
 
    
 28 февраля 2019 года  № 36-нпа                г. Бишкек 

 

 

«О внесении изменений в «Свод правил о составе, порядке разработки, 

согласования и утверждения градостроительной документации в 

Кыргызской Республике», утвержденного приказом Государственного 

агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от 27 мая 2016 

года №5-нпа (в редакции приказа Госстроя КР  

от 13 июля 2017 года №8-нпа)» 
 

В целях своевременного решения многочисленных проблем в сфере 

архитектурно-строительной деятельности, в соответствии с 

постановлением Правительства Кыргызской Республики «О 

делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства 

Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительной 

власти» от 15 сентября 2014 года №530, приказываю: 

1. Внести в Свод правил о составе, порядке разработки, 

согласования и утверждения градостроительной документации в 

Кыргызской Республике, утвержденного приказом Госстроя от 27.05.2016 

г. №5-нпа, следующие изменения: 

- в пункте 1.2 слова «и постановлениями Правительства Кыргызской 

Кыргызской Республики от 14 июля 2015 года №493 «Об утверждении 

временных положений о параллельном проектировании и строительстве 

объектов на территории Кыргызской Республики и о составе, порядке 

разработки и утверждения проекта застройки кварталов города Бишкек» 

исключить; 

- абзац пятнадцатый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:          

«градостроительная документация – комплекс документов о 

градостроительном планировании развития и застройки территории и 

генеральный план города и сельских населенных пунктов, проект черты 

города, проекты детальной планировки, застройки и другие необходимые 

документы для принятия управленческих решений в области 

градостроительного развития территорий муниципальных образований и 

обеспечивающие реализацию соответствующих полномочий органов 

местного самоуправления;»; 

- пункт 8.14 изложить в следующей редакции:  
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«8.14. В обязательную утверждаемую часть генерального плана 

входят: 

 - функциональное зонирование территории;  

 -  перспектива границы развития города в масштабе М 1:10 000.»; 

 - в абзаце первом пункта 11.8 слова «размещения объектов 

социального обслуживания населения» исключить; 

 - абзац третий пункта 11.13 изложить в следующей редакции:  

«-схема транспорта, поперечные профили улиц и магистралей;»; 

- абзац второй пункта 12.2 изложить в следующей редакции:  

«Эскизный проект застройки является техническим документом на 

получение разрешения на проектирование отдельных объектов 

строительства». 

- абзац третий пункта 12.7 изложить в следующей редакции: «На 

стадии проекта застройки может разрабатываться корректура красных 

линий на основе генерального плана города и сельских населенных 

пунктов, согласно Приложения В Положения о порядке проектирования и 

установления красных и других линий в городах, населенных пунктах на 

территории Кыргызской Республики, утвержденного приказом Госстроя от 

31 декабря 2015 года №1-нпа»; 

- абзац шестой пункта 12.21 исключить; 

- абзац второй пункта 14.6 изложить в следующей редакции: 

«Эскизные проекты застройки утверждаются, имея статус 

градостроительной документации, исполнительными органами местного 

самоуправления после рассмотрения на заседании градостроительного 

совета и общественного слушания в течение 2 (двух) месяцев после 

размещения на официальном сайте территориальных органов архитектуры 

и градостроительства. 

Примечания: 

1. Эскизные проекты застройки, рассмотренные на 

градостроительном совете, согласованные территориальными органами 

архитектуры и градостроительства, до ввода в действие Свода правил 

считается утвержденной градостроительной документацией в 

установленном порядке, согласно Закона Кыргызской Республики «О 

градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики». 

2. Эскизные проекты застройки, разработанные на основе и в 

развитие утвержденного ПДП, согласовываются территориальными 

органами архитектуры и градостроительства». 

- пункт 15.2 изложить в следующей редакции:  

«15.2. Проектная документация передается заказчику проектной 

организации в следующем количестве: 

- проектный план (подлинник) – 1 экз.; 

- план современного использования территории (подлинник) – 

количество экземпляров уточняется при составлении задания на 

проектирование; 

- схемы (подлинник) – 1 экз.; 

- пояснительная записка с фоторепродукциями чертежей и схем – 3 

экз.; 



- электронная версия всех графических материалов (на жестком 

диске) – в 1 экз. 

