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БУЙРУК 

ПРИКАЗ 

5 декабря 2017 года №_9-нпа                                                                                 г. Бишкек 

  

    

Об утверждении дополнительных национальных сборников цен на 

проектные и монтажные работы,  на эксплуатацию машин и 

автотранспортных средств, Сборника сметных норм затрат на 

строительство временных зданий и сооружений при производстве ре-

монтно-строительных работ, Сборника сметных норм 

дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных 

работ в зимнее время, Сборника сметных цен на тару,  упаковку и 

реквизит, Указания по применению Кыргызских единичных расценок 

на монтаж оборудования, Указания по применению Кыргызских 

единичных расценок на пусконаладочные работы, Указания по 

применению Кыргызских единичных расценок на ремонтно-

строительные работы, Указания по применению Кыргызских 

единичных расценок на  строительные работы  и специально 

строительные работы, общие указания по применению сборников цен 

на проектные работы 

  

На основании постановления Правительства Кыргызской Республики  

«О делегировании отдельных нормотворческих полномочий 

Правительства Кыргызской Республики ряду государственных органов 

исполнительной власти» от 15 сентября 2014 года № 530, в целях 

обеспечения системы сметных нормативов в соответствии с новыми 

требованиями рыночной экономики, соблюдения единого 

методологического подхода к определению сметной стоимости 

строительства, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые дополнительные национальные сборники  

цен на проектные и монтажные работы,  на эксплуатацию машин и 

автотранспортных средств, Сборника сметных норм затрат на 

строительство временных зданий и сооружений при производстве ре-

монтно-строительных работ, Сборника сметных норм дополнительных 

затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 

Сборника сметных цен на тару, упаковку и реквизит, Указания по 

применению Кыргызских единичных расценок на монтаж оборудования, 

Указания по применению Кыргызских единичных расценок на 
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пусконаладочные работы, Указания по применению Кыргызских 

единичных расценок на ремонтно-строительные работы, Указания по 

применению Кыргызских единичных расценок на  строительные работы  и 

специально строительные работы, общие указания на проектные работы. 

2. Заведующему  отделом анализа, ценообразования и внешних связей 

Г. Э. Асановой: 

 в течение трех дней со дня регистрации настоящего приказа 

принять меры по размещению приказа на официальном веб-сайте 

Правительства Кыргызской Республики и веб-сайте Государственного 

агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики; 

 в течение одного рабочего дня со дня официального опубликования 

направить копию приказа в двух экземплярах на государственном и 

официальном языках, в бумажном и электронном носителях, с указанием 

источника опубликования указанного нормативного правового акта, в 

Министерство юстиции Кыргызской Республики для государственной 

регистрации; 

 в течение одного рабочего дня со дня вступления приказа в силу 

копии приказа направить в Аппарат Правительства Кыргызской 

Республики для информации. 

3. Настоящий приказ вступает в силу в течение 10 дней со дня 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Государственного агентства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве 

Кыргызской Республики А. А. Абдыкарова. 

 

Директор 

Государственного агентства  

архитектуры, строительства и  

жилищно-коммунального хозяйства                                           

при Правительстве  

Кыргызской Республики                                                        Б. Абдиев 
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2017-жылдын 5-декабры №_9-нпа                                                                     Бишкек ш.                                                                                                                                                            

 

 

«Долбоорлоо жана монтаждоо иштерине, машина жана транспорт 

каражаттарын пайдаланууга кошумча улуттук наркттардын 

жыйнактарын, оңдоо-курулуш иштеринин өндүрүшүндө убактылуу 

имараттарды жана курулмаларды куруу үчүн чыгымдардын  

сметалык ченемдеринин жыйнагын, курулуш-монтаждоо иштеринин 

кышкы убактагы өндүрүшү учурунда кошумча чыгымдардын 

сметалык ченемдеринин жыйнагын,  кутуга, таңгактоого жана 

реквизитке сметалык нарктардын жыйнагын, жабдууларды 

монтаждоого бирдиктүү Кыргыз бааларын колдонуу боюнча 

көрсөтмөлөрүн, ишке киргизүү жумуштарына бирдиктүү Кыргыз 

бааларын колдонуу боюнча көрсөтмөлөрүн, оңдоо-курулуш иштерине 

бирдиктүү Кыргыз бааларын колдонуу боюнча көрсөтмөлөрүн, 

долбоорлоо иштерине нарктардын жыйнагын колдонуу боюнча 

жалпы көрсөтмөлөрүн бекитүү жөнүндө» 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-

сентябрындагы №530 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем 

жаратуу укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик 

органдарына өткөрүп берүү жөнүндө» токтомунун негизинде, курулуштун 

сметалык наркын аныктоого бирдиктүү методологиялык мамиле кылууну 

сактоо, базар экономикасынын жаңы талаптарына ылайык сметалык 

ченемдердин тутумун камсыз кылуу максатында, буйрук кылам: 

1.Сунушталуучу кошумча долбоорлоо жана монтаждоо иштерине, 

машина жана транспорт каражаттарын пайдаланууга кошумча улуттук 

наркттардын жыйнактарын, оңдоо-курулуш иштеринин өндүрүшүндө 

убактылуу имараттарды жана курулмаларды куруу үчүн чыгымдардын  

сметалык ченемдеринин жыйнагын, курулуш-монтаждоо иштеринин 

кышкы убактагы өндүрүшү учурунда кошумча чыгымдардын сметалык 

ченемдеринин жыйнагын,  кутуга, таңгактоого жана реквизитке сметалык 

нарктардын жыйнагын, жабдууларды монтаждоого бирдиктүү Кыргыз 

бааларын колдонуу боюнча көрсөтмөлөрүн, ишке киргизүү жумуштарына 

бирдиктүү Кыргыз бааларын колдонуу боюнча көрсөтмөлөрүн, оңдоо-

курулуш иштерине бирдиктүү Кыргыз бааларын колдонуу боюнча 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/200085?cl=ky-kg
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/200085?cl=ky-kg
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/200085?cl=ky-kg
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96978?cl=ky-kg
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көрсөтмөлөрүн, долбоорлоо иштерине нарктардын жыйнагын колдонуу 

боюнча жалпы көрсөтмөлөрү бекитилсин. 

3. Талдоо, баа бычуу жана тышкы байланыштар бөлүмүнүн 

башчысына Г. Э. Асановага: 

 ушул буйрук катталган күнүнөн тартып үч күн ичинде Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн расмий веб-сайтында жана Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак 

жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин веб-сайтында 

жайгаштырсын; 

 расмий жарыяланган күнүнөн тартып бир жумушчу күндүн ичинде 

аталган ченемдик укуктук актыны жарыялаган булакты белгилөө менен, 

мамлекеттик жана расмий тилде, кагаз жүзүндө жана электрондук алып 

жүрүүдө буйруктун көчүрмөсү эки нускада мамлекеттик каттоо үчүн 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жиберилсин; 

 буйрук күчүнө кирген күндөн тартып бир жумушчу күндүн ичинде 

маалымат үчүн буйруктун көчүрмөсүн Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн Аппаратына жиберилсин. 

3. Ушул буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күндүн 

ичинде күчүнө кирет. 

4.Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө караштуу архитектура, курулуш жана 

туракжай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директорунун 

орун басарына А. А. Абдыкаровго жүктөлсүн. 

  

Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу  

Архитектура, курулуш 

жана турак жай-

коммуналдык 

чарба мамлекеттик 

агенттигинин директору 

  

Б. Абдиев 
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