации должностные лица и граждане несут
ответственность в установленном законом порядке.

Статья 69. Обжалование актов органов государственной власти, нарушающих

права местного
местного самоуправления и местной государственной администрации
Органы местного самоуправления, местная государственная администрация

вправе предъявлять в суд требования о признании недействительными актов
органов государственного управления, органов местного самоуправления,
предприятий, организаций, учреждений, общественных объединений,

нарушающих права и законные интересы граждан, проживающих на данной
территории, а также права органов местного самоуправления, местной

государственной администрации осуществлять в случае стихийных бедствий,
экологических катастроф, эпидемий, эпизоотий, пожаров и нарушений

общественного порядка предусмотренные законом меры по обеспечению личной
безопасности граждан, защите их прав и законных интересов, всех форм
собственности и охране правопорядка.

Глава государственной администрации области, председатель Бишкекского

городского кенеша, а также мэр города Бишкек вправе обратиться к Президенту
Кыргызской Республики, в Правительство Кыргызской Республики, а глава

государственной администрации района, мэр города областного значения, глава
города, глава местного самоуправления аила, поселка - к главе государственной
администрации области, мэру города Бишкек с ходатайством об отмене или
приостановлении правонарушающих актов вышестоящих органов
государственной власти и управления.

Высшие органы государственной власти и управления Кыргызской Республики,
республиканские органы общественных организаций обязаны рассматривать и

учитывать в своей деятельности предложения органов местного самоуправления
и местной государственной администрации, сообщать им о результатах
рассмотрения в установленном законодательством порядке.
(В редакции Закона КР от 2 февраля 2005 года № 12)

Статья 70. Ответственность за вред, причиненный местному самоуправлению и

местной государственной администрации

Предприятия (объединения), организации и учреждения, граждане несут перед

органами местного самоуправления и местной государственной администрацией
ответственность, в том числе имущественную, возмещая в полном объеме

убытки, причиненные их решениями, действиями или бездействием интересам

населения, местному хозяйству, окружающей среде, а также ущерб, нанесенный в
результате невыполнения решений органов местного самоуправления и местной
государственной администрации.

Защита прав и законных интересов органов местного самоуправления и местной
государственной администрации обеспечивается судом в соответствии с
законами Кыргызской Республики.

Статья 71. Ответственность местной государственной администрации и

органов местного
местного самоуправления

Местная государственная администрация и органы местного самоуправления

несут ответственность за законность принимаемых решений.

Споры по восстановлению нарушенных прав предприятий (объединений),
организаций, учреждений независимо от форм собственности, и граждан,
возникающие в результате действия или бездействия органов местного

самоуправления и местной государственной администрации, а также возмещение
ущерба, причиненного в результате неправомерных действий, решаются в суде.
Статья 72.
72. Порядок вступления в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.

Правительству Кыргызской Республики, органам местного самоуправления
областей, районов, городов, аилов, поселков, местным государственным
администрациям:

- принять соответствующие меры по реализации настоящего Закона;
- привести свои решения в соответствие с настоящим Законом.

Правительству Кыргызской Республики в трехмесячный срок в установленном
порядке внести предложения по приведению законодательных актов в
соответствие с настоящим Законом.
Признать утратившими силу:

- Закон Республики Кыргызстан "О местном самоуправлении в Республике

Кыргызстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Кыргызстан, 1991 г., N 8,
ст.263);

- постановление Верховного Совета Республики Кыргызстан "О порядке введения
в действие Закона Республики Кыргызстан "О местном самоуправлении в

Республике Кыргызстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Кыргызстан,
1991 г., N 8, ст.264);

- Закон Республики Кыргызстан "О внесении изменений и дополнений в Закон

Республики Кыргызстан "О местном самоуправлении в Республике Кыргызстан"
(Ведомости Верховного Совета Республики Кыргызстан, 1991 г., N 22, ст.689);
- Закон Республики Кыргызстан "О внесении изменений и дополнений в Закон

Республики Кыргызстан "О местном самоуправлении в Республике Кыргызстан"
(Ведомости Верховного Совета Республики Кыргызстан, 1992 г., N 4/1, ст.168);

- постановление Верховного Совета Республики Кыргызстан "О порядке введения
в действие Закона Республики Кыргызстан "О местном самоуправлении в

Республике Кыргызстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Кыргызстан,
1992 г., N 4/1, ст.169);

- Закон Республики Кыргызстан "О внесении изменений в статью 25 Закона

Республики Кыргызстан "О местном самоуправлении и местной государственной
администрации в Республике Кыргызстан" N 985-XII от 3 июля 1992 года;

- Закон Республики Кыргызстан "О внесении изменений и дополнений в Закон

Республики Кыргызстан "О местном самоуправлении и местной государственной
администрации в Республике Кыргызстан" (Ведомости Верховного Совета
Республики Кыргызстан, 1993 г., N 2, ст.59);

- Закон Республики Кыргызстан "О внесении изменений в Закон Республики
Кыргызстан "О местном самоуправлении и местной государственной

администрации в Республике Кыргызстан" (Ведомости Верховного Совета
Республики Кыргызстан, 1993 г., N 3, ст.94);

- Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон

Кыргызской Республики "О местном самоуправлении и местной государственной

администрации в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики, 1994 г., N 8, ст.239);

- Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской
Республики "О местном самоуправлении и местной государственной

администрации в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики, 1998 г., N 3, ст.71).
Президент Кыргызской Республики А.Акаев

Посмотреть поТОСам

г.Бишкек от 22 мая 2004 года N 67
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике
Республике
Принят Законодательным собранием

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
16 апреля 2004 года

Настоящий Закон устанавливает правовые основы в области:

разработки, принятия, применения и исполнения обязательных требований к

продукции, процессам (методам) производства, хранения, перевозки, реализации,
эксплуатации и утилизации;

разработки, принятия, применения и исполнения на добровольной основе
требований к продукции, процессам (методам) производства, хранения,

перевозки, реализации, эксплуатации и утилизации, выполнению работ или
оказанию услуг;

оценки соответствия;

ответственности участников регулируемых настоящим Законом отношений.
Действие настоящего Закона не распространяется на государственные

образовательные стандарты и правила (стандарты) по бухгалтерскому учету и

аудиторской деятельности, стандарты эмиссии и обращения ценных бумаг и

стандарты профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, стандарты
оценочной деятельности.

Требования к использованию и управлению радиочастотным спектром

устанавливаются и регулируются законодательством Кыргызской Республики в
области связи.

Раздел I

Общие положения
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Закона применяются следующие понятия:

аккредитация - процедура, посредством которой орган по аккредитации

официально признает компетентность юридического лица в выполнении
конкретных работ по оценке соответствия;

безопасность продукции, процессов (методов) производства, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - безопасность) -

отсутствие недопустимого риска, связанного с причинением вреда жизни,

здоровью физических лиц, окружающей среде, в том числе жизни и здоровью
животных и растений, имуществу физических и юридических лиц,
государственному и муниципальному имуществу;

государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов деятельность специально уполномоченных государственных органов

исполнительной власти по проверке соблюдения требований технических
регламентов;

декларирование соответствия - форма подтверждения соответствия, посредством
которой изготовитель (поставщик) документально удостоверяет, что продукция
соответствует требованиям технических регламентов;

декларация о соответствии - документ, которым изготовитель (поставщик)
удостоверяет, что выпускаемая им в обращение продукция соответствует
требованиям технических регламентов;

знак соответствия техническим регламентам - обозначение, наносимое на

выпускаемую в обращение продукцию, соответствие которой требованиям
технических регламентов подтверждено в установленном порядке;

знак соответствия - обозначение, служащее для информирования покупателей о
соответствии объекта сертификации требованиям, установленным системой
добровольной сертификации или национальным стандартом;

испытание - техническая операция, заключающаяся в определении одной или

нескольких характеристик данной продукции, процесса или услуги в соответствии
с установленной процедурой;

контроль - форма оценки соответствия, осуществляемая путем наблюдения и
выводов, сопровождаемых соответствующими испытаниями и измерениями;

орган по оценке соответствия - юридическое лицо, проводящее работы по оценке
соответствия;

орган по сертификации - юридическое лицо, проводящее работы по
сертификации;

оценка соответствия - деятельность, связанная с прямым или косвенным

определением того, что соответствующие требования выполняются. Оценка
соответствия может проводиться в формах государственного надзора,

аккредитации, подтверждения соответствия, контроля, регистрации, экспертизы,
испытаний, измерений, а также их сочетаний;

подтверждение соответствия - процедуры, подтверждающие:

- соответствие продукции, процессов (методов) производства, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации техническим регламентам,
положениям стандартов или условиям договоров;

- соответствие выполнения работ или оказания услуг положениям стандартов или
условиям договоров;

регистрация - форма оценки соответствия, посредством которой указываются
характеристики продукции, процессов (методов) производства, хранения,

перевозки, реализации, эксплуатации и утилизации в соответствующем перечне;
риск - вероятность причинения вреда жизни, здоровью физических лиц,

окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений с учетом тяжести
этого вреда;

сертификация - форма подтверждения соответствия, в ходе которого орган по

сертификации документально удостоверяет, что продукция, процессы (методы)
производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации и утилизации,
работы или услуги соответствуют установленным требованиям технических
регламентов, положениям стандартов или условиям договора;

сертификат соответствия - документ, удостоверяющий, что сертифицированные
продукция, процессы (методы) производства, хранения, перевозки, реализации,

эксплуатации и утилизации, работа или услуга соответствуют установленным

требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям
договора;

система сертификации - совокупность правил выполнения работ по

сертификации, участников системы сертификации и правил функционирования
системы в целом;

стандартизация - деятельность по установлению правил, общих принципов,

характеристик, рассчитанных для многократного использования на добровольной
основе, направленная на достижение упорядоченности, повышение

конкурентоспособности в области производства и оборота продукции, выполнения
работ и оказания услуг;

стандарт - документ, разработанный на основе консенсуса, в котором

устанавливаются для добровольного многократного использования правила,

общие принципы, характеристики продукции, процессов (методов) производства,
хранения, перевозки, реализации, эксплуатации и утилизации, работ или услуг.
Стандарт может также содержать требования к терминологии, символике,
упаковке, маркировке и/или этикетированию;

стандарт международный - стандарт, принятый международной организацией;
стандарт национальный - стандарт, принятый национальным органом по
стандартизации;

технический регламент - документ, принятый международным договором,
вступившим в установленном законом порядке в силу, закон Кыргызской
Республики или постановление Правительства Кыргызской Республики,

устанавливающие обязательные для применения и соблюдения требования к
объектам технического регулирования;

техническое регулирование - правовое регулирование отношений в области

установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции,
процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и

утилизации, а также в области установления и применения на добровольной
основе требований к продукции, процессам производства, эксплуатации,

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию
услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия;
уполномоченный орган по техническому регулированию - уполномоченный

Правительством Кыргызской Республики орган исполнительной власти в области
технического регулирования.

Статья 2. Принципы технического регулирования
Техническое регулирование в Кыргызской Республике осуществляется в
соответствии с принципами:

единства правил установления требований к продукции, процессам (методам)
производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации и утилизации,
работам или услугам;

соответствия технического регулирования интересам национальной экономики и
уровню научно-технического развития, а также международным нормам и
правилам;

независимости органов по аккредитации, органов по сертификации и органов
контроля от изготовителей, продавцов, исполнителей и покупателей;
единой системы и единства правил аккредитации;
единства системы измерений;

единства правил и методов испытаний и измерений при проведении оценки
соответствия;

единства применения требований технических регламентов независимо от вида
или особенностей сделок;

проведение работ по обязательной оценке соответствия специально
подготовленным в исследуемой области персоналом;

недопустимости ограничения конкуренции в сферах аккредитации и
сертификации;

недопустимости совмещения в одной организации функций специально

уполномоченного государственного органа исполнительной власти по проверке
соблюдения требований технических регламентов и органа по сертификации;

недопустимости совмещения в одной организации функций по аккредитации и
сертификации;

недопустимости внебюджетного финансирования государственного надзора за
соблюдением требований технических регламентов.
Статья

3.

регулировании

Законодательство

Кыргызской

Республики

о

техническом

1. Законодательство о техническом регулировании состоит из настоящего Закона,
принимаемых в соответствии с ним иных законов, указов Президента Кыргызской
Республики и постановлений Правительства Кыргызской Республики.

2. Положения законов и иных нормативных правовых актов, действующих на

территории Кыргызской Республики, касающиеся сферы применения настоящего

Закона, применяются в части, не противоречащей настоящему Закону и принятым
в соответствии с ним техническим регламентам.

3. Министерства, государственные комитеты, административные ведомства, иные
органы исполнительной власти и местного самоуправления вправе издавать в

области технического регулирования акты только рекомендательного характера.
4. Если международным договором, вступившим в установленном законом

порядке в силу, в котором участвует Кыргызская Республика, установлены иные
правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе и принятых в
соответствии с ним технических регламентах, то применяются правила
международного договора.

5. Порядок разработки, принятия и применения документов по стандартизации,

оценке соответствия, а также государственному надзору и контролю в отношении
оборонной продукции и продукции, сведения о которой составляют

государственную тайну, устанавливается Правительством Кыргызской
Республики.
Статья

4.

регулированию

Компетенция

уполномоченного

органа

по

техническому

В целях реализации единой политики в области технического регулирования,
обеспечения прозрачности и последовательности действий по подготовке,
применению и пересмотру технических регламентов в соответствии с

требованиями настоящего Закона Правительство Кыргызской Республики

уполномочивает орган исполнительной власти на осуществление следующих
функций:

- координация деятельности по разработке технических регламентов посредством
формирования ежегодной программы по подготовке технических регламентов на

основе предложений органов исполнительной власти и местного самоуправления,
научных учреждений, граждан и их объединений и представления ее на
утверждение в Правительство Кыргызской Республики;

- обеспечение организации работ по проведению анализа проектов технических
регламентов в экспертных комиссиях;

- обеспечение организации работ по подготовке, принятию, применению и
пересмотру технических регламентов;

- подготовка предложений по развитию международного сотрудничества в
области технического регулирования.

Уполномоченный орган по техническому регулированию не вправе осуществлять
функции по государственному надзору за выполнением требований технических
регламентов.

Уполномоченный орган по техническому регулированию обеспечивает

выполнение обязательств Кыргызской Республики в соответствии с Соглашением
по техническим барьерам в торговле Всемирной торговой организации и

Соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер Всемирной
торговой организации.

Раздел II

Технические регламенты
Статья 5. Цели принятия технических регламентов
1. Технические регламенты принимаются только в целях обеспечения
безопасности:

по защите жизни и здоровья людей;
по охране окружающей среды;

по защите жизни и здоровья животных и растений;

по предупреждению действий, вводящих в заблуждение потребителей продукции.
2. Принятие технических регламентов в иных целях не допускается.
Статья 6. Виды технических регламентов
1. В Кыргызской Республике принимаются:
общие технические регламенты;

специальные технические регламенты.

2. Общий технический регламент содержит требования, обязательные для

применения и соблюдения в отношении любых видов выпускаемой на рынок

продукции, процессов (методов) производства, хранения, перевозки, реализации,
эксплуатации, утилизации, и принимается по вопросам:

безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудования;
безопасности строительства зданий и сооружений;
биологической безопасности;

взрывобезопасности;

безопасности излучений;

механической безопасности;
пожарной безопасности;

термической безопасности;

электрической безопасности;
экологической безопасности;

электромагнитной совместимости;
промышленной безопасности;
химической безопасности;

ядерной и радиационной безопасности.

Общий технический регламент может быть принят только законом.

3. Специальный технический регламент содержит требования, учитывающие

технологические или иные особенности отдельных видов продукции, процессов
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

4. Специальный технический регламент принимается только в том случае и в
отношении только тех отдельных видов продукции или процессов (методов)

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, если
цели, определенные настоящим Законом для принятия технических регламентов,
не обеспечиваются требованиями общего технического регламента, и в

отношении которых степень риска причинения вреда выше степени риска,
учтенной общим техническим регламентом. Необходимость разработки

специального технического регламента определяется в общем техническом
регламенте.

Специальный технический регламент принимается постановлением
Правительства Кыргызской Республики.

Статья 7. Применение технических регламентов
1. Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда

устанавливают минимально необходимые требования по обеспечению всех видов
безопасности, указанных в пункте 1 статьи 5 настоящего Закона.
2. Технические регламенты также могут предусматривать:

особые, научно обоснованные требования к продукции, процессам (методам)
производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации и утилизации,

обеспечивающие защиту отдельных категорий физических лиц

(несовершеннолетних, беременных женщин, кормящих матерей и инвалидов);
особые, научно обоснованные требования к продукции, процессам (методам)

производства хранения, перевозки, реализации, эксплуатации и утилизации в
отдельных местностях, если отсутствие таких особых требований в силу

климатических и географических особенностей не приведет к достижению целей,
указанных в пункте 1 статьи 5 настоящего Закона.

3. Технические регламенты разрабатываются и применяются одинаковым

образом и в равной мере в отношении данной или аналогичной продукции,
процессов (методов) производства, хранения, перевозки, реализации,

эксплуатации и утилизации независимо от страны и (или) места их происхождения
(осуществления), характера или особенностей сделок и (или) лиц, которые
являются изготовителями, исполнителями, продавцами, покупателями, с
исключениями, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи.

4. Международные стандарты, нормы и правила должны использоваться

полностью или частично в качестве основы для разработки проектов технических
регламентов.

5. Правила и методы испытаний и измерений применяются в порядке,
установленном техническими регламентами.

6. Целесообразность разработки технического регламента, а также выбор форм и
схем оценки соответствия определяются с учетом степени риска недостижения
целей, указанных в пункте 1 статьи 5 настоящего Закона. Обоснование

целесообразности принятия технического регламента должно содержаться в
пояснительной записке и финансово-экономическом обосновании к проекту
технического регламента.

7. Требования технических регламентов не должны создавать препятствия для

осуществления предпринимательской деятельности в большей степени, чем это
минимально необходимо для выполнения целей, указанных в пункте 1 статьи 5
настоящего Закона.

Статья 8. Содержание технических регламентов
1. Технический регламент должен содержать исчерпывающий перечень

продукции, процессов (методов) производства, хранения, перевозки, реализации,
эксплуатации и утилизации, на которые распространяются его требования. В
техническом регламенте могут содержаться правила и формы оценки

соответствия (в том числе схемы подтверждения соответствия), определяемые с
учетом степени риска, предельные сроки оценки соответствия в отношении

каждого объекта технического регулирования и (или) требования к терминологии,
упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения, особенности
идентификации, отбора образцов, проведения испытаний, проведения

государственного надзора, контроля органа по сертификации за объектом

сертификации (если это предусмотрено схемой подтверждения соответствия) и

других процедур, необходимых для достижения целей технических регламентов.
Технический регламент определяет уполномоченный государственный орган

исполнительной власти по проведению государственного надзора. В случае если
техническим регламентом предусмотрены иные обязательные формы оценки

соответствия, осуществляемые специально уполномоченными государственными
органами исполнительной власти, то в техническом регламенте определяется
конкретный государственный орган исполнительной власти.

2. Обязательные требования к продукции, процессам (методам) производства,
хранения, перевозки, реализации, эксплуатации и утилизации, формы и схемы
оценки соответствия, содержащиеся в технических регламентах, являются

исчерпывающими, имеют прямое действие на всей территории Кыргызской

Республики и не могут быть изменены иначе, как путем внесения изменений и
дополнений в соответствующий технический регламент.

3. Технические регламенты не должны содержать требования к конструкции и
исполнению, за исключением случаев, при которых не обеспечивается

достижение целей технического регламента, указанных в пункте 1 статьи 5

настоящего Закона. Данные случаи должны быть установлены на основе практики
и научно-экспериментальных исследований.

4. Не включенные в технические регламенты требования к продукции, процессам
(методам) производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации и
утилизации не могут носить обязательного характера.

5. Технический регламент не может содержать требования к продукции,

причиняющей вред жизни или здоровью физических лиц, накапливаемый при

длительном использовании этой продукции и зависящий от других факторов, не

позволяющих определить степень допустимого риска. В этих случаях технический
регламент может содержать требование, касающееся информирования
потребителя о возможном вреде и о факторах, от которых он зависит.

6. Технические регламенты могут устанавливать минимально необходимые
ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры в отношении продукции,

происходящей из отдельных стран и (или) мест, в том числе ограничения ввоза,

использования, хранения, перевозки, реализации и утилизации, обеспечивающие

биологическую безопасность (независимо от способов обеспечения безопасности,
использованных изготовителем).

Ветеринарно-санитарными и фитосанитарными мерами могут предусматриваться
требования к продукции, методам ее обработки и производства, процедурам
испытания продукции, инспектирования, подтверждения соответствия,

карантинные правила, в том числе требования, связанные с перевозкой животных
и растений, необходимыми материалами для обеспечения жизни или здоровья

животных и растений во время их перевозки, а также методы и процедуры отбора
проб, методы исследования и оценки риска и иные содержащиеся в технических
регламентах требования.

Ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры разрабатываются и

применяются на основе научных данных, а также с учетом соответствующих

международных стандартов, правил, норм и других документов международных

организаций в целях соблюдения необходимого уровня ветеринарно-санитарной и
фитосанитарной защиты, который определяется с учетом степени фактического
научно обоснованного риска. При оценке степени риска могут приниматься во
внимание положения международных стандартов, правил, норм и других
документов международных организаций, участником которых является

Кыргызская Республика, распространенность заболеваний и вредителей, а также
применяемые поставщиками меры по борьбе с заболеваниями и вредителями,
экологические условия, экономические последствия, связанные с возможным

причинением вреда, размеры расходов на предотвращение причинения вреда.
7. В случае если безотлагательное применение ветеринарно-санитарных и

фитосанитарных мер необходимо для достижения целей ветеринарно-санитарной
и фитосанитарной защиты, а соответствующее научное обоснование является

недостаточным или не может быть получено в необходимые сроки, ветеринарносанитарные или фитосанитарные меры, предусмотренные техническими
регламентами в отношении определенных видов продукции, могут быть

применены на основе имеющейся информации, в том числе информации,
полученной от соответствующих международных организаций, властей

иностранных государств, информации о применяемых другими государствами

соответствующих мерах или иной информации. До принятия соответствующих
технических регламентов в случае, установленном настоящим пунктом,

ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры действуют в соответствии с
пунктом 2 статьи 44 настоящего Закона.

Статья 9. Порядок
Порядок разработки технических регламентов
1. Разработчиком (заказчиком) проекта технического регламента может быть
любое физическое или юридическое лицо.

2. Разработчик (заказчик) проекта технического регламента за свой счет

публикует уведомление о разработке проекта технического регламента в

официальном печатном издании Правительства Кыргызской Республики и/или в
электронной информационной системе общего пользования.

Официальное печатное издание Правительства Кыргызской Республики обязано
опубликовать уведомление о разработке проекта технического регламента,

представленное разработчиком (заказчиком), в течение тридцати дней с момента
его поступления.

3. Уведомление о разработке проекта технического регламента должно содержать
информацию о том, на какую продукцию, процессы (методы) производства,
хранения, перевозки, реализации, эксплуатации и утилизации будет

распространяться разрабатываемый технический регламент, обоснование
необходимости его разработки, структуры документа, соответствия

(несоответствия) международным стандартам, нормам и правилам, а также
отличия от требований иных технических регламентов, действующих на
территории Кыргызской Республики.

4. Разработчик (заказчик) проекта технического регламента должен обеспечить
его доступность с момента публикации уведомления по запросам

заинтересованных сторон таким образом, чтобы заинтересованные стороны

могли подготовить письменные замечания для их обсуждения. Срок обсуждения
проекта технического регламента не может быть менее двух месяцев.

5. Разработчик (заказчик) по мере обсуждения проекта технического регламента с
заинтересованными сторонами, в числе которых могут быть любые юридические

лица, индивидуальные предприниматели, объединения юридических лиц (союзы,
ассоциации), чья деятельность непосредственно связана со сферой применения
технических регламентов, обеспечивает его доработку с учетом поступивших
письменных замечаний и предложений и составляет перечень разногласий.

6. После выполнения разработчиком процедур опубликования уведомлений,

обсуждения с заинтересованными сторонами, подготовки перечня разногласий

(при их наличии) проекты технических регламентов передаются в

уполномоченный орган по техническому регулированию для проведения
экспертизы в экспертных комиссиях по техническому регулированию.
В состав экспертных комиссий на паритетных началах включаются

заинтересованные представители органов исполнительной власти, научно-

технических организаций, объединений предпринимателей и потребителей.
Порядок образования и деятельности экспертных комиссий утверждается

Правительством Кыргызской Республики. Уполномоченный орган по техническому
регулированию утверждает персональный состав экспертных комиссий и

обеспечивает их деятельность. Заседания экспертных комиссий носят публичный
характер.

7. Для экспертизы в экспертную комиссию представляются проект технического

регламента, пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование, в
которых должны содержаться обоснование целесообразности разработки и
принятия технического регламента, отражаться вопросы соответствия или

несоответствия международным стандартам, нормам и правилам и причины

отклонений от положений международных стандартов, норм и правил, а также
перечень разногласий (при их наличии).

Заключение экспертной комиссии в обязательном порядке направляется

уполномоченным органом по техническому регулированию разработчику
(заказчику).

Статья 10. Порядок принятия общего технического регламента
1. Разработчик (заказчик) направляет проект со всеми сопроводительными
документами субъекту права законодательной инициативы в порядке,
установленном законодательством Кыргызской Республики.

В случае несоблюдения процедуры разработки проектов технических

регламентов, установленной статьей 9 настоящего Закона, субъект права

законодательной инициативы обязан вернуть проект технического регламента
разработчику (заказчику) для выполнения установленных процедур.

2. Субъект права законодательной инициативы в установленном порядке

рассматривает проект общего технического регламента и принимает решение о
направлении его в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

3. Жогорку Кенеш Кыргызской Республики рассматривает проект общего
технического регламента в порядке, установленном законодательством
Кыргызской Республики.

4. Общий технический регламент не может быть введен в действие ранее чем
через шесть месяцев с момента его официального опубликования.

Статья 11. Порядок принятия специального технического регламента
1. Разработчик (заказчик) проекта специального технического регламента

направляет его со всеми сопроводительными документами в уполномоченный
орган по техническому регулированию.

В случае несоблюдения процедуры разработки проектов технических

регламентов, установленной статьей 9 настоящего Закона, уполномоченный орган
по техническому регулированию обязан вернуть проект технического регламента
разработчику (заказчику) для выполнения установленных процедур.

2. Уполномоченный орган по техническому регулированию обязан направить

проект специального технического регламента на рассмотрение Правительства
Кыргызской Республики в установленном законодательством Кыргызской
Республики порядке.

Проект специального технического регламента направляется на рассмотрение
Правительства Кыргызской Республики вместе с заключением экспертной

комиссии, пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием о
необходимости его принятия и перечнем разногласий (при их наличии).
Правительство Кыргызской Республики в срок не более двух месяцев

рассматривает внесенный проект специального технического регламента.
3. В случае отклонения проект специального технического регламента

возвращается разработчику (заказчику) для проведения процедуры доработки в

соответствии с требованиями, установленными статьей 9 настоящего Закона, или
прекращения работы над проектом.

4. Специальный технический регламент не может быть введен в действие ранее
чем через шесть месяцев с момента его официального опубликования.
Статья 12. Порядок изменения и отмены технических регламентов
1. В течение пяти лет со дня вступления технического регламента в силу

уполномоченный орган по техническому регулированию обязан обеспечить

проведение экспертизы технического регламента на предмет его соответствия
целям, указанным в пункте 1 статьи 5 настоящего Закона, а также
международным стандартам, нормам и правилам.

2. В случае если обстоятельства или цели, обусловившие принятие технического
регламента, изменились или перестали существовать, он подлежит изменению
или отмене.

Уполномоченный орган по техническому регулированию при наступлении

обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обязан начать
процедуру изменения или отмены технического регламента.

3. Уведомление о разработке изменений и дополнений к техническому регламенту
публикуется в порядке, установленном для разработки технического регламента.
Внесение изменений и дополнений в технический регламент осуществляется в

порядке, предусмотренном для вновь разрабатываемых технических регламентов.
Статья 13. Особый порядок разработки и принятия технических регламентов
1. Если при доказанной, прямой и непосредственной угрозе жизни и здоровью
физических лиц, животных и растений, окружающей среде для обеспечения

безопасности продукции, процессов (методов) производства, хранения, перевозки,
реализации, эксплуатации и утилизации необходимо незамедлительное принятие
технического регламента, Правительство Кыргызской Республики принимает
технический регламент без его публичного обсуждения.

В этом случае технический регламент вводится в действие постановлением

Правительства Кыргызской Республики, которое должно содержать обоснование

необходимости безотлагательного введения в действие технического регламента.
Срок действия данного технического регламента не может превышать одного
года.

2. В случае если указанный в пункте 1 настоящей статьи технический регламент
отвечает требованиям пункта 2 статьи 6 настоящего Закона, то одновременно с
введением в действие данного технического регламента Правительством

Кыргызской Республики в установленном порядке с соблюдением положений
статьи 9 настоящего Закона вносится соответствующий законопроект на

рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. После введения в

действие технического регламента, разработанного в соответствии со статьей 9
настоящего Закона, технический регламент, введенный в действие

постановлением Правительства Кыргызской Республики, утрачивает силу.

Раздел III

Стандартизация
Статья 14. Цели стандартизации
Стандартизация осуществляется в целях:

стимулирования научно-технического прогресса;

повышения конкурентоспособности продукции, работ и услуг в соответствии с
уровнем развития науки, техники и технологии;

повышения уровня безопасности объектов с учетом степени риска возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
экономии и рационального использования ресурсов;
технической и информационной совместимости;

сопоставимости результатов измерений и испытаний;
взаимозаменяемости продукции;

повышения уровня безопасности жизни, здоровья физических лиц, а также жизни
и здоровья животных и растений, имущества физических и юридических лиц,

государственного и муниципального имущества, окружающей среды, в том числе
для содействия выполнению требований технических регламентов.
Статья 15. Принципы стандартизации
1. Стандартизация в Кыргызской Республике осуществляется в соответствии с
принципами:

добровольности применения стандартов;

максимального учета интересов всех заинтересованных лиц при разработке,
принятии, гармонизации и применении стандартов;

использования международных стандартов, норм и правил как основы для
подготовки национальных стандартов;

недопустимости создания препятствий для производства и оборота продукции,
работ и услуг;

обеспечения условий для единообразного применения стандартов.

2. Стандарты разрабатываются и применяются одинаковым образом и в равной
мере в отношении данной или аналогичной продукции, процессов (методов)

производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации и утилизации,

независимо от страны и (или) места их происхождения (осуществления),
характера или особенностей сделок и (или) лиц, которые являются
изготовителями, исполнителями, продавцами, покупателями.
Статья 16. Документы по стандартизации
К документам по стандартизации, действующим на территории Кыргызской
Республики, относятся:

национальные стандарты Кыргызской Республики;

правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации;
международные (региональные) стандарты;
национальные стандарты других стран;
стандарты организаций.

Международные (региональные) стандарты и национальные стандарты других
стран принимаются в Кыргызской Республике в качестве национальных

документов по стандартизации согласно методике, установленной национальным
органом по стандартизации.

Статья 17. Национальный орган Кыргызской Республики по стандартизации,

технические комитеты по стандартизации

1. Национальный орган Кыргызской Республики по стандартизации определяется

Правительством Кыргызской Республики. Национальный орган по стандартизации
не имеет полномочий издавать нормативные правовые акты, обязательные для
исполнения органами исполнительной власти, юридическими и физическими
лицами.

2. Национальный орган Кыргызской Республики по стандартизации:
утверждает национальные стандарты;

принимает программу разработки национальных стандартов;
организует экспертизу проектов национальных стандартов;

обеспечивает соответствие национальной системы стандартизации интересам
национальной экономики и развитию научно-технического прогресса;

осуществляет учет и обеспечивает доступность для заинтересованных лиц

национальных стандартов, правил, норм и рекомендаций по стандартизации;
координирует деятельность технических комитетов по стандартизации;

утверждает изображение знака соответствия национальным стандартам;

представляет Кыргызскую Республику в международных и региональных
организациях, осуществляющих деятельность по стандартизации;

устанавливает методы принятия международных (региональных) стандартов и

национальных стандартов других стран в качестве национальных документов по
стандартизации Кыргызской Республики;

координирует издание и распространение официальных изданий национальных
стандартов.

Под официальным изданием национального стандарта, в целях настоящей
статьи, понимается издание на государственном и официальном языках,

выполненное полиграфическим способом или в виде электронного издания.

3. Национальный орган по стандартизации утверждает порядок образования и

деятельности технических комитетов по стандартизации. Заседания технических
комитетов по стандартизации носят публичный характер. В состав технических

комитетов по стандартизации на паритетных началах включаются представители

органов исполнительной власти, научно-технических организаций и объединений
предпринимателей и потребителей.

Статья 18. Разработка, принятие и применение национальных стандартов
Порядок разработки, принятия, применения, учета, а также изменения и отмены
национальных стандартов устанавливается национальным органом по

стандартизации в соответствии с положениями статьи 14 настоящего Закона, а
также на основе положений Соглашения по техническим барьерам в торговле
Всемирной торговой организации, правил, норм, рекомендаций по

стандартизации, принятых международными (региональными) организациями по
стандартизации.

Статья 19. Стандарты организаций
Стандарты организаций разрабатываются, утверждаются и применяются ими

самостоятельно в соответствии с международными и национальными нормами.
Раздел IV

Подтверждение соответствия
Статья 20. Цели подтверждения соответствия

Подтверждение соответствия осуществляется в целях:

удостоверения соответствия продукции, процессов (методов) производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации техническим
регламентам или положениям стандартов или условиям договоров;

удостоверения соответствия выполнения работ или оказания услуг положениям
стандартов или условиям договоров;

содействия покупателям в выборе продукции, работ и услуг;

повышения конкурентоспособности продукции, работ и услуг на отечественном и
международном рынках;

создания условий для обеспечения свободного перемещения товаров в

Кыргызской Республике, а также для участия в международном экономическом,
научно-техническом сотрудничестве и международной торговле.
Статья 21. Принципы подтверждения соответствия
1. Подтверждение соответствия осуществляется на основе следующих принципов:
открытости и доступности информации о порядке проведения процедур
подтверждения соответствия для всех заинтересованных лиц;

недопустимости применения обязательного подтверждения соответствия к
объектам, в отношении которых отсутствуют требования технических
регламентов;

независимости органов по сертификации от изготовителей, продавцов и
покупателей;

установления исчерпывающего перечня форм и схем обязательного
подтверждения соответствия в отношении конкретной продукции в
соответствующем техническом регламенте;

возможности выбора заявителем формы и схемы обязательного подтверждения
соответствия в отношении конкретной продукции;

минимизации сроков прохождения и затрат заявителя на прохождение процедур
подтверждения соответствия;

недопустимости принуждения заявителей к прохождению добровольных процедур
подтверждения соответствия;

защиты имущественных интересов заявителей, в том числе путем соблюдения

коммерческой тайны в отношении сведений, полученных в процессе прохождения
процедур подтверждения соответствия;

недопустимости совмещения деятельности по сертификации с деятельностью по
осуществлению государственного надзора.

2. Процедуры подтверждения соответствия разрабатываются и применяются
одинаковым образом и в равной мере в отношении данной или аналогичной

продукции, процессов (методов) производства, хранения, перевозки, реализации,
эксплуатации и утилизации вне зависимости от страны и (или) места их

происхождения (осуществления), характера или особенностей сделок и (или) лиц,
которые являются изготовителями, исполнителями, продавцами, покупателями.
3. Правила и процедуры подтверждения соответствия разрабатываются,

принимаются и применяются однозначно, как для импортируемой продукции, так и
для продукции отечественного производства.

Статья 22. Формы подтверждения соответствия
1. Подтверждение соответствия на территории Кыргызской Республики может
носить добровольный или обязательный характер.

2. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме
добровольной сертификации.

3. Обязательное подтверждение соответствия на территории Кыргызской
Республики осуществляется в формах:

принятия декларации о соответствии (декларирование соответствия);
сертификации.

4. Порядок разработки, принятия и применения правил и процедур по

подтверждению соответствия, учета проводимых работ определяется

Правительством Кыргызской Республики и утверждается Жогорку Кенешем
Кыргызской Республики.

Статья 23. Добровольное подтверждение соответствия
1. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе

заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации.
Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться для

установления соответствия стандартам, системам сертификации и условиям
договоров.

2. Орган по сертификации:

осуществляет подтверждение соответствия объектов добровольного
подтверждения соответствия;

выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добровольную
сертификацию;

предоставляет заявителям право на применение знака соответствия, если его
применение предусмотрено соответствующей системой добровольной
сертификации;

приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов
соответствия.

3. Система добровольной сертификации может быть создана юридическим лицом
и (или) индивидуальным предпринимателем или несколькими юридическими
лицами и (или) индивидуальными предпринимателями.

Лицо или лица, создавшие систему добровольной сертификации, устанавливают
перечень объектов, подлежащих сертификации, и их характеристик, на

соответствие которым осуществляется добровольная сертификация, правил

выполнения предусмотренных данной системой добровольной сертификации
работ и порядок их оплаты, определяют участников данной системы

добровольной сертификации. Системой сертификации может предусматриваться
применение знака соответствия.

4. Маркировка знаком соответствия объектов, соответствие которых не
подтверждено, не допускается.

Статья 24. Обязательное подтверждение соответствия
1. Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях,
установленных соответствующим техническим регламентом.

2. Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть только

продукция, поступающая в обращение на территории Кыргызской Республики, и
исключительно в отношении требований технических регламентов.

3. Продукция, подлежащая обязательному подтверждению соответствия,

допускается на рынок Кыргызской Республики при условии подтверждения ее
соответствия требованиям технических регламентов.

Запрещается рекламировать продукцию, подлежащую обязательному

подтверждению соответствия и не имеющую подтверждающих документов.

4. Форма обязательного подтверждения соответствия в отношении конкретной
продукции, процедуры и схемы подтверждения соответствия могут

устанавливаться только в техническом регламенте с учетом степени риска
недостижения целей технических регламентов.

5. Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную
юридическую силу на всей территории Кыргызской Республики.

6. Оплата работ осуществляется заявителем и складывается из фактических

затрат на проведение работ по обязательному подтверждению соответствия.

Стоимость таких работ должна быть одинаковой для местных производителей и
импортеров.

Сумма средств, израсходованных заявителем на проведение обязательного
подтверждения соответствия, относится на себестоимость продукции.
Статья 25. Декларирование соответствия
1. Декларирование соответствия, если оно предусмотрено техническим
регламентом, осуществляется:

принятием декларации о соответствии на основе собственных доказательств;

принятием декларации о соответствии на основе собственных доказательств и
доказательств, полученных с участием третьей стороны.

Способ декларирования в отношении конкретной продукции устанавливается
только соответствующим техническим регламентом.

2. При декларировании на основе собственных доказательств изготовитель
(поставщик), принимающий декларацию, самостоятельно формирует

доказательную базу с целью подтверждения соответствия продукции требованиям
технических регламентов. В качестве доказательств могут использоваться

техническая документация, результаты собственных испытаний и измерений и

(или) другие документы, послужившие основанием для заявления о соответствии
декларируемой продукции требованиям технических регламентов.

3. При декларировании соответствия на основе собственных доказательств и
доказательств, полученных с участием третьей стороны, изготовитель

(поставщик), принимающий декларацию, по своему выбору использует одну из
следующих схем:

в дополнение к собственным доказательствам, сформированным в порядке,

предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, лицо, принимающее декларацию,
включает в комплект технической документации протоколы испытаний

декларируемой продукции, проведенных в аккредитованной испытательной
лаборатории;

в дополнение к собственным доказательствам, сформированным в порядке,
предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, изготовитель (поставщик),
принимающий декларацию, представляет сертификат системы качества,

выданный в соответствующей системе сертификации, предусматривающей
контроль выдавшего сертификат органа по сертификации за объектом

сертификации. Сертификат системы качества может использоваться в составе
доказательств при принятии декларации в отношении любой продукции.
4. Декларация о соответствии должна содержать:
наименование продукции;

наименование и местонахождение заявителя (декларанта);

наименование и местонахождение изготовителя продукции;

наименование технического регламента (его международного (регионального)
эквивалента), соответствие требованиям которого подтверждается;

заявление изготовителя (поставщика), принимающего декларацию, о том, что

продукция при использовании в соответствии с ее целевым назначением является
безопасной, и им были приняты меры по обеспечению соответствия продукции
требованиям технических регламентов;

указание на схему декларирования, примененную для подтверждения
соответствия;

информацию о проведенных испытаниях, сертификате системы качества, а также
документах, использованных в качестве доказательств соответствия продукции
соответствующему техническому регламенту;
подпись заявителя (декларанта);

иные сведения, предусмотренные техническим регламентом.

