
 
    
 

15-декабря 2017 года_№ 11-нпа                                                                              г.Бишкек 

 

 

 Об утверждении Положения о заказчике-застройщике  

(едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) в 

строительной сфере и Положения о техническом надзоре, независимой 

инженерной организации, техническом аудите в строительстве 

 

В целях упорядочения функций и задач заказчика – застройщика и 

регламентации процедуры организации и проведения технического 

надзора, независимого технического надзора и строительного контроля на 

объектах строительства, руководствуясь постановлением Правительства 

Кыргызской Республики «О делегировании полномочий Правительства 

Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительной 

власти» от 15 сентября 2014 года № 530 и Положением о Государственном 

агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (далее-Госстрой) 

приказываю: 

1. Утвердить: 

  - Положение о заказчике-застройщике (едином заказчике, дирекции 

строящегося предприятия) в строительной сфере согласно приложению 1; 

  - Положение о техническом надзоре, независимой инженерной 

организации, техническом аудите в строительстве согласно приложению 2. 

          2. Пресс-секретарю Госстроя совместно с Государственным 

институтом сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования 

при Госстрое (далее - ГИССиИП) 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 на веб-сайте Госстроя. 

3. Отделу кадровой работы и делопроизводства Госстроя совместно с 

ГИССиИП: 

- 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 
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источника опубликования указанного приказа 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. 

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

официального опубликования. 

          5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора У.К. Кокочарова.  

 

 

   

Статс-секретарь                                                   С. Борубаев
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завизировано:  

 

Заместитель директора                У. К. Кокочаров 

 

И.о. заведущей отделом кадровой 

работы и делопроизводства              Ч. Д. Жаныкеева 

 

Заведующий сектором        

правового обеспечения                             А.Ч. Бегалиев 

 

Согласовано:  

 

Директор Департамента  

жилищно-гражданского 

строительства                Ш.А. Атамбеков 

    

Исполнитель: 

         

Директор Государственного  

института сейсмостойкого строительства  

и инженерного проектирования                       У.Ш. Азыгалиев 

 

Ведущий специалист-переводчик 

                                                       А.А. Кызалакова 

 

Рассылка: в дело, ГИССиИП, ДЖГС, отдел ТН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                 
 

2017-жылдын 15-декабря  №11-нпа                                                               Бишкек шаары  

 

 

Курулуш чөйрөсүндөгү заказчы-курдуруучу (бирдиктүү заказчы, 

курулуп жаткан ишкананын дирекциясы) жөнүндө жобону жана 

Курулушта техникалык көзөмөлдөө, көз карандысыз инженердик 

уюм, техникалык аудит жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө 

 

        Буйрутма берүүчү-үйкуруучунун иш-милдеттерин жана маселелерин 

иретке келтирүү максатында курулуш объектилеринде курулуш 

контролду,  көз карандысыз техникалык көзөмөлдү жана техникалык 

көзөмөлдү жүргүзүү жана уюштуруу процедураларын жөнгө салуу үчүн 

жана КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-сентябрындагы № 530 «Кыргыз 

Республика Өкмөтү тарабынан аткаруу бийликтин бир катар мамлекеттик 

органдарына ыйгарым укуктарды берүү жөнүндө» токтомун жана Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак 

жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги (мындан ары-

Мамкурулуш) жөнүндө Жобону жетекчиликке алып, буйрук кылам: 

 

1. Бекитилсин: 

- Курулуш чөйрөсүндөгү заказчы-курдуруучу (бирдиктүү заказчы, 

курулуп жаткан ишкананын дирекциясы) жөнүндө жобо 1-тиркемеге 

ылайык; 

- Курулушта техникалык көзөмөлдөө, көз карандысыз инженердик 

уюм, техникалык аудит жөнүндө жобо 2-тиркемеге ылайык. 

          2. Мамкурулуштун басма сөз катчысы Жер титирөөгө туруктуу 

курулуш жана инженердик долбоорлоо мамлекеттик институту (мындан 

ары-ЖТТКжИД) менен биргеликте ушул буйруктун катталган күнүнөн 

тартып үч күндүк мөөнөттө төмөнкүлөр боюнча чара көрсүн: 

 - «Эркин-Тоо» гезитинде ушул буйруктун расмий түрдө жарык 

көрүшү; 

 - Кыргыз Республика Өкмөтүнүн жана Мамкурулуштун расмий веб-

сайттарында ушул буйруктун расмий түрдө жарык көрүшү. 

  3.Мамкурулуштун кадрдык иштер жана иш кагаздарын жүргүзүү 

бөлүмү ЖТТКжИД менен биргеликте: 

Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу 

Архитектура, курулуш  жана 

турак жай-коммуналдык 

чарба мамлекеттик агенттиги 
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БУЙРУК 

ПРИКАЗ 

 



           - ушул буйруктун расмий жарыяланган күнүнөн тартып бир жумуш 

күндүн ичинде мамлекеттик жана расмий тилде, 2 нускада, буйруктун 

көчүрмөлөрү кагаз жана электрондук түрдө, жарыяланган булагы 

көрсөтүлүп, Кыргыз Республика Юстиция министрлигине мамлекеттик 

каттоодон өткөрүү үчүн жөнөтүлсүн; 

 - буйруктун күчүнө кирген күнүнөн тартып бир жумуш күндүк 

мөөнөттө буйруктун көчүрмөсү Кыргыз Республика Өкмөтүнүн 

Аппаратына маалымат үчүн жөнөтүлсүн. 

 4. Ушул буйрук расмий түрдө жарыялангандан 15 күн өткөндөн 

кийин күчүнө кирет. 

 5. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо директордун орун 

басары У.К.Кокочаровго жүктөлсүн.  

 

 

 

Статс-катчы                                                                                   С. Борубаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кол коюлган: 

 

Директордун орун басары               У.К. Кокочаров 

 

Кадрдык иштер жана иш  

кагаздарын жүргүзүү             

бөлүмүнүн башчысынын м.а.                                                  Ч.Д. Жаныкеева 

 

Укуктук камсыздоо  

секторунун башчысы                                                                    А.Ч. Бегалиев 

 

Турак жай-жарандык курулуш 

департаментинин директору              Ш.А. Атамбеков 

 

Аткаруучу: 

 

Жер титирөөгө туруктуу курулуш жана 

инженердик долбоорлоо мамлекеттик 

институтунун директору                                                  У.Ш.Азыгалиев 

 

Жетектөөчү адис -котормочу              А.А. Кызалакова 

 

 

 

Жөнөтүлдү: делого,  ЖТТКжИД, ТЖЖКД, ТЧ бөлүмү. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден приказом 

Государственного агентства 

архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

приПравительстве Кыргызской 

Республики 

от 15 декабря 2017 года №11-нпа 

 

Положение о заказчике -застройщике (едином заказчике, 

дирекции строящегося предприятия) в строительной сфере  
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1. Общие положения 

2. Основные термины 

3. Организационно-правовая структура заказчика-застройщика 

4. Основные задачи заказчика (застройщика) 

5. Основные функции 

6. Права заказчика 

7. Ответственность заказчика 

8. Средства на содержание аппарата заказчика (застройщика). 
 

 

1 Общие положения 
 

1.1Положение о заказчике-застройщике (едином заказчике, 

дирекции строящегося предприятия) в строительной сфере на 

территории Кыргызской Республики (далее – Положение) 

распространяется физическим и юридическим лицам любой формы 

собственности, осуществляющий новое строительство или 

реконструкция зданий н сооружений как имеющими, так и не 

имеющими службы технического надзора за строительством, а также 

в целях защиты прав и охраняемых законом интересов граждан, 

общества и государства. 

1.2 Настоящее Положение определяет основные права, обязанности 

и ответственность заказчика-застройщика, единого заказчика, дирекции 

строящегося предприятия (далее- заказчика -застройщика) при 

планировании и реализации инвестиционных программ, связанных со 

строительством новых и (или) изменением (расширением, модернизацией, 

техническим перевооружением, реконструкцией, реставрацией, 

капитальным ремонтом) существующих объектов (зданий, сооружений и 

их комплексов, коммуникаций), а также выполнением строительных, 

монтажных, специальных и иных работ.  



Конкретные обязательства заказчика-застройщика при выполнении 

строительных работ определяются соглашением сторон при заключении 

договора строительного подряда. 

1.3 Настоящее Положение регулирует отношения заказчика 

(застройщика) с другими участниками строительной деятельности и 

предназначен для применения заказчиками (застройщиками), при 

разработке и реализации инвестиционных проектов и обязателен для всех 

субъектов инвестиционной деятельности (инвесторы, международные 

организации, доноры) независимо от форм собственности, осуществляемой 

в форме капитальных вложений (физических и юридических лиц, 

выполняющих инженерные изыскания и/или осуществляющих подготовку 

проектной документации, а также подрядчиков по строительству), 

принимающих участие в разработке и реализации инвестиционных 

проектов. 

1.4 В своей деятельности заказчик-застройщик руководствуется 

законодательством Кыргызской Республики, настоящим Положением, 

нормативно-технической документацией и методическими указаниями 

уполномоченного государственного органа в сфере архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, договором 

строительного подряда, а также учредительными документами. 
 

2 Основные термины 
 

В настоящем Положении использованы термины и определения 

установленные законодательством Кыргызской Республики. 
 

3 Организационно-правовая структура заказчика-застройщика 
 

3.1 Государственный заказчик при заключении договора на 

выполнение подрядных строительных работ имеет права и выполняет 

обязанности, установленные законодательством Кыргызской Республики и 

Положением, за исключением права самостоятельно принимать решения: 

-  об объемах выделения инвестиций и направлениях их 

использования; 

-  о консервации или прекращении строительства объекта. 

Решение по указанным вопросам государственный заказчик 

принимает: 

- по объектам, финансируемым за счет инвестиций, - с 

Правительством Кыргызской Республики; 

- по объектам, финансируемым за счет республиканского бюджета, - 

по согласованию с Министерством финансов Кыргызской Республики; 

- по объектам, финансируемым за счет местного бюджета, - по 

согласованию с местным исполнительным и распорядительным органом. 



3.2 Организационно-правовая структура заказчика-застройщика 

определяется объемами и направлениями реализации инвестиций, 

характером строящихся объектов, другими обстоятельствами и может 

реализовываться в виде службы единого заказчика, дирекции строящегося 

предприятия (в дальнейшем дирекция) в соответствии с действующим 

законодательством Кыргызской Республики. 

Предприятие, организация, учреждение (в дальнейшем   

предприятие) могут самостоятельно осуществлять строительство объектов 

для собственных нужд, выполняя при этом обязанности заказчика 

(застройщика), либо передавать указанные обязанности на договорных 

началах для исполнения инженерной организации, инженерно-

консультационной компании, инженеру (далее –независимому 

технадзору). 

3.3 Служба государственного заказчика (управление капитального 

строительства) создается в областях и городах, является юридическим 

лицом и может входить в структуру соответствующих местных 

исполнительных и распорядительных органов. Она является заказчиком 

при строительстве жилых домов, объектов социально-культурной сферы и 

коммунального хозяйства, а также других объектов на территории 

соответствующей области, города, района. 

Служба государственного заказчика решает задачи планомерной 

реализации генеральных планов городов и схем комплексного 

экономического и социального развития, территориального и 

функционального зонирования, проектов детальных планов городских и 

сельских поселений, архитектурных и строительных проектов застройки, 

отдельных объектов и инженерной инфраструктуры, а также задачи 

комплексной застройки жилых районов, общественных центров, 

микрорайонов и входящих в них градостроительных комплексов в целях 

улучшения обслуживания населения.  

Служба государственного заказчика осуществляет реализацию 

инвестиционных программ за счет средств, поступающих из 

республиканского и местного бюджетов, внебюджетных средств, а также 

от юридических и физических лиц, вносящих инвестиции в порядке 

долевого участия в строительстве. 

Организационно-правовая структура служб государственного 

заказчика, их полномочия определяются законодательством Кыргызской 

Республики и решениями местных органов самоуправления 

соответственно.  

3.4 Дирекция создается при необходимости обеспечения 

строительства промышленных предприятий, других объектов 

производственного назначения, а также крупных объектов 



непроизводственного назначения, строящихся по индивидуальным 

проектам, по которым обязанности заказчика не могут быть переданы 

службе единого заказчика. 

Решение о создании дирекции по объектам, финансируемым за счет 

средств республиканского бюджета, принимается уполномоченным 

органом, при осуществлении финансирования строительства за счет 

местного бюджета - местными органами самоуправления, а в других 

случаях соответствующим субъектом хозяйствования. 

Дирекция создается одновременно с принятием решения о 

финансировании строительства объекта, является юридическим лицом и 

действует на основании устава или положения, утверждаемых в 

установленном порядке. 

3.4.1 При строительстве группы предприятий, территориальное 

расположение которых позволяет осуществлять единое руководство 

строительством, а также объектов вспомогательного производства 

(инженерных сооружений, коммуникаций и др.) общих для группы 

предприятий, может создаваться объединенная дирекция. 

3.4.2 Дирекция ликвидируется органом, ее учредившим, после 

утверждения акта о сдаче объекта в эксплуатацию. В случае строительства 

предприятий и других объектов производственного назначения в две или 

более очереди дирекция ликвидируется после ввода в эксплуатацию 

первой очереди. Обязанности заказчика продолжает осуществлять орган 

управления вновь созданного (действующего) предприятия. 

При строительстве группы объектов непроизводственного 

назначения дирекция ликвидируется после сдачи в эксплуатацию этих 

объектов в целом. 

Объединенная дирекция прекращает свою деятельность после сдачи 

в эксплуатацию всех строящихся предприятий (объектов). 

3.5 Предприятие может самостоятельно выполнять обязанности 

заказчика (застройщика) по строительству определенного объекта, при 

необходимости выполняя строительные и иные специальные монтажные 

работы, по реконструкции, расширению, реставрации, техническому 

перевооружению, капитальному ремонту действующих производств, а 

также при строительстве жилых домов и других объектов 

непроизводственного назначения для собственных нужд. При таком 

способе строительства предприятие создает специальное структурное 

подразделение (отдел, управление и другие формирования), которое 

непосредственно выполняет обязанности заказчика (застройщика). 

Структурные подразделения могут быть постоянно действующими или 

временными, создаваемыми только на период строительства 

соответствующего объекта. 



Исходя из конкретных обстоятельств (объемов, сроков 

строительства, характера строящегося объекта) обязанности заказчика 

приказом руководителя предприятия могут возлагаться на одного или 

нескольких работников этого предприятия. В этом случае должностные 

инструкции работников должны содержать их полномочия по выполнению 

обязанностей заказчика. 

Подразделение действует на основании положения, не является 

юридическим лицом и входит в состав аппарата управления 

соответствующего предприятия. Руководитель подразделения действует в 

пределах прав, предоставленных ему руководителем предприятия. 

3.6 Заказчик или предприятие вправе осуществлять постоянный 

технический надзор (строительный контроль), а также 

привлекатьнезависимую инженерную организацию и технический аудитна 

договорных началах для выполнения обязанностей заказчика 

(застройщика) и технадзора. В этом случае предприятие заключает с 

независимойинженерной организацией или техническим аудитом договор 

на оказание услуг по выполнению обязанностей заказчика (застройщика) и 

технического надзора, в котором определяются функции независимого 

технадзора, технического аудита, связанные с последствиями его действий 

по реализации соответствующего инвестиционного проекта для 

подрядчика. Перечень обязанностей заказчика (застройщика), 

передаваемых независимой инженерной организации, сообщается 

подрядчику, выполняющему строительные работы на объекте. 

При заключении подобного договора заказчик не может передавать 

независимойинженерной организацииследующие функции: 

- принятие решения о строительстве объекта, выполнении работ; 

- утверждение технического задания на проектирование; 

- утверждение проектно-сметной документации и передачи ее 

подрядчику;  

- решение вопроса о проведении подрядных торгов и утверждения их 

результатов; 

- получение разрешения у уполномоченного органа на выполнение 

строительных работ; 

- заключение договора строительного подряда; 

- передача подрядчику строительной площадки; 

- утверждение состава приемочной комиссии и акта приемки объекта 

от подрядчика. 

Указанные функции выполняются самим заказчиком 

(застройщиком). 

3.7 Заказчик (застройщик) самостоятельно решает вопросы 

организационной структуры и численности аппарата управления. Аппарат 



заказчика (застройщика) формируется относительно потребностей 

реализации конкретного инвестиционного проекта. Структура, штаты 

аппарата управления заказчика (застройщика) и условия оплаты их труда 

утверждаются в порядке, установленном его уставом (положением). 
 

4 Основные задачи заказчика (застройщика) 
 

4.1 Основные задачи заказчика: 

4.1.1 На стадии подготовки инвестиционного проекта проработки: 

- разработка бизнес-плана; 

- выбор площадки строительства; 

- получение всех необходимых разрешений и согласований; 

- предварительный отбор проектировщиков, подрядчиков, 

изготовителей и поставщиков оборудования. 

4.1.2 На стадии реализации инвестиционного проекта: 

- подготовка строительной площадки; 

- разработка и утверждение проектно-сметной документации; 

- выбор, как правило, на конкурсной основе, исполнителей на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в строительстве и 

заключение договоров; 

- поставка предусмотренных договором подряда материальных и 

иных ресурсов; 

- контроль качества работ, применяемых строительных материалов, 

изделий и конструкций; 

- приемка выполненных работ; 

- своевременная оплата работ и услуг; 

- сдача объекта в эксплуатацию; 

- передача объектов собственникам или эксплуатирующим 

организациям; 

- контроль качества работ в период гарантийной эксплуатации. 
 

5 Основные функции 
 

5.1 Функции заказчика (застройщика) в процессе реализации 

инвестиционных программ по строительству заключаются в следующем: 

5.1.1 В области выбора земельных участков и освоения 

строительных площадок: 

- согласование с заинтересованными лицами места размещения 

объекта строительства, размер земельного участка и условий его отвода; 

- получение разрешения об отводе земельного участка для 

строительства объекта, карьеров для добычи недостающего грунта, а также 

для складирования излишнего грунта, строительного мусора, выполнение 

работ по рекультивации земель; 



- получение документа на право пользования земельным участком с 

указанием условий и сроков пользования им, об отводе этого участка в 

натуре и переносе в натуру пятна (осей) сооружения с оформлением 

соответствующих документов; 

- получение разрешений соответствующего местного 

исполнительного и распорядительного органа на проектирование и 

строительство объекта;  

- получение разрешения соответствующих организаций на: 

производство работ в зоне воздушных линий электропередач и 

линий связи в полосе отвода железных дорог, в местах прохождения 

подземных коммуникаций (кабельных, газопроводных, канализационных и 

других), расположенных на строительной площадке; 

пользование в период строительства в городах и других населенных 

пунктах электроэнергией, газом, водой, паром от существующих 

источников в соответствии с проектом организации строительства в случае 

отсутствия у заказчика на строительство собственных объектов газо-, водо-

, паро- и энергоснабжения; 

вырубку и пересадку деревьев; 

- передача в установленном порядке генеральному подрядчику в 

согласованные с ним сроки документов об отводе земельного участка и 

полученных разрешений соответствующих эксплуатационных органов; 

- осуществление сноса зданий, сооружений, зеленых насаждений, 

находящихся на строительной площадке, и переселение граждан, 

проживающих в домах, подлежащих сносу, переносу или реконструкции; 

- возмещение гражданам в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, стоимости изымаемых плодово-ягодных насаждений и 

посевов, а также подлежащих сносу жилых домов и строений, 

принадлежащих им на праве частной собственности; 

- проверка расчетов остаточной рыночной стоимости сносимых 

зданий и сооружений, принадлежащих юридическим и физическим лицам, 

правомерности включения ее в сметную документацию на строительство; 

- обеспечение реализации возвратных материалов от разборки 

сносимых зданий и сооружений, а также материалов, полученных при 

попутной добыче. 

