
 

БУЙРУК 

ПРИКАЗ 

 

_29 мая 2019 года_№_37-нпа               г. Бишкек 

 

 

О внесении изменений в СНиП КР 20-02:2009  

«Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования» 

 

 В целях обеспечения параллельного действия СНиП КР 20-02:2009 

«Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования» и СН КР 20-

02:2018 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования», 

руководствуясь статьями 3, 4, 38 Закона Кыргызской Республики «О 

градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики», пунктом 3 

статьи 3 Закона Кыргызской Республики «Об основах технического 

регулирования в Кыргызской Республике» и Положением о 

Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, 

утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 

24 июня 2013 года №372, приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие на территории Кыргызской 

Республики с 1 июня 2019 года Изменение к СНиП КР 20-02:2009 

«Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования». 

2. Директору Республиканского центра сертификации в 

строительстве при Государственного агентства архитектуры, строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской 

Республики Абдыраеву Ж.М. проинформировать о введении в действие 

вышеуказанного документа заинтересованные физические и юридические 

лица. 

 

 

 

Директор        Б. Абдиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу 

Архитектура, курулуш  жана 

турак жай-коммуналдык 

чарба мамлекеттик агенттиги 

 

 

 

Государственное агентство 

 архитектуры, строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства при Правительстве 

Кыргызской Республики 

 



 

Изменение к СНиП КР 20-02:2009 «Сейсмостойкое строительство. 

Нормы проектирования» 

 

 

ПРИНЯТО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Государственного 

агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от «29» мая 2019 

года №37-нпа  

 

 

 

 В пункте 4.2: 

- в абзаце 5 слова «до разработки соответствующих нормативных 

документов» исключить. 



 

Завизировано: 

Статс -секретарь        С.Н.Борубаев 

 

 

Заместитель директора      М.А. Акматалиев 

 

Начальник управления архитектуры  

и техничексого нормирования     У.К.Калманбетов  

 

Заведующий отделом 

кадровой работы и делопроизводства   Д.Т.Молдокалиева 

 

Заведующий отделом      

правового обеспечения      А.Ч. Бегалиев 

      

Согласовано: 

Директор Департамента       

государственной экспертизы     С.Т. Арабеков 

 

Директор Государственного        

проектного института  

градостроительства и архитектуры    Ж.А. Асаналиев 

 

Директор Республиканского центра      

сертификации в строительстве     Ж.М. Абдыраев 

 

Главный специалист  

управления архитектуры и  

технического нормирования     Н.А. Раисова 

 

Исполнители:         

 

Директор Государственного        

института сейсмостойкого  

строительства и инженерного  

проектирования       А.Ж. Сыдыков 

 

 

Ведущий специалист – переводчик    А.А. Кызалакова 

 

 

Рассылка: Всем подведомственным и территориальным подразделениям 

Госстроя. 

 

 

 

 



 

    
2019-жылдын 29-майы_№_37-нпа                                                                 Бишкек шаары  

 

 

КР КЧжЭ 20-02:2009 “Жер титирөөгө туруктуу курулуш. Долбоорлоо 

ченемдери” өзгөрүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

 

  

КР КЧжЭ 20-02:2009 “Жер титирөөгө туруктуу курулуш. 

Долбоорлоо ченемдери” жана КР КЧ 20-02:2018  “Жер титирөөгө туруктуу 

курулуш. Долбоорлоо ченемдери” жарыш колдонулушун камсыз кылуу 

максатында, “Шаар куруу жана архитектура жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын мыйзамынын 3, 4 жана 38-беренесин, “Кыргыз 

Республикасында техникалык жөнгө салуунун негиздери тууралуу” 

Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 3-беренесинин 3 пунктун жана 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 24-июнундагы №372 

токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Архитектура, курулуш жана турак жай – коммуналдык чарба мамлекеттик 

агенттиги жөнүндө жобону жетекчиликке алып, буйрук кылам: 

 

1. КР КЧжЭ 20-02:2009 “Жер титирөөгө туруктуу курулуш. 

Долбоорлоо ченемдерине”  болгон өзгөртүү бекитилип жана 2019-жылдын 

1-июнунан  баштап Кыргыз Республикасынын аймагында колдонууга 

киргизилсин. 

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, 

курулуш жана турак жай – коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин 

алдындагы Курулушта сертификаттоонун республикалык борборунун 

директору Ж.М.Абдыраевге жогоруда аталган документтин колдонууга 

киргизилгендиги жөнүндө кызыктар болгон жеке жана юридикалык 

жактарды кабарласын. 

 

 

 

Директор                                                                                        Б.Абдиев 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу 

Архитектура, курулуш  жана 

турак жай-коммуналдык 

чарба мамлекеттик агенттиги 

 

 

 

Государственное агентство 

 архитектуры,  строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства при Правительстве 

 Кыргызской Республики 

 

 

 

 

БУЙРУК 

ПРИКАЗ 

 



КОЛ КОЮЛДУ: 

Статс-катчы                                                                          С.Н.Борубаев 

 

Директордун орун басары                                                   М.А.Акматалиев 

 

Архитектура жана техникалык 

ченемдештирүү башкармалыгынын 

начальниги                                                                            У.К.Калманбетов 

  

Кадрдык  иштер жана иш 

кагаздарын жүргүзүү  

бөлүмүнүн башчысы                                                            Д.Т.Молдокалиева 

 

Укуктук камсыздоо  

бөлүмүнүн башчысы                                                             А.Ч.Бегалиев    

 

Макулдашылды: 

Мамлекеттик экспертиза 

департаментинин директору                                                С.Т.Арабеков 

 

Шаар куруу жана архитектура 

мамлекеттик долбоорлоо 

институтунун директору                                                       Ж.А.Асаналиев 

 

Курулушта сертификаттоонун 

Республикалык борборунун директору                                Ж.М.Абдыраев 

 

Архитектура жана техникалык 

ченемдештирүү башкармалыгынын 

башкы адиси                                                                             Н.А.Раисова         

 

      

Аткаруучу: 

Жер титирөөгө туруктуу курулуш 

жана инженердик долбоорлоо мамлекеттик 

институтунун директору                                                         А.Ж.Сыдыков 

 

Жетектөөчү адис-котормочу             А.А.Кызалакова 

 

 

 

Жөнөтүлсүн: Мамкурулуштун баардык ведомство карамагындагы жана 

аймактык бөлүнүштөрүнө 

 

 

 

 

 



 

КР  КЧжЭ  20-02:2009 “Жер титирөөгө туруктуу курулуш. Долбоорлоо 

ченемдери” өзгөртүү 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш 

жана турак жай – коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин 2019-

жылдын “ 29 ” майы №37-нпа буйругу менен КАБЫЛ АЛЫНЫП ЖАНА 

КОЛДОНУГА КИРГИЗИЛГЕН 

 

 4.2: пунктта: 

 

 -5 абзацта “тиешелүү ченемдик документтерди иштеп чыкканга 

чейин” деген сөздөр алынып салынсын. 

 

 

 