Срок действия декларации определяется техническим регламентом.

5. Форма декларации о соответствии определяется Правительством Кыргызской
Республики.
Статья

26.

соответствия

Сертификация

как

форма

обязательного

подтверждения

1. Сертификация как форма обязательного подтверждения соответствия,

осуществляется по обращению заявителя в орган по сертификации. Схемы
сертификации, применяемые для сертификации конкретной продукции,
определяются соответствующим техническим регламентом.

Соответствие продукции требованиям технических регламентов подтверждается
сертификатом соответствия, выдаваемым заявителю органом по сертификации.
2. В сертификате соответствия указываются:

наименование и местонахождение заявителя;

наименование объекта подтверждения соответствия;

наименование и местонахождение изготовителя продукции, проходившей
сертификацию;

наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия;

информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать его;
информация о проведенных испытаниях;

информация о документах, представленных заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции соответствующему
техническому регламенту;

наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого
проводилась сертификация;

срок действия сертификата соответствия.

Срок действия сертификата соответствия определяется техническим
регламентом.

3. Форма сертификата при обязательном подтверждении соответствия
утверждается Правительством Кыргызской Республики.
Статья

27.

Организация

подтверждения соответствия

сертификации

как

формы

обязательного

1. Сертификация как форма обязательного подтверждения соответствия
осуществляется аккредитованными органами по сертификации.
2. Орган по сертификации:

осуществляет отбор сертифицируемой продукции для проведения испытаний,
если это предусмотрено соответствующей схемой сертификации;

использует аккредитованные испытательные лаборатории для проведения
испытаний сертифицируемой продукции;

осуществляет контроль за объектами сертификации, если такой контроль
предусмотрен соответствующей схемой сертификации;

приостанавливает или отменяет действие выданного им сертификата
соответствия;

обеспечивает информирование заявителя о порядке проведения сертификации;
ведет реестр выданных сертификатов соответствия.

3. Испытания при проведении работ по сертификации как формы обязательного
подтверждения соответствия осуществляются аккредитованными
испытательными лабораториями.

Испытательные лаборатории проводят испытания продукции в пределах своей
области аккредитации.

Орган по сертификации не вправе представлять испытательной лаборатории
сведения о лице, обратившемся с заявкой о проведении сертификации.

4. Результаты испытаний оформляются соответствующими протоколами, на
основании которых орган по сертификации принимает решение о выдаче

сертификата соответствия или мотивированно отказывает в выдаче сертификата
соответствия.

Статья 28. Знак соответствия техническим регламентам
1. Продукция, соответствие которой требованиям технических регламентов

подтверждено, маркируется знаком соответствия техническим регламентам, за

исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 30 настоящего Закона.
Изображение знака соответствия техническим регламентам устанавливается
Правительством Кыргызской Республики.

2. Маркировка знаком соответствия техническим регламентам осуществляется

заявителем самостоятельно, любым удобным для него способом в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи.

Применение знака соответствия техническим регламентам к продукции,

соответствие которой требованиям технических регламентов не подтверждено, не
допускается.

Лица, допустившие применение знаков соответствия на продукцию, не
отвечающую требованиям технических регламентов, привлекаются к

ответственности, предусмотренной законодательством Кыргызской Республики.
Статья 29. Условия ввоза на территорию Кыргызской Республики продукции,

подлежащей обязательному подтверждению соответствия

1. Для помещения продукции, подлежащей обязательному подтверждению
соответствия, под таможенные режимы, предусматривающие возможность

отчуждения товара или его использования в соответствии с его назначением на

таможенной территории Кыргызской Республики, в таможенные органы вместе с
таможенной декларацией представляется сертификат соответствия или

декларация о соответствии, признанные в соответствии со статьей 30 настоящего
Закона.

2. Для целей таможенного оформления списки конкретных видов продукции, на
которые распространяется действие пункта 1 настоящей статьи, с указанием

кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности на уровне 10

знаков, включая необходимые разъяснения, а также с указанием аккредитованных
органов по сертификации и наименованием подтверждающих документов,

утверждаются Правительством Кыргызской Республики на основании технических
регламентов. Правительство Кыргызской Республики формирует и по мере

необходимости, но не реже одного раза в год публикует списки продукции, для
которой при выпуске на таможенную территорию Кыргызской Республики

требуется представление документов о соответствии, указанных в пункте 1
настоящей статьи.

3. Подлежащая обязательному подтверждению соответствия и определяемая в

соответствии с положениями пунктов 1 и 2 настоящей статьи продукция, ввозимая
на таможенную территорию Кыргызской Республики и помещаемая под

таможенные режимы, не предусматривающие возможность ее отчуждения,

выпускается таможенными органами Кыргызской Республики без представления
документов о соответствии, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

4. Порядок ввоза на таможенную территорию Кыргызской Республики продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия и определяемой в
соответствии с положениями пункта 2 настоящей статьи, утверждается
Правительством Кыргызской Республики.

Статья 30. Признание
Признание результатов подтверждения соответствия
1. Признание результатов подтверждения соответствия продукции, ввозимой на
территорию Кыргызской Республики, осуществляется на основе принципов:
- недопустимости создания излишних препятствий в торговле;

- установления упрощенных, четких и ясных процедур и минимизации сроков и
затрат заявителя на их прохождение;

- недопустимости введения дополнительных требований и испытаний, а также
дублирования действий со стороны государственных и иных уполномоченных
органов.

2. Документы о подтверждении соответствия, знаки соответствия, протоколы
испытаний продукции, полученные за пределами территории Кыргызской
Республики, признаются в соответствии с международными договорами

Кыргызской Республики. При отсутствии международных договоров признание
результатов подтверждения соответствия и знаков соответствия может

проводиться в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.
3. Дополнительная маркировка знаком соответствия техническим регламентам
продукции, знаки соответствия которой получили признание на территории
Кыргызской Республики, не требуется.

Статья 31. Права и обязанности заявителей в области обязательного

подтверждения соответствия
1. Заявитель вправе:

выбирать форму и схему подтверждения соответствия из числа форм и схем,
предусмотренных для данной продукции соответствующим техническим
регламентом;

обращаться для проведения работ по сертификации в любой аккредитованный
орган по сертификации, область аккредитации которого включает продукцию,
которую заявитель намеревается сертифицировать;

обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия
органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

обжаловать в судебном порядке действия уполномоченного органа по

техническому регулированию, специально уполномоченных государственных
органов, органов по сертификации и испытательных лабораторий.
2. Заявитель обязан:

обеспечить соответствие продукции требованиям технических регламентов;

выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному подтверждению

соответствия, только после прохождения процедур подтверждения соответствия;
предъявить специально уполномоченным государственным органам

государственного надзора, а также заинтересованным лицам документальное

подтверждение соответствия продукции обязательным требованиям (декларацию
о соответствии или сертификат соответствия, или их копии);

приостановить или прекратить производство продукции, если действие

сертификата соответствия или декларации о соответствии приостановлено либо
отменено;

на основании решения суда прекратить производство прошедшей подтверждение
соответствия продукции, в отношении которой установлено возникшее

несоответствие требованиям соответствующих технических регламентов.
Раздел V

Аккредитация
Статья 32. Цели аккредитации
Аккредитация органов по оценке соответствия, в том числе испытательных и
измерительных лабораторий, осуществляется в целях:
подтверждения их компетентности;
обеспечения доверия к ним;

создания условий для признания результатов их деятельности.
Статья 33. Принципы аккредитации
1. Аккредитация осуществляется на основе принципов:
добровольности;

открытости и доступности правил аккредитации;

компетентности и беспристрастности органа, осуществляющего аккредитацию;

недопустимости ограничения конкуренции и создания препятствий пользования
услугами аккредитованных органов по оценке соответствия;

обеспечения равенства прав, законных интересов всех лиц, претендующих на
получение аккредитации;

неразглашения конфиденциальной информации, полученной в процессе работ по
аккредитации;

недопустимости совмещения в одной организации функций по аккредитации и
сертификации.

2. Аккредитация основывается на международных нормах и правилах и

осуществляется в порядке, установленном Правительством Кыргызской
Республики.

Раздел VI

Государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов
Статья 34. Основные принципы государственного надзора
Основными принципами осуществления государственного надзора являются:

презумпция добросовестности субъектов предпринимательства, то есть субъект
предпринимательства не признается нарушившим обязательные требования и
условия, если не установлено иное;

финансирование деятельности специально уполномоченных государственных
органов осуществляется только из средств государственного бюджета;
проведение государственного надзора допускается только органами,
уполномоченными на это техническими регламентами;

государственный надзор в отношении конкретного вида продукции

осуществляется только одним специально уполномоченным государственным
органом;

открытость и доступность для субъектов предпринимательства актов,

устанавливающих обязательные требования и условия, соблюдение которых
проверяется при проведении государственного надзора;

непрерывность и оперативность проведения государственного надзора, то есть
полное и максимально быстрое осуществление его в течение установленного
срока;

соответствие предмета государственного надзора, проводимого специально
уполномоченным государственным органом, его компетенции;

возможность обжалования действий (бездействия) специально уполномоченного
государственного органа, нарушающего требования, установленные настоящим
Законом и техническими регламентами;

ответственность специально уполномоченных государственных органов за
нарушение законодательства Кыргызской Республики при осуществлении
государственного надзора.

Статья 35. Объекты государственного надзора

1. Государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов
(далее - государственный надзор) осуществляется в отношении соблюдения
требований технических регламентов.

2. В отношении продукции государственный надзор осуществляется
исключительно на стадии обращения продукции.

Статья 36. Осуществление государственного надзора
Государственный надзор осуществляют специально уполномоченные

государственные органы в соответствии с техническими регламентами.
Статья 37. Права и обязанности специально уполномоченных государственных

органов по государственному надзору

1. На основании положений настоящего Закона и требований технических
регламентов специально уполномоченные государственные органы
государственного надзора имеют право:

требовать предъявления изготовителями (исполнителями, продавцами)

декларации о соответствии или сертификата соответствия, если наличие таких
документов предусмотрено соответствующим техническим регламентом;
привлекать изготовителя (исполнителя, продавца) к ответственности,
предусмотренной законодательством Кыргызской Республики.

2. Государственный надзор не должен создавать препятствий осуществлению
изготовителями (исполнителями, продавцами) хозяйственной деятельности в
большей степени, чем это минимально необходимо для достижения целей
государственного надзора.

3. Специально уполномоченные государственные органы обязаны:

в ходе мероприятий по надзору проводить разъяснительную работу по

применению законодательства о техническом регулировании, информировать
изготовителей (исполнителей, продавцов) о требованиях действующих
технических регламентов;

соблюдать коммерческую тайну и иную охраняемую законом конфиденциальную
информацию;

соблюдать порядок проведения и оформления мероприятий по государственному
надзору, установленный действующим законодательством;

принимать по результатам мероприятий по государственному надзору меры для
устранения последствий нарушений требований технических регламентов,

минимально влияющих на осуществление изготовителями (исполнителями,
продавцами) хозяйственной деятельности.

4. В случае выявления нарушений требований технических регламентов
специально уполномоченные государственные органы вправе:

требовать устранения нарушений в срок, обоснованный с учетом характера
нарушения;

оповещать непосредственно или через средства массовой информации

заинтересованных лиц и потенциальных потребителей о производимой и (или)
реализуемой опасной продукции;

предпринимать предусмотренные законами Кыргызской Республики действия по
запрету отчуждения (реализации) и (или) передаче продукции другим лицам;

на основании решения суда предпринимать действия по полному или частичному
запрещению (приостановлению) процессов производства, хранения, перевозки,
реализации и эксплуатации, а также по отзыву продукции из обращения;

принимать иные предусмотренные законодательством Кыргызской Республики
меры с целью недопущения причинения вреда.
Раздел VII

Ответственность и процедуры, применяемые в случаях несоответствия
требованиям технических регламентов

Статья 38. Ответственность специально уполномоченных государственных

органов государственного надзора и их должностных лиц
лиц при осуществлении

государственного надзора

1. Специально уполномоченные государственные органы государственного

надзора и их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения своих

функций и служебных обязанностей при проведении мероприятий по надзору за

соблюдением требований технических регламентов, совершения противоправных
действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.

2. О мерах, принятых в отношении должностных лиц, виновных в нарушении
законодательства, специально уполномоченные государственные органы

государственного надзора обязаны в месячный срок сообщить лицу, права и
законные интересы которого нарушены.

Статья 39. Ответственность за несоответствие продукции, процессов (методов)

производства,
производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации и утилизации
требованиям технических регламентов

1. В случае неисполнения предписания специально уполномоченного

государственного органа об устранении выявленных при осуществлении
процессов (методов) производства, хранения, перевозки, реализации,

эксплуатации и утилизации нарушений требованиям технических регламентов

изготовитель (исполнитель, продавец) несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Кыргызской Республики.

2. В случае выявления несоответствия выпущенной в обращение продукции

требованиям технических регламентов изготовитель (исполнитель, продавец)
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Кыргызской Республики.

3. Обязанность изготовителя (продавца, исполнителя) возместить вред не может
быть ограничена договором или односторонним заявлением, сделанным до
возникновения оснований для возмещения. Соглашения или заявления об
ограничении ответственности, заключенные до возникновения права на
возмещение, ничтожны.

Статья 40. Ответственность органов по оценке соответствия
Органы по оценке соответствия, их руководители, а также эксперты и

специалисты, виновные в нарушении положений настоящего Закона и
технических регламентов, несут ответственность в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.

Раздел VIII

Информация о технических регламентах и документах по стандартизации
Статья 41. Информация о технических регламентах и документах по

стандартизации

Основными принципами в сфере информации о технических регламентах и
документах по стандартизации являются:

- свобода доступа к информации о технических регламентах и документах по
стандартизации;

- объективность, своевременность, открытость и достоверность информации;

- реализация прав граждан и организаций на доступ к информационным ресурсам,
а также защита прав собственности и авторства в сфере информатизации.

Статья 42. Национальный информационный фонд технических регламентов и

стандартов

Технические регламенты, национальные стандарты и документы по

стандартизации, в том числе международные (региональные) стандарты, нормы и
правила, а также национальные стандарты других государств, составляют

Национальный информационный фонд технических регламентов и стандартов.
Национальный информационный фонд технических регламентов и стандартов
является государственным информационным ресурсом.

Порядок деятельности Национального информационного фонда технических
регламентов и стандартов, а также правила пользования этим фондом
устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.
Раздел IX

Финансирование в области технического регулирования
Статья 43. Финансирование в области технического регулирования
За счет средств республиканского бюджета финансируются расходы:

на создание и реализацию программы разработки технических регламентов, в том
числе проведение экспертизы проектов технических регламентов;

на создание и реализацию программы разработки национальных стандартов,

заказчиком которых является государство, в том числе проведение экспертизы
проектов национальных стандартов;

на проведение государственного надзора за соблюдением требований
технических регламентов;

на формирование и ведение Национального информационного фонда
технических регламентов и стандартов;

на уплату взносов и участие в международных (региональных) организациях по
стандартизации, метрологии и аккредитации, перечень которых определяется
Правительством Кыргызской Республики.

Раздел X

Переходные и заключительные положения
Статья 44. Переходные положения
1. Со дня вступления в силу настоящего Закона впредь до введения в действие

соответствующих технических регламентов требования к продукции, процессам
(методам) производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации и

утилизации, установленные действующими нормативными правовыми актами

Кыргызской Республики, подлежат обязательному исполнению только в части,
соответствующей целям, определенным настоящим Законом для принятия
технических регламентов.

2. Со дня опубликования настоящего Закона Правительство Кыргызской

Республики в течение шести месяцев принимает постановления по вопросам:

а) определения исчерпывающего перечня продукции, подлежащей обязательному
подтверждению соответствия требованиям, установленным в соответствии с

пунктом 2 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 настоящего Закона, с указанием кодов

товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности на уровне 10 знаков

и нормативных правовых актов или стандартов, устанавливающих эти требования
и действующих до принятия технических регламентов, при этом:

- не допускается применение двух и более нормативных правовых актов,
устанавливающих одни и те же требования;

- обязательное подтверждение соответствия проводится только в форме

сертификации или декларирования соответствия, при этом проведение иных
обязательных форм оценки соответствия не допускается;

- по каждому виду продукции определяются показатели ее безопасности;

- изготовитель (поставщик, продавец) вправе выбирать форму подтверждения
соответствия из числа форм, предусмотренных для данной продукции;

- Правительство Кыргызской Республики устанавливает схемы сертификации

продукции, вошедшей в данный перечень, при этом заявитель вправе выбирать
схему сертификации из числа схем, предусмотренных для данной продукции;

- декларация о соответствии принимается только изготовителями или
официальными представителями иностранного изготовителя;

- объектом обязательного подтверждения соответствия может быть только

продукция, поступающая в обращение на территорию Кыргызской Республики, и

исключительно в отношении требований нормативных правовых актов, указанных
в данном постановлении Правительства Кыргызской Республики;

- в отношении продукции, не вошедшей в утвержденный Правительством

Кыргызской Республики перечень, подтверждение соответствия допускается
исключительно на добровольной основе;

- перечень продукции, подлежащий обязательному подтверждению соответствия,
ежегодно уточняется и конкретизируется;

б) определения органами государственного надзора и контроля мер по

безопасности в области ветеринарии, карантина растений, эпидемиологии,
санитарии, экологии:

- исчерпывающих перечней объектов, подлежащих обязательной оценке

соответствия требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 и пунктом 1 статьи
7 настоящего Закона, с указанием кодов товарной номенклатуры

внешнеэкономической деятельности на уровне 10 знаков и нормативных
правовых актов, устанавливающих эти требования;

- процедуры оценки соответствия и единые формы выдаваемых документов;
в) определения процедур по осуществлению государственного надзора со

стороны специально уполномоченных государственных органов исключительно на
стадии обращения продукции и в отношении соблюдения требований указанных
нормативных правовых актов.

Указанные постановления Правительства имеют силу до принятия
соответствующих технических регламентов.

3. В течение шести месяцев со дня опубликования настоящего Закона все

государственные органы исполнительной власти обязаны провести ревизию своих
документов, устанавливающих обязательные требования и вводящих оценку
соответствия, с целью отмены этих требований и/или их перевода в сферу
добровольного применения.

4. Правительство Кыргызской Республики в течение шести месяцев со дня

официального опубликования настоящего Закона разрабатывает и принимает

программу разработки технических регламентов. В дальнейшем такая программа
должна уточняться ежегодно в соответствии с порядком разработки технических
регламентов.

5. Технические регламенты, устанавливающие обязательные для применения и
соблюдения требования к продукции, процессам (методам) производства,
хранения, перевозки, реализации, эксплуатации и утилизации, а также

обязательные процедуры оценки соответствия, должны быть приняты в течение
пяти лет со дня введения в действие настоящего Закона.

Обязательные требования к продукции, процессам (методам) производства,
хранения, перевозки, реализации, эксплуатации и утилизации, в отношении
которых технические регламенты в указанный период не были приняты,
прекращают действие по истечении указанного срока или приобретают
добровольный характер.

6. Документы об аккредитации, выданные в установленном порядке органам по
сертификации и испытательным лабораториям до введения в действие

настоящего Закона, а также сертификаты, выданные до вступления в силу

настоящего Закона, считаются действительными до окончания срока, указанного в
них.

7. Все нормативные правовые акты до приведения их в соответствие с настоящим
Законом применяются в соответствии с настоящей статьей и в части, не
противоречащей настоящему Закону.

Статья 45. Порядок введения в действие настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его
официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркинтоо" от 1 июня 2004 года N 41-42
2. Правительству Кыргызской Республики в шестимесячный срок с момента его
официального опубликования:

- обеспечить принятие нормативных правовых актов, предусмотренных
настоящим Законом;

- привести собственные решения в соответствие с настоящим Законом.

3. Со дня введения в действие настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Кыргызской Республики "О сертификации продукции и услуг" (Ведомости
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1996 г., N 5, ст.68);

Закон Кыргызской Республики "О стандартизации" (Ведомости Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики, 1996 г., N 5, ст.69);

Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые

законодательные акты Кыргызской Республики" N 76 от 8 июня 1998 года ("Эркин
Тоо", N 75-76 от 17 июня 1998 г.);

Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской

Республики "О сертификации продукции и услуг" N 225 от 18 ноября 2003 года
("Эркин Тоо", N 87 от 21 ноября 2003 г.).

Президент Кыргызской Республики А.Акаев
г. Бишкек от 12 июля 1996 года N 39
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О государственной регистрации юридических лиц
(В редакции Законов КР от

13 июля 1999 года N 68, 27 ноября 1999 года N 131,
25 июля 2002 года N 130, 18 января 2003 года N 29,
5 декабря 2003 года N 228, 11 июня 2004 года N 73,
12 июля 2005 года N 104)

Принят Законодательным собранием

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
26 июня 1996 года

Статья 1. Понятие государственной регистрации юридических лиц
Государственная регистрация юридических лиц в Кыргызской Республике носит

заявительный характер и включает в себя проверку соответствия учредительных
документов создаваемых юридических лиц законам Кыргызской Республики,
выдачу им свидетельства о государственной регистрации с присвоением

регистрационного номера, занесение сведений о юридических лицах в единый
государственный реестр.

Статья 2. Цели государственной регистрации
регистрации юридических лиц
Государственная регистрация юридических лиц на территории Кыргызской
Республики осуществляется в целях:

- удостоверения факта создания, реорганизации и прекращения юридического
лица;

- учета созданных, реорганизованных и ликвидированных юридических лиц на

территории Кыргызской Республики и проверки соответствия их учредительных
документов законам республики;

- ведения государственного реестра юридических лиц;

- предоставления государственным статистическим органам, а также другим

физическим и юридическим лицам информации о созданных, реорганизованных и
ликвидированных юридических лицах.

Статья 3. Юридические лица, подлежащие регистрации
Государственной регистрации в соответствии с настоящим Законом подлежат

юридические лица - коммерческие и некоммерческие организации, создаваемые
на территории Кыргызской Республики, независимо от целей их создания, вида
деятельности, организационно-правовой формы и состава участников.

Юридические лица - некоммерческие организации, а также средства массовой
информации и субъекты свободных экономических зон регистрируются в

соответствии с законодательством Кыргызской Республики об этих организациях.
Филиалы и представительства юридических лиц, расположенные на территории
Кыргызской Республики, за исключением филиалов и представительств,

создаваемых на территории свободных экономических зон, подлежат учетной
регистрации в порядке, установленном настоящим Законом.

(Толкование статьи см. Закон КР от 3 декабря 1998 года N 149)
(В редакции Закона КР от 18 января 2003 года N 29)

Статья 4. Государственный орган, осуществляющий регистрацию
Государственную регистрацию юридических лиц осуществляют Министерство

юстиции Кыргызской Республики и его территориальные органы (регистрирующие
органы) по месту нахождения (создания) юридического лица.

Территориальными регистрирующими органами Министерства юстиции

Кыргызской Республики являются соответствующие органы юстиции на местах.
В отдельных местностях Министерство юстиции Кыргызской Республики для

выполнения функций государственной регистрации юридических лиц вправе
определить своего представителя - регистратора.

Статья 5. Компетенция Министерства юстиции Кыргызской Республики и его

территориальных органов при осуществлении государственной регистрации

юридических лиц

Министерство юстиции Кыргызской Республики осуществляет:

- государственную регистрацию следующих юридических лиц: юридических лиц с
иностранным участием и иностранных юридических лиц, создаваемых на
территории Кыргызской Республики; учетную регистрацию филиалов и

представительств иностранных юридических лиц и предприятий с иностранным
участием;

- ведение государственного реестра юридических лиц;

- методическое руководство деятельностью по государственной регистрации
юридических лиц;

- контроль за соблюдением юридическими лицами и территориальными органами
Министерства юстиции Кыргызской Республики требований настоящего Закона;
- прием информации о созданных, реорганизованных и ликвидированных

юридических лицах, их филиалах и представительствах от территориальных
органов юстиции;

- формирование единого банка данных юридических лиц, их филиалов и

представительств, расположенных на территории Кыргызской Республики;

- ежеквартальную публикацию в своем официальном органе печати списка

зарегистрированных, реорганизованных и ликвидированных юридических лиц на
территории Кыргызской Республики;

- рассмотрение жалоб на действия территориальных органов Министерства

юстиции Кыргызской Республики по вопросам государственной регистрации
юридических лиц.

Территориальные органы Министерства юстиции Кыргызской Республики
осуществляют:

- государственную регистрацию созданных, реорганизованных и ликвидированных
на соответствующей территории юридических лиц, а также учетную регистрацию

филиалов и представительств, за исключением тех юридических лиц и их

филиалов и представительств, которые подлежат регистрации в Министерстве
юстиции Кыргызской Республики;

- ведение реестра по соответствующей области (району) Кыргызской Республики;
- передачу информации в Министерство юстиции Кыргызской Республики о
созданных, реорганизованных и ликвидированных на соответствующей
территории юридических лиц.

Министерство юстиции Кыргызской Республики и его территориальные органы
предоставляют государственным статистическим органам информацию о

созданных, реорганизованных и ликвидированных юридических лицах для
соответствующей регистрации.

Министерство юстиции Кыргызской Республики и его территориальные органы

предоставляют информацию физическим и юридическим лицам по их запросу о
созданных, реорганизованных и ликвидированных юридических лицах.
(В редакции Закона КР от 18 января 2003 года N 29)
Статья 6. Порядок государственной регистрации
Для регистрации юридического лица в соответствующий регистрирующий орган
подается заявление по форме, установленной Министерством юстиции

Кыргызской Республики, с приложением учредительных документов, указанных в

статье 7 настоящего Закона, составленных на государственном или официальном
языке в трех экземплярах, и документа, подтверждающего местонахождение
регистрируемого юридического лица.

В случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики,
одновременно с учредительными документами в регистрирующий орган

представляется документ о внесении учредителями на депозит банка части
уставного фонда.

Для регистрации, открытия, реорганизации и ликвидации, а также

перерегистрации юридического лица, предметом деятельности которого является
банковская деятельность, дополнительно требуется разрешение Национального
банка Кыргызской Республики. При регистрации, открытии, ликвидации,

реорганизации или перерегистрации ломбардов, кредитных союзов и иных

финансово-кредитных учреждений, лицензируемых Национальным банком

Кыргызской Республики, требуется согласие Национального банка Кыргызской

Республики или его областного управления, или другого юридического лица,
которому делегировано данное право.

При создании, реорганизации, ликвидации хозяйствующих субъектов в случаях,
предусмотренных антимонопольным законодательством, дополнительно

требуется: при создании - обязательное уведомление, при реорганизации и
ликвидации - согласие антимонопольного органа Кыргызской Республики.

При создании, реорганизации, ликвидации хозяйствующих субъектов в случаях,
предусмотренных законодательством по рынку ценных бумаг, дополнительно
требуется: при создании - обязательное уведомление, при реорганизации и
ликвидации - согласие государственного органа по рынку ценных бумаг
Кыргызской Республики.

Заявление подписывается учредителем или уполномоченным им лицом.

Прилагаемые к заявлению учредительные документы должны быть удостоверены
в установленном законодательством порядке.

При учетной регистрации филиалов и представительств юридических лиц
требуется представление утвержденных положений о филиалах и

представительствах, а также копии зарегистрированных учредительных
документов создавших их юридических лиц.

Для регистрации юридических лиц с иностранным участием и учетной

регистрации их филиалов и представительств требуется представление

дополнительных документов в соответствии с Законом Кыргызской Республики
"Об инвестициях в Кыргызской Республике".

Требование каких-либо других документов и сведений, кроме предусмотренных
настоящим Законом, запрещается.

Указанные в настоящей статье документы представляются учредителем лично
либо через представителя.

(В редакции Законов КР от 27 ноября 1999 года N 131, 25 июля 2002 года N 130,
18 января 2003 года N 29, 5 декабря 2003 года N 228, 11 июня 2004 года N 73)

Статья 7. Учредительные документы, представляемые субъектами для

регистрации в качестве юридических лиц

В регистрирующий орган представляется пакет учредительных документов,

состоящий из устава (положения) либо учредительного договора и устава либо
только учредительного договора, если иное не оговорено законодательными
актами.

Учредительным документом полного товарищества и коммандитного

товарищества является учредительный договор, который подписывается всеми
полными товарищами и выполняет функции устава товарищества.

Учредительными документами хозяйственных обществ, а также объединений

юридических лиц в форме ассоциаций (союзов) являются учредительный договор,
подписанный их учредителями, и утвержденный ими устав.

Учредительным документом хозяйственных обществ, которые учреждаются одним
лицом (одним участником), и других видов юридических лиц, кроме указанных в

частях второй и третьей настоящей статьи, является утвержденный учредителем
устав.

Учредительными документами некоммерческих организаций являются решение

учредителя, учредительный договор и (или) устав (положение), в зависимости от
организационно-правовой формы, в соответствии с требованиями
законодательства Кыргызской Республики.

Учредительные документы юридического лица должны содержать данные,

предусмотренные действующим законодательством Кыргызской Республики, в
зависимости от организационно-правовой формы юридического лица.
(В редакции Закона КР от 18 января 2003 года N 29)
Статья 8. Обязанности регистрирующего органа
С момента получения необходимого пакета документов регистрирующий орган
обязан:

- проверить полноту пакета представленных документов;
- проверить правильность составления документов;

- издать приказ о регистрации юридического лица в случае соответствия
учредительных документов законодательству;

- внести в реестр данные о юридическом лице;

- выдать свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- оформить дело, содержащее по одному экземпляру документов,

представленных учредителем или его представителем в регистрирующий орган.
После оформления дела два экземпляра учредительных документов (четыре

экземпляра для банка) возвращаются с отметкой о государственной регистрации
учредителю или его представителю;

- известить в 10-дневный срок государственные статистические органы о
произведенной регистрации юридического лица.

(В редакции Закона КР от 27 ноября 1999 года N 131)
Статья
Статья 9. Учетная регистрация филиала или представительства юридического

лица

При учетной регистрации филиала или представительства юридического лица
требуется представление копий, заверенных в установленном порядке,

учредительных документов создавшего их юридического лица в соответствии с
требованиями частей третьей, пятой и шестой статьи 6 настоящего Закона.
Учетная регистрация филиала или представительства иностранного

юридического лица осуществляется в порядке, установленном для регистрации
филиала или представительства юридического лица Кыргызской Республики, с
учетом следующих особенностей:

- учредительные документы юридического лица должны быть снабжены

нотариально заверенным переводом на государственный или официальный язык;
- положение о филиале или представительстве, а также доверенность их
руководителей должны соответствовать требованиям законодательства
Кыргызской Республики и быть выполненными на государственном или
официальном языке;

- к заявлению о регистрации (перерегистрации) должны быть приложены выписка
из торгового реестра или другой документ, удостоверяющий, что субъект,

открывающий филиал (представительство) в Кыргызской Республике, является
действующим юридическим лицом по законодательству своей страны, а также

банковское подтверждение его платежеспособности с нотариально заверенным
переводом на государственный или официальный язык.
(В редакции Закона КР от 25 июля 2002 года N 130)

Статья 10. Сроки государственной регистрации юридического лица и учетной

регистрации филиала и представительства
представительства

Государственная регистрация юридического лица должна быть произведена не

позднее 10 дней со дня подачи заявления с приложением необходимых
документов.

Днем подачи заявления считается день поступления всего пакета документов,
указанных в статье 6 настоящего Закона.

Указанный выше срок прерывается на время, в течение которого заявитель
устраняет недостатки учредительных документов, выявленные в ходе их
рассмотрения.

Статья 11. Оплата государственной регистрации
Государственная регистрация, перерегистрация юридических лиц, а также

учетная регистрация филиалов и представительств осуществляются бесплатно.
(В редакции Закона КР от 13 июля 1999 года N 68)

Статья 12. Отказ в государственной регистрации
Отказ в государственной регистрации юридического лица может последовать

лишь по причине несоответствия представленных учредительных документов
законам Кыргызской Республики.

В случае отказа в регистрации юридического лица регистрирующий орган обязан
в письменном виде выдать ему в течение 10 дней со дня подачи заявления

мотивированный отказ, содержащий ссылку на нарушение конкретного закона.
(В редакции Закона КР от 18 января 2003 года N 29)

Статья 13. Свидетельство о государственной регистрации
По результатам проверки соответствия учредительных документов юридических

лиц законодательству Кыргызской Республики регистрирующим органом выдается
вновь созданному юридическому лицу свидетельство о государственной
регистрации.

Открытие счета в банке возможно только при предоставлении свидетельства о
государственной регистрации юридического лица.

Выдача свидетельства о государственной регистрации юридического лица не

является основанием для начала деятельности, требующей получения лицензии в
соответствии с законами Кыргызской Республики. Правоспособность

юридического лица в сфере лицензируемой деятельности возникает с момента

получения соответствующей лицензии и прекращается с момента ее изъятия или
признания недействительной в установленном законом порядке.

Органы государственной статистики на основании переданных регистрирующими
органами данных и свидетельства о государственной регистрации обязаны

включить данные государственной регистрации и иные необходимые сведения о
юридическом лице в Государственный регистр хозяйствующих субъектов с

присвоением ему унифицированных идентификационных и других системноучетных кодов.

Статья 14. Государственный реестр юридических лиц, их филиалов и

представительств

Министерство юстиции Кыргызской Республики ведет Единый государственный
реестр юридических лиц, филиалов и представительств юридических лиц,
зарегистрированных им и его территориальными органами.

Единый государственный реестр юридических лиц включает следующие данные:
- регистрационный номер, дату регистрации и идентификационный код

общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО);
- организационно-правовую форму и наименование юридического лица;
- местонахождение юридического лица и сведения о руководителе;
- сведения об учредителях юридического лица.

Реестр филиалов и представительств юридических лиц содержит следующие
данные:

- регистрационный номер, дата регистрации и идентификационный код

общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО);
- наименование филиала или представительства и его местонахождение;
- наименование юридического лица, открывающего филиал или
представительство, и его местонахождение;
- сведения о руководителе филиала.

Министерство юстиции Кыргызской Республики ежеквартально публикует в своем
органе печати или иных общедоступных средствах массовой информации
сведения государственного реестра о созданных, реорганизованных и

ликвидированных за соответствующий период времени юридических лицах.

Данные государственного реестра юридических лиц являются официальными и
открытыми для ознакомления - любое заинтересованное лицо вправе получить
сведения из государственного реестра бесплатно.

В случае отзыва банковской лицензии у банков или иных финансово-кредитных
учреждений в государственный реестр юридических лиц должна быть внесена
соответствующая запись об этом.

(В редакции Законов КР от 13 июля 1999 года N 68, 27 ноября 1999 года N 131, 18
января 2003 года N 29)

Статья 15. Внесение изменений и дополнений в учредительные документы

юридического лица

В случае внесения изменений и дополнений в учредительные документы

юридическое лицо обязано подать заявление о перерегистрации. Юридическое
лицо подлежит перерегистрации в соответствии с пунктом третьим статьи 86

Гражданского кодекса Кыргызской Республики по основаниям, предусмотренным
настоящей статьей, в случаях:
1) коммерческие организации:

- изменения размера уставного капитала (исключая банк и иные финансовокредитные учреждения, лицензируемые Национальным банком Кыргызской
Республики, в случае увеличения их уставного капитала, в соответствии с

установленными требованиями Национального банка Кыргызской Республики);
- изменения фирменного наименования или компетенции органов управления,
оговоренных в учредительных документах;

- изменения состава участников в хозяйственных товариществах, обществах с

ограниченной ответственностью, обществах с дополнительной ответственностью;
- принятия судебным органом или полномочным органом юридического лица
решения о перерегистрации юридического лица;
2) некоммерческие организации:

- изменения наименования, статуса (для общественных объединений), видов
деятельности или компетенции органов управления, оговоренных в
учредительных документах;

- в других случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.
При этом в регистрирующий орган представляются следующие документы:
- заявление о перерегистрации;

- решение полномочного органа о внесении изменений и дополнений в
учредительные документы;

- учредительные документы с внесенными изменениями, удостоверенные в
установленном порядке;

- прежние учредительные документы и статкарточка юридического лица,
свидетельство о государственной регистрации (подлинники).

При реорганизации (слиянии, разделении, присоединении, выделении)

юридического лица в регистрирующий орган представляются также передаточный
акт или разделительный баланс с указанием положений о правопреемстве по
обязательствам реорганизованного юридического лица, заключение
государственного архива о месте хранения архивных документов

реорганизуемого юридического лица и акт приема-передачи документов.

После представления необходимого пакета документов регистрирующий орган в
срок до 10 дней обязан:

- издать приказ о перерегистрации юридического лица в случае отсутствия
нарушений действующего законодательства;

- внести в реестр новые данные о юридическом лице и передать первые
экземпляры учредительных документов уполномоченному лицу;
- выдать свидетельство о перерегистрации юридического лица;

- изъять первые экземпляры прежних учредительных документов и подшить в
дело;

- дополнить дело новыми учредительными документами юридического лица.

После оформления дела два экземпляра учредительных документов (четыре
экземпляра для банка) возвращаются учредителю или его представителю.

Регистрация реорганизованного юридического лица осуществляется в порядке,
предусмотренном статьей 6 настоящего Закона.

Регистрирующий орган в течение 10 дней информирует органы государственной
статистики и налоговые органы о произведенной государственной

перерегистрации, а также об изменении местонахождения юридического лица.
Юридические лица обязаны сообщать в месячный срок, если иной срок не
установлен законом, об изменениях других данных, не влекущих

перерегистрацию, путем уведомления регистрирующего органа (изменение
местонахождения, состава руководящего органа, руководителя, номера
телефона, телефакса).

Изменения и дополнения в учредительные документы, не предусмотренные

частью первой и частью седьмой настоящей статьи, подлежат регистрации без
перерегистрации учредительных документов.

Регистрирующий орган в течение 10 дней с момента выдачи свидетельства либо
внесения новых данных юридического лица, не требующих перерегистрации,
уведомляет об этом органы государственной статистики.

(В редакции Законов КР от 27 ноября 1999 года N 131, 18 января 2003 года N 29,
12 июля 2005 года N 104)

Статья 16. Выдача дубликата свидетельства
свидетельства о государственной регистрации
По заявлению юридического лица регистрирующий орган в течение 7 дней

производит выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации.
(В редакции Закона КР от 18 января 2003 года N 29)

Статья 17. Регистрация прекращения
прекращения деятельности юридического лица
Учредители (участники) юридического лица или орган, принявший решение о

реорганизации или ликвидации юридического лица, обязаны незамедлительно

сообщить в регистрирующий орган о предстоящей реорганизации или ликвидации.
Регистрирующий орган вносит в реестр юридических лиц сведения о том, что
юридическое лицо находится в процессе реорганизации или ликвидации.

Регистрирующий орган, получив решение о ликвидации юридического лица,
проверяет соблюдение порядка ликвидации (кроме случаев ликвидации с

судебным участием согласно Закону Кыргызской Республики "О банкротстве") или
реорганизации, предусмотренного законами Кыргызской Республики.

Регистрация ликвидации юридического лица осуществляется в следующем
порядке:

собственник имущества юридического лица или уполномоченный орган,
принявший решение о ликвидации юридического лица, представляет в
соответствующий регистрирующий орган следующие документы:

- копию решения (суда, уполномоченного органа, собственника имущества
юридического лица) о ликвидации юридического лица;

- подлинники учредительных документов, свидетельства о государственной

регистрации или перерегистрации юридического лица и статистической карточки;
- заключение органа налоговой инспекции об отсутствии задолженности перед

бюджетом, справку банка о закрытии счета (счетов), справку Социального фонда
об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов и справку органа
милиции о сдаче печати и штампов юридического лица;

- заключение государственного архива о месте хранения архивных документов
ликвидируемого юридического лица и акт приема-передачи документов.
Получив указанные выше документы, регистрирующий орган вносит

соответствующую запись в государственный реестр юридических лиц и извещает

органы статистики о том, что юридическое лицо находится в процессе
ликвидации.

