
    

БУЙРУК 

ПРИКАЗ 
 

 

__31 декабря 2015 года _№_1-нпа___ _                                                            г.Бишкек 

           

 

Об утверждении Положения о порядке проектирования и 

установления красных и других линий в городах, населенных пунктах 

на территории Кыргызской Республики 

 

В целях обеспечения безопасной среды жизнедеятельности населения 

Кыргызской Республики посредством регулирования архитектурно-

градостроительной деятельности и в соответствии с постановлением 

Правительства Кыргызской Республики «О делегировании отдельных 

нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики ряду 

государственных органов исполнительной власти» от 15 сентября 2014 года 

№ 530, приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проектирования и 

установления красных и других линий в городах, населенных пунктах на 

территории Кыргызской Республики (Положение). 

2. Всем руководителям подведомственных и территориальных 

подразделений руководствоваться данным Положением.  

3. Пресс-секретарю Государственного агентства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве 

Кыргызской Республики (далее – Госстрой) совместно с Государственным 

проектным институтом градостроительства и архитектуры при Госстрое в 

течение трех дней со дня регистрации настоящего приказа принять меры по: 

- официальному опубликованию приказа в газете «Эркин-Тоо»; 

- размещению приказа на официальном веб-сайте Правительства 

Кыргызской Республики и веб-сайте Госстроя. 

4. Государственному проектному институту градостроительства и 

архитектуры при Госстрое: 

Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу 

Архитектура, курулуш  жана 

турак жай-коммуналдык 

чарба мамлекеттик агенттиги 

 

 

 

Государственное агентство 

архитектуры,  строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства при Правительстве 

 Кыргызской Республики 
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- в течение одного рабочего дня со дня официального опубликования 

направить копии приказа в двух экземплярах на государственном и 

официальном языках, на 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. 

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 15 дней со дня 

официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Госстроя А.А. Абдыкарова. 

 

 

 

 

Директор         Т. Мамбетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завизировано: 

 

Статс-секретарь        С. Борубаев 

 

 

Заместитель директора       Ч. Кубатбеков 

 

 

Заместитель директора       А. Абдыкаров 

 

 

Начальник отдела кадровой 

работы и делопроизводства       А. Жусупова 

 

 

Заведующий сектором 

правового обеспечения        А. Бегалиев 

 

 

Согласовано: 

 

Главный специалист 

управления архитектуры,  

градостроительства и  

развития территорий        Н. Парамонов 

 

 

 

Исполнитель:  

 

Директор Государственного 

проектного института 

градостроительства и архитектуры  

при Госстрое         Т. Кенешов 

 

 

Ведущий специалист  

по государственному языку      А. Кызалакова 

 

 

Рассылка:  

В дело, подведомственным и территориальным подразделениям Госстроя. 

 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом Государственного агентства  

архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства  

          при Правительстве  

Кыргызской Республики 

от «31» декабря  2015  года №1-нпа 

 

 

 

Положение 

о порядке проектирования и установления красных и других линий в 

городах, населенных пунктах на территории Кыргызской Республики 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение определяет основные требования к порядку 

проектирования и установления красных и других  линий в городах, 

населенных пунктах Кыргызской Республики. Красные и другие линии 

проектирования имеют регламентирующие значения в градостроительной 

деятельности. 

1.2. Проектируемые красные и другие линии показываются на 

основном чертеже генерального плана эскиза застройки проекта детальной 

планировки  ―в плане красных линий». 

1.3. Проекты  детальной планировки (ПДП) разрабатываются  на 

отдельные части селитебной или других функциональных зон населенных 

пунктов, городов а также в ряде случаев на всю территорию городов и 

населенных пунктов на основании утвержденного Генерального плана 

населенного пункта, городов по заявке конкретного инвестора или органа 

местного самоуправления. Проекты детальной планировки (ПДП) 

разрабатываются на территории, намечаемой к застройке, инженерно-

техническому оборудованию и благоустройству на ближайший период. 

1.4. Осуществившие проектирования зданий и сооружений и 

строительство территориях городов и населенных пунктов, не имеющих 

утвержденных в установленном порядке красных и других линий, не 

допускается. 

1.5. Красные и другие линии являются основой для разбивки координат 

в натуре и установления на местности для обеспечения градостроительного 

регулирования, в том числе и границ землепользований. 

1.6. Красные линии дополняются другими линиями 

градостроительного регулирования, определяющими особые условия 

использования и застройки территорий городов и других населенных 

пунктов. Основными видами других линий градостроительного 

регулирования являются: 

- линии регулирования застройки; 

- границы технических зон инженерных сооружений и коммуникаций; 



- желтые, синие и зеленые линии, регулирующие отдельные зоны. 

1.7. Красные и другие линии градостроительного регулирования 

подлежат обязательному отражению и учету: 

- в генеральных планах, совмещенных с проектами детальной 

планировки, проектах детальной планировки, проектах застройки, проектах 

магистралей, улиц и площадей; 

- в проектах инженерно-транспортных коммуникаций; 

- при инвентаризации земель в населенных пунктах; 

- при установлении границ землепользований; 

- в проектах землеустройства; 

- в проектах межевания территорий; 

- при установлении границ территориальных зон в населенных 

пунктах; 

- в земельном и градостроительном кадастрах; 

- на планах земельных участков, прилегаемых к свидетельству на право 

пользования, владения; 

- при установлении санитарно-защитных зон (СЗЗ) объектов и 

предприятий, влияющий на среду обитания и здоровье человека. 

1.8. Заказчиком разработки красной линии и ее изменения как части 

градостроительной документации могут быть как юридические, так и 

физические лица, если строительство на этой территории или части 

территории осуществляется за счет их средств. 

1.9. При выполнении работ за счетреспубликанского или 

местногобюджета заказчиком выступает исполнительные органы местного 

самоуправления или территориальные органы архитектуры и 

градостроительства. 

1.10. За нарушение красных и других линий градостроительного 

регулирования устанавливается ответственность в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики. 

 

 

2. Основные термины и определения, используемые в настоящем 

Положении 

 

2.1. Красная линия – границы, отделяющие территории кварталов, 

микрорайонов и улиц других элементов планировочной структуры, 

являющаяся границей отделяющей от улиц, проездов и площадей в городах и 

населенных пунктах. 

2.2. Линия регулирования застройки (линия застройки) - граница 

застройки, устанавливаемая при размещении зданий с отступом от красных 

линий, для ограничения застройки по условиям резервирования территории и 

раскрытия архитектурно-композиционных пространств, а также для 

соблюдения санитарно-гигиенических норм. Линия, регулирующая 

застройку может совпадать с красной линией. 

2.3. Желтая линия – линия для регулирования многоэтажной застройки 

с учетом требований для чрезвычайных ситуаций в городах и населенных 

пунктах. 



2.4. Синяя линия – линия, определяющая ширину улиц и дорог и 

являющаяся границей, отделяющей улицы и дороги от водных объектов – 

рек, озер, каналов, водохранилищ. 

2.5. Зеленая линия – линия, определяющая ширину улиц и дорог и 

являющаяся границей, отделяющей улицы и дороги от зеленых насаждений 

общего пользования - парков, садов, скверов, бульваров, озеленений 

набережных и зеленых насаждений специального назначения. 

2.6. 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; 

 

3. Основные зоны, выделяемые красной и другой линией 

 

3.1. Технические зоны – устанавливаются актом красных линий в 

случае, если прокладка инженерных сетей не предусмотрена или невозможна 

в поперечном профиле улиц и дорог. Основные технические зоны 

подписываются - «техзона ЛЭП» (техническая зона линии электропередач), 

«техзона газа» (техническая зона газа), «полоса отвода железной дороги» и 

др. 