5.1.2В области обеспечения проектной документацией и организации 

строительства: 

- осуществление в установленном порядке выбора проектной 

организации на выполнение проектных, изыскательских работ, а при 

необходимости и научно-исследовательских работ; 

- подготовка и утверждение технического задания на разработку 

проектно-сметной документации; 



- заключение договоров на выполнение проектных, изыскательских, 

а при необходимости и научно-исследовательских работ, осуществление 

контроля за их выполнением; 

- принятие от проектировщика согласованной и прошедшей 

государственную экспертизу проектно-сметной документации и ее 

утверждение; 

- организация и проведение конкурсов (на выбор подрядчика, 

независимой инженерной организации по осуществлению технического 

надзора и строительного контроля, технического аудита и т.д., в 

соответствии с законодательствомКыргызской Республики; 

- при отсутствии необходимости проведения конкурсов - 

самостоятельно осуществлять выбор подрядчика для выполнения 

строительных работ; 

- проведение переговоров с подрядчиком, разработка и согласование 

с ним условий договора строительного подряда и заключение его в 

соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики; 

- получение разрешения на выполнение строительства объекта; 

- заключение договора на осуществление авторского надзора с 

проектировщиком; 

- передача подрядчику разработанной и утвержденной проектно-

сметной документации; 

- утверждение и контролирование графиков выполнения работ; 

-урегулирование с участниками строительства разногласий, 

возникающих в ходе заключения и исполнения договоров строительного 

подряда; 

- заключение договоров и организация выполнения шефмонтажных и 

пусконаладочных работ; 

- осуществление строительного контроля и технического надзора за 

строительством, соответствием объема, стоимости и качества работ 

проектам, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и 

правилам на производство и приемку этих работ собственными силами или 

путем заключения договора с независимым технадзором; 

- осуществление контроля за исполнением подрядчиком 

предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, 

требований шефмонтажных организаций в части безопасных методов 

ведения строительства, качества работ и применяемых строительных 

материалов, изделий и конструкций; 

- принятие от подрядчика законченных работ в соответствии с 

условиями договора подряда; 

- по согласованию с инвестором принимает решение о временном 

прекращении строительства и консервации объекта, утверждает смету на 



выполнение работ по консервации и контролирует их качественное 

выполнение; 

- принятие от подрядчика законсервированных объектов и 

организация охраны материальных ценностей; 

- организация приемки и ввода в эксплуатацию законченного 

строительством объекта; 

- передача инвестору (пользователю) объекта и необходимой 

документации, включая гарантийные обязательства, а также техническую 

документацию. 

5.1.3 В области финансирования, учета и отчетности: 

- своевременное открытие финансирования и обеспечение его 

непрерывности при оплате работ по проектированию и строительству 

объекта и иных платежей, предусмотренных договорами; 

- осуществление окончательного расчета по законченным 

строительством объектам в сроки, установленные договором 

строительного подряда; 

- внесение в установленном порядке по согласованию с подрядчиком 

и инвестором предложений об изменении сроков строительства объекта 

при нарушении непрерывности финансирования работ и наступлении 

других обстоятельств; 

- организация и ведение бухгалтерского, оперативного и 

статистического учета, составление и представление отчетности в 

установленном порядке, связанной со строительством объекта; 

- при финансировании строительства объекта за счет нескольких 

источников и (или) инвесторов организует получение долевых взносов от 

каждого инвестора и представление им соответствующих отчетов; 

- определение суммы средств на премирование, передаваемой 

подрядчику при своевременном и досрочном вводе объектов, если это 

предусмотрено договором строительного подряда; 

- осуществление окончательного расчета по законченным 

строительством объектам в сроки, установленные договором 

строительного подряда, с учетом гарантийного срока устранения 

недостатков и несоответствий выполненных генеральным подрядчиком 

работ; 

- составление и утверждение у инвестора (инвесторов) сметы 

расходов на выполнение функций заказчика и иных работ, выполняемых 

службой заказчика по договору с инвестором, по каждому объекту 

строительства или на календарный год; 

- дачаразъяснений по техническим и финансовым вопросам 

государственным контролирующим органам; 



- предъявление при необходимости претензий и исков к подрядчику, 

поставщику, изготовителю продукции, проектировщику об оплате 

неустойки (штрафа, пени) за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

договорных обязательств, проверке обоснованности исков, предъявленных 

к нему. 

5.1.4  В области материально-технического обеспечения: 

- заключение договоров на поставку необходимого оборудования и 

материалов, если их поставка возложена на заказчика в соответствии с 

договором строительного подряда, и осуществление комплектации 

объектов строительства этим оборудованием и материалами; 

- осуществление при необходимости приемки, учета и надлежащего 

хранения на складах оборудования и материалов; 

- проведение предмонтажной ревизии оборудования и своевременная 

передача подрядчику оборудования, подлежащего монтажу, в 

соответствии с графиком, технической документации на оборудование – 

технических паспортов, инструкций по эксплуатации и обслуживанию. 

5.1.5 В области приемки законченных строительством объектов: 

- формирование и руководство работой приемочной комиссии по 

законченным строительством объектам или выполненным строительным 

работам; 

- приглашение представителей уполномоченных органов для участия 

в приемке выполненных строительных работ, возведенного объекта; 

- предоставление приемочной комиссии материалов, 

предусмотренных нормативно-технической документацией; 

- осуществление мероприятий, обеспечивающих своевременный 

ввод объекта в эксплуатацию; 

- обеспечение своевременной приемки от подрядчика выполненных 

строительных работ возведенного объекта; 

- оформление и утверждение акта приемки выполненных 

строительных работ возведенного объекта от подрядчика; 

- определение режима эксплуатации объекта в период опробования и 

приемки; 

- приемка от подрядчика по акту объектов, подлежащих 

консервации, и осуществление мер по сохранности результатов 

выполненных работ; 

- участие совместно с подрядчиком и эксплуатационной 

организацией в обследовании объекта в период гарантийного срока 

эксплуатации; 

           - обеспечение комплексного испытания оборудования. 

5.2 Перечень функций заказчика в каждом конкретном случае 

уточняется договорами между заказчиком, инвестором и подрядчиком, а в 



организациях комплексного типа – распорядительными документами 

руководства данной организации. При этом совмещение функций 

выполнения работ и их контроля одним должностным лицом или 

подразделением не допускается. 
 

6 Права заказчика 
 

6.1 Заказчик при реализации возложенных на него задач по 

строительству объекта, если иное не установлено договорами между 

участниками инвестиционного процесса, имеет право: 

-выступать от имени инвестора при рассмотрении вопросов 

реализации конкретного инвестиционного проекта в государственных 

органах, контролирующих и надзорных службах, коммерческих 

организациях. 

-привлекать на договорных или иных условиях юридических и 

физических лиц в качестве консультантов - экспертов и исполнителей 

задач, выполнение которых возлагается инвестором на службу заказчика. 

-принимать по договору с инвестором заказ на строительство 

объектов для государственных нужд и реализацию коммерческих 

проектов. 

-осуществлять выбор проектировщика, подрядчика, если в 

соответствии с действующим законодательством проведение конкурса не 

является обязательным. 

-владеть и распоряжаться выделенными инвестором на 

строительство объекта финансовыми и иными ресурсами, имуществом и 

материальными ценностями по целевому назначению. 

-утверждать к производству работ рабочую документацию, сметы на 

дополнительные работы в пределах сметного лимита для бюджетных 

объектов. 

-посещать строящийся объект, знакомиться с необходимой 

исполнительной документацией. 

-приостанавливать производство работ при осуществлении их с 

отступлением от требований проектно-сметной и нормативно-технической 

документации, а также от условий заключенного договора строительного 

подряда. 

-осуществлять контроль за качеством строительных материалов, 

изделий и конструкций, оборудования, используемых в строительстве при 

выполнении работ и оказания услуг, сроками их поставки и выполнения 

работ и услуг, надлежащим оформлением рабочей и исполнительной 

документации. 

-принимать и вводить объект в эксплуатацию.  



-определять режим эксплуатации объекта в период пробной 

эксплуатации, пуска и гарантийного срока эксплуатации. 

-по согласованию принимать решение о консервации или 

прекращении строительства объекта. 

-осуществлять надзор за работой объекта в пусковой период и в 

гарантийный срок эксплуатации. 

-досрочно прекращать исполнение договорных обязательств с 

инвестором и подрядчиком при неоднократном нарушении ими своих 

договорных обязательств. 

-требовать возмещения убытков, причиненных изменением или 

расторжением договора строительного подряда, по вине подрядчика. 

-передавать в установленном порядке часть своих функций 

подрядчику с его согласия, например, при строительстве «под ключ» 

подрядчик принимает на себя все обязанности по строительству и его 

обеспечению и должен сдать заказчику объект, готовый к эксплуатации, 

согласно договорным условиям. 

6.2 Осуществлять другие права, предусмотренные действующим 

законодательством Кыргызской Республики. 
 

7 Ответственность заказчика 
 

7.1 Заказчик при невыполнении или ненадлежащем выполнении 

своих задач и функций согласно разделам 4 и 5 и обязанностей по 

договору строительного подряда несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Кыргызской Республики. 

7.2 Виды и размеры ответственности заказчика устанавливаются 

законодательством Кыргызской Республики и договором строительного 

подряда. 
 

8 Средства на содержание аппарата заказчика (застройщика)  
 

Средства на содержание аппарата заказчика (застройщика), 

определяются в соответствии с действующим законодательством 

Кыргызской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө  

караштуу Архитектура, курулуш жана  

турак жай-коммуналдык чарба 

 мамлекеттик агенттигинин  

2017 жылдын 15-декабрындагы  №11-нпа  

буйругу менен бекитилген 

 

Курулуш чөйрөсүндөгү заказчы-курдуруучу 

(бирдиктүү заказчы, курулуп жаткан ишкананын 

дирекциясы) жөнүндө жобо 
 

Мазмуну: 
 

9. Жалпы жоболор 

10. Негизги терминдер 

11. Заказчынын- курдуруучунун уюштуруу-укуктук түзүмү 

12. Заказчынын (курдуруучунун) негизги милдеттери 

13. Негизги функциялары 

14. Заказчынын укуктары 

15. Заказчынын жоопкерчилиги 

16. Заказчынын (курдуруучунун) аппаратын камсыздоого 

каражаттар 
 

1 Жалпы жоболор 
 

1.1 Курулуш чөйрөсүндөгү заказчы - курдуруучу (бирдиктүү 

заказчы, курулуп жаткан ишкананын дирекциясы) жөнүндө жобо 

(мындан ары - Жобо) курулушка техникалык көзөмөл кызматы бар, 

ошондой эле мындай кызматы жок, менчиктин каалаган 

формасындагы жеке жана юридикалык жактардын жаңы курулушту 

жүргүзүү же имаратты жана курулмаларды реконструкциялоо 

мүмкүнчүлүгүн камсыздоо үчүн, ошондой эле жарандардын, коомдун 

жана мамлекеттин укуктарын жана мыйзам менен корголгон 

кызыкчылыктарын коргоо максаттарында киргизилет. 

1.2 Ушул Жобо жаңы объекттерди куруу жана (же) колдонуудагы 

объекттерди (имараттарды, курулмаларды жана алардын комплекстерин, 

коммуникацияларды) өзгөртүү (кеңейтүү, модернизациялоо, техникалык 

кайра жабдуу, реконструкциялоо, реставрациялоо, капиталдык оңдоо), 

ошондой эле куруу, куроо, атайын жана башка иштерди аткаруу менен 

байланыштуу инвестициялык программаларды пландоодо жана ишке 

ашырууда заказчынын-курдуруучунун, бирдиктүү заказчынын, курулуп 

жаткан ишканынын дирекциясынын (мындан ары – заказчы-

курдуруучунун) негизги укуктарын, милдеттерин жана жоопкерчилигин 

аныктайт.  



Курулуш иштерин аткарууда заказчы-курдуруучунун конкреттүү 

милдеттенмелери курулуш подряды келишимин түзүүдө тараптардын 

макулдашуусу менен аныкталат. 

1.3 Ушул Жобо заказчынын (курдуруучунун) курулуш ишинин 

башка катышуучулары менен мамилелерин жөнгө салат жана 

инвестициялык долбоорлорду иштеп чыгууда жана ишке ашырууда 

заказчылардын (курдуруучулардын) колдонуусу үчүн арналган жана 

инвестициялык долбоорлорду иштеп чыгууга жана ишке ашырууга 

катышкан капиталдык салым формасында жүргүзүлгөн (инженердик 

изилдөөнү аткаруучу жана/же долбоордук документтерди даярдоону ишке 

ашыруучу жеке жана юридикалык жактар, ошондой эле курулуш боюнча 

подрядчылар), менчик формасынан көз карандысыз бардык инвестициялык 

ишмердик субъекттери (инвесторлор, эл аралык уюмдар, донорлор) үчүн 

милдеттүү. 

1.4 Өзүнүн ишинде заказчы-курдуруучу Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын, ушул Жобону, архитектура, курулуш жана турак-жай-

коммуналдык чарба чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органдын ченемдик-техникалык документтерин жана методикалык 

көрсөтмөлөрүн, курулуш подряды келишимин, ошондой эле уюмдаштыруу 

документтерин жетекчиликке алат. 
 

2 Негизги терминдер 
 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген терминдер 

жана аныктамалар Ушул Жободо колдонулат. 
 

3 Заказчынын (курдуруучунун) уюштуруу-укуктук түзүмү 
 

3.1 Мамлекеттик заказчы подряддык курулуш иштерин аткарууга 

келишим түзүүдө, төмөндөгүлөр жөнүндө чечимдерди өз алдынча кабыл 

алуу укугунан тышкары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана 

Жобо менен белгиленген укуктарга ээ болот жана милдеттерди аткарат: 

-  инвестицияларды бөлүүнүн көлөмү жана аларды пайдалануу 

багыттары жөнүндө; 

-  объектти курууну консервациялоо же токтотуу жөнүндө. 

Мамлекеттик заказчы төмөндө көрсөтүлгөн маселелер боюнча 

чечимди кабыл алат: 

- инвестициялардын эсебинен каржылануучу объекттер боюнча, - 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен макулдашуу боюнча; 

- республикалык бюджеттин эсебинен каржылануучу объекттер 

боюнча, - Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги менен 

макулдашуу боюнча; 



- жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржылануучу объекттер 

боюнча, - жергиликтүү аткаруучу жана тескөөчү органдары менен 

макулдашуу боюнча. 

3.2 Заказчынын-курдуруучунун уюштуруу-укуктук түзүмү 

инвестицияларды ишке ашыруунун көлөмү жана багыттары, курулуп 

жаткан объекттердин мүнөзү, башка жагдайлар менен аныкталат жана 

Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык 

бирдиктүү заказчынын, курулуп жаткан ишкананын дирекциясынын 

(мындан ары дирекция) кызматы түрүн ишке ашырылышы мүмкүн. 

Ишкана, уюм, мекеме (мындан ары ишкана) заказчынын 

(курдуруучунун) милдетин аткаруу менен өздүк муктаждыктары үчүн 

объекттерди курууну өз алдынча жүргүзүп, же инженердик уюмга, 

инженердик-консультациялык компанияга, инженерге (мындан ары – көз 

карандысыз техкөзөмөлгө) бере алат. 

3.3 Мамлекеттик заказчы кызматы (капиталдык курулуш 

башкармалыгы) облустарда жана шаарларда түзүлөт, юридикалык жак 

болуп саналат жана тиешелүү жергиликтүү аткаруучу жана тескөөчү 

органдардын түзүмүнө кириши мүмкүн. Ал тиешелүү облустун, шаардын, 

райондун аймагында турак үйлөрдү, социалдык-маданий чөйрөнүн жана 

коммуналдык чарба объекттерин, ошондой эле башка объекттерди курууда 

заказчы болуп саналат.  

Мамлекеттик заказчы кызматы шаарлардын башкы пландарын жана 

комплекстүү экономикалык жана социалдык өнүктүрүү, аймактык жана 

функционалдык зоналоо схемаларын, шаарлардын жана айылдардын 

деталдуу пландарынын долбоорлорун, өзүнчө объекттерди жана 

инженердик инфраструктураны план ченемдүү ишке ашыруу милдеттерин, 

ошондой эле калкты тейлөөнү жакшыртуу максаттарында турак 

райондорду, коомдук борборлорду, кичирайондорду жана аларга кирген 

шаар куруу комплекстерин комплекстүү куруу милдеттерин чечет.  

Мамлекеттик заказчы кызматы республикалык жана жергиликтүү 

бюджеттерден түшкөн каражаттардын, бюджеттен тышкаркы 

каражаттардын, курулушка үлүштөш катышуу тартибинде инвестиция 

салган юридикалык жана жеке жактардан түшкөн каражаттардын эсебинен 

инвестициялык программаларды ишке ашырат. 

Мамлекеттик заказчы кызматтарынын уюштуруу-укуктук түзүмү, 

алардын ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечимдери менен 

аныкталат.  

3.4 Дирекция өнөр жай ишканаларын, башка өндүрүштүк багыттагы 

объекттерди, ошондой эле заказчынын милдеттери бирдиктүү заказчынын 

кызматына берилиши мүмкүн болбогон, жекече долбоор боюнча 



курулуучу өндүрүштүк эмес багыттагы ири объекттерди курууну 

камсыздоо зарылчылыгында түзүлөт.  

Республикалык бюджеттик каражаттарынын эсебинен каржылануучу 

объекттер боюнча дирекцияны түзүү жөнүндө чечим ыйгарым укуктуу 

орган тарабынан, курулушту жергиликтүү бюджеттин эсебинен 

каржылоодо – жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ал эми башка 

учурларда тиешелүү чарба жүргүзүү субъекттери тарабынан кабыл алынат.  

Дирекция объектти курууну каржылоо жөнүндө чечимди кабыл алуу 

менен бир убакта түзүлөт, юридикалык жак болуп саналат жана 

белгиленген тартипте бекитилген уставдын же жобонун негизинде иштейт.  

3.4.1 Аймактык жайгашуусу курулушту бирдиктүү жетектөөнү ишке 

ашырууну шарттаган, ишканалар тобун, ошондой эле ишканалар тобу үчүн 

жалпы болгон көмөкчү өндүрүш объекттерин (инженердик курулмаларды, 

коммуникацияларды ж.б.) курууда бириккен дирекция түзүлүшү мүмкүн.  

3.4.2 Дирекция аны түзгөн орган тарабынан, объектти пайдаланууга 

тапшыруу жөнүндө актыны бекиткенден кийин жоюлат. Ишканалар жана 

өндүрүштүк багыттагы башка объекттер эки же андан көп  кезек менен 

курулган учурда дирекция биринчи кезек пайдаланууга киргизилгенден 

кийин жоюлат. Заказчынын милдеттерин кайрадан түзүлгөн (иштеп 

жаткан) ишкананын башкаруу органы улантат. 

Өндүрүштүк эмес багыттагы объекттердин тобун курууда дирекция 

жалпысынан бул объекттерди пайдаланууга тапшыргандан кийин жоюлат. 

Бириккен дирекция бардык курулуп жаткан ишканаларды 

(объекттерди) пайдаланууга тапшыргандан кийин өзүнүн ишин токтотот. 

3.5 Ишкана зарыл болгондо курулуш жана башка атайын куроо 

иштерин аткаруу менен, белгилүү объектти куруу боюнча, иштеп жаткан 

өндүрүштү реконструкциялоо, кеңейтүү, реставрациялоо, техникалык 

кайра жабдуу, капиталдык оңдоо боюнча, ошондой эле турак үйлөрдү жана 

башка өздүк муктаждык үчүн өндүрүштүк эмес багыттагы объекттерди 

курууда заказчынын (курдуруучунун) милдеттерин өз алдынча аткара алат. 

Курулуштун мындай ыкмасында ишкана атайын түзүмдүк бөлүнүш 

(бөлүм, башкармалык жана башка түзүм) түзөт, ал түздөн-түз заказчынын 

(курдуруучунун) милдеттерин аткарат. Түзүмдүк бөлүмдөр туруктуу 

иштеген же тиешелүү объектти куруу мезгилине гана түзүлгөн убактылуу 

болушу мүмкүн.  

Конкреттүү жагдайларга жараша (курулуштун көлөмүнө, мөөнөтүнө, 

курулуп жаткан объекттин мүнөзүнө) заказчынын милдеттери ишкананын 

жетекчисинин буйругу менен ушул ишкананын бир же бир нече 

жумушчусуна жүктөлүшү мүмкүн. Бул учурда жумушчулардын кызматтык 

нускамалары заказчынын милдеттерин аткаруу боюнча алардын ыйгарым 

укуктарын камтышы керек. 



Бөлүм жобонун негизинде иштейт, юридикалык жак болуп саналбайт 

жана тиешелүү ишкананын башкармалыгынын аппаратынын курамына 

кирет. Бөлүмдүн жетекчиси ага ишкананын жетекчиси тарабынан берилген 

укуктардын чегинде иштейт. 

3.6 Заказчы же ишкана турукту техникалык көзөмөл (курулуш 

контролу) жүргүзүүгө, ошондой эле заказчынын (курдуруучунун) жана 

техкөзөмөлдүн милдеттерин аткаруу үчүн келишимдик негиздерде көз 

карандысыз инженердик уюмду жана техникалык аудитти тартууга 

укуктуу. Бул учурда ишкана көз карандысыз инженердик уюм же 

техникалык аудит менен заказчынын (курдуруучунун) жана техникалык 

көзөмөлдүн милдеттерин аткаруу боюнча кызматтарды көрсөтүүгө 

келишим түзөт, анда  көз карандысыз подрядчы үчүн тиешелүү 

инвестициялык долбоорду ишке ашыруу боюнча анын иш-аракеттеринин 

кесепеттери менен байланыштуу техкөзөмөлдүн, техникалык аудиттин 

функциялары аныкталат. Көз карандысыз инженердик уюм берүүчү 

заказчынын (курдуруучунун) милдеттеринин тизмеги объектте курулуш 

иштерин аткаруучу подрядчыга билдирилет. 

