
    

БУЙРУК 

ПРИКАЗ 
 

 

27 мая 2016 года   № 5-нпа                                                           г. Бишкек 

          

 

Об утверждении Свода правил о составе, порядке разработки, 

согласования и утверждения градостроительной документации в 

Кыргызской Республике 

 

В целях своевременного решения многочисленных проблем в сфере 

архитектурно-строительной деятельности и для обеспечения наступательного 

развития городов и населенных пунктов отрасли, в соответствии с 

постановлением Правительства Кыргызской Республики «О делегировании 

отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской 

Республики ряду государственных органов исполнительной власти» от 15 

сентября 2014 года № 530, приказываю: 

 1. Утвердить прилагаемый Свод правил о составе, порядке разработки, 

согласования и утверждения градостроительной документации в Кыргызской 

Республике. 

2. Всем руководителям подведомственных и территориальных 

подразделений Государственного агентства архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской 

Республики (Госстрой), Бишкекглавархитектуре руководствоваться данным 

Сводом правил.  

3. Пресс-секретарю Госстроя совместно с Государственным проектным 

институтом градостроительства и архитектуры при Госстрое в течение трех 

дней со дня регистрации настоящего приказа принять меры по: 

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

- размещению приказа на официальном веб-сайте Правительства 

Кыргызской Республики и веб-сайте Госстроя. 

Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу 

Архитектура, курулуш  жана 

турак жай-коммуналдык 

чарба мамлекеттик агенттиги 

 

 

 

Государственное агентство 

архитектуры,  строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства при Правительстве 

 Кыргызской Республики 
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4. Государственному проектному институту градостроительства и 

архитектуры при Госстрое: 

- в течение одного рабочего дня со дня официального опубликования 

направить копии приказа в двух экземплярах на государственном и 

официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием 

источника опубликования указанного нормативного правового акта в 

Министерство юстиции Кыргызской Республики для государственной 

регистрации; 

- в течение одного рабочего дня со дня вступления приказа в силу 

копии приказа направить в Аппарат Правительства Кыргызской Республики 

для информации. 

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

официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Госстроя А.А. Абдыкарова. 

 

 

 

 

Директор                 Т. Мамбетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БУЙРУК 

ПРИКАЗ 
 

2016-ж. 26-май  № 5-нпа                                                              Бишкек ш. 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Шааркуруу документтеринин курамы,  

иштеп чыгуу, макулдашуу жана бекитүү тартиби жөнүндө  

Эрежелер топтомун бекитүү жөнүндө» 

 

Архитектуралык-курулуш ишмердүүлүк чөйрөсүндөгү көптөгөн 

көйгөйлөрдү өз убагында чечүү максатында жана шаарлар менен калктуу 

конуштар тармагын өнүктүрүү аракеттерин камсыздоо үчүн, 2014-жылдын 

15-сентябрындагы № 530 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым 

ченем жаратуу ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар 

мамлекеттик органдарына өткөрүп берүү жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн токтомуна ылайык, буйрук кылам: 

1. Тиркелген Кыргыз Республикасынын шааркуруу документтеринин 

курамы, иштеп чыгуу, макулдашуу жана бекитүү тартиби жөнүндө Эрежелер 

топтому бекитилсин. 

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, 

курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин 

(Мамкурулуш) баардык ведомство карамагындагы жана аймактардагы 

бөлүнүштөрүнүн жетекчилери, Бишкекбашкыархитектурасы бул Эрежелер 

топтомун жетекчиликке алсын.   

3. Мамкурулуштун пресс-катчысы Мамкурулуштун Мамлекеттик 

шааркурулушу жана архитектура долбоорлоо институту менен биргеликте 

расмий жарыяланган күндөн тартып үч жумушчу күндүн ичинде төмөнкүлөр 

боюнча чара көрсүн:   

- буйруктун “Эркин-Тоо” газетасына расмий жарыяланышы боюнча; 

- Өкмөттүн расмий веб-сайтына жана Мамкурулуштун веб-сайтына  

буйрукту жайгаштыруу боюнча. 

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 

 

 

 

  



4. Мамкурулуштун Мамлекеттик шааркурулушу жана архитектура 

долбоорлоо институту: 

- расмий жарыяланган күндөн тартып бир жумушчу күндүн ичинде 

буйруктун көчүрмөсүн эки нускада мамлекеттик жана расмий тилдеринде, 

бул ченемдик укуктук акттын жарыялоо булагын көрсөтүү менен Кыргыз 

Республикасынын юстиция министрлигине мамлекеттик каттоого жөнөтсүн; 

-   буйрук күчүнө кирген күндөн тартып бир жумушчу күндүн ичинде 

буйруктун көчүрмөсүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына 

маалымат үчүн жөнөтсүн.  

4. Бул буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күндүн ичинде 

күчүнө кирет. 

5. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо Мамкурулуштун 

директорунун орун басары А.А. Абдыкаровго жүктөлсүн. 

 

 

 
 

Директор         Т.М. Мамбетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден приказом  

Государственного агентства  

архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

при  
Правительстве Кыргызской 

Республики 
от « 27 » мая 2016 года № 5-нпа 

 

 

СВОД ПРАВИЛ  

о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 

градостроительной документации в Кыргызской Республике 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий свод правил определяет основные требования, 

предъявляемые на территории Кыргызской Республики к составу и 

содержанию материалов, порядку разработки, рассмотрения, согласования и 

утверждения всех стадий градостроительной документации. 

1.2. При разработке градостроительной документации, предусмотренной 

настоящим сводом правил необходимо руководствоваться Законами 

Кыргызской Республики от 11 января 1994 года №1372-XII «О 

градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики», от 22 мая 2004 

года № 67 «Об основах технического регулирования в Кыргызской 

Республике», от 21 декабря 1991 года №689- XII «Об индивидуальном 

жилищном строительстве в Кыргызской Республике» и постановлениями 

Правительства 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» и «Положением о порядке выдачи разрешительных документов на 

проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и 

порядке приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов в 

Кыргызской Республике», утвержденный постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 30 мая 2008 г. № 252. 

1.3. К градостроительной документации относится: 

генеральная схема расселения, природопользования и 

территориальной организации производительных сил Кыргызской 

Республики, региональные схемы расселения, природопользования и 

территориальной организации производительных сил экономических и 

крупных географических регионов, природно-климатических зон, лечебно-

оздоровительных и рекреационных территорий, (далее - региональные схемы 

расселения, природопользования и территориальной организации 

производительных сил); 



задание на проектирование составляется заказчиком проекта 

совместно с генеральной проектной организацией, с указанием условий и 

требований для проектирования, с определением состава проектной 

документации, сроков разработки, порядка согласования и утверждается 

вышестоящей инстанцией или руководством заказчика. 