Регистрирующий орган в срок до 10 дней с момента окончания ликвидационного
производства или представления ликвидационного баланса обязан:

- проверить соблюдение порядка ликвидации, предусмотренного законами
Кыргызской Республики и уставом юридического лица;

- издать приказ о внесении в реестр сведений о прекращении деятельности

юридического лица в случае соблюдения порядка ликвидации. При выявлении
нарушений установленного порядка ликвидации юридического лица
регистрирующий орган выносит решение об отказе в регистрации;
- внести в реестр запись о ликвидации юридического лица;

- сдать подлинники учредительных документов в архив органа юстиции;

- известить органы статистики и налоговые органы по месту нахождения

ликвидированного юридического лица о завершении ликвидации юридического
лица и исключении из реестра.

Юридическое лицо считается прекращенным после внесения записи об этом в
государственный реестр юридических лиц.

Регистрация ликвидации филиала или представительства юридического лица
производится в следующем порядке:

уполномоченный орган юридического лица-резидента Кыргызской Республики,
принявший решение о ликвидации филиала, представительства, либо его

представитель обязан представить в орган регистрации по месту нахождения
филиала или представительства следующие документы:

- решение полномочного органа о ликвидации филиала или представительства;
- подлинники учредительных документов филиала, или представительства,

свидетельства об учетной регистрации (перерегистрации) и статистической
карточки;

- справку органа милиции о сдаче печати и штампов филиала (представительства)
и справку с банка о закрытии счета.

Представитель юридического лица-нерезидента Кыргызской Республики -

дополнительно обязан представить акт налоговой проверки, справку налоговой
инспекции об отсутствии задолженности филиала (представительства) перед
бюджетом и справку Социального фонда об отсутствии задолженности по
платежам в Социальный фонд Кыргызской Республики.

Получив указанные документы, регистрирующий орган обязан выполнить
действия, указанные в частях четвертой и пятой настоящей статьи.

(В редакции Законов КР от 18 января 2003 года N 29, 12 июля 2005 года N 104)
Статья 18. Особенности регистрации создания и прекращения деятельности
деятельности

органов государственной власти

Регистрация органов государственной власти осуществляется Министерством

юстиции Кыргызской Республики на основании законов Кыргызской Республики,
указов Президента Кыргызской Республики и постановлений Правительства
Кыргызской Республики в следующем порядке.

Получив соответствующий нормативный правовой акт, Министерство юстиции
Кыргызской Республики в 10-дневный срок обязано:

- издать приказ о регистрации органа государственной власти в качестве
юридического лица;

- передать копию приказа в органы статистики для выдачи статистической

карточки с присвоенным идентификационным и другими системно-учетными
кодами;

- выдать свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- внести в реестр данные о юридическом лице.

Регистрация изменений данных об органах государственной власти производится
в таком же порядке.

Регистрация прекращения деятельности органа государственной власти в
результате его реорганизации осуществляется Министерством юстиции

Кыргызской Республики после получения соответствующего нормативного
правового акта в следующем порядке:

- истребование от органа государственной власти подлинников свидетельства о
регистрации (перерегистрации) и статистической карты юридического лица и
справки о сдаче печати и штампов;

- издание приказа о регистрации прекращения деятельности юридического лица;
- внесение в реестр записи о прекращении деятельности юридического лица;
- извещение в 10-дневный срок органов статистики и налоговых органов о
прекращении деятельности юридического лица.

При регистрации прекращения деятельности органа государственной власти в

результате его ликвидации собственник имущества или уполномоченный орган,
принявший решение о ликвидации юридического лица, представляет в
регистрирующий орган следующие документы:

- копию решения (суда, уполномоченного органа, собственника имущества
юридического лица) о ликвидации юридического лица;

- подлинники учредительных документов, свидетельства о государственной

регистрации или перерегистрации юридического лица и статистической карточки;

- справку органа милиции о сдаче печати и штампов, справку финансового органа
о закрытии счета.

(В редакции законов КР от 13 июля 1999 года N 68, 18 января 2003 года N 29)
Статья 19. Рассмотрение споров
Споры, связанные с отказом в государственной регистрации юридического лица, а

также уклонением от такой регистрации, равно как и иные споры между

учредителями юридического лица и государственным органом, осуществляющим
регистрацию, рассматриваются в суде по заявлению заинтересованной стороны.
Статья 20. Ответственность за нарушение закона
Не допускается деятельность в качестве юридического лица без государственной
регистрации. Доходы, полученные от деятельности без государственной

регистрации, изымаются в доход республиканского бюджета в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.

За непредоставление в месячный срок сведений об изменениях данных
юридического лица наступает ответственность в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.

В случае незаконного отказа в регистрации юридического лица регистрирующим
органом заявитель вправе требовать возмещения понесенных им убытков в
судебном порядке.

(В редакции Закона КР от 18 января 2003 года N 29)
Статья 21. О введении в действие настоящего Закона
1. Ввести в действие настоящий Закон с 1 января 1997 года.

2. Юридические лица, зарегистрированные в этом качестве до введения в

действие настоящего Закона, не подлежат перерегистрации до принятия их

учредителями решения о перерегистрации в органах юстиции. Свидетельства о

регистрации таких юридических лиц являются действительными на весь срок их

деятельности при условии выполнения ими требований статьи 18 настоящего
Закона.

3. Правительству Кыргызской Республики до 1 января 1997 года:

внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики предложения по приведению

законодательства Кыргызской Республики в соответствие с настоящим Законом;
привести свои решения в соответствие с настоящим Законом;

принять меры до вступления в силу настоящего Закона по созданию условий
деятельности органов юстиции по регистрации юридических лиц.
Президент Кыргызской Республики А.Акаев

г. Бишкек от 15 апреля 1994 года N 1487-XII
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об ограничении монополистической деятельности, развитии и защите
конкуренции

(В редакции Законов КР от

6 марта 2003 года N 55, 1 августа 2003 года N 164)

(Введен в действие постановлением Жогорку Кенеша

Кыргызской Республики от 15 апреля 1994 года N 1488-XII)
("Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики"
1994 год N 5, ст.163)

Раздел
Раздел I

Общие положения
Статья 1. Цели Закона
Закон определяет организационные и правовые основы развития конкуренции,
меры по предупреждению, ограничению и пресечению монополистической

деятельности и недобросовестной конкуренции и направлен на обеспечение

условий для создания и эффективного функционирования республиканского
товарного рынка.

Статья 2. Сфера применения Закона
Закон действует на всей территории Кыргызской Республики и распространяется
на возникающие на республиканском и региональных рынках отношения с

участием любых хозяйствующих субъектов, органов исполнительной власти и
должностных лиц.

Отношения, связанные с развитием в Кыргызской Республике конкуренции на

товарных рынках и ограничением монополистической деятельности, регулируются
настоящим Законом с соблюдением международных экономических соглашений и
соответствующих актов международных организаций, членом которых является
Кыргызской Республика.

Закон не применяется на отношения, регулируемые нормами, вытекающими из
законодательства об изобретениях, товарных знаках, авторском праве, за
исключением тех случаев, когда соответствующие права умышленно
используются их обладателями в целях ограничения конкуренции.

В целях регулирования товарных рынков Правительство вправе устанавливать
изъятия из действия настоящего Закона исключительно в особых случаях

(стихийные бедствия и т.п.). О принятых мерах Правительство Кыргызской

Республики информирует Жогорку Кенеш Кыргызской Республики и указывает
причины и сроки этих изъятий.

(В редакции Закона КР от 6 марта 2003 года N 55)
Статья 3. Государственные антимонопольные органы Кыргызской Республики
Проведение государственной политики по развитию товарных рынков и

конкуренции, ограничению монополистической деятельности и пресечению

недобросовестной конкуренции осуществляется государственными органами,
реализующими антимонопольную политику в Кыргызской Республики.
Статья 4. Определение понятий
Для реализации настоящего Закона применяются следующие понятия:

- "хозяйствующие субъекты" - субъекты, ведущие хозяйственную деятельность по
производству, реализации либо приобретению товаров,частные, коллективные,
кооперативные, акционерные, государственные, общественные или иные
предприятия, занимающиеся самостоятельной предпринимательской

деятельностью, и их объединения с образованием и без образования
юридического лица;

- "органы исполнительной власти" - республиканские и региональные органы
исполнительной власти, а также межотраслевые государственные органы

управления и объединения, хозяйственные ассоциации, концерны и другие
объединения при выполнении ими функций размещения госзаказов и
распределения материальных ресурсов по лимитам и др.;

- "товарный рынок" - сфера обращения товаров, работ и услуг;

- "республиканский товарный рынок" - сфера обращения товаров в пределах
границ Кыргызской Республики.

- "региональный (местный) товарный рынок" - сфера обращения товаров
основном в границах областей республики;

- "конкуренция" - свободная состязательность хозяйствующих субъектов на

товарном рынке, когда их действия эффективно препятствуют монополизации с
целью повышения цен на рынке и стимулируют производство товаров,
требующихся потребителю;

- "монополистическая деятельность" - противоречащие настоящему Закону

действия (бездействия) хозяйствующих субъектов или органов исполнительной

власти, направленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции,
злоупотребление доминирующим положением на рынке или экономической
зависимостью контрагентов и наносящие ущерб общественным интересам,
интересам других хозяйствующих субъектов и потребителей товаров;

- "доминирующее положение" - исключительное положение хозяйствующего

субъекта на рынке определенного товара, дающее ему возможность оказывать
решающее влияние на конкуренцию, затруднять доступ на рынок другим
хозяйствующим субъектам. Доминирующим признается положение

хозяйствующего субъекта, если его доля на соответствующем товарном рынке
определенного товара превышает 35 процентов или предельную величину,
ежегодно устанавливаемую государственным антимонопольным органом
Кыргызской Республики;

- "недобросовестная конкуренция" - любые направленные на приобретение

преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих

субъектов, которые противоречат положениям действующего законодательства,
обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и

справедливости и могут причинить или причинили убытки другим хозяйствующим
субъектам - конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации.
(В редакции Закона КР от 1 августа 2003 года N 164)
Раздел II

Развитие
Развитие конкуренции и ограничение монополистической деятельности
Статья 5. Недопустимость недобросовестной конкуренции
Не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе:

- распространение ложных, неточных сведений (представление точных сведений
в ложном свете), способных нанести ущерб деловой репутации другого
хозяйствующего субъекта;

- введение в заблуждение потребителей относительно характера, способа и места
изготовления, свойств, пригодности к применению или качества товаров;

- самовольное использование товарного знака, фирменного наименования или
маркировки товара, самовольное копирование формы, упаковки, внешнего
оформления товаров других хозяйствующих субъектов;

- реклама товаров, не отвечающих требованиям качества;

- самовольное использование или разглашение конфиденциальной научнотехнической, производственной или торговой информации;

- действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение

(путаницу) в отношении предприятия, товаров либо промышленной или торговой
деятельности конкурента.

(В редакции Закона КР от 1 августа 2003 года N 164)
Статья

6.

Недопустимость

хозяйствующего субъекта на рынке

создания

доминирующего

положения

1. Запрещаются действия хозяйствующего субъекта, занимающего

доминирующее положение, которые имеют либо могут иметь своим результатом
существенное ограничение конкуренции и (или) ущемление интересов других
хозяйствующих объектов или граждан, в том числе такие действия, как:

- изъятие товаров из обращения с целью создания и поддержания дефицита на
рынке либо повышения цен;

- навязывание контрагенту условий, невыгодных для него, а также ставящих
контрагента в неравное положение с другими хозяйствующими субъектами;

- согласие заключить договор лишь при условии внесения в него положений,
касающихся товаров, в которых контрагент (потребитель) не заинтересован;
- создание препятствий к доступу на рынок (выходу с рынка) другим
хозяйствующим субъектам;

- нарушение установленного нормативными актами порядка ценообразования.

2. В исключительных случаях действия хозяйствующего субъекта, указанные в
пункте 1 настоящей статьи, могут быть признаны государственным

антимонопольным органом Кыргызской Республики правомерными, если

хозяйствующий субъект докажет, что его действия способствовали или будут
способствовать насыщению товарных рынков.
Статья

7.

Недействительность

соглашений

(согласованных

хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию

действий)

1. Запрещаются и в установленном порядке признаются недействительными

полностью или частично достигнутые в любой форме соглашения (согласованные
действия) конкурирующих хозяйствующих субъектов (потенциальных

конкурентов), занимающих в совокупности доминирующее положение, если такие
соглашения (согласованные действия) имеют либо могут иметь своим

результатом существенное ограничение конкуренции, в том числе соглашения
(согласованные действия), направленные на:

- установление (поддержание) цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок;
- повышение, снижение или поддержание цен на аукционах и торгах;

- раздел рынка по территориальному принципу, объему продаж и закупок,

ассортименту реализуемых товаров либо по кругу продавцов или покупателей
(заказчиков);

- ограничение доступа на рынок или устранение с него других хозяйствующих
субъектов в качестве продавцов определенных товаров или их покупателей
(заказчиков);

- отказ от заключения договора с определенными продавцами или покупателями
(заказчиками).

2. Запрещаются и в установленном порядке признаются недействительными

полностью или частично достигнутые в любой форме соглашения (согласованные
действия) неконкурирующих хозяйствующих субъектов, один из которых занимает
доминирующее положение, а другой является его поставщиком или покупателем

(заказчиком), если такие соглашения (согласованные действия) имеют либо могут
иметь своим результатом существенное ограничение конкуренции.

3. В исключительных случаях соглашения (согласованные действия)

хозяйствующих субъектов, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, могут
быть признаны государственным антимонопольным органом Кыргызской

Республики правомерными, если хозяйствующие субъекты, докажут, что их

соглашения (согласованные действия) способствовали или будут способствовать
насыщению товарных рынков, улучшению потребительских свойств товаров и
повышению их конкурентоспособности, в частности на внешнем рынке.

Статья 8. Неправомерность актов и действий органов исполнительной власти,

направленных на ограничение конкуренции

1. Признаются неправомерными акты органов исполнительной власти,

направленные на ограничение прав хозяйствующих субъектов в сфере

реализации товаров на рынке, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законами Кыргызской Республики.

2. Органы исполнительной власти не вправе устанавливать дискриминирующие
или исключительные условия для отдельных хозяйствующих субъектов, если
такие условия ограничивают конкуренцию, в том числе:

- препятствовать созданию предприятий и организаций в какой-либо сфере
деятельности;

- устанавливать необоснованные запреты на осуществление конкретных видов

деятельности хозяйствующих субъектов или производство определенных товаров,
а также ограничения доступа экономических субъектов к импорту товаров.

3. Запрещаются и признаются недействительными полностью или частично

государственным антимонопольным органом Кыргызской Республики соглашения
органа исполнительной власти с другим органом управления либо с

хозяйствующим субъектом, которые имеют либо могут иметь своим результатом
существенное ограничение конкуренции, в том числе:

- повышение, снижение или поддержание на одном и том же уровне цен (тарифов)
или доходов;

- раздел рынка по территориальному принципу, объему продажи, закупок,

ассортименту реализуемых товаров либо по кругу продавцов или покупателей
(заказчиков);

- ограничение доступа на рынок или устранение с него хозяйствующих субъектов.
Раздел III

Задачи, полномочия и обязанности государственного антимонопольного органа
Кыргызской Республики

Статья 9. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного

законодательства

Государственный контроль за развитием конкуренции и ограничением

монополистической деятельности в сфере республиканского оборота товаров
осуществляется государственным антимонопольным органом Кыргызской
Республики.

Функции и порядок организации работы государственного антимонопольного
органа Кыргызской Республики регулируются Положением, утверждаемым
Правительством Кыргызской Республики.

Статья 10. Задачи государственного антимонопольного органа

Республики

Кыргызской

К основным задачам государственного антимонопольного органа Кыргызской
Республики относятся:

- государственный контроль за соблюдением антимонопольного
законодательства;

- разработка и осуществление мер по предупреждению, ограничению и

пресечению монополистической деятельности недобросовестной конкуренции;
- содействие формированию рыночных отношений на основе развития
конкуренции и предпринимательства;

- защита законных интересов граждан и других потребителей от проявлений
монополизма и недобросовестной конкуренции.
Статья

11.

Полномочия

Кыргызской Республики

государственного

антимонопольного

органа

Государственный антимонопольный орган Кыргызской Республики имеет право:

- разрабатывать по согласованию с заинтересованными сторонами и утверждать в
пределах своей компетенции нормативные акты по вопросам антимонопольного
законодательства, обязательные для исполнения всеми министерствами,
госкомитетами, административными ведомствами, предприятиями и

организациями, независимо от форм собственности, расположенными на
территории республики;

- давать хозяйствующим субъектам, их должностным лицам обязательные для
исполнения предписания о прекращении нарушений настоящего Закона,

восстановлении первоначального положения, их принудительном разделении,
расторжении или изменении заключаемых ими договоров, противоречащих
настоящему Закону;

- давать органам управления обязательные для исполнения предписания об

отмене или изменении принятых ими неправомерных актов, расторжении или

изменении заключенных ими соглашений, противоречащих настоящему Закону, а
также о прекращении других неправомерных действий;

- принимать решения о наложении штрафов на хозяйствующие субъекты и их

должностных лиц, а также на должностных лиц органов исполнительной власти за
нарушение настоящего Закона и неисполнение предписаний государственного
антимонопольного органа Кыргызской Республики;

- участвовать в суде и арбитражном суде при рассмотрении дел, связанных с
нарушением антимонопольного законодательства;

- направлять в органы прокуратуры материалы для решения вопроса о

возбуждении уголовного дела по признакам преступления, связанного с
нарушением антимонопольного законодательства.

Государственный антимонопольный орган Кыргызской Республики имеет право
вносить в соответствующие органы исполнительной власти предложения:

- о введении обязательного лицензирования, запрещении или приостановлении
экспортно-импортных операций хозяйствующих субъектов в случае нарушения
ими антимонопольного законодательства;

- по предоставлению льготных кредитов, а также уменьшению налогов или
освобождению от них хозяйствующих субъектов, впервые вступающих на
товарные рынки, где отсутствует конкуренция, либо малых предприятий;
- по расширению сферы применения свободных и регулируемых цен;

- по финансированию мероприятий по расширению выпуска дефицитных товаров

для устранения доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов;
- по привлечению иностранного капитала и созданию совместных предприятий;
- по лицензированию экспортно-импортных операций и изменению таможенных
тарифов;

- по перечню видов деятельности, подлежащих лицензированию.
Статья 12. Право доступа к информации
информации
Лица, уполномоченные государственным антимонопольным органом Кыргызской
Республики (территориальным управлением), в целях выполнения возложенных
на государственный антимонопольный орган Кыргызской Республики функций,
имеют право беспрепятственного доступа в министерства, госкомитеты,

административные ведомства, другие органы управления, а также на предприятия
и в их объединения, в организации, учреждения независимо от форм

собственности, для ознакомления со всеми необходимыми документами.
Статья 13. Обязанности хозяйствующих субъектов и органов управления в

отношении представления информации государственному антимонопольному
органу Кыргызской Республики

Хозяйствующие субъекты, органы управления и их должностные лица обязаны по
требованию государственного антимонопольного органа Кыргызской Республики
(территориального управления) представлять достоверные документы,

письменные и устные объяснения и иную информацию, необходимую для
осуществления государственным антимонопольным органом Кыргызской

Республики (территориальным управлением) функций, предусмотренных Законом.
Статья

14.

Обязанности

государственного

антимонопольного

Кыргызской Республики по соблюдению коммерческой тайны

органа

Сведения, составляющие коммерческую тайну, которые получены

государственным антимонопольным органом (территориальным управлением), не
подлежат разглашению.

В случае разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну,

причиненные убытки подлежат возмещению государственным антимонопольным

органом Кыргызской Республики в порядке, установленном законодательством
Кыргызской Республики.

Раздел IV

Предупреждение и устранение доминирующего положения хозяйствующих
субъектов на товарных рынках

Статья

15.

Государственный

контроль

за

созданием,

слиянием,

присоединением, преобразованием,
преобразованием, ликвидацией хозяйствующих субъектов
1. В целях предупреждения доминирующего положения отдельных

хозяйствующих субъектов осуществляется предварительный государственный
контроль за созданием, слиянием и присоединением союзов, ассоциаций,

концернов, межотраслевых, региональных и других объединений, предприятий,
преобразованием органов управления и хозяйствующих субъектов в указанные
объединения, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, также за

созданием, слиянием, присоединением и ликвидацией акционерных обществ,
товариществ с ограниченной ответственностью и других хозяйствующих
субъектов.

2. Для получения согласия на создание союза, ассоциации, концерна,

межотраслевого, регионального или другого объединения предприятий,
учредители помимо документов, предусмотренных Законом Кыргызской

Республик "О предприятиях в Кыргызской Республике", для регистрации
объединения представляют в государственный антимонопольный орган

Кыргызской Республики (территориальное управление) ходатайство о даче

согласия, сведения об основных видах деятельности каждого из объединяющихся
хозяйствующих субъектов, их доля на соответствующем товарном рынке и
согласии на вхождение в объединение.

Государственный антимонопольный орган Кыргызской Республики

(территориальное управление) не позднее 30 дней с момента получения

ходатайства сообщает заявителю в письменной форме о своем решении согласии или отказе. Отказ должен быть мотивирован.

3. Государственный антимонопольный орган Кыргызской Республики

(территориальное управление) вправе отказать в даче согласия на создание

упомянутых выше объединений, если это может привести к их доминирующему
положению и (или) существенному ограничению конкуренции. В то же время,

государственный антимонопольный орган Кыргызской Республики

(территориальное управление) имеет право дать согласие на создание

объединения даже при возможности возникновения указанных неблагоприятных
последствий в случае, если создание объединения может существенно

способствовать насыщению товарных рынков, улучшению потребительских

свойств товаров и повышению их конкурентоспособности, в частности на внешнем
рынке.

4. В соответствии c пунктами 2, 3 настоящей статьи государственным
антимонопольным органом Кыргызской Республики осуществляется
предварительный контроль за:

- слиянием и присоединением союзов, ассоциаций, концернов, межотраслевых,
региональных и других объединений предприятий, а также преобразованием в
указанные объединения органов управления или хозяйствующих субъектов;

- слиянием, присоединением и ликвидацией государственных и муниципальных
предприятий, если это приводит к появлению хозяйствующего субъекта,
занимающего доминирующее положение;

- созданием, слиянием и присоединением акционерных обществ и товариществ с
ограниченной ответственностью;

- созданием, слиянием и присоединением других товариществ и объединений, в
которых участвуют юридические лица, если это приводит к появлению
хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение.
5. Орган управления, принимающий решение о создании, слиянии и

присоединении союзов, ассоциаций, концернов, межотраслевых, региональных и
других объединений предприятий, преобразовании органов управления и
хозяйствующих субъектов в указанные объединения, а в случаях,

предусмотренных настоящей статьей, также о создании, слиянии, присоединении
и ликвидации акционерных обществ, товариществ с ограниченной

ответственностью и других хозяйствующих субъектов должен получить

предварительное согласие государственного антимонопольного органа

Кыргызской Республики (территориального управления) в порядке, установленном
настоящей статьей.

6. Регистрация хозяйствующих субъектов, предусмотренных пунктами 2, 4, 5
настоящей статьи, осуществляется главами местных государственных

администраций или иным государственным органом, на который возложена

регистрация, только при наличии согласия государственного антимонопольного
органа Кыргызской Республики (территориального управления).

Статья 16. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного

законодательства при приобретении акций, паев, долей участия в уставном

капитале хозяйствующих субъектов

Приобретение хозяйствующим субъектом, охватывающим 35 процентов рынка

определенного товара, акций, паев, долей участия в уставном капитале другого

хозяйствующего субъекта, работающего на рынок того же товара, а также покупка
любым юридическим лицом или гражданином контрольного пакета акций, паев,
долей участия хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее

положение, осуществляется с предварительного согласия государственного
антимонопольного органа Кыргызской Республики (территориального
управления).

Заявления о даче согласия рассматриваются в порядке, установленном статьей
15 настоящего Закона.

Для целей настоящей статьи под контрольным пакетом акций, паев, долей
участия понимается такое их количество, которое обеспечивает более 50

процентов прямо или косвенно голосов при принятии решений на общем собрании
акционеров, учредителей, пайщиков.

Статья 17. Принудительное разделение хозяйствующих субъектов
1. В случае, когда хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее

положение, осуществляют монополистическую деятельность и (или) их действия
приводят к существенном ограничению конкуренции, государственный

антимонопольный орган Кыргызской Республики вправе принять решение о
принудительном разделении их хозяйствующих субъектов.

2. Решение о принудительном разделении хозяйствующих субъектов принимается
при наличии одного или нескольких следующих условий:

- факта злоупотребления хозяйствующим субъектом своим доминирующим
положением;

- возможности организационного и (или) территориального обособления
предприятий, структурных подразделений или структурных единиц;

- отсутствии тесной технологической взаимосвязи предприятий, структурных
подразделений или структурных единиц;

- разграничении сфер деятельности предприятий, структурных подразделений или
структурных единиц в рамках узкой предметной специализации на определенный
товар.

3. Решение государственного антимонопольного органа Кыргызской Республики о
принудительном разделении хозяйствующих субъектов подлежит исполнению в
установленный им срок, который не может быть менее трех месяцев.

Статья 18. Обжалование решений государственного антимонопольного органа

Кыргызской Республики, принятых на основании статьей 15, 16, 17 настоящего
Закона

В случае, когда в 30-дневный срок с момента направления в государственный

антимонопольный орган Кыргызской Республики (территориальное управление)

ходатайства о создании, слиянии, присоединении, преобразовании, ликвидации,

ответ не будет получен либо в даче согласия будет отказано по мотивам, которые
заявитель сочтет необоснованными, он вправе обратится в суд или арбитражный

суд с заявлением о признании согласия выданным (если ответ не получен) либо о
признании отказа необоснованным.

В таком же порядке обжалуются решения государственного антимонопольного

органа Кыргызской Республики о принудительном разделении хозяйствующего
субъекта, а также решения по заявлению о приобретении акций, паев, долей
участия.

Раздел V

Ответственность за нарушение настоящего Закона
Статья 19. Ответственность
Ответственность за использование доминирующего положения на

рынке и другие монополистические действия

1. В случае использования доминирующего положения на рынке и других

монополистических действий хозяйствующие субъекты, органы государственной
власти и их должностные лица могут нести ответственность в виде:
- разукрупнения хозяйствующего субъекта;

- изъятия необосновано полученной прибыли;

- возмещения причиненных убытков, включая неполученную прибыль;
- денежного штрафа.

2. Рассмотрение дел, связанных с привлечением к ответственности

хозяйствующих субъектов, органов государственной власти, должностных лиц за

использование доминирующего положения на рынке и другие монополистические
действия, осуществляется государственным антимонопольным органом
Кыргызской Республики.

Статья 20. Размер штрафа
Штрафы налагаются:

- на хозяйствующие субъекты, использующие доминирующее положение на
рынке, а также заключившие соглашение, ограничивающее конкуренцию, в
размере до 5000 сомов, на их должностных лиц, допустивших подобные
нарушения, - до 3-месячного заработка;

- на органы государственной власти за неправомерные акты и действия,

направленные на ограничение конкуренции, - до 3000 сомов, на должностных лиц
указанных органов - до 3-месячного заработка;

- на хозяйствующие субъекты, органы государственной власти, за действия,

связанные с недобросовестной конкуренцией, - до 2000 сомов, на должностные
лица этих хозяйствующих субъектов и органов государственной власти - до 2месячного заработка;

- на должностных лиц органов государственной власти, хозяйствующих субъектов
за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний
государственного антимонопольного органа Кыргызской Республики,

предоставления заведомо недостоверных (ложных) сведений - до месячного
заработка.

Статья 21. Взыскание штрафов
Штраф, наложенный государственным антимонопольным органом Кыргызской

Республики, уплачивается хозяйствующим субъектом, органом государственной
власти в 30-дневный срок со дня вручения постановления о наложении штрафа
путем внесения штрафа через обслуживающие их банки.

Взыскание штрафа с должностных лиц, наложенного государственным

антимонопольным органом Кыргызской Республики, производится в порядке,
предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

Штрафы, наложенные государственным антимонопольным органом Кыргызской
Республики, зачисляются в доход республиканского бюджета.
Статья 22. Изъятие прибыли и возмещение убытков
1. Прибыль, полученная хозяйствующими субъектами и органами

государственной власти в результате нарушения настоящего Закона,

взыскивается арбитражным судом в республиканский бюджет по иску
государственного антимонопольного органа Кыргызской Республики.

Заявления государственного антимонопольного органа Кыргызской Республики,
его территориальных органов принимаются судом и арбитражным судом к
рассмотрению без уплаты государственной пошлины.

2. Убытки, причиненные в результате монополистических действий, взыскиваются
арбитражным судом или судом по исковому заявлению заинтересованных

граждан и юридических лиц в порядке, установленном законодательством
Кыргызской Республики.
Статья

23.

Ответственность

должностных

лиц

государственного

антимонопольного органа Кыргызской Республики за нарушение настоящего
Закона

Должностные лица государственного антимонопольного органа Кыргызской

Республики (территориальных управлений) несут за нарушение настоящего
Закона административную ответственность в виде штрафа в размере до
месячного заработка.

Статья 24. Взыскание убытков, причиненных хозяйствующим субъектам

неправомерными
неправомерными действиями (бездействием) органов государственной власти
В случае, если принятым в нарушение настоящего Закона актом органа

государственной власти, в том числе государственного антимонопольного органа

Кыргызской Республики (территориального управления), либо неисполнением или
ненадлежащим исполнением указанными органами своих обязанностей

причинены убытки хозяйствующему субъекту, он вправе обратиться в суд или

арбитраж с иском к органу государственной власти о возмещении этих убытков.

Статья 25. Обжалование
Обжалование решений государственного антимонопольного органа

Кыргызской Республики

1. Органы государственной власти, хозяйствующие субъекты и их должностные
лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о признании
недействительными полностью или частично предписаний государственного

антимонопольного органа Кыргызской Республики (территориального управления)
либо об отмене или изменении решений о наложении штрафа.

2. Подача заявления не приостанавливает исполнение предписания или решения
о наложении штрафа на время его рассмотрения в суде или арбитражном суде,
если судом либо арбитражным судом не вынесено определение о
приостановлении исполнения указанных актов.
Статья

26.

Порядок

исполнения

предписаний

антимонопольного органа Кыргызской Республики

государственного

Предписание государственного антимонопольного органа Кыргызской Республики
(территориального управления) подлежит исполнению в срок, установленный в
предписании. Уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение

предписания влечет за собой последствия, предусмотренные настоящим Законом
и другими законодательными актами Кыргызской Республики.
Президент Кыргызской Республики А.Акаев

г. Бишкек от 8 октября 1999 года N 106
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О естественных и разрешенных
разрешенных монополиях в Кыргызской Республике
(В редакции Закона КР от

10 декабря 2004 года N 190)
Принят Законодательным собранием

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
30 сентября 1999 года

Глава I

Общие положения
Статья 1. Цели Закона
Настоящий Закон определяет правовые основы государственной политики в

отношении естественных и разрешенных монополий в Кыргызской Республике.
Целью настоящего Закона является обеспечение баланса интересов

потребителей (абонентов) и субъектов естественных и разрешенных монополий

посредством государственного регулирования и контроля деятельности субъектов
естественных и разрешенных монополий, обеспечивающего доступность
реализуемых ими товаров, услуг для потребителей (абонентов), а также

эффективное функционирование субъектов естественных и разрешенных
монополий.

Статья 2. Сфера применения Закона
Настоящий Закон распространяется на отношения, возникающие на товарных

рынках Кыргызской Республики, в которых участвуют субъекты естественных и

разрешенных монополий, потребители (абоненты), органы исполнительной власти
и местного самоуправления при исполнении функций управления на этих
товарных рынках.

Статья 3. Определение основных понятий
Для целей настоящего Закона применяются следующие понятия:

антимонопольные органы (антимонопольный орган) - это государственные

органы, проводящие государственную политику по развитию товарных рынков и
конкуренции, ограничению монополистической деятельности и пресечению
недобросовестной конкуренции.

В отраслях энергетики и связи антимонопольными органами являются

государственные органы, регулирующие деятельность в данных отраслях, то есть

Государственное агентство по энергетике при Правительстве Кыргызской

Республики и Государственное агентство связи при Правительстве Кыргызской
Республики соответственно;

естественная монополия - состояние товарного рынка, при котором

удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в
силу технологических особенностей производства, а товары и услуги,

производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в
потреблении другими товарами и услугами, в связи с чем спрос на данном

товарном рынке на товары и услуги, производимые субъектами естественной
монополии, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар или
услугу, чем спрос на другие виды товаров и услуг;

монопольно высокая цена - цена товара, устанавливаемая хозяйствующим

субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном рынке, с целью
компенсации необоснованных затрат, вызванных недоиспользованием

производственных мощностей, и (или) получения дополнительной прибыли;
монопольно низкая цена - цена приобретаемого товара, устанавливаемая

хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном

рынке в качестве покупателя, в целях получения дополнительной прибыли и (или)
компенсации необоснованных затрат за счет продавца, или цена товара,
сознательно устанавливаемая хозяйствующим субъектом, занимающим

доминирующее положение на товарном рынке в качестве продавца, на уровне,
приносящем убытки от продажи данного товара, результатом установления

которой является или может являться ограничение конкуренции посредством
вытеснения конкурентов с рынка;

субъект естественной и разрешенной монополий - хозяйствующий субъект

(юридическое лицо), занятый производством (реализацией) товаров в условиях
естественной и разрешенной монополий;

потребитель (абонент) - физическое или юридическое лицо, приобретающее

товар, производимый (реализуемый) субъектом естественной и разрешенной
монополий;

руководитель субъекта естественной и разрешенной монополий - лицо,

уполномоченное выступать без доверенности от имени субъекта естественной и
разрешенной монополий;

группа лиц - совокупность юридических или юридических и физических лиц,

применительно к которым выполняется одно или несколько следующих условий:

лицо или несколько лиц совместно в результате соглашения (согласованных
действий) имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на

основании договоров купли-продажи, доверительного управления, о совместной
деятельности, поручения или иных сделок) более чем 50 процентами общего
количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие

уставный капитал юридического лица. При этом под косвенным распоряжением
голосами юридического лица понимается возможность фактического

распоряжения ими через третьих лиц, по отношению к которым первое лицо
обладает вышеперечисленным правом или полномочием;

между двумя или несколькими лицами заключен договор, в силу которого

получено право давать другому или другим лицам, участвующим в договоре, или
иным лицам обязательные для последних указания, относящиеся к ведению ими
предпринимательской деятельности, либо осуществлять функции их
исполнительного органа;

лицо имеет право назначения более 50 процентов состава исполнительного

органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) хозяйствующего
субъекта;

одни и те же физические лица представляют собой более 50 процентов состава
исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета)
двух и более хозяйствующих субъектов;

разрешенная монополия - хозяйствующий субъект, имеющий долю на

соответствующем рынке в целом 35 процентов и выше или величину, ежегодно

устанавливаемую антимонопольным органом, занимающий на нем доминирующее
положение, устранение которого в данное время не представляется возможным. К
разрешенным монополиям могут быть также отнесены хозяйствующие субъекты -

монополисты, деятельность которых требует соответствующего государственного
регулирования в целях недопущения роста инфляции, а также в тех сферах, где
ее наличие обусловлено соображениями общественной безопасности;

отраслевые органы государственного регулирования - государственные органы,
осуществляющие регулирование и контроль деятельности субъектов
естественных и разрешенных монополий в сферах, определенных

законодательством Кыргызской Республики, за исключением секторов энергетики
и связи.

(В редакции Закона КР от 10 декабря 2004 года N 190)

Статья 4. Органы, регулирующие деятельность субъектов естественных и

разрешенных монополий

Регулирование и контроль деятельности субъектов естественных и разрешенных
монополий осуществляют антимонопольный орган и отраслевые органы

государственного регулирования Кыргызской Республики в пределах полномочий,
предоставленных им настоящим и другими законами Кыргызской Республики.
Глава II

Государственное регулирование и контроль в сферах деятельности естественных
и разрешенных монополий

Статья 5. Методы регулирования деятельности субъектов естественных и

разрешенных монополий

В сфере действия настоящего Закона антимонопольным органом и отраслевыми
органами государственного регулирования в пределах своей компетенции
применяются следующие методы регулирования деятельности субъектов

естественных и разрешенных монополий (далее - методы регулирования):
- ценовое регулирование, осуществляемое посредством определения
(установления) цен (тарифов) или их предельного уровня;
- установление предельного уровня рентабельности;

- определение потребителей (абонентов), подлежащих обязательному

обслуживанию, и (или) установление минимального уровня их обеспечения в

случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в товаре
(услуге), производимом (реализуемом) субъектом естественной и разрешенной

монополий, с учетом необходимости защиты прав и законных интересов граждан,

обеспечения безопасности государства, охраны природы и культурных ценностей;
- установление величины торговой надбавки.

(В редакции Закона КР от 10 декабря 2004 года N 190)
Статья 6. Государственный контроль в сферах естественных и разрешенных

монополий,
монополий, осуществляемый антимонопольным органом

1. В целях проведения эффективной государственной политики в сферах
деятельности субъектов естественных и разрешенных монополий

антимонопольным органом осуществляется контроль за действиями, которые
совершаются с участием или в отношении субъектов естественных и

разрешенных монополий и которые могут иметь своим результатом ущемление
интересов потребителей (абонентов) товара (услуг), в отношении которого
применяется регулирование в соответствии с настоящим Законом, либо

сдерживание экономики оправданного перехода соответствующего товарного
рынка из состояния естественной и разрешенной монополий в состояние
конкурентного рынка.

2. Антимонопольный орган осуществляет контроль:

за любыми сделками, в результате которых субъект естественной и разрешенной
монополий приобретает право собственности на основные средства или право
пользования основными средствами, не предназначенными для производства
(реализации) товаров, в отношении которых применяется регулирование в

соответствии с настоящим Законом, если балансовая стоимость таких основных
средств превышает 10 процентов стоимости собственного капитала субъектов

естественной и разрешенной монополий по последнему утвержденному балансу;
за продажей, сдачей в аренду или иной сделкой, в результате которой

хозяйствующий субъект приобретает право собственности либо владения и (или)
пользования частью основных средств субъекта естественной и разрешенной

монополий, предназначенной для производства (реализации) товаров (услуг), в
отношении которых применяется регулирование в соответствии с настоящим
Законом, если балансовая стоимость таких основных средств превышает 10
процентов стоимости собственного капитала субъектов естественной и
разрешенной монополий по последнему утвержденному балансу;

за инвестициями субъекта естественной и разрешенной монополий в

производство (реализацию) товаров, в отношении которых не применяется

регулирование в соответствии с настоящим Законом и которые составляют более
10 процентов стоимости собственного капитала субъекта естественной и
разрешенной монополий по последнему утвержденному балансу.

3. Для совершения действий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, субъект

естественной и разрешенной монополий обязан представить в антимонопольный
орган ходатайство о даче согласия на совершение таких действий и сообщить
информацию, необходимую для принятия решения.

Требования к содержанию такой информации и форме ее представления, а также
порядок рассмотрения ходатайства определяются правилами, утверждаемыми
антимонопольным органом.

Антимонопольный орган вправе отказать в удовлетворении ходатайства, если
заявленные в нем действия могут привести к отрицательным последствиям,

указанным в пункте 1 настоящей статьи, а также в случаях, если заявителем не
представлены все необходимые документы либо при их рассмотрении

обнаружено, что содержащаяся в них информация, имеющая существенное
значение для принятия решения, является недостоверной.

Антимонопольный орган не позднее 30 дней со дня получения ходатайства

сообщает заявителю в письменной форме о своем решении - согласии или отказе.
Отказ должен быть мотивирован.

В случае, если для принятия решения необходима дополнительная информация,
антимонопольный орган вправе запросить ее у заявителя и продлить срок

рассмотрения ходатайства на 30 дней при условии, что такой запрос вместе с
уведомлением о продлении срока рассмотрения ходатайства направлен
заявителю не позднее 15 дней с момента получения ходатайства.

Если в 15-дневный срок со дня истечения увеличенного срока рассмотрения
ходатайства ответ антимонопольного органа не будет получен либо в

удовлетворении ходатайства будет отказано по мотивам, которые заявитель
сочтет незаконными, заявитель вправе обратиться в суд.