Примечание – Проектная документация по городской черте, и черте 

населенных пунктов передается в составе: проектный план (подлинник) – 1 

экз. и пояснительная записка с фоторепродукциями проектного плана – 3 

экз. электрографические копии (на жестком диске) – в 1 экз.»; 

- Приложение 9 Состав и содержание исходных данных для 

разработки проекта застройки изложить в следующей редакции:  

«Для разработки проекта застройки заказчик выдает 

генпроектировщику следующие исходные данные: 

- задание на проектирование, разработанное на основе утвержденной 

градостроительной документации, выдаваемое территориальным органом 

архитектуры и градостроительства для разработки проекта застройки 

подписанное заказчиком составленное совместно с генпроектной 

организацией; 

- исходные данные для составления сметной документации (согласно 

заданий на проектирование); 

- исходные данные на разработку проекта организации строительства 

(согласно заданий на проектирование); 

- решение органа местного самоуправления о сносе строений и 

характере компенсации за снос государственной и муниципальной 

собственности; 

- материалы инвентаризации земель, существующих строений, 

подземных и наземных сетей и сооружений (согласно заданий на 

проектирование); 

- материалы утвержденного проекта детальной планировки района; 

- топографический план и материалы инженерных изысканий (могут 

выдаваться заказчиком или по его поручению выполняться проектно-

изыскательской организацией - исполнителем проекта застройки 

изыскательской организации).». 

2. Всем руководителям подведомственных и территориальных 

подразделений Госстроя руководствоваться данным Сводом правил. 

3. Пресс-секретарю Госстроя совместно с Государственным 

проектным институтом градостроительства и архитектуры при Госстрое 

принять меры по официальному опубликованию данного приказа в 

соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики 

"Об источниках официального опубликования нормативных правовых 

актов Кыргызской Республики" от 26 февраля 2010 года № 117. 

4. Государственному проектному институту градостроительства и 

архитектуры при Госстрое: 

- в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования 

направить копию приказа в двух экземплярах на государственном и 

официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием 

источника опубликования указанного нормативного правового акта в 

Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в 

государственный реестр нормативных правовых актов; 



- в течение трех рабочих дней со дня вступления приказа в силу 

копию приказа направить в Аппарат Правительства Кыргызской 

Республики для информации. 

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

официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Госстроя М.А. Акматалиева. 

 

 

Директор          Б. Абдиев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Завизировано: 

 

Статс-секретарь                                                                     С.Н.Борубаев 

 

Заместитель директора                                                         М.А. Акматалиев 

 

Заведующая отделом  

кадровой работы 

и делопроизводства                                                               Д. Молдокалиева 

 

Главный специалист отдела  

правового обеспечения                                                         М. Берембаева 

 

Согласовано: 

 

И.о. начальника 

Управления архитектуры  

и технического нормирования                                             У.К. Калманбетов 

 

Исполнитель: 

 

Директор Государственного 

Проектного института  

Градостроительства и архитектуры 

при Госстрое                                                                           Ж. Асаналиев 

 

Ведущий специалист - переводчик                                       А.А. Кызылакова 

    

 

Рассылка: В дело, всем подведомственным, региональным и 

территориальным подразделениям Госстроя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                 
 

2019-ж. 28-февралы №36-нпа                                                          Бишкек ш. 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, 

курулуш жана турак жай -коммуналдык  чарба агенттигинин  2016- 

жылдын 27-майындагы № 5-чуа буйругу менен бекитилген ( КР 

Мамкурулуштун  2017- жылдын 13-июлундагы № 8-чуа буйругунун 

редакциясында) “Кыргыз Республикасында шааркуруу 

документтеринин  курамы, иштеп чыгуу, макулдашуу жана бекитүү 

тартиби жөнүндө эрежелердин топтомуна” өзгөртүүлөрдү киргизүү 

жөнүндө 

  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-

сентябрындагы № 530 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бир катар 

мамлекеттик органдарынын аткаруу бийлигине ыйгарым укукту өткөрүп 

берүү жөнүндө” токтомуна ылайык жана архитектура-курулуш 

ишмердүүлүгү жаатында көптөгөн көйгөйлөрдү өз убагында чечүү 

максатында, буйрук кылам: 

1.Мамкурулуштун 27.05.2016 ж. № 5-чуа буйругу менен бекитилген 

Кыргыз Республикасындагы шааркуруу боюнча документтерди 

макулдашуу жана бекитүү , иштеп чыгуу тартиби, курамы жөнүндө 

эрежелердин Жыйнагына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

- 1.2 пунктундагы “ Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-

жылдын 14-июлундагы № 493 “  Бишкек шаарындагы кварталдардын  

курулуш  долбоорлорунун курамы, аны иштеп чыгуу жана бекитүү 

тартиби  жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу” токтомдору” 