территориальные комплексные схемы и проекты районной 

планировки административно-территориальных образований, иных 

территориальных объектов (далее - схемы районной планировки); 

генеральные планы городов, поселков, сельских населенных пунктов 

(далее - генеральные планы городов и населенных пунктов);  

генеральные планы территорий, подведомственных айылных аймаков  

(далее - генеральные планы территорий айылных аймаков); 

генеральные планы историко-культурных, лечебно-оздоровительных и 

других территорий (далее - генеральные планы функциональных 

территорий); 

красные линии - границы, отделяющие территории кварталов, 

микрорайонов, и другие элементы планировочной структуры от улиц, 

проездов и площадей в населенных пунктах;  

проекты городской черты и черты населенного пункта - внешняя 

граница, отделяющая земли города и населенного пункта от иных категорий 

земель и земельного фонда. 

проекты детальной планировки жилых, промышленных, 

рекреационных, исторических и других функциональных зон, и территорий 

отдельных городских узлов, улиц, магистралей (далее - ПДП); 

проекты застройки кварталов, микрорайонов, градостроительных, 

архитектурных, ландшафтных комплексов, парков, ансамблей и иных 

планировочных элементов городов и других населенных мест (далее - ПЗ); 

эскизный (концепция) проект  - предпроектные архитектурно-

градостроительные предложения-концепция проектов - в том числе, 

градостроительных документаций - схем, генпланов, проектов детальной 

планировки, проектов застройки комплексов, зданий и сооружений, 

отдельных элементов объектов строительства и другие;  

опорный план - план современного использования территории. 

 

1. Область применения настоящего свода правил 
 

Требования настоящего документа обязательны для всех субъектов 

градостроительной деятельности независимо от форм собственности и 

принадлежности, осуществляющих разработку и применение 

градостроительной документации на территории Кыргызской Республики. 

Также, требования настоящего свода правил не распространяются на 

отношения при осуществлении строительства (реконструкции) зданий, 

помещений загранучреждений Кыргызской Республики, а также иной 

строящейся государственной собственности на территории иностранного 

государства. 

2. Предмет регулирования и сфера применения 



 

3.1. Градостроительная документация разрабатывается для управления, 

регулирования и для обеспечения развития конкретных территорий путем 

проектирования городов, населенных пунктов, регионов и всей территории 

Кыргызской Республики с учетом перспективы развития. 

Разработка специальных и отраслевых схем и проектов осуществляется 

в соответствии с требованиями специальных инструкций или отраслевых 

нормативных положений, утвержденных соответствующими 

уполномоченными органами, во взаимоувязке с настоящим сводом правил. 

3.2. Для исторических городов и населенных пунктов разрабатываются 

проекты реконструкции в соответствии с Примерным положением о порядке 

проектирования, планирования, финансирования и осуществления 

комплексной реконструкции и регенерации районов исторической застройки. 

3.3. Карты-схемы расположения памятников – истории и культуры, 

археологии, градостроительства и архитектуры, монументального искусства, 

городов, населенных пунктов включается в состав опорного плана 

градостроительной документации. 

3.4. По заданию заказчика на проектирование могут выполняться другие 

чертежи в составе градостроительной документации. 

3.5. В составе градостроительной документации выполняются основные 

графические материалы и технико-экономические показатели, согласно 

задании на проектирование. 

3.6. Заказчиками градостроительной документации, выполняемой за 

счет республиканского и местного бюджетов, являются соответствующие 

органы местного самоуправления или по поручению указанных органов 

территориальные органы архитектуры и градостроительства. 

Юридические лица и граждане могут выступить заказчиками по 

согласованию соответствующими  органами   местного самоуправления, 

проектов детальной планировки и проектов застройки конкретных 

территории в соответствии с генеральными планами городов и населенных 

пунктов, если строительство на этой территории или части территории 

осуществляется за счет их средств. 

3.7. Заказчик выдает разработчику градостроительной документации 

задание на проектирование и вступает в договорные отношения с ним. 

Основные требования к договору приведены в приложении 1. 

К договору на разработку градостроительной документации прилагается 

архитектурно-планировочное задание, на проектирование выдаваемое 

соответствующими территориальными органами архитектуры и 

градостроительства. 

Заказчик обеспечивает в установленные договором сроки 

необходимыми исходными данными для проектирования. Ответственность за 

достоверность исходных данных несет заказчик и организация, другое 

юридическое лицо, представившее эти данные. 

Изменение заказчиком задания или исходных данных влечет за собой 

соответствующее внесение изменений в договорные отношения с 

разработчиком. 



Заказчик может поручить разработчику документации сбор исходных 

данных для проектирования привлеченным организациям. Условия 

подготовки исходных данных и финансирование этих работ оговариваются в 

договоре. Общие требования к заданиям на разработку градостроительной 

документации и перечень исходных данных приведены в приложениях 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9. 

3.8. Разработчиками градостроительной документации могут быть 

предприятия, организации учреждения, другие юридические лица, имеющие 

соответствующие лицензии на право разработки градостроительной 

документации. 

3.9. При разработке градостроительной документации возможна 

организация конкурса на важные градостроительные узлы, застройку улиц, 

кварталов, микрорайонов. Решение об организации конкурса на разработку 

градостроительной документации принимается соответствующим 

исполнительным органом  местного самоуправления по предложению 

территориальных органов  архитектуры и градостроительства. 

3.10. Градостроительная документация после ее разработки, в том числе 

на конкурсной основе, для представления на утверждение передается в 

соответствующие территориальные органы архитектуры и 

градостроительства. 

3.11. При разработке градостроительной документации различных 

уровней (схем расселения, территориальных схем, генпланов, проект 

детальной планировки (ПДП), проект застройки должны  соблюдаться 

принципы непротиворечивости и взаимной согласованности проектных 

решений. Допускается обоснованное отклонение в последовательности 

разработки от общего к частному при определенных условиях (сложившиеся 

градостроительная ситуация, требующие проектной разработки от частного к 

общему) или параллельная разработка стадий (схем расселения, 

территориальных схем, генпланов, ПДП, проекты застройки), если 

соблюдаются условия перспективного развития территории и населенного 

пункта, безопасности государства и общественные интересы. 

3.12. В период разработки градостроительной документации все 

вопросы, влияющие на принятие проектного решения, подлежат 

согласованию с генеральным разработчиком градостроительной 

документации. 

3.13. В составе градостроительной документации выделяется 

утверждаемая часть, подлежащая исполнению всеми участниками 

градостроительной деятельности на соответствующей территории. 

Внесение изменений в утверждаемую часть градостроительной 

документации (ввиде технико-экономических показателей и других 

документов  проект детальной планировки (ПДП) допускается с условия 

разработки следующего этапа (уровня детализации – генплан, план, проект 

застройки) градостроительной документации (проекта застройки) в увязке с 

основным решением, с рассмотрением и общественным обсуждением 

(Градостроительный совет) по согласованию с авторами проекта. 