Мындай келишимди түзүүдө заказчы төмөндөгү функцияларды көз 

карандысыз инженердик уюмга бере албайт: 

- объектти куруу, иштерди аткаруу жөнүндө чечимдерди кабыл алуу; 

- долбоорлоого техникалык тапшырмаларды бекитүү; 

- долбоордук-сметалык документтерди бекитүү жана аны 

подрядчыга берүү;  

- подряддык тооруктарды өткөрүү жөнүндө маселени чечүү жана 

алардын жыйынтыктарын бекитүү; 

- курулуш иштерин аткарууда ыйгарым укуктуу органдардан уруксат 

алуу; 

- курулуш подряды келишимин түзүү; 

- подрядчыга курулуш аянтчаларын берүү; 

- кабыл алуу комиссиясынын курамын жана подрядчыдан объектти 

кабыл алуу актысын бекитүү. 

Көрсөтүлгөн функциялар заказчынын (курдуруучунун) өзү 

тарабынан аткарылат. 

3.7 Заказчы (курдуруучу) башкармалыктын уюштуруучулук түзүмү 

жана аппараттын саны маселелерин өз алдынча чечет. Заказчынын 

(курдуруучунун) аппараты конкреттүү инвестициялык долбоорду ишке 

ашыруунун керектөөлөрүнө салыштырмалуу калыптанат. Заказчынын 

(курдуруучунун) башкаруу аппаратынын түзүмү, штаты жана алардын 

эмгек маянасынын шарттары анын уставы (жобосу) менен белгиленген 

тартипте бекитилет. 
 



4 Заказчынын (курдуруучунун) негизги милдеттери 
 

4.2 Заказчынын негизги милдеттери: 

4.1.1 Иштеп чыгуунун инвестициялык долбоорун даярдоо 

баскычында: 

- бизнес-планды иштеп чыгуу; 

- курулуш аянтчасын тандоо; 

- бардык керектүү уруксаттарды жана макулдашууларды алуу; 

- долбоорлоочуларды, подрядчыларды, жабдууну даярдоочуларды 

жана жеткирүүчүлөрдү алдын ала тандоо. 

4.1.2 Инвестициялык долбоорду ишке ашыруу баскычында: 

- курулуш аянтчасын даярдоо; 

- долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу жана бекитүү; 

- товарларды жеткирүүгө, иштерди аткарууга, кызматтарды 

көрсөтүүгө аткаруучуларды, эреже болгондой, конкурстук негизде, тандоо, 

курулушта кызматтарды көрсөтүү жана келишимдерди түзүү; 

- подряд келишими менен каралган материалдык жана башка 

ресурстарды жеткирүү; 

- иштин, колдонулуучу курулуш материалдарынын, буюмдарынын 

жана конструкцияларынын сапатын контролдоо; 

- аткарылган иштерди кабыл алуу; 

- иштерге жана кызмат көрсөтүүлөргө өз убагында төлөө; 

- объекттерди пайдаланууга тапшыруу; 

- объекттерди менчик ээлерине же пайдалануучу уюмдарга берүү; 

- кепилденген пайдалануу мезгилинде иштин сапатын контролдоо. 
 

5 Негизги функциялары 
 

5.1 Заказчынын (курдуруучунун) курулуш боюнча инвестициялык 

программаларды ишке ашыруу процессиндеги функциялары 

төмөндөгүлөрдөн турат: 

5.1.1  Жер участокторун тандоо жана курулуш аянтчаларын 

өздөштүрүү чөйрөсүндө: 

- кызыкдар жактар менен курулуш объектинин жайгашуу ордун, жер 

участогунун өлчөмүн жана аны бөлүү шарттарын макулдашуу; 

- объектти, жетпеген кыртышты казып алуу үчүн карьерлерди куруу 

үчүн, ошондой эле ашыкча кыртышты, курулуш таштандыларын жыйноо, 

жерлерди рекультивациялоо боюнча иштерди аткаруу үчүн жер участогун 

бөлүү жөнүндө уруксатты алуу; 

- жер участокторун пайдалануу шарттарын жана мөөнөтүн, бул 

участокту накта түрүндө бөлүү жана тиешелүү документтерди тариздөө 



менен курулманын тактарын (окторун) нактага көчүрүү жөнүндө көрсөтүү 

менен аны пайдалануу укугуна документти алуу; 

- объектти долбоорлоого жана курууга тиешелүү жергиликтүү 

аткаруучу жана тескөөчү органдын уруксатын алуу;  

- төмөнкүлөргө тиешелүү уюмдардын уруксаттарын алуу: 

курулуш аянтчасында жайгашкан электр берүү аба чубалгыларынын 

же байланыш чубалгыларынын зонасында, темир жолдорду бөлүү 

тилкесинде, жер астындагы коммуникациялар өткөн жерлерде (кабелдик, 

газ өткөрүүчү, канализациялык жана башка) ишти жүргүзүү; 

шаарларда жана башка калктуу пункттарда куруу мезгилинде 

заказчыда курулушка карата өздүк газ-, суу-, буу- жана энергия менен 

камсыздоо объекттери жок болгон учурда, курулушту уюштуруу 

долбооруна ылайык колдонуудагы булактардан электр энергиясын, газды, 

сууну, бууну пайдалануу; 

бактарды кыюу жана кайра отургузуу; 

- белгиленген тартипте башкы подрядчыга аны менен 

макулдашылган мөөнөттө жер участокторун бөлүү жөнүндө 

документтерди жана тиешелүү эксплуатациялык органдардан алынган 

уруксаттарды берүү; 

- курулуш аянтчасында жайгашкан имараттарды, курулуштарды, 

жашыл көчөттөрдү бузуу жана бузууга, жылдырууга же 

реконструкциялоого жаткан үйлөрдө жашаган жарандарды көчүрүү; 

- колдонуудагы мыйзамдарда каралган учурларда жарандарга 

алынуучу мөмө-жемиш көчөттөрүнүн жана айдоолордун, ошондой эле 

аларга жеке менчик укугунда таандык болгон, бузууга жаткан турак 

үйлөрдүн жана курулмалардын баасынын ордун толтуруу; 

- юридикалык жана жеке жактарга таандык болгон бузулуучу 

имараттардын жана курулмалардын калдык рыноктук баасын эсептөөнү, 

аны курулушка карата сметалык документтерди киргизүүнүн укук 

ченемдүүлүгүн текшерүү; 

- бузулуучу имараттарды жана курулмаларды бузуудагы кайра 

кайтарылуучу материалдарды, ошондой эле казып алууда алынган 

материалдарды сатууну камсыздоо. 

5.1.2 Долбоордук документтерди камсыздоо жана курулушту 

уюштуруу чөйрөсүндө: 

- долбоордук, иликтөө иштерин, ал эми зарыл болгондо илимий-

изилдөө иштерин аткарууга долбоордук уюмду белгиленген тартипте 

тандоо; 

- долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгууга техникалык 

тапшырманы даярдоо жана бекитүү; 



- долбоордук, иликтөө, ал эми зарыл болгондо илимий-изилдөө 

иштерин аткарууга келишимдерди түзүү, аларды аткарууга контроль 

жүргүзүү; 

- долбоорлоочудан макулдашылган жана мамлекеттик экспертизадан 

өткөн долбоордук-сметалык документтерди кабыл алуу жана аны бекитүү; 

- техникалык көзөмөл жана курулуштук контролду, техникалык 

аудитти ж.б. жүргүзүүгө подрядчыны, көз карандысыз инженердик уюмду 

тандоого конкурсту Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 

уюштуруу жана өткөрүү; 

- конкурс өткөрүү зарылчылыгы жок болгондо – курулуш иштерин 

аткаруу үчүн подрядчыны тандоону өз алдынча жүргүзүү; 

- подрядчы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, курулуш подряды 

келишимин иштеп чыгуу жана аны менен макулдашуу жана Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык аны түзүү; 

- объектти курууну аткарууга уруксат алуу; 

- долбоорлоочу менен автордук көзөмөлдү жүргүзүүгө келишим 

түзүү; 

- подрядчыга иштелип чыккан жана бекитилген долбоордук-

сметалык документтерди берүү; 

- иштерди аткаруу графиктерин бекитүү жана контролдоо; 

- курулуштун катышуучулары менен курулуш подряды келишимин 

түзүүнүн жана аткаруунун жүрүшүндө пайда болуучу пикир 

келишпестиктерди жөнгө салуу; 

- башкы куроо жана иштетүү-жөндөө иштерин аткарууга 

келишимдерди түзүү жана уюштуруу; 

- курулушка, иштин көлөмүнүн, баасынын жана сапатынын 

долбоорлорго, сметалык эсептерге жана келишимдик бааларга, курулуш 

ченемдерине жана бул иштерди өндүрүүгө жана кабыл алууга карата 

эрежелерге өзүнүн күчү менен көз карандысыз техкөзөмөл менен келишим 

түзүү аркылуу курулуш контролун жана техникалык көзөмөлдү жүргүзүү; 

- курулушту жүргүзүүнүн коопсуз методдору, иштин жана 

колдонулган курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана 

конструкцияларынын сапаты жаатында подрядчынын мамлекеттик 

көзөмөлдөө органдарынын жана автордук көзөмөлдүн эскертүүлөрүн, 

башкы куроо уюмдарынын талаптарын аткаруусуна контроль жүргүзүү; 

- подряд келишиминин шарттарына ылайык подрядчыдан 

бүткөрүлгөн иштерди кабыл алуу; 

- инвестор менен макулдашуу боюнча курулушту убактылуу 

токтотуу жана объектти консервациялоо жөнүндө чечим кабыл алат, 

консервациялоо боюнча иштерди аткарууга сметаны бекитет жана аларды 

сапаттуу аткарууну контролдойт; 



- подрядчыдан консерваланган объекттерди кабыл алуу жана 

материалдык баалуулуктарды коргоону уюштуруу; 

- бүткөрүлгөн курулуш объектин кабыл алууну жана пайдаланууга 

киргизүүнү уюштуруу; 

- инвесторго (пайдалануучуга) объектти жана керектүү 

документтерди, анын ичинде кепилдик милдеттенмелерин, ошондой эле 

техникалык документтерди берүү. 

5.1.3 Каржылоо, эсепке алуу жана отчеттуулук чөйрөсүндө: 

- каржылоонун өз убагында ачуу жана объектти долбоорлоо жана 

куруу боюнча иштерге жана келишимдер менен каралган башка 

төлөмдөрдү төлөөдө анын үзгүлтүксүздүгүн камсыздоо; 

- курулуш подряды келишиминде белгиленген мөөнөттөрдө 

бүткөрүлгөн курулуш объекттери боюнча акыркы эсептешүүнү жүргүзүү; 

- подрядчы жана инвестор менен макулдашуу боюнча белгиленген 

тартипте ишти каржылоонун үзгүлтүксүздүгүн бузууда жана башка 

жагдайлар болгондо объектти куруу мөөнөттөрүн өзгөртүү жөнүндө 

сунуштарды киргизүү; 

- курулуш объекти менен байланыштуу бухгалтердик, оперативдик 

жана статистикалык эсепти уюштуруу жана жүргүзүү, белгиленген 

тартипте отчеттуулукту түзүү жана берүү; 

- бир нече булактын жана (же) инвестордун эсебинен объектти 

курууну каржылоодо ар бир инвестордон үлүштүк төгүмдөрдү алууну 

жана аларга тиешелүү отчетторду берүүнү уюштурат; 

- объекттерди өз убагында жана мөөнөтүнөн мурда киргизүүдө 

подрядчыга берилүүчү сыйлоо каражаттарынын суммасын аныктоо, эгер 

бул курулуш подряды келишими менен каралса; 

- башкы подрядчы аткарган иштердин кемчиликтерин жана шайкеш 

эместиктерин жоюунун кепилдик мөөнөтүн эске алуу менен, курулуш 

подряды келишими менен орнотулган мөөнөттө бүткөрүлгөн курулуш 

объекттери боюнча акыркы эсептешүүнү жүргүзүү; 

- ар бир курулуш объекти боюнча же календардык жылга карата, 

инвестор менен келишим боюнча заказчынын кызматы аткарган 

заказчынын функцияларын жана башка иштерди аткарууга чыгымдардын 

сметаларын түзүү жана инвестордо (инвесторлордо) бекитүү; 

- мамлекеттик контролдоочу органдарга техникалык жана 

финансылык маселелер боюнча түшүндүрмө берүү; 

- зарыл болгондо келишимдик милдеттенмелерди аткарбоо же 

талаптагыдай эмес аткаруу үчүн подрядчыга, жеткирүүчүгө, продукцияны 

даярдоочуга, долбоорлоочуга бышмана (айып, туум) төлөө жөнүндө 

дооматтарды жана доолорду коюу, ага карата коюлган доолордун 

негиздүүлүгүн текшерүү. 



5.2.4  Материалдык-техникалык камсыздоо чөйрөсүндө: 

- эгер керектүү жабдууларды жана материалдарды жеткирүү 

курулуш подряды келишимине ылайык заказчыга жүктөлсө, аларды 

жеткирүүгө келишим түзүү жана курулуш объекттерин бул жабдуулар 

жана материалдар менен комплектациялоо; 

- зарыл болгондо жабдууларды жана материалдарды кампада кабыл 

алууну, эсепке алууну жана талаптагыдай сактоону ишке ашыруу; 

- жабдууларга куроо алдында ревизия жүргүзүү жана графикке 

ылайык куроого жаткан жабдууларды, жабдууга карата техникалык 

документтерди – техникалык паспортторду, пайдалануу жана тейлөө 

боюнча нускамаларды подрядчыга өз убагында берүү. 

5.2.5 Бүткөрүлгөн курулуш объекттерин кабыл алуу чөйрөсүндө: 

- бүткөрүлгөн курулуш объекттери же аткарылган курулуш иштери 

боюнча кабыл алуу комиссиясынын ишин калыптандыруу жана жетектөө; 

- тургузулган объекттин аткарылган курулуш иштерин кабыл алууга 

катышуу үчүн ыйгарым укуктуу органдардын өкүлдөрүн чакыруу; 

- кабыл алуу комиссиясына ченемдик-техникалык документтер 

менен каралган материалдарды берүү; 

- объектти өз убагында пайдаланууга киргизүүнү камсыздоочу иш-

чараларды жүргүзүү; 

- подрядчыдан тургузулган объекттин аткарылган курулуш иштерин 

өз убагында кабыл алууну камсыздоо; 

- подрядчыдан тургузулган объекттин аткарылган курулуш иштерин 

кабыл алуу актын тариздөө жана бекитүү; 

- сыноо жана кабыл алуу мезгилинде объектти пайдалануу режимин 

аныктоо; 

- подрядчыдан акт боюнча консервациялоого жаткан объекттерди 

кабыл алуу жана аткарылган иштердин жыйынтыктарынын сакталышы 

боюнча чараларды жүргүзүү; 

- подрядчы жана эксплуатациялык уюм менен биргеликте 

пайдалануунун кепилдик мөөнөтүндө объектти текшерүүгө катышуу; 

           - жабдууларды комплекстүү сыноону камсыздоо. 

5.3 Заказчынын функцияларынын тизмеги ар бир конкреттүү 

учурда заказчынын, инвестордун жана подрядчынын ортосундагы 

келишимдер менен, ал эми комплекстүү типтеги уюмдарда – бул уюмдун 

жетекчилигинин тескөө документтери менен такталат. Мында иштерди 

аткаруу жана аларды контролдоо функцияларын бир кызмат адамынын же 

бөлүмдүн айкалыштыруусуна жол берилбейт. 
 

6 Заказчынын укуктары 
 



6.1 Заказчы объектти куруу боюнча ага жүктөлгөн милдеттерди ишке 

ашырууда, эгер инвестициялык процесстин катышуучуларынын ортосунда 

келишимдер менен башкача белгиленбесе, төмөндөгү укуктарга ээ: 

-мамлекеттик органдарда, контролдоо жана көзөмөлдөө 

кызматтарында, коммерциялык уюмдарда конкреттүү инвестициялык 

долбоорду ишке ашыруу маселелерин кароодо инвестордун атынан чыгуу. 

-келишимдик же башка шарттарда, консультант – эксперттер жана 

аткаруу инвестор тарабынан заказчынын кызматына жүктөлгөн 

милдеттерди аткаруучулар катары юридикалык жана жеке жактарды 

тартуу. 

-инвестор менен келишим боюнча мамлекеттик муктаждыктар жана 

коммерциялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн объекттерди курууга 

заказды кабыл алуу. 

-эгер колдонуудагы мыйзамга ылайык конкурс өткөрүү милдеттүү 

болуп саналбаса, долбоорлоочуну, подрядчыны тандоону жүргүзүү. 

-инвестор тарабынан объектти курууга бөлүнгөн финансылык жана 

башка ресурстарга, мүлккө жана материалдык баалуулуктарга максаттуу 

багыты боюнча ээлик кылуу жана тескөө. 

-ишти өндүрүүгө карата жумушчу документтерди, бюджеттик 

объекттер үчүн сметалык лимиттин чегинде сметаларды бекитүү. 

-курулуп жаткан объектке баруу, керектүү аткаруу документтери 

менен таанышуу. 

-ишти долбоордук-сметалык жана ченемдик-техникалык 

документтердин талаптарынан, ошондой эле түзүлгөн курулуш подряды 

келишиминин шарттарынан четтөө менен жүргүзүүдө ишти өндүрүүнү 

токтотуу. 

-жумушчу жана аткаруу документтерин талаптагыдай тариздөө 

менен, иштерди аткарууда жана кызматтарды көрсөтүүдө курулушта 

пайдаланылуучу курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана 

конструкцияларынын сапатына, аларды жеткирүү жана иштерди жана 

кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу мөөнөттөрүнө контроль жүргүзүү. 

-объектти кабыл алуу жана пайдаланууга киргизүү.  

-сынамдык пайдалануу, иштетүү мезгилинде жана пайдалануунун 

кепилдик мөөнөтүндө объектти пайдалануу режимин аныктоо. 

-макулдашуу боюнча объектти курууну консервациялоо же токтотуу 

жөнүндө чечим кабыл алуу. 

-иштетүү мезгилинде жана пайдалануунун кепилдик мөөнөтүндө 

объекттин иштөөсүнө көзөмөл жүргүзүү. 

-инвестор жана подрядчы өздөрүнүн келишимдик милдеттенмелерин 

бир нече жолу бузганда алар менен келишимдик милдеттенмелерди 

аткарууну мөөнөтүнөн мурда токтотуу. 



-подрядчынын күнөөсү менен курулуш подряды келишимин 

өзгөртүү же бузуу менен келтирилген чыгашалардын ордун толтурууну 

талап кылуу. 

-подрядчынын макулдугу менен ага өзүнүн функцияларынын бир 

бөлүгүн белгиленген тартипте берүү, мисалы, “ачкычка чейин” курууда 

подрядчы курулуш жана аны камсыздоо боюнча бардык милдеттерди 

өзүнө алат жана келишим шарттарына ылайык заказчыга пайдаланууга 

даяр объектти тапшырышы керек. 

6.2 Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында 

каралган башка укуктарды жүргүзүү. 
 

7 Заказчынын жоопкерчилиги 
 

7.1 Заказчы 4 жана 5-бөлүмдөргө ылайык өзүнүн милдеттерин жана 

функцияларын жана курулуш подряды келишими боюнча милдеттерин 

аткарбаганда же талаптагыдай эмес аткарганда Кыргыз Республикасынын 

колдонуудагы мыйзамына ылайык жоопкерчилик тартат. 

7.2 Заказчынын жоопкерчилигинин түрлөрү жана өлчөмдөрү Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдары жана курулуш подряды келишими менен 

белгиленет. 
 

9  Заказчынын (курдуруучунун) аппаратын камсыздоого 

каражаттар  
 

Заказчынын (курдуруучунун) аппаратын камсыздоого каражаттар, 

Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамына ылайык аныкталат. 
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1 Общие положения 
 

1.1 Положение определяет задачи, функции, обязанности, права и 

ответственность организаций и их работников, а также индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих технический надзор за 

строительством предприятий, зданий и сооружений, как при 

функционировании в составе службы заказчика, так и выполнении 

инжиниринговых услуг инженерными организациями, инженерными 

консультационными компаниями и индивидуальными предпринимателями 

(далее-независимой инженерной организацией) на условиях договора с 

заказчиком. Служба технического надзора в своей работе должна 

руководствоваться действующим законодательством, постановлениями 

Правительства Кыргызской Республики, требованиями проекта и 



нормативных документов, а также указаниями государственных надзорных 

органов по вопросам соблюдения организационно-правового порядка 

строительства объекта, качества строительно-монтажных работ (далее- 

СМР) и их приемки. 

1.2 Положение разработано для организаций, осуществляющих 

деятельность в области технического надзора и строительного контроля 

над качеством строительно-монтажных работ при строительстве 

реконструкции и ремонте, включая организации, выполняющие функции 

Заказчика и Подрядчика, и регламентирует процедуры организации и 

проведения независимого технического надзора и строительного контроля 

на объектах строительства, реконструкции и ремонта Заказчиком, в целях 

обеспечения качества строительства, реконструкции и ремонта, 

предупреждения, выявления и пресечения допущенных нарушений 

требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов 

и проектной документации и подготовки заключения о соответствии 

построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 

производства строительно-монтажных работ требованиям технических 

регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной 

документации, посредством привлечения независимой инженерной 

организации ( или  компании). 