4. Лицо либо группа лиц, которые в результате приобретения на рынке акций

(долей) в уставном капитале субъекта естественной и разрешенной монополий

либо в результате иных сделок (в том числе договора поручения, доверительного
управления, залога) приобретают более чем 10 процентов общего количества
голосов, приходящихся на все акции (доли), составляющие уставный капитал

субъекта естественной и разрешенной монополий, обязаны уведомить об этом

антимонопольный орган в 30-дневный срок с момента приобретения. Кроме того,
они обязаны уведомлять в указанный срок антимонопольный орган обо всех
случаях изменения принадлежащего им количества голосов. Такую же
обязанность несет субъект естественной и разрешенной монополий,

приобретающий акции (доли) в уставном капитале другого хозяйствующего

субъекта, предоставляющие ему более чем 10 процентов общего количества
голосов, приходящихся на все акции (доли).

Для осуществления контроля за соблюдением требований, предусмотренных
настоящим пунктом, антимонопольный орган вправе запрашивать у

хозяйствующих субъектов сведения о составе их участников, располагающих
более чем 10 процентами общего количества голосов (долей).

5. Если действия, указанные в пунктах 2 и 4 настоящей статьи, совершаются с

участием или в отношении субъектов естественных и разрешенных монополий,
регулирование и контроль деятельности осуществляются отраслевым органом

государственного регулирования, то антимонопольный орган в 30-дневный срок
информирует об этих действиях соответствующий отраслевой орган
государственного регулирования.

(В редакции Закона КР от 10 декабря 2004 года N 190)
Статья 7. Ограничения деятельности субъектов естественных и разрешенных

монополий

1. Субъект естественной и разрешенной монополий должен производить товары и
услуги, отнесенные к сфере естественной и разрешенной монополий.

2. Формы контрактов на поставку (приобретение) товаров и услуг субъекта

естественной и разрешенной монополий, а также ведомственные уставы и

правила предоставления их услуг подлежат согласованию с антимонопольным
органом.

3. В сфере деятельности субъектов естественных и разрешенных монополий не
допускается:

- приостановление производства и поставки товаров или оказание услуг с целью

создания искусственного дефицита на рынке либо создание таких условий, когда
субъект естественной или разрешенной монополии будет иметь возможность
оказания воздействия на деятельность третьих лиц;

- субсидирование производства и поставки товаров или оказания услуг,

осуществляемых на условиях конкуренции, за счет доходов, получаемых от
деятельности, отнесенной к сфере государственного регулирования.
(В редакции Закона КР от 10 декабря 2004 года N 190)

Статья 8. Обязанности субъектов естественных и разрешенных монополий
1. Субъекты естественных и разрешенных монополий не вправе отказываться от

заключения договора с отдельными потребителями (абонентами) на производство
(реализацию) товаров, в отношении которых применяется регулирование в

соответствии с настоящим Законом, при наличии у субъекта естественной и

разрешенной монополий возможности произвести (реализовать) такие товары,
услуги.

2. Субъекты естественных и разрешенных монополий обязаны представить
антимонопольному органу или отраслевому органу государственного
регулирования:

- проекты инвестиций, бизнес-планов;

- текущие отчеты о своей деятельности в порядке и в сроки, установленные
антимонопольным органом и отраслевыми органами государственного
регулирования соответственно.

(В редакции Закона КР от 10 декабря 2004 года N 190)
Глава III

Функции и полномочия антимонопольного органа иотраслевых органов
государственного регулирования

Статья

9.

Функции

антимонопольного

государственного регулирования

органа

и

отраслевых

органов

1. Антимонопольный орган выполняет следующие функции:

- формирует и ведет Государственный реестр субъектов естественных и

разрешенных монополий, в отношении которых осуществляется государственное
регулирование и контроль;

- определяет методы регулирования, предусмотренные настоящим Законом;
- контролирует в пределах своей компетенции соблюдение требований
настоящего Закона;

- вносит в установленном порядке предложения по совершенствованию
законодательства о естественных и разрешенных монополиях.

2. Отраслевые органы государственного регулирования выполняют следующие
функции:

- адаптируют методы регулирования, предусмотренные настоящим Законом,

применительно к конкретному субъекту естественной и разрешенной монополий;
- регулируют вопросы ценообразования товаров и услуг естественных и
разрешенных монополистов;

- совместно с антимонопольным органом принимают меры для предотвращения
деятельности, направленной против конкуренции;

- осуществляют государственный контроль за качеством и ценами товаров и услуг
естественных и разрешенных монополий.

Статья 10. Полномочия антимонопольного органа и отраслевых органов

государственного регулирования

1. Антимонопольный орган вправе:

- принимать обязательные для субъектов естественных и разрешенных

монополий решения о введении, изменении или прекращении регулирования. При
этом решение о применении методов регулирования, предусмотренное
настоящим Законом, принимается в пределах своей компетенции;

- принимать в пределах своей компетенции меры по фактам нарушения
настоящего Закона;

- направлять субъектам естественных и разрешенных монополий обязательные
для исполнения предписания о прекращении нарушений настоящего Закона, в
том числе:

- об устранении их последствий;

- о перечислении в республиканский бюджет прибыли, полученной ими в
результате действий, противоречащих настоящему Закону;

- принимать решения о включении в Государственный реестр субъектов
естественных и разрешенных монополий либо исключении из него;

- направлять органам исполнительной власти и местного самоуправления

обязательные для исполнения предписания об отмене или изменении принятых
ими актов, противоречащих настоящему Закону;

- принимать решения о наложении штрафа на субъект естественной и
разрешенной монополий;

- привлекать к административной ответственности руководителей субъектов
естественной и разрешенной монополий, должностных лиц органов

исполнительной власти и местного самоуправления в случаях, предусмотренных
настоящим Законом;

- обращаться в суд с иском и заявлением, а также участвовать в рассмотрении в
суде дел, связанных с применением или нарушением настоящего Закона;

- осуществлять иные полномочия, предоставленные ему законодательством
Кыргызской Республики.

2. Отраслевые органы государственного регулирования вправе:

- устанавливать цены (тарифы) на товары и услуги субъектов естественных и
разрешенных монополий по согласованию с антимонопольным органом;

- направлять субъектам естественных и разрешенных монополий обязательные
для исполнения предписания о заключении договоров с потребителями

(абонентами), подлежащими обязательному обслуживанию, и о внесении в
заключенные договора изменений;

- направлять в антимонопольный орган сведения о нарушениях, допущенных

субъектами естественных и разрешенных монополий, положений настоящего
Закона для принятия соответствующих законодательству мер;

- принимать решения о наложении штрафа на субъекты естественных и
разрешенных монополий;

- осуществлять иные полномочия, предоставленные им законодательством
Кыргызской Республики.

В случае отсутствия в сфере деятельности субъектов естественных и

разрешенных монополий отраслевого органа государственного регулирования эти
функции выполняются антимонопольным органом.

(В редакции Закона КР от 10 декабря 2004 года N 190)
Статья 11. Основания для принятия антимонопольным органом и отраслевыми

органами государственного регулирования решений о применении методов

регулирования

1. Антимонопольный орган и отраслевые органы государственного регулирования
в соответствии с их полномочиями принимают решение о применении методов
регулирования, предусмотренных настоящим Законом, применительно к

конкретному субъекту естественной и разрешенной монополий на основе анализа
его деятельности с учетом стимулирования повышения качества производимых
(реализуемых) им товаров и удовлетворения спроса на них. При этом

оценивается обоснованность состава затрат и принимаются во внимание:

издержки производства (реализации) товаров (услуг), в том числе заработная

плата, стоимость сырья и материалов, накладные расходы и амортизационные
отчисления;

налоги и другие платежи;

состояние и стоимость основных производственных фондов; потребности в
инвестициях и амортизационные отчисления;

прогнозируемая прибыль от возможной реализации товаров по различным ценам
(тарифам);

удаленность различных групп потребителей (абонентов) от места производства
товаров (услуг);

соответствие качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) спросу
потребителей (абонентов);

государственные дотации и другие меры государственной поддержки.

2. При принятии решения о применении определенных методов регулирования
деятельности конкретного субъекта естественной и разрешенной монополий

антимонопольный орган и отраслевые органы государственного регулирования
обязаны рассматривать информацию, предоставленную заинтересованными
лицами, о деятельности данного субъекта естественной и разрешенной
монополий.

(В редакции Закона КР от 10 декабря 2004 года N 190)
Статья

12.

Право доступа

к

информации

естественных и разрешенных монополий

о

деятельности

субъектов
субъектов

1. В целях исполнения функций, возложенных на антимонопольный орган и

отраслевые органы государственного регулирования, их работники на основании
письменного запроса имеют право доступа к информации о хозяйственной

деятельности субъектов естественных и разрешенных монополий, имеющейся у

органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также у субъектов
естественных и разрешенных монополий.

2. Субъекты естественных и разрешенных монополий, органы исполнительной

власти и местного самоуправления обязаны по требованию антимонопольного
органа и отраслевых органов государственного регулирования предоставлять
достоверные документы, объяснения в письменной и устной форме и иную

информацию, необходимую для осуществления ими функций, предусмотренных
настоящим Законом.

Сведения, составляющие коммерческую тайну, полученные антимонопольным
органом или отраслевыми органами государственного регулирования при
осуществлении полномочий, не подлежат разглашению.
(В редакции Закона КР от 10 декабря 2004 года N 190)

Статья 13. Информирование антимонопольного органа и отраслевых органов

государственного регулирования о принятых ими решениях

Антимонопольный орган и отраслевые органы государственного регулирования
обязаны через средства массовой информации сообщить о принятых им

решениях о введении, изменении или прекращении регулирования деятельности
субъектов естественных и разрешенных монополий, а также о включении в

Государственный реестр субъектов естественных и разрешенных монополий либо
об исключении из него, применяемых методах регулирования деятельности

субъектов естественных и разрешенных монополий и конкретных показателях и
требованиях, предъявляемых к ним.

Антимонопольный орган и отраслевые органы государственного регулирования
обязаны сообщать через средства массовой информации обо всех случаях
привлечения субъектов естественной и разрешенной монополий к
ответственности за нарушения настоящего Закона.

(В редакции Закона КР от 10 декабря 2004 года N 190)
Глава IV

Ответственность
Ответственность за нарушения настоящего Закона
Статья 14. Последствия нарушения настоящего Закона
1. В случае нарушения настоящего Закона субъекты естественных и разрешенных
монополий (их руководители), органы исполнительной власти и местного
самоуправления (их должностные лица) в соответствии с решениями
(предписаниями) антимонопольного органа обязаны:

прекратить нарушение настоящего Закона и устранить его последствия;

восстановить первоначальное положение или совершить иные действия,
указанные в решении (предписании);

отменить и (или) изменить акт, не соответствующий настоящему Закону;

заключить договор с потребителем (абонентом), подлежащим обязательному
обслуживанию;

внести изменения в договор с потребителем (абонентом);

уплатить штраф или нести другую ответственность, определяемую
законодательством Кыргызской Республики;
возместить причиненные убытки.

2. Субъект естественной и разрешенной монополий обязан перечислять в

республиканский бюджет прибыль, полученную им в результате нарушения

настоящего Закона, в срок, установленный решением антимонопольного органа.

Статья 15. Возмещение субъектом естественной и разрешенной монополий

убытков, причиненных нарушением настоящего Закона

Если действиями (бездействием) субъекта естественной и разрешенной

монополий, нарушающими настоящий Закон, причинены убытки другому
хозяйствующему субъекту или физическому лицу, в том числе путем

необоснованного завышения цены (тарифа), эти убытки подлежат возмещению
субъектом естественной и разрешенной монополий в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.

Статья 16. Ответственность должностных лиц антимонопольного органа и

соответствующих

настоящего Закона

органов

государственногорегулирования

за

нарушение

Должностные лица антимонопольного органа и соответствующих органов

государственного регулирования за нарушение настоящего Закона, в том числе за
разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, несут

ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики.
Статья 17. Возмещение убытков, причиненных
причиненных субъекту естественной и

разрешенной монополий или иному хозяйствующему субъекту неправомерными
решениями, действиями (бездействием) антимонопольного органа и отраслевых

органов государственного регулирования

В случае, если антимонопольным органом или отраслевыми органами

государственного регулирования принято решение с нарушением настоящего

Закона, в том числе решение об определении (установлении) цен (тарифов) без
достаточного экономического обоснования, и в результате этого субъекту

естественной и разрешенной монополий или иному хозяйствующему субъекту

причинены убытки, они вправе требовать возмещения этих убытков в порядке,
предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.
(В редакции Закона КР от 10 декабря 2004 года N 190)
Глава V

Порядок принятия решений антимонопольным органом. Порядок их исполнения и
обжалования

Статья 18. Основания для рассмотрения антимонопольным органом дел о
нарушениях настоящего Закона

1. Основаниями для рассмотрения дел о нарушении настоящего Закона являются
заявления субъектов естественной и разрешенной монополий, органов

государственного регулирования, органов исполнительной власти и местного
самоуправления, общественных объединений потребителей (абонентов), их

ассоциаций и союзов, граждан Кыргызской Республики и иных юридических лиц, а
также информация судов и арбитражных судов республики, результаты проверок
антимонопольного органа, представления правоохранительных органов.
2. Антимонопольный орган вправе рассматривать дела по собственной

инициативе на основании сообщений средств массовой информации и иных

имеющихся в их распоряжении материалов, свидетельствующих о нарушении
настоящего Закона.

Статья 19. Принятие антимонопольным органом решений о введении,

изменении

или

прекращении

регулирования

естественных и разрешенных монополий

деятельности

субъектов
субъектов

Решение по всем вопросам введения, изменения или прекращения регулирования
деятельности субъектов естественных и разрешенных монополий принимается
антимонопольным органом. Решение по применению предусмотренных

настоящим Законом методов регулирования принимается антимонопольным

органом и отраслевыми органами государственного регулирования в пределах
своей компетенции. Отказ (частичный) в принятии внесенного предложения
должен быть мотивирован.

(В редакции Закона КР от 10 декабря 2004 года N 190)
Статья

20.

Порядок

рассмотрения

антимонопольным

нарушениях настоящего Закона и принятия по ним решений

органом

дел

1. Порядок рассмотрения дел о нарушениях настоящего Закона определяется в
соответствии с законодательством антимонопольным органом Кыргызской
Республики.

о

2. Решение, принятое антимонопольным органом по результатам рассмотрения

дела, направляется заинтересованным лицам в письменной форме не позднее 5
дней со дня их принятия. Предписания, выданные на основании принятых
решений, направляются заинтересованным лицам в тот же срок.

3. Решения по делам, связанным с нарушениями настоящего Закона, которые
затрагивают общественные интересы, подлежат опубликованию в средствах
массовой информации не позднее 15 дней со дня их принятия.

Статья 21. Порядок исполнения решений (предписаний) антимонопольного

органа и отраслевых органов государственного регулирования

1. Решения (предписания) антимонопольного органа и отраслевых органов

государственного регулирования подлежат исполнению субъектами естественных

и разрешенных монополий (их руководителями), органами исполнительной власти
и местного самоуправления (их должностными лицами) в срок, предусмотренный
решениями (предписаниями), но не позднее 30 дней со дня их получения.
2. В случае неисполнения органами исполнительной власти и местного

самоуправления решений (предписаний) об отмене или изменении актов,
принятых с нарушением настоящего Закона, либо о восстановлении

первоначального положения, существовавшего до нарушения, антимонопольный

орган и отраслевые органы государственного регулирования вправе обратиться в
суд с иском о признании данных актов недействительными полностью или
частично.

3. В случае неисполнения субъектом естественной и разрешенной монополий

предписания о заключении договора или о внесении изменений в заключенный
договор антимонопольный орган или отраслевой орган государственного

регулирования вправе предъявить в суд иск о понуждении субъекта естественной
и разрешенной монополий заключить договор или о внесении изменений в
заключенный договор.

4. При неисполнении субъектами естественных и разрешенных монополий

предписаний о перечислении в республиканский бюджет прибыли, полученной в

результате нарушения настоящего Закона, антимонопольный орган и отраслевые

органы государственного регулирования вправе предъявить в суд иск о взыскании
необоснованно полученной прибыли.

5. В случае уклонения субъектов естественных и разрешенных монополий,
руководителей субъектов естественных и разрешенных монополий или

должностных лиц органов исполнительной власти и местного самоуправления от
уплаты штрафа либо при уплате штрафа в размере меньшем, чем указано в
решениях (предписаниях), антимонопольный орган и отраслевые органы

государственного регулирования вправе предъявить в суд иск о взыскании
штрафа.

(В редакции Закона КР от 10 декабря 2004 года N 190)
Статья 22. Порядок обжалования решений (предписаний) антимонопольного

органа и отраслевых органов государственного регулирования

Субъекты естественных и разрешенных монополий (их руководители), органы
исполнительной власти и местного самоуправления (их должностные лица),

потребители (абоненты), общественные объединения потребителей (абонентов),
их ассоциации и союзы, иные юридические лица, а также правоохранительные

органы вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительными
полностью или частично решений (предписаний) антимонопольного органа и

отраслевых органов государственного регулирования в случае несоответствия их
настоящему Закону.

Подача заявления в суд не приостанавливает исполнения решений (предписаний)
антимонопольного органа и отраслевых органов государственного регулирования

на время его рассмотрения в суде и до вступления решения суда в законную силу.
(В редакции Закона КР от 10 декабря 2004 года N 190)
Глава VI

Заключительные положения
Статья 23. Участие Кыргызской Республики в международных договорах
Если международным договором, участником которого является Кыргызская
Республика, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены

настоящим Законом, то применяются правила международного договора.
Статья 24. О введении в действие настоящего Закона
Настоящий Закон вводится в действие со дня опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 27 октября 1999 года N 84
Президент Кыргызской Республики А.Акаев

г. Бишкек от 1 февраля 2001 года N 15
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О защите прав предпринимателей

Принят Законодательным собранием

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
29 декабря 2000 года

Настоящий Закон направлен на защиту установленных законодательством

Кыргызской Республики прав граждан на свободное использование своих

способностей и имущества для реализации предпринимательской деятельности, а
также устанавливает формы и методы государственного стимулирования и

регулирования инициативной деятельности субъектов предпринимательства.
Действие настоящего Закона распространяется на отношения, в которые

вступают субъекты предпринимательства, создаваемые и функционирующие в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности.
Раздел I

Общие положения
Статья

1.

Законодательство

предпринимателей

Кыргызской

Республики

о

защите

прав

Защита прав предпринимателей в Кыргызской Республике осуществляется в

соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, Гражданским кодексом

Кыргызской Республики, указами Президента Кыргызской Республики, настоящим

Законом, а также иными нормативными правовыми актами Кыргызской
Республики.

Законодательство о защите прав предпринимателей предполагает:

- нормативное закрепление многообразия форм отношений, в которые вступают
субъекты предпринимательства;

- обеспечение реализации дифференцированной государственной поддержки
отдельным категориям субъектов предпринимательства.

Если международным договором, участником которого является Кыргызская

Республика, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем
Законе, то применяются нормы международного договора.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Предпринимательство (предпринимательская деятельность) представляет собой
инициативную, самостоятельную экономическую деятельность физических и

юридических лиц, осуществляемую от своего имени за счет собственных или
заемных средств, на свой риск и под свою имущественную ответственность,
направленную на получение прибыли.

Субъектами предпринимательства являются физические и юридические лица,
зарегистрированные в установленном законом порядке и осуществляющие на
свой риск и под свою имущественную ответственность не запрещенную

законодательством деятельность с целью извлечения прибыли вне зависимости
от их организационно-правовых форм и форм собственности.

Концессия - договор на сдачу государством в эксплуатацию промышленных
предприятий, участков земли с правом добычи полезных ископаемых,

строительства различных сооружений частным предпринимателям, иностранным
фирмам.

Статья 3. Свобода предпринимательства
Свобода предпринимательства включает в себя:

- свободный выбор сферы деятельности в пределах, установленных

законодательством Кыргызской Республики и заключенными международными
договорами;

- свободный выбор видов деятельности и программ ее осуществления;

- свободное привлечение на добровольных началах имущества и финансовых

средств юридических и физических лиц для осуществления предпринимательской
деятельности;

- свободный наем работников с соблюдением норм трудового законодательства;

- самостоятельное определение форм, системы и размеров оплаты труда и других
видов доходов лиц, работающих по найму, но не ниже минимального уровня,
определяемого нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;
- свободный выбор контрагента во всех отношениях;

- развитие деятельности на основе интеллектуальной собственности;

- свободное установление цен на предлагаемые товары и услуги, кроме случаев,
предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;

- свободу распоряжения чистой прибылью, остающейся после внесения

обязательных платежей, установленных государством, а также выполнения
принятых на себя обязательств перед контрагентами;

- самостоятельное осуществление предпринимателем внешнеэкономической
деятельности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики,

использование им своей доли валютной выручки по собственному усмотрению.
Статья 4. Гарантии и защита прав предпринимателей
предпринимателей
Государство гарантирует предпринимателям независимо от форм собственности:
- равные права и возможности доступа к финансовым, трудовым, природным,
информационным и интеллектуальным ресурсам;

- создание условий для защиты и развития конкуренции;

- защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности, действующих на территории Кыргызской Республики и
иностранных государств на основе международных соглашений.

Не допускается вмешательство государства и его органов в деятельность

предпринимателей, кроме как по установленным законодательством основаниям
и в пределах полномочий соответствующих органов.

Государство обеспечивает разработку и реализацию программы поддержки и

развития предпринимательства в приоритетных отраслях экономики, проводит

инфраструктурные и институциональные преобразования, создает благоприятные
нормативно-правовые, экономико-организационные условия для их реализации.
Запрещается установление и взимание платежей, не предусмотренных
законодательством Кыргызской Республики.

Статья 5. Формы предпринимательства
В Кыргызской Республике допускаются любые формы предпринимательства,
осуществляемые в рамках законодательства.

Предпринимательство может осуществляться:
- на основе личного труда;

- с использованием наемного труда;

- без образования юридического лица;
- с образованием юридического лица.

Особыми формами предпринимательства являются:

- предпринимательская деятельность, осуществляемая лицом, управляющим
предприятием на основе контракта с собственником имущества этого
предприятия;

- предпринимательская деятельность, основанная на договоре концессии и
комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга).

В Кыргызской Республике может осуществляться также предпринимательская

деятельность на основе интеллектуальной собственности, включающей в себя

права, относящиеся к литературным, художественным и научным произведениям;
исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным

передачам; товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям,
коммерческим обозначениям.

Отношения, связанные с интеллектуальной собственностью, регулируются
специальным законодательством Кыргызской Республики.

Статья 6. Государственная регистрация субъектов предпринимательства
Государственная регистрация юридических лиц осуществляется Министерством
юстиции Кыргызской Республики и его территориальными органами на

бесплатной основе. Государственная регистрация имеет заявительный характер и
осуществляется в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О
государственной регистрации юридических лиц".

Государственная регистрация юридических лиц в органах юстиции не носит

разрешительного характера, кроме случаев, предусмотренных законодательством
Кыргызской Республики, производится в подтверждение правильности

оформления учредительных документов и является основанием для начала

предпринимательской деятельности по направлениям, не подлежащим
лицензированию.

Государственная регистрация физических лиц без образования юридического

лица осуществляется в установленном Правительством Кыргызской Республики
порядке в органах статистики, а деятельность, осуществляемая на патентной

основе, - в органах Государственной налоговой инспекции по месту нахождения
предпринимателя.

Отказ в государственной регистрации субъектов предпринимательства может
быть обжалован в суде.

Статья 7. Лицензирование предпринимательской деятельности
Лицензирование деятельности субъектов предпринимательства осуществляется в
соответствии с Законом Кыргызской Республики "О лицензировании".

Отзыв лицензии на право занятия предпринимательской деятельностью и
приостановление ее действия осуществляется в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.

Статья 8. Союзы (ассоциации) субъектов предпринимательства
Союзы (ассоциации) субъектов предпринимательства создаются на добровольной
основе для обеспечения наиболее благоприятных условий развития

предпринимательства, добросовестной конкуренции, повышения ответственности
и компетенции субъектов предпринимательства, коллективной защиты их
интересов в органах государственной власти. Государственные органы

исполнительной власти и органы местного самоуправления оказывают поддержку
в организации и обеспечении деятельности союзов (ассоциаций) субъектов
предпринимательства.

Союзы (ассоциации) субъектов предпринимательства имеют право участвовать в
подготовке и экспертизе проектов законов и иных нормативных правовых актов,

региональных программ социально-экономического развития, других нормативных
документов, связанных с предпринимательской деятельностью, вносить

предложения по их совершенствованию в органы государственной власти.
Статья 9. Деятельность иностранных предпринимателей

Иностранные физические и юридические лица, осуществляющие

предпринимательскую деятельность в Кыргызской Республике, в своих действиях
руководствуются законодательством Кыргызской Республики, заключенными
международными договорами и имеют равные права и обязанности,

предусмотренные для физических и юридических лиц Кыргызской Республики.
Статья 10. Научное и кадровое обеспечение предпринимательства
предпринимательства
Центральные органы управления, государственные органы исполнительной

власти и органы местного самоуправления осуществляют меры по созданию

условий для развития сети учебных заведений по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации предпринимателей, организации для них

краткосрочных курсов и семинаров, конференций, симпозиумов по актуальным
проблемам предпринимательства.

Статья 11. Учет и отчетность предпринимательской деятельности
Субъекты предпринимательства ведут бухгалтерский учет производственнохозяйственной деятельности, составляют и представляют статистическую
отчетность и несут ответственность за ее достоверность в порядке,

установленном действующим законодательством Кыргызской Республики.
Статья 12. Охрана труда в процессе предпринимательской
предпринимательской деятельности
Предприниматель обязан соблюдать нормы трудового законодательства

Кыргызской Республики, а также создать здоровые и безопасные условия труда,
обеспечивающие сохранение здоровья и работоспособность работников.

Статья 13. Страхование предпринимателей,
предпринимателей, социальное обеспечение и

социальное страхование работников, занятых в предпринимательстве

Предпринимательская деятельность предполагает страхование ее участников.

Предприниматель вправе свободно выбирать как государственный, так и другой
вид страхования.

Предприниматель независимо от форм собственности, на которых основано
предпринимательство, обязан производить на общих основаниях в фонды

социального обеспечения и социального страхования отчисления на страхование
работников, работающих по трудовому договору.

Статья 14. Прекращение предпринимательской деятельности
Деятельность субъекта предпринимательства прекращается на основании

решения суда, в соответствии с оговоренными в учредительных документах

условиями, по инициативе предпринимателя или по другим основаниям в порядке,
предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.
Раздел II

Государственная поддержка предпринимательства
Статья 15. Государственная поддержка предпринимательства
Государственная поддержка предпринимательства осуществляется

государственными органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления в соответствии с их компетенцией путем создания

благоприятных организационных и экономических условий по следующим
направлениям:

- совершенствование нормативно-правовой и законодательной базы развития
предпринимательства в Кыргызской Республике;

- создание льготных условий использования государственных финансовых,

материально-технических и информационных ресурсов, а также результатов

научно-технических разработок, направляемых на развитие предпринимательства
в определенных Правительством Кыргызской Республики приоритетных отраслях
экономики, включая содействие в организации материально-технического

обеспечения, сбыта, а также информационного обслуживания предпринимателей,
подготовке и переподготовке кадров;

- создание благоприятного налогового, таможенного и инвестиционного режима;
- установление упрощенного порядка налогообложения, регистрации субъектов
предпринимательства, лицензирования их деятельности, сертификации

выпускаемой продукции, представления государственной статистической и
бухгалтерской отчетности;

- предоставление земельного участка и передача государственного имущества на
условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством;

- поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов

предпринимательства, включая содействие развитию их торговых, научнотехнических, производственных, информационных связей с зарубежными
государствами;

- содействие созданию государственных и негосударственных инвестиционных и
инновационных фондов, холдинговых, лизинговых компаний, фондовых бирж,
аудиторских служб и других структур, действующих на основе специальных
положений, утверждаемых в установленном порядке.
Статья

16.

ПроизводственноПроизводственно-технологическая

предпринимательства

поддержка
поддержка

субъектов

Государственные органы исполнительной власти и органы местного

самоуправления разрабатывают и осуществляют комплекс мероприятий,

направленных на содействие обеспечению субъектов предпринимательства
современным оборудованием и технологией, создание сети технопарков,

лизинговых компаний, бизнес-инкубаторов, интегрированных бизнес-центров,
производственно-технологических центров и других объектов, создание и
организацию специализированных оптовых рынков, ярмарок, а также по

предоставлению зданий, сооружений, оборудования, производственных и

служебных помещений, иного имущества, находящихся в государственной
собственности, в установленном Правительством Кыргызской Республики
порядке.

Статья 17. Финансирование предпринимательства
предпринимательства
Финансово-кредитная поддержка хозяйствующих субъектов в рамках реализации
государственной политики в области предпринимательства осуществляется за
счет средств республиканского и местного бюджетов, специализированных
отраслевых государственных фондов, кредитов, предоставляемых

международными финансовыми организациями и странами-донорами, а также
привлечения частного отечественного и зарубежного капиталов и других

источников в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Условия льготного финансирования субъектов предпринимательства
устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.

Финансово-кредитная поддержка предпринимательства, осуществляемая из

республиканского бюджета и международными финансовыми организациями под
гарантию Правительства Кыргызской Республики, производится на основании
программы поддержки и развития предпринимательства, которая ежегодно
представляется в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики одновременно с

проектом Закона о республиканском бюджете Кыргызской Республики. При этом
финансирование на поддержку предпринимательства должно выделяться в

Законе о республиканском бюджете Кыргызской Республики отдельной строкой.
Статья

18.

Участие

субъектов

предпринимательства

государственных заказов и заказов крупных
крупных предприятий

в

выполнении

При осуществлении государственных закупок товаров, работ и услуг закупающие
организации предусматривают участие в этом процессе субъектов
предпринимательства. Порядок резервирования для субъектов

предпринимательства соответствующей доли заказов и их размещения
устанавливается Правительством Кыргызской Республики.

Крупные предприятия размещают часть своих заказов по приобретению сырья,
материалов, комплектующих изделий и деталей у субъектов
предпринимательства.

Статья 19. Поддержка субъектов предпринимательства в информационной

сфере

Государственные органы исполнительной власти и органы местного
самоуправления разрабатывают и осуществляют меры по созданию

соответствующей информационной инфраструктуры в целях получения

субъектами предпринимательства экономической, правовой, статистической,
производственно-технологической и иной информации, необходимой для их
эффективного развития, и обмена ею между ними.

Статья 20. Приватизация субъектами предпринимательства государственной

собственности на льготной
льготной основе

Простаивающие, законсервированные и неэффективно работающие предприятия,
производственные площади, оборудование и другие основные средства,

находящиеся в государственной собственности, могут передаваться для
организации производства продукции, товаров и услуг субъектам

предпринимательства на условиях аренды, аренды с последующим выкупом в

соответствии с Программой разгосударствления и приватизации государственной
собственности в Кыргызской Республике, утвержденной Жогорку Кенешем
Кыргызской Республики, и законодательством Кыргызской Республики.

Порядок передачи государственного имущества субъектам предпринимательства
на льготной основе устанавливается Правительством Кыргызской Республики.
Статья

21.

Проверка

деятельности

государственными контролирующими органами

субъектов

предпринимательства
предпринимательства

Проверка деятельности субъектов предпринимательства государственными

контролирующими органами осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Кыргызской Республики.

Статья 22. Ответственность
Ответственность государственных контролирующих органов и

должностных лиц

Невыполнение должностными лицами требований настоящего Закона влечет в
зависимости от тяжести правонарушения наложение административных

взысканий или привлечение к уголовной ответственности согласно действующему
законодательству.

Издание государственным или иным органом акта, не соответствующего его
компетенции либо требованиям законодательства Кыргызской Республики,

нарушающего права предпринимателя, может быть обжаловано в судебном
порядке.

Убытки, причиненные предпринимателю, включая упущенную выгоду, в

результате неправомерных действий государственных контролирующих и иных

органов либо их должностных лиц, нарушивших права предпринимателя, а также
вследствие ненадлежащего осуществления такими органами либо их

должностными лицами предусмотренных законодательством Кыргызской
Республики обязанностей по отношению к предпринимателю, подлежат
возмещению этими органами и должностными лицами.

Статья 23. Разрешение субъектами предпринимательства хозяйственных
хозяйственных

споров

Субъектам предпринимательства при обращении с исковыми заявлениями в суды
предоставляется отсрочка на оплату государственной пошлины до вынесения

решения судом. При этом государственная пошлина оплачивается в соответствии
с нормами гражданского и арбитражного процессуального законодательства.
Статья 24. Ответственность предпринимателя
Реализуемая предпринимателем продукция (товары и услуги) должна быть

полностью безопасна для жизни, здоровья и имущества потребителя, иметь
сертификаты соответствия, а также полную и достоверную информацию о
потребительских свойствах реализуемых товаров и услуг. Расчеты с
потребителями должны производиться в полном соответствии с

законодательством Кыргызской Республики с обязательной выдачей потребителю
кассового или товарного чека.

При нарушении этих требований предприниматель несет ответственность в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Споры между предпринимателем и потребителем по поводу реализации

некачественных товаров (работ и услуг) рассматриваются согласно Закону

Кыргызской Республики "О защите прав потребителей" путем непосредственных
контактов и обращений в соответствующие государственные органы

исполнительной власти и органы местного самоуправления, а также общества
(ассоциации и союзы) защиты прав потребителей или суд.
Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Закон опубликован в газете "Эркин Тоо" от 9 февраля 2001 года N 11
Нормативные правовые акты Президента Кыргызской Республики, Правительства
Кыргызской Республики, ведомственные нормативные правовые акты органов
государственной власти Кыргызской Республики и органов местного

самоуправления подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом в
течение двух месяцев со дня его вступления в силу.
Президент Кыргызской Республики А.Акаев

г. Бишкек от 7 декабря 2001 года N 102
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об упрощенной системе налогообложения субъектов малого
предпринимательства

Принят Законодательным собранием

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
15 ноября 2001 года

Одобрен Собранием народных
представителей

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
16 ноября 2001 года

Настоящий Закон определяет правовые основы применения упрощенной системы
налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого
предпринимательства в Кыргызской Республике.

Статья 1. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе
1. Валовая выручка - сумма средств в денежном и натуральном выражении,
полученная налогоплательщиком от реализации товаров (работ, услуг), за

исключением налога на добавленную стоимость, доходы от сдачи имущества в
аренду.

2. Субъект малого предпринимательства - юридические и физические лица,

зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие на свой риск и
под свою имущественную ответственность не запрещенную законодательством
деятельность с целью извлечения прибыли независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, осуществляющие экономическую
деятельность с объемом валовой выручки до 3000000 сомов в год.
Статья 2. Общие положения
1. Упрощенная система налогообложения предусматривает право уплаты
субъектами малого предпринимательства единого налога взамен:
1) для юридических лиц:
- налога на прибыль;

- отчислений в Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- налога за пользование автомобильными дорогами;

- налога за оказание платных услуг населению и с розничных продаж;
2) для физических лиц:

- подоходного налога (за исключением подоходного налога, удерживаемого с лиц,
работающих по найму);

- налога за оказание платных услуг населению и с розничных продаж.

2. Для субъектов малого предпринимательства является обязательным

применение контрольно-кассовых машин в соответствии с требованиями,

предусмотренными в Законе Кыргызской Республики "О применении контрольно-

кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением". В случае
невозможности использования контрольно-кассовых машин субъекты малого
предпринимательства обязаны применять бланки строгой отчетности,

зарегистрированные в Государственной налоговой инспекции по месту
регистрации (квитанции, счет-фактуры и т.п.).

3. Формы налоговых отчетов для субъектов малого предпринимательства
разрабатываются, утверждаются Министерством финансов Кыргызской

Республики и являются едиными на всей территории Кыргызской Республики.
4. Субъект малого предпринимательства вправе самостоятельно выбирать
систему налогообложения.

5. Право перехода на упрощенную систему налогообложения для субъектов

малого предпринимательства определяется исходя из их фактического объема

валовой выручки за предыдущий год, а для вновь зарегистрированных субъектов
малого предпринимательства - исходя из их прогнозных объемов валовой
выручки.

6. Субъект малого предпринимательства, избравший упрощенную систему
налогообложения, обязан по месту ведения экономической деятельности

зарегистрироваться в налоговых органах как плательщик единого налога.

7. В случае если валовая выручка превышает 3000000 сомов в течение года,

субъект малого предпринимательства обязан уплачивать налоги (за исключением
налога на добавленную стоимость) в соответствии с требованиями Налогового
кодекса Кыргызской Республики со следующего года.

8. Субъекты малого предпринимательства уплачивают налог на добавленную
стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики.
Статья 3. Плательщики единого налога
Плательщиками единого налога могут быть субъекты малого
предпринимательства, за исключением:

- субъектов, обязанных или имеющих право осуществлять свою деятельность на

патентной основе;

- субъектов-плательщиков земельного налога за пользование
сельскохозяйственными угодьями;

- субъектов, оказывающих кредитные, финансовые, страховые услуги;
- инвестиционных фондов;

- профессиональных участников рынка ценных бумаг;

- субъектов, производящих и импортирующих подакцизные товары.
Статья 4. Объект налогообложения
Для субъектов малого предпринимательства объектом налогообложения является
валовая выручка, определяемая в соответствии со статьей 29 Налогового кодекса
Кыргызской Республики.

Статья 5. Ставки единого налога

1. Субъекты малого предпринимательства уплачивают единый налог по ставкам в
следующих размерах:

- субъекты, занятые переработкой сельскохозяйственной продукции, в

производственной сфере и сфере общественного питания - 5 процентов;
- субъекты, занятые в сфере торговли и оказания транспортных услуг - 6
процентов;

- субъекты, оказывающие другие виды услуг и занятые в других сферах, не
перечисленных выше - 10 процентов.

2. Субъекты, занимающиеся несколькими видами деятельности, уплачивают
налог отдельно по ставкам, установленным для этих видов деятельности.
Статья 6. Порядок исчисления и сроки уплаты единого налога
1. Плательщики единого налога исчисляют налог самостоятельно, исходя из

валовой выручки и ставок, установленных в пункте 1 статьи 5 настоящего Закона.
2. Субъекты малого предпринимательства производят уплату в бюджет единого
налога ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

3. Отчет по единому налогу субъекты малого предпринимательства

предоставляют в налоговые органы ежеквартально до 20 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.

4. Суммы единого налога зачисляются в доход республиканского бюджета в

размере 65 процентов от поступивших средств и в размере 35 процентов - в доход
местных бюджетов.

Статья 7. Администрирование единого налога
Администрирование единого налога производится в соответствии с настоящим
Законом и положениями Налогового кодекса Кыргызской Республики.
Статья 8. О вступлении в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2002 года.
2. Правительству Кыргызской Республики:

- разработать и утвердить Инструкцию об упрощенной системе налогообложения
субъектов малого предпринимательства;

- внести изменения в ранее принятые решения, вытекающие из настоящего
Закона.

Президент Кыргызской Республики А.Акаев

г. Бишкек от 4 августа 1998 года N 114
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Глава 16

Административные правонарушения в сфере охраны окружающей среды и
использования природных ресурсов

Статья 158. Нарушение правил ведения
ведения кадастров природных ресурсов
Нарушение правил ведения кадастров природных ресурсов (земельного, лесного,
месторождений полезных ископаемых, животного мира, природно-заповедных
объектов) -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от трех до
восьми расчетных показателей.

Статья 159. Воспрепятствование осуществлению государственного контроля за

охраной окружающей среды и использованием природных ресурсов

Воспрепятствование осуществлению государственного контроля за охраной
окружающей среды и использованием природных ресурсов -

влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на
должностных лиц - от пятнадцати до тридцати расчетных показателей.

Статья 160. Нарушение правил охраны природных объектов, а также

нарушение
нарушение режима государственных заповедниковзаповедников-заказников и национальных
природных парков, зон санитарной охраны курортов и водоохранных зон

Нарушение правил охраны редких и достопримечательных объектов живой и

неживой природы (вековых деревьев, валунов и т.п.), представляющих ценность в
научном, естественно-историческом, культурно-познавательном и

оздоровительном отношениях, а также нарушение режима государственных

заповедников, заказников и национальных природных парков, зон санитарной
охраны курортов и водоохранных зон -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан от двух до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 161. Непредставление, сокрытие или искажение информации о

состоянии окружающей природной
природной среды и использовании природных ресурсов

Непредставление, сокрытие или искажение информации о состоянии окружающей
природной среды и использовании природных ресурсов, а также об источниках и
объемах ее загрязнения, сокрытие фактов о размещении отходов,

сверхнормативных сбросах и выбросах загрязняющих веществ или искажение

информации об авариях с вредными экологическими последствиями и уровне
загрязнения окружающей природной среды -

влечет наложение административного штрафа от пяти до двадцати расчетных
показателей.