3.14. Для территорий – городов, населенных пунктов обладающих 

курортными и лечебными ресурсами, градостроительная документация 



разрабатывается с учетом материалов по медицинскому зонированию, оценке 

курортных ресурсов, а также с учетом установленных регламентов 

санитарной охраны курортов и лечебных источников. 

3.15. Для исторических городов, населенных пунктов, иных 

функциональных территорий, располагающих памятниками природы, 

истории и культуры, градостроительная документация разрабатывается с 

учетом материалов историко-архитектурных исследований  по охране 

памятников. 

3.16. Общие требования к оформлению градостроительной 

документации приведены в приложении 15. 

 

3. Генеральная схема расселения, природопользования и 

территориальной организации производительных сил 
 

4.1. Генеральная схема расселения, природопользования и 

территориальной организации производительных сил Кыргызской 

Республики (генеральная схема расселения) является долгосрочным 

документом, имеющие прогнозно-программные предложения на 

перспективу. 

4.2. Основной задачей генеральной схемы расселения является 

определение основных направлений совершенствования расселения на 

территории Кыргызской Республики в увязке с комплексным прогнозом 

развития и размещения производительных сил Кыргызской Республики, 

соблюдением  экологического баланса окружающей среды, 

межрегиональными инженерно-транспортными инфраструктурами с учетом 

сложившихся взаимосвязей населенных пунктов и территорий в целях 

обеспечения условий целостного градостроительного развития страны, 

формирования безопасной и здоровой среды обитания, выработки 

предложений по устойчивому развитию систем населенных пунктов, 

сохранению природного и историко-культурного наследия, в комплексе с 

другими вопросами. 

4.3. В генеральной схеме расселения определяется государственная 

политика в области расселения и организации территорий Кыргызской 

Республики, зонирование территорий, даются обоснования особенностей 

территориальной организации и расселения в границах важнейших 

межрегиональных объектов и территорий особого регулирования 

градостроительной деятельности, определяются основные принципы 

проведения политики в области расселения и организации территории на 

региональном уровне страны. 

4.4. Первоочередные меры по реализации генеральной схемы расселения 

разрабатываются на основе приоритетов стратегии социально-

экономического развития Кыргызской Республики с учетом интересов 

государства и его субъектов, реализация которых требует государственной 

поддержки, включая вопросы расселения, миграции, безопасность страны, 

обустройство приграничных территорий, проведение специальных и 



фундаментальных научных исследований и проектных работ в области 

расселения и градостроительства. 

4.5. Генеральная схема расселения является основой для разработки 

схем расселения, природопользования и территориальной организации 

производительных сил отдельных регионов - территории областей, 

территориальных комплексных схем охраны природы и природопользования; 

схем и проектов районной планировки; отраслевых схем и проектов 

инженерно-транспортной инфраструктуры; иной документации 

межрегионального и регионального значения. 

4.6. Положения генеральной схемы расселения являются основой для 

всех видов градостроительной деятельности на территории Кыргызской 

Республики. 

Разработка межрегиональных, региональных и местных целевых 

программ и программ социально-экономического развития, размещение 

производственных комплексов и проектирование новых, расширение и 

реконструкция крупных народнохозяйственных комплексов, проектирование 

и строительство новых городов, курортов, других важнейших 

территориальных объектов должны осуществляться с учетом основных 

положений генеральной схемы расселения. 

4.7. Состав, содержание и утверждаемая часть генеральной схемы 

расселения, природопользования и территориальной организации 

производительных сил Кыргызской Республики определяются заданием на 

проектирование. 

4.8. Основные положения генеральной схемы расселения 

представляются в Правительство Кыргызской Республики для утверждения и 

проведения региональной политики и разработке проектов отраслевых 

целевых и социально-экономических программ. 

 

4. Региональная схема расселения, природопользования и 

территориальной организации производительных сил 
 

5.1. Региональная схема расселения разрабатывается на территории 

экономических районов, природно-климатических зон, оздоровительно-

курортных и рекреационных территорий, административно-территориальных 

образований, а также приграничных районов. 

5.2. Граница территории, на которую разрабатывается региональная 

схема расселения, устанавливается заданием на проектирование. 

5.3. Региональная схема расселения должна содержать оценку 

ресурсного потенциала и комплексный анализ территории с выявлением 

проблем развития, долгосрочный прогноз систем расселения и организации 

территории в специфических условиях региона, предложения по развитию 

государственных, межрегиональных и региональных инженерно-

транспортных инфраструктур, сохранению природного и историко-

культурного наследия в границах проектируемого региона с учетом 

интересов административно-территориальных единиц, входящих в границы 

проектируемой территории. 



5.4. В региональной схеме расселения конкретизируются положения 

генеральной схемы расселения, определяются государственная политика в 

области расселения и организации территории данного региона, основные 

принципы проведения политики в области расселения и организации 

территории на местном уровне. 

5.5. Первоочередные меры по реализации региональной схемы 

расселения определяются с учетом специфики приоритетов социально-

экономического развития проектируемого региона во взаимосвязи с 

социально-экономическими проблемами Кыргызской Республики. 

Первоочередные меры включают обоснованный комплекс предложений, 

который необходимо учитывать при разработке проектов государственных и 

региональных целевых и социально-экономических программ, а также 

перечень научных исследований и проектных работ в области расселения и 

градостроительства, имеющих региональное, межрегиональное и 

государственное значение. 

5.6. В составе региональной схемы расселения разрабатываются 

графические материалы в масштабе 1:100000-1:300000, включающие план 

современного использования территории, схему комплексной оценки 

территории и проектный план - основной чертеж в виде генеральной схемы 

расселения. 

На проектном плане и плане современного использования территорий 

показываются система населенных пунктов, территории особого режима 

использования, зонирование территорий, объекты и коммуникации 

инженерно-транспортной инфраструктуры государственного, 

межрегионального и регионального значения и другие принципиальные 

проектные решения, степень детализации которых должна соответствовать 

долгосрочным задачам с выделением на проектном плане первоочередной 

реализации. 

5.7. Схемы, обосновывающие или детализирующие предлагаемое 

функциональное зонирование территории и иные проектные решения, 

связанные с формированием систем населенных мест, транспортных и 

инженерных инфраструктур, защитой территории от опасных природных и 

техногенных процессов, размещением курортных и рекреационных зон, 

охраняемых территорий, в районах экологического бедствия и чрезвычайных 

ситуаций, разрабатываются по согласованию с заказчиками в составе 

региональной схемы расселения. 

5.8. Пояснительная записка к региональной схеме расселения, 

природополь-зования и территориальной организации производительных сил 

должна содержать требования п.п. 5.4-5.6 настоящего свода правил и 

приложения 2. 

5.9. Основные положения региональных схем расселения учитываются 

на последующих стадиях градостроительного проектирования, при 

реализации органами исполнительной власти регулирования деятельности в 

области расселения и территориальной организации, а также учитываются 

всеми участниками градостроительной деятельности в границах 

проектируемого региона. 