3.2. Границы производственных и коммунальных зон на чертеже 

показываются в принятых условных обозначениях, и могут совпадать с 

красными линиями кварталов, зеленых насаждений, полосами отвода 

железных дорог. 

3.3. В зонах общественного центра (как в жилых районах, так и в 

производственных зонах), указывается площадки для стоянки 

автотранспорта, площадки отстоя и разворота общественного транспорта, 

зоны размещения гаражей и увязывается с красными линиями. 

3.4. Красные линии определяют зону транспортной развязки. В зоне 

транспортной развязки на основании ПДП, проектов застройки магистралей 

транспортных узлов, должны быть показаны все искусственные сооружения 

(мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, подходы к ним, съезды и др.) 

При проектировании и установлении красных и других линий в 

городах, населенных пунктах Кыргызской Республики существуют 

автомобильные дороги общего пользования, расположенные на территории 

городов и населенных пунктов. Также, учитывается размер полосы отвода в 

зависимости от ее категории межселенных участках автомобильных дорог 

устанавливается в следующих размерах: 1 категория – по 32 метра от оси 

дороги; 2 категория – по 16 метров от оси дороги; 3 категория – по 14 метров 

от оси дороги; 4 категория – по 13 метров от оси дороги; 5 категория – по 12 

метров от оси дороги. 

3.5. При определении зон общественного центра в населенных пунктах, 

городах, местах пешеходных зон и пешеходных улиц на плане красных 

линий показываются «пешеходные зоны», «пешеходные улицы»в 



соответствии с принятыми условными обозначениями и соответствующей 

надписью. Места проектируемых подземных переходов оформляются 

надписью «зона подземного пешеходного перехода» с указанием размера. 

3.6. Для обеспечения проезда и эвакуации пострадавших во время 

черезвычайных ситуаций в городе, населенных пунктов должны быть 

предусмотрены эвакуационные пути, при наличии разрушении зданий и 

сооружений.Ширина магистральных улиц должна определяться по формуле: 

L(Н1+Н2)/2+15м, где Н1- высота зданий с одной стороны, а Н2- высота 

зданий с другой стороны. Линии, определяющие ширину улиц для этих 

случаев, называются желтыми. 

3.7. Водоохранные зоны рек, озер,каналов, водохранилищ и других 

водных объектов населенных пунктов должны устанавливаться в 

соответствии с требованиями Положения о водоохранных зонах и полосах 

объектов в КР, утвержденного постановлением Правительства КР от 7 июля 

1995 года № 271 и согласно генеральным планам городов и населенных 

пунктов и взаимоувязывается  с красными линиями и наносится синим 

цветом. 

3.8. Зеленые насаждения общего пользования - парки, сады, скверы, 

бульвары, озелененные набережные и зеленые насаждения специального 

назначения-питомники, лесозащитные полоса и другие определяются на 

основе генеральных планов городов и населенных пунктов и показывается 

границы зелеными линиями. В пределах водоохранных зон выделяется 

прибрежная зона. 

3.9. Границы охранных зон определяются в виде: 

- границы государственных заповедников, ботанических садов 

заказников, природных национальных парков, отдельных «памятников 

природы» (дерево, камень, скала и т.д.), другие зоны охраняемого 

природного и искусственного ландшафта; 

- границы территории памятников истории и культуры здания, 

сооружения, памятные места, памятники археологии (городища, курганы, 

остатки древних поселений, укреплений, производств, каналов, дорог, 

древние места захоронений, каменные изваяния, наскальные изображения, 

участки культурного исторического слоя древних населенных пунктов); 

- памятники градостроительства и архитектуры - архитектурные 

ансамбли и комплексы, исторические центры, кварталы, площади улицы, 

остатки древней планировки и застройки города, сооружения гражданской, 

промышленной, военной, культовой архитектуры, народного зодчества, а 

также связанные с ними произведения монументального изобразительного, 

декоративно-прикладного и садово-паркового искусства. 

3.10. Границы зон особого градостроительного режима включают 

историко-культурные заповедные территории (ансамбли и комплексы 

памятников истории и культуры, исторические центры, кварталы, площади, 

улицы, памятные места, природные и искусственные ландшафты). 

 

  

 

 



4. Порядок разработки,  

согласования и утверждения проекта красных линий 

 

4.1. Проект красных линий разрабатывается, согласовывается и 

утверждается, в составе градостроительной документации, выполняемой на 

территорию населенного пункта, города или части населенного пункта в 

масштабе 1:2000. Генеральный план населенного пункта, совмещенный с 

проектом детальной планировки, проекты планировки и застройки 

микрорайонов, кварталов,  площадей, улиц и других градостроительных 

узлов, в масштабе 1:500, 1:1000 и 1:2000 являются утверждаемой частью 

градостроительной документации. 

4.2. В отдельных случаях (с учетом сложившихся ситуаций по 

предложению архитектурного органа и задания на проектирование 

соответствующих органов местного самоуправления по конкретному 

населенному пункту) красные линии устанавливаются до разработки 

градостроительной документации, закрепляя исторически сложившиеся 

застройку и  улично-дорожную  сеть населенного пункта и города. В этом 

случае чертеж и акт установления (изменения) красных линий 

сопровождаются указаниями на необходимость  разработки проектов 

детальной планировки и застройки. 

4.3. Проекты красных линий в качестве самостоятельного проекта 

разрабатывается на основе Генеральных планах городов, населенных 

пунктов. 

4.4. Проекты красных линий, в указанных пунктах 4.1, 4.2. и 4.3. 

утверждаются соответствующими органами по представлению органов 

архитектуры и градостроительства в течении одного месяца.  

4.5. После согласования территориальным органом архитектуры и 

градостроительства и утверждения в установленном порядке, план красных 

линий в составе соответствующей градостроительной документации на 

основе разбивочного чертежа, переносятся органами архитектуры и 

градостроительства на планшеты топографической основой в масштабе 

1:2000, и закрепляются на планшете как сводный план красных линий, 

координаты заносятся в книгу ―Координаты красных линий‖. 

4.6. Корректировка красных линий осуществляется по решению 

органов местного самоуправления по представлению органов архитектуры и 

градостроительства или государственного органа по охране памятников в 

связи с изменением градостроительной ситуации на конкретной территории, 

при наличии объектов историко-культурного наследия,  необходимости 

проведения реконструкции сложившейся застройки, а также при изменении 

категории (пропускной способности) улиц и дорог населенного пункта. 

 

5. Требования к содержанию и оформлению плана красных линий 

и разбивочного чертежа красных линий 

 

5.1. Оформление корректировки красных линий необходимо выполнять 

согласно приложениям А, Б и В.  



5.2. Сводный план красных линий выполняется, хранится и 

поддерживается органами архитектуры и градостроительства. Органы 

архитектуры и градостроительства осуществляют контроль за соблюдением 

красных линий на подведомственной территории и несут ответственность за 

своевременное внесение дополнений и изменений в соответствии с 

утвержденными разбивочными чертежами. 

5.3. Подлинные чертежи планов красных линий, разбивочных чертежей 

и актов установления (изменения) красных линий, книга ―Координаты 

красных линий‖ хранятся в органах архитектуры и градостроительства 

вместе с соответствующей градостроительной документацией. 