Статья 162. Уклонение от прохождения или невыполнение требований

государственной экологической экспертизы

Уклонение от прохождения государственной экологической экспертизы или
невыполнение требований государственной экологической экспертизы -

влечет наложение административного штрафа от пяти до пятнадцати расчетных
показателей.
Статья

163.

Невыполнение

предписаний

осуществляющих контроль за охраной природы

и

постановлений

органов,

Невыполнение предписаний и постановлений органов, осуществляющих контроль
за охраной окружающей среды, -

влечет наложение административного штрафа на граждан - до пяти, на
должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.

Статья 164. Непринятие мер по восстановлению окружающей природной среды
Непринятие мер по восстановлению окружающей природной среды,

воспроизводству природных ресурсов и ликвидации последствий вредного
воздействия на окружающую среду -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от трех до
десяти расчетных показателей.

Статья 165. Задержка строительства сооружений и объектов природоохранного

назначения

Задержка строительства сооружений и объектов природоохранного назначения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти до
десяти расчетных показателей.

Статья 166. Нарушение стандартов, правил, норм, инструкций и других

экологических требований по охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов

Нарушение стандартов, правил, норм, инструкций и других экологических

требований по охране окружающей среды и рациональному использованию
природных ресурсов -

влечет наложение административного штрафа на граждан - от двух до пяти, на
должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 167. Выброс (сброс) загрязняющих
загрязняющих веществ в окружающую природную

среду, размещение отходов, физическое и иное вредное воздействие на

природную среду без разрешения

Выброс (сброс) загрязняющих веществ в окружающую природную среду,

размещение отходов, физическое и иное вредное воздействие на природную
среду без разрешения, если получение такого разрешения предусмотрено

законодательством Кыргызской Республики, а равно превышение нормативов
предельно допустимых выбросов (сбросов) -

влекут наложение административного штрафа на граждан - от одного до пяти, на
должностных лиц - от пяти до пятнадцати расчетных показателей.

Статья 168. Ввод в эксплуатацию предприятий без соблюдения требований по

охране и рациональному использованию природных ресурсов

Ввод в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий, сооружений и

других объектов, не соответствующих требованиям по охране и рациональному
использованию природных ресурсов, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от трех до
десяти расчетных показателей.

Статья 169.
169. Невыполнение обязанностей по регистрации в судовых документах

операций с вредными веществами и смесями

Невыполнение капитаном или другими лицами командного состава судна или

другого плавучего средства предусмотренных действующим законодательством

обязанностей по регистрации в судовых документах операций с веществами,

вредными для здоровья людей или для живых ресурсов, водных объектов, либо
смесями, содержащими такие вещества свыше установленных норм, внесение

указанными лицами в судовые документы неверных записей об этих операциях
или незаконный отказ предъявить такие документы соответствующим
должностным лицам -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти до
десяти расчетных показателей.

Статья 170. Нарушение правил транспортировки,
транспортировки, хранения и применения

средств защиты растений и других препаратов, повлекшее или могущее повлечь

загрязнение окружающей природной среды или нанесение ущерба растительному

и животному миру

Нарушение правил транспортировки, хранения и применения средств защиты

растений, стимуляторов их роста, минеральных удобрений и других препаратов,

повлекшее или могущее повлечь загрязнение окружающей природной среды или
уничтожение растений и животных либо причинившее ущерб растительному или
животному миру, -

влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до трех, на
должностных лиц - от трех до десяти расчетных показателей.
Статья

171.

Нарушение

правил

эксплуатации

или

неиспользование

сооружений, устройств и установок природоохранного назначения

Нарушение правил эксплуатации или неиспользование очистных сооружений,
устройств и установок, повлекшее их повреждение и неудовлетворительное

функционирование, сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ,
загрязнение окружающей природной среды или другие вредные последствия, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти до
пятнадцати расчетных показателей.

Статья 172. Выпуск в эксплуатацию транспортных и других передвижных

средств с превышением нормативов содержания загрязняющих
загрязняющих веществ в
выбросах

Выпуск в эксплуатацию транспортных и других передвижных средств и установок,
у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума,
производимого ими при работе, превышают установленные нормативы, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти до
десяти расчетных показателей.

Статья 173. Эксплуатация транспортных и других передвижных средств с

превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах

Эксплуатация транспортных и других передвижных средств и установок, у которых
содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума,

производимого ими при работе, превышают установленные нормативы, -

влечет наложение административного штрафа от 0,5 до одного расчетного
показателя.
Статья

174.

использованию

Несоблюдение

природных

требований

ресурсов

промышленных и бытовых отходов

при

по

охране

и

складировании

рациональному
и

сжигании

Нарушение правил складирования промышленных и бытовых отходов,

несоблюдение требований по охране и рациональному использованию природных
ресурсов при сжигании указанных отходов, а также сжигание в открытом пламени
горючих веществ и строительных материалов при производстве строительных и
иных работ -

влекут наложение административного штрафа на граждан - от одного до трех, на
должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 175. Реализация горючегорюче-смазочных материалов, не отвечающих

требованиям стандартов и техническим условиям

Реализация и применение горюче-смазочных материалов, не отвечающих

требованиям стандартов и технических условий и приводящих к повышенному
выбросу вредных веществ с отработавшими газами, -

влекут наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на
должностных лиц - от десяти до тридцати расчетных показателей.

Статья

176.

Нарушение

экологических

требований

при

планировании,

проектировании, утверждении, размещении, строительстве, реконструкции, вводе
в

действие,

эксплуатации

или

ликвидации

предприятий,

сооружений,

передвижных средств и иных объектов, экспорте, импорте экологически опасной
продукции

Нарушение экологических требований при планировании, проектировании,

утверждении, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в действие,

эксплуатации или ликвидации предприятий, сооружений, передвижных средств и
иных объектов, экспорте, импорте экологически опасной продукции -

влечет наложение административного штрафа на граждан - от трех до пяти, на
должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 177. Производство строительных,
строительных, гидротехнических, дноуглубительных,

взрывных и буровых работ, разработка карьеров и осуществление иной

хозяйственной деятельности, оказывающей вредное влияние на окружающую

среду и природные ресурсы, без разрешения

Производство строительных, гидротехнических, дноуглубительных, взрывных и
буровых работ, разработка карьеров и осуществление иной хозяйственной

деятельности, оказывающей вредное влияние на окружающую среду и природные
ресурсы, без разрешения, если получение такого разрешения предусмотрено
законодательством Кыргызской Республики, -

влечет наложение административного штрафа на граждан - от трех до пяти, на

должностных лиц - от пяти до пятнадцати расчетных показателей с приостановкой
производства таких работ и деятельности или без таковой.

Статья 178. Ликвидация природоохранных сооружений на действующем

технологическом оборудовании и объектах

Ликвидация природоохранных сооружений на действующем технологическом

оборудовании и объектах без разрешения государственных органов по охране
природы -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от трех до
десяти расчетных показателей.

Статья 179. Уничтожение, порча, повреждение особо охраняемых объектов и

территорий

Уничтожение, порча, существенное повреждение особо охраняемых объектов и
территорий природных комплексов государственных заповедников, заказников,
национальных природных парков, лечебно-оздоровительных и санаторно-

курортных зон, типичных или редких ландшафтов, памятников природы, взятых
под охрану государства,

влекут наложение административного штрафа на граждан - от трех до пяти, на
должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.
Статья

разрешения

180.

Пользование

природными

ресурсами

без

специального

Пользование природными ресурсами без специального разрешения или

невнесение платежей за сбросы, выбросы, загрязняющих веществ, размещение
отходов, пользование ресурсами животного и растительного мира, кроме

лицензии (на право водопользования), без разрешения государственных органов
охраны окружающей среды или после истечения установленных сроков

пользования в случаях, когда получение разрешения необходимо в соответствии
с законодательством Кыргызской Республики, -

влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до пяти, на
должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 181. Нарушение экологических требований при хранении (размещении),

транспортировке, использовании, обезвреживании и захоронении токсичных

промышленных отходов и отходов производства и потребления

Нарушение экологических требований при хранении (размещении),

транспортировке, использовании, обезвреживании и захоронении токсичных
промышленных отходов и отходов производства и потребления -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от двадцати
до пятидесяти расчетных показателей.

Статья 182. Повреждение или самовольная вырубка древеснодревесно-кустарниковых

насаждений, составляющих зеленый фон городов и других населенных пунктов,
полезащитных и защитных лесонасаждений

Повреждение или самовольная вырубка деревьев и кустарников в парках,
заповедниках, зеленых зонах городов и других населенных пунктов,

полезащитных лесонасаждений, защитных лесных полос вдоль автомобильных и
железных дорог, запретных лесных полос вдоль рек и каналов, вокруг озер и
других водоемов без разрешения органов охраны окружающей среды -

влекут наложение административного штрафа на граждан - от двух до десяти, на
должностных лиц - от тридцати до сорока расчетных показателей.

Статья 183. Нарушение установленного режима использования земель
земель
Нарушение установленного режима использования земель природного, природнозаповедного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного

назначения, других земель с особыми условиями использования, а также земель,

подвергшихся радиоактивному, химическому, бактериологическому загрязнению, влечет наложение административного штрафа на граждан - от трех до пяти, на
должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 184. Порча сельскохозяйственных угодий и других земель
Порча сельскохозяйственных угодий и других земель или уничтожение

плодородного слоя, загрязнение их химическими и радиоактивными веществами,
бактериально-паразитическими или карантинными животными и растительными
организмами, производственными и иными отходами и сточными водами -

влекут наложение административного штрафа на граждан - от одного до шести,
на должностных лиц - от пяти до пятнадцати расчетных показателей.

Глава 17

Административные правонарушения в сельском хозяйстве

Статья 196. Использование земель, загрязненных
загрязненных химическими соединениями,

пестицидами,

производственными

отходами

производства сельскохозяйственной продукции

и

сточными

водами,

для

Использование земель, загрязненных химическими соединениями, пестицидами,
производственными отходами и сточными водами, для производства
сельскохозяйственной продукции -

влечет наложение административного штрафа на граждан - от двух до пяти, на
должностных лиц - от пяти до пятнадцати расчетных показателей.

То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное
повторно в течение года после применения мер административного взыскания, -

влечет наложение административного штрафа на граждан - от пяти до десяти, на
должностных лиц - от семи до двадцати расчетных показателей.

Глава 18

Административные
Административные правонарушения, посягающие на ветеринарноветеринарно-санитарные
нормы и правила

Статья

198.

Нарушение

продуктивных животных

ветеринарноветеринарно-санитарных

правил

содержания

Нарушение ветеринарно-санитарных правил содержания продуктивных животных
-

влечет наложение административного штрафа на граждан - до одного, на
должностных лиц - от двух до пяти расчетных показателей.

Статья 199. Нарушение ветеринарноветеринарно-санитарных правил импорта и экспорта

животных и других подконтрольных ветеринарной службе грузов, товаров

Нарушение ветеринарно-санитарных правил импорта и экспорта животных и
других подконтрольных ветеринарной службе грузов, товаров -

влекут наложение административного штрафа на граждан - от одного до трех, на
должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 200. Нарушение ветеринарноветеринарно-санитарных правил перевозки (перегона)

животных, продуктов и сырья животного происхождения

Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки (перегона) животных,
продуктов и сырья животного происхождения -

влечет наложение административного штрафа на граждан - до одного, на
должностных лиц - от трех до пяти расчетных показателей.

Статья 201. Нарушение ветеринарноветеринарно-санитарных правил заготовки животных,

продуктов и сырья животного происхождения и их переработки

Нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки животных, продуктов и
сырья животного происхождения и их переработки -

влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до трех, на
должностных лиц - от пяти до десяти расчетных показателей.

Статья 202.
202. Непредставление (укрытие) скота, птицы и других животных для

проведения обязательных ветеринарных мероприятий

Непредставление (укрытие) скота, птицы и других животных для проведения
обязательных ветеринарных мероприятий -

влечет наложение административного штрафа на граждан - до одного, на
должностных лиц - от трех до пяти расчетных показателей.

Статья 204. Убой животных в неустановленных местах
Убой животных в неустановленных местах -

влечет наложение административного штрафа на граждан - до одного, на
должностных лиц - от трех до пяти расчетных показателей.
Статья

205.

Реализация

мяса,

мясопродуктов,

других

животноводства без разрешения органов ветеринарного надзора

Реализация мяса, мясопродуктов, других продуктов животноводства без
разрешения органов ветеринарного надзора -

продуктов

влечет наложение административного штрафа на граждан - до двух, на
должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.
Глава 34

Административные правонарушения в жилищножилищно-коммунальном хозяйстве
Статья 487.
487. Нарушение правил санитарного содержания мест общего

пользования многоквартирных жилых домов

Нарушение правил санитарного содержания мест общего пользования

многоквартирных жилых домов: подвалов, полуподвалов, сушильных помещений,

чердаков, крыши, лестничных клеток, лифтов, подъездов, придомовых территорий
-

влечет наложение административного штрафа на граждан - до одного, на
должностных лиц - от двух до трех расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 20 марта 2002 года N 42)

Статья 488. Нарушение правил благоустройства территории городов и других

населенных пунктов

Нарушение правил благоустройства территории городов и других населенных

пунктов, а также несоблюдение правил обеспечения чистоты и порядка в городах
и других населенных пунктах -

влекут наложение административного штрафа на граждан - до одного, на
должностных лиц - от двух до пяти расчетных показателей.

Статья 489. Выброс, сжигание мусора в неустановленных местах
Выброс, сжигание бытового мусора и предметов в неустановленных местах влекут наложение административного штрафа от 0,1 до 0,5 расчетного
показателя.

Выброс, сжигание производственного мусора и других предметов в
неустановленных местах -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от десяти до
двадцати расчетных показателей.

Глава 36

Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях

Статья 506. Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела

об административных правонарушениях

Дела об административных правонарушениях рассматриваются:
1) судьями районных, городских судов;

2) административными комиссиями городских, районных государственных
администраций;

3) комиссиями по делам несовершеннолетних городских, районных
государственных администраций;
4) органами внутренних дел;

5) министерствами, ведомствами и другими государственными органами в
соответствии с их компетенцией;
6) судами аксакалов;

7) органами местного самоуправления (комиссии) по защите прав потребителей;
8) Государственной противопожарной службой.

(В редакции Законов КР от 10 марта 2002 года N 33, 20 марта 2002 года N 42, 18
июля 2005 года N 107)

Статья 507. Полномочия должностных лиц
Должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях, могут налагать предусмотренные Особенной частью

настоящего Кодекса административные взыскания в пределах предоставленных
им полномочий лишь при исполнении служебных обязанностей.
Статья 509. Административные комиссии
Административные комиссии районных, городских государственных

администраций рассматривают дела об административных правонарушениях и
налагают административные взыскания, предусмотренные статьями 185-188,

статьями 191-195, частью второй статьи 251, статьями 372, 387, 388, 411, 435-439,

487487-497 настоящего Кодекса.

Статья 514. Органы
Органы здравоохранения
Органы здравоохранения Кыргызской Республики рассматривают дела об

административных правонарушениях, предусмотренные статьями 86-89, 90, 91,
94, 96, частью первой статьи 286, 306, 410, 487 настоящего Кодекса.

Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать
административные взыскания вправе:

- начальник Главного управления организации медицинской помощи и

лицензирования Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;
- генеральный директор Департамента лекарственного обеспечения и

медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской
Республики;

- директора областных объединенных больниц, директор Департамента
здравоохранения при мэрии города Бишкек;

- Главный государственный санитарный врач Кыргызской Республики;

- Генеральный директор Государственного санитарно-эпидемиологического
надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;

- главные государственные санитарные врачи областей, городов Бишкек и Ош;
- главные государственные санитарные врачи городов и районов областного
подчинения.

(В редакции Законов КР от 10 марта 2002 года N 33, 18 июля 2005 года N 109)

Статья 520. Органы ветеринарного надзора
Органы государственного ветеринарного надзора Кыргызской Республики

рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные
статьями 197197-205,
205 410 настоящего Кодекса.

Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать
административные взыскания вправе:

- главный государственный ветеринарный инспектор Кыргызской Республики и его
заместители;

- главные государственные ветеринарные инспекторы областей и города Бишкек;

- государственные ветеринарные инспекторы городов, районов;

- начальники (госветинспекторы) пограничных ветеринарных контрольных пунктов;
- заведующие участковыми ветеринарными лечебницами, ветеринарными

участками, транспортными ветеринарно-санитарными участками, лабораториями
ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках.

Статья 526. Органы охраны окружающей среды
Органы охраны окружающей среды Кыргызской Республики рассматривают дела

об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 88, 107, 122,
126, 129, 145, 146, 150, 158158-184,
184 196,
196 259-265 настоящего Кодекса.

Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать

административные взыскания вправе:

- главный государственный инспектор Министерства охраны окружающей среды
Кыргызской Республики и его заместитель;

- старшие государственные инспекторы Министерства охраны окружающей среды
Кыргызской Республики;

- главные государственные инспекторы по охране окружающей среды областей
(регионов), города Бишкек, районов, государственных заповедников и их
заместители;

- государственные инспекторы Министерства охраны окружающей среды
Кыргызской Республики;

- старшие государственные инспекторы по охране окружающей среды областей
(регионов), города Бишкек, районов, государственных заповедников;

- государственные инспекторы по охране окружающей среды областей (регионов),
города Бишкек, районов и государственных заповедников;

- начальник инспекции по маломерным судам Министерства охраны окружающей
среды Кыргызской Республики и его заместитель;

- государственные инспекторы по маломерным судам Кыргызской Республики;
- старшие государственные инспекторы по маломерным судам областей
(регионов);

- государственные инспекторы по маломерным судам областей (регионов).
(В редакции Закона КР от 10 марта 2002 года N 33)

Статья 534534-1. Органы местного самоуправления (комиссии) по защите прав

потребителей

Органы местного самоуправления (комиссии) по защите прав потребителей

рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные
статьями 90, 92, 93, частью первой статьи 285, статьями 286-288, частью первой
статьи 289, статьями 290-296, 298, 299, 301-303, частью первой статьи 304,

частью первой статьи 305, статьями 306, 307, 309, 310, 320, 326, 350, 448, 455,
456, 462, 465, 467, 472, 487,
487 487-1, 490, 491, 494, 496.

(В редакции Закона КР от 20 марта 2002 года N 42)

Статья 539. Органы Государственной противопожарной службы
Органы Государственной противопожарной службы рассматривают дела об

административных правонарушениях, предусмотренные статьями 396-399, 410,

489 настоящего Кодекса.

Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать
административные взыскания вправе:

- главный государственный инспектор Кыргызской Республики по пожарному
надзору и его заместители;

- старшие государственные инспекторы Кыргызской Республики, областей,
городов и районов по пожарному надзору;

- государственные инспекторы городов, районов и объектов по пожарному
надзору.

(В редакции Закона КР от 18 июля 2005 года N 107)

г. Бишкек от 1 октября 1997 года N 68
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принят Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 18
сентября 1997 года

(В редакции Законов КР от

21 сентября 1998 года N 124, 9 декабря 1999 года N 141,
23 июля 2001 года N 77, 19 ноября 2001 года N 92,

12 марта 2002 года N 36, 22 июня 2002 года N 109,

8 июля 2002 года N 115, 16 октября 2002 года N 141,
17 февраля 2003 года N 36, 11 июня 2003 года N 98,
11 июня 2003 года N 99, 11 июня 2003 года N 100,

5 августа 2003 года N 192, 9 августа 2003 года N 193,

24 августа 2003 года N 199, 14 ноября 2003 года N 221,

15 ноября 2003 года N 223, 15 февраля 2004 года N 13,
7 марта 2004 года N 17, 23 марта 2004 года N 46,

26 июля 2004 года N 99, 27 июля 2004 года N 101,

15 декабря 2004 года N 191, 5 августа 2005 года N 122,
5 января 2006 года N 1, 6 февраля 2006 года N 35,

13 февраля 2006 года N 56, 13 февраля 2006 года N 57)
(Введен в действие Законом КР от 1 октября 1997 года N 69)
Глава 22

Преступления в сфере экономической деятельности
Статья 178. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности
(1) Неправомерный отказ в регистрации индивидуального предпринимателя или
коммерческой организации либо уклонение от их регистрации, неправомерный
отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление

определенной деятельности либо уклонение от его выдачи, ограничение прав и
законных интересов индивидуального предпринимателя или коммерческой

организации в зависимости от организационно-правовой формы или формы

собственности, а равно ограничение самостоятельности либо иное незаконное
вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или

коммерческой организации, если эти деяния совершены должностным лицом с
использованием своего служебного положения, -

наказываются штрафом в размере от ста до двухсот минимальных месячных

заработных плат либо общественными работами на срок от ста пятидесяти до

двухсот сорока часов, либо лишением права занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет со штрафом в
размере до пятидесяти минимальных месячных заработных плат.

(2) Те же деяния, совершенные в нарушение вступившего в законную силу
судебного акта, а равно причинившие крупный ущерб, -

наказываются лишением права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет со штрафом в

размере от двухсот до пятисот минимальных месячных заработных плат либо

арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Примечание. В статьях 178, 184, 187, 189, 191, 194, 197, 216, 217, 218 настоящей

главы крупным ущербом признается причинение ущерба в сумме, превышающей
в пятьсот раз минимальную месячную заработную плату, установленную

законодательством Кыргызской Республики на момент совершения преступления.
Статья 180. Незаконное предпринимательство

(1) Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без
специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение

(лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это

деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо
сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных месячных

заработных плат либо арестом на срок до шести месяцев, либо общественными

работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением
свободы на срок до трех лет.
(2) То же деяние:

1) совершенное организованной группой;

2) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

3) совершенное лицом, ранее судимым за незаконное предпринимательство или
незаконную банковскую деятельность, -

наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных месячных
заработных плат либо лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией
имущества.

Примечание. В статьях 180, 181 настоящего Кодекса доходом в крупном размере
признается доход, сумма которого превышает в пятьсот раз минимальную

месячную заработную плату, доходом в особо крупном размере - доход, сумма

которого превышает в одну тысячу раз минимальную месячную заработную плату,

установленную законодательством Кыргызской Республики на момент
совершения преступления.

Статья 182. Лжепредпринимательство
Лжепредпринимательство
Лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без

намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющее целью

получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной
выгоды или для прикрытия запрещенной деятельности, причинившее крупный
ущерб гражданам, другим коммерческим организациям либо государству, -

наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных месячных

заработных плат либо лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией
имущества или без таковой.

Статья 188. Монополистические действия и ограничение конкуренции
(1) Установление и поддержание монопольно высоких или монопольно низких цен,
а равно ограничение конкуренции путем сговора или согласованных действий,

направленных на раздел рынка, ограничение доступа на рынок, устранение с него
других субъектов экономической деятельности, установление или поддержание
единых цен, -

наказываются штрафом в размере от ста до двухсот минимальных месячных
заработных плат.

(2) Те же деяния, совершенные;
1) неоднократно;

2) группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных месячных
заработных плат либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с
конфискацией имущества или без таковой.
(3) Те же деяния, совершенные:

1) с применением насилия или с угрозой его применения;

2) с уничтожением или повреждением чужого имущества либо с угрозой
уничтожения или повреждения чужого имущества;
3) с использованием служебного положения;
4) организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией
имущества.

Статья 189. Злостное нарушение порядка проведения публичных торгов,

аукционов или тендеров

Злостное нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или

тендеров, причинившее крупный ущерб собственнику имущества, организатору
торгов или аукционов, покупателю или иному хозяйствующему субъекту, -

наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных месячных
заработных плат либо лишением свободы на срок до двух лет.
(В редакции Закона КР от 11 июня 2003 года N 98)
Глава 26

Экологические преступления
Статья 265. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве

работ

Нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании, размещении,
строительстве, вводе в эксплуатацию промышленных, хозяйственных, научных и
иных объектов лицами, ответственными за их соблюдение, если это повлекло
существенное изменение радиоактивного фона, причинение вреда здоровью
людей, массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет.

Статья 266. Нарушение правил обращения экологически
экологически опасных веществ и

отходов

(1) Перевозка, захоронение или утилизация радиоактивных, бактериологических,
химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти

деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или
окружающей среде, -

наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных месячных
заработных плат либо лишением свободы на срок до двух лет.

(2) Те же деяния, повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей
среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую гибель животных, а
равно совершенные в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной
экологической ситуации, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

(3) Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по
неосторожности массовое заболевание людей либо смерть человека, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Статья

267.

Нарушение

правил

безопасности

при

обращении

микробиологическими и другими биологическими
биологическими агентами или токсинами

с

(1) Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими и

другими биологическими агентами или токсинами, если это повлекло причинение
вреда здоровью людей, распространение эпидемий или эпизоотий либо иные
тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

(2) То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
См. комментарий к статье 267 настоящего Кодекса.

Статья 269. Нарушение
Нарушение ветеринарных правил
Нарушение ветеринарных правил, повлекшее распространение эпизоотии,
массовую гибель животных или иные тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.

Статья 271. Загрязнение вод
(1) Загрязнение или засорение водоемов (поверхностных или подземных вод)

сточными водами, производственными, бытовыми и другими видами отходов и

отбросов, повлекшее причинение вреда здоровью населения или другие тяжкие
последствия, -

наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных месячных
заработных плат либо лишением свободы до трех лет с лишением права

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет.

(2) То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, -

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет.

Статья 272. Загрязнение атмосферы
(1) Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или

нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если это
повлекло загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха, -

наказываются штрафом в размере от ста до двухсот минимальных месячных

заработных плат либо лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо арестом на
срок до трех месяцев.

(2) Те же деяния, повлекшие причинение вреда здоровью человека, -

наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных месячных
заработных плат либо лишением свободы на срок до трех лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
повлекшие по неосторожности смерть одного или более лиц, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет.
Статья 273. Порча земли
(1) Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами

хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения

с ядохимикатами, стимуляторами роста растений и иными опасными химическими
или биологическими веществами при их хранении, использовании и перевозке,
повлекшие причинение вреда здоровью людей или природной среде, -

наказываются штрафом в размере от ста до двухсот минимальных месячных

заработных плат либо лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

(2) Порча или уничтожение плодородного слоя почвы вследствие невыполнения
правил рекультивации земель, если это повлекло выведение их из

сельскохозяйственного оборота в зоне чрезвычайной экологической ситуации или
в зоне экологического бедствия, -

наказываются штрафом в размере от ста до двухсот минимальных месячных
заработных плат либо лишением свободы на срок до трех лет.

(3) Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи,
повлекшие по неосторожности смерть одного или более лиц, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет.
Статья 274. Непринятие мер по ликвидации последствий экологических

нарушений

Уклонение или ненадлежащее проведение в местностях, подвергшихся

экологическому загрязнению, дезактивирующих или иных восстановительных
мероприятий, повлекшие тяжкие последствия, -

наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных месячных
заработных плат либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет.

Статья 275. Нарушение правил охраны и использования недр
Нарушение правил охраны и использования недр при проектировании,
размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации

горнодобывающих предприятий или подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых, а равно самовольная застройка площадей
залегания полезных ископаемых, если эти деяния повлекли причинение
значительного ущерба, -

наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных месячных
заработных плат либо лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

г. Бишкек от 26 июня 1996 года N 25

(извлечения)

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66,
18 марта 1997 года N 15, 7 апреля 1997 года N 20,

19 декабря 1997 года N 91, 26 мая 1998 года N 67,
13 июля 1999 года N 69, 13 июля 1999 года N 71,

16 июля 1999 года N 77, 27 ноября 1999 года N 130,
1 декабря 1999 года N 135, 17 июля 2000 года N 60,

20 сентября 2000 года N 76, 2 марта 2001 года N 26,
12 марта 2001 года N 29, 26 июня 2001 года N 59,

14 июля 2001 года N 75, 27 сентября 2001 года N 84,

7 декабря 2001 года N 105, 7 декабря 2001 года N 106,
20 марта 2002 года N 41, 11 мая 2002 года N 79,

10 января 2003 года N 3, 8 марта 2003 года N 57,

14 апреля 2003 года N 73, 30 апреля 2003 года N 90,
14 июня 2003 года N 107, 28 июля 2003 года N 155,

28 августа 2003 года N 200, 18 декабря 2003 года N 235,
5 января 2004 года N 1, 5 января 2004 года N 2,

5 января 2004 года N 4, 25 марта 2004 года N 48,

25 марта 2004 года N 49, 11 июня 2004 года N 73,
1 июля 2004 года N 82, 1 июля 2004 года N 83,

17 сентября 2004 года N 167, 17 сентября 2004 года N 168,
30 сентября 2004 года N 171, 4 февраля 2005 года N 14,
1 февраля 2006 года N 32)
3 июня 2006 года N 89

(Введен в действие Законом Кыргызской Республики
от 26 июня 1996 года N 24)

Принят Законодательным собранием

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 11 января 1996 года
Одобрен Собранием народных представителей

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 15 апреля 1996 года

РАЗДЕЛ I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1

Применение Налогового кодекса

Статья 3. Налоги в Кыргызской Республике
1. Налог является обязательным платежом от доходов/оборотов, получаемых

юридическими и физическими лицами, и включает в себя сборы, госпошлины,
таможенные пошлины (кроме штрафов, возврата долгов, оплаты за товары,
услуги и выполненные работы) в пользу государственного бюджета.
2. В республике взимаются следующие налоги:

1) общегосударственные, по которым ставки налогов, объекты налогообложения,
налогоплательщики, методы сбора определяются настоящим Кодексом;

2) местные, применяемые местными кенешами в соответствии с настоящим
Кодексом.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 13 июля 1999 года N 71, 28
августа 2003 года N 200)

Статья 4. Введение и отмена налогов
Право введения или отмены налогов на территории Кыргызской Республики
принадлежит исключительно Жогорку Кенешу Кыргызской Республики.

Задолженность по налогам, сборам, начисленным процентам и штрафным
санкциям списанию не подлежит.

Решение о реструктуризации задолженности хозяйствующих субъектов по

налоговым платежам, начисленным процентам, финансовым и штрафным

санкциям принимается отдельным законом по представлению Правительства
Кыргызской Республики.

(В редакции Законов КР от 26 мая 1998 года N 67, 14 июля 2001 года N 75)
Статья 9. Понятия, используемые в Налоговом кодексе
Институты, понятия и термины гражданского и других отраслей законодательства
Кыргызской Республики, используемые в настоящем Кодексе, применяются в том

значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное
не предусмотрено настоящим Кодексом.

В настоящем Кодексе применяются следующие понятия:

1. "Агент" - субъект, который осуществляет деятельность от имени облагаемого
субъекта, но не является его сотрудником.

2. "Активы" - учетная категория, включающая долгосрочные, нематериальные и
текущие средства.

3. "Безнадежный долг" означает сумму, причитающуюся облагаемому лицу,

которую это лицо не в состоянии полностью получить из-за неплатежеспособности
или ликвидации должника, или когда истек срок исковой давности,
предусмотренный законодательством.

4. "Благотворительная организация" - некоммерческая организация:

1) созданная и осуществляющая благотворительную деятельность в соответствии
с законодательством о некоммерческих организациях и благотворительной
деятельности;

2) не занимающаяся осуществлением деятельности по производству и
реализации подакцизных товаров и ведению игорного бизнеса;

3) получившая в установленном порядке документ, выданный налоговыми

органами, подтверждающий ее права на налоговые льготы в соответствии со
статьями 112 и 145 настоящего Кодекса.

4-1. "Благотворительная деятельность" - добровольная деятельность физических

и (или) юридических лиц, направленная на реализацию благотворительных целей,
предусмотренных законодательством о благотворительной деятельности по

передаче гражданам и юридическим лицам активов, предоставлению услуг и

выполнению работ на безвозмездной основе или на льготных условиях либо за
оплату, не превышающую расходы, понесенные при их реализации.

4-2. "Грант" - активы, безвозмездно предоставляемые государствами,
международными, иностранными и отечественными организациями

Правительству Кыргызской Республики, органам местного самоуправления,
государственным и некоммерческим организациям (кроме организаций,
преследующих политические цели).

4-3. "Гуманитарная помощь" - активы, безвозмездно предоставляемые
государствами, международными, иностранными и отечественными

организациями Правительству Кыргызской Республики, органам местного

самоуправления, государственным и некоммерческим организациям, а также
физическим лицам, в виде продовольствия, товаров народного потребления,

техники, снаряжения, оборудования, медицинских средств и медикаментов, иных
предметов для улучшения условий жизни и быта населения, а также

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций военного, экологического
и техногенного характера, при условии дальнейшего потребления и (или)
безвозмездного распределения.

5. "Выручка от игорного бизнеса" - сумма денежных средств, поступивших от
игорного бизнеса, за минусом выплаченных выигрышей.

6. "Государства-участники Таможенного Союза" - государства-участники
Таможенного Союза внутри СНГ, членом которого является Кыргызская
Республика.

7. "Государства-участники СНГ" - страны, входящие в состав Содружества
Независимых Государств.

8. "Государство считается льготным по налогообложению", если на его
территории:

1) действующая ставка налога ниже, чем в Кыргызской Республике;

2) действуют законы о конфиденциальности финансовой информации или

информации о компаниях, которые позволяют сохранять тайну о фактическом
владельце имущества или дохода.

9. "Дивиденды" - часть распределительного дохода (прибыли) хозяйственного
товарищества и общества или кредитного союза, полученная лицом в виде

дохода от принадлежащих ему акций данного хозяйственного товарищества и

общества или сберегательного пая кредитного союза или любая иная выплата
этого общества или кредитного союза в соответствии с долей или

сберегательным паем лица в капитале. Сумма в размере взноса в уставный

(учредительный) фонд (с учетом инфляции), выплачиваемая держателям акций
или сберегательного пая при ликвидации юридического лица, не является
дивидендом.

10. "Долгосрочный контракт" - означает контракт на производство, строительство
и поставку товаров, материальных ценностей и оборудования, установку или

монтаж собственности, если контракт не завершен в течение 18 месяцев после
даты его заключения.

11. "Доход" - это вновь созданная стоимость (выручка от реализации товаров,

услуг и выполненных работ за вычетом материальных затрат, услуг сторонних
организаций).

12. "Законное платежное средство" - валюта, которая является законным
платежным средством в стране выпуска.

13. "Идентификационный налоговый номер налогоплательщика" -

регистрационный номер, присваиваемый облагаемым субъектам: физическим
лицам - Социальным фондом Кыргызской Республики, юридическим лицам Налоговой службой Кыргызской Республики.

14. "Импорт товаров" означает ввоз товаров на таможенную территорию
Кыргызской Республики в соответствии с режимом выпуска в свободное
обращение согласно таможенному законодательству.

15. К "приусадебному земельному участку" не относятся земельные участки,

выделенные фермерам в установленном порядке, а также земельные участки,
предоставленные физическим лицам на условиях аренды.

16. "Лицо" - любое юридическое лицо-резидент или нерезидент или физическое

лицо-резидент или нерезидент, осуществляющее экономическую деятельность на
территории Кыргызской Республики.

17. "Марка акцизного сбора" представляет собой марку утвержденного образца,

которая наклеивается на пачку, бутылку или другую емкость, в которой продается
подакцизный товар, показывающая, что акцизный налог уплачен.

18. "Местные налоги" - часть системы налогов, взимаемых с юридических и
физических лиц в доход местного бюджета.

19. "Местные сборы" - установленные местными органами власти платежи с
граждан, предприятий и организаций для частичного возмещения расходов,
связанных с предоставлением им услуг или предоставлением им права

осуществлять определенную деятельность, носящие разовый характер.

20. "Минимальный годовой доход" означает сумму 12 минимальных месячных
заработных плат за налоговый год.

21. "Минимальный месячный доход" означает доход, равный минимальной,
действующей на этот месяц в Кыргызской Республике заработной плате.

22. "Налог на поставки" - НДС, уплаченный или подлежащий уплате облагаемому
субъекту или в государственный бюджет при выплате дохода нерезиденту, не

связанному с постоянным учреждением в Кыргызской Республике, за отгруженные
товары, выполненные работы и оказанные услуги в процессе экономической
деятельности.

23. "Налог за приобретаемые материальные ресурсы" - НДС, уплаченный или

подлежащий уплате облагаемым субъектом за приобретаемые материальные
ресурсы.

24. "Налог, подлежащий зачету" - НДС, уплаченный или подлежащий уплате за

приобретенные материальные ресурсы, согласно настоящему Кодексу подлежит

вычету из суммы НДС за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные
услуги, возникающие в процессе экономической деятельности за определенный
налоговый период.

25. "Налог на добавленную стоимость" (НДС) означает, начисленную и
подлежащую уплате сумму в соответствии с настоящим Кодексом.

26. "Физическое лицо-резидент" - любое физическое лицо, которое находится на

территории Кыргызской Республики в течение 183 и более дней в течение любого
12-месячного периода или находится на государственной службе Кыргызской
Республики за границей.

27. "Физическое лицо-нерезидент" - физическое лицо, не подпадающее под

определение "Физическое лицо-резидент" в соответствии с настоящим Кодексом.
28. "Недвижимость" - здания, сооружения, многолетние насаждения и иное

имущество, связанные с землей, перемещение которых без несоразмерного
ущерба их назначению невозможно.

29. "Некоммерческая организация" - организация, отвечающая следующим
требованиям:

1) данная организация зарегистрирована в организационно-правовой форме,
предусмотренной законодательством Кыргызской Республики для
некоммерческих организаций;

2) данная организация не преследует извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между ее
членами, учредителями и должностными лицами.

30. "Нематериальные активы" - объекты нематериальной собственности (такие,

как патент, лицензия, торговая марка, способность получать прибыль, авторское

право или договор об использовании имени и товарного знака фирмы - владельца

фирмы-дистрибьютера товаров и услуг, компьютерное программное обеспечени и

другие), которые могут быть использованы в экономической деятельности в

течение не менее одного налогового года и подлежат амортизации. Стоимость
нематериального актива определяется в соответствии с законодательством.
В нематериальные активы не включаются финансовые активы.

31. "Облагаемый субъект" - это субъект, который зарегистрирован или должен
быть зарегистрирован в качестве плательщика НДС.
32. "Облагаемые поставки" означают:

а) поставки товаров на территории Кыргызской Республики, поставки работ и

услуг, осуществляемые за оплату в Кыргызской Республике, экспорт товаров,

работ и услуг, осуществляемый облагаемым субъектом, кроме поставок, которые
освобождены от НДС, согласно статье 138 настоящего Кодекса;

б) поставки товаров, работ и услуг, осуществляемые на территории Кыргызской
Республики нерезидентом, не связанным с постоянным учреждением в
Кыргызской Республике.

33. "Облагаемый импорт" означает ввоз товаров на таможенную территорию

Кыргызской Республики за исключением ввоза товаров, освобожденных от НДС.
34. "Облагаемый оборот" - общая стоимость всех облагаемых поставок за
определенный период без включения НДС.

35. "Оплата" - включает все виды платежей поставщику, осуществленные прямо
или косвенно потребителем или иным лицом за поставки, оплаченные или

подлежащие оплате в полном объеме или частично в натуральном или денежном
выражении.

36. "Основное средство" - актив, который используется или предназначен для
использования в экономической деятельности, постепенно переносит свою

стоимость на создаваемые им товары, работы и услуги, срок использования или
эксплуатации которого составляет более года, стоимость которого превышает
10000 сомов, или в целях реализации статьи 148 настоящего Кодекса,

таможенная стоимость которого составляет не менее 100000 сомов, а также
земля, если иное не установлено настоящим Кодексом.

37. "Основные производственные средства" - активы, стоимость каждого из

которых составляет более 10000 сомов, имеющие срок службы более одного года
и подлежащие амортизации.

38. "Поставка" - означает отгрузку товаров (продажу, дарение, а также

приобретение субъектом облагаемых товаров для личных целей), выполнение
работ и оказание услуг (включая получение выгоды от собственности на

имущество без его отчуждения, сдачу в наем и аренду, а также в субаренду
земли) лицом, осуществляющим экономическую деятельность.