 



6. Территориальная комплексная схема охраны природы и 

природопользования 
 

6.1. Территориальные комплексные схемы охраны природы и 

природопользования выполняются, на особо охраняемые природные 

территории с особым режимом природопользования на территорию зон 

чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия на 

основании решений исполнительных органов государственной власти 

Кыргызской Республики и органов местного самоуправления. 

Территориальные комплексные схемы природы и природопользования 

разрабатываются в целях формирования благоприятной среды обитания 

человека, предупреждения и исключения загрязнения и деградации 

природной среды, оптимизации ее свойств, обеспечения рационального 

природопользования. 

6.2. Выполнение природоохранных мероприятий, выработка концепций 

и определение основных условий устойчивого развития систем населенных 

мест, территориально-производственных (агропромышленных, 

гидротехнических, промышленных) комплексов, рекреационных, 

природоохранных и других территорий, отдельных населенных мест, 

природных комплексов, инженерных и транспортных сооружений должны 

осуществляться на основе рекомендаций территориальных комплексных 

схем охраны природы и природопользования. 

6.3. Основной задачей территориальных комплексных схем охраны 

природы и природопользования является разработка научно-обоснованных 

предложений и рекомендаций по: обеспечению экологически устойчивого 

развития территории Кыргызской Республики, ее отдельных регионов, 

городов и населенных пунктов; зонированию территорий в целях 

предотвращения чрезмерной концентрации производства и населения; 

сохранения ценных природных ландшафтов; формированию инженерно-

транспортной инфраструктуры; размещению промышленных, 

агропромышленных и коммунальных объектов с учетом рационального 

природопользования, охраны и воспроизводства природных ресурсов, 

внедрения ресурсосберегающих технологий и установления проектных 

ограничений при использовании территорий для любых видов хозяйственной 

деятельности. 

6.4. Состав и содержание территориальных комплексных схем охраны 

природы и природопользования в зависимости от конкретных особенностей 

объекта проектирования определяются заданием на проектирование. 

6.5. Территориальная комплексная схема охраны природы и 

природопользования должна включать анализ и оценку современного 

экологического состояния природной среды, расселения населения и 

территориальной организации производительных сил, состояния 

инфраструктуры, условий жизнедеятельности, состояния природных и 

историко-культурных комплексов, других составляющих среды обитания, а 

также предложения по: 



- развитию и формированию функционально-планировочной структуры 

и зонированию территории с учетом региональных особенностей, наличия 

проблемных ареалов и ситуаций, крупномасштабных проблем охраны 

окружающей среды; 

- рациональному землепользованию, охране природы, 

ресурсосбережению, инженерной защите территории от опасных природных 

и техногенных процессов и явлений; 

- обеспечению устойчивого развития городов, населенных пунктов и их 

систем с учетом рационального природопользования, расселения населения и 

территориальной организации производительных сил на проектируемой 

территории; 

- оздоровлению среды обитания; 

- формированию инженерно-транспортных, производственных и 

социальных инфраструктур с учетом ликвидации имеющихся нарушений 

окружающей среды; 

- сохранению историко-культурного наследия, ценных природных 

ландшафтов и других охраняемых территорий; 

- приоритетным мерам по оздоровлению окружающей среды, охране и 

рациональному использованию природных ресурсов, а также мерам по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций. 

 

7. Схема районной планировки 
 

7.1. Схема районной планировки разрабатывается на территорию 

области или районов. 

7.2. Основными задачами схемы районной планировки являются 

разработка рациональной планировочной организации территории и 

формирование социальной, инженерно-транспортной и производственной 

инфраструктур, обеспечивающих оптимальные условия расселения 

населения, развития и совершенствования народнохозяйственного 

комплекса, природопользования при эффективном и комплексном 

использовании земельных, сырьевых, трудовых и других ресурсов 

территории. 

7.3. Схема районной планировки разрабатывается с целью 

прогнозирования на долгосрочную перспективу развитию территории в 

увязке с ее социально-экономическим развитием; урегулирования 

государственных региональных интересов и интересов местных 

самоуправлений в сфере градостроительной деятельности, реализация 

которых требует принятия взаимосогласованных решений и совместного 

инвестирования. 

7.4. В составе схемы районной планировки решаются вопросы: 

- комплексной оценки природных, инженерно-технических, медико-

географических, социально-экономических, планировочных, 

инфраструктурных, экологических, этнокультурных и других условий с 

учетом местоположения объекта проектирования в стране и регионе; 



- прогнозирования изменений градостроительной и экологической 

ситуации; 

- прогнозирования социально-экономического развития; 

- зонирования территорий по функциональному назначению, видам 

использования, а также рекомендации по изменению структуры 

землепользования с учетом государственных региональных и местных 

интересов; 

- планировочной организации территории, включающей вопросы 

организации и совершенствования расселения, территориальной организации 

производительных сил, формирования системы межселенного обслуживания 

населения, рекреации и туризма, сохранения и использования памятников 

природы, истории и культуры, достопримечательных мест, исторических 

городов и населенных пунктов.  

- совершенствования межселенной инженерно-транспортной 

инфраструктуры проектируемого региона с вариантной проработкой 

размещения крупных инфраструктурных объектов, сооружений и 

направлений трасс инженерно-транспортных коммуникаций; 

- инженерной защиты территории от опасных природных и техногенных 

процессов и явлений, по предупреждению и ликвидации последствий 

экологических и других чрезвычайных ситуаций и катастроф; 

- развития и совершенствования строительного агропромышленного 

комплекса региона с учетом новых подходов к реализации 

градостроительной политики; 

- охраны окружающей среды; 

- осуществления первоочередных мероприятий по реализации 

приоритетных задач расселения, территориальной организации 

производительных сил, совершенствования инженерно-транспортной и 

социальной инфраструктур, экологического оздоровления территорий; 

- ориентировочных показателей по структуре, объему инвестиций и 

возможным источникам финансирования; 

- безопасность объектов и производств, являющихся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека 

7.5. Основные графические материалы схемы районной планировки: 

- схема комплексной оценки территории, план современного 

использования территории (опорный план) и генеральный план - 

выполняются в масштабе 1:100000-1:50000; 

- схемы зонирования территории; 

- схемы инженерно-транспортных коммуникаций; 

- схема защиты территорий от опасных природных и техногенных 

воздействий выполняются в масштабе, определяемом разработчиком по 

согласованию с заказчиком. 

Масштаб и состав основных графических материалов могут быть 

уточнены заказчиком с учетом особенностей объекта разработки, на основе 

задания на проектирование. 

В составе схемы районной планировки могут разрабатываться 

дополнительные схемы и отдельные фрагменты, обосновывающие проектные 



решения, состав, содержание, масштаб которых определяются заданием на 

проектирование. 