5.4. Пользование материалами сводного плана красных линий, перенос 

красных линий на материалы подосновы, тиражирование и предоставление 

выкопировок из сводного плана красных линий заинтересованным лицам и  

организациям, предприятиям, организациям, организации местного 

самоуправления производится в порядке, предусмотренном правилами и 

застройки соответствующего конкретного населенного пункта. 

5.5. Разбивочный чертеж красных линий выполняется на 

топографической основе в масштабе 1:2000 вручную  или на компьютере с 

дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая включает: 

- заголовок с указанием содержания документа (установление, 

изменение или отмена красных линий); 

- регистрационный номер разбивочного чертежа, который 

присваивается документу после его утверждения; 

- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную 

градостроительную документацию, положенную в основу разбивочного 

чертежа, а также краткое обоснование установления (изменения, отмены) 

красных линий; 

подписи должностных лиц, согласовавших разбивочный чертеж; 

- наименование, номер и дату распорядительного документа об 

утверждении чертежа; 

- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его 

подпись. 

5.6. На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая 

графическая информация: 

5.6.1.  Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры 

планшетов в принятой системе координат показывается черным цветом. 

5.6.2. Опорные здания и сооружения, другие элементы 

градостроительной или топографической ситуации в случае привязки к ним 

устанавливаемых красных линий показываются коричневым цветом. 

5.6.3. Действующие красные линии показываются красным цветом и 

линии подлежащие к отмене зачеркиваются крестами черного цвета. 

5.6.4. Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их 

надписями и размерами показываются на разбивочном чертеже черным 

цветом, включая: 

- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, 

технических зон, полосы между красными линиями и линиями застройки (м) 

и др.;  



- дополнительные размеры, определяющие построение 

устанавливаемых линий по действующим линиям, фасадам зданий и 

сооружений и другим условиям привязки; 

 - надпись «Граница расчета» — при отсутствии на проектируемой 

территории действующих линий либо при невозможности увязать 

устанавливаемые красные линии с действующими. 

5.7. Разбивочный чертеж красных и других линий наряду с 

графической информацией должен содержать пояснительные надписи, в том 

числе: 

-наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных 

объектов и других элементов, определяющих местоположение территории в 

поселении; 

-пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые 

насаждения», «линия застройки» (надпись делается со стороны застроенной 

территории), «техническая зона», «речной порт» и др. 

 5.8. В зонах транспортных развязок показываются транспортные 

сооружения (мосты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые 

соответствующими надписями. 

При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений 

линии верхнего уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего 

уровня — прерывистой линией. При обозначении на разбивочном чертеже 

красных и других линий градостроительного регулирования должны 

использоваться условные картографические знаки. 

 5.9. На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные 

данные для последующего расчета координат: протяженность прямых 

участков линий, радиусы закруглений на криволинейных участках, точки 

переломов, а также начала кривых. 

 5.10. Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, 

набережных) выполняются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных 

линиях и функциональных элементов поперечного профиля приводится с 

точностью до 0,01 м. При необходимости этапного строительства городской 

улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и 

тротуаров на 1-ую очередь или выполняются специальные поперечные 

профили. Асимметричные поперечные профили сопровождаются 

пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана, 

расчета координатных точек красных линий применяются графический или 

комбинированный способ - приводимые в приложении А. 

 5.11. Для переноса установленных красных линий на топографические 

планы и другие картографические материалы, а также для выноса красных 

линий в натуру (на местность) используются методы аналитического расчета 

красных линий по координатам - приведенные в приложении Б. 

5.12. Расчет геодезических координат красных линий выполняется с 

точностью вычислений ±0,01 м по разбивочному чертежу в масштабе 1:2000. 

При расчете необходимо учитывать опорную застройку и подземные 

коммуникации, материалы разбивки осей зданий, землеотводы. 

5.13. Координаты точек пересечения осей, переломные точки осей и 

красных линий приводятся непосредственно на чертеже или в форме 



ведомости, которая прилагается к чертежу. Расчетные каталоги координат и 

схемы расчетов хранятся с оригиналами актов красных линий бессрочно и с 

ограничением права доступа. 

5.14. Концевые и поворотные точки красных линий закрепляются на 

местности геодезическими знаками постоянного типа и координируются с 

точностью 0,05 м относительно ближайших точек опорной геодезической 

сети. 

5.15.Установление красных линий в натуре (на местности) 

осуществляется организациями, имеющими лицензии на проведение этих 

работ, и оформляется актом выноса красных линий в натуру (на местность), 

по заявке территориальных органов архитектуры и градостроительства. 

 

 

6. Надзор за соблюдением красных линий 

 

Надзор за соблюдением красных линий осуществляют 

территориальные органы архитектуры и градостроительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

 

А 1 

Графический способ определения координат 

 

Графический способ определения координат заключается в том, что 

положение точек красных линий на плане относительно осей координат Х и 

Y определяется графически с помощью циркуля и масштабной линейки. 

Графический способ определения координат точек и линий 

применяется при предварительном расчете красных линий и 

подготовительных работах к строительству. 

При определении красных линий для малых  и средних населенных 

пунктах рекомендуется использовать графический метод определения 

красных линий и использованием способа линейных засечек. При этом 

способе результаты определения точек на местности, если длины линии не 

превышают 20 м и угол между ними составляет не менее 400 и не более 1400. 

Рекомендуется полученную двумя засечками точку проконтролировать 

третьей засечкой.  

Все необходимые величины берутся с топографического плана 

графически с помощью чертежных инструментов. Точность зависит от 

масштаба плана и отсутствия деформации плана. 

При масштабе плана 1:2000 ошибка определения положения точки на 

плане составляет ±0,28м, при масштабе плана I:500 соответственно ±0,07м. 

 

А2 

Комбинированный способ 

 

Комбинированный способ определения координат применяется 

сочетанием аналитического и графического способов. Применяется в 

проектно-планировочных работах, а также при проектировании отдельных 

инженерных сооружений. 

Точки излома и пересечений красных линий должны иметь 

аналитически определенные координаты, а также должны быть привязаны к 

существующим опорным зданиям и сооружениям. 

При разработке проектов  застройкии  при выполнении сложных 

вычислений при аналитическом расчете красных линий, рекомендуется 

пользоваться планом масштаба I:500. Линия показывается на проектном 

плане в виде пунктира красного цвета. 

Эти знаки должны быть видны и привязаны не менее чем тремя 

промерами или створами к зданиям, которые будут подлежать сохранению 

при застройке в перспективе. 

Работы по переносу проектов на местность состоят из двух основных 

частей:  

первое - работы по расчету координат точек красных линий, по 

составлению разбивочных чертежей проекта детальной планировки и по 

определению основных осей зданий и сооружений; 



вторая - работы связанные с выносом проекта на местность и 

закреплением в натуре точек соответствующими знаками. 

 

 

 

 

Приложение Б 

 

Аналитический способ определения координат 

 

Координаты красных линий вычисляются по материалам детальных 

топографических съемок (1:500 – 1:2000), или на основе специально 

приложенных для этого теодолитных ходов. Аналитическое определение 

координат и длин красных линий обеспечивает необходимую точность, 

необходимо выполнить требуемые при разработке и большого количества 

исходных аналитических опорных пунктов, и отражается в пояснительной 

записке проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение В 

 

 

Порядок оформления корректировки (изменения) красных линий 

в городах и населенных пунктах. 

 

При обрашении заказчиков в соответствующие местные органы 

самоуправления города,населенного пункта по  размещению объектов, 

требующих изменения красных линий, территориальный орган архитектуры 

и градостроительства прорабатывает вопрос о возможности корректуры 

красных линий  с учетом перспективного развития магистралей на всем ее 

протяжении в пределах города, ее категории по Генеральному плану и ПДП и 

согласовывает документы с  авторами Генерального плана. 