1.3 Нормы настоящего положения не распространяются на работы 

по строительству, реконструкцию, реабилитацию, ремонту 

автомобильных дорог, осуществляемые Министерством транспорта и 

дорог Кыргызской Республики. 

Деятельность данного министерства по строительству, 

реконструкцию, реабилитацию, ремонту автомобильных дорог 

регламентируется: 

- Законом КР «Об автомобильных дорогах»; 

- Положением о проведении постоянного технического надзора при 

строительстве реконструкции, ремонте и содержании автомобильных 

дорог от 26.12.2014 года № 742: 

- и по инвестиционным проектам - условиям пописанных 

контрактов, которые составлены в соответствии с условиями 

международных соглашений и FIDIC. 
 

2 Основные термины 
 

В настоящем Положении используется следующие термины: 

         - авторский надзор – контроль над соответствием выполняемых 

строительно-монтажных работ проектным решением, осуществляемый 

разработчиками проекта на протяжении всего периода строительства и 

приемки в эксплуатацию законченных объектов. 



- входной контроль - проверка наличия соответствующих 

сопроводительных документов, используемой техники, оборудования, 

строительных материалов и изделий. 

- инженерная организация (инженер) – физическое или 

юридическое лицо, действующее от имени Заказчика и осуществляющее 

контроль и технический надзор за ходом строительства объектов. 

           - инженерные консультационные услуги - услуги по 

осуществлению независимого технического надзора, строительного 

контроля и выработке (обязательных к исполнению подрядчиком) 

рекомендаций по организации и технологии производства строительно-

монтажных работ при строительстве, реконструкции и ремонте.Закупка 

инженерных консультационных услуг осуществляется в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики. 

 - инженерная консультационная компания - юридическое лицо, 

оказывающее консультационные услуги и не являющееся структурным 

подразделением заказчика или подрядчика. 

         - строительно-монтажные работы – работы, выполняемые при 

строительстве, реконструкции и ремонте объектов. 

 - технический надзор и строительный контроль– комплекс 

мероприятий, осуществляемых заказчиком, либо привлекаемым им на 

основании договора юридическим лицом либо специально 

уполномоченными лицами (инженерной организацией, инженером), 

имеющими соответствующие квалификационные сертификаты 

специалистов на ведение технического надзора в процессе строительства, 

реконструкции и ремонте объектов в целях контроля и надзора за ходом, 

качеством и объемами выполняемых подрядчиками работ, проверки 

соответствия работ  требованиям проектной и рабочей документации, 

технических регламентов и нормативных документов. 

 Строительный (технический)  аудит- аудит, осуществляемый 

специально уполномоченными лицами независимой 

организации,позволяющий определить перспективность строительного 

проекта и правильность инвестиционных решений и представляет собой 

профессиональную проверку документации и различных аспектов ранее 

выполненных и выполняемых  работ по строительству: качества, 

используемых материалов, стоимости, сроков, осуществляемый при 

корпоративных спорах; в судебном разбирательстве, проведении 

финансовых расследований на предмет хищений в строительстве. 

 Комплексный инжиниринг -  представляет собой 

профессиональные услуги по организации и сопровождению 

строительства, включающий оформление исходно-разрешительной 

документации, получение технических условий, необходимых 



согласований, технадзор, контроль над целевым использованием 

инвестируемых средств, сдача объекта в эксплуатацию. 

- независимая инженерная организация -специально 

уполномоченный орган (инженерная организация, инженерно-

консультационная компания, инженер, предприниматель), имеющий 

соответствующие квалификационные сертификаты специалистов на 

ведение технического надзора за строительством на всех стадиях 

реализации проекта.  
 

3 Организационно-правовая структура технического и 

независимого технадзора 
 

3.1 Технический надзор и строительный контроль (далее- 

технический надзор) за строительством предприятий, зданий и сооружений 

организуется заказчиком для обеспечения соответствия строящихся 

объектов предусмотренным в утвержденных проектах технологическим, 

архитектурно-строительным и инженерно-техническим решениям, 

технико-экономическим показателям, а также требованиям нормативных 

документов. При этом технический надзор осуществляется постоянно или 

при необходимости, привлечением независимой инженерной организации, 

а также технический аудит на договорных началах для выполнения 

обязанностей технадзора. 

3.2 Технический надзор (постоянный) следует осуществлять весь 

период строительства, приемки и ввода в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. Начало и окончание работы по осуществлению 

технического надзора регламентируются началом выполнения комплекса 

работ по подготовке к строительству или реконструкции объекта и вводом 

объекта в эксплуатацию. 

3.3Независимые инженерные организации,осуществляющие 

технический надзор в порядке выполнения инжиниринговых услуг, свои 

отношения с заказчиком строят на договорной основе, являются его 

представителем в период строительства объекта и действуют в пределах 

своей компетенции, установленной настоящим Положением и договором, 

который не должен противоречить настоящему Положению. 

3.4 Для осуществления постоянного технического надзора могут 

привлекаться юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

имеющие в составе, квалифицированные персоналы, имеющие 

сертификаты соответствия, подтверждающие право на осуществление 

технического надзора в строительстве, нормативно-техническую и 

инструментальную базу для ведения контроля за качеством строительно-

монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и 

оборудования. 



3.5 Ответственными за технический надзор могут быть специалисты 

строительного профиля со стажем практической работы в строительстве не 

менее 3 лет - для лиц с высшим образованием и не менее 5 лет - для лиц со 

средне специальным образованием, прошедшие аттестацию в 

уполномоченных на это органах, которая проводится не реже 1 раза в 3 

года. По объектам, строящимся в особо сложных условиях (карсты, 

просадочность грунтов, гравитационные процессы, оползни) к 

специалистам технического надзора дополнительно предъявляется 

требование о наличии опыта работы по строительству объектов в этих 

условиях не менее 1 года. 

3.6 Не допускается выполнение функций технического надзора за 

строительством лицом, ответственным за производство СМР или за 

осуществление авторского надзора на поднадзорном объекте а также 

специалисты других проектных организаций и групп. 

3.7 Наличие технического надзора за строительством предприятий, 

зданий и сооружений не снимает ответственности с подрядных 

организаций за обеспечение качества строительства и готовности объектов 

к приемке в эксплуатацию. 

3.8 Указания, предписание службы технического надзора по 

достижению надлежащего качества строительства, выдаваемые в пределах 

установленной настоящим Положением компетенции, должны 

фиксироваться в общем журнале производства работ и являются 

обязательными для исполнения проектными и подрядными 

организациями. 

3.9Технический надзор заказчика- застройщика за строительством 

зданий и сооружений направлен на систематическую проверку 

соответствия объѐма, стоимости и качества выполняемых строительно-

монтажных работ утвержденным проектам и сметам, строительным 

нормативам и правилам, качества применяемых строительных материалов, 

изделий и конструкций. 

3.10 Обязанности постоянного технического надзора могут быть 

возложены на структурные подразделения заказчика (застройщика), 

ремонтные службы или производственно– технический отдел предприятия 

или организации, а также на стороннюю независимую инженерную 

организацию. 

3.11 Работники, ведущие технический надзор, являются 

ответственными представителями заказчика (застройщика) на 

строительстве и выполняют свои функции в соответствии с настоящим 

Положением. 



3.12 В зависимости от сложности контролируемых объектов за 

работниками, осуществляющими технический надзор, приказами 

заказчика закрепляются объекты для ведения технического надзора. 

3.13 Технический надзорзаказчика осуществляется в тесном 

взаимодействии с авторским надзором проектной организации. 

3.14 Работникам технического надзора не разрешается вносить 

дополнения и изменения в утвержденную проектно-сметную 

документацию в процессе строительства.  

3.15 Дополнения и изменения могут быть внесены исключительно 

организациями, осуществляющими авторский надзор в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики об авторском надзоре 

проектных организаций за строительством предприятий, зданий и 

сооружений. 

3.16 Технический надзор заказчика застройщика осуществляется в 

течение всего периода вновь начинаемого строительства, реконструкции 

зданий и сооружений. 

3.17 Требования к независимой инженерной организации 

(компании), при привлечении их в качестве технического надзора: 

- заказчик, в зависимости от объема и условий строительно-

монтажных работ, привлекает независимую инженерную организацию 

(юридическое лицо); 

- выбор независимойинженерной организацииосуществляется на 

конкурсной основе.  

Выбор независимой инженерной организации осуществляется с 

учетом объема инженерных услуг, специализации, технической 

оснащенности, финансовой состоятельности независимого технического 

надзора, уровня квалификации специалистов, наличия системы контроля 

качества оказания услуг, имеющегося опыта по оказанию инженерных 

услуг в конкретной области; 

- независимая инженерная организация должна обладать 

квалифицированным персоналом, имеющим сертификаты соответствия, 

подтверждающие право на осуществление технического надзора над 

определенными видами строительно-монтажных работ; 

- при отборе независимой инженерной организации Заказчик вправе 

(в зависимости от объема и условий строительно-монтажных работ) 

устанавливать требования к опыту и квалификации специалиста 

(персонала), наличию и виду оборудования, необходимого для 

качественного выполнения работ. 

3.17.1 Организация и управлениенезависимой инженерной 

организации: 



- независимая инженерная организация должна иметь 

организационную структуру, которая позволяет обеспечить 

квалифицированное выполнение его технических функций; 

- независимая инженерная организация должна определить и 

документально оформить виды ответственности, структуру и порядок 

отчетности в организации; 

-заказчик при заключении договора с Подрядчиком должен 

предусмотреть функции независимой инженерной организации, его права 

по отношению к Подрядчику. Если договор на услуги технического 

надзора и строительного контроля заключен после заключения договора 

строительного подряда (на строительно-монтажные работы), то Заказчик 

должен уведомить Подрядчика по договору подряда на строительно-

монтажные работы о заключении договора с независимой инженерной 

организациейи о его функциях. В таком уведомлении должен быть дан 

перечень действий независимойинженерной организации, в части 

осуществления технического надзора и строительного контроля, 

осуществляемого от имени и в интересах Заказчика. 

3.17.2Независимая инженерная организация: 

- должна быть укомплектована квалифицированным, 

сертифицированным персоналом по определенным видам работ; 

- при заключении договора с Заказчиком должна согласовать объем 

услуг по организации технического надзора и строительного контроля, 

учитывающий сложность строительно-монтажных работ. Объем услуг 

(перечень действий) по организации технического надзора и строительного 

контроля является неотъемлемой частью договора и оформляется в виде 

обязательного приложения к основному договору; 

- для реализации сложных проектов Заказчик вправе привлекать к 

осуществлению технического надзора и строительного контроля над 

качеством строительства несколькоорганизаций (компаний) с различными 

технологическими специализациями. 

3.17.3 Требования к порядку проведения технического надзора и 

строительного контроля в процессе строительно-монтажных работ: 

- подрядчик после получения разрешения на начало строительно-

монтажных работ, разрабатывает план-график строительных работ, 

согласовывает его с Заказчиком, независимым техническим надзором и 

приступает к реализации проекта; 

- независимая инженерная организация обеспечивает осуществление 

услуг по надзору за качеством строительно-монтажных работ в 

соответствии с функциями и обязанностями. В процессе строительно-

монтажных работ независимая инженерная организация отчитывается 

перед Заказчиком; 



- по окончании строительства и завершении испытаний объекта 

Подрядчик представляет готовый объект рабочей комиссии по приемке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта и передает Заказчику 

комплект исполнительной документации. 

  

4 Основные задачи технического надзора и независимой  

инженерной организации 
 

4.1 Главная задача постоянного технадзора – обеспечение 

соответствия возводимого объекта строительства архитектурно-

планировочным и инженерно-техническим решениями контроль качества 

и соответствие выполняемых работ положениям проектной и нормативной 

документации. Специалисты, осуществляющие надзор за строительством, 

следят за исполнением замечаний и указаний авторского надзора, 

выполнением требований субподрядных организаций, осуществляющих 

монтаж оборудования и коммуникаций, за предписаниями органов 

госнадзора. 

4.2 Основные задачи постоянного технического надзора и 

независимой инженерной организации заключаются в обеспечении ею в 

пределах своей компетенции совместно с другими участниками 

строительства: 

- систематической проверке соответствия объѐма, стоимости и 

качества выполняемых строительно-монтажных работ утвержденным 

проектам и сметам, строительным нормативам и правилам, качества 

применяемых строительных материалов, изделий и конструкций; 

- соблюдение установленного порядка приемки отдельных видов 

работ и завершенных строительством объектов; 

- качества производства работ, соответствия их проектным 

решениям, срокам и требованиям нормативных документов, в том числе 

качества строительно-монтажных работ, соответствия стоимости 

строительно-монтажных работ утвержденным в установленном порядке 

проектам и сметам. 
 

5 Функции службы технического надзора 
 

5.1 В соответствии с возложенными задачами служба постоянного 

технического надзора выполняет следующие основные функции:  

- контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных 

работ, применяемых строительных материалов, изделий и конструкций, и 

поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям 



строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других 

нормативных документов; 

- оценка соответствия темпов производства работ поутвержденному 

графику, хода комплектации объемов материальными ресурсами и 

техническими средствами; 

- проверка претензий подрядчика в отношении продления сроков 

выполнения работ, компенсации дополнительных и непредвиденных работ 

и затрат и выдача рекомендаций Заказчику(застройщику); 

- информирование заказчика (застройщика)о проблемах или 

возможных проблемах, которые возникли или могут возникнуть в 

отношении реализации договора подряда, выдача рекомендаций; 

- представление на утверждение заказчику(застройщику) изменений 

в проектах, которые, по его мнению, необходимы для завершения работ в 

срок, включая предложения по контрактной цене и срокам завершения 

строительства, подготовка всех необходимых распоряжений по 

утвержденным изменениям; 

- обеспечение приемки и сохранности всех гарантийных документов 

и сертификатов на все материалы, конструкции, оборудование и передача 

их заказчику (застройщику)по окончании проекта; 

- принятие своевременных мер и контроль над устранением 

выявленных дефектов в проектной документации, ее пересмотр (в случае 

необходимости) и предотвращениенеобоснованного увеличения   

стоимости строительства; 

- проверка наличия документов, удостоверяющих качество 

используемых строительных материалов, изделий и конструкций 

(паспортов качества, сертификатов, результатов лабораторных испытаний 

и др.); 

- контроль за выполнением геодезических работ в процессе 

строительства; 

- освидетельствование и оценка совместно с работниками 

строительно-монтажных организаций выполненных работ и 

конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих 

работ, а также обеспечение требований по запрещению производства 

дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых 

работ; 

- осуществление по мере готовности с участием представителей 

генподрядной и специализированной (монтажной) организации, а также 

проектных организаций, промежуточной приемки ответственных 

конструкций зданий и сооружений; 

- участие в проверках, проводимых органами государственного 

надзора, состояния и соответствия проекту поступившего на монтаж 



оборудования, в оценке качества его монтажа, комплексном опробовании и 

приемке; 

- контроль за соответствием объемов и качества выполненных и 

предъявленных к оплате строительно-монтажных работ проектно-сметной 

документации; 

- проведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных 

строительно-монтажных работ, а также объемов и стоимости 

некачественно выполненных подрядной организацией строительно-

монтажных работ, затрат на устранение дефектов и переделки; 

- контроль наличия и правильности ведения первичной 

исполнительной технической документации (исполнительных схем 

инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей зданий, 

сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных 

журналов работ) и внесенных в нее изменений в связи с недостатками и 

дефектами при производстве строительно-монтажных работ; 

- контроль исполнения строительно-монтажными организациями 

указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного 

надзора, а также требований технического надзора заказчика, относящихся 

к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ и 

применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и 

оборудования, обеспечение своевременного устранения дефектов и 

недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, 

конструктивных элементов зданий, сооружений и объектов в целом; 

- участие в проведении рабочими комиссиями (приемочными 

комиссиями) проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов 

строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов при их 

приемке; 

- участие в освидетельствовании объектов, зданий, подлежащих 

консервации и оформлении документации на консервацию или временное 

прекращение строительства предприятий, зданий и сооружений, а также в 

оценке технического состояния объектов при передаче их строительно-

монтажным организациям для продолжения работ; 

- участие в проверках, проводимых органами государственного 

надзора, инспекциями и комиссиями; 

- извещение органов государственного надзора овсех случаях 

аварийного состояния на объектах строительства и объемах работ по 

ликвидации аварий. 

5.2 По обеспечению требуемого качества и соблюдения проектных 

решений: 



-  организует и контролирует выполнение в соответствии с 

требованиями законодательных и нормативных документов комплекса 

работ по подготовке к началу строительства объекта, включающего в себя: 

входной контроль проектной документации и внесение изменений по 

результатам контроля в установленном порядке; 

контроль наличия подготовленных подрядными организациями 

проектов производства работ, общего и специальных журналов работ; 

контроль над получением подрядчиками в органах местного 

самоуправления и надзорных органах необходимых разрешений; 

- осуществляет контроль за соответствием выполняемых СМР 

утвержденной проектно-сметной документации, за соблюдением 

требований нормативных документов, технологии выполнения 

общестроительных, монтажных и специальных работ, за качеством 

используемых строительных материалов, изделий, конструкций н 

оборудования; 

- добивается своевременного и качественного выполнения 

участниками строительства требований и указаний работников 

технического и авторского надзора, органов государственного надзора, 

изложенных соответственно в общем и специальном журналах работ, 

журнале авторского надзора, в предписаниях надзорных органов, 

относящихся к вопросам организационно-правового порядка, качества 

выполняемых СМР и применяемых конструкций, изделий, материалов и 

оборудования; 

- обеспечивает проведение возложенных нормативными 

документами на заказчика геодезических работ, предусмотренных 

проектом, а также контролирует своевременность и качество выполнения 

геодезических работ, возложенных нормативными документами на 

подрядчиков. 

5.3По обеспечению завершения строительства в полном объеме и в 

договорные сроки: 

- контролирует соответствие утвержденной проектно-сметной 

документации выполненных и предъявленных к оплате объемов СМР. 

-контролирует соблюдение установленных договором сроков 

выполнения СМР. 

5.4По обеспечению установленного порядка приемки: 

- проводит приемку отдельных видов работ с оформлением 

требуемых документов. 

- участвует в приемке заказчиком от подрядчика завершенного 

строительством объекта. 
 