7.6. На схеме комплексной оценки территории показываются: 

- границы площадей залегания полезных ископаемых, зон затопления, 

зон загрязнения внешней среды; 

- участки неблагоприятных геологических, гидрогеологических, 

атмосферных и других процессов (сейсмика, оползни, подтопление, эрозия, 

экстремальные осадки и т.д.), влияющих на ограничение градостроительного 

и хозяйственного освоения территории и характеризующих природно-

климатические, геологические, инженерно-строительные и планировочные 

условия района. 

В схеме комплексной оценки территории устанавливаются зоны 

неблагоприятные и ограниченно благоприятные для жилищно-гражданского 

и производственного строительства по природным и техногенным условиям, 

в том числе по санитарно-гигиеническим и инженерно-геологическим 

условиям. 

7.7. Пояснительная записка к схеме районной планировки должна 

содержать обоснования предложений и решений, перечисленных в пп. 7.2-7.6 

и приложении 10 настоящего свода правил. 

7.8. В обязательную (утверждаемую) часть схемы районной планировки 

входят: границы пригородных зон городов, а также принципиальные 

проектные предложения по: 

- расселению; 

- зонированию территории; 

- развитию межселенной инженерно-транспортной инфраструктуры; 

- защите территорий от опасных природных и техногенных процессов и 

мерам по оздоровлению окружающей среды; 

- перечню первоочередных мероприятий реализации схемы районной 

планировки. 

 

8. Генеральный план города и населенного пункта 
 

8.1. Генеральный план города и населенного пункта является основным 

юридическим градостроительным документом, определяющим в интересах 

населения и с учетом государственных задач: 

- направления и границы территориального развития города, 

населенного пункта; 

- целевое и назначение и строительное зонирование территории; 

- распределение земель по видам собственности; 

принципиальные решения по: 

- размещению объектов общегородского значения; 

- транспортному обслуживанию; 

- инженерному оборудованию и благоустройству; 

- защите территории от опасных природных и техногенных процессов; 

- охране природного и историко-культурного наследия; 

- очередности освоения территории. 



8.2. Генеральные планы разрабатываются в две стадии: 

- концепция генерального плана; 

- генеральный план города и населенного пункта (генеральный план). 

8.3. Концепция разрабатывается на территорию города и его 

пригородную зону с целью определения долгосрочной стратегии и этапов их 

хозяйственного развития, а также функционально-планировочной 

организации на основе комплексного анализа экономических, социальных, 

экологических и градостроительных условий исходя из ресурсного 

потенциала территории и рационального природопользования. 

Концепция является основанием для разработки проекта городской 

черты и населенного пункта. 

8.4. В пояснительной записке приводятся сведения, данные о ресурсных 

возможностях города и его пригородной зоны и населенного места, 

численности и структуре населения, размещении новых объектов 

градообразующей базы, структуре и объемах жилищного, культурно-

бытового и коммунального строительства и необходимых для этого 

территориях, развитии строительной базы, организации отдыха населения, 

развитии туризма, источниках водоснабжения и энергоснабжения, 

возможностях водоотведения, основных принципах развития транспортных и 

инженерных инфраструктур. 

В пояснительной записке дается градостроительное и социально-

экономическое обоснование вариантов территориального развития, а также 

этапов развития и территориальной организации города, населенного пункта; 

оцениваются возможные последствия реализации проекта. 

8.5. В утверждаемую часть концепции входят: 

- предложения по целевому и функциональному зонированию 

использованию территорий города, населенного пункта и этапам их 

развития; 

- предложения по установлению городской поселковой черты и границ 

пригородной зоны, территорий государственной, муниципальной, частной и 

иных форм собственности; 

- принципиальные решения направлений развития инженерно-

транспортной инфраструктуры города, населенного пункта и их пригородной 

зоны. 

8.6. Генеральный план разрабатывается на территорию в пределах 

городской черты и населенного пункта и определяет с учетом реальных 

возможностей на 15-25 лет территориальное устройство города и 

населенного пункта, размещения общегородских объектов социальной 

сферы, основные направления развития инженерных и транспортных систем, 

мероприятия по сохранению природного и исторического наследия, 

очередность освоения территорий и строительства. 

Вопросы социально-экономического развития города и его пригородной 

зоны решаются по материалам концепции генерального плана или проекта 

планировки пригородной зоны, а в случая, отсутствии должно, - 

разрабатываться в составе генерального плана города. 

8.7. Для городов и населенных пунктов с расчетной численностью 

населения до 10 тыс. человек генеральные планы могут разрабатываться 



совмещенными с проектами детальной планировки на всю территорию 

города и населенного места или на первоочередные районы строительства. В 

случае совмещения генерального плана и проекта детальной планировки на 

всю территорию города и населенного пункта чертежи генерального плана по 

масштабу и содержанию принимаются в соответствии с настоящим Сводом 

правил. 

8.8. На схеме комплексной оценки территории показываются: 

- границы залегания полезных ископаемых; 

- территории, в различной степени неблагоприятные для застройки по 

природным и техногенным условиям; 

- санитарно-защитные, защитные и охранные зоны (предприятий, 

курортов, водоемов, инженерных и транспортных сооружений, 

коммуникаций и др.); 

- зоны ограничения застройки в районах аэропортов, в районах 

возможных природных и техногенных катастроф; 

- зоны повышенного шума, вибрации, электромагнитных излучений; 

- радиационного загрязнения; 

- зоны с экологическими нарушениями окружающей среды; 

- другие зоны ограничения, влияющие на размещение всех видов 

строительства. 

При наличии сложных инженерно-геологических условий схема 

дополняется инженерно-геологическими и гидрогеологическими картами, а 

при сейсмичности 8 баллов и более - картами микросейсморайонирования. 

Для населенных мест, расположенных в районах выше 2000 м над уровнем 

моря, на схемах дополнительно показываются данные оценки радиационно-

теплового режима, ветрового режима и геокордиологических процессов. 

8.9. На схеме транспорта показываются: 

- территории и сооружения внешнего транспорта (железнодорожные 

пути и станции, аэропорты, мосты, путепроводы, тоннели и др.); 

- классификация улично-дорожной сети; 

- трассы и сооружения внеуличного и надземного рельсового 

общественного транспорта; 

- размещение автобусно-троллейбусных парков; 

- размещение крупных гаражей и стоянок легковых автомобилей. 

8.10. На схеме инженерного оборудования и инженерной подготовки 

территории показываются: 

- головные сооружения инженерного оборудования территории; 

- магистральные трубопроводы (водопровод, канализация, 

теплоснабжение, газоснабжение, ливневая канализация, места выпуска 

очищенных сточных вод, линии высоковольтной электропередачи, основные 

объекты связи, электронные и слаботочные устройства); 

- участки территории, требующие значительного объема подсыпки или 

срезки грунта, дренирования; 

- городские гидротехнические сооружения; 

- участки русел рек и других водоемов, подлежащие регулированию, 

очистке, дноуглублению, заключению в трубы; 

- мероприятия по рекультивации нарушенных территорий. 