Решение об изменении красных линий принимается после 

рассмотрения предложения на Градостроительном совете соответствующего 

территориального органа архитектуры и градостроительства. 

По столице Кыргызской Республики г. Бишкек корректура красных 

линий производится при положительном решении Градостроительного 

совета.     Разбивочный чертеж и акт красных линий должен быть выпущен 

после подписания соответствующими должностными лицами: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Главный архитектор города_______________          ____________________ 
 (наименование города)                   ( Ф.И.О.), подпись,печать) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник градостроительно-планировочной мастерской________________ 

 

Начальник геослужбы______________________________________________ 

 

Начальник Госинспекции по памятникам 

архитектуры______________________ 

 

 Подписи должны быть скреплены печатью территориального органа 

архитектуры и градостроительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                БУЙРУК 

ПРИКАЗ 
 

 

_2015-жылдын 31- декабры_№_1-нпа _                                                                  г.Бишкек 

 

 

Кыргыз Республикасынын аймагындагы шаарларда, калктуу 

конуштарда кызыл жана башка сызыктарды долбоорлоо жана белгилөө 

тартиби жөнүндө Жобосун бекитүү жөнүндө 

 

 

Архитектуралык-шааркуруу ишин жөнгө салуу аркылуу, Кыргыз 

Республикасынын калкынын жашоо-чөйрөсүнүн коопсуздугун камсыз кылуу 

максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-

сентябрындагы № 530 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем 

жаратуу ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик 

органдарына өткөрүп берүү жөнүндө» токтомуна ылайык, буйрук кылам: 

 

1. Тиркелген Кыргыз Республикасынын аймагындагы шаарларда, 

калктуу конуштарда кызыл жана башка сызыктарды долбоорлоо жана 

белгилөө тартиби жөнүндө Жобосу (Жобо) бекитилсин. 

2. Бардык ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрдүн жетекчилери 

бул Жобону жетекчиликке алсын.   

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, 

курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин 

(мындан ары – Мамкурулуш) пресс-катчысы Мамлекеттик шааркурулушу 

жана архитектура долбоорлоо институту менен биргеликте расмий 

жарыяланган күндөн тартып үч жумушчу күндүн ичинде төмөнкүлөр боюнча 

чара көрсүн:   

- буйруктун ―Эркин-Тоо‖ газетасына расмий жарыяланышы боюнча; 

- Өкмөттүн расмий веб-сайтына жана Мамкурулуштун веб-сайтына  

буйрукту жайгаштыруу боюнча. 

4. Мамкурулуштун Мамлекеттик шааркурулушу жана архитектура 

долбоорлоо институту: 

Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу 

Архитектура, курулуш  жана 

турак жай-коммуналдык 

чарба мамлекеттик агенттиги 

 

 

 

Государственное агентство 

 архитектуры,  строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства при Правительстве 

 Кыргызской Республики 

 

 

 

  



- расмий жарыяланган күндөн тартып бир жумушчу күндүн ичинде 

буйруктун көчүрмөсүн эки нускада мамлекеттик жана расмий тилдеринде, 

бул ченемдик укуктук акттын жарыялоо булагын көрсөтүү менен Кыргыз 

Республикасынын юстиция министрлигине мамлекеттик каттоого жөнөтсүн; 

-   буйрук күчүнө кирген күндөн тартып бир жумушчу күндүн ичинде 

буйруктун көчүрмөсүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына 

маалымат үчүн жөнөтсүн.  

4. Бул буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күндүн ичинде 

күчүнө кирет. 

5. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык 

чарба мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары                              

А.А. Абдыкаровго жүктөлсүн. 

 

 

 
 

Директор         Т.М. Мамбетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кол коюлду: 

 

Статс-катчы         С. Борубаев 

 

Директордун орун басары      А. Абдыкаров 

 

Директордун орун басары      Ч. Кубатбеков 

 

Кадр иштери жана  
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Кыргыз Республикасынын аймагындагы 

шаарларда, калктуу конуштарда кызыл жана башка сызыктарды 

долбоорлоо жана белгилөө тартиби жөнүндө Жобо 

 

 

1. Жалпы жоболор  

 

1.1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын шаарларында, калктуу 

конуштарында кызыл сызыктарды долбоорлоо жана белгилөө тартибине 

негизги талаптарды аныктайт. Долбоорлоонун кызыл жана башка сызыктары 

шааркуруу ишинде жөнгө салуучу мааниге ээ.   

1.2. Долбоорлоно турган кызыл жана башка сызыктар толук 

пландаштыруу долбоорунун курулма эскизинин башкы планындагы  негизги 

чиймеде ―кызыл сызыктардын  планында‖ көрсөтүлөт. 

1.3. Толук пландаштыруу долбоору (ТПД) калктуу конуштардын, 

шаарлардын селитебдүү жана башка функционалдык чөлкөмдөрүнүн айрым 

бөлүктөрүнө, ошондой эле бир катар учурларда, шаарлардын жана калктуу 

конуштардын бекитилген Башкы планынын жана конкреттүү 

инвесторлордун же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын суроо-

талабынын негизинде шаарлардын жана калктуу конуштардын баардык 

аймактарына иштелип чыгат. ТПД жакынкы мезгилде курулуш, инженердик-

техникалык жабдуу жана көрктөндүрүү белгиленип жаткан  аймактарга 

иштелип чыгат. 

1.4. Белгиленген тартипте бекитилген кызыл жана башка сызыктары жок 

шаарлардын жана калктуу конуштардын аймактарында имараттарды жана 

курулмаларды долбоорлоону жана курууну жүзөгө ашырууга жол берилбейт. 

1.5. Кызыл жана башка сызыктар натурасында координаттарга бөлүү 

жана жеринде аныктоо үчүн шааркурууну жөнгө салууну, анын ичинде 

жерди пайдалануу чектерин камсыздоо үчүн негиз болуп эсептелинет. 

1.6. Кызыл сызыктар шаарлардын жана башка калктуу конуштардын 

аймактарын пайдалануунун жана куруунун өзгөчө шарттарын аныктоочу 

шаакурууну жөнгө салуунун башка сызыктары менен кошумчаланат. 

Шааркурууну жөнгө салуунун башка сызыктарынын негизги түрлөрү болуп 

кийинкилер эсептелинет: 

- курулушту жөнгө салуу сызыктары; 



- инженердик курулмалардын жана коммуникациялардын техникалык 

зоналарынын чектери; 

- айрым чөлкөмдөрдү жөнгө салуучу сары, көк жана жашыл сызыктар.  

1.7. Шааркурууну жөнгө салуунун кызыл жана башка сызыктары 

төмөнкүлөрдө милдеттүү түрдө чагылдырылат жана эсепке алынат: 

- толук пландаштыруу долбоору менен айкалышкан башкы пландарда, 

толук пландаштыруу долбоорунда, курулуштун долбоорлорунда, 

магистралдардын, көчөлөрдүн жана аянттардын долбоорлорунда; 

-  инженердик-транспорттук коммуникациялардын долбоорлорунда; 

- калктуу конуштарда жерлерди инвентаризациялоодо; 

- жерди пайдалануу чектерин белгилөөдө; 

- жерге жайгаштыруу долбоорлорунда; 

- аймактарды чектөө долбоорлорунда; 

- калктуу конуштарда аймактык зоналардын чектерин белгилөөдө; 

- жер жана шааркуруу кадастрларында; 

- пайдалануу укугун, ээлик кылуусун күбөлөндүргөн жер 

участокторунун пландарында; 

- адамдын жашоо чөйрөсүнө жана ден соолугуна таасир этүүчү 

объекттердин жана санитардык-коргоо чөлкөмдөрүн (СКЧ) белгилөөдө.   