деген сөздөр алынып салынсын; 

- 1.3 пунктунун он бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда каралсын: 

“шаар куруу документациясы -аймактарды куруу жана өнүктүрүүнү 

пландаштыруу шаардын жана калк отурукташкан пунктардын башкы 

планы, шаардын чектеринин жана деталдык пландаштыруунун долбоору, 

жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын бийлигинин тиешелүү 

деңгээлде ишке ашырылышын камсыз кылуучу жана муниципалдык 

түзүлүштөрдүн  аймагынын өнүгүүсү шаар куруу жаатындагы 
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башкаруучулук чечимдерди кабыл алуу үчүн башка документтердин 

комплекси”; 

-8.14 пункту төмөнкү редакцияда баяндалсын: 

“8.14.Башкы пландын  негизги бекитилүүчү бөлүгүнө төмөнкүлөр 

кирет: 

- аймактарды функционалдуу чөлкөмдөштүрүү; 

- шаарды өнүктүрүү чегинин келечеги М 1:10000 масштабында” 

- 11.8 пунктунун биринчи абзацындагы “калкты социалдык 

жактан тейлөөчү обьектилерди жайгаштыруу “ деген сөздөр алынып 

салынсын; 

-11.13 пунктунун үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда баяндалсын: 

“транспорт схемасы, жолдордун жана магистралдардын туура 

кесилиши” 

-12.2 пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда баяндалсын: 

“Курулуштун эскиздик долбоору- айрым курулуш обьектилерин 

долбоорлоого уруксат алуу үчүн техникалык документ болуп саналат” 

 -12.7 пунктунун үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда баяндалсын: 

“Мамкурулуштун 2015- жылдын 31-декабрындагы № 1-чуа буйругу 

менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын аймагындагы 

шаарларда,калктуу конуштарда кызыл жана башка сызыктарды 

долбоорлоо жана белгилөө тартиби жөнүндө Жобосунун В Тиркемесине 

ылайык, Курулушту долбоорлоо  баскычында, шаарлардын жана  калк 

жайгашкан айыл аймактарынын башкы планынын негизинде кызыл 

линиялардын корректурасын иштеп чыгууга болот; 

 -12.21 пунктунун алтынчы абзацы алынып салынсын; 

-14.6 пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда баяндалсын: 

        “Курулуштун эскиздик долбоору, шаар куруу документи статусуна ээ 

болуу менен, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруучу аткаруу органдары 

тарабынан шаар куруу кенешинин отурумунда каралгандан кийин жана 

коомдук угуудан кийин архитектура жана шаар куруу аймактык 

органдарынын расмий сайтында жайгаштырылгандан кийин 2 айдын 

ичинде бекитилет”  

Эскертүү: 

1.Курулуштун эскиздик долбоолору, шаар куруу кеңешинде 

каралган, архитектура жана шаар куруу аймактык органдары менен 

макулдашылган, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасында 

шаар куруу жана архитектура жөнүндө” Мыйзамына ылайык, эрежелер 

топтому ишке киргизилгенге чейин эле көрсөтүлгөн тартипте бекитилген 

шаар куруу боюнча документ болуп эсептелет. 

2.Курулуштун эскиздик долбоорлору, бекитилген деталдык 

пландоонун долбоорунун негизинде иштелип чыгат, архитектура жана 

шаар куруу аймактык органдары менен макулдашылат. 

- 15.2 пункту төмөнкү редакцияда баяндалсын: 

“15.2.Долбоордук документтер  долбоорлоочу уюмдун 

тапшырыкчысына төмөнкү санда берилет: 

- долбоордун планы – 1 даана. 



- азыркы убакта колдонулуп жаткан аймактын планы (түп 

нускасы)- саны долбоорлоого тапшырма берилгенде такталат 

- схема – 1даана 

- чиймелердин жана схемалардын фоторепродукциясы менен 

түшүндүрмө кат-3 даана. 

- бардык графикалык материалдардын электрондук версиясы – 1 

даана  

Эскертме - Долбоордук документтер шаардын чеги жана калктуу 

конуштардын аймактын чегинде төмөнкү курамда берилет: долбоордун 

планы (түп нускасы)-1 даана, долбоордук план фоторепродукциясы менен 

түшүндүрмө кат – 3 даана, электрографикалык көчүрмө (катуу дискте)-

1даана. 