При большой насыщенности комплексной схемы инженерного 

обеспечения графической информацией допускается разработка раздельных 

схем. 

8.11. В составе генерального плана могут разрабатываться 

дополнительные схемы, состав, содержание и масштаб которых определяется 

заданием на проектирование. 

8.12. Пояснительная записка к генеральному плану должна содержать 

сведения, перечисленные в п.п. 8.10-8.14 и приложении 11 настоящего свода 

правил. 

8.13. Генеральный план является основанием для разработки 

комплексной схемы развития всех видов городского пассажирского 

транспорта и дорожного строительства, генеральных схем водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения и других специализированных схем и других 

проектов. 

8.14. В обязательную утверждаемую часть генерального плана входят: 

- функциональное зонирование территории; 

- строительное зонирование территории (по этажности и плотности 

застройки); 

- границы земель: государственной, муниципальной, частной и иных 

форм собственности; 

- перспектива границы развития города. 

 

9. Проект городской черты и черты населенного пункта 
 

9.1. Проект городской черты и черты населенного пункта 

разрабатывается с целью установления границ размеров  территории города и 

населенного пункта, выноса закрепления их в натуре. 

9.2. Основанием для проведения работ по разработке проекта городской 

черты и черты населенного пункта является решение соответствующих 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

которым предоставлено право установления и изменения границ города и 

населенного пункта, имеющего статус административно-территориального 

образования. 

9.3. Проект городской черты и черты населенного пункта 

разрабатывается с учетом утвержденных проектов районной планировки, 

генерального плана города и населенного пункта, территории айылного 

аймака, иной градостроительной и землеустроительной документации, 

действующей на территории населенного места и прилегающих землях. 
Примечание – Проект черты сельского населенного пункта может разрабатываться в 

составе его генерального плана или генерального плана территории айылного аймака. 

9.4. При разработке проекта городской поселковой черты состав земель 

городов и сельских населенных пунктов определяется в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики. 

9.5. Проект городской черты и черты населенного пункта выполняется в 

составе графических и текстовых материалов, указанных в пп. 9.6-9.8 

настоящего свода правил. 



9.6. Проектный план городской, поселковой черты выполняется в 

масштабе 1:2000, 1:5000, 1:10000 или 1:25000 в зависимости от площади 

территории. 

На плане показываются: 

существующая, юридически установленная черта населенного пункта, а 

при ее отсутствии сложившаяся граница населенного пункта; 

современное использование земель населенного пункта по их 

категориям, основным землепользованиям, видам их использования; 

включаемые в территорию населенного пункта земли по категориям, 

землепользованиям, видам их использования; 

проектные решения утвержденного генерального плана города, 

населенного пункта, территории сельского органа местного самоуправления, 

другой действующей градостроительной документации, иные решения, 

влияющие на установление или изменение черты населенного пункта; 

проектируемая городская черта и черта населенного пункта; 

экспликация земель населенного пункта с указанием площадей 

территорий в существующей границе, отдельно площадей территорий, 

включаемых (исключаемых) в состав населенного места по категориям 

земель, землепользованиям, видам их использования; полное наименование 

землепользователей, землевладельцев, собственников земель, смежно-

расположенных с населенным пунктом. 

9.7. Схема административно-территориального устройства прилегающих 

к населенному пункту земель выполняется в масштабе 1:25000 или 1:50000. 

Схема разрабатывается для управления и регулирование с развитием в 

соответствии с заданием на проектирование. 

9.8. Пояснительная записка должна содержать: 

- данные о существующей черте населенного пункта и современном 

использовании его земель, (приведенные в табличной форме) по категориям, 

землепользованиям, видам использования; 

- проектные решения утвержденного генерального плана города и 

населенного пункта, территории айылного аймака, другой действующей 

градостроительной документации; 

- решения органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в части территориального развития населенного пункта; 

- обоснования проектного решения о включении (исключении) в 

территорию населенного пункта земель с данными в табличной форме по их 

категориям, землепользованиям, видам использования. 

По населенным пунктам, включаемым в городскую черту и черту 

населенного пункта приводятся данные о: 

- расстоянии от города, населенного пункта, перечень промышленных 

предприятий и социально-культурных учреждений; 

- численность населения, в том числе, численность рабочих и служащих, 

работающих на предприятиях и в учреждениях города и населенного пункта; 

- данные об объемах жилищного фонда, распределением его по 

этажности, материалу стен, видам собственности, благоустройству, 

состоянию систем инженерного оборудования; 



- сводный баланс земель города и населенного пункта по проекту 

городской черты и черты населенного пункта по категориям земель и 

землепользованиям (в табличной форме); 

- описание проектной городской черты и черты населенного пункта; 

- документы по рассмотрению и согласованию проекта городской черты 

и черты населенного пункта. 
Примечания 

1. Установление городской черты и черты населенного пункта в натуре 

производится организациями, имеющими соответствующие лицензии. 

2. Приемка установленной в натуре черты проводится специально образованной 

комиссией в составе представителей органов местного самоуправления города 

населенного пункта и районной администрации, земли которых включаются 

(исключаются) в территорию населенных пунктов, соответствующих территориальных 

органов архитектуры и градостроительства, органов по земельным ресурсам и 

землеустройству. 

3. Результат приемки оформляется актом городской черты и черты населенного 

пункта, включая черты сельских населенных пунктов. 

 

10. Генеральный план территории айылного аймака 
 

10.1. Генеральный план территории айылного аймака разрабатывается с 

целью эффективного функционального использования территории, решения 

экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических 

проблем организации среды жизнедеятельности населения, охватывающей 

все населенные пункты, другие взаимосвязанные с ними жилые, 

производственные и иного назначения образования. 
Примечание – В случае, когда айылному аймаку подведомственно один населенный 

пункт, генеральный план охватывает территорию сельскохозяйственного предприятия 

(предприятий), где заняты его жители или где расположены основные места приложения 

их труда. 

10.2. В генеральном плане территорий айылного  аймака исходя из 

местных и региональных интересов конкретизируются и развиваются 

принципиальные положения проекта районной планировки, другой 

градостроительной и землеустроительной документации, решений органов 

местного самоуправления, касающиеся комплексного развития 

проектируемой территории. 

10.3. Генеральный план территории органов местного самоуправления 

населенных пунктов является юридическим документом, определяющим на 

ближайшие 15-25 лет приоритетную и поэтапную стратегию: 

- организации системы населенных мест производственной базы, 

транспортных коммуникаций, социальной и инженерной инфраструктуры; 

- развития территорий и архитектурно-планировочных структур 

населенных пунктов, отдельных жилых, производственных и иного 

назначения образований, определения их границ; 

- реализации градостроительных требований по целевому 

использованию функциональных зон и правил их застройки и 

благоустройства. 
Примечание – В случае необходимости пересмотра административных границ 

территорий,  и отсутствия соответствующих предложений в схемы районной планировки 



они определяются генеральным планом территории органов местного самоуправления 

населенных пунктов. 