6 Обязанности службы технического надзора 
 

Служба технического надзора обязана: 

6.1 При выполнении изложенных в п. 5.2 функций: 

- проводить входной контроль проектно-сметной документации с 

установлением ее комплектности и достаточности для обеспечения 

качественного строительства; 

- принимать своевременные меры по пересмотру проектно-сметной 

документации (в случае необходимости), контролировать устранение 

выявленных дефектов в проектах, не допускать ухудшения проектных 

решений и необоснованного увеличения сметной стоимости 

строительства; 

- обеспечивать своевременное и полное внесение в проектную 

документацию автором проекта согласованных изменений; 

-контролировать правильное проведение подрядными организациями 

и поставщиками входного контроля строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и другой получаемой продукции 

(далее - продукции), используемой при строительстве объекта, а также 

предотвращение использования для строительства объекта продукции, не 

прошедшей входной контроль. В этих целях служба технического надзора 

обязана контролировать: 

- наличие у потребителей продукции регламентирующей эту 

продукцию документации, средств измерений и контрольно-

измерительных приборов, необходимых для проведения 

инструментального входного контроля продукции, а также их соответствие 

требованиям метрологии, классу точности и методам измерения; 

- организацию и осуществление потребителями продукции входного 

контроля как непосредственно на объектах, так и на складах временного 

хранения; 

- своевременное оформление соответствующей документации по 

результатам входного контроля продукции; 

- устранение представителями предприятий - поставщиков 

выявленных входным контролем дефектов в продукции; 

- применение в производстве работ продукции, только 

соответствующей требованиям проектной и нормативно-технической 

документации; 

- своевременность применения в производстве работ продукции с 

ограниченным сроком хранения; 

- организацию учета и хранения продукции на складах и площадках 

для хранения, соблюдение при этом требований нормативно-технической 

документации к условиям хранения; 



- своевременность проведения отбора проб продукции для 

испытаний в условиях строительной лаборатории; 

- изолированность на приобъектных складах и строительных 

площадках забракованной продукции или продукции с истекшим сроком 

хранения; 

- соответствие требованиям государственных стандартов и 

технических условий клеймения и маркировки продукции, поставляемой 

на строительство объекта; 

- наличие правильно заполненных ярлыков, этикеток и 

сопроводительных документов (паспортов, сертификатов), результатов 

лабораторных испытаний, замеров и т.д., удостоверяющих качество 

используемых на строительстве конструкций, изделий, материалов и 

оборудования, обеспечение их регистрации в установленном порядке и 

сохранности до передачи заказчику; 

- проведение более детального входного контроля вновь 

применяемых или вновь освоенных предприятиями - поставщиками видов 

продукции; 

- выполнение документирования результатов входного контроля и 

маркировки прошедшей входной контроль продукции, подтверждающей 

пригодность продукции к применению в производство работ; 

- в ходе проверки качества СМР осуществлять контроль соблюдения 

технологии строительного производства, эффективности 

производственного контроля с учетом структуры и характера 

строительного производства, включающей в себя проверку; 

- наличия и состояния на объекте технической и технологической 

документации на производство работ; 

- обеспеченности подрядчика необходимым мерительным 

инструментом и испытательным оборудованием, его полного наличия и 

рабочего состояния, соблюдением метрологических правил по 

использованию мерительного инструмента и испытательного 

оборудования; 

- технологической оснащенности строительства оборудованием, 

оснасткой, средствами измерений и испытаний, обеспечивающими 

необходимую точность выполнения работ, а также контроля со стороны 

подрядчика за их состоянием; 

- соблюдения исполнителями работ технологического процесса 

строительства, проведения операционного контроля; 

- выполнения подрядными организациями принятых совместно с 

заказчиком решений и мероприятий, а также предписаний технического 

надзора, выданных в ходе строительства; 



- правильности и полноты проведения индивидуальных испытаний и 

комплектности опробованного оборудования; 

- своевременности устранения недостатков в производстве работ, 

выявленных при проверках надзорными органами всех уровней; 

- постоянно проводить контроль качества СМР с учетом 

выполняемых этапов и наличия скрытых работ, подлежащих 

освидетельствованию. При этом не допускать перерывов в контроле, 

влекущих снижение качества строительства подконтрольного объекта; 

- контролировать своевременное и правильное ведение общего и 

специальных журналов работ, оформления другой производственной и 

исполнительной документации, предусмотренной строительными нормами 

и правилами; 

- контролировать своевременное устранение дефектов и недоделок, 

выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных 

элементов зданий, сооружений и объекта в целом; 

- участвовать в проверках, проводимых органами государственного 

надзора, финансирующими строительство банками, ведомственными 

комиссиями и инспекциями; 

- доводить до сведения генерального подрядчика выявленные 

нарушения технологии строительства для принятия мер по устранению 

этих нарушений. При неоднократных нарушениях технологии 

строительства и производственного контроля, ставить в известность 

вышестоящие инстанции генерального подрядчика и органы 

государственного надзора по их компетенции; 

- извещать местных представителей уполномоченного 

государственного органа по надзору и контролю в сфере архитектурно-

строительной деятельности о всех случаях аварийного состояния на 

объектах строительства и объемах работ по ликвидации аварий: о 

выявленном браке на объекте, который не устраняется подрядчиком, 

несмотря на письменные требования заказчика; о выполнении 

подрядчиком последующих работ вопреки отказу технического надзора в 

приемке предшествующих работ; 

-контролировать выполнение геодезических работ в процессе 

строительства и своевременное оформление результатов геодезического 

контроля. Проводить контрольные геодезические съемки; 

- контролировать выполнение предусмотренных проектом и 

нормативными документами геодезических измерений деформаций 

оснований зданий и сооружений; 

-  проводить визуальное и инструментальное освидетельствование 

выполненных СМР; 



- вести учет объемов принятых от подрядчика и оплаченных 

заказчиком СМР; 

- сверять соответствие выполненных объемом СМР объемам, 

подлежащим выполнению к установленному договором сроку; 

- при выявлении отставания в выполнении объемов СМР от 

установленных договором сроков давать предложения подрядчику об 

устранении отставания и информировать об этом заказчика; 

-контролировать исполнение подрядчиком управляющих решений 

заказчика по объемам и срокам выполнения СМР. 

6.2 При выполнении изложенных в п. 5.3 функций: 

- в соответствии с указанным в проекте перечнем обязательного 

контроля и приемки отдельных видов СМР осуществлять приемку этих 

работ с обеспечением оформления актов освидетельствования, 

подтверждающих техническую возможность выполнения последующих 

работ. При отказе подрядчику в приемку некачественно выполненных 

СМР запрещать производство последующих работ до устранения дефектов 

и оформления актов освидетельствования скрытых работ; 

- фиксировать в журнале работ результаты приемки отдельных 

операций сложных видов СМР; 

- совместно с генподрядной, специализированной (монтажной) и 

проектной организациями своевременно проводить промежуточную 

приемку ответственных конструкций; 

- участвовать в освидетельствовании объектов, зданий и сооружении, 

подлежащих консервации, и в оформлении документации на консервацию 

или временное прекращение строительства предприятий, зданий и 

сооружений, а также в оценке технического состояния объектов при 

передаче их строительно-монтажным организациям для продолжения 

работ. 

6.3 При выполнении изложенных в п.5.4 функций: 

- в ходе приемки законченного строительством объекта от 

подрядчика проводить приемку производственной и исполнительной 

документации, участвовать в оформлении документа, подтверждающего 

приемку объекта заказчиком от подрядчика; 

- участвовать в подготовке к вводу в эксплуатацию принятого 

заказчиком от подрядчика завершенного строительством объекта, 

контролируя при этом выполнение пуско-наладочных работ, комплексного 

опробования оборудования с выпуском пробной продукции. 

- комплектовать документацию, подлежащую представлению 

заказчиком приемочной комиссии, согласно установленного правилами 

приемки перечня документации, представляемой для назначения 



приемочной комиссии и прилагаемой к акту приемки законченного 

строительством объекта. 

6.4 Обязанности независимой инженерной организации при 

выполнении функции технического надзора: 

- надзор за соответствием строительно-монтажных работ, 

применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого 

оборудования проектным решениям, спецификациям, требованиям 

соответствующих технических регламентов и нормативных документов; 

- постоянный или регулярно повторяемый надзор (на объектах) за 

ходом и процессом производства строительно-монтажных работ и 

выявление отклонений (несоответствий) от проекта, нормативных 

документов и технических регламентов; 

- выдача предписаний и осуществление контроля за их 

исполнением по вопросам: 

- устранения выявленных несоответствий требованиям 

нормативных документов и проектной документации; 

- устранения Подрядчиком дефектов при выполнении строительно-

монтажных работ, влияющих на безопасность зданий и сооружений в 

период эксплуатации; 

- устранения допущенных нарушений технологий и правил 

производства работ при отступлении от технологической документации, 

технических правил выполнения строительно-монтажных работ; 

- надзор за проведением Подрядчиком входного контроля качества 

материалов, изделий и оборудования, поступающих на объекты (места) 

производства строительно-монтажных работ; 

- проверка наличия документов у Подрядчика, удостоверяющих 

качество используемых в строительно-монтажных работах оборудования, 

конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, 

сертификатов, результатов лабораторных испытаний); 

- проверка готовности Подрядчика к выполнению работ по 

реализации проекта; 

- контроль наличия и правильного ведения Подрядчиком первичной 

исполнительной технической документации; 

- проведение в рамках технического надзора и строительного 

контроля выборочного контроля соответствия качества и объемов 

выполненных работ, с использованием визуальных, инструментальных и 

физических методов контроля; 

- освидетельствование и оценка совместно с представителями 

Подрядчика выполненных работ и конструктивных элементов, 

скрываемых при производстве последующих работ; 



- контроль за своевременным составлением актов 

освидетельствования скрытых работ; 

- осуществление по мере готовности с участием представителей 

Подрядчика, а также проектных организаций, промежуточной приемки 

ответственных конструкций зданий и сооружений; 

- контроль за соответствием объемов и качества выполненных и 

предъявленной к оплате строительно-монтажных работ проектно-сметной 

документации; 

- учет объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-

монтажных работ, а также объемов и стоимости некачественно 

выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ; 

- контроль за исполнением Подрядчиком указаний и предписаний 

Управления по архитектурно-строительному надзору, авторского надзора, 

а также требований Заказчика; 

- оценка соответствия темпов производства работ утвержденному 

графику, хода комплектации объемов материальными ресурсами и 

техническими средствами; 

- проверка претензий Подрядчика в отношении продления сроков 

выполнения работ, компенсации дополнительных и непредвиденных работ 

и затрат и выдача рекомендаций Заказчику; 

- информирование Заказчика о проблемах или возможных 

проблемах, которые возникли или могут возникнуть в отношении 

реализации договора подряда, выдача рекомендаций; 

- представление на утверждение Заказчику изменений в проектах, 

которые, по его мнению, необходимы для завершения работ в срок, 

включая предложения по контрактной цене и срокам завершения 

строительства, подготовка всех необходимых распоряжений по 

утвержденным изменениям; 

- обеспечение приемки и сохранности всех гарантийных 

документов и сертификатов на все материалы, конструкции, оборудование 

и передача их Заказчику по окончании проекта; 

- контроль за соблюдением выполнения графика строительно-

монтажных работ, утвержденного Заказчиком, ввода в эксплуатацию 

объектов строительства в установленные сроки; 

- информирование Заказчика о прекращении или приостановке 

технического надзора и строительного контроля за качеством 

строительства в сроки, установленные договором; 

- своевременное выявление несоответствия качества работ по 

эксплуатации объектов нормативным требованиям; 



- участие совместно с проектной организацией в рассмотрении 

предложений Подрядчика о повышении качества, снижении стоимости и 

сокращении сроков производства работ; 

- определение объемов выполненных работ и приемка их от 

Подрядчика, при условии соответствия качества выполнения 

утвержденным проектам и техническим условиям, нормативам и 

спецификациям, а также оформление актов для оплаты этих работ. 
 

7  Права технического надзора и независимой инженерной 

организации 
 

7.1 При оказании услуг по осуществлению технического надзора и 

строительного контроля за производством строительно-монтажных работ 

технический надзор и независимая инженерная организация, 

осуществляющий функции технадзора имеют права: 

- требовать от Подрядчика выполнения работ в полном соответствии с 

утвержденной проектной документацией, точного соблюдения 

строительных норм, правил и технических условий на производство и 

приемку работ. Запрещать подрядным организациям применять 

строительные материалы, изделия и конструкции, не соответствующие 

требованиям технических регламентов; 

- вносить требования и указания о качестве строительства, 

применяемых материалов, деталей и конструкций, а также о соблюдении 

требований утвержденной проектно-сметной документации; 

- подтверждать к оплате работы, выполненные согласно 

утвержденному проекту, техническим условиям и правилам ведения 

строительно-монтажных работ; 

- запрашивать у Подрядчика необходимую исполнительную 

документацию по объекту; 

- вносить предложения Заказчику о расторжении договора подряда с 

подрядчиками, систематически нарушающими правила производства работ 

и требования нормативных документов; 

- вносить предложения Заказчику по исправлению или изменению 

предъявленных для оплаты документов или исключению из оплаты 

стоимости объемов работ, которые не соответствуют нормативным 

требованиям проектной документации; 

- предъявлять письменные требования к должностным лицам 

Подрядчика об устранении дефектов и причин их возникновения; 

- контролировать устранение дефектов в установленные сроки; 

  

8 Взаимоотношения и ответственность Заказчика, Подрядчика, 

независимой инженерной организации   



  

8.1 Взаимоотношения Заказчика, независимого инженерной 

организации и Подрядчика регулируются договорами (контрактами) 

между Заказчиком и Подрядчиком, а также Заказчиком и независимым 

инженерной организацией. 

8.2 Согласия Подрядчика на заключение договора между Заказчиком 

и независимой инженерной организацией на осуществление технического 

надзора и строительного контроля не требуется. 

8.3 В извещениях, предупреждениях, а также в других необходимых 

уведомлениях для проведения технического надзора и строительного 

контроля, направляемых независимой инженерной организацией 

Подрядчику, указываются сроки исполнения, копии уведомлений 

направляются Заказчику. 

8.4 Исполнение каждого уведомления независимой инженерной 

организации должно содержать информацию Подрядчика о выполнении 

работ. 

8.5 Уведомления и другая переписка между независимой 

инженерной организациейи Подрядчиком, касающиеся технологии 

производства работ, хранятся в течение гарантийного срока на 

выполненные строительно-монтажные работы. 

8.6 Переписка между независимой инженерной организацией и 

Подрядчиком, касающаяся проекта производства работ, служит 

основанием для установления ответственных сторон за возможные 

дефекты после производства строительно-монтажных работ. 

8.7 За два и более раз допущенное неисполнение обязанностей 

независимой инженерной организацией Заказчик уведомляет эту 

организацию о необходимости замены персонала. В случае неисполнения 

данного уведомления Заказчик в одностороннем порядке расторгает 

договор с независимой инженерной организацией.  

8.8 Заказчик ведет учет «недобросовестного» персонала независимой 

инженерной организации и имеет право не допускать их к работе в течение 

двух лет. 

8.9 За систематическое нарушение договорных обязательств 

независимой инженерной организации Заказчик расторгает договор в 

одностороннем порядке и не допускает его к участию в тендерах по 

закупке услуг по независимому техническому надзору и строительному 

контролю в течение последующих двух лет, о чем уведомляет 

соответствующий государственный орган Кыргызской Республики. 

8.10 Осуществление технического надзора и строительного контроля 

не снимает ответственности за качество выполненных работ с лиц, 

руководящих производством работ. 



8.11 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств 

по договору на оказание услуг по осуществлению технического надзора и 

строительного контроля независимая инженерная организация несет 

ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики и заключенным договором. 

8.12 Взаимодействие независимой инженерной организациии 

Подрядчика осуществляется в соответствии с согласованным и 

утвержденным Заказчиком графиком производства работ. 

8.13 Распределение времени технического надзора и строительного 

контроля в соответствии с графиком производства работ согласовывается с 

Заказчиком. 

8.14 За превышение времени графика производства работ, а также за 

устранение дефектов, допущенных по вине Подрядчика, дополнительные 

затраты на технический надзор и строительный контроль компенсируются 

за счет средств Подрядчика, и данный пункт Положения обязательно 

должен быть указан в Договоре, заключенном между Заказчиком и 

Подрядчиком. 
 

9 Особенности организации технического аудита в  

строительстве 
 

 9.1 Технический аудит в строительстве(далее- технический аудит) 

подразумевает выполнение комплекса работ по доскональному анализу 

финансовых и технических характеристик строительного проекта и 

осуществляется специально уполномоченными лицами независимой 

организации. 

  9.2 Технический аудит позволяет определить перспективность 

строительного проекта и правильность инвестиционных решений и 

представляет собой профессиональную проверку документации и 

различных аспектов выполнения работ по строительству:  

        - качества, используемых материалов, стоимости, сроков, 

осуществляемый при корпоративных спорах; 

        -  в судебном разбирательстве, проведении финансовых 

расследований на предмет хищений в строительстве. 

9.3 Основной целью технического аудита является: 

      - контроль рационального использования денежных средств; 

- анализ степени точности и соответствия полученных параметров 

проекта строительства имеющимся договорам, проектно-сметной 

документации; 

- установление сроков сдачи объекта. 



9.4 В целом технический аудит предусматривает в период 

выполненных и выполняемых работ осуществление следующих задач: 

- пересмотр первичной документации; 

- контроль сроков выполнения, качества и объема строительных 

работ; 

- анализ стоимости строительства и подтверждение ее правильности; 

- изучение бюджета проекта и установление соответствия между 

расценками, указанными в смете, и действительными ценами; 

- контроль за качеством используемых материалов; 

- проверка документов, подтверждающих качество применяемых 

конструкций, материалов, оборудования: технические паспорта, 

сертификаты, результаты тестирований; 

- сравнение рыночных цен и расценок, установленных в смете; 

- определение причин, влияющих на реальную стоимость работ; 

- формулировка рекомендаций по уменьшению расходов; 

-контроль за своевременным удалением повреждений и дефектов; 

- составление окончательной сметы и указание стоимости проекта. 

9.5 При выборе организации, осуществляющей технический аудит, 

необходимо удостовериться в строгом соответствии ее деятельности 

существующему законодательству о независимой экспертизе.  

9.6 Между заказчиком и компанией осуществляющий технический 

аудит устанавливаются правовые отношения, путем заключения договора, 

нацеленный на предоставление исполнителем качественных услуг по 

техническому аудиту; 

9.7Независимая инженерная организация (компания) 

осуществляющий техническийаудит несет ответственность за: 

-  несоблюдение сроков выполнения работ;  

- некачественно произведенные работы вследствие недостаточного 

контроля; 

- несоответствие работ, проведенных аудиторами, и заданий, 

указанных в договоре. 

9.8Технический аудит осуществляется в следующем порядке: 

На предварительном этапе анализируются следующие материалы: 

- правоустанавливающие документы; 

- техническое задание на проектирование и разрешение на 

строительство; 

- проектная документация, которая включает также разделы 

архитектурных, конструктивных, инженерных решений, а также проекты 

организации строительства и производства работ; 

- сметная документация; 



- исполнительная документация, включающая журнал производства 

работ, геодезические схемы, акты скрытых работ, акты приемки 

промежуточных работ ответственных конструкций; 

- договора (на поставку материалов, по приему людей); 

- отчеты о проделанных работах. 

На основе анализа проверяются цены на материалы, досконально 

изучаются объемы выполненных работ и составляется новая смета. 

       В период строительства анализируются технические и 

технологические процессы и подвергаются анализу расчетные величины: 

- конструктивные особенности здания; 

  - состав использованных строительных материалов, конструкций и 

их элементов; 

- характеристик инженерных коммуникаций и трасс. 

- объемы строительных и монтажных работ, указанные в проекте; 

  - количество реально выполненных строительно-монтажных 

мероприятий; 

- объемы фактически несделанных работ; 

- количество обнаруженных неисправностей и дефектов в 

строительстве; 

- стоимость строительно-монтажных работ согласно проектной 

документации; 

- затраты на строительные и монтажные мероприятия на реально 

выполненные объемы. 

На последней стадии объект сдается в эксплуатацию, а организация, 

выполняющая аудит, предоставляет заказчику заключение о соответствии 

сформированных документов установленным нормативам и финансовый 

отчет. 
 

10 Договор на оказание услуг по осуществлению технического 

надзора и строительного контроля 

   

10.1 Договор между Заказчиком и независимой инженерной 

организациейсоставляется на основании проведенного тендера на закупку 

инженерных услуг и настоящего Положения. 

10.2 В Договор между Заказчиком и независимой инженерной 

организацией на проведение технического надзора и строительного 

контроля (технического аудита)включаются пункты, предусматривающие: 

- дополнительные затраты, связанные с осуществлением 

независимого технического надзора и строительного контроля 

соблюдением графика производства работ, а также устранением дефектов, 

допущенных по вине Подрядчика, компенсирующиеся за счет средств 

Подрядчика; 



- сроки подготовки детальных графиков производства работ по 

каждому объекту в соответствии с проектом или с объемами ремонтных 

работ; 

- сроки подготовки детального распределения времени независимого 

технического надзора и строительного контроля в соответствии с 

графиком производства работ. 

Детальные графики оформляются отдельным приложением к 

Договору. 

10.3 Формы отчетности независимой инженерной организации или 

техническим аудитом перед Заказчиком оформляются отдельным 

приложением к Договору. 

10.4 В Договор включаются иные пункты по взаимному согласию 

сторон, не противоречащие настоящему Положению и законодательству 

Кыргызской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Архитектура, курулуш жана 

турак жай-коммуналдык чарба 

мамлекеттик агенттигинин 2017 

жылдын  15-декабрынадагы №11-нпа 

буйругу менен бекитилген 

 

Курулушта техникалык көзөмөлдөө жана курулушту 

контролдоо, көз карандысыз инженердик уюм, техникалык аудит 

жөнүндө жобо 
 

Мазмуну: 

1. Жалпы жоболор 

2. Негизги терминдер 

3. Техникалык көзөмөлдүн уюштуруу-укуктук түзүмү  

4. Техникалык көзөмөлдүн жана көз карандысыз инженердик 

уюмдун негизги милдеттери 

5. Техникалык көзөмөл кызматынын функциялары 

6. Техникалык көзөмөл кызматынын милдеттери 

7. Техникалык көзөмөлдүн жана көз карандысыз инженердик 

уюмдун укуктары 

8. Заказчынын, подрядчынын жана көз карандысыз инженердик 

уюмдун өз ара мамилелери жана жоопкерчилиги 

9. Курулуштагы курулуштук (техникалык) аудиттин өзгөчөлүктөрү 

10. Көз карандысыз техникалык көзөмөл жана техникалык аудит 

жүргүзүү боюнча кызматтарды көрсөтүүгө келишим 

  

1. Жалпы жоболор 
 

1.1 Жобо уюмдардын жана алардын кызматкерлеринин, ошондой эле 

ишканалардын, заказчынын кызматынын курамында иштеген 

имараттардын жана курулмалардын курулушун техникалык көзөмөлдөөнү 

жүзөгө ашырган жеке ишкерлердин, заказчы менен түзүлгөн келишимдин 

шарттарында инжиниринг кызмат көрсөтүүлөрүн аткарган инженердик 

уюмдардын, инженердик консультациялык компаниялардын жана жеке 

ишкерлердин (мындан ары – көз карандысыз инженердик уюм) 

милдеттерин, функцияларын, милдеттенмелерин, укуктарын жана 

жоопкерчиликтерин аныктайт. Техникалык көзөмөл кызматы өз ишинде 

Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарын, Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун, долбоордун жана ченемдик 

документтердин талаптарын, ошондой эле мамлекеттик көзөмөлдөөчү 

органдардын объектти куруунун уюштуруу-укуктук тартибин, курулуш-



куроо иштеринин (мындан ары КИИ) сапатын жана аларды кабыл алуунун 

тартибин сактоо маселелери боюнча көрсөтмөлөрүн жетекчиликке алышы 

керек. 