1.8. Эгер бул аймакта же аймактын бөлүгүндө курулуш алардын 

эсебинен жүзөгө ашырылып жатса, кызыл сызыкты жана аны шааркуруу 

документинин бөлүгү катарында өзгөртүүнү иштеп чыгуунун 

тапшырыкчысы болуп юридикалык жана жеке жактар саналат,  

1.9. Иштерди республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин эсебинен 

аткарууда тапшырыкчы болуп жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 

жана аймактардагы архитектура жана шааркуруу органдары чыгышат.  

1.10. Шааркурууну жөнгө салуунун кызыл жана башка сызыктарын 

бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык  

жоопкерчилик белгиленет. 

 

2. Ушул Жободо колдонулуучу негизги терминдер жана 

аныктамалар 

 

2.1. Кызыл сызык – кварталдардын, кичи райондордун аймактарын 

бөлүп туруучу чек аралар жана пландоо түзүмүнүн калктуу конуштардагы 

көчөдөн, өтмөктөн жана аянттардан бөлүп туруучу башка элементтери. 

2.2. Курулушту жөнгө салуу сызыгы (курулуштун сызыгы) – 

имараттарды жайгаштырууда кызыл сызыктан бөлүүдө белгиленүүчү 

курулуштун чеги, аймакты резервге коюу шарттары боюнча жана 

архитектуралык-композициялык мейкиндикти ачуу боюнча, ошондой эле 

санитардык-гигиеналык ченемдерде курулушту чектөө үчүн киргизилет. 

2.3. Сары сызык – шаарларда жана калктуу конуштарда өзгөчө 

кырдаалдар үчүн талаптарды эске  алуу менен көп кабаттуу курулушту жөнгө 

салуу сызыгы. 

2.4. Көк сызык – көчөлөрдүн жана жолдордун туурасын аныктоочу жана 

көчөлөрдү жана жолдорду суу объекттеринен – дарыялардан, көлдөрдөн, 

каналдардан, суу сактагычтардан бөлүп туруучу сызык. 



2.5. Жашыл сызык  –  көчөлөрдүн жана жолдордун туурасын аныктоочу 

жана көчөлөрдү жана жолдорду жалпы пайдалануучу бак-дарактардан  –  

сейил бактардан, бакчалардан, скверлерден, бульварлардан, атайын 

дайындалыштагы суу жээктеги жашылдандыруулардан жана жашыл бак-

дарактардан бөлүп туруучу чек ара болуп саналган сызык.  

2.6. Санитардык-коргоо зоналары – атмосферанын жерге жакын 

жайгашкан катмарында булгоочу заттардын түзүмүндөгү, ишканалардын 

тескери таасирин төмөндөтүү үчүн, курчап турган калкка электр 

чубалгыларынын, физикалык факторлордун тийгизген таасирлеринин – ызы-

чуунун, вибрациянын жогорку деңгээли, инфраүн, электромагниттик толкун 

жана статикалык электр тогунун түзүмүндөгү талап кылынуучу гигиеналык 

ченемдерди камсыз кылуу үчүн багытталган аймактар. 

 

3. Кызыл жана башка сызык менен  бөлүнгөн негизги зоналар 

 

3.1. Техникалык зоналар – кызыл сызыктын актысы менен, эгер 

инженердик тармактарды орнотуу каралбаса же көчөлөр менен жолдордун 

туурасынан кеткен багытында мүмкүн эмес болгон учурда белгиленет. 

Негизги техникалык зоналар ―ЭБЧ техзонасы‖ (электр берүүчү 

чубалгыларынын техникалык зонасы) , ―газ техзонасы‖ (газдын 

техникалык зонасы), ―темир жолдордун бөлүү тилкеси‖ ж.б. кол коюлат.  

3.2. Өндүрүштүк жана коммуналдык зоналардын чектери кабыл 

алынган шарттуу белгилөөлөрдө көрсөтүлөт. Жобого ылайык, алар 

курулуш кварталдарынын, жашыл көчөттөрдүн темир жолдордун бөлүү 

тилкесинин кызыл сызыктары менен дал келишет. 

3.3. Коомдук борбордун зоналарында (турак жай райондорундай эле, 

өндүрүштүк зоналарда да), автотранспорттор туруучу жайлар үчүн 

аянтчалар, коомдук транспорттун туруп калуусуна жана бурулуусуна 

аянтчалар көрсөтүлөт, гараждарды жайгаштыруу зоналары көрсөтүлөт 

жана кызыл сызык менен байланыштырылууга тийиш. 

3.4. Кызыл сызыктар ошондой эле транспорт түйүнүнүн зонасын 

аныктайт. Транспорт түйүнүнүн зонасында ТПДнын негизинде, транспорт 

түйүнүнүн магистралдарынын пландоосунун долбоорлорунда баардык 

жасалма курулуштар (көпүрөлөр, өткөөл жолдор, тоннельдер, эстакадалар, 

аларга кире бериш жерлер, төмөн түшүүчү жолдор ж.б.) көргөзүлүшү 

керек. 

Кыргыз Республикасынын шаарларында жана калктуу 

конуштарында кызыл жана башка сызыктарды долбоорлоодо жана 

белгилөөдө, шаарлардын жана калктуу конуштардын аймагында 

жайгашкан жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдору болот. Ошондой 

эле, жалпы пайдалануудагы долбоорлонуп жаткан автомобиль жолунун 

тилкесинин өлчөмү стандартка ылайык анын категориясына жараша 

белгиленет. Пайдалануудагы автомобиль жолдорунун жол тилкеси 

төмөндөгүдөй өлчөмдөрдө чектелет: 1-категория – жол огунан 32 метр; 2-

категория – жол огунан 16 метр; 3-категория – жол огунан 14 метр; 4-

категория – жол огунан 13 метр; 5-категория – жол огунан 12 метр. 



3.5. Калктуу конуштардын, шаарлардын, жөө киши жүрүүчү 

зоналардын жана жөө жүрүүчү көчөлөрдүн коомдук борборлорунун 

зоналарын аныктоодо, кызыл сызыктын планында, кабыл алынган шарттуу 

белгилөөлөрүнө ылайык жана тийиштүү жазуулары менен ―жөө киши 

жүрүүчү зоналар‖ ―жөө киши жүрүүчү көчөлөр‖ көрсөтүлөт. Жер алдынан 

өтүүчү жайлардын долбоорлонуучу жайлары өлчөмүн көрсөтүү менен 

―жер алдынан өтүүчү жайлардын зонасы‖ деген жазуу менен белгиленет. 

3.6. Шаарда, калктуу конуштарда өзгөчө кырдаалдар учурунда 

жабыр тарткандарды эвакуациялоону жана өтүүнү камсыздоо үчүн 

имараттар жана курулмалар ураганда эвакуациялоо жолдору алдын ала 

караштырылыш керек. Магистралдык көчөлөрдүн туурасы 

L(Н1+Н2)/2+15м формуласы боюнча аныкталышы керек, мында Н1 – бир 

тарабындагы имараттын бийиктиги, Н2 – экинчи тарабындагы имараттын 

бийиктиги. Мындай учурлар үчүн көчөлөрдүн туурасын аныктоочу 

сызыктар сары сызыктар деп аталат. 