- 9 Эскертме-Курулуштун долбоорун иштеп чыгуу үчүн алгачкы 

маалыматтардын мазмуну жана курамы төмөнкү редакцияда  баяндалсын: 

“курулуштун долбоорун иштеп чыгуу үчүн тапшырыкчы башкы 

долбоорчуга төмөнкү алгачкы маалыматтарды берет: 

 -башкы долбоорлоо уюму менен биргелекте иштелип чыккан, 

тапшырыкчынын колу коюлган, курулуштун долбоорун иштеп чыгуу үчүн 

архитектура жана шаар куруу  аймактык уюму тарабынан берилген, 

бекитилген шаар куруу документтеринин негизинде иштелип чыккан, 

долбоорлоого тапшырма; 

-  сметалык документтерди түзүү үчүн алгачкы маалыматтар 

(долбоорлоого тапшырманын негизинде); 

- курулуш иштерин уюштурууну долбоорлоону иштеп чыгуу үчүн 

алгачкы маалыматтар; 

- мамлекеттик жана муниципалдык менчикти бузгандыгы үчүн 

компесациянын мүнөзү жана курулмаларды бузуу жөнүндө жергиликтүү 

өзүн-өзү башкаруу органдарынын чечими; 

-жерлерди инвентаризациялоо материалдары бар курулуштар, жер 

астындагы жана жер үстүндөгү түйүндөр жана имараттар (долбоорлоого 

берилген тапшырмаларга ылайык); 

-райондун деталдык пландоосунун долбоорунун бекитилген 

материалдары; 

-топографиялык план жана инженердик изилдөөлөрдүн 

материалдары (кардар тарабынан берилиши мүмкүн же анын тапшырмасы 

менен долбоорлдук- изилдөөчү уюмдар тарабынан   курулуштун 

долбоорун аткаруучу); 

2. Мамкурулуштун аймактык жана карамагындагы 

бөлүнүштөрүнүн бардык жетекчилери ушул эрежелердин Топтомун 

жетекчиликке алуу менен иш алып барышсын. 

 

3.Мамкурулуштун басма сөз-катчысы Шаар куруу жана 

архитектура мамлекеттик долбоорлоо институту менен биргеликте Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 26-февралындагы №117 

“Кыргыз Республикасында укуктук ченемдик актыларды расмий жарыялоо 

булактары жөнүндө” токтомуна ылайык ушул буйруктун расмий жарык 

көрүүсү боюнча чараларды көрүшсүн. 



4. Мамкурулуштун алдындагы Шаар куруу жана архитектура 

мамлекеттик долбоорлоо институтуна: 

-буйрук расмий жарык көргөндөн кийик үч жумушчу күндүн 

ичинде буйруктун көчүрмөсү мамлекеттик  жана расмий тилде, кагаз жана 

электрондук түрдө, Кыргыз Республикасынын юстиция Министрлигине 

ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн 

ченемдик укуктук актыда көрсөтүлгөн жарыялоо булагын көрсөтүү менен 

жөнөтүлсүн; 

-буйрук күчүнө киргенден кийин үч жумушчу күндүн ичинде 

буйруктун көчүрмөсү маалымат үчүн Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн Аппаратына жөнөтүлсүн. 

5. Ушул буйрук расмий жарыялангандан  15 күндөн кийин өз 

күчүнө кирет. 

6. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо Мамкурулуштун 

директорунун орун басары М.А.Акматалиевге жүктөлсүн. 

 

 

 

Директор                                                                                              Б.Абдиев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Виза коюучулар: 

 

Статс- катчы                                                                                   С.Н.Борубаев 

 

Директордун орун басары                                                            М.А.Акматалиев 

 

Иш кагаздары жана кадр иштери  

бөлүмүнүн башчысы                                                                     Д.Молдокалиева 

 

Укуктук камсыздоо 

бөлүмүнүн башчысы                                                                     М.Берембаева 

 

Макулдашылды: 

 

Архитектура жана техникалык  

ченемдер башкармалынын  

башчысынынм.а                                                                           У.К.Калманбетов 

 

Аткаруучу: 

 

Мамкурулуштун астындагы 

Шаар куруу жана архитектура 

Мамлекеттик долбоорлоо 

Институтунун директору                                                              Ж.Асаналиев 

 

 

Жетектөөчү адис- котормочу                                                      А.А.Кызалакова 

 

 

Жөнөтмө : Делого, Мамкурулуштун карамагындагы бардык жергиликтүү  

жана аймактык бөлүнүштөрүнө 

 

 