1.2 Жобо курулушта, реконструкциялоодо жана оңдоодо курулуш-

куроо иштеринин сапатын техникалык көзөмөлдөө жана курулушту 

контролдоо жаатында ишмердүүлүк жүргүзгөн уюмдар, анын ичинен 

Заказчынын жана подрядчынын функцияларын аткарган уюмдар үчүн 

иштелип чыкты жана курулуштун, реконструкциялоонун жана оңдоонун 

сапатын камсыздоо, техникалык регламенттердин, башка укуктук 

ченемдик актылардын жана долбоордук документтердин талаптарынын 

бузулушунун алдын алуу, аныктоо жана токтотуу жана көз карандысыз 

инженердик уюмду (же компанияны) тартуу менен курулган, 

реконструкцияланган, оңдолгон объекттин курулуш-куроо иштеринин 

техникалык регламенттердин, башка укуктук ченемдик актылардын жана 

долбоордук документтердин талаптарына ылайык келүүсү жөнүндө 

корутундуларды даярдоо максатында Заказчынын курулуш, реконструкция 

жана оңдоо объекттеринде көз карандысыз техникалык көзөмөлдү жана 

курулуштук контролдоону уюштуруу жана жүргүзүү жол-жоболорун 

регламенттейт.  

    1.3 Ушул жобонун ченемдери Кыргыз Республикасынын 

Транспорт жана жолдор министрлиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан 

автоунаа жолдорун куруу, реконструкциялоо, калыбына келтирүү, оңдоо 

боюнча иштерге жайылтылбайт. 

Бул министрликтин автоунаа жолдорун куруу, реконструкциялоо, 

калыбына келтирүү, оңдоо боюнча иштери төмөнкүлөр менен жөнгө 

салынат: 

- “Автоунаа жолдору жөнүндө” КР Мыйзамы; 

- КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 26-декабрындагы № 742 токтому 

менен бекитилген Автоунаа жолдорун курууда, реконструкциялоодо, 

оңдоп-түзөөдө жана күтүүдө туруктуу техникалык көзөмөлдөө жүргүзүү 

жөнүндө Жобо; 

- эл аралык макулдашууларга жана FIDIC шарттарына ылайык 

түзүлгөн, кол коюлган контракттардын инвестициялык долбоорлору-

шарттары боюнча жөнгө салынат. 
 

2 Негизги терминдери 
 

Ушул Жободо төмөнкү терминдер колдонулат:  

         - автордук көзөмөл – аткарылган курулуш-куроо иштеринин 

долбоордук чечимге ылайык келүүсүн контролдоо, курулуштун жана 

бүткөн объекттерди пайдаланууга кабыл алуунун жалпы мезгилинде 

долбоордун иштеп чыгуучулары жүргүзүшөт. 



- кирүүчү контролдоо – тиешелүү коштоочу документтердин, 

колдонулган техникалардын, жабдуулардын, курулуш материалдарынын 

жана буюмдардын бар экенин текшерүү.  

- инженердик уюм (инженер) – Заказчынын атынан иш-аракет 

жүргүзгөн жана объекттердин курулушунун жүрүшүн контролдоону жана 

техникалык көзөмөлдөөнү жүзөгө ашырган жеке же юридикалык жак.  

           - инженердик консультациялык кызмат көрсөтүүлөр – 

курулушта, реконструкциялоодо жана оңдоодо көз карандысыз 

техникалык көзөмөл жана курулушту контролдоо жүргүзүү жана курулуш-

куроо иштерин уюштуруу жана өндүрүштүн технологиялары боюнча 

сунуштамаларды иштеп чыгуу (подрядчы аткарууга милдеттүү болгон) 

боюнча кызмат көрсөтүүлөр. Инженердик консультациялык кызмат 

көрсөтүүлөрдү сатып алуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык жүзөгө ашырылат. 

-инженердик консультациялык компания – консультациялык 

кызмат көрсөтүүлөрдү берген жана заказчынын же подрядчынын түзүмдүк 

бөлүнүшү болбогон юридикалык жак.  

- курулуш-куроо иштери – объекттерди курууда, 

реконструкциялоодо жана оңдоодо аткарылуучу иштер.  

- техникалык көзөмөл жана курулуштук контролдоо – заказчы 

тарабынан, же келишимдин негизинде заказчы тарабынан ишке тартылган 

юридикалык жак тарабынан, же подрядчы тарабынан аткарылган 

иштердин жүрүшүн, сапатын жана көлөмүн контролдоо жана көзөмөлдөө, 

иштердин долбоордук жана жумушчу документтердин, техникалык 

регламенттердин жана ченемдик документтердин талаптарына ылайык 

келүүсүн текшерүү максатында  объекттерди куруу, реконструкциялоо 

жана оңдоо процессинде техникалык көзөмөл жүргүзүүгө тиешелүү 

квалификациялык сертификаттары бар болгон кызмат адамдары 

(инженердик уюм, инженер) тарабынан жүргүзүлүүчү иш-чаралардын 

комплекси.  

- Курулуштук (техникалык)  аудит – көз карандысыз уюмдун 

атайын ыйгарым укуктуу кызмат адамдары тарабынан жүзөгө ашырылган, 

курулуш долбоорунун перспективасын жана инвестициялык чечимдердин 

тууралыгын аныктоого мүмкүндүк берген аудит, корпоративдик 

талаштарда, соттук териштирүүдө, курулуштагы уурулук предметине 

финансылык тергөө жүргүзүүдө курулуш боюнча мурда аткарылган жана 

учурда аткарылып жаткан иштердин документтерин жана ар кандай 

аспекттерин: сапатын, колдонулган материалдарды, баасын, мөөнөттөрүн  

кесипкөй текшерүү жүргүзүү. 

- Комплекстүү инжиниринг -  курулушту уюштуруу жана коштоо 

боюнча кесипкөй кызмат көрсөтүүлөр, анын ичинде баштапкы уруксат 



берүү документтерди тариздөө, техникалык шарттарды, зарыл болгон 

макулдашууларды алуу, техникалык көзөмөлдөө, инвестицияланган 

каражаттарды максаттуу пайдаланууну контролдоо, объектти 

пайдаланууга тапшыруу.  

- көз карандысыз инженердик уюм – долбоорду жүзөгө 

ашыруунун бардык баскычтарында курулушту техникалык көзөмөлдөө 

жүргүзүүгө адистеринин квалификациялык сертификаттары бар болгон 

атайын ыйгарым укуктуу орган (инженердик уюм, инженердик-

консультациялык компания, инженер, ишкер).  
 

3. Техникалык көзөмөлдүн жана көз карандысыз техникалык 

көзөмөлдүн уюштуруу-укуктук түзүмү  
 

3.1 Ишканалардын, имараттардын жана курулмалардын курулушун 

техникалык көзөмөлдөө жана курулуштук контролдоо (мындан ары – 

техникалык көзөмөл) Заказчы тарабынан курулуш объекттеринин 

технологиялык, архитектуралык-курулуштук жана инженердик-

техникалык чечимдерге, техникалык-экономикалык көрсөткүчтөргө, 

ошондой эле ченемдик документтерде каралган талаптарга ылайык 

келүүсүн камсыздоо үчүн уюштурулат. Бул учурда техникалык көзөмөл 

көз карандысыз инженердик уюмду, ошондой эле техникалык көзөмөлдөө 

милдеттерин аткаруу үчүн келишимдик негизде техникалык аудитти 

тартуу менен туруктуу же зарыл болгондо жүргүзүлөт.  

3.2 Техникалык көзөмөлдү (туруктуу) жалпы курулуш жүргөн, 

курулуп бүткөн объекттерди кабыл алуу жана пайдаланууга берүү  

мезгилинде жүргүзүү керек. Техникалык көзөмөл жүргүзүү боюнча иштин 

башы жана аягы объектти курууга же реконструкциялоого даярдык көрүү 

боюнча иштердин комплексин аткара баштоо жана объектти пайдаланууга  

берүү менен регламенттелет. 

3.3 Инжиниринг кызмат көрсөтүүлөрү тартибинде техникалык 

көзөмөл жүргүзгөн көз карандысыз инженердик уюмдар заказчы менен 

өздөрүнүн мамилелерин келишимдин негизинде түзүшөт, объект курулган 

мезгилде анын өкүлү болот жана ушул Жобо жана ушул Жобого каршы 

келбей турган келишим менен белгиленген компетенциясынын алкагында 

иш-аракет жүргүзүшөт.  

3.4 Туруктуу техникалык көзөмөлдү жүзөгө ашыруу үчүн курамында 

курулушта техникалык көзөмөл жүргүзүүнү жүзөгө ашырууга укугун 

тастыктаган шайкештик сертификаты бар болгон квалификациялуу 

персоналы, курулуш-куроо иштеринин, колдонулган материалдардын, 

буюмдардын, конструкциялардын жана жабдуулардын сапатын 

контролдоону жүргүзүү үчүн ченемдик-техникалык жана 



инструменталдык базасы бар юридикалык жактарды жана ишкерлерди 

тартууга болот.  

3.5 Техникалык көзөмөл үчүн курулушта 3 жылдан кем болбогон 

практикалык иш стажы бар техникалык профилдеги жогорку билимдүү 

адистер жана 5 жылдан кем болбогон практикалык иш стажы бар кесиптик 

орто билимдүү, ыйгарым укуктуу органда кеминде 3 жылда бир жолу 

өткөрүлүп турган аттестациядан өткөн адистер жоопкерчиликтүү боло 

алышат. Өзгөчө татаал шарттарда (карсттар, чөкмө кыртыштар, 

гравитациялык процесстер, жер көчкүлөр) курулуп жаткан объекттер 

боюнча техникалык көзөмөлдөө адистерине мындай шарттарда 

объекттерди куруу боюнча 1 жылдан аз эмес иш тажрыйбасы бар болуу 

талабы коюлат.  

3.6 Курулушка техникалык көзөмөл жүргүзүү функцияларын ККИ 

өндүрүшү же көзөмөлдөгөн объектте автордук көзөмөл жүргүзүү үчүн 

жооптуу адам, ошондой эле башка долбоордук уюмдардын жана 

топтордун адистери тарабынан  аткарууга жол берилбейт.  

3.7 Ишканалардын, имараттардын жана курулмалардын курулушун 

техникалык көзөмөлдөөнүн бар болушу курулуштун сапатын камсыздоо 

жана объекттерди кабыл алууга жана пайдаланууга даярдоо үчүн 

подрядчы уюмдардан жоопкерчиликти албайт. 

3.8 Техникалык көзөмөлдүн ушул Жободо белгиленген 

компетенциясынын алкагында берилген көрсөтмөлөрү, жазуу түрүндөгү 

эскертүүлөрү иштердин өндүрүшүнүн жалпы журналына жазылышы керек 

жана долбоорду жана подрядчы уюмдар тарабынан милдеттүү түрдө 

аткарылат. 

3.9 Заказчынын-курдуруучунун имараттардын жана курулмалардын 

курулушуна техникалык көзөмөлү аткарылып жаткан курулуш-куроо 

иштеринин баасынын жана сапатынын бекитилген долбоорлорго жана 

сметаларга, курулуш ченемдерине жана эрежелерине ылайык келүүсүн, 

колдонулган курулуш материалдарынын, буюмдардын жана 

конструкциялардын сапатын системалуу түрдө текшерип турууга 

багытталган.  

3.10 Туруктуу техникалык көзөмөлдүн милдеттери заказчынын 

(курдуруучунун) түзүмдүк бөлүнүшүнө, ишкананын же уюмдун оңдоочу 

кызматтарына же өндүрүштүк-техникалык бөлүмүнө, ошондой эле башка 

көз карандысыз инженердик уюмга жүктөлүшү мүмкүн.  

3.11 Техникалык көзөмөлдөөнү жүргүзгөн кызматкерлер 

заказчынын (курдуруучунун) курулуштагы жооптуу өкүлдөрү болушат 

жана өздөрүнүн функцияларын ушул Жобого ылайык аткарышат. 

3.12 Контролдонуучу объекттердин татаалдыгына жараша 

техникалык көзөмөлдөөнү жүзөгө ашырган кызматкерлерге заказчынын 



буйруктары менен техникалык көзөмөл жүргүзүү үчүн объекттер 

бекитилип берилет. 

3.13 Заказчынын техникалык көзөмөлү долбоордук уюмдун 

автордук көзөмөлү менен тыгыз кызматташтыкта жүргүзүлөт.  

3.14 Техникалык көзөмөлдүн кызматкерлерине бекитилген 

долбоордук-сметалык документтерге курулуш процессинин жүрүшүндө 

толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүүгө тыюу салынат.  

3.15 Толуктоолор жана өзгөртүүлөр ишканалардын, имараттардын 

жана курулмалардын курулушуна долбоордук уюмдардын автордук 

көзөмөлү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 

автордук көзөмөлдөө жүргүзгөн уюмдар тарабынан гана киргизилиши 

мүмкүн.  

3.16 Заказчы-курдуруучунун техникалык көзөмөлү имараттардын 

жана курулмалардын жаңы башталган курулушу жана реконструкциясы 

жүргөн жалпы мезгилде жүзөгө ашырылат. 

3.17 Техникалык көзөмөл катары тартылган көз карандысыз 

инженердик уюмдарга (компанияларга) коюлуучу талаптар: 

- заказчы курулуш-куроо иштеринин көлөмүнө жана шарттарына 

жараша көз карандысыз инженердик уюмду (юридикалык жак) ишке 

тартат; 

- көз карандысыз инженердик уюмду тандоо конкурстук негизде 

жүргүзүлөт. 

Көз карандысыз инженердик уюмду тандоо инженердик кызмат 

көрсөтүүлөрдүн көлөмүн, багытын, техникалык жабдууларын, көз 

карандысыз техникалык көзөмөлдүн финансылык абалын, адистеринин 

квалификациясынын деңгээлин, кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын 

контролдоо тутумунун бар болушун, конкреттүү чөйрөдө инженердик 

кызмат көрсөтүү боюнча тажрыйбасын эске алуу менен жүргүзүлөт; 

- көз карандысыз инженердик уюмдун курулуш-куроо иштеринин 

белгилүү түрлөрүнө техникалык көзөмөл жүргүзүү укугун тастыктаган 

шайкештик сертификаттары бар квалификациялуу персоналы бар болушу 

керек; 

- көз карандысыз инженердик уюмду тандап алууда Заказчы адистин 

(персоналдын) тажрыйбасына жана квалификациясына, иштерди сапаттуу 

аткаруу үчүн зарыл болгон жабдууларынын бар экенине жана түрүнө талап 

коюуга укуктуу (курулуш-куроо иштеринин көлөмүнө жана шарттарына 

жараша). 

3.17.1 Көз карандысыз инженердик уюмдун уюштурулушу жана 

башкаруусу: 



- көз карандысыз инженердик уюмдун техникалык функцияларын 

квалификациялуу аткарууну камсыздай турган уюштуруучулук түзүмү бар 

болушу керек; 

- көз карандысыз инженердик уюм уюмдагы жоопкерчиликтин 

түрлөрүн, отчеттуулуктун түзүмүн жана тартибин аныктап жана документ 

түрүндө тариздеши керек; 

- заказчы Подрядчы менен келишим түзүүдө көз карандысыз 

инженердик уюмдун функцияларын, анын Подрядчыга карата укуктарын 

алдын ала карашы керек. Эгер техникалык көзөмөл жана курулуштук 

контролдоо кызматтарын көрсөтүүгө келишим курулуш подрядына 

келишим (курулуш-куроо иштерине) түзүлгөндөн кийин түзүлсө, анда 

Заказчы курулуш-куроо иштерине подряд келишими боюнча Подрядчыга 

көз карандысыз инженердик уюм менен түзүлгөн келишим жөнүндө, анын 

функциялары жөнүндө билдириши керек. Мындай билдирүүдө 

Заказчынын атынан жана Заказчынын кызыкчылыгында жүргүзүлүп 

жаткан техникалык көзөмөл жана курулуштук контролдоо боюнча көз 

карандысыз инженердик уюмдун иш-аракеттеринин тизмеги берилиши 

керек.  

3.17.2 Көз карандысыз инженердик уюм: 

- иштердин белгилүү түрлөрү боюнча сертификатталган, 

квалификациялуу персонал менен комплекттелген болушу керек; 

- Заказчы менен келишим түзүүдө курулуш-куроо иштеринин 

татаалдыгы эске алынган техникалык көзөмөлдү жана курулуштук 

контролдоону уюштуруу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмүн 

макулдашуусу керек. Техникалык көзөмөлдү жана курулуштук 

контролдоону уюштуруу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү (иш-

аракеттердин тизмеги) келишимдин ажырагыс бөлүгү болот жана негизги 

келишимге милдеттүү тиркеме түрүндө таризделет; 

- татаал долбоорлорду жүзөгө ашыруу үчүн Заказчы курулуштун 

сапатын техникалык көзөмөлдөөнү жана курулуштук контролду 

жүргүзүүгө  ар башка технологиялык багыттагы бир нече уюмду 

(компанияларды) тартууга укуктуу.  

3.17.3 курулуш-куроо иштеринин процессинде техникалык көзөмөл 

жана курулуштук контроль жүргүзүү тартибине коюлган талаптар: 

- подрядчы курулуш-куроо иштерин баштоого уруксат алгандан 

кийин курулуш иштеринин план-графигин иштеп чыгат, аны Заказчы, көз 

карандысыз техникалык көзөмөл менен макулдашат жана долбоорду 

жүзөгө ашырууга киришет; 

- көз карандысыз инженердик уюм функцияларына жана 

милдеттерине ылайык курулуш-куроо иштеринин сапатын көзөмөлдөө 

боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү ишке ашырууну камсыздайт. Курулуш-



куроо иштеринин процессинде көз карандысыз инженердик уюм 

Заказчынын алдында отчет берип турат; 

- курулуш бүткөндө жана объектти сыноо аяктаганда Подрядчы 

пайдаланууга кабыл алуу боюнча жумушчу комиссияга курулуп бүткөн 

даяр объектти көрсөтөт жана Заказчыга аткаруу документтеринин 

комплектин берет. 

  

4.  Техникалык көзөмөлдүн жана көз карандысыз инженердик 

уюмдун негизги милдеттери 
 

4.1 Туруктуу техникалык көзөмөлдүн башкы максаты – тургузулуп 

жаткан курулуш объектинин архитектура-пландоо жана инженердик-

техникалык чечимдерге ылайык келүүсүн камсыздоо, аткарылып жаткан 

иштердин сапатын жана долбоордук жана ченемдик документтерге 

ылайык келүүсүн контролдоо. Курулушту көзөмөлдөөнү жүргүзгөн 

адистер автордук көзөмөлдүн эскертүүлөрүнүн жана көрсөтмөлөрүнүн 

аткарылышына, жабдууларды жана коммуникацияларды куроону 

жүргүзүп жаткан субподрядчы уюмдар тарабынан талаптардын 

аткарылышын, мамлекеттик көзөмөлдөө органдарынын жазма 

эскертүүлөрүнүн аткарылышына көз салат. 

4.2 Туруктуу техникалык көзөмөлдүн жана көз карандысыз 

инженердик уюмдун негизги милдеттери курулуштун башка 

катышуучулары менен бирге өзүнүн компетенциясынын алкагында 

төмөнкүлөрдү камсыздоо болуп саналат: 

- аткарылып жаткан курулуш-куроо иштеринин, колдонулган 

курулуш материалдарынын, буюмдардын жана конструкциялардын 

көлөмүнүн, баасынын жана сапатынын бекитилген долбоорлорго жана 

сметаларга, курулуш ченемдерине жана эрежелерине ылайык келүүсүн 

системалуу түрдө текшерип туруу; 

- иштердин айрым түрлөрүн жана курулушу аяктаган объекттерди 

кабыл алуунун белгиленген тартибин сактоо; 

- иштердин өндүрүшүнүн сапатынын долбоордук чечимдерге, 

мөөнөттөргө жана ченемдик документтерге ылайык келүүсүн, анын 

ичинен курулуш-куроо иштеринин сапатын, курулуш-куроо иштеринин 

баасынын белгиленген тартипте бекитилген долбоорлорго жана сметаларга 

ылайык келүүсүн контролдоо. 
 