3.7. Өзөндөрдүн, көлдөрдүн, суу сактагычтардын каналдарынын 

жана калктуу конуштардагы башка суу объекттердин суу коргоо зоналары 

Кыргыз Республикасындагы сууну коргоочу зоналар жана суу объект 

тилкелери жөнүндөгү Жобону бекитүү жөнүндө Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 1995-ж. 7-июлундагы № 271 токтомунун 

талаптарына жана шаарлардын жана калктуу конуштардын башкы 

пландарына ылайык аныкталат жана кызыл сызыктар менен өз ара 

байланыштырылат жана көк түс менен түшүрүлөт.  

3.8. Жалпы пайдалануучу бак-дарактар – сейил бактар, бакчалар, 

скверлер, бульварлар, суу жээктеги жашылдандыруулар  жана атайын 

дайындалыштагы жашыл бак-дарактар – питомниктер, токой коргоо 

тилкелери жана башкалар шаарлардын жана калктуу конуштардын башкы 

пландарынын негизинде аныкталат жана чектери жашыл сызыктар менен 

көрсөтүлөт. Суу коргоо зоналарынын чектеринде суу жээгиндеги зона 

бөлүп көрсөтүлөт.  

3.9. Кайтаруу зоналарынын чектери: 

- мамлекеттик коруктардын, заказниктердин ботаникалык 

бактардын, жаратылыш улуттук парктарынын, айрым ―жаратылыш 

эстеликтери‖ (бак, таш, аска-зоо ж.б.), табигый жана жасалма 

ландшафттардын башка кайтарылуучу зоналарынын чектери; 

- имараттардын, курулмалардын тарыхый жана маданий 

эстеликтеринин, эстелик жайларынын, археологиялык эстеликтердин 

(шаарчалар, дөбөлөр, эски шаарлардын урандысы, өндүрүштөр, каналдар, 

чептер, жолдор, байыркы сөөк коюлган жерлер, ташка түшүрүлгөн жана 

аска бетиндеги сүрөттөр, байыркы калктуу конуштардын тарыхый 

катмарынын маданий участоктору) аймактарынын чектери; 

- шааркуруу жана архитектуралык эстеликтердин чектери - 

архитектуралык ансамблдер менен комплекстер, тарыхый борборлор, 

кварталдар, аянттар, көчөлөр, шаарлардын байыркы 

пландаштырылыштарынын жана түзүлүштөрүнүн калдыктары, жарандык, 

өнөр жайлык, аскердик, диний архитектуранын, элдик курулуш өнөрүнүн 



курулуштары, ошондой эле аларга байланышкан монументалдык, сүрөт, 

декоративдүү-прикладдык жана бак-шактуу парк исскусстволору. 

- эгер эстеликтерди коргоо зоналары жана курулушту жөнгө салуу 

зоналары (буфердүү зона) кызыл сызык менен кесилишсе, чиймеде 

―корголуучу эстеликтер зонасынын чектери‖, ―курулушту жөнгө салуу 

зонасынын чектери‖, ―корголуучу табигый объекттердин жана тарыхый 

ландшафтардын зоналарынын чектери‖ деген түшүндүрмө жазуусу менен 

шарттуу белгилөөлөр сакталат. 

3.10. Өзгөчө шааркуруу режиминин зоналарынын чектери тарыхый-

маданий коруктар болуп жарыялана алган (тарыхый борборлор, 

кварталдар, көчөлөр, эстелик жайлары, табигый жана жасалма 

ландшафттар) тарыхый-маданий коруктук аймактарды киргизет. 

 

4. Кызыл сызыктардын долбоорун 

иштеп чыгуу, макулдашуу жана бекитүү тартиби 

 

4.1. Кызыл сызыктардын долбоору, эрежеге ылайык, 1:2000 масштабда 

(толук пландаштыруу долбоору менен айкалышкан калктуу конуштардын 

башкы планында, толук пландаштыруу долбоорунда) калктуу конуштардын, 

шаарлардын, жана калктуу конуштардын бөлүктөрүнүн аймагында 

аткарылуучу шааркуруу документтеринин түзүмүндө иштелип чыгат, 

макулдашылат жана бекитилет жана анын бекитилүүчү бөлүгү болуп 

эсептелет, ошондой эле 1:500, 1:1000 жана 1:2000 масштабда аткарылуучу 

кичи райондорду, аянттарды, көчөлөрдү жана башка шааркуруу объекттерин 

пландоо жана куруу долбоорлорунун негизинде. 

4.2. Башка учурларда (түзүлгөн абалды эске алуу менен, архитектуралык 

органдын сунушу жана конкреттүү калктуу конуш боюнча тийиштүү 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын долбоорлоо тапшырмасы 

боюнча) кызыл сызыктар шааркуруу документтерин иштелип чыкканга 

чейин, курулган жана жашылдандырылган аймактардын көчө-жол 

тарамынын тарыхый түзүлгөн түзүмүн бекемдөө менен белгилениши 

мүмкүн. Бул учурда чийме жана кызыл сызыктарды белгилөө (өзгөртүү) 

актысы кийинки толук иштеп чыгуу зарылдыгын көрсөтүү менен коштолот. 

4.3. Өз алдынча долбоор катарында кызыл сызыктардын долбоорлору 

шаарлардын, калктуу конуштардын Башкы пландарынын негизинде иштелип 

чыгат. 

4.4. 4.1-, 4.2- жана 4.3-пункттарында көрсөтүлгөн кызыл сызыктардын 

долбоорлору тийиштүү органдар тарабынан архитектура жана шааркуруу 

органдарынын сунушу боюнча бир айдын ичинде бекитилет.  

4.5. Аймактардагы архитектура жана шааркуруу органдары тарабынан 

макулдашылып жана белгиленген тартипте бекитилгенден кийин кызыл 

сызыктын планы бөлүктөргө бөлүнгөн чиймелердин негизинде тийиштүү 

шааркуруу документтеринин курамында архитектура жана шааркуруу 

органдары аркылуу планшетке топографиялык негизде 1:2000 масштабында 

түшүрүлөт, жана планшетке кызыл сызыктын жыйынды планындай 

бекитилет, координаттар китепке ―Кызыл сызыктардын координаттары‖ деп 

түшүрүлөт.  



4.6. Кызыл сызыктарды корректирлөө жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу  органдарынын чечими менен, архитектура жана шааркуруу 

органдарынын же эстеликтерди коргоо боюнча мамлекеттик органынын 

сунушу боюнча түзүлгөн курулушка кайра конструкциялоо жүргүзүүнүн 

зарылчылыгынын натыйжасында келип чыккан шааркурулуш кырдаалынын 

өзгөрүшүнө, калктуу конуштардын көчөлөрүнүн жана жолдорунун 

категорияларынын (өткөрмө жөндөмдүүлүгүнө) өзгөрүшүнө байланыштуу 

жүзөгө ашырылышы мүмкүн. 

 

5. Кызыл сызыктардын планынын жана кызыл  

сызыктардын бөлүктөргө бөлүнгөн чиймелеринин мазмунуна  

жана таризделинишине талаптар 

 

5.1. Кызыл сызыктарды өзгөртүүнү тариздөө А, Б жана В тиркемесине 

ылайык аткарылышы керек. 

5.2. Кызыл сызыктардын жыйынды планы архитектура жана шааркуруу 

органдары тарабынан аткарылат, сакталат жана кармалып турат. 

Архитектура жана шааркуруу органдары ведомстволук аймактарда кызыл 

сызыктын сакталышына контролду жүзөгө ашырышат жана бекитилген 

бөлүктөргө бөлүнгөн чиймеге ылайык өз убагында толуктоолорду жана 

өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жоопкерчилик алат. 