39. "Постоянное учреждение" означает постоянное место деятельности, через

которое полностью или частично осуществляется экономическая деятельность
юридического лица-нерезидента или физического лица-нерезидента.
Понятие "Постоянное учреждение", в частности, включает:
1) место управления;
2) отделение;
3) контору;

4) фабрику;

5) мастерскую;

6) шахту, нефтяную или газовую скважину, карьер или любое другое место
добычи природных ресурсов;

7) сельскохозяйственную, пастбищную или лесную собственность;

8) строительную площадку или строительный, монтажный или сборочный объект
или услуги, связанные с наблюдением за выполнением этих работ, если только
такая площадка или объект существуют в течение 183 и более дней или такие

услуги оказываются в течение 183 и более дней в течение любого 12-месячного
периода;

9) установку или сооружение, используемые для разведки природных ресурсов,

или услуги, связанные с наблюдением за выполнением этих работ, или буровую
установку или судно, используемые для разведки природных ресурсов, если

только такое использование длится в течение 183 и более дней или такие услуги

оказываются в течение 183 и более дней в течение любого 12-месячного периода;
10) оказание услуг, включая консультационные услуги, нерезидентом через

служащих или другой персонал, нанятый нерезидентом для таких целей, но
только если деятельность такого характера продолжается (для такого или

связанного с ним проекта) на территории Кыргызской Республики в течение 183 и
более дней.

Понятие "Постоянное учреждение" не включает:

1) использование сооружений исключительно с целью хранения, демонстрации
или поставки товаров или изделий, принадлежащих предприятию;

2) содержание запасов товаров или изделий, принадлежащих предприятию,
исключительно с целью хранения, демонстрации или поставки;

3) содержание запасов товаров или изделий, принадлежащих предприятию,
исключительно с целью переработки другим предприятием;

4) содержание постоянного места деятельности исключительно с целью закупки
товаров или изделий, либо сбора информации для предприятия;

5) содержание постоянного места деятельности исключительно с целью

осуществления для предприятия любой другой деятельности подготовительного
или вспомогательного характера;

6) содержание постоянного места деятельности исключительно для

осуществления любой комбинации видов деятельности, перечисленных в пунктах
1-6, при условии, что совокупная деятельность постоянного места деятельности,
возникающая в результате такой комбинации, имеет подготовительный или
вспомогательный характер;

7) осуществление экономической деятельности в Кыргызской Республике через

брокера, комиссионера, либо любого другого агента с независимым статусом, при
условии, что такие лица действуют в рамках своей обычной деятельности.
Тот факт, что нерезидент контролирует или контролируется резидентом

Кыргызской Республики не означает возникновения постоянного учреждения.
40. "Приобретаемые материальные ресурсы" - основные средства, товары,
включая сырье, материалы, топливо, комплектующие изделия, а также

выполненные работы и оказанные услуги, получаемые или импортируемые

облагаемым субъектом для производственных целей в процессе экономической
деятельности.

Налог на приобретаемые материальные ресурсы по договору финансовой аренды
(лизинга) подлежит зачету у арендатора (лизингополучателя) при выполнении
условий статьи 121 настоящего Кодекса.
41. "Счет-фактура НДС" - означает:

а) счет-фактура, выданная в связи с облагаемой поставкой на основании статьи
156 настоящего Кодекса;

42. "Таможенное законодательство" - действующее таможенное законодательство
Кыргызской Республики.

43. "Таможенная стоимость товара" - таможенная стоимость товара определяется
в соответствии с Таможенным кодексом Кыргызской Республики.

44. "Таможенная территория Кыргызской Республики" - территория Кыргызской
Республики, в пределах которой Кыргызская Республика обладает

исключительной юрисдикцией относительно таможенного дела, определяемая
Таможенным кодексом Кыргызской Республики.

45. "Реализация активов" означает продажу, обмен, передачу или иное
отчуждение активов.

46. "Субъект" - физическое или юридическое лицо, партнерство, государственный
орган, осуществляющее экономическую деятельность, независимо от его

организационно-правовой формы, вида деятельности, принадлежности и формы
собственности.

47. "Уполномоченное лицо" - сотрудник Налоговой службы и ее органов на местах,
уполномоченный руководителем данной службы исполнять свои функции.
48. "Финансовыми услугами" являются:

а) операции по выдаче и передаче ссуд, предоставление займов, кредитов,
кредитных гарантий, а также предоставление денежных гарантий, включая
управление займами, кредитами или кредитными гарантиями со стороны
кредиторов;

б) операции, связанные с депозитными и текущими счетами, а также иными
счетами, платежами, переводами, долговыми обязательствами, чеками и

коммерческими обращающимися платежными средствами, операции по инкассо и
факторингу;

в) операции с валютой, банкнотами и денежными средствами, являющимися

законным платежным средством, за исключением золотых монет и коллекционных
экземпляров;

г) операции, связанные с акциями, облигациями и другими ценными бумагами, а
также акцизными марками, за исключением услуг по обеспечению сохранности
ценных бумаг;

д) финансовая аренда (лизинг) и другие операции, косвенно связанные с
кредитованием;

е) управление инвестиционными фондами.

49. "Цель, подкрепленная полномочиями", означает:

1) сбор информации об объеме, количестве и сумме экономических сделок,
совершенных любым лицом с проверяемым налогоплательщиком с целью
определения его налогового обязательства;

2) получение информации от лиц, имеющих экономические связи с
налогоплательщиком с целью взыскания налога;

3) цель, подкрепленная полномочиями, включает определение налогового
обязательства лиц, личность которых не установлена.

50. "Экспорт товаров" означает поставку товаров облагаемым субъектом в

таможенном режиме "Экспорт товаров", определяемом Таможенным кодексом
Кыргызской Республики.

51. "Экономическая деятельность" - включает все виды экономической

деятельности, осуществляемые субъектами независимо от целей и результатов
таких видов деятельности.

Экономическая деятельность включает в себя также операционную,
инвестиционную и финансовую деятельности субъекта.

52. "Налоговый год" - налоговым годом налогоплательщика является календарный
год. Календарный год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

53. "Прямые налоги" - налоги, уплачиваемые непосредственно с доходов или
имущества налогоплательщика.

54. "Косвенные (потребительские) налоги" - налоги на товары, работы и услуги,
устанавливаемые в виде надбавки к цене или тарифу, непосредственно не
связанные с доходами или имуществом налогоплательщика (налог на

добавленную стоимость, акцизы, налог за оказание платных услуг населению и с
розничных продаж и др.).

55. "Принцип страны назначения" - принцип, при котором косвенные
(потребительские) налоги взимаются в стране потребления.

56. "Основной источник дохода" - вид экономической деятельности, дающий не

менее 75 процентов всей выручки. Для сельского хозяйства основным источником
дохода является выручка от реализации сельскохозяйственной продукции
собственного производства и продуктов ее переработки.

57. "Патент" - документ, выдаваемый Налоговой службой, удостоверяющий уплату
соответствующих налогов и право налогоплательщика на занятие определенным
видом экономической деятельности.

58. "Члены объединений и ассоциаций крестьянских и фермерских хозяйств и
других сельскохозяйственных формирований" - члены, вошедшие в эти
формирования с земельным наделом и/или имущественным паем.

59. "Налоговый период" - учетный период, установленный для целей
налогообложения.

60. "Финансовая санкция" - мера ответственности за совершение налоговых
правонарушений.

61. "Предпринимательские расходы" - все виды расходов, понесенные

налогоплательщиком в ходе получения доходов от экономической деятельности.
62. "Налоговая проверка" - исчерпывающий комплекс мероприятий, проводимых
один раз в год уполномоченным на то должностным лицом (лицами) органов

Налоговой службы по исполнению налогоплательщиком (кроме осуществляющего
экономическую деятельность на патентной основе в обязательном порядке)

требований, установленных налоговым законодательством и законодательством о
социальном страховании.

63. "Налоговое обязательство" - сумма предъявленных Налоговой службой к

налогоплательщику обязательных платежей, установленных настоящим Кодексом
в пользу государственного бюджета, а также обязанности налогоплательщика,
определенные Налоговым кодексом.

64. "Прибыль (убыток) от реализации товаров, работ и услуг" - разница между

выручкой от реализации товаров, работ и услуг в действующих ценах без налога
на добавленную стоимость и акцизов и затратами на их производство и
реализацию, которая характеризует конечный финансовый результат

деятельности предприятия, отрасли за календарный год и учитывается
нарастающим итогом.

65. "Встречная проверка" - дополнительная проверка, проводимая

уполномоченным лицом у субъекта только с целью установления его финансовохозяйственных отношений с другим проверяемым субъектом.

66. "Кредитные союзы" - (в целях налогообложения) организации, созданные в
соответствии с Законом Кыргызской Республики "О кредитных союзах".

67. Представительства и филиалы иностранных предприятий, объединений и

организаций в целях налогообложения приравниваются к юридическим лицам.
68. "Членские взносы" - активы, передаваемые лицами, состоящими в

некоммерческой организации, основанной на членстве в размере и порядке,

предусмотренном в учредительных документах данной организации, при условии,
что такая передача не будет обусловлена встречным предоставлением услуг
члену данной организации бесплатно либо по цене ниже себестоимости.

69. "Вступительные взносы" - активы, передаваемые лицами при вступлении в
некоммерческую организацию, основанную на членстве в размере и порядке,

предусмотренном в учредительных документах данной организации, при условии,
что такая передача не будет обусловлена встречным предоставлением услуг
члену данной организации бесплатно либо по цене ниже себестоимости.

70. "Процентным" называется любой доход, полученный за предоставление в
пользование капитала, в том числе доход по облигациям, векселям и другим
видам заимствований, а также полученный в рамках договора финансовой
аренды (лизинга).

71. "Финансовой арендой (лизингом)" для целей налогообложения является
особый вид арендных отношений, осуществляемый на основании договора
финансовой аренды (лизинга) между арендодателем (лизингодателем) и

арендатором (лизингополучателем), в соответствии с которым арендодатель
(лизингодатель) предоставляет арендатору (лизингополучателю) основные

средства за плату во владение и пользование на срок, превышающий двенадцать
месяцев. При этом договор финансовой аренды (лизинга) должен отвечать
одному из следующих условий:

а) к концу срока аренды (лизинга) право собственности на основные средства
переходит к арендатору (лизингополучателю);

б) договором финансовой аренды (лизинга) предусмотрено право выкупа

арендатором (лизингополучателем) основных средств по окончании срока аренды
(лизинга) по цене, которая указана в договоре финансовой аренды (лизинга);
в) срок аренды (лизинга) превышает 75 процентов срока полезной службы
основных средств;

г) текущая сумма лизинговых платежей за весь арендный период превышает 90
процентов рыночной стоимости основных средств в начале аренды;

д) основные средства носят специальный характер, так что только арендатор

(лизингополучатель) может пользоваться ими без существенных модификаций.
Стоимость основных средств, переданных (полученных) в финансовую аренду
(лизинг), определяется на момент заключения договора финансовой аренды
(лизинга).

В целях налогообложения такая сделка рассматривается как покупка основных
средств арендатором (лизингополучателем). При этом арендатор

(лизингополучатель) рассматривается как собственник основных средств, а

лизинговые платежи как платежи по кредиту, предоставленному арендатору
(лизингополучателю).

72. Доход юридических лиц-нерезидентов и физических лиц-нерезидентов,
полученный из источника на территории Кыргызской Республики:

а) доход по трудовому договору (контракту, найму) в Кыргызской Республике
независимо от места выплаты такого дохода;

б) доход от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг в Кыргызской
Республике независимо от места выплаты такого дохода;

в) доход, получаемый постоянным учреждением, расположенным на территории
Кыргызской Республики;

г) доход, получаемый от оказанных услуг, если он подлежит вычету при
определении обязательства по налогу на прибыль юридического лица-

нерезидента по доходам, связанным с постоянным учреждением, расположенном
на территории Кыргызской Республики;

д) доход, получаемый от всех видов штрафных санкций за невыполнение

обязательств по заключенным контрактам на выполнение работ и (или) оказание
услуг, если он подлежит вычету при определении обязательства по налогу на

прибыль юридического лица-резидента и (или) юридического лица-нерезидента
по доходам, связанным с постоянным учреждением, расположенных на
территории Кыргызской Республики;

е) доход, получаемый от всех видов штрафных санкций за невыполнение

обязательств по заключенным контрактам на выполнение работ и (или) оказание

услуг, если он подлежит вычету при определении обязательства по подоходному
налогу с физических лиц физического лица-нерезидента;

ж) дивиденды, поступающие от юридического лица-резидента и от реализации
доли участия в таком юридическом лице, за исключением дохода от прироста

стоимости при реализации ценных бумаг акционерных обществ открытого типа с
участием корректировки на инфляцию;

з) проценты, полученные от юридических лиц-резидентов и (или) физических лицрезидентов Кыргызской Республики;

и) проценты, полученные от юридического лица-нерезидента, имеющего
постоянное учреждение или имущество, расположенное на территории

Кыргызской Республики, если задолженность этого лица относится к его
постоянному учреждению или имуществу;

к) доход, получаемый от недвижимого имущества, находящегося в Кыргызской
Республике, включая доход от реализации доли участия в таком имуществе;

л) иные доходы от реализации имущества на территории Кыргызской Республики
юридическому лицу-резиденту и (или) физическому лицу-резиденту Кыргызской
Республики;

м) пенсия, если она выплачивается юридическим лицом-резидентом и (или)
физическим лицом-резидентом Кыргызской Республики;

н) доход в форме страховых платежей, выплачиваемых по договорам страхования
или перестрахования рисков в Кыргызской Республике;

о) доход от телекоммуникационных или транспортных услуг в международной

связи или перевозках между Кыргызской Республикой и другими государствами;
п) другие доходы, не охваченные предыдущими пунктами, возникающие при
осуществлении экономической деятельности в Кыргызской Республике.

73. "Юридическое лицо-резидент" - юридическое лицо, которое создано в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики, или лицо,

фактические органы управления которого находятся в Кыргызской Республике.

74. "Юридическое лицо-нерезидент" - юридическое лицо, которое не признается
юридическим лицом-резидентом в соответствии с настоящим Кодексом.

75. "Задолженность по налогам" - это задолженность, включающая в себя

задолженность по основной сумме налога, процентам и штрафным санкциям по
налогу, и любая другая задолженность в пользу бюджета.

76. Экспорт работ, услуг означает поставку работ, услуг, оказанную

(выполненную) облагаемым субъектом в адрес нерезидента, если место поставки
работ, услуг находится за пределами территории Кыргызской Республики.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 7 апреля 1997 года N 20, 13
июля 1999 года N 71, 27 ноября 1999 года N 130, 20 сентября 2000 года N 76, 26

июня 2001 года N 59, 27 сентября 2001 года N 84, 8 марта 2003 года N 57, 14 июня
2003 года N 107, 28 августа 2003 года N 200, 18 декабря 2003 года N 235, 1 июля
2004 года N 82, 1 февраля 2006 года N 32)

РАЗДЕЛ II

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Статья 13. Налоговые проверки
1. Комитет по доходам при Министерстве финансов Кыргызской Республики и его
органы (подразделения) являются единственными органами, уполномоченными

проводить проверки налогоплательщиков с целью обеспечения выполнения ими
обязательств по налогам и отчислениям в Социальный фонд. При проверке они
обязаны руководствоваться статьями настоящего Кодекса и нормативными
правовыми актами о социальном страховании.

2. Налоговая проверка налогоплательщиков производится на основании

письменного предписания начальника Налоговой службы, в котором указываются

наименование предприятия, вопросы, подлежащие проверке, и сроки проверки, но
не более одного раза в год одним из органов: районной, городской, областной или
республиканской налоговой службой и продолжительностью не свыше 30 дней.

При необходимости срок проверки может быть продлен до 10 дней с письменного
разрешения руководства Налоговой службы.

3. Если Налоговая служба получила документальные сведения,

свидетельствующие о том, что у ранее проверенного налогоплательщика имеются
все факты занижения налогов, не выявленные проверкой, то она имеет право,

после ознакомления руководителя хозяйствующего субъекта с этими сведениями

и соблюдения всех норм проверки, произвести перепроверку данного

налогоплательщика в срок не более 10 дней. Дополнительная перепроверка

производится исключительно по этим документальным сведениям в указанный
период.

4. Результаты каждой проверки оформляются актом или справкой, выдаваемыми
уполномоченными на то лицами Налоговой службы, и подписываются всеми
участниками проверки. Один экземпляр документа, удостоверяющего факт
проведенной проверки, вручается должностному лицу проверенного

хозяйствующего субъекта. В случае отказа проверяемого субъекта от

ознакомления с актом проверки и подписания его об этом в акте производится
соответствующая запись.

5. Юридические и физические лица, осуществляющие экономическую

деятельность на патентной основе в обязательном порядке, не подлежат
налоговым проверкам.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 13 июля 1999 года N 71, 27
сентября 2001 года N 84, 28 августа 2003 года N 200)

Статья 1717-1. Регистрация постоянного учреждения
1. Юридическое лицо-нерезидент, осуществляющее деятельность,

соответствующую условиям, предусмотренным частью тридцать девятой статьи 9

настоящего Кодекса, вправе осуществлять деятельность только путем создания в
Кыргызской Республике юридического лица либо регистрации филиала или

представительства юридического лица-нерезидента Кыргызской Республики.
2. Физическое лицо-нерезидент, осуществляющее деятельность,

соответствующую условиям, предусмотренным частью тридцать девятой статьи 9
настоящего Кодекса, вправе осуществлять деятельность только в качестве
частного предпринимателя либо, в соответствии со статьей 39 настоящего
Кодекса, получить патент.

(В редакции Закона КР от 28 августа 2003 года N 200)
Глава 3

Общие процедурные вопросы налоговых действий
Статья 19. Письменное уведомление налогоплательщика

1. Уведомление (или иной официальный документ) о начислении налога или

наличии задолженности по нему вручается налогоплательщику Государственной
налоговой инспекцией при Министерстве финансов Кыргызской Республики или
ее органами на местах.

2. Уведомление имеет силу только в том случае, если оно не противоречит

настоящему Кодексу, подписано уполномоченным должностным лицом и в нем

указаны фамилия, имя и должность руководителя налоговой инспекции, заверено
официальной печатью и вручается налогоплательщику в порядке, установленном
частями 3 и 4 настоящей статьи.

3. Уведомление считается правильно врученным физическому лицу, если оно в
письменном виде доставляется лично данному лицу по последнему

зарегистрированному адресу, где им осуществляется экономическая
деятельность, или домашнему адресу данного лица.

Допускается рассылка уведомления юридическому лицу через почтовую связь

заказным письмом с обратным уведомлением о его вручении адресату. При этом

к второму экземпляру уведомления прилагаются почтовая квитанция об отправке
налогоплательщику заказного письма и обратное уведомление почты о вручении
заказного письма адресату.

4. Уведомление считается правильно врученным юридическому лицу, если оно в
письменном виде доставляется по последнему адресу осуществления им

экономической деятельности или по последнему зарегистрированному адресу
юридического лица в Кыргызской Республике.

(В редакции Закона КР от 28 августа 2003 года N 200)

См. научно-практический комментарий (Бишкек-2002) к статье 19 настоящего
Кодекса.

Статья 20. Законность
Законность уведомлений и других документов
1. Уведомление или иной официальный документ, предусмотренный настоящим
Кодексом, не будет считаться действительным или имеющим силу при

несоблюдении требований, указанных в частях 1 или 2 статьи 19 настоящего

Кодекса, даже если налогоплательщику было известно об уведомлении и его
содержании. Доказательство факта осведомленности налогоплательщика об
уведомлении является задачей Налоговой службы.

2. Уведомление или иной официальный документ, предусмотренный настоящим

Кодексом, не будет считаться действительным или имеющим силу при наличии в

нем каких-либо недостатков, даже если по существу и смыслу они не

противоречат настоящему Кодексу и не вызывают сомнений в том, что настоящий
документ касается лица, указанного в нем.

См. научно-практический комментарий (Бишкек-2002) к статье 20 настоящего
Кодекса.

Статья 21. Исчисление сроков налоговых действий
1. Срок налоговых действий начинается со дня, следующего за установленным
сроком, для:

- предъявления декларации, отчетов и расчетов;
- уплаты налогов и платежей.

2. Если конечный срок представления декларации (отчетов, расчетов, и других

документов) или уплаты налога приходится на субботний, воскресный день или
официальный праздник, то он переносится на первый рабочий день; срок

налоговых действий начинается со второго дня, следующего за выходным или
праздничным днем.

(В редакции Закона КР от 28 августа 2003 года N 200)

См. научно-практический комментарий (Бишкек-2002) к статье 21 настоящего
Кодекса.

Статья 22. Валюта, в которой
которой исчисляются и уплачиваются налоги
Налоги подлежат исчислению и уплате в национальной валюте Кыргызской
Республики.

Глава 4

Формирование и хранение налоговой информации
Статья 23. Подготовка и хранение документации
1. Налогоплательщики обязаны хранить бухгалтерскую документацию, книги и
записи в соответствии с требованиями о них.

2. Налогоплательщики - юридические лица в течение 6 лет, а налогоплательщики
- физические лица в течение 3 лет обязаны сохранять бухгалтерскую

документацию, книги и записи в целях осуществления налогового

администрирования, в отношении тех налогов, о которых идет речь в документах.

3. Налогоплательщик, подготовивший документы в соответствии с данной статьей
не на государственном или русском языке, должен по требованию Налоговой
службы обеспечить перевод документов на соответствующий язык.

Статья 24. Представление налоговых деклараций (отчетов, расчетов и других

документов)

1. В случае если того требует настоящий Кодекс, каждый налогоплательщик
обязан представить в Налоговую службу заполненные декларации (отчеты,
расчеты и другие документы), связанные с установлением его налоговых
обязательств.

2. На представляемых в Налоговую службу документах должна быть подпись
налогоплательщика или законного представителя налогоплательщика.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 28 августа 2003 года N 200)
Статья 25. Представление информации о доходе
В соответствии с положениями настоящего Кодекса лица, выплачивающие доход,
представляют органам Налоговой службы Комитета по доходам при

Министерстве финансов Кыргызской Республики и лицу, получившему доход,

письменную информацию об этом не позднее 20 числа месяца, следующего за
отчетным.

(В редакции Закона КР от 28 августа 2003 года N 200)
Статья 26. Продление срока представления
представления декларации
Налоговая служба может продлить срок, в течение которого согласно настоящему
Кодексу требуется представить налоговую декларацию, если налогоплательщик

своевременно обратился с просьбой о продлении срока, но не более чем на один
месяц.

Продление срока предоставления декларации, отчетов, расчетов и других

документов не освобождает налогоплательщика от обязанности уплаты налога в
соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 28 августа 2003 года N 200)

Статья 27. Права Налоговой службы на получение информации
1. Налоговая служба имеет право, своевременно направив обоснованное
письменное уведомление, потребовать от соответствующего субъекта:

1) представить информацию о совершенных экономических сделках этого
субъекта с проверяемым налогоплательщиком;

2) явиться по месту нахождения налоговых учреждений для разъяснения
вопросов, представления документов или других данных, указанных в
уведомлении, которыми владеет данное лицо.

2. Уполномоченное должностное лицо, подкрепленное письменными

полномочиями, имеет право входить на территорию (кроме жилища),

используемую для осуществления экономической деятельности, или территорию,
открытую для всеобщего доступа, в рабочее время проверяемого

налогоплательщика без предварительного уведомления с целью проверки
соблюдения налогоплательщиком требований Налогового кодекса и с
последующим официальным оформлением результатов проверки.

3. Уполномоченное должностное лицо, находящееся с целью, подкрепленной
полномочиями, на территории на законных основаниях, согласно части 2
настоящей статьи имеет право:

1) получать, снимать копии с документов, касающихся предмета

налогообложения, за счет средств государственной Налоговой службы;

2) получать и опечатывать вещественные доказательства с оформлением
соответствующих документов;

3) давать указания на установку счетных устройств и проверять их показания;
4) опечатывать документы или другие предметы.

Если уполномоченное должностное лицо получает документы или другой предмет
в соответствии с полномочиями, предоставляемыми ему данной частью,

Налоговая служба вправе снять копии с такого или какого-либо другого документа
и должна возвратить оригиналы его владельцу в течение 5 дней, если иное не
будет предусмотрено решением суда.

4. Данная статья не предусматривает доступа в помещения дипломатических,
консульских и других миссий иностранных государств и международных

организаций, а также резидентов, пользующихся иммунитетом от подобных
обследований, в соответствии с международным законодательством и
законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 13 июля 1999 года N 71)
Глава 5

Начисления, сроки, уведомление

Статья 29. Метод налогового учета

1. Налогоплательщик определяет выручку в целях налогообложения по
следующим методам:

1) на основе счетов-фактур;
2) на основе платежей.

2. (Исключена Законом КР от 5 января 2004 года N 1)

3. (Исключена Законом КР от 13 июля 1999 года N 71)

4. Если налогоплательщик меняет метод налогового учета на следующий

налоговый год, то он за один месяц до начала нового налогового года уведомляет
об этом соответствующий налоговый орган.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 13 июля 1999 года N 71, 18

декабря 2003 года N 235, 5 января 2004 года N 1)
Статья 30. Начисления

1. Налоговая служба производит начисление суммы подлежащего уплате налога в

размере, указанном налогоплательщиком в налоговой декларации. Если
Налоговая служба считает, что начисление налогоплательщиком было
произведено неправильно, она может внести изменения и отправить

налогоплательщику уведомление о внесенных изменениях в соответствии со
статьей 37 настоящего Кодекса.

2. Если налогоплательщик, обязанный предоставить налоговую декларацию, не
предоставляет ее, или не указывает своего налогового обязательства в

декларации, Налоговая служба может произвести начисление на расчетной
основе или на основании предыдущего отчетного периода и направляет

налогоплательщику уведомление о произведенном ею начислении согласно
положениям статьи 37 настоящего Кодекса.

3. Налогоплательщик обязан уплатить сумму налога, начисленную к уплате, не
позднее срока, указанного в уведомлении о начислении.

4. Налоговая служба обязана применить финансовые санкции, предусмотренные
главой 9 настоящего Кодекса, с момента допущенного налогоплательщиком

факта неправильного исчисления налога, неполной или несвоевременной его
уплаты, кроме случаев, допущенных по вине Налоговой службы, или

несвоевременного финансирования работ в пределах ассигнований,

предусмотренных в государственном бюджете и в бюджете развития.

Доначисление или возврат налогов производится за период с момента последней
проверки до момента обнаружения переплаты или недоначислений.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 12 марта 2001 года N 29, 28
августа 2003 года N 200)

Статья 31. Порядок учета и переоценки товарнотоварно-материальных запасов
1. Учет товарно-материальных запасов для налоговых целей производится в
соответствии с бухгалтерским учетом.

2. Налогоплательщик имеет право переоценивать остатки товарно-материальных
запасов на индекс потребительских цен (уровень инфляции) с момента их
приобретения до момента переработки или реализации. Переоценка

производится путем умножения размера указанного индекса на стоимость
запасов.

3. Сумма увеличения (уменьшения) от переоценки товарно-материальных запасов
в соответствии с частью 2 настоящей статьи, не увеличивает (не уменьшает)
размер налогооблагаемого дохода.

(В редакции Закона КР от 27 декабря 1996 года N 66)
Глава 6

Сбор налога
Статья 39. Уплата
Уплата налога
1. Налог подлежит уплате в срок, установленный законодательством Кыргызской
Республики.

2. Окончательная сумма налога подлежит уплате вместе с представлением
декларации (отчетов, расчетов и других документов).

3. Подоходный налог, земельный налог и местные налоги и сборы уплачиваются
по месту экономической деятельности, остальные налоги - по юридическому

адресу налогоплательщика, за исключением случаев, предусмотренных в Законе
Кыргызской Республики "О республиканском бюджете".

4. Налог может уплачиваться в бюджет в виде фиксированной платы (патента). По
отдельным видам экономической деятельности уплата налогов производится в
обязательном порядке на патентной основе. Перечень видов деятельности,

подлежащих обязательному налогообложению на патентной основе, и порядок
определения стоимости патента утверждаются Законодательным собранием
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по представлению Правительства
Кыргызской Республики.

5. Постоянное учреждение юридического лица-нерезидента уплачивает налог
самостоятельно согласно адресу, указанному в свидетельстве об учетной

регистрации филиала или представительства иностранного юридического лица.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 12 марта 2001 года N 29, 28
августа 2003 года N 200)

Статья 40.
40. Текущие налоговые платежи
1. Налогоплательщик обязан регулярно вносить в бюджет суммы текущих

налоговых платежей не позднее двадцатого числа каждого месяца налогового
года в размере ставки соответствующего налога, применяемой к

среднемесячному финансовому результату экономической деятельности за
предшествующий год, если иное не указано в соответствующих разделах
настоящего Кодекса.

2. При отсутствии у налогоплательщика финансовых результатов за

предшествующий год размер текущих платежей определяется Налоговой
службой, исходя из прогнозных данных налогоплательщика.

3. При изменении в течение налогового года у налогоплательщика финансовых
результатов налогоплательщик обязан по согласованию с Налоговой службой

вносить соответствующие изменения в суммы текущих платежей как в сторону
уменьшения, так и в сторону увеличения.

4. За неуплату или несвоевременную уплату текущих платежей к

налогоплательщику применяются финансовые санкции в соответствии со
статьями 63 и 64 настоящего Кодекса.

(В редакции Закона КР от 13 июля 1999 года N 71)

См. научно-практический комментарий (Бишкек-2002) к статье 40 настоящего
Кодекса.

Статья 41. Уплата налога по итогам налогового года

Налогоплательщик производит окончательный расчет и уплачивает подоходный
налог со дня представления декларации о совокупном годовом доходе и
произведенных вычетах за отчетный год, но не позднее 10 марта года,
следующего за отчетным.

См. научно-практический комментарий (Бишкек-2002) к статье 41 настоящего
Кодекса.

Статья 43. Зачет компенсации по убыткам
убыткам и списанным долгам в доход

налогоплательщика

1. Если ранее вычтенные из совокупного годового дохода убытки возмещаются,
списанные долги возвращаются, то сумма полученной компенсации является
доходом того года, в котором она поступила.

2. В сумму полученной компенсации включаются:
1) сумма денежной компенсации;

2) сумма оценки товаров, работ, услуг и полученной выгоды, подсчитанная по
рыночной их стоимости по месту нахождения налогоплательщика.
(В редакции Закона КР от 27 декабря 1996 года N 66)

См. научно-практический комментарий (Бишкек-2002) к статье 43 настоящего
Кодекса.

Статья 44. Зачет налога, уплаченного за пределами Кыргызской Республики
1. Сумма налога, уплаченная в иностранном государстве налогоплательщикамирезидентами, как юридическими, так и физическими лицами Кыргызской

Республики, должна быть зачтена им при уплате налога в Кыргызской Республике,
если имеются с этим государством соглашения об избежании двойного
налогообложения.

2. Размер засчитываемых сумм, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, не
должен превышать сумму налога, которая была бы уплачена в Кыргызской
Республике по действующим на ее территории ставкам.
(В редакции Закона КР от 28 августа 2003 года N 200)
Статья 45. Возврат налога

1. В случае когда сумма уплаченного налога превышает сумму начисленного
налога, Налоговая служба обязана:

1) отнести сумму превышения на счет налогового обязательства
налогоплательщика по другим видам налогов;

2) с согласия налогоплательщика включить любую оставшуюся сумму денежных
средств в сумму налогового обязательства налогоплательщика в счет
предстоящих текущих платежей;

3) выплатить любую оставшуюся сумму налогоплательщику в 30-дневный период
с начислением процентов по учетной ставке Национального банка Кыргызской
Республики согласно статье 63 настоящего Кодекса, считая с момента
возникновения излишне уплаченной суммы.
Статья 46. Продление срока платежа
1. По письменному заявлению налогоплательщика Налоговая служба вправе под

ликвидный залог продлить срок уплаты налога, за исключением НДС с

импортируемых в Кыргызскую Республику товаров и акцизного налога. Срок

продления платежа может производиться и в отношении невыплаченных в срок

налогов, начисленных процентов и штрафных санкций. Органы Налоговой службы
могут дать отсрочку по уплате в отношении следующих сумм:
1) районная налоговая служба - не более 10000 сомов;

2) налоговая служба областей и города Бишкек - не более 100000 сомов;

3) Комитет по доходам при Министерстве финансов Кыргызской Республики неограниченной суммы.

2. Продление срока платежа может быть разрешено в соответствии с частью 1
настоящей статьи только в том случае, если Налоговой службе представлено

доказательство того, что в конечном итоге не возникнет угрозы неуплаты налога,
и налогоплательщик предоставляет письменное подтверждение того, что все
налоги, подлежащие уплате в течение продленного срока, будут

продекларированы и уплачены своевременно. Условия, которые также должны
быть рассмотрены при оценке заявления налогоплательщика, включают

платежеспособность налогоплательщика, любые планы налогоплательщика,
касающиеся экономической деятельности или приватизации и включающие
договоренности об уплате просроченных налоговых платежей, а также
промежуток времени, требуемый для произведения платежа.

3. Налоговая служба может потребовать от налогоплательщика предоставления
письменного графика выплаты налога по частям, либо принятия других мер,

обеспечивающих уплату налога, которые явятся дальнейшими условиями для
предоставления разрешения на продление срока платежа, предусмотренного
частью 1 настоящей статьи.

4. Если срок уплаты налога был продлен для налогоплательщика в соответствии с
частью 1 настоящей статьи, то:

1) проценты взимаются согласно положениям статьи 63 настоящего Кодекса
независимо от продления срока платежа;

2) действие предельных сроков согласно норме части 5 статьи 52 настоящего
Кодекса приостанавливается на время продления срока платежа;

3) Налоговая служба не должна взыскивать налог или не конфисковывать
имущество налогоплательщика согласно положениям статей 52 или 54

настоящего Кодекса, если соблюдены условия для продления срока платежа
согласно частям 2 и 3 настоящей статьи.

5. Налоговая служба вправе объявить о том, что решение о продлении срока

платежа утратило силу в соответствии с частью 1 настоящей статьи и немедленно
приступить к взысканию налога, если:

1) несмотря на положения части 4 настоящей статьи, соответствующий

руководитель налоговой службы Комитета по доходам при Министерстве

финансов Кыргызской Республики в течение периода продления срока платежа,
выявляет опасность неуплаты оставшейся части налоговой суммы, о чем
информирует налогоплательщика в письменной форме;

2) налогоплательщик своевременно не представляет отчетность и не уплачивает
налоги согласно налоговым декларациям при наступлении срока платежа в
течение продленного периода;

3) налогоплательщик не выполняет обязательств по условиям, предусмотренным
частью 3 настоящей статьи.

6. Начисление процентов на основные платежи, подлежащие реструктуризации,
приостанавливается со дня вступления в силу закона о реструктуризации
задолженности хозяйствующих субъектов.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 26 мая 1998 года N 67, 14
июля 2001 года N 75, 28 августа 2003 года N 200)

Статья 47. Порядок выплаты задолженностей по налогам

1. Платежи по конкретному налогу производятся в следующем порядке:
1) основная сумма налога;
2) проценты по налогу;

3) штрафные санкции по налогу.

2. Налоговая служба обязана отнести уплату налога к любому начисленному
налогу с наступившим сроком платежа, если:

1) налогоплательщик не указывает, к какому конкретному налогу или налоговому
периоду должен быть отнесен платеж;

2) платеж получен в результате взыскания налогов или конфискации имущества.
(В редакции Закона КР от 13 июля 1999 года N 71)

Статья 48. Обязательство
Обязательство по налогу вследствие ликвидации
1. Данная статья применяется при ликвидации юридического лица, не
выполнившего свои налоговые обязательства.

2. Обязательство по налогу вследствие ликвидации юридического лица

выполняется в порядке, установленном Гражданским кодексом Кыргызской
Республики и Законом Кыргызской Республики "О банкротстве
(несостоятельности)".

Глава 7

Взыскание налога
Статья 50. Исчисление, удержание и перечисление в бюджет налога
1. Исчисление, удержание и перечисление в бюджет налога у источника выплаты
доходов другим лицам обязаны производить все лица, осуществляющие
экономическую деятельность, которые выплачивают:

1) плату работающим по трудовому договору (контракту, найму) в рамках их
экономической деятельности;

2) пенсию, за исключением пенсий, выплачиваемых в системе государственного
социального обеспечения;

3) дивиденды и проценты (кроме физических лиц);

4) доход из источника в Кыргызской Республике нерезиденту;

5) доходы и другие разовые выплаты физическим лицам - резидентам не по месту
их основной работы (учебы, службы).

2. Обязанность за правильное исчисление, удержание, а также своевременность и
полноту перечисления налога в бюджет, взимаемого согласно части 1 настоящей
статьи, возлагается на лицо, выплачивающее доход другому лицу. При

неправильном исчислении, удержании, а также несвоевременном или неполном

перечислении суммы удержанного налога с выплачивающего доход другому лицу,
взыскивается в бюджет сумма налога с учетом штрафных санкций и процентов.
3. Лицо, удерживающее налог, обязано:

1) перечислять налог в бюджет в течение 10 дней со дня удержания налога;
2) (исключен Законом КР от 27 декабря 1996 года N 66);

3) налог, удержанный у источника выплаты дохода другому лицу, засчитывается
налогоплательщику в счет уплаты налога текущего года.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 13 июля 1999 года N 71)
Статья 51. Взыскание налога через суд
1. Налог, не уплаченный в установленный срок, является задолженностью в

отношении бюджета.

2. Если обязанное лицо не уплачивает налог при наступлении срока платежа,

либо истечения срока апелляции, Налоговая служба обязана передать дело в суд:
1) о принудительном взыскании суммы задолженности по налогу, подлежащей
уплате;

2) заявление согласно положениям Закона о банкротстве с требованием
ликвидации налогоплательщика как банкрота.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 13 июля 1999 года N 71)
Статья 52. Взыскание налога и изъятие имущества налогоплательщика
1. Если налогоплательщик не уплачивает налог в срок, предусмотренный частью 6
статьи 37 настоящего Кодекса, Налоговая служба имеет право в целях взыскания
налога:

1) взыскивать суммы признанных налогоплательщиком налогов и других

обязательных платежей в бюджет, а также суммы финансовых и иных санкций,
предусмотренных настоящим Кодексом;

2) изъять имущество налогоплательщика по решению суда. Налоговая служба

вправе передать дело в суд об изъятии имущества только в том случае, если она
вручила налогоплательщику уведомление о намерении сделать это в полном

соответствии с требованием статьи настоящего Кодекса, а налогоплательщик не
смог произвести уплату в течение 30 дней после получения уведомления.

2. Лицо, обладающее имуществом, в отношении которого было судебное решение
о взыскании и изъятии, должно по письменному требованию уполномоченного
должностного лица передать имущество Налоговой службе, за исключением
имущества, ранее заложенного финансово-кредитным учреждениям.

3. Лицо, нарушившее требование части 2 настоящей статьи, несет обязательство
перед бюджетом на сумму, равную стоимости имущества или залога, но не
превышающую сумму, полученную за счет взыскания и ареста.

4. Лицо, удовлетворяющее требованиям части 2 настоящей статьи или статьи 54
настоящего Кодекса, с момента удовлетворения требования освобождается от

любого обязательства в отношении налогоплательщика или любого другого лица
на сумму, равную стоимости переданного в Налоговую службу имущества.

5. С момента вручения уведомления о начислении взыскания и арест должны

быть произведены в течение 6 лет с налогоплательщиков - юридических лиц, а с
физических лиц - 3 лет, согласно которому производится взыскание налога.
6. Основные средства производства, используемые налогоплательщиком в

торговой или экономической деятельности, освобождаются от изъятия на сумму в
размере 1000 минимальных месячных заработных плат.

Жилище налогоплательщика не подлежит изъятию в счет погашения
обязательств по налогам.

Также не подлежит изъятию имущество, не имеющее отношения к экономической
деятельности, без решения суда.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 27 ноября 1999 года N 130)
Статья 53. Реализация изъятого имущества
1. Налоговая служба уполномочена реализовать имущество собственника,
изъятое, конфискованное по решению суда.

Реализация изъятого имущества осуществляется в открытом порядке в целях
исключения злоупотребления.

2. Поступления от реализации используются, в первую очередь, для возмещения

затрат на проведение взыскания, изъятия и реализации, далее - на уплату налога,
процентов и штрафных санкций. Избыточные поступления возвращаются
налогоплательщику.

4. Изъятое имущество возвращается налогоплательщику, если налогоплательщик
уплатил сумму налогов, в связи с которыми были произведены взыскание и

изъятие, в полном объеме, включая проценты и штрафные санкции, а также

возместил все затраты, связанные со взысканием и конфискацией до того, как
была произведена реализация изъятого.