5. Техникалык көзөмөл кызматынын функциялары 

 

5.1 Жүктөлгөн милдеттерге ылайык туруктуу техникалык көзөмөл 

кызматы төмөнкү негизги функцияларды аткарат: 



- аткарылып жаткан курулуш-куроо иштеринин, колдонулуп жаткан 

материалдардын, буюмдардын жана конструкциялардын жана жеткирилип 

жаткан жабдуулардын долбоордук чечимдерге, курулуш ченемдеринин 

жана эрежелеринин, стандарттардын, техникалык шарттардын жана башка 

ченемдик документтердин талаптарына ылайык келүүсүн контролдоо; 

- бекитилген график боюнча иштердин өндүрүшүнүн темптерин, 

көлөмдөрдү материалдык ресурстар жана техникалык каражаттар менен 

комплекттөөнүн жүрүшүн баалоо; 

- иштерди аткаруунун мөөнөттөрүн узартууга, кошумча жана алдын 

ала каралбаган иштердин жана чыгымдардын ордун толтурууга тиешелүү 

подрядчынын дооматтарын текшерүү жана заказчыга (курдуруучуга) 

сунуштамаларды берүү; 

- подряд келишимин жүзөгө ашырууда пайда болгон же пайда 

болушу мүмкүн болгон көйгөйлөр же мүмкүн болуучу көйгөйлөр тууралуу 

заказчыга (курдуруучуга) маалымат берүү, сунуштамаларды берүү; 

- долбоорлорго өзүнүн пикири боюнча иштерди мөөнөтүндө бүтүрүү 

үчүн зарыл болгон өзгөртүүлөрдү, анын ичинен контракттык баа жана 

курулушту бүтүрүү мөөнөттөрү боюнча сунуштарды заказчыга 

(курдуруучуга) бекитүүгө берүү, бекитилген өзгөртүүлөр боюнча зарыл 

буйруктарды даярдоо; 

- бардык материалдарга, конструкцияларга, жабдууларга бардык 

кепилдик документтерин жана сертификаттарын кабыл алууну жана 

сактоону камсыздоо жана долбоор аяктаганда аларды заказчыга 

(курдуруучуга) берүү; 

- долбоордук документтерде аныкталган кемчиликтерди жоюунун өз 

убагындагы чараларды көрүү жана контролдоо, аны кайра кароо (зарыл 

болгондо) жана курулуштун баасын негизсиз көбөйтүүнүн алдын алуу; 

- пайдаланылуучу курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана 

конструкциялардын сапатын күбөлөндүрүүчү документтердин болушун 

текшерүү (сапат паспорттору, сертификаттар, лабораториялык 

сыноолордун жыйынтыктары ж.б.); 

- курулуш процессинде геодезиялык иштерди аткарууга контроль 

жүргүзүү; 

- курулуш-куроо уюмдарынын жумушчулары менен биргеликте 

аткарылган иштерди жана кийинки иштерди жүргүзүүдө жашырылган 

конструкциялык элементтерди күбөлөндүрүү жана баалоо, ошондой эле 

жашыруун иштерди күбөлөндүрүүгө актыларды тариздөөдө андан аркы 

иштерди жүргүзүүгө тыюу салуу боюнча талаптарды камсыздоо; 

- даяр болушуна жараша башкы подряддык жана адистештирилген 

(куроо) уюмунун өкүлдөрүнүн, ошондой эле долбоордук уюмдардын 



катышуусу менен имараттардын жана курулмалардын жооптуу 

конструкцияларын орто аралык кабыл алууну жүргүзүү; 

- мамлекеттик көзөмөл органдары тарабынан өткөрүлгөн куроого 

түшкөн жабдуунун абалын жана долбоорго ылайык келүүсүн 

текшерүүлөргө, аны куроонун сапатын баалоого, комплекстүү сыноого 

жана кабыл алууга катышуу; 

- аткарылган жана төлөөгө коюлган курулуш-куроо иштеринин 

көлөмүнүн жана сапатынын долбоордук-сметалык документтерге ылайык 

келүүсүн контролдоо; 

- кабыл алынган жана төлөнгөн курулуш-куроо иштеринин көлөмүн 

жана баасын, ошондой эле подряддык уюм тарабынан сапатсыз аткарылган 

курулуш-куроо иштеринин баасын, кемтиктерди жоюуга жана кайра 

жасоого чыгымдарды эсепке алууну жүргүзүү; 

- баштапкы аткаруу техникалык документтерин (куралган 

конструкциялардын, имараттардын, курулмалардын жана инженердик 

коммуникациялардын бөлүктөрүнүн инструменталдык сүрөткө 

тартууларынын аткаруу схемалары, жалпы жана атайын иштердин 

журналдары) жүргүзүүнүн жана курулуш-куроо иштерин жүргүзүүдөгү 

кемчиликтерге жана кемтиктерге байланыштуу ага киргизилген 

өзгөртүүлөрдүн болушун жана тууралыгын контролдоо; 

- курулуш-куроо уюмдарынын аткарылган курулуш-куроо 

иштеринин жана колдонулган курулуш материалдарынын, буюмдарынын, 

конструкциялардын жана жабдуулардын сапаты маселелерине тиешелүү 

автордук көзөмөлдүн жана мамлекеттик көзөмөл органдарынын 

көрсөтмөлөрүн жана эскертүүлөрүн, ошондой эле заказчынын техникалык 

көзөмөлүнүн талаптарын аткаруусун контролдоо, иштердин өзүнчө 

түрлөрүн, имараттардын, курулмалардын жана жалпысынан объекттердин 

конструкциялык элементтерин кабыл алууда аныкталган кемтиктерди 

жана чала аткарылган иштерди өз убагында жоюуну камсыздоо; 

- жумушчу комиссияларынын (кабыл алуу комиссияларынын) 

өзүнчө конструкцияларды жана түйүндөрдү, курулуш-куроо иштеринин 

түрлөрүн, жабдууларды жана механизмдерди кабыл алууда алардын 

сапатын текшерүүнү жүргүзүүсүнө катышуу; 

- консервациялоого жаткан объекттерди, имараттарды 

күбөлөндүрүүгө жана конверсациялоого же ишканаларды, имараттарды 

жана курулмаларды курууну убактылуу токтотууга документтерди 

тариздөөгө, ошондой эле объекттерди ишти улантуу үчүн курулуш-куроо 

уюмдарына берүүдө алардын техникалык абалын баалоого катышуу; 

- мамлекеттик көзөмөл органдары, инспекциялар жана комиссиялар 

өткөрүүчү текшерүүлөргө катышуу; 



- мамлекеттик көзөмөл органдарына курулуш объекттериндеги 

авариялык абалдардын бардык учурлары жана аварияларды жоюу боюнча 

иштердин көлөмү жөнүндө кабарлоо. 

5.2 Талап кылынган сапатты камсыздоо жана долбоордук 

чечимдерди сактоо боюнча: 

-  мыйзам жана ченемдик документтердин талаптарына ылайык, 

өзүнө төмөндөгүлөрдү камтыган объектти курууну баштоого даярдоо 

боюнча иштердин комплексин аткарууну уюштурат жана контролдойт: 

долбоордук документтердин кирүүчү контролу жана контролдун 

жыйынтыгы боюнча белгиленген тартипте өзгөртүүлөрдү киргизүү; 

подряддык уюмдар тарабынан даярдалган иштерди жүргүзүү 

долбоорлорунун, жалпы жана атайын иштердин журналдарынын болушун 

контролдоо; 

подрячынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жана 

көзөмөл органдарында керектүү уруксаттарды алуусун контролдоо; 

- аткарылган ККИ бекитилген долбоордук-сметалык документтерге 

ылайык келүүсүнө, ченемдик документтерин талаптарын, жалпы курулуш, 

куроо жана атайын иштерди аткаруу технологияларын сактоого, 

пайдаланылуучу материалдардын, буюмдардын, конструкциялардын жана 

жабдуулардын сапатына контроль жүргүзөт; 

- курулуштун катышуучуларынын техникалык жана автордук 

көзөмөл, мамлекеттик көзөмөл органдарынын кызматкерлеринин жалпы 

жана атайын иштердин журналдарында, автордук көзөмөл журналында, 

көзөмөл органдарынын эскертүүлөрүндө уюштуруу-укуктук тартип, 

аткарылган ККИ жана колдонулган конструкциялардын, буюмдардын, 

материалдардын жана жабдуулардын сапаты маселелерине тиешелүү 

берилген талаптарын жана көрсөтмөлөрү өз убагында жана сапаттуу 

аткаруусуна жетишет; 

- ченемдик документтер менен заказчыга жүктөлгөн, долбоор менен 

каралган геодезиялык иштерди өткөрүүнү камсыздайт, ошондой эле 

ченемдик документтер менен подрядчыга жүктөлгөн геодезиялык иштерди 

аткаруунун өз убактылуулугун жана сапатын контролдойт. 

5.3 Курулушту толук көлөмдө жана келишимдик мөөнөттө аяктоону 

камсыздоо боюнча: 

- бекитилген долбоордук-сметалык документтердин аткарылган жана 

төлөөгө берилген ККИ көлөмүнө ылайык келүүсүн контролдоо. 

- келишим менен белгиленген ККИ аткаруу мөөнөтүн сактоону 

контролдойт. 

5.4 Кабыл алуунун белгиленген тартибин камсыздоо боюнча: 

- талап кылынган документтерди тариздөө менен иштердин айрым 

түрлөрүн кабыл алууну өткөрөт. 



- заказчынын подрядчыдан курулушу бүткөрүлгөн объектти кабыл 

алуусуна катышат. 
 

6. Техникалык көзөмөлдөө кызматынын милдеттери 
 

Техникалык көзөмөл кызматы милдеттүү: 

6.1 5.2 пунктта берилген функцияларды аткарууда: 

- долбоордук-сметалык документтердин комплекттүүлүгүн жана 

сапаттуу курулушту камсыздоо үчүн жетиштүүлүгүн белгилөө менен аны 

кирүүчү контролду жүргүзүү; 

- долбоордук-сметалык документтерди кайра кароо боюнча өз 

убагындагы чараларды көрүү (зарыл болгон учурда), долбоорлордогу 

аныкталган кемтиктерди жоюуну контролдоо, долбоордук чечимдерди 

начарлатууга жана курулуштун сметалык баасын негизсиз көбөйтүүгө жол 

бербөө; 

- долбоордун авторунун долбоордук документтерге макулдашылган 

өзгөртүүлөрдү өз убагында жана толук киргизүүсүн камсыздоо; 

- подряддык уюмдардын жана жеткирүүчүлөрдүн объектти курууда 

пайдаланылуучу курулуш материалдарынын, конструкциялардын, 

буюмдардын, жабдуулардын жана башка алынган продукциялардын 

(мындан ары - продукциялар) кирүүчү контролун туура өткөрүүнү 

контролдоо, ошондой эле объектти куруу үчүн кирүүчү контролунан 

өтпөгөн продукцияларды пайдалануусунун алдын алуу. Бул максаттарда 

техникалык көзөмөл кызматы контролдоого милдеттүү: 

- продукцияны керектөөчүлөрдө бул продукцияны регламенттөөчү 

документтердин, продукцияны инструменталдык кирүүчү контролун 

өткөрүү үчүн керектүү өлчөө каражаттарынын жана контролдоо-өлчөө 

приборлорунун болушу, ошондой эле алардын метрология талаптарына, 

тактык классына жана өлчөө методдоруна ылайык келиши; 

- продукцияны керектөөчүлөрдүн объекттерде, ошондой эле 

убактылуу сактоо кампаларында кирүүчү контролун уюштуруу жана ишке 

ашыруу; 

- продукциянын кирүүчү контролунун жыйынтыктары боюнча 

тиешелүү документтерди өз убагында тариздөө; 

- ишканалардын өкүлдөрүнүн – жеткирүүчүлөрдүн кирүүчү 

контролу менен аныкталган продукциядагы кемтиктерди жоюусу; 

- ишти жүргүзүүдө долбоордук жана ченемдик-техникалык 

документтердин талаптарына ылайык келген гана продукцияларды 

колдонуу; 

- иштерди жүргүзүүдө чектелүү сактоо мөөнөтү бар продукцияларды 

өз убагында колдонуу; 



- продукцияларды кампаларда жана сактоо үчүн аянтчаларда эсепке 

алууну жана сактоону уюштуруу, мында сактоо шарттарына карата 

ченемдик-техникалык документтердин талаптарын сактоо; 

- курулуш лабораторияларынын шарттарында сыноо үчүн 

продукциянын сынамдарын тандоону өз убагында өткөрүү; 

- объект алындагы кампаларда жана курулуш аянтчаларында 

жараксыздандырылган продукцияларды же сактоо мөөнөтү аяктаган 

продукцияларды изоляциялоо; 

- объектти курууга жеткирилген продукциялардын мамлекеттик 

стандарттардын талаптарына жана тамгалоонун жана маркалоонун 

техникалык шарттарына ылайык келиши; 

- курулушта пайдаланылуучу конструкциялардын, буюмдардын, 

материалдардын жана жабдуулардын сапатын күбөлөндүргөн туура 

толтурулган ярлыктардын, этикеткалардын жана коштоочу 

документтердин (паспорттор, сертификаттар) болушу, аларды белгиленген 

тартипте каттоону жана заказчыга бергенге чейин сакталышын камсыздоо; 

- ишканалар - жеткирүүчүлөр кайрадан колдонгон же кайрадан 

өздөштүргөн продукциялардын түрлөрүнүн деталдуу кирүүчү контролун 

өткөрүү; 

- продукциянын ишти жүргүзүүдө колдонууга даярдыгын ырастаган, 

кирүүчү контролунун жыйынтыктарын документтештирүүнү жана 

кирүүчү контролунан өткөн продукцияны маркалоону аткаруу; 

- ККИ сапатын текшерүүнүн жүрүшүндө курулуш өндүрүшүнүн 

технологияларын сактоого, өзүнө текшерүүнү камтыган, курулуш 

өндүрүшүнүн түзүмүн жана мүнөзүн эске алуу менен өндүрүштүк 

контролдун натыйжалуулугуна контроль жүргүзүү; 

- объектте иштерди жүргүзүүгө техникалык жана технологиялык 

документтердин болушу жана абалы; 

- подрядчынын керектүү өлчөө куралдары жана сыноо жабдуулары 

менен камсыздалышы, анын толук болушу жана өлчөө куралын жана 

сыноо жабдууларын пайдалануу боюнча метрологиялык эрежелерди 

сактоо менен алардын жумушчу абалы; 

- курулуштун ишти аткаруунун керектүү тактыгын камсыздоочу 

жабдуу, жабдыктар, өлчөө жана сыноо каражаттары менен технологиялык 

жабдылышы, ошондой эле алардын абалына подрядчы тарабынан 

контроль жүргүзүү; 

- ишти аткаруучулардын курулуштун технологиялык процессин 

сактоочу, операциялык контроль жүргүзүү; 

- подряддык уюмдардын заказчы менен бирге кабыл алынган 

чечимдерди жана иш-чараларды, ошондой эле курулуштун жүрүшүндө 

берилген, техникалык көзөмөлдүн эскертүүлөрүн аткаруусу; 



- жеке сыноолорду өткөрүүнүн тууралыгын жана толуктугун жана 

сыналган жабдуунун комплекттүүлүгүн; 

- бардык деңгээлдеги көзөмөлдөө органдарынын текшерүүлөрүндө 

аныкталган иштерди жүргүзүүдө кемчиликтерди өз убагында жоюу; 

- аткарылган этаптарды жана күбөлөндүрүүгө жаткан жашыруун 

иштердин болушун эске алуу менен, КИИ сапатын контролдоону туруктуу 

өткөрүү. Мында контроль алдындагы объектти куруунун сапатынын 

төмөндөшүнө алып келүүчү, контролдоодогу тыныгууларга жол бербөө; 

- жалпы жана атайын иштер журналдарын өз убагында жана туура 

жүргүзүүнү контролдоо, курулуш ченемдери жана эрежелери менен 

каралган, башка өндүрүштүк жана аткаруу документтерин тариздөө; 

- иштердин айрым түрлөрүн, имараттардын, курулмалардын жана 

жалпысынан объекттин конструкциялык элементтерин кабыл алууда 

аныкталган кемтиктерди жана чала аткарылган иштерди өз убагында 

жоюуну контролдоо; 

- мамлекеттик көзөмөл органдары, каржылоочу курулуш банктары, 

ведомстволук комиссиялар жана инспекциялар өткөргөн текшерүүлөргө 

катышуу; 

- аныкталган курулуш технологияларын бузууларды бул бузууларды 

жоюу боюнча чараларды көрүү үчүн башкы подрядчыга маалымдоо. 

Курулуш технологияларын жана өндүрүштүк контролду бир нече жолу 

бузууда башкы подрядчынын жогору турган инстанцияларында жана 

компетенциясы боюнча мамлекеттик көзөмөл органдарына билдирүү; 

- архитектура-курулуш ишмердиги чөйрөсүндөгү көзөмөл жана 

контроль боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жергиликтүү 

өкүлдөрүнө курулуш объекттериндеги авариялык абал учурлары жана 

аварияларды жоюу боюнча иштердин көлөмдөрү жөнүндө кабарлоо: 

заказчынын жазуу жүзүндөгү талаптарына карабастан, подрядчы 

тарабынан жоюлбаган, объекттеги аныкталган жараксыздык жөнүндө; 

мурдагы иштерди кабыл алууда техникалык көзөмөлдүн баш тартуусуна 

карабастан подрядчынын кийинки иштерди аткаруусу жөнүндө; 

- курулуш процессинде геодезиялык иштерди аткарууну контролдоо 

жана геодезиялык контролдун жыйынтыктарын өз убагында тариздөө. 

Контролдук геодезиялык сүрөткө тартууларды өткөрүү; 

- долбоор жана ченемдик документтер менен каралган имараттардын 

жана курулмалардын негиздеринин деформацияларынын геодезиялык 

өлчөөлөрүн аткарууну контролдоо; 

-  аткарылган ККИ визуалдык жана инструменталдык 

күбөлөндүрүүнү өткөрүү; 

- подрядчыдан кабыл алынган жана заказчы тарабынан төлөнгөн 

ККИ көлөмүн эсепке алууну жүргүзүү; 



- ККИ аткарылган көлөмүнүн келишим менен белгиленген мөөнөттө 

аткарууга жаткан көлөмгө ылайык келүүсүн салыштырып текшерүү; 

- ККИ көлөмүн аткарууда келишим менен белгиленген 

мөөнөттөрдөн артта калуу аныкталганда артта калууну жоюу жөнүндө 

подрядчыга сунуштарды берүү жана бул тууралуу заказчыга маалымдоо; 

- подрядчынын ККИ аткаруу көлөмү жана мөөнөтү боюнча 

заказчынын башкаруу чечимдерин аткаруусун контролдоо. 

6.2  5.3 пунктта берилген функцияларды аткарууда: 

- долбоордо көрсөтүлгөн милдеттүү контролдоо жана ККИ айрым 

түрлөрүн кабыл алуу тизмегине ылайык кийинки иштерди аткаруунун 

техникалык мүмкүндүгүн ырастаган күбөлөндүрүү актыларын тариздөөнү 

камсыздоо менен бул иштерди кабыл алууну жүргүзүү. Подрядчыга 

сапатсыз аткарылган ККИ кабыл алуудан баш тартууда кемчиликтерди 

жойгонго чейин кийинки иштерди жүргүзүүгө тыюу салуу жана жашыруун 

иштерди күбөлөндүрүү актыларын тариздөө; 

- иштер журналында ККИ татаал түрлөрүнүн айрым операцияларын 

кабыл алуунун жыйынтыктарын жазуу; 

- башкы подряддык, адистештирилген (куроочу) жана долбоордук 

уюмдар менен биргеликте жооптуу конструкцияларды орто аралык кабыл 

алууну өткөрүү; 

- консервациялоого жаткан объекттерди, имараттарды жана 

курулмаларды күбөлөндүрүүгө жана консервациялоого же ишканаларды, 

имараттарды жана курулмаларды курууну убактылуу токтотууга 

документтерди тариздөөгө, ошондой эле ишти улантуу үчүн объекттерди 

курулуш-куроо уюмдарына берүүдө алардын техникалык абалын баалоого 

катышуу. 

6.3 5.4 пунктта берилген функцияларды аткарууда: 

- подрядчыдан курулушу аяктаган объектти кабыл алуунун 

жүрүшүндө өндүрүштүк жана аткаруу документтерин кабыл алууну 

жүргүзөт, заказчынын подрядчыдан объектти кабыл алуусун ырастаган 

документти тариздөөгө катышат; 

- заказчы тарабынан подрядчыдан кабыл алынган курулушу аяктаган 

объектти пайдаланууга киргизүүгө даярдоого катышат, мында иштетүү-

жөндөө иштерин аткарууну, сынамдык продукцияны чыгаруу менен 

жабдууну комплекстүү сыноону контролдойт. 

- кабыл алуу комиссиясын дайындоо үчүн берилүүчү жана курулуш 

бүткөрүлгөн объектти кабыл алуу актысына тиркелүүчү, кабыл алуу 

эрежелери менен белгиленген документтердин тизмегине ылайык, 

заказчынын кабыл алуу комиссиясына берүүсүнө жаткан документтерди 

комплекттөө. 