10.4. Генеральный план территории сельского органа местного 

самоуправления является: 

- основой для разработки генеральных планов сельских населенных 

пунктов и других функциональных зон (при необходимости), проектов черты 

сельских населенных пунктов, проектов застройки функциональных зон, 

участков фермерских хозяйств), садово-дачных товариществ, учреждений 

отдыха, иного назначения, проектов инженерного оборудования и 

благоустройства территории; 

- обоснованием принимаемых органами власти и управления решений 

по градостроительному и хозяйственному развитию территории, 

финансовому, ресурсному, организационному и правовому обеспечению 

приоритетных мероприятий, иному регулированию градостроительной 

деятельности. 

10.5. Генеральный план территорий айылного аймака разрабатывается в 

составе материалов, указанных в пп. 10.6-10.9 настоящего свода правил. 

10.6. Схема размещения территории айылного аймака выполняется в 

масштабе 1:10000,1:25000 или 1:50000. На схеме показываются проектные 

границы территории; территории расположенных на ней 

сельскохозяйственных и иных предприятий; населенные пункты и 

функциональные зоны, влияющие на проектируемую территорию; 

административный центр айылного аймака и тяготеющие к нему населенные 

места; межселенные транспортные и инженерные коммуникации и объекты. 

10.7. План современного использования территории выполняется в 

масштабе 1:5000 или 1:2000. 

На плане показываются: 

- сложившиеся границы и планировочные структуры населенных 

пунктов и функциональных зон; 

- основные землевладения и землепользования по категориям их 

использования и видам собственности; 

- границы оформленных отводов земель для всех видов нового 

строительства и хозяйственного использования; 

- границы залегания полезных ископаемых; 

- территориальные резервы, предусмотренные утвержденной 

градостроительной и землеустроительной документацией; 

- транспортные и инженерные коммуникации и сооружения, объекты 

коммунального хозяйства, памятники природы, истории и культуры, иные 

ландшафтные и архитектурные достопримечательности, основные 

направления их визуального восприятия; 

- источники и зоны экологического бедствия, санитарно-защитные зоны 

объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду 

обитания и здоровье человека; 

- территории, нуждающиеся в восстановлении утраченного ландшафта; 

- охранные и защитные зоны, зоны регулирования застройки. 

10.8. Генеральный план (основной чертеж) выполняется в масштабе 

1:5000 или 1:2000. 



На генеральном плане показываются проектные границы населенных 

пунктов и предложения по: 

- развитию, сохранению, а в исключительных случаях (в случаях, в 

соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими требованиями, а 

также требованиями безопасности мест жизнедеятельности людей 

необходимо закрытие или перебазирование) прекращению функций 

населенных пунктов, отдельно расположенных жилых, производственных и 

иного назначения образований; 

- организации сельскохозяйственного и иного производства; 

- функциональному зонированию территории и населенных пунктов; 

- природоохранных зон, зон охраны поверхностных источников 

питьевого водоснабжения, памятников истории и культуры; 

- развитию транспортных и пешеходных связей, архитектурно-

планировочным структурам, функциональному зонированию населенных 

пунктов, отдельных жилых, производственных и иного назначения 

образований; 

- размещению проектных объектов обслуживания, коммуникаций и 

сооружений инженерного оборудования, объектов коммунального хозяйства 

и инженерной защиты территории; проектируемым защитным лесополосам, 

участкам облесения, восстановления нарушенного ландшафта. 

10.9. Краткая пояснительная записка раскрывает указанные в п.п. 10.5-

10.8 настоящего Свода правил и технико-экономические показатели проекта. 

10.10. В утверждаемую часть проекта входят: предложения по 

проектным границам, функциональному и строительному зонированию 

территорий айылного аймака и населенных пунктов, архитектурно-

планировочной структуре населенных пунктов, жилых, производственных и 

иного назначения образований, инженерно-транспортной инфраструктуре, 

границам зон охраны источников водоснабжения, памятников природы, 

истории и культуры, перечню первоочередных объектов строительства, а 

также правила застройки. 

 

11. Проект детальной планировки 
 

11.1. Проект детальной планировки разрабатывается на отдельные части 

городов и населенных пунктов, согласно иерархии градостроительной 

документации – на всю территорию малого города и  населенного пункта 

(при этом проект детальной планировки совмещается с генеральным 

планом). Проект детальной планировки может разрабатываться также на 

территорию жилых, промышленных, исторических, рекреационных и иных 

функциональных зон, расположенных за пределами городов и населенных 

пунктов. 

11.2. Проект детальной планировки является юридическим 

градостроительным документом и устанавливает: 

- красные и другие линии определяют границы регулирования застройки 

и использования земель; мероприятия по инженерной подготовке 



территории, благоустройству и охране окружающей среды; функциональное 

зонирование территории; 

- границы территорий государственной, муниципальной, частной и иных 

форм собственности; 

- социально расчетный состав и размещение объектов культурно-

бытового и коммунального обслуживания населения; 

- организацию транспортного обслуживания; трассы магистральных 

инженерных коммуникаций; 

- поперечные профили улиц. 

В проекте детальной планировки разрабатываются предложения по 

объемно-пространственному и архитектурно-художественному решению 

застройки, режиму использования зон охраны памятников истории и 

культуры. 

Утвержденный проект детальной планировки является основой для 

разработки проектов застройки отдельных кварталов, микрорайонов и жилых 

районов, проектов транспортных магистралей и узлов, внемикрорайонных 

инженерных сетей и сооружений. 

11.3. Проект детальной планировки разрабатывается в составе 

материалов, указанных в пп. 11.4-11.12 настоящего Свода правил. 

Графические материалы проекта детальной планировки 

разрабатываются в масштабе 1:2000 или 1:1000. 

11.4. На схеме генплана проектируемого района в населенном пункте в 

масштабе генерального плана населенного пункта или схема районной 

планировки показываются: основные функциональные зоны населенного 

пункта, зоны отдыха, зеленые насаждения, основные инженерные и 

транспортные связи района с окружающей застройкой. 

11.5. На опорном плане (плане современного использования территорий) 

показываются: 

- функциональное зонирование территории с выделением зеленых 

насаждений (для районов, свободных от застройки, и районов усадебной и 

коттеджной застройки - границы землевладений и землепользований); 

- планировочные ограничения, границы охраняемых территорий, 

источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны; 

- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по 

назначению, этажности и капитальности; уличная сеть; скотопрогоны, 

транспортные сооружения; наземные и подземные сооружения и 

коммуникации инженерного оборудования территории; 

- границы территорий по формам собственности; границы отвода 

участков под все виды строительства и благоустройства; 

- действующие и проектируемые красные и другие линии, границы 

регулирования застройки. 