5.3. Кызыл сызыктардын пландарынын чиймесинин, бөлүктөргө 

бөлүнгөн чиймелердин жана  кызыл сызыктарды белгилөө (өзгөртүү) 

актыларынын түп нускалары, ―Кызыл сызыктардын координаттары‖ китеби 

тиешелүү шааркуруу документтери менен бирге архитектура жана 

шааркуруу органдарында сакталат. 

5.4. Кызыл сызыктын жыйынды планынын материалдарын колдонуу, 

кызыл сызыктарды негиз катары көчүрүү, нускалоо жана кызыктар 

уюмдарга, ишканаларга, уюмдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

уюмдарга кызыл сызыктардын жыйынды планынан көчүрмөлөрүн берүү, 

калктуу конуштун курулушунда жана эрежелеринде каралган тартипте 

жүргүзүлөт. 

5.5. Кызыл сызыктардын бөлүктөргө бөлүнгөн чиймеси топографиялык 

негизде 1:2000 масштабда же дециметрлик торчосу менен компьютерде 

аткарылат жана кийинкилер кире турган тексттик бөлүктөн турат: 

- документтин мазмунун көрсөткөн аталышы (кызыл сызыктарды 

белгилөө, өзгөртүү жана жокко чыгаруу); 

- документ бекитилгенден кийин ага ыйгарыла турган, бөлүктөргө 

бөлүнгөн чийменин каттоо номери; 

- бөлүктөргө бөлүнгөн чийменин негизинде белгиленген, иштелип 

чыккан шааркуруу документине шилтемени камтыган түшүндүрмө каты, 

ошондой эле кызыл сызыктарды белгилөөнүн (өзгөртүүнүн, жокко 

чыгаруунун) кыскача негиздемеси; 

-  чиймени бекитүүнү тескөөчү документтердин аталышы, номери жана 

датасы; 

- бөлүктөргө бөлүнгөн чиймени аткарууга жооптуу кызматкер тууралуу 

маалыматтар жана анын кол тамгасы; 



5.6. Кызыл сызыктардын бөлүктөргө бөлүнгөн чиймелеринде кийинки 

графикалык маалыматтар чагылдырылат: 

5.6.1. Планшеттердин номенклатурасы көрсөтүлгөн кресттердин 

дециметрлик торчосу координаттардын кабыл алынган тутумунда кара түстө 

көрсөтүлөт. 

5.6.2. Таяныч имараттары жана курулмалары, шааркуруунун же 

топографиялык кырдаалдын башка элементтери аларга белгиленген кызыл 

сызыкты ыңгайлаштыруу учурунда күрөң түстө көрсөтүлөт. 

5.6.3. Колдонулуп жаткан кызыл сызыктар кызыл түстө көрсөтүлөт. 

Жокко чыгарыла турган, колдонулуп жаткан сызыктар, ушул сызык менен 

кара түстөгү крест менен сызып салынат. 

5.6.4. Белгиленген кызыл сызыктар аларды коштоочу баардык 

жазуулары жана өлчөмдөрү менен бөлүктөргө бөлүнгөн чиймеде кара түстө 

кийинкилерди кошуу менен көрсөтүлөт: 

-    көчөлөрдүн, өтмөктөрдүн, техникалык зоналардын туурасынан 

кеткен капталдарынын энин, кызыл сызыктар менен курулуш сызыктарынын 

(м) ортосундагы тилкелерди ж.б.; 

- белгиленген сызыктардын түзүлүшүн колдонуудагы сызыктары, 

имараттардын жана курулмалардын фасаддары жана башка байланыш 

шарттары менен аныктоочу кошумча өлчөмдөр; 

- ―Эсептешүү чеги‖ жазуусу – долбоорлонуучу аймакта колдонуудагы 

сызыктардын болбогонунда же белгиленген кызыл сызыктарды 

байланыштырууга мүмкүн болбогондо. 

5.7. Кызыл сызыктардын бөлүктөргө бөлүнгөн чиймеси графикалык 

маалыматтар менен бирге эле түшүндүрмө жазууларды камтууга тийиш, 

анын ичинде: 

- кыштактарда аймактардын жайын аныктоочу көчөлөрдүн, 

дарыялардын, темир жол платформаларынын, табигый объекттердин жана 

башка элементтердин аттарын; 

- чиймени окууну жеңилдетүүчү түшүндүрүүчү жазуулар: ―жашыл бак 

дарактар, ―курулуш чеги‖ (жазуу курулуучу аймак тарабынан жасалат), 

―техникалык зона‖, ―дарыя порту‖ ж.б.) 

5.8. Транспорт түйүндөрүнүн зоналарында тийиштүү жазуулар менен 

коштолуучу транспорт курулмалары (көпүрөлөр, жол өткөөлдөрү, тоннелдер 

ж.б.) көрсөтүлөт. 

Инженердик тармактар менен курулмаларынын ар кандай деңгээлинде 

кесилишүүдө үстүңкү деңгээлдеги сызыктар аларга берилген белги менен 

көрүнөт, ал эми ылдыйкы деңгээлдеги - үзүк чийиндер менен көрүнөт.  

Бөлүктөргө бөлүнгөн чиймеде шааркуруу жөнгө салуусундагы кызыл жана 

башка сызыктарды белгилөөдө шарттуу картографиялык белгилер 

колдонулушу керек. 

5.9.  Кызыл сызыктардын бөлүктөргө бөлүнгөн чиймесине 

координаттын кийинки эсептөөсү үчүн баштапкы маалыматтар түшүрүлөт: 

сызыктын түз участокторунун аралыгы, кыйшык ийилме участокторундагы 

жумуру радиустар, бурулуш жерлер, ошондой эле кыйшыктардын 

башталышы.  



5.10. Шаар көчөлөрүнүн (өтмөктөрдүн, жолдордун, суу жээктери) 

туурасынан кеткен капталдары 1:200 масштабда аткарылат. Кызыл 

сызыктарда жана туурасынан кеткен капталдардын функционалдык 

элементтеринде көчөлөрдүн жазылыгы 0,01 м ге чейинки тактыкта 

келтирилет. Шаар көчөлөрүнүн этаптуу курулушунун зарылчылыгында, 

туурасынан кеткен капталдан жүрүүчү бөлүктөрдүн жана 1-кезекте 

тротуарлардын жазылыгы бөлүнүп чыгат же атайын туурасынан кеткен 

капталдар аткарылат. Ассиметриялык туурасынан кеткен капталдар, планга 

карата тармагына багыт алуу үчүн түшүндүрмө жазуулары менен коштолот, 

ал эми кызыл сызыктардын координаттык чекиттерин эсептөө үчүн А 

тиркемесинде келтирилген графикалык же айкалыштырылган ыкма 

колдонулат. 

5.11. Белгиленген кызыл сызыктарды топографиялык планга жана башка 

картографиялык материалдарга киргизүү, ошондой эле кызыл сызыктардын 

накталай (жеринде) чыгуусуна Б тиркемесинде келтирилгендей кызыл 

сызыктардын координаттар боюнча аналитикалык эсебинин ыкмасы 

колдонулат. 

5.12. Кызыл сызыктардын геодезиялык координаттарынын эсеби 

бөлүүчү чийме боюнча 1:2000 масштабда ±0,01м тактыкта эсептеп чыгаруу 

менен аткарылат. Эсептөөдө таяныч курулушту жана жер алдындагы 

коммуникацияларды, имараттардын окторун бөлүүчү материалдарды, жер 

бөлүүнү эске алуу зарыл. 