Статья 54. Взыскание и изъятие сумм, причитающихся налогоплательщику с

третьих лиц

1. В соответствии с положением о взыскании, согласно части 1 статьи 52
настоящего Кодекса, Налоговая служба имеет право:

1) уведомить о взыскании начисленной суммы с налогоплательщика третьи
стороны, включая работодателя или банк, либо другой финансовый орган,
распоряжающийся его прямыми платежами;

2) на прямое изъятие этих сумм с банковского счета третьей стороны в размере
признанного долга третьей стороны налогоплательщику.

2. Согласно настоящей статье уведомление, направленное работодателю
налогоплательщика, квалифицируется как продолжающееся юридическое
действие до тех пор, пока налог не будет уплачен в полном объеме или

Налоговая служба не отзовет уведомление. Заработная плата налогоплательщика
в размере 10-кратной минимальной заработной платы на самого и по 5

минимальной заработной плате на каждого иждивенца, должна освобождаться от
изъятия в соответствии с таким уведомлением.

(В редакции Закона КР от 27 декабря 1996 года N 66)
Статья 55. Взыскание налогов при экспортноэкспортно-импортных операциях
Таможенная служба должна на основании уведомления, выданного Налоговой
службой, осуществлять взыскание экспортных и импортных товаров, которые

являются собственностью налогоплательщика по решению суда, на величину
задолженностей по налогам с последующей передачей товаров Налоговой
службе.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 28 августа 2003 года N 200)
Статья 56. Взыскание и изъятие иностранной валюты

1. Положения статьи 52 настоящего Кодекса определяют право взыскания и

изъятия иностранной валюты, принадлежащей налогоплательщику или другим
лицам, включая банк или другой финансовый орган.

2. Иностранная валюта, изъятая Налоговой службой, передается Национальному
банку Кыргызской Республики для продажи на валютном аукционе или валютной
бирже. Полученная от продажи сумма подлежит перечислению в бюджет.
Глава 8

Обжалование решений Налоговой службы
Статья 57. Обжалование в административном порядке
1. Налогоплательщик, не согласный с начислением или другим решением

должностного лица налогового органа, вправе обжаловать решение, принятое
этим должностным лицом, в Налоговую службу не позднее 30 дней с момента
принятия решения. Жалоба должна быть оформлена в письменном виде и
содержать все необходимые аргументы и документы, которые являются
основанием для обжалования.

2. Налоговая служба должна рассмотреть и принять решение в отношении
существа жалобы налогоплательщика и информировать его в порядке

уведомления в соответствии со статьей 19 настоящего Кодекса о своем решении
в письменном виде в течение 30 дней с момента регистрации жалобы в органах
Налоговой службы, указывая причины принятия своего решения.

3. В случае нарушения органом Налоговой службы срока уведомления и порядка
уведомления налогоплательщика жалоба считается удовлетворенной.

4. Если налогоплательщик не удовлетворен решением налогового органа в

отношении своей жалобы или Налоговая служба не приняла решения по жалобе в

течение 30 дней, налогоплательщик вправе апеллировать в вышестоящие органы.
Статья 58. Обращение в суд
Налогоплательщик, не согласный с окончательным решением Налоговой службы,
принятым в соответствии со статьей 57 настоящего Кодекса или окончательным
решением вышестоящего органа, может апеллировать в соответствующий

судебный орган со дня получения уведомления о принятии такого решения.
(В редакции Закона КР от 27 декабря 1996 года N 66)

Глава 9

Финансовые санкции и административная ответственность за нарушение
Налогового кодекса налогоплательщиком

Статья 61. Ответственность налогоплательщика
Плательщики налога несут ответственность за правильность исчисления и

своевременность уплаты налогов в бюджет в соответствии с требованиями
Налогового Кодекса.

Статья 62. Процедуры применения штрафных санкций и процентов
Обязательства по штрафным санкциям или процентам, определенные

положениями данного Кодекса, исчисляются отдельно от суммы налогов.
(В редакции Закона КР от 27 декабря 1996 года N 66)

Статья 63. Проценты за просроченную уплату налога
1. Если сумма налога не уплачена в установленные сроки, в том числе и по закону
о реструктуризации задолженности хозяйствующих субъектов, налогоплательщик
должен уплатить проценты, причитающиеся по данной сумме за период со дня,
следующего за установленным сроком уплаты налогов, по день фактической
уплаты налога.

2. Общая сумма процентов, начисленных за несвоевременную уплату налога

согласно части первой настоящей статьи, не может превышать 100 процентов
размера основной задолженности по налогу.

3. Ставка процентов по просроченным налоговым платежам принимается равной
учетной ставке Национального банка Кыргызской Республики.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 13 июля 1999 года N 71, 20
сентября 2000 года N 76, 14 июля 2001 года N 75)

Статья 64. Штраф за просроченное представление деклараций и просроченные

платежи

1. К налогоплательщику, не представившему декларацию в установленные сроки,
применяется финансовая санкция - штраф в размере 5 процентов от

неуплаченной суммы налога за каждый месяц, в течение которого имела место

просрочка, но не более 10 процентов от неуплаченной итоговой суммы налога для
физических лиц и не более 20 процентов для юридических лиц.

2. Если налогоплательщик не уплатил начисленную сумму налога на дату,

указанную в уведомлении, к нему применяется финансовая санкция штраф в

размере 5 процентов от неуплаченной суммы налога за каждый месяц, в течение
которого неуплата имела место.

3. Общая сумма совокупного штрафа согласно частям 1 и 2 настоящей статьи не
может превышать 10 процентов от неуплаченной итоговой суммы налога для
физических лиц и не более 25 процентов для юридических лиц.

4. Действие настоящей статьи распространяется также на случаи неполной
уплаты налога.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 13 июля 1999 года N 71)
Статья 65. Применение финансовых санкций за занижение налога
1. Если сумма налога, которую необходимо было указать в декларации,

превышает сумму, фактически указанную в декларации, и Налоговой службой

устанавливается, что занижение суммы налога было совершено умышленно или
путем подделки документов, к налогоплательщику применяется финансовая
санкция - штраф в размере суммы заниженного налога.

2. Если сумма налога, которую необходимо было указать в декларации,

превышает сумму, фактически указанную в декларации, и Налоговой службой
устанавливается факт занижения суммы налога, совершенный вследствие

халатности или несвоевременного обеспечения нормативными циркулярами,
формами деклараций, расчетов и т.п., к налогоплательщику применяется

финансовая санкция - штраф в размере 50 процентов от суммы заниженного
налога.

(В редакции Закона КР от 27 декабря 1996 года N 66)
Статья 66. Применение финансовых санкций за ведение экономической

деятельности без регистрации

Если налогоплательщик занимается экономической деятельностью, не будучи
зарегистрированным Налоговой службой как экономический субъект в

соответствии с настоящим Кодексом, к налогоплательщику применяется

финансовая санкция - штраф в двухкратном размере суммы налогов, подлежащих
уплате за весь период такой деятельности.

Статья 67. Ответственность за воспрепятствование проведению налогового

расследования

1. Если налогоплательщик препятствует расследованию, связанному с его

налоговым обязательством, к данному лицу применяется административная

санкция - штраф в размере 5 процентов от неуплаченной суммы за каждый месяц
или часть месяца, в течение которого неуплата имела место.
2. Препятствием налоговому расследованию считается:

1) отказ удовлетворить правомерное требование Налоговой службы относительно
проверки документов, отчетов, связанной с экономической деятельностью и
находящейся под контролем данного лица;

(В редакции Закона КР от 27 декабря 1996 года N 66)
Статья 68. Ответственность, налагаемая на должностные лица

1. Ответственность должностного лица, обязанного удерживать, собирать,

отчитываться или выплачивать любой вид налога, а также обязанного выполнять
другие требования, установленные настоящим Кодексом, наступает, если оно:
1) не удерживает, не собирает, не отчитывается или не выплачивает данный

налог, а также не выполняет другие требования, предусмотренные настоящим
Кодексом, соответствующим образом;

2) совершает попытку уклонения от уплаты налога.

2. Ответственность должностного лица, налагаемая согласно настоящей статье,
не должна превышать общую сумму налога неудержанного, несобранного,
неуплаченного, или от уплаты которого оно уклонилось.

3. По условиям настоящей статьи налагаются санкции в размере до 20

минимальных месячных заработных плат на следующих должностных лиц:

1) руководителя, у которого было основание знать о деяниях, рассматриваемых в
части 1 настоящей статьи;

2) главного бухгалтера или другое руководящее должностное лицо, которое

выполняет функции надзора или контроля за действиями, рассматриваемыми в
части 1 настоящей статьи и которое заранее было осведомлено о
противоправных деяниях, названных выше.

4. Положения настоящей статьи применяются и к физическим лицам, обязанным
удерживать, собирать, отчитываться или выплачивать любой вид налога,
установленного настоящим Кодексом.

(В редакции Закона КР от 13 июля 1999 года N 71)
Глава 10

Уголовные правонарушения по налогам
Статья 69. Право дознания
дознания и предварительного следствия
Дознание и следствие по налоговым правонарушениям осуществляются органами
финансовой полиции при Министерстве финансов Кыргызской Республики.
(В редакции Закона КР от 28 августа 2003 года N 200)
Глава 11

Ответственность
Ответственность за правонарушения, совершаемые должностными лицами
Налоговой службы

Статья 71. Компенсация убытков налогоплательщика от неправильных

действий уполномоченных должностных лиц Налоговой службы

1. В случае установления неправомерности действий сотрудников Налоговой
службы компенсация понесенных прямых убытков производится за счет,

соответственно, республиканского и местного бюджетов и фондов Налоговой
службы.

2. Министерство финансов Кыргызской Республики, местные финансовые органы
в течение 3 дней с момента принятия решения соответствующего органа
Налоговой службы или вынесения решения суда производят выплату

компенсации убытков. В случае задержки выплаты Министерство финансов

Кыргызской Республики и местные финансовые органы выплачивают проценты за

каждый день просрочки в размере учетной ставки Национального банка
Кыргызской Республики.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 13 июля 1999 года N 71)
РАЗДЕЛ III

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Глава 12

Общие положения
Статья 72. Плательщики
Плательщики подоходного налога
Плательщиками подоходного налога являются все физические лица резиденты и
нерезиденты Кыргызской Республики, имеющие доход.

Члены крестьянских и фермерских хозяйств, их объединений, ассоциаций и
других сельскохозяйственных формирований, для которых земля является

основным средством производства и основным источником дохода, уплачивают
только земельный налог.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 13 июля 1999 года N 71, 14
апреля 2003 года N 73, 1 февраля 2006 года N 32)
Статья 73. Объект налогообложения
Объектом обложения налогом является доход, исчисляемый как разница между
совокупным годовым доходом налогоплательщика и вычетами,
предусмотренными настоящим Кодексом.

Глава 13

Совокупный годовой доход
Статья 74. Состав совокупного годового дохода
1. К совокупному годовому доходу относятся все виды доходов, полученные в
денежной и натуральной форме, а также в форме работ и услуг:

1) от занятости, включая заработную плату и иные формы дохода, полученного в
качестве трудовой компенсации. Другие формы дохода от занятости включают
получение:

(1) платы (в любой форме) за предоставление любого движимого и недвижимого
имущества;

(2) доходов от реализации нематериальных активов (неимущественных прав)
другому лицу;

(3) скидки на приобретение товаров;

(4) страховой суммы по договорам страхования или денежные выплаты в том же
размере за счет средств работодателей, за исключением выплат по страховому

случаю (событию) в части основных средств в пределах их балансовой стоимости,
в случае направления этих выплат на восстановление основных средств или
приобретение аналогичного вида основных средств;

(5) других видов льгот, за исключением установленных законодательством.
2) от инвестиций и экономической деятельности, полученные в виде:

(1) доходов по процентам, кроме ранее обложенных налогом у источника выплаты
в Кыргызской Республике;

(2) дивидендов, кроме ранее обложенных налогом у источника выплаты в
Кыргызской Республике;

(3) выручки от реализации:
а) (Исключен)

б) активов, не подлежащих амортизации с учетом корректировки их стоимости на
инфляцию;

(4) денежных, натуральных выплат, а также услуг, товаров, скидок и льгот от
любой экономической деятельности;

(5) материальной выгоды, полученной налогоплательщиком в виде

положительной разницы между процентом, равным учетной ставке Национального
банка Кыргызской Республики на дату подписания договора займа (кредита), и
процентом по займам (кредитам), предоставляемым ему юридическими и
физическими лицами.

3) доходы из любых источников, за исключением случаев освобождения от
налогообложения, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Совокупный годовой доход включает суммы, перечисленные третьей стороне в
качестве:

1) взаиморасчета по задолженностям налогоплательщика третьей стороне;

2) расчета в связи с прямыми или косвенными расходами, понесенными третьей
стороной за налогоплательщика.

3. Совокупный годовой доход налогоплательщика физического лица-резидента

состоит из доходов, полученных налогоплательщиком на территории Кыргызской
Республики и за ее пределами.

4. Совокупный годовой доход налогоплательщика физического лица-нерезидента
состоит из дохода, полученного из источника, находящегося в Кыргызской
Республике.

5. В состав налогооблагаемого совокупного годового дохода не включаются
суммы дооценок товарно-материальных ценностей.

6. Не включаются в состав совокупного годового дохода суммы полученных
ипотечных кредитов.

Часть 6 статьи 74 Налогового кодекса КР вступает в силу с момента введения в
действие Закона КР "Об ипотеке" - с 4 июня 1999 года

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 13 июля 1999 года N 71, 7
декабря 2001 года N 106, 28 августа 2003 года N 200)
Глава 16

Ставки налога
Статья 89. Ставка подоходного налога с физических лиц
Налогооблагаемый доход, за исключением процентов, у источника выплаты физического лица - подлежит обложению налогом по ставке 10 процентов в

зависимости от совокупного годового дохода, полученного в календарном году.
(В редакции Закона КР от 1 февраля 2006 года N 32)
РАЗДЕЛ IV

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Глава 17

Общие положения
Статья 91. Плательщики налога на прибыль

1. Плательщиками налога на прибыль являются:

1) все юридические лица-резиденты, осуществляющие экономическую

деятельность и получающие прибыль от источника доходов как в Кыргызской
Республике, так и за ее пределами;

2) все юридические лица-нерезиденты, осуществляющие экономическую

деятельность в составе постоянного учреждения Кыргызской Республики и
получающие прибыль от источника доходов в Кыргызской Республике.
2. Юридическое лицо подлежит налогообложению отдельно от своих
учредителей.

3. Прибыль, полученная простым товариществом (или консорциумом),

рассматривается как прибыль участников и облагается налогом у каждого из них.
Статья 92. Объект налогообложения
Объектом обложения налогом является прибыль, исчисляемая как разница между
совокупным годовым доходом налогоплательщика и вычетами,
предусмотренными настоящим Кодексом.

Глава 18

Совокупный годовой доход
Статья 93. Состав совокупного годового дохода
1. К совокупному годовому доходу относятся все виды доходов как в денежной,
так и в натуральной форме, а также в форме работ и услуг, включая:
1) все доходы от реализации продукции (работ, услуг);

2) все доходы от реализации активов, не подлежащих амортизации с учетом
корректировки их стоимости на инфляцию;
3) а также доходы:

а) доходы по процентам, кроме ранее обложенных налогом у источника выплаты в
Кыргызской Республике;
б) дивиденды;

в) страховые суммы по договорам страхования, за исключением выплат по
страховому случаю (событию) в части основных средств в пределах их

балансовой стоимости в случае направления этих выплат на восстановление
основных средств или приобретение аналогичного вида основных средств;

г) безвозмездно полученные имущество и денежные средства, за исключением

объектов социально-культурного, жилищно-коммунально-бытового назначения,
дорог, электрических сетей, подстанций, котельных и тепловых сетей,

водозаборных сооружений, горно-шахтного оборудования и других подобных

объектов, передаваемых безвозмездно по решению Правительства Кыргызской

Республики органам государственной власти Кыргызской Республики (или по их

решениям специализированным организациям, осуществляющим использование
или эксплуатацию указанных объектов по назначению) и органам местного
самоуправления, а также передаваемых безвозмездно (по решению

Правительства Кыргызской Республики предприятиям, учреждениям и

организациям органами государственной власти и местного самоуправления)
основных средств, нематериальных активов, другого имущества и денежных

средств на капитальные вложения по развитию их собственной производственной
и непроизводственной базы;

д) все доходы от сдачи имущества в аренду;

е) доходы от реализации и передачи нематериальных активов (неимущественных
прав) другому лицу;
ж) субсидии;

з) средства, полученные за согласие ограничить предпринимательскую
деятельность или закрыть предприятие;

и) доходы, возникшие от списания и сокращения долгов юридического лица
другим лицам;

к) суммы, полученные от реализованных изношенных активов;

л) отрицательные суммы балансовой стоимости амортизируемых активов на
конец года согласно части 7 статьи 97 настоящего Кодекса;

м) доходы от курсовых разниц по операциям с иностранной валютой.

2. Совокупный годовой доход налогоплательщика-резидента состоит из дохода,

полученного налогоплательщиком на территории Кыргызской Республики и за ее
пределами.

3. Совокупный годовой доход налогоплательщика-нерезидента состоит из дохода,
полученного из источника на территории Кыргызской Республики.

4. Совокупный годовой доход включает суммы, перечисленные третьей стороне в
качестве:

1) взаиморасчета по задолженностям;

2) расчета в связи с прямыми или косвенными расходами.

5. В состав совокупного годового дохода не включаются суммы дооценок товарноматериальных ценностей.

6. В состав совокупного годового дохода некоммерческих организаций не
включаются:

1) членские и вступительные взносы;

2) безвозмездно передаваемые активы, при условии их использования в уставных
целях;

3) гуманитарная помощь и гранты, при условии их использования в уставных
целях.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 26 мая 1998 года N 67, 13
июля 1999 года N 71, 8 марта 2003 года N 57, 18 декабря 2003 года N 235
Глава 19

Вычеты из совокупного годового дохода для определения размера прибыли,
прибыли,
подлежащей налогообложению

Статья 94. Вычеты расходов, связанных с получением дохода
1. Из совокупного годового дохода юридических лиц вычитаются следующие
затраты, связанные с его получением:
1) на оплату труда;

2) на предоставление материальных и социальных льгот работающим;

3) другие предпринимательские расходы, связанные с получением дохода;
4) на страхование активов, связанных с экономической деятельностью;
5) убытки от курсовых разниц по операциям с иностранной валютой.

2. Командировочные расходы подлежат вычету только в размере фактических

затрат согласно представленным документам (кроме суточных, по которым нормы
устанавливаются Правительством Кыргызской Республики). В случае отсутствия

документов - в размере, установленном Правительством Кыргызской Республики.
3. Суммы, направляемые учреждениями, организациями и предприятиями
образования, науки, культуры, спорта и здравоохранения на покрытие

капитальных расходов в соответствии с утвержденной в установленном порядке
сметой расходов.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 13 июля 1999 года N 71, 28
августа 2003 года N 200, 18 декабря 2003 года N 235

Статья 97. Вычеты сумм амортизационных начислений
1. Амортизационные начисления на основные средства, используемые в

производстве и подверженные износу, подлежат вычету в соответствии с
условиями настоящей статьи.

2. К средствам, не подлежащим амортизации, относятся:
1) земля;

2) товарно-материальные запасы;

3) имущество, стоимость которого полностью переносится в текущем налоговом
году в стоимость готовой продукции, выполненных работ и оказанных услуг.

3. Подлежащие амортизации основные средства классифицируются по пяти
группам со следующими нормами амортизации:
1) 1 группа

легковые автомобили; такси, автотракторная техника для использования на

дорогах, специальные инструменты, инвентарь и принадлежности; компьютеры,
периферийные устройства и оборудование по обработке данных
- 30 процентов;
2) 2 группа

подвижной состав автомобильного транспорта: грузовые автомобили, автобусы,

специальные автомобили и автоприцепы. Строительное оборудование. Машины и
оборудование для всех отраслей промышленности, литейного производства;
кузнечно-прессовое оборудование; электронное и простое оборудование,

сельскохозяйственные машины. Мебель для офиса. Расходы, связанные с
разведкой и разработкой полезных ископаемых; нематериальные активы
- 25 процентов;
3) 3 группа

другие основные средства, подлежащие амортизации и расходы, приравненные к
ним

- 20 процентов;
4) 4 группа

железнодорожные, морские и речные транспортные средства, силовые установки
и оборудование: теплотехническое оборудование, турбинное оборудование,

электродвигатели и дизель-генераторы. Устройства электропередачи и связи;
трубопроводы

- 10 процентов;

5) 5 группа

здания, сооружения, строения
- 10 процентов.

4. Начисления на амортизацию по каждой группе подсчитываются путем

применения нормы амортизации, указанной в части 3 настоящей статьи, к
балансовой стоимости группы на конец налогового года.

5. По зданиям, сооружениям и строениям (далее - строениям) амортизация

начисляется на каждое строение отдельно. Если балансовая стоимость строений
в результате износа стала ниже 45 минимальных заработных плат, то вычеты на
амортизацию этих строений в текущем налоговом году разрешены на суммы,
равные их остаточной балансовой стоимости.

6. Балансовая стоимость категории на конец налогового года подсчитывается
следующим образом:

1) балансовая стоимость группы на конец предыдущего года
минус

2) амортизационные отчисления по группе, начисленные в предыдущем году, и
сумма начислений, установленная в части 8 настоящей статьи,
плюс

3) (исключен Законом КР от 20 сентября 2000 года N 76),

4) стоимость основных средств, добавленных к группе в течение налогового года,
минус

5) отпускная цена основных средств, реализованных в налоговом году.
7. Если балансовая стоимость группы на конец года меньше нуля, она

приравнивается к нулю (при этом налогоплательщик включает в свой совокупный
годовой доход указанный отрицательный остаток).

8. Если величина балансовой стоимости группы на конец года составляет меньше
45 минимальных заработных плат, то вычету подлежит вся балансовая стоимость
группы.

9. Если все основные средства в группе были реализованы, переданы другому

лицу или ликвидированы, вычету подлежит начисленная сумма амортизации на
конец налогового года.

10. Правительство Кыргызской Республики по согласованию с Законодательным
собранием и с одобрения Собрания народных представителей Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики имеет право устанавливать нормы ускоренной
амортизации для отдельных видов основных средств.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 13 июля 1999 года N 71, 20
сентября 2000 года N 76, 28 августа 2003 года N 200)
Статья

100100-1.

Вычет

производственных средств

расходов,

связанных

с

приростом

основных

1. Расходы налогоплательщика по приобретению и производству основных

производственных средств для собственного использования, а не для поставки

другому субъекту подлежат вычету из совокупного годового дохода в размере 15
процентов от их стоимости.

2. В случае отнесения налогоплательщиком на вычеты расходов,

предусмотренных частью 1 настоящей статьи, отчисления на амортизацию на

приобретенные и произведенные основные средства производятся за вычетом
этих расходов.

(В редакции Законов КР от 13 июля 1999 года N 71, 28 августа 2003 года N 200)
Статья 103. Пролонгация убытков, связанных с экономической деятельностью
1. Сумма превышения вычетов налогоплательщика над его совокупным годовым

доходом (убыток) переносится налогоплательщиком на срок до пяти календарных
лет в качестве вычетов из совокупного дохода соответствующего года.

2. Сумма превышения вычетов налогоплательщика над его совокупным годовым
доходом представляет собой размер убытков в целом, за исключением разницы
вычетов между годом, в котором убытки были понесены, и годом
налогообложения.

(В редакции Законa КР от 13 июля 1999 года N 71)
Статья 105. Расходы, не подлежащие вычету из совокупного годового дохода
Не подлежат вычету из совокупного годового дохода:

1) расходы, связанные с приобретением и установкой основных средств, и другие
капитальные расходы, за исключением сумм, вычитаемых из совокупного

годового дохода в соответствии со статьей 100-1, если иное не предусмотрено
настоящим Кодексом;

2) штрафы и проценты, выплачиваемые в государственный бюджет и бюджет
Социального фонда Кыргызской Республики;

3) налоги, выплачиваемые согласно настоящему Кодексу, за исключением

земельного налога, налога за пользование автомобильными дорогами, налога для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, налога на недвижимое
имущество;

4) 50 процентов расходов по строительству, эксплуатации и содержанию объектов
социальной сферы, остальные 50 процентов указанных расходов относятся на
вычеты;

5) расходы налогоплательщика, либо членов его семьи, родственников и других

лиц, имеющих родственные свойства с семьей налогоплательщика, не связанные
с осуществлением экономической деятельности;

6) любые обязательства по налогу на прибыль, выплачиваемые согласно
настоящему Кодексу; или

7) любые расходы, понесенные за супруга или другого члена семьи

налогоплательщика, партнеров по экономической деятельности или любых других
лиц кроме случаев, когда существует подтверждение факта того, что данные
расходы были произведены с целью оплаты оказанных услуг и вызваны
производственной необходимостью;

8) расходы на приобретение, управление или содержание любого вида

собственности, доход от которой не подлежит налогообложению согласно
положениям настоящего Кодекса;

9) любые убытки, прямо или косвенно связанные с продажей/обменом

собственности налогоплательщиком члену его семьи/партнеру по экономической
деятельности;

10) расходы, характер и размер которых не могут быть определены

подтверждающими документами налогоплательщика (чеками, платежными
поручениями, актами закупа и т.п.);

11) расходы, связанные с получением дохода, не включаемого в совокупный
годовой доход.

(В редакции Законов КР от 13 июля 1999 года N 71, 8 марта 2003 года N 57, 30
апреля 2003 года N 90, 28 августа 2003 года N 200)
Глава 20

Ставки налога
Статья 106. Ставка налога на прибыль юридического лица

1. Прибыль юридического лица подлежит обложению налогом по ставке 10
процентов.

2. Прибыль общества инвалидов I и II группы, а также предприятий Кыргызского
общества слепых и глухих, в которых инвалиды, слепые и глухие составляют не
менее 50 процентов от общего числа занятых, облагается налогом по нулевой
ставке. Перечень указанных предприятий определяется Правительством
Кыргызской Республики.

3. Юридическое лицо, для которого земля является основным средством

производства и основным источником дохода, уплачивает только земельный
налог.

(В редакции Законов КР от 13 июля 1999 года N 71, 14 июля 2001 года N 75, 7

декабря 2001 года N 105, 14 апреля 2003 года N 73, 1 февраля 2006 года N 32)
Статья 108. Ставка налога на проценты
1. Проценты, выплачиваемые юридическим лицам, облагаются налогом у
источника выплаты по ставке 10 процентов от причитающейся суммы.

2. Норма части 1 настоящей статьи не применяется к процентам, получаемым

банками-резидентами или полученными ими за счет владения государственными
ценными бумагами, за исключением процентов, полученных по договорам
финансовой аренды (лизинга).

3. Проценты, ранее обложенные налогом у источника в Кыргызской Республике,
не подлежат включению в облагаемую налогом сумму процентов при наличии
документов, подтверждающих уплату данного налога.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 7 декабря 2001 года N 106,
14 июня 2003 года N 107)

Статья 109. Ставка налога на полученные из источника на территории

Кыргызской Республики доходы
доходы нерезидентов, не связанных с постоянным
учреждением в Кыргызской Республике

1. Полученный из источника на территории Кыргызской Республики доход

нерезидента, не связанного с постоянным учреждением в Кыргызской Республике,
подлежит налогообложению у источника выплаты без осуществления вычетов по
следующим ставкам:

1) дивиденды и проценты - 10 процентов;

2) страховые платежи, полученные по договорам страхования или
перестрахования рисков - 5 процентов;
3) авторские гонорары - 30 процентов.

2. Доходы по работам и услугам, выполненным и предоставленным

налогоплательщиком-нерезидентом на территории Кыргызской Республики,

подлежат налогообложению у источника выплаты без осуществления вычетов, за
исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего к вычету. К таким
доходам относятся доходы:

1) от телекоммуникационных или транспортных услуг в международной связи и
перевозках между Кыргызской Республикой и другими государствами - 5
процентов;

2) от услуг по управлению и консультационных услуг - 30 процентов;
3) от других услуг и работ - 30 процентов.

3. Налоги у источника выплаты применяются независимо от того, произведен
платеж внутри или за пределами Кыргызской Республики.

(В редакции Законов КР от 13 июля 1999 года N 71, 28 августа 2003 года N 200, 1
июля 2004 года N 82)

Глава 21

Налоговые льготы и особые положения
Статья 112. Освобождение от налога
1. Освобождаются от налогообложения прибыль общественных организаций от
благотворительной деятельности (прибыль от других видов деятельности

облагается в общеустановленном порядке) и прибыль исправительно-трудовых

учреждений Министерства юстиции Кыргызской Республики и кредитных союзов.
2. Налог на прибыль зарегистрированных предприятий с иностранными

инвестициями (совместное предприятие) взимается в соответствии с Законом об
инвестициях.

3. Совокупный годовой доход юридического лица уменьшается на сумму

безвозмездно переданного актива, включая денежные средства и имущество (по
балансовой стоимости), благотворительным и бюджетным организациям в
течение налогового года в размере, не превышающем 5 процентов

налогооблагаемого дохода налогоплательщика, при условии, что эти активы не
используются в пользу юридического лица, их передавшего.

4. Освобождаются от налогообложения дивиденды, полученные юридическими
лицами - резидентами Кыргызской Республики.

(В редакции Законов КР от 13 июля 1999 года N 71, 20 сентября 2000 года N 76, 8
марта 2003 года N 57, 11 июня 2004 года N 73)

Статья 113. Акционерные инвестиционные фонды
Прибыль акционерного инвестиционного фонда, действующего в соответствии с

Законом Кыргызской Республики "Об инвестиционных фондах", полученная им в
результате инвестиционной деятельности, не облагается налогом.
(В редакции Закона КР от 5 января 2004 года N 1)
Статья 115. Текущие платежи налога
1. Юридические лица обязаны ежемесячно вносить в бюджет суммы текущих

платежей налога, за исключением суммы налога, удержанного у источника его

дохода, не позднее двадцатого числа каждого месяца в порядке, установленном
статьей 40 настоящего Кодекса.

2. Текущие платежи налога должны быть зачтены налогоплательщику, прежде
всего, в счет уплаты налога текущего года.

(В редакции Закона КР от 13 июля 1999 года N 71)
РАЗДЕЛ V

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
Глава 22

Общие положения
Статья 116. Налог на добавленную стоимость и его администрирование
1. Налог на добавленную стоимость (далее - НДС) представляет собой форму
изъятия в доход бюджета части стоимости всех облагаемых НДС поставок на

территории Кыргызской Республики, включая облагаемые импортные поставки в
Кыргызскую Республику.

2. Администрирование НДС с облагаемых поставок и с облагаемого импорта

осуществляется Комитетом по доходам при Министерстве финансов Кыргызской
Республики.

3. Инструкции по администрированию НДС, взимаемого с поставок на территории
Кыргызской Республики, разрабатываются Государственной налоговой

инспекцией при Министерстве финансов Кыргызской Республики, инструкции по
администрированию НДС с импортируемых товаров - Государственной

таможенной инспекцией при Министерстве финансов Кыргызской Республики и
утверждаются Правительством Кыргызской Республики.

4. Инструкции по администрированию НДС с облагаемых поставок издаются

Министерством финансов Кыргызской Республики, а с облагаемого импорта Государственным таможенным комитетом Кыргызской Республики и
утверждаются Правительством Кыргызской Республики.

Указанные инструкции доводятся Государственной налоговой инспекцией при

Министерстве финансов Кыргызской Республики и Государственным таможенным
комитетом Кыргызской Республики до налогоплательщиков.

(В редакции Законов КР от 26 мая 1998 года N 67, 13 июля 1999 года N 71, 28
августа 2003 года N 200)

Статья 117. Объекты обложения налогом на добавленную стоимость
Налогом на добавленную стоимость облагаются:
1) облагаемые поставки;
2) облагаемый импорт.

Глава 23

Уплата налога на добавленную стоимость
Статья 119. Ставка налога на добавленную стоимость
Уплата налога на добавленную стоимость производится по ставке 20 процентов и
применяется к облагаемой стоимости облагаемых поставок и облагаемого

импорта товаров, за исключением поставок, подлежащих обложению НДС по
нулевой ставке согласно статье 149 настоящего Кодекса.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 2 марта 2001 года N 26)

Статья 120. Порядок исчисления налога на добавленную
добавленную стоимость
Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет

определяется как разница между суммой налога, подлежащей к уплате по всем

облагаемым поставкам, осуществленным им в налоговый период и суммой налога
по материальным ресурсам, подлежащей зачету, в тот же налоговый период НДС.
Статья 121. Порядок зачета налога на добавленную стоимость
1. При уплате НДС в бюджет облагаемым субъектам предоставляется право
зачета суммы НДС, уплаченной или подлежащей уплате за приобретаемые

материальные ресурсы, используемые в производственных целях для создания
облагаемых поставок, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. При

этом не подлежат зачету суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные

или подлежащие уплате за приобретенные материальные ресурсы, используемые

для производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, освобожденных от
уплаты НДС.

2. За исключением случаев, предусмотренных положениями настоящего Кодекса,
налог на добавленную стоимость, уплаченный за приобретенные материальные
ресурсы, работы и услуги, подлежит зачету:

1) при всех облагаемых поставках товаров, выполненных работ и оказанных услуг

одними облагаемыми субъектами в адрес других облагаемых субъектов в течение
налогового периода;

2) при осуществлении облагаемым субъектом всего облагаемого импорта товаров
за налоговый период;

3) при всех облагаемых поставках работ и услуг, осуществляемых на территории

Кыргызской Республики нерезидентом, не связанным с постоянным учреждением
в Кыргызской Республике, в адрес облагаемых субъектов в течение налогового
периода;

Часть вторая дополнена пунктом 3 в соответствии с Законом КР от 1 июля 2004
года N 82

3) при приобретении облагаемым субъектом товаров с НДС у Государственной
комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по государственным

закупкам и материальным резервам и Управления драгоценных металлов при
Министерстве финансов Кыргызской Республики.

Часть вторая дополнена пунктом 3 в соответствии с Законом КР от 17 сентября
2004 года N 167

Причем эти облагаемые поставки товаров, выполненных работ и оказанных услуг,
а также облагаемый импорт товаров используются или должны использоваться

исключительно в целях облагаемых поставок и только облагаемыми субъектами.
4. В случае превышения суммы налога, исчисляемого согласно статье 120

настоящего Кодекса, возникающая разница подлежит зачету согласно статье 125
настоящего Кодекса.

5. В случаях поставок товаров, работ и услуг или импорта товаров, используемых
исключительно в непроизводственных целях, налог за приобретенные
материальные ресурсы не подлежит зачету.

7. Часть 5 не применяется к облагаемым субъектам, занимающимся в

соответствии с уставом деятельностью в сфере развлечений и досуга.

9. Облагаемым субъектам, осуществляющим строительно-монтажные работы,
предоставляется право зачета суммы НДС, уплаченной за приобретаемые

материальные ресурсы, используемые в производственных целях для создания
облагаемых поставок.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 19 декабря 1997 года N 91,

13 июля 1999 года N 71, 27 ноября 1999 года N 130, 7 декабря 2001 года N 106, 11

мая 2002 года N 79, 14 апреля 2003 года N 73, 1 июля 2004 года N 82, 17 сентября
2004 года N 167)

Статья 123. Отчетный налоговый период, сроки отчетности и уплаты налога на

добавленную стоимость

1. Отчетным налоговым периодом при исчислении налога считается один

календарный месяц. Налогоплательщики сами исчисляют налог согласно статье
120 настоящего Кодекса и до истечения 1 месяца после окончания налогового
периода представляют органам Налоговой службы отчеты по НДС по
установленной форме.

2. К 25 числу месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, налог
должен быть уплачен.

3. В случае, когда облагаемый субъект не может получить оплату в полном
размере или получает ее частично и данная поставка рассматривается как
безнадежный долг, то:

1) облагаемый субъект может востребовать сумму налога, подлежащего зачету, в
одном из любых налоговых периодов, но не ранее 12 месяцев по истечении
налогового периода, с момента начисления НДС с поставки;

2) суммой налога, подлежащей зачету, является сумма НДС, взимаемая согласно
статье 119 в отношении поставки, относящейся к разнице непогашенной суммы
безнадежного долга.

4. В случае получения оплаты облагаемым субъектом после разрешения зачета

по НДС безнадежного долга в соответствии с частью 3 настоящей статьи оплата,

произведенная покупателем после произведения расчета по зачету, последующая
облагаемая поставка рассматривается с момента получения данной оплаты.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 13 июля 1999 года N 71, 27
ноября 1999 года N 130, 2 марта 2001 года N 26, 14 апреля 2003 года N 73, 28
августа 2003 года N 200)

Статья 124. Право на зачет налога
Для получения права на зачет налога в отношении любой поставки или импорта
приобретенных материальных ресурсов, облагаемые субъекты обязаны
представить любые доказательства того, что:

1) товары и услуги были поставлены в адрес облагаемого субъекта или
импортированы облагаемым субъектом;

2) облагаемому субъекту была выдана счет-фактура по НДС установленного
образца в отношении этой поставки или им был уплачен налог.

(В редакции Законов КР от 13 июля 1999 года N 71, 28 августа 2003 года N 200)
Статья 125. Порядок зачета налога на добавленную стоимость при переплате
Если сумма налога, подлежащего зачету, взимаемая с облагаемого субъекта,
превышает за определенный налоговый период сумму налога за поставки

согласно статьи 121 настоящего Кодекса, то переплата налога подлежит зачету в
следующем налоговом периоде.

Статья 126. Порядок учета переплаты по налогу на
на добавленную стоимость

Если облагаемый субъект имеет налоговую задолженность перед бюджетом по
другим видам налогов, то имеющаяся переплата по НДС, подлежащая зачету,

согласно статье 125, может быть использована для уплаты других видов налогов.
Статья 127.
127. Облагаемые субъекты
Субъект становится облагаемым, если он зарегистрирован или ему предъявлено
требование о регистрации как плательщику налога на добавленную стоимость в
соответствии со статьей 128 настоящего Кодекса.

Статья 129. Регистрац ия плательщиков
плательщиков по налогу на добавленную стоимость
1. При регистрации субъекта как плательщика НДС Комитет по доходам при

Министерстве финансов Кыргызской Республики обязан выдать регистрационное
свидетельство, в котором указываются:

1) имя, юридический адрес облагаемого субъекта и другие необходимые данные;
2) дата вступления в силу регистрации;

3) идентификационный налоговый код налогоплательщика.

2. Комитет по доходам при Министерстве финансов Кыргызской Республики имеет
право зарегистрировать субъект как плательщика налога на добавленную

стоимость в случае, если субъект не обращался с заявлением о регистрации, при
доказательстве Комитетом по доходам при Министерстве финансов Кыргызской
Республики, что данный субъект должен быть зарегистрирован.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 28 августа 2003 года N 200)
Глава 25

Определение поставок товаров, работ и услуг
Статья 131. Поставки товаров, работ и услуг
1. Снабжение электроэнергией, газом, теплом, рефрижераторными и
кондиционерными услугами относится к поставке товаров.

2. Выполненные работы или оказанные услуги, связанные с поставкой товаров,
являются частью поставки товаров.

3. Выполненные работы или оказанные услуги, связанные с импортом или
экспортом товаров, являются частью импорта или экспорта товаров.

4. Поставка товаров, связанная с выполнением работ или оказанием услуг,
является частью выполненных работ или оказанных услуг.

5. Поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг, осуществляемые в
нарушение законодательства Кыргызской Республики, облагаются налогом на
добавленную стоимость как обычная поставка.

(В редакции Закона КР от 27 декабря 1996 года N 66)
Статья 133. Передача права на осуществление экономической деятельности
Если облагаемый субъект передает право на осуществление экономической

деятельности или ее части и данный субъект облагается налогом в отношении

этой деятельности на момент передачи, данная передача не является поставкой
товаров, работ или услуг согласно настоящему разделу Кодекса, если в случаях
когда:

1) субъект, которому передается право на осуществление экономической

деятельности или ее части, является облагаемым субъектом или становится
таковым в момент передачи права;

2) субъект, которому передается право на осуществление экономической

деятельности и который после передачи продолжает осуществлять данную
экономическую деятельность.

Статья 134. Дата налогового обязательства
Дата налогового обязательства возникает с даты поставки. Датой поставки

является день отгрузки товаров, выполнения работ или оказания услуг, если это
не противоречит частям 2, 3 или 4 настоящей статьи.