6.4 Көз карандысыз инженердик уюмдун техникалык көзөмөл 

функцияларын аткаруудагы милдеттери: 

- курулуш-куроо иштеринин, колдонулган конструкциялардын, 

буюмдардын, материалдардын жана жеткирилүүчү жабдуулардын 

долбоордук чечимдерге, спецификацияларга, тиешелүү техникалык 

регламенттердин жана ченемдик документтердин талаптарына ылайык 

келүүсүн көзөмөлдөө; 

- курулуш-куроо иштерин жүргүзүүнүн жүрүшүнө жана процессине 

туруктуу же үзгүлтүксүз кайталануучу көзөмөлдү (объекттерде) жүргүзүү 

жана долбоордон, ченемдик документтерден жана техникалык 

регламенттерден четтөөлөрүн аныктоо; 

- төмөндөгү маселелер боюнча эскертүүлөрдү берүү жана алардын 

аткарылышына контроль жүргүзүү: 

- аныкталган ченемдик документтердин жана долбоордук 

документтердин талаптарына ылайык эместиктерди жоюу; 

- Подрядчынын пайдалануу мезгилинде имараттардын жана 

курулмалардын коопсуздугуна таасирин тийгизүүчү курулуш-куроо 

иштерин аткарууда кемтиктерди жоюусу; 

- технологиялык документтерден, курулуш-куроо иштерин 

аткаруунун техникалык эрежелеринен четтөөдө жол берилген иштерди 

жүргүзүү технологияларын жана эрежелерин бузууларды жоюу; 

- Подрядчынын курулуш-куроо иштерин жүргүзүү объекттерине 

(орундарына) түшкөн материалдардын, буюмдардын жана жабдуулардын 

сапатын кирүүчү контролун жүргүзүүсүн көзөмөлдөө; 

- Подрядчыда курулуш-куроо иштеринде пайдаланылып жаткан 

жабдуулардын, конструкциялардын, буюмдардын жана материалдардын 

сапатын күбөлөндүрүүчү документтердин болушун текшерүү (техникалык 

паспорттор, сертификаттар, лабораториялык сыноолордун 

жыйынтыктары); 

- Подрядчынын долбоорду ишке ашыруу боюнча иштерди 

аткарууга даярдыгын текшерүү; 

- баштапкы аткаруучу техникалык документтердин болушун жана 

аларды Подрядчынын туура жүргүзүүсүн контролдоо; 

- техникалык көзөмөлдүн жана курулуш контролунун алкагында 

аткарылган иштердин сапатынын жана көлөмүнүн шайкештигин 

контролдун визуалдык, инструменталдык жана физикалык методдорун 

пайдалануу менен тандап контролдоо жүргүзүү; 

- Подрядчынын өкүлдөрү менен биргеликте аткарылган иштерди 

жана кийинки иштерди жүргүзүүдө ачылуучу конструкциялык 

элементтерди күбөлөндүрүү жана баалоо; 



- жашыруун иштерди күбөлөндүрүү актыларын өз убагында 

түзүүнү контролдоо; 

- даяр болушуна жараша Подрядчынын өкүлдөрүнүн, ошондой эле 

долбоордук уюмдардын катышуусу менен имараттардын жана 

курулмалардын жооптуу конструкцияларын орто аралык кабыл алууну 

жүргүзүү; 

- аткарылган жана төлөөгө коюлган курулуш-куроо иштеринин 

көлөмүнүн жана сапатынын долбоордук-сметалык документтерге ылайык 

келүүсүн контролдоо; 

- кабыл алынган жана төлөнгөн курулуш-куроо иштеринин көлөмүн 

жана баасын, ошондой эле Подрядчы тарабынан сапатсыз аткарылган 

курулуш-куроо иштеринин көлөмүн жана баасын эсепке алуу; 

- Подрядчынын Архитектуралык-курулуш көзөмөл 

башкарламыгынын, автордук көзөмөлдүн көрсөтмөлөрүн жана 

эскертүүлөрүн, ошондой эле Заказчынын талаптарын аткаруусун 

контролдоо; 

- иштерди жүргүзүүнүн темптеринин бекитилген графикке ылайык 

келүүсүн, материалдык ресурстар жана техникалык каражаттар менен 

комплекттөөнүн жүрүшүн баалоо; 

- иштерди аткаруунун мөөнөтүн узартууга, кошумча жана күтүүсүз 

иштерди жана чыгымдарды компенсациялоого байланыштуу 

Подрядчынын дооматтарын текшерүү жана Заказчыга сунуштарды берүү; 

- подряд келишимин ишке ашырууга байланыштуу пайда болгон же 

пайда болушу мүмкүн болгон көйгөйлөр же мүмкүн болуучу көйгөйлөр 

жөнүндө Заказчыга маалымдоо, сунуштарды берүү; 

- алардын пикиринде, ишти мөөнөтүндө аяктоо үчүн керектүү 

болгон, долбоорлордогу өзгөртүүлөрдү Заказчыга бекитүүгө берүү, анын 

ичинде контракттык баа жана курулушту аяктоо мөөнөттөрү боюнча 

сунуштар, бекитилген өзгөртүүлөр боюнча бардык керектүү тескемелерди 

даярдоо; 

- бардык материалдарга, конструкцияларга, жабдууга бардык 

кепилдик документтерин жана сертификаттарды кабыл алууну жана 

сакталышын камсыздоо жана долбоор аяктаганда аларды Заказчыга берүү; 

- Заказчы тарабынан бекитилген курулуш-куроо иштеринин 

графигин аткарууну сактоого, курулуш объекттерин белгиленген мөөнөттө 

пайдаланууга киргизүүгө контроль жүргүзүү; 

- келишим менен белгиленген мөөнөттөрдө курулуштун сапатына 

техникалык көзөмөлдү жана курулуш контролун токтотуу же токтото 

туруу жөнүндө Заказчыга маалымдоо; 

- объекттерди  эксплуатациялоо боюнча иштердин сапатынын 

ченемдик талаптарга ылайык эместигин өз убагында аныктоо; 



- долбоордук уюм менен биргеликте Подрядчынын сапатты 

жогорулатуу, бааны төмөндөтүү жана иштерди жүргүзүү мөөнөттөрүн 

кыскартуу жөнүндө сунуштарын кароого катышуу; 

- аткарылган иштердин көлөмүн аныктоо жана аткаруунун 

сапатынын бекитилген долбоорго жана техникалык шарттарга, ченемдерге 

жана спецификацияларга ылайык келүүсүүнүн шарттарында аларды 

Подрядчыдан кабыл алуу, ошондой эле бул иштерге төлөө үчүн актыларды 

тариздөө. 
 

7.  Техникалык көзөмөлдүн жана көз карандысыз инженердик 

уюмдун укуктары 
 

7.1 Курулуш-куроо иштерин жүргүзүүгө техникалык көзөмөлдү жана 

курулуш контролун жүргүзүү боюнча кызматтарды көрсөтүүдө 

техникалык көзөмөл жана техкөзөмөл функцияларын жүргүзүүчү көз 

карандысыз инженердик уюм төмөндөгү укуктарга ээ: 

- Подрядчыдан иштерди бекитилген долбоордук документтерге 

ылайык аткарууну, курулуш ченемдерин, эрежелерин жана иштерди 

жүргүзүүгө жана кабыл алууга карата техникалык шарттарды так сактоону 

талап кылуу. Подряддык уюмдарга техникалык регламенттердин 

талаптарына ылайык келбеген курулуш материалдарын, буюмдарын жана 

конструкцияларын колдонууга тыюу салуу; 

- курулуштун, колдонулуучу материалдардын, деталдардын жана 

конструкциялардын сапаты жөнүндө, ошондой эле бекитилген 

долбоордук-сметалык документтердин талаптарын сактоо жөнүндө 

талаптарды жана көрсөтмөлөрдү берүү; 

- бекитилген долбоорго, техникалык шарттарга жана курулуш-куроо 

иштерин жүргүзүү эрежелерине ылайык аткарылган иштерге төлөөнү 

ырастоо; 

- Подрядчыдан объект боюнча керектүү аткаруу документтерин 

суроо; 

- иштерди жүргүзүү эрежелерин жана ченемдик документтердин 

талаптарын системалуу түрдө бузган подрядчылар менен подряд 

келишимин бузуу жөнүндө Заказчыга сунуштарды киргизүү; 

- төлөө үчүн берилген документтерди оңдоо же өзгөртүү же 

долбоордук документтердин ченемдик талаптарына ылайык келбеген 

иштердин көлөмдөрүнүн баасын төлөөдөн чыгаруу боюнча Заказчыга 

сунуштарды киргизүү; 

- Подрядчынын кызмат адамдарына кемтиктерди жана алардын пайда 

болуу себептерин жоюу жөнүндө жазуу жүзүндөгү талаптарды коюу; 

- белгиленген мөөнөттөрдө кемтиктерди жоюуну контролдоо; 

  



 

 

 

8. Заказчынын, Подрядчынын, көз карандысыз инженердик 

уюмдун өз ара мамилелери жана жоопкерчилиги   

  

8.1 Заказчынын, көз карандысыз инженердик уюмдун жана 

Подрядчынын өз ара мамилелери Заказчынын жана Подрядчынын, 

ошондой эле Заказчынын жана көз карандысыз инженердик уюмдун 

ортосундагы келишимдер (контракттар) менен жөнгө салынат. 

8.2 Техникалык көзөмөлдү жана курулуш контролун жүргүзүүгө 

Заказчынын жана көз карандысыз инженердик уюмдун ортосунда 

келишим түзүүгө Подрядчынын макулдугу талап кылынбайт. 

8.3 Көз карандысыз инженердик уюм тарабынан Подрядчыга  

жөнөтүлүүчү, техникалык көзөмөлдү жана курулуш контролун жүргүзүү 

үчүн кабарларда, эскертүүлөрдө, ошондой эле башка керектүү 

кабарлоолордо аткаруу мөөнөттөрү көрсөтүлөт, кабарлоонун көчүрмөсү 

Заказчыга жөнөтүлөт. 

8.4 Көз карандысыз инженердик уюмдун ар бир кабарлоону 

аткаруусу иштерди аткаруу жөнүндө Подрядчынын маалыматын камтышы 

керек. 

8.5 Иштерди жүргүзүү технологиясына тиешелүү көз карандысыз 

инженердик уюмдун жана Подрядчынын ортосундагы кабарлоолор жана 

башка кат алышуулар аткарылган курулуш-куроо иштерине карата 

кепилдик мөөнөт аралыгында сакталат. 

8.6 Иштерди жүргүзүү долбооруна тиешелүү көз карандысыз 

инженердик уюмдун жана Подрядчынын ортосундагы кат алышуулар 

курулуш-куроо иштерин жүргүзгөндөн кийин мүмкүн болуучу кемтиктер 

үчүн жоопкерчиликтүү тараптарды аныктоо үчүн негиз катары кызмат 

кылат. 

8.7 Көз карандысыз инженердик уюм тарабынан эки жана андан көп 

жолу жол берилген милдеттерди аткарбоо үчүн Заказчы бул уюмга 

персоналды алмаштыруу зарылчылыгы жөнүндө кабарлайт. Бул 

кабарлоону аткарбаган учурда Заказчы көз карандысыз инженердик уюм 

менен келишимди бир тараптуу тартипте бузат.  

8.8 Заказчы көз карандысыз инженердик уюмдун “ак ниеттүү эмес” 

персоналын каттоого алууну жүргүзөт жана эки жыл аралыгында аларды 

ишке киргизбөөгө укуктуу. 

8.9 Көз карандысыз инженердик уюм тарабынан келишимдик 

милдеттенмелерди системалуу түрдө бузуу үчүн Заказчы келишимди бир 

тараптуу тартипте бузат жана кийинки эки жыл аралыгында көз 



карандысыз техникалык көзөмөл жана курулуш контролу боюнча кызмат 

көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча тендерлерге катышууга киргизбейт, бул 

жөнүндө Кыргыз Республикасынын тиешелүү мамлекеттик органына 

кабарлайт. 

8.10 Техникалык көзөмөлдү жана курулуш контролун жүргүзүү 

ишин жүргүзүүнү жетектеген адамдардан аткарылган иштердин сапаты 

үчүн жоопкерчиликти албайт. 

8.11 Техникалык көзөмөлдү жана курулуш контролун жүргүзүү 

боюнча кызматтарды көрсөтүүгө келишим боюнча милдеттенмелерди 

аткарбоо же талаптагыдай эмес аткаруу үчүн көз карандысыз инженердик 

уюм Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана түзүлгөн келишимге 

ылайык жоопкерчилик тартат. 

8.12 Көз карандысыз инженердик уюмдун жана Подрядчынын өз ара 

аракеттенүүсү макулдашылган жана Заказчы тарабынан бекитилген 

иштерди жүргүзүү графигине ылайык ишке ашырылат. 

8.13 Техникалык көзөмөлдүн жана курулуш контролунун убактысын 

иштерди жүргүзүү графигине ылайык бөлүштүрүү Заказчы менен 

макулдашылат. 

8.14 Иштерди жүргүзүү графигинин убактысын ашырганы үчүн, 

ошондой эле Подрядчынын күнөөсү боюнча жол берилген кемтиктерди 

жоюу үчүн, техникалык көзөмөлгө жана курулуш контролуна кошумча 

чыгымдар Подрядчынын каражаттарынын эсебинен компенсацияланат 

жана Жобонун бул пункту Заказчынын жана Подрядчынын ортосунда 

түзүлгөн Келишимде көрсөтүлүшү керек. 
 

9   Курулушта техникалык аудитти уюштуруунун өзгөчөлүктөрү 
 

9.1 Курулуштагы техникалык аудит (мындан ары – техникалык 

аудит) курулуш долбоорунун финансылык жана техникалык 

мүнөздөмөлөрүн толугу менен талдоо боюнча иштердин комплексин 

аткарууну түшүндүрөт жана көз карандысыз уюмдун атайын ыйгарым 

укуктуу адамдары тарабынан жүргүзүлөт. 

 9.2 Техникалык аудит курулуш долбоорунун перспективалуулугун 

жана инвестициялык чечимдердин тууралыгын аныктоону шарттайт жана 

курулуш боюнча документтерди жана иштерди аткаруунун ар кандай 

аспекттерин кесипкөй текшерүүнү түшүндүрөт:  

- корпоративдик талаштарда жүргүзүлүүчү пайдаланылган 

материалдардын сапаты, баасы, мөөнөтү; 

-  соттук териштирүүдө, курулуштагы уурулук предметине 

финансылык иликтөө жүргүзүү. 

9.3 Техникалык аудиттин негизги максаты болуп саналат: 

- акча каражаттарын рационалдуу пайдаланууну контролдоо; 



- курулуш долбоорунун алынган параметрлеринин келишимдерге, 

долбоордук-сметалык документтерге карата тактык жана шайкештик 

деңгээлин талдоо; 

- объекттин тапшыруу мөөнөтүн белгилөө. 

9.4 Жалпысынан техникалык аудит аткарылган жана аткарылуучу 

иштер мезгилинде төмөндөгү милдеттерди ишке ашырууну карайт: 

- алгачкы документтерди кайта кароо; 

- аткаруу мөөнөтүн, курулуш иштеринин сапатын жана көлөмүн 

контролдоо; 

- курулуштун баасын талдоо жана анын тууралыгын ырастоо; 

- долбоордун бюджетин изилдөө жана сметада көрсөтүлгөн баанын 

жана анык баалардын ортосундагы шайкештикти аныктоо; 

- пайдаланылган материалдардын сапатын контролдоо; 

- колдонулуучу конструкциялардын, материалдардын, жабдуулардын 

сапатын ырастаган документтерди текшерүү: техникалык паспорттор, 

сертификаттар, тестирлөөнүн жыйынтыктары; 

- рыноктук бааларды жана сметада белгиленген бааларды 

салыштыруу; 

- иштин реалдуу баасына таасирин тийгизүүчү себептерди аныктоо; 

- чыгымдарды азайтуу боюнча сунуштамаларды түзүү; 

- бузуктарды жана кемтиктерди өз убагында жок кылууну 

контролдоо; 

- акыркы сметаны түзүү жана долбоордун баасын көрсөтүү. 

9.5 Техникалык аудит жүргүзүүчү уюмду тандоодо анын 

ишмердигинин көз карандысыз экспертиза жөнүндө колдонуудагы 

мыйзамга шайкештигин текшерүү керек.  

9.6 Заказчынын жана техникалык аудит жүргүзүүчү компаниянын 

ортосунда аткаруучу тарабынан техникалык аудит боюнча сапаттуу 

кызматтарды көрсөтүүгө багытталган келишимди түзүү аркылуу укуктук 

мамилелер орнотулат; 

9.7 Техникалык аудит жүргүзүүчү көз карандысыз инженердик уюм 

(компания) төмөнкүлөр үчүн жоопкерчилик тартат: 

-  иштерди аткаруу мөөнөтүн сактабоо;  

- жетишсиз контролдоонун кесепетинде сапатсыз жүргүзүлгөн 

иштер; 

- аудиторлор жүргүзгөн иштердин жана келишимде көрсөтүлгөн 

тапшырмалардын шайкеш эместиги. 

9.8 Техникалык аудит төмөндөгүдөй тартипте жүргүзүлөт: 

Алгачкы этапта төмөндөгү материалдар талдоого алынат: 

- укук белгилөөчү документтер; 

- долбоорлоого техникалык тапшырма жана курулушка уруксат; 



- архитектуралык, конструкциялык, инженердик чечимдердин 

бөлүмдөрүн камтыган долбоордук документтер, ошондой эле курулушту 

жана ишти жүргүзүүнү уюштуруу долбоорлору; 

- сметалык документтер; 

- ишти жүргүзүү журналын, геодезиялык схемаларды, жашыруун 

иштердин актыларын, жооптуу конструкциялардын орто аралык иштерин 

кабыл алуу актыларын камтыган аткаруу документтери; 

- келишимдер (материалдарды жеткирүүгө, адамдарды ишке ашуу 

боюнча); 

- аткарылган иштер жөнүндө отчеттор. 

Талдоонун негизинде материалдардын баалары текшерилет, 

аткарылган иштердин көлөмү изилденет жана жаңы смета түзүлөт. 

Курулуш мезгилинде техникалык жана технологиялык процесстер 

талдоого алынат жана эсептик чоңдуктар талданат: 

- имараттын конструкциялык өзгөчөлүктөрү; 

  - пайдаланылган курулуш материалдарынын, конструкциялардын 

жана алардын элементтеринин курамы; 

- инженердик коммуникациялардын жана трассалардын 

мүнөздөмөлөрү; 

- долбоордо көрсөтүлгөн курулуш жана куроо иштеринин көлөмү; 

  - реалдуу аткарылган курулуш-куроо иш-чараларынын өлчөмү; 

- иш жүзүндө жасалбаган иштердин көлөмү; 

- курулушта аныкталган бузуктардын жана кемтиктердин өлчөмү; 

- долбоордук документтерге ылайык курулуш-куроо иштеринин 

баасы; 

- реалдуу аткарылган көлөмдөргө карата курулуш жана куроо иш-

чараларына чыгымдар. 

Акыркы баскычта объект пайдаланууга тапшырылат, ал эми аудитти 

аткарган уюм заказчыга түзүлгөн документтердин орнотулган ченемдерге 

жана финансылык отчетко ылайык келиши жөнүндө корутундуну берет. 
 

 

10. Техникалык көзөмөл жана курулуш контролун жүргүзүү 

боюнча кызматтарды көрсөтүүгө келишим 

   

10.1 Заказчынын жана көз карандысыз инженердик уюмдун 

ортосундагы келишим инженердик кызматтарды сатып алууга өткөрүлгөн 

тендердин жана ушул Жобонун негизинде түзүлөт. 

10.2 Заказчынын жана көз карандысыз инженердик уюмдун 

ортосундагы техникалык көзөмөлдү жана курулуш контролун (техникалык 

аудит) жүргүзүүгө карата келишимде төмөндөгүлөрдү караган пункттар 

киргизилет: 



- иштерди өндүрүү графигин сактоо, ошондой эле Подрядчынын 

күнөөсү менен жол берилген, Подрядчынын каражаттарынын эсебинен 

компенсациялануучу кемчиликтерди жоюу менен көз карандысыз 

техникалык көзөмөлдү жана курулуш контролун жүргүзүү менен 

байланыштуу кошумча чыгымдар; 

- долбоорго же оңдоо иштеринин көлөмүнө ылайык ар бир объект 

боюнча иштерди жүргүзүүнүн деталдуу графиктерин даярдоо мөөнөтү; 

- ишти жүргүзүү графигине ылайык көз карандысыз техникалык 

көзөмөлдүн жана курулуш контролунун убактысын деталдуу 

бөлүштүрүнүү даярдоо мөөнөтү. 

Деталдуу графиктер Келишимге өзүнчө тиркеме катары таризделет. 

10.3 Көз карандысыз инженердик уюмдун же техникалык аудиттин 

Заказчынын алдындагы отчеттуулугунун формасы Келишимге өзүнчө 

тиркеме катары таризделет. 

10.4 Келишимге ушул Жобого жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына карама-каршы келбеген, тараптардын өз ара макулдашуусу 

боюнча башка пункттар киргизилет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