5.13. Октордун кесилиш чекиттеринин координаттары, октордун жана 

кызыл сызыктардын сынык жерлеринин чекиттери чиймеде же чиймеге 

тиркеле турган ведомосттун формасында түздөн-түз келтирилет. 

Координаттардын эсептөө каталогдору жана эсептердин схемалары кызыл 

сызыктардын акттарынын түпнускалары менен мөөнөтсүз жана колдонууга 

чектелүү укугу менен сакталат. 

5.14. Кызыл сызыктардын аяккы жана бурулуш чекиттери жерлерге 

туруктуу тибиндеги геодезиялык белги менен бекитилет жана таяныч 

геодезиялык тармактын жакынкы чекитине карата 0,05 м тактыкта 

координацияланат. 

5.15. Кызыл сызыктарды натуралай (жеринде) белгилөө, бул иштерди 

жүргүзүүгө лицензиясы бар уюмдар аркылуу жүзөгө ашырылат, жана кызыл 

сызыктарды натуралай (жеринде) алып чыгуу актысы менен жол-

жоболоштурулат. 

 

6. Кызыл сызыктардын сакталышын контролдоо 

 

Кызыл сызыктардын сакталышын контролдоону архитектура жана 

шааркуруу жергиликтүү органдары жүзөгө ашырышат. 

 

 

 

 

 

 



А тиркемеси 

 

 

А.1 

Координаттарды аныктоонун графикалык ыкмасы 

 

Координаттарды аныктоонун графикалык ыкмасы, кызыл сызыктардын 

планда жайгашкан жери X жана Y координаттарынын окторуна карата 

графикалык түрдө циркульдун жана масштабдык сызгычтын жардамы менен 

графикалык түрдө аныкталуусунан турат. 

Чекиттердин жана сызыктардын координаттарын аныктоонун 

графикалык ыкмасы кызыл сызыктардын жана курулушка даярдоочу 

иштердин алдын ала эсептөөсүндө колдонулат. 

Кичи жана орто калктуу конуштарда кызыл сызыктарды аныктоодо 

ыкмасын колдонуу менен кызыл сызыктарды аныктоонун графикалык 

ыкмасын пайдалануу сунушталат. Бул ыкмада жерлерге чекиттердин 

аныктоо натыйжасы, эгер сызыктын узундугу 20 м ден ашпаса жана алардын 

ортосундагы бурч 400 дөн кем эмес жана 1400 дөн көп эмести түзсө. Эки 

белгилеп коюлган жерден алынган чекитти үчүнчү белги менен 

контролдоосу сунуш кылынат. 

Баардык керектүү чоңдуктар топографиялык пландан чийүүчү 

инструменттердин жардамы менен графикалык түрдө алынат. Тактыгы 

пландын масштабынан жана пландын деформациясынын жоктугунан көз 

каранды. 

Пландын 1:2000 масштабында планда чекиттин жайгашуусунун катасын 

аныктоо ±0,28м ди түзөт, пландын 1:500 масштабында ±0,07м ге ылайык. 

 

 

А.2 

Айкалыштырылган ыкмасы 

 

Координаттарды аныктоонун айкалыштырылган ыкмасы аналитикалык 

жана графикалык ыкмалардын айкалышуусунан колдонулат. Долбоордук-

пландоо иштеринде, ошондой эле айрым инженердик курулмаларды 

долбоорлоодо колдонулат.  

Сыныктын чекиттеринин жана кызыл сызыктардын кесилишүүсүнүн 

аналитикалык аныкталган координаттары болушу керек, ошондой эле 

мурдатан турган таяныч имараттарга жана курулмаларга байланышышы 

керек. 

Толук пландаштыруунун жана курулуштун долбоорлорун иштеп 

чыгууда, кызыл сызыктардын аналитикалык эсептөөсүндө татаал эсептеп 

чыгарууларды аткарууда, 1:500 масштабда планын колдонууга сунушталат. 

Долбоордун планында сызык кызыл түстөгү пунктир сызыкча түрүндө 

көрсөтүлөт. 

Бул белгилер көрүнүп турушу керек жана имаратка үчтөн кем эмес 

ченөөлөр менен же келечекте курулушта сактала турган имараттарга 

створлордун бекитилиши керек. 



Долбоорлорду жерлерге которуу иштери эки негизги бөлүктөн турат: 

биринчиси – кызыл сызыктардын чекиттеринин координаттарын эсептөө 

боюнча, толук пландаштыруу долбоорунун бөлүү чиймесин түзүү боюнча 

жана имараттар менен курулмалардын негизги окторун аныктоо боюнча 

иштер; 

экинчиси – долбоорду жерлерге алып чыгууга жана чекиттерди 

тиешелүү белгилер менен натуралай бекитүүгө байланышкан иштер. 

 

 

 

 

Б тиркемеси 

 

Координаттарды аныктоонун аналитикалык ыкмасы 

 

Кызыл сызыктардын координаттары толук топографиялык сүрөткө 

тартуунун материалдары (1:500 – 1:2000) боюнча, же бул үчүн атайын 

тиркелген теодолиттик жүрүштөрдүн негизинде эсептеп чыгарылат. Кызыл 

сызыктардын координаттарын жана узундугун аналитикалык аныктоо 

керектүү тактыкты камсыздайт, иштеп чыгууда талап кылынган баштапкы 

аналитикалык таяныч пункттарынын чоң сандарын  аткаруу зарыл, жана 

долбоордун түшүндүрмө катында чагылдырылат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В тиркемеси 

 

Шаарларда жана калктуу конуштарда кызыл сызыктардын 

оңдоону (өзгөртүүнү) тариздөө тартиби 

 

 Тапшырыкчылар шаардын, калктуу конуштун тиешелүү жергиликтүү 

өз алдынча башкаруу органдарына кызыл сызыктарды өзгөртүүнү талап 

кылган объекттерди жайгаштыруу боюнча  кайрылганда, аймактагы 

архитектура жана шааркуруу органы кызыл сызыктарды  шаардын чегинде 

анын бүткүл узундугун келечекте  магистралдарды өнүктүрүүнү, анын 

Башкы план жана ТПД боюнча категориясын эске алуу менен оңдоо мүмкүн 

экендиги жөнүндө  маселени иштеп  чыгат жана Башкы пландын авторлору 

менен макулдашышат. 

Кызыл сызыктарды өзгөртүү жөнүндө чечим тиешелүү аймактагы 

архитектура жана шааркуруу органынын Шааркуруу кеңешинде сунуш 

каралгандан кийин кабыл алынат. 

Кыргыз Республикасынын борбор шаары Бишкек шаары боюнча кызыл 

сызыктарды оңдоо Шааркуруу кеңешинин оң чечим чыгарганда жүргүзүлөт 

жана кызыл сызыктардын актысы тийиштүү кызмат адамдар тарабынан кол 

коюлгандан кийин чыгат. 

 

БЕКИТЕМИН: 

 

____________________ шаарынын Башкы 

архитектору______________________ 
(шаардын аталышы)       ( аты-жөнү, колу, мөөр) 

 

МАКУЛДАШЫЛДЫ: 

 

Шааркурууну пландоо өнөрканасынын 

башчысы___________________________ 

 

Геокызматынын 

башчысы______________________________________________ 

 

Архитектуралык эстеликтер боюнча Маминспекциянын 

башчысы_____________ 

 

 

 

 Колдору аймактык архитектура жана шааркуруу органын мөөрү менен 

күбөлөндүрүлүшү керек. 