1) Для товаров датой поставки является день отгрузки товара потребителю. При
поставке недвижимости датой поставки является момент ее передачи

потребителю. Уплата НДС осуществляется согласно статье 123 настоящего
Кодекса;

2) Для выполненных работ или оказанных услуг датой поставки является дата,
когда вся работа завершена или услуги оказаны.

2. Если счет-фактура по НДС выписана или же получена любая оплата до

момента осуществления поставки, то датой налогового обязательства является

дата выписки счет-фактуры по НДС или дата получения оплаты в зависимости от
того, что имеет место ранее.

3. Если товары, работы или услуги поставляются в течение продолжительного

времени (более года), в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), то
датой налогового обязательства является дата выписки и регулярная передача
счетов-фактур по НДС или дата получения каждого регулярного платежа в
зависимости от того, что имеет место ранее.

4. Для выполненных строительно-монтажных работ датой поставки является дата,
когда работа завершена и оплачена.

(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 13 июля 1999 года N 71, 14
июня 2003 года N 107)

Статья 136. Место поставки работ или услуг
1. Местом поставки работ или услуг признается:

а) местонахождение земельной собственности и недвижимого имущества, если
работы (услуги) связаны непосредственно с этой земельной собственностью и

имуществом. К таким работам относятся строительные, строительно-монтажные,

ремонтные, реставрационные работы, работы по озеленению и подобные услуги;
б) место фактического осуществления работ (услуг), если они связаны с
движимым имуществом;

в) место фактического осуществления услуг, если они оказываются в сфере

здравоохранения, культуры, искусства, научных исследований, образования,
физической культуры и спорта;

г) место экономической деятельности покупателя услуг, если местонахождением
покупателя этих услуг является одно государство, а продавца - другое.
Положения подпункта "г" применяются в отношении работ и услуг:

- по передаче в собственность или переуступке патентов, лицензий, торговых
марок, авторских прав или иных аналогичных прав;

- консультационных, юридических, инжиниринговых, рекламных, а также услуг по
обработке информации об иных аналогичных услугах (для целей применения
настоящего положения к инжиниринговым услугам относятся: инженерно-

консультационные услуги по подготовке процесса производства и реализации
продукции промышленных, сельскохозяйственных и других объектов,

предпроектные и проектные услуги, подготовка технико-экономических

обоснований, бизнес-планов, проектно-конструкторские разработки, технические
испытания и анализ и подобные услуги);

- к услугам по обработке информации относятся услуги по осуществлению сбора и
обобщения, систематизации информационных массивов и предоставлению в

распоряжение пользователя результатов обработки информации, в том числе с
использованием Интернета;

- по предоставлению персонала, в случае если персонал работает в месте
экономической деятельности покупателя;

- по сдаче в аренду движимого имущества (за исключением транспортных средств
транспортных предприятий);

- услуг агента, привлекающего от имени основного участника контракта лицо для
выполнения услуг, предусмотренных подпунктом "г";

д) место реализации работ (услуг), не предусмотренных в подпунктах "а"-"г",

являющееся местом осуществления экономической деятельности, облагаемого
субъекта, выполняющего эти работы (услуги).

2. Для целей подпункта "г" части первой настоящей статьи, в случае если

получатель работ, услуг имеет более одного места экономической деятельности,
местом поставки считается место, где такие работы, услуги используются.".
(В редакции Закона КР от 1 июля 2004 года N 82)
Глава 26

Освобожденные поставки и поставки с нулевой
нулевой ставкой налога
Статья 138. Освобожденные поставки
Поставка является освобожденной согласно настоящему Кодексу в том случае,
если она является одним из видов поставок, описанных в статьях 139-146.

Статья 139. Поставки, связанные с землей, сельскохозяйственной
сельскохозяйственной продукцией и

зданиями

1. Поставка жилых сооружений или аренда жилых помещений является
освобожденной поставкой, за исключением:

1) сдачи в аренду помещений гостиничного типа, пансионатов, здравниц для
отдыха и лечения;

2) сдачи в аренду сооружений для парковки или стоянки легковых и других
автомобилей.

2. Поставка земли является освобожденной поставкой, за исключением случаев
сдачи ее в аренду для парковки или стоянки транспортных средств.

3. Поставка сельскохозяйственным производителем сельскохозяйственной
продукции собственного производства, а также поставка сельским

товаропроизводителем продуктов переработки выращенной им самим

сельскохозяйственной продукции являются поставками, освобожденными от НДС.
(В редакции Законов КР от 27 декабря 1996 года N 66, 19 декабря 1997 года N 91,
14 апреля 2003 года N 73, 1 февраля 2006 года N 32)

Статья 143143-1. Коммунальные услуги, оказываемые населению
Оказание коммунальных услуг населению (электроэнергия, газ, радио,

телеантенна, горячая и холодная вода, отопление и др.) является поставкой,
освобожденной от НДС.

(В редакции Закона КР от 27 декабря 1996 года N 66)
Статья 148. Освобождение от уплаты НДС основных средств, ввозимых на

таможенную территорию Кыргызской Республики

1. Освобождаются от уплаты НДС основные средства, ввозимые на таможенную
территорию Кыргызской Республики, в том числе по договорам финансовой

аренды (лизинга), хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в качестве
плательщика НДС, непосредственно для собственных производственных целей
(за исключением товаров, классифицируемых в соответствии с Товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского

Экономического Сообщества в товарной позиции 8702 (микроавтобусы), 8703 и
группы 94.

2. Ввоз основных средств, предусмотренных частью первой настоящей статьи,
осуществляемый сельскохозяйственными производителями, в том числе по

договорам финансовой аренды (лизинга), непосредственно для собственных

производственных целей освобождается от уплаты НДС независимо от факта
регистрации этого хозяйствующего субъекта в качестве плательщика НДС.

3. В случае отчуждения основных средств, указанных в настоящей статье по

истечении 12 месячного периода со дня условного выпуска, такое отчуждение
считается поставкой, и уплата НДС осуществляется в налоговый орган.

4. В случае отчуждения основных средств, указанных в настоящей статье до

истечения 12 месячного периода со дня условного выпуска, такое отчуждение
является облагаемым импортом и условно начисленная сумма НДС и пеня

уплачиваются таможенному органу. Пеня исчисляется таможенным органом со

дня, следующего за днем условного выпуска, по день исполнения обязанности по
уплате НДС, по ставкам, установленным таможенным законодательством
Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 3 июня 2006 года N 89)
Статья 149. Поставки с нулевой налоговой ставкой
Облагаемая поставка имеет нулевую ставку налога, если она является одной из
разновидностей поставок, согласно статьям 150-151 настоящего Кодекса.
(В редакции Закона КР от 27 ноября 1999 года N 130)
Статья 150. Экспорт
Экспорт товаров, работ и услуг является поставкой с нулевой ставкой НДС, за

исключением экспорта золотого сплава и аффинированного золота.

(В редакции Законов КР от 13 июля 1999 года N 71, 27 ноября 1999 года N 130, 20
сентября 2000 года N 76, 1 июля 2004 года N 82)

Статья 150150-2. Переработка товаров, помещенных под таможенные режимы

"Переработка товаров на таможенной территории" и "Переработка товаров под
таможенным контролем"

Услуги по переработке товаров, ввезенных на таможенную территорию

Кыргызской Республики и помещенных под таможенные режимы "Переработка
товаров на таможенной территории" и "Переработка товаров под таможенным
контролем", являются поставкой с нулевой ставкой НДС.
(В редакции Закона КР от 1 июля 2004 года N 82)
Глава
Глава 28

Порядок уплаты, отчета и возмещения налога на добавленную стоимость
Статья 156. Счет-фактура налога на добавленную стоимость и документация

1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, облагаемый субъект,

осуществляющий облагаемую поставку, а также Государственная комиссия при
Правительстве Кыргызской Республики по государственным закупкам и

материальным резервам и Управление драгоценных металлов при Министерстве

финансов Кыргызской Республики, обязан представлять получателю счет-фактуру
НДС на данную поставку.

2. Форма счета-фактуры НДС разрабатывается Государственной налоговой
инспекцией при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

3. Плательщики НДС обязаны регулярно заносить в специальные книги учета и
хранить все данные по счетам-фактурам на все совершенные сделки купли-

продажи. Суммы НДС, внесенные в такие книги, должны соответствовать суммам,
содержащимся в отчетах по уплате НДС.

4. При осуществлении продажи за наличный расчет с пунктов розничной продажи
счет-фактура НДС не требуется, если соблюдены следующие условия:

1) зарегистрированный субъект должен иметь кассовый аппарат, кассовую книгу и
другие виды отчетности в каждом пункте продажи для внесения всех данных по
торговым операциям, проводимым на момент получения наличности и

осуществления платежей, а в конце дня подсчитывать баланс между денежными
поступлениями и платежами;

2) в конце каждого дня вносить в соответствующие книги отчета данные по налогу,
взимаемому с осуществленных поставок, и налогу за приобретаемые
материальные ресурсы, указанные в счетах-фактурах;

3) если выполненные работы или оказанные услуги произведены за наличный

расчет, счет-фактура должна составляться до или в момент получения наличных
денег.

5. Счет-фактура по НДС на экспортные товары должна включать:
1) запись о том, что счет-фактура относится к экспорту;
2) пункт назначения экспорта.

(В редакции Закона КР от 17 сентября 2004 года N 167)
Статья 158. Налоговый период налога на добавленную стоимость
1. За исключением случаев, регулируемых настоящим Кодексом, налоговым

периодом НДС считается период в один месяц, который начинается с первого
числа этого месяца.

2. Если облагаемый субъект впервые зарегистрирован как налогоплательщик
НДС, налоговый период начинается с даты выдачи регистрационного
свидетельства согласно статье 129.

3. В месяц аннулирования регистрации облагаемого субъекта налоговый период
НДС начинается с первого дня данного месяца и заканчивается в день
аннулирования регистрации.

РАЗДЕЛ VII

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Статья 173. Земельный налог
Земельный налог - форма обязательной ежегодной платы в республиканский и
местные бюджеты за право пользования земельным участком.
(В редакции Закона КР от 13 июля 1999 года N 71)
Статья 174. Объекты земельного налога
1. Объектом налогообложения являются земельные участки.

2. Налогообложению подлежат сельскохозяйственные угодья и земли:
1) населенных пунктов;

2) промышленности, транспорта, связи, иного назначения, включая земли
оборонного назначения;

3) природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного
назначения;

4) лесного фонда;

5) водного фонда;
6) запаса.

Статья 175. Плательщики земельного налога
Плательщиками земельного налога являются землепользователи независимо от
форм собственности, право землепользования которых удостоверено

специальным документом установленного образца "государственным актом,

временным удостоверением, свидетельством на право пользования земельным
участком или долей".

Статья 177. Ставки земельного налога
1. Базовые ставки земельного налога и порядок его уплаты принимаются
ежегодно по представлению Правительства Кыргызской Республики

Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики отдельным
законом и одобряются Собранием народных представителей Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики.

2. Порядок и условия взимания налога за пользование земельными участками,

предоставленными другим государствам, определяются по соглашению между
Кыргызской Республикой и соответствующими государствами с последующим
утверждением Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.

3. Для населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий, отнесенных

Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики к

высокогорным и отдаленным, при уплате земельного налога устанавливаются

льготы в размере 50 процентов от базовой ставки земельного налога для данного
района.

Статья 178. Налог на земли, предоставленные в аренду
За земли, предоставленные в аренду, земельный налог уплачивается

арендодателем по ставкам в соответствии со статьей 177 настоящего Кодекса.
Статья 179. Сроки уплаты земельного
земельного налога
1. Годовая сумма земельного налога за право пользования

сельскохозяйственными угодьями уплачивается землепользователями в размере
10 процентов - до 25 июня, в размере 35 процентов - до 25 сентября и в размере
55 процентов - до 25 декабря текущего года.

2. Годовая сумма земельного налога за право пользования землями населенных
пунктов и землями несельскохозяйственного назначения уплачивается

землепользователями равными долями не позднее 20 числа каждого месяца.
3. Годовая сумма земельного налога за право пользования приусадебными

земельными участками, предоставленными гражданам в городской и сельской
местностях, уплачивается до 1 сентября текущего года.
(В редакции Закона КР от 13 июля 1999 года N 71)

Статья 180. Освобождение от уплаты земельного
земельного налога
Не подлежат налогообложению:

1) земли заповедников, резерваторов, природных, национальных и

дендрологических парков, ботанических и зоологических садов, заказников,
памятников природы, объектов историко-культурного назначения,

нераспределенные земли запаса, занятые полосой слежения вдоль

государственной границы, земли общего пользования населенных пунктов,

занятые защитными лесонасаждениями, водного и лесного фондов, земли путей
сообщения, продуктопроводов, линий связи и электропередачи, а также

земельные полосы вдоль дорог и сооружений, вводимых с целью поддержания в
эксплуатационном состоянии указанных объектов, за исключением

предоставленных для сельскохозяйственного использования или иной
предпринимательской деятельности;
2) земли кладбищ;

3) скотопрогонов и скотоостановочных площадок;

4) земли предприятий, организаций и учреждений, финансируемых за счет
бюджета;

5) земли организаций инвалидов, участников войны и приравненных к ним лиц,
благотворительных организаций и исправительно-трудовых учреждений
Министерства юстиции Кыргызской Республики;
6) земли общества слепых и глухих;

7) земли предприятий, учреждений, организаций, а также граждан, получивших

для сельскохозяйственных нужд нарушенные земли (требующие рекультивации),
на срок, устанавливаемый местными кенешами.

(В редакции Законов КР от 13 июля 1999 года N 71, 28 августа 2003 года N 200)
Статья 181. Льготы по земельному налогу
1. Освобождаются от уплаты земельного налога за пользование приусадебными
участками, участками садоводческих дачных товариществ:

1) инвалиды и участники Гражданской, Великой Отечественной войн,

военнослужащие, принимавшие участие по межгосударственным соглашениям в
войне в Афганистане и в других странах, участники ликвидации аварии

Чернобыльской АЭС, а также инвалиды с детства, инвалиды I и II группы и лица,
имеющие почетные звания;

2) члены семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов,
погибших или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей
(дети до совершеннолетия);

3) мужчины и женщины, достигшие пенсионного возраста;

4) многодетные семьи, имеющие 4 и более несовершеннолетних детей.

2. По решению местных кенешей предоставляются льготы по уплате земельного
налога в виде полного или частичного освобождения на определенный срок:

1) землепользователю, у которого часть земель входит в охранные, санитарные,
прибрежные, водоохранные зоны, в зависимости от степени ограничения
хозяйственной деятельности;

2) в случаях, когда землепользователь понес материальные убытки вследствие
стихийных и иных бедствий, сроком до 3 лет.

(В редакции Закона КР от 27 декабря 1996 года N 66)
РАЗДЕЛ VIII

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ (В редакции Закона КР от 7 апреля 1997 года N 20)
Глава 32

Виды местных налогов и сборов
Статья 189. Сбор за вывоз мусора с территорий населенных пунктов
1.

Плательщиками

(владельцы строений).

сбора

являются

юридические

и

физические

лица

2. Размер ставки сбора определяется в городах и районах решениями местных
кенешей, в поселках, селах и аилах - на собраниях и сходах граждан в
зависимости от закрепленной площади и численности работающих на

предприятии (для юридических лиц), размера строений, числа жителей дома (для
физических лиц), но не более 25 процентов размера минимальной месячной

заработной платы и уплачивается в соответствующий бюджет один раз в год до 1
апреля текущего года.
Комментарий:

1. Плательщиками сбора являются юридические и физические лица владельцы

строений и квартир. Важно отметить, что законодатель определил плательщиками

сбора не собственников строений, а владельцев. Поэтому, в случае передачи
строений в аренду, плательщиками сбора являются арендаторы, которые по

договору аренды имеют право временного владения и пользования строением.
2. Ставка сбора определяется для юридических лиц - в зависимости от

занимаемой площади и численности работающих на предприятии, для граждан из расчета численности проживающих в доме, но не более 25% размера
минимальной месячной заработной платы.

Уплата сбора производится налогоплательщиком самостоятельно один раз в год
до 1 апреля.

В г. Бишкек данный сбор был введен Постановлением Бишкекского городского

кенеша депутатов 23 мая 1997 года N 80 и взимается только с юридических лиц в
размере 25% от минимальной заработной платы с каждого работника. Особый

порядок взимания данного сбора определен для рынков и мини-рынков: 25% от

минимальной заработной платы за количество торговых мест согласно проекта.
Статья 195. Налог за оказание платных услуг населению и с розничных продаж
1. Плательщиками налога являются юридические и физические лица.

2. Ставка налога устанавливается местными кенешами от стоимости оказанных
услуг населению, от товарооборота розничной торговли в размере до 4
процентов.

3. Сумма налога перечисляется в соответствующий бюджет до 20 числа месяца,
следующего за отчетным.

(В редакции Законов КР от 2 марта 2001 года N 26, 7 декабря 2001 года N 106)
Статья 196. Налог на недвижимое имущество
1. Налог на недвижимое имущество является местным ежегодным налогом и

устанавливается во всех городах, пригородных и курортных зонах Кыргызской
Республики.

2. Налог на недвижимое имущество вводится на территории города, пригородных
зон и на территории оздоровительных учреждений в курортных зонах решением
городского (местного) кенеша.

3. Налог на недвижимое имущество полностью поступает в бюджет

соответствующего города, населенного пункта Кыргызской Республики.
(В редакции Закона КР от 30 апреля 2003 года N 90)

Статья 196196-2. Плательщики налога на недвижимое имущество
1. Плательщиками налога на недвижимое имущество являются физические и
юридические лица, в том числе международные организации, а также их
обособленные подразделения, образованные в соответствии с

законодательством иностранных государств, имеющие в собственности

недвижимое имущество на территории городов Кыргызской Республики.
2. При сдаче в аренду недвижимого имущества (его части) организаций,

финансируемых за счет средств государственного бюджета, плательщиком
налога на недвижимое имущество является арендатор. При этом налог на

недвижимое имущество взимается и перечисляется в бюджет организацией,
сдающей это имущество (его часть) в аренду.

3. Если собственника недвижимого имущества невозможно определить или
установить его местонахождение, плательщиком налога на недвижимое

имущество является физическое или юридическое лицо, занимающее это
имущество или пользующееся этим имуществом.

(В редакции Закона КР от 30 апреля 2003 года N 90)
Статья 196196-3. Объект налогообложения
1. Объектом налогообложения является недвижимое имущество.

2. К объектам налогообложения относятся жилые дома, квартиры, пансионаты,
дома отдыха, санатории, курорты, производственные, административные,

промышленные и другие здания и сооружения, за исключением многолетних
насаждений и недвижимого имущества, не являющегося объектом
налогообложения.

3. Перечень объектов недвижимого имущества, не являющегося объектом

налогообложения, утверждается Законодательным собранием Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 30 апреля 2003 года N 90)
Статья 196196-9. Уплата налога на недвижимое имущество
1. Налогоплательщик обязан уплатить налог на недвижимое имущество двумя
равными платежами в срок до 31 мая и до 30 ноября текущего года.

2. Если обязательство по уплате налога на недвижимое имущество в течение
налогового года составляет менее двенадцати месяцев, сумма налога на

недвижимое имущество рассчитывается пропорционально количеству полных
месяцев, в течение которых это обязательство действует.".
(В редакции Закона КР от 30 апреля 2003 года N 90)
Глава 33

Налог с владельцев транспортных средств
Статья 197. Плательщики
Плательщики налога
Плательщиками налога являются граждане республики, иностранные граждане и
лица без гражданства, имеющие в собственности транспортные средства
(автомобили, мотоциклы) и другие самоходные машины и механизмы.

г. Бишкек от 12 июля 2004 года N 87
ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Введен в действие Законом КР от 12 июля 2004 года N 88)
(извлечения)

Принят Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 13
апреля 2004 года

Глава 16

Переработка на таможенной территории
Статья
Статья 113. Содержание таможенного режима
1. Переработка на таможенной территории - таможенный режим, при котором

ввезенные товары используются на таможенной территории Кыргызской

Республики в течение установленного срока (срока переработки товаров) для

целей проведения операций по переработке товаров с условным освобождением

от уплаты таможенных пошлин, налогов при условии вывоза продуктов

переработки с таможенной территории Кыргызской Республики в определенный
срок.

2. В отношении ввезенных товаров, помещаемых под таможенный режим
переработки на таможенной территории, применяются все запреты и

ограничения, установленные в соответствии с законодательством Кыргызской

Республики о государственном регулировании внешнеторговой деятельности.
Статья 114. Условия помещения
помещения товаров под таможенный режим
1. При помещении товаров под таможенный режим переработки на таможенной

территории, таможенным органом заводится контрольное дело в соответствии со
статьей 119 настоящего Кодекса.

2. Переработка на таможенной территории допускается, если таможенные органы
могут идентифицировать иностранные товары в продуктах переработки, за

исключением случая, когда таможенный режим завершается вывозом продуктов
переработки, полученных в результате переработки товаров, эквивалентных
иностранным, в соответствии со статьей 122 настоящего Кодекса.

3. Таможенный режим переработки на таможенной территории может быть

заявлен любым заинтересованным лицом, которое может выступать в качестве
декларанта в соответствии со статьей 286 настоящего Кодекса.

4. Под таможенный режим переработки на таможенной территории могут
помещаться товары, ранее помещенные под иные таможенные режимы.

Статья 115. Идентификация иностранных товаров в продуктах переработки
1. Требования в отношении идентификации товаров для переработки на

таможенной территории устанавливаются инструкцией Министерства финансов
Кыргызской Республики.

2. По запросу заинтересованного лица и с согласия таможенного органа
идентификация для таможенных целей может быть обеспечена путем

представления подробных сведений о сырье, материалах и комплектующих,
используемых в производстве, а также технологии производства продуктов
переработки или путем осуществления таможенного контроля во время
проведения операций по переработке.

Статья 116. Операции по переработке товаров
Операции по переработке товаров включают:

1) собственно переработку и обработку товаров;

2) изготовление новых товаров, включая монтаж, сборку или разборку товаров;
3) ремонт товаров, включая их восстановление, приведение в порядок, замену
составных частей;

4) использование в качестве сырья товаров, которые содействуют производству

продуктов переработки или облегчают его, даже если эти товары полностью или
частично потребляются в процессе переработки.
Статья 117. Срок переработки товаров
товаров
1. Срок переработки товаров на таможенной территории устанавливается

таможенным органом и не может быть более одного года, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи.

2. Течение срока переработки начинается со дня помещения товаров под

таможенный режим переработки на таможенной территории, а при ввозе товаров
отдельными товарными партиями, - со дня помещения первой партии товаров.
3. При установлении срока переработки товаров на таможенной территории

учитывается продолжительность процесса переработки товаров и распоряжения
продуктами переработки.

4. По мотивированному запросу заинтересованного лица таможенный орган

устанавливает более продолжительный срок, чем предусмотренный пунктом 1
настоящей статьи, либо продлевает ранее установленный срок. Более

продолжительный срок переработки устанавливается, если технологический

процесс переработки длится более одного года. Установленный срок переработки
товаров на таможенной территории продлевается, если лицо, в отношении

которого заведено контрольное дело, без нарушения требований и условий,

установленных настоящей главой, не может завершить таможенный режим в
установленные сроки по причинам, не зависящим от него.
5. Предельный срок переработки составляет два года.

Статья 118. Нормы выхода
выхода продуктов переработки в таможенных целях

1. Норма выхода (количество или процентное содержание продуктов переработки,
образовавшихся в результате переработки определенного количества

иностранных товаров) устанавливается или согласовывается таможенным

органом при заведении контрольного дела на переработку с учетом фактических
условий, при которых она осуществляется.

2. Описание, качество и количество продуктов переработки точно определяется
после установления или согласования нормы выхода.

3. В случаях, когда операции по переработке относятся к товарам, имеющим
практически постоянные характеристики, обыкновенно осуществляются в

соответствии с четко определенными техническими условиями и ведут к выпуску
продуктов переработки неизменного качества, таможенным органом
устанавливаются стандартные нормы выхода.

4. При установлении норм выхода таможенным органом учитываются заключения
экспертных организаций, основанные на конкретном технологическом процессе
переработки.

Статья 119. Контрольное дело на переработку
переработку товаров
1. Контрольное дело на переработку товаров заводится таможенным органом в
отношении отечественного лица, если к товарам может быть применен

таможенный режим переработки на таможенной территории в соответствии со
статьей 114 настоящего Кодекса.
2. Контрольное дело содержит:

описание, качество и количество иностранных товаров и продуктов их
переработки;

операции по переработке товаров и способы, которыми они совершаются;
норму выхода;

срок переработки.

3. Контрольное дело на переработку действует в течение установленного срока
переработки товаров.

4. Контрольное дело на переработку в течение срока его действия может быть

применено в отношении другого отечественного лица, при условии, что это лицо

берет на себя обязательства по дальнейшему соблюдению условий таможенного

режима переработки на таможенной территории перед таможенными органами. В
указанном случае лицо, в отношении которого первоначально заведено

контрольное дело на переработку, должно представить таможенному органу отчет

о выполнении условий таможенного режима за период, когда это лицо

использовало товары в соответствии с таможенным режимом, а также уплатить

таможенные платежи, если за этот период наступили события, влекущие за собой

обязанность уплаты таможенных платежей в соответствии с настоящим Кодексом.
Статья 120. Отходы и остатки
В отношении отходов, образовавшихся в результате переработки, а также

остатков не переработанных ввезенных иностранных товаров подлежат уплате
таможенные пошлины, налоги, как если бы они были ввезены на таможенную

территорию Кыргызской Республики в этом состоянии, за исключением случаев,

когда указанные отходы и остатки вывезены за пределы таможенной территории
Кыргызской Республики или переработаны в состояние, не пригодное для их
дальнейшего коммерческого использования.

Статья 121. Завершение таможенного режима
Не позднее дня истечения срока переработки на таможенной территории,

установленного в соответствии со статьей 117 настоящего Кодекса, продукты
переработки должны быть вывезены за пределы таможенной территории
Кыргызской Республики.

Если продукты переработки вывозятся за пределы таможенной территории
несколькими партиями, окончательная выверка соответствия количества

продуктов переработки, указанных в контрольном деле, может производиться

периодически после вывоза продуктов переработки, но не реже, чем один раз в

три месяца и не позднее, чем в течение 30 дней со дня вывоза последней партии
товаров. Если в результате такой выверки лицо, в отношении которого заведено
контрольное дело на переработку на таможенной территории, должно уплатить
таможенные пошлины, налоги, пени на суммы этих таможенных платежей не

начисляются, если их уплата производится не позднее 10 рабочих дней со дня
принятия решения таможенным органом о необходимости уплаты указанных
сумм.

Статья 122. Эквивалентная компенсация

1. С разрешения таможенных органов иностранные товары, помещенные под

таможенный режим переработки на таможенной территории, могут быть заменены
другими товарами, если они совпадают по своему описанию, качеству и

техническим характеристикам с иностранными товарами (эквивалентная
компенсация).

2. Продукты, полученные в результате переработки эквивалентных товаров,
рассматриваются в качестве продуктов переработки иностранных товаров в
соответствии с положениями настоящей главы.

3. Эквивалентные товары в таможенных целях имеют статус иностранных

товаров, а товары, которыми они замещаются, - статус, в котором находились
эквивалентные товары.

4. Если эквивалентная компенсация разрешается, вывоз продуктов переработки
допускается до ввоза товаров для переработки на таможенной территории при
условии наличия контрольного дела на переработку. Таможенные органы
устанавливают срок для ввоза иностранных товаров.

Статья 123. Особенности применения таможенного режима переработки на

таможенной территории
1. При применении условного освобождения от уплаты таможенных пошлин,
налогов в случаях неосуществления вывоза продуктов переработки в

установленные сроки, уплачиваются суммы таможенных пошлин, налогов,

которые подлежали бы уплате, если бы товары при их ввозе были заявлены к

выпуску для свободного обращения, а также проценты с них по учетным ставкам
Национального Банка Кыргызской Республики, как если бы в отношении

указанных сумм была предоставлена отсрочка при помещении товаров под
таможенный режим переработки на таможенной территории.

2. По запросу заинтересованного лица применение условий таможенного режима
переработки на таможенной территории допускается в отношении товаров,

выпущенных для свободного обращения. В указанном случае таможенные органы
осуществляют возврат уплаченных при ввозе товаров сумм таможенных пошлин,
налогов, если продукты переработки вывозятся в течение одного года со дня
выпуска иностранных товаров для свободного обращения при условии, что

товары могут быть идентифицированы таможенными органами, а также при
соблюдении иных требований и условий, установленных настоящей главой.

Положения настоящего пункта могут быть также применены при вывозе продуктов
переработки товаров, эквивалентных иностранным товарам, ввезенным на
таможенную территорию Кыргызской Республики.

Статья 124. Ответственность за несоблюдение условий таможенного режима
Ответственность за несоблюдение условий таможенного режима, а также

ответственность за уплату таможенных платежей в соответствии с пунктом 3
статьи 221 настоящего Кодекса, несет лицо, в отношении которого заведено
контрольное дело на переработку на таможенной территории.

Если контрольное дело на переработку на таможенной территории применено в
отношении другого лица в соответствии с пунктом 6 статьи 119 настоящего

Кодекса, ответственность за несоблюдение условий таможенного режима со дня
разрешения таможенного органа на такую передачу несет указанное лицо.
Глава 17

Переработка под таможенным контролем
Статья 125. Содержание таможенного
таможенного режима
Переработка под таможенным контролем - таможенный режим, при котором

иностранные товары подвергаются операциям по переработке на таможенной

территории Кыргызской Республики без уплаты таможенных пошлин, налогов и
без применения нетарифных мер регулирования, с последующим выпуском
продуктов переработки для свободного обращения.

Статья 126. Условия помещения товаров под таможенный режим
1. При помещении товаров под таможенный режим переработки под таможенным
контролем, таможенным органом заводится контрольное дело в соответствии со
статьей 129 настоящего Кодекса.

2. Переработка под таможенным контролем допускается, если:

таможенные органы могут идентифицировать иностранные товары в продуктах
переработки;

продукты переработки не могут быть восстановлены в первоначальном состоянии
экономически выгодным способом.

Таможенный режим переработки под таможенным контролем может быть заявлен
любым заинтересованным лицом, которое может выступать в качестве

декларанта в соответствии со статьей 286 настоящего Кодекса, в том числе не
являющимся собственником товара.

3. Под таможенный режим переработки под таможенным контролем могут
помещаться товары, ранее помещенные под иные таможенные режимы.
Статья 127. Операции по переработке товаров
Операции по переработке товаров при таможенном режиме переработки под
таможенным контролем включают:

1) собственно переработку или обработку товаров;

2) изготовление товаров, включая монтаж, сборку или разборку товаров.
Статья 128. Срок переработки товаров
1. Срок переработки товаров под таможенным контролем устанавливается
таможенным органом и не может быть более двух лет.

Течение срока переработки начинается со дня помещения товаров под

таможенный режим переработки под таможенным контролем, а при ввозе товаров
отдельными товарными партиями, - со дня помещения первой партии товаров.
2. При установлении срока переработки товаров под таможенным контролем
учитывается продолжительность процесса переработки товаров.

3. По мотивированному запросу заинтересованного лица установленный срок
переработки товаров под таможенным контролем продлевается, если лицо, в

отношении которого заведено контрольное дело на переработку, без нарушения
требований и условий, установленных настоящей главой, не может завершить
действие таможенного режима в установленные сроки по причинам, не
зависящим от него.

Статья 129. Контрольное дело по переработке товаров под таможенным
контролем

1. Контрольное дело на переработку товаров под таможенным контролем

заводится таможенным органом в отношении отечественного лица, если к

товарам может быть применен таможенный режим переработки под таможенным
контролем в соответствии со статьей 126 настоящего Кодекса.
2. Контрольное дело содержит:

описание, качество и количество иностранных товаров и продуктов их
переработки;

операции по переработке товаров и способы, которыми они совершаются;
норму выхода;

срок переработки.

3. Контрольное дело на переработку под таможенным контролем действует в
течение установленного срока переработки товаров.

4. Контрольное дело на переработку под таможенным контролем в течение срока
его действия может быть применено в отношении другого отечественного лица,
при условии, что это лицо берет на себя обязательства по дальнейшему

соблюдению условий таможенного режима переработки под таможенным

контролем перед таможенными органами. В указанном случае лицо, в отношении
которого первоначально заведено контрольное дело на переработку под

таможенным контролем, должно представить таможенному органу отчет о
выполнении условий таможенного режима за период, когда это лицо

использовало товары в соответствии с таможенным режимом, а также уплатить

таможенные платежи, если за этот период наступили события, влекущие за собой

обязанность уплаты таможенных платежей в соответствии с настоящим Кодексом.
Статья 130.
130. Отходы и остатки
В отношении отходов, образовавшиеся в результате переработки, а также

остатков, не переработанных ввезенных иностранных товаров подлежат уплате
таможенные пошлины, налоги, как если бы они были ввезены на таможенную

территорию Кыргызской Республики в этом состоянии, за исключением случаев,

когда указанные отходы и остатки вывезены за пределы таможенной территории
Кыргызской Республики или переработаны в состояние, непригодное для их
дальнейшего коммерческого использования.

Статья 131. Завершение таможенного режима
Таможенный режим переработки под таможенным контролем завершается

выпуском продуктов переработки для свободного обращения, либо помещением

их под иной таможенный режим. При выпуске для свободного обращения

продуктов переработки таможенные пошлины, налоги исчисляются исходя из
ставок, применимых к продуктам переработки. Таможенная стоимость и

количество продуктов переработки определяются на день их заявления к
таможенному режиму выпуску для свободного обращения.

Статья 132. Ответственность
Ответственность за несоблюдение условий таможенного режима
Ответственность за несоблюдение условий таможенного режима, а также

ответственность за уплату таможенных платежей в соответствии с пунктом 3
статьи 221 настоящего Кодекса, несет лицо, в отношении которого заведено
контрольное дело на переработку под таможенным контролем.
Глава 18

Переработка вне таможенной территории
Статья 133. Содержание таможенного режима
1. Переработка вне таможенной территории - таможенный режим, при котором

товары без применения к ним нетарифных мер регулирования используются вне
таможенной территории Кыргызской Республики с целью их переработки и

последующего помещения под иной таможенный режим продуктов переработки с

полным или частичным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов и
без применения к ним нетарифных мер регулирования в соответствии с

законодательством Кыргызской Республики о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности.

2. При вывозе товаров в соответствии с таможенным режимом переработки вне
таможенной территории освобождение от уплаты, возврат, либо возмещение
внутренних налогов не производятся.

Статья 134. Условия помещения товаров под таможенный режим
1. При помещении товаров под таможенный режим переработка вне таможенной

территории, таможенным органом заводится контрольное дело в соответствии со
статьей 138 настоящего Кодекса.

2. Для помещения товаров под таможенный режим переработки вне таможенной
территории товары должны иметь статус находящихся в свободном обращении.
3. Переработка вне таможенной территории допускается, если таможенные

органы могут идентифицировать вывезенные товары в продуктах переработки в
соответствии с требованиями и условиями, определяемыми инструкцией
Министерства финансов Кыргызской Республики.

4. Правительство Кыргызской Республики вправе устанавливать запреты и

ограничения на помещение определенных товаров под таможенный режим
переработки вне таможенной территории, исходя из защиты интересов
отечественных товаропроизводителей.

5. Таможенный режим переработки вне таможенной территории может быть

заявлен любым заинтересованным лицом, которое может выступать в качестве
декларанта в соответствии со статьей 286 настоящего Кодекса, в том числе не
являющимся собственником товара.

Статья 135. Операции по переработке товаров
1. Операции по переработке товаров включают:

1) собственно переработку и обработку товаров;

2) изготовление новых товаров, включая монтаж, сборку или разборку товаров;

3) ремонт товаров, включая их восстановление и приведение в порядок, замену
составных частей.

2. Правительство Кыргызской Республики вправе запрещать или ограничивать
проведение отдельных операций с определенными товарами в соответствии с
таможенным режимом переработки вне таможенной территории.
Статья 136. Срок переработки товаров
1. Срок переработки товаров вне таможенной территории устанавливается
таможенным органом и не может быть более двух лет.

Течение срока переработки начинается со дня помещения товаров под

таможенный режим переработки вне таможенной территории, а при вывозе

товаров отдельными товарными партиями, - со дня помещения первой партии
товаров.

2. При установлении срока переработки товаров вне таможенной территории

учитывается продолжительность процесса переработки товаров и их перевозки.

3. По мотивированному запросу заинтересованного лица установленный

таможенным органом срок переработки товаров вне таможенной территории

продлевается, если лицо, в отношении которого заведено контрольное дело на
переработку, без нарушения требований и условий, установленных настоящей
главой, не может завершить действие таможенного режима в установленные
сроки по причинам, не зависящим от него.

Статья 137. Нормы выхода продуктов переработки в таможенных целях
1. Таможенные органы устанавливают нормы выхода продуктов переработки,

если это будет признано необходимым для целей таможенного контроля либо
если это будет способствовать осуществлению операций по переработке.

2. Описание, количество, качество продуктов переработки точно определяются
после установления нормы выхода.

3. При установлении норм выхода таможенными органами учитываются

заключения экспертных организаций, основанные на конкретном технологическом
процессе переработки товаров.

Статья 138. Контрольное дело по переработке товаров вне таможенной

территории

1. Контрольное дело на переработку товаров вне таможенной территории

заводится таможенным органом в отношении отечественного лица, если к

товарам может быть применен таможенный режим переработки вне таможенной
территории в соответствии со статьей 134 настоящего Кодекса.
2. Контрольное дело содержит:

описание, качество и количество товаров и продуктов их переработки;

операции по переработке товаров и способы, которыми они совершаются;
норму выхода;

срок переработки.

3. Контрольное дело на переработку действует в течение установленного срока
переработки товаров.

Статья 139. Освобождение продуктов переработки от таможенных пошлин,

налогов

1. Полное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов

предоставляется в отношении продуктов переработки, если целью переработки
был гарантийный (безвозмездный) ремонт вывезенных товаров. В отношении
товаров, ранее выпущенных для свободного обращения на таможенной

территории Кыргызской Республики, полное освобождение от уплаты таможенных
пошлин, налогов не предоставляется, если при выпуске для свободного

обращения учитывалось наличие дефекта, являющегося причиной ремонта.

2. В остальных случаях в отношении продуктов переработки предоставляется
частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов, за
исключением акцизов в соответствии с настоящей статьей:

- основой для исчисления сумм таможенных пошлин, налогов при применении

адвалорных или комбинированных ставок таможенных пошлин, налогов является
стоимость операций по переработке товаров, определяемая как разность между
таможенной стоимостью ввезенных на таможенную территорию Кыргызской
Республики продуктов переработки и таможенной стоимостью товаров,

вывезенных на переработку. Основой для исчисления сумм таможенных пошлин,
налогов при применении специфических ставок таможенных пошлин, налогов

является количество продуктов переработки, приходящегося пропорционально на
стоимость операций по переработке. Методика определения количества товаров
для целей исчисления сумм таможенных пошлин, налогов, определяется
инструкцией Министерства финансов Кыргызской Республики;

- акцизы в отношении продуктов переработки подлежат уплате в полном объеме,
кроме случая, когда операцией по переработке является ремонт вывезенных

товаров. В указанном случае акцизы исчисляются в порядке, предусмотренном
вторым и третьим абзацами настоящего пункта.

Статья 140. Завершение таможенного режима
1. Не позднее дня истечения срока переработки вне таможенной территории,

установленного в соответствии со статьей 136 настоящего Кодекса, продукты
переработки должны быть заявлены к иному таможенному режиму.

2. С разрешения таможенного органа таможенный режим переработки вне

таможенной территории может быть завершен обратным ввозом (реимпортом)
товаров, вывезенных за пределы таможенной территории Кыргызской

Республики, либо помещением указанных товаров под иной таможенный режим с
соблюдением требований и условий, установленных настоящим Кодексом.

Изменение таможенного режима переработки вне таможенной территории на

иной таможенный режим не допускается, если в соответствии с действующим

законодательством Кыргызской Республики вывезенные товары или продукты их

переработки подлежат обязательному обратному ввозу. Изменение таможенного
режима переработки вне таможенной территории на иной таможенный режим
допускается без фактического представления товаров таможенному органу.

Статья 141. Ответственность за несоблюдение условий таможенного режима
Ответственность за несоблюдение условий таможенного режима, а также

ответственность за уплату таможенных платежей в соответствии с пунктом 3
статьи 221 настоящего Кодекса, несет лицо, в отношении которого заведено
контрольное дело на переработку.
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