11.6. На плане красных линий проекта детальной планировки (основном 

чертеже) показываются перечисленные в п.11.5 элементы сохраняемой 

застройки, сохраняемые участки природного ландшафта и проектные 

предложения по: 

- функциональному зонированию территории с выделением зеленых 

насаждений и элементов благоустройства; 



- архитектурно-планировочному и объемно-пространственному 

решению застройки района с указанием функционального назначения и 

этажности зданий и сооружений; 

- уличной сети, скотопрогонам, транспортным сооружениям, наземным 

и подземным сооружениям и коммуникациям инженерного оборудования 

территории; 

- границам регулирования застройки и функционального использования 

территории. 

Предложения по первой очереди и основным этапам строительства. 

Допускается разработка плана красных линий для основных и 

магистральных улиц города, населенного пункта при отсутствии ПДП, для 

крупных объектов с условием соблюдения транспортной схемы 

Генерального плана города и населенных пунктов (данное мероприятие 

необходимо при разработке проектов отдельных территорий 

градостроительных узлов для увязки с главными и магистральными 

улицами). 

11.7. На разбивочном чертеже (акте) красных линий показываются 

численные значения координаты углов и точек изломов проектных красных и 

других линий регулирования застройки с привязкой их к закрепленным на 

местности геодезическим знакам, опорным зданиям и сооружениям. 

Выполняется акт изменения красных линий. 

На отдельном чертеже в масштабе 1:100 или 1:200 показываются 

проектируемые поперечные профили улиц с размещением инженерных 

сетей. 

11.8. На схеме транспортного обслуживания, размещения объектов 

социального обслуживания населения показываются: 

- классификация магистралей и улиц; 

- организация движения транспорта на сложных транспортных узлах с 

пересечением движения в разных уровнях; 

- хозяйственные проезды и скотопрогоны; 

- места временного и постоянного хранения общественного и 

индивидуального транспорта (в том числе подземные); 

- остановочные пункты всех видов общественного транспорта; 

транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, 

пешеходные переходы); 

- предприятия обслуживания транспорта; основные пути пешеходного 

движения, места перехода улиц и дорог; 

11.9.  На схеме размещения магистральных инженерных сетей и 

сооружений и использования подземного пространства показываются: 

- существующие, сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и 

новые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений канализации, 

теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, телевидения, телефона, 

ирригации ливневые дренажные сети; 

- места присоединения этих сетей к городским магистральным линиям и 

сооружениям; 

- размещение пунктов управления системами инженерного 

оборудования; 



11.10. На схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки 

территории показываются: 

- вертикальная планировка территории (существующие и проектные 

отметки по осям проезжих частей в местах пересечения улиц проездов и в 

местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны); 

- проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории 

(организация отвода поверхностных вод, сооружения по защите от 

подтопления и затопления, системы обводнения, подсыпка и срезка грунта и 

т.п.); 

- сооружения инженерной защиты территории от опасных природных и 

техногенных процессов. 

11.11. При разработке сложных в градостроительном отношении 

проектов в составе проекта детальной планировки, по договоренности с 

заказчиком, могут выполняться макеты планировки и застройки в объеме и 

масштабе, установленных заданиям на проектирование. 

11.12. Пояснительная записка должна содержать сведения, 

перечисленные в пп. 11.4-11.11 и основные технико-экономические 

показатели проекта в соответствии с приложением 12 настоящего Свода 

правил. 

В состав пояснительной записки включаются также основные 

положения проекта детальной планировки. 

11.13. В обязательную (утверждаемую) часть проекта детальной 

планировки входят: 

- разбивочный чертеж (акт) план красных линий; 

- поперечные профили улиц и магистралей; 

- функциональное зонирование территории (уточнение и развитие 

решения генерального плана); 

- размещение объектов социально-культурного обслуживания 

населения; системы внемикрорайонных инженерных коммуникаций; 

- мероприятия по инженерной подготовке территории, требующие 

самостоятельного проектирования до разработки проекта застройки; 

   

 

 

12. Проект застройки кварталов,  

микрорайонов градостроительных узлов 
 

12.1. Проект застройки разрабатывается на территорию новых 

застроенных, вновь застраиваемых, реконструируемых со сносом 

малоэтажных жилых домов или реконструируемых путем надстройки 

существующим зданиям на кварталов жилой застройки, участках групп 

жилых и общественных зданий, научно-исследовательских, учебных, 

медицинских, рекреационных, спортивных и других градостроительных, 

архитектурных, ландшафтных комплексов и иных планировочных элементов 

населенных пунктов на основе и в развитии проекта детальной планировки. 

Допускается выполнение проекта застройки без утвержденного проекта 



детальной планировки на основе генерального плана города и населенного 

пункта. 

12.2. Концепции проекта выполняются по заявке заказчиков 

(сертифицированными архитекторами, также лицензированными 

проектными фирмами) в качестве проектного предложения на стадии или в 

составе технико-экономического обоснования (ТЭО), технико-

экономических расчетов (ТЭР) в качестве основного технического документа 

на получение разрешения на проектирование отдельных объектов 

строительства - на проектирование проектов застройки.  

12.3. Для разработки концепции проекта заказчик совместно с 

проектировщиком (проектной организацией) составляют и утверждают в 

установленном порядке задание на проектирование. На основе оформленного 

задания на проектирование заключается договор на разработку концепции 

проекта на конкретную территорию.  

12.4. Разработанный проектировщиком (проектной организацией) в 

установленном порядке концепция проекта заказчик вносит в 

соответствующий территориальный орган архитектуры для согласования и 

получения архитектурно-планировочных условий (АПУ) для дальнейшего 

проектирования.  

12.5. Территориальный орган архитектуры и градостроительства и 

заказчик вносит предложение в исполнительные органы местного 

самоуправления о принятии разрешения на проведение проектно-

изыскательские работы для разработки проекта застройки квартала, 

микрорайона (на замкнутой территории). 

12.6. Заказчик инвестор по получению АПУ на проектирование проекта 

застройки, на основе которого совместно с генпроектной организацией 

составляет задание на проектирование, оформляет и заключает 

соответствующий договор на разработку проекта застройки.  

12.7. Проект застройки разрабатывается в пределах красных линий 

проектируемой территории и определяет композиционное архитектурно-

планировочное решение архитектурных комплексов, типы зданий и 

сооружений, очередность строительства или реконструкции, 

функциональное зонирование, инженерное оборудование, инженерную 

подготовку и благоустройство территории, организацию транспортного 

обслуживания и пешеходного движения, с разработкой проекта организации 

строительства и укрупненную сметную стоимость строительства (согласно 

заданию на проектирование). 

Для площадей и участков магистралей проект застройки может 

разрабатываться в пределах оконтуривающих их территорий. 

На стадии проекта застройки может разрабатываться корректура 

красных линий на основе Генерального плана города и населенных пунктов, 

по решению исполнительного органа местного самоуправления. 

При обращении заказчиков в соответствующие местные органы 

самоуправления города, населенного пункта по  размещению объектов, 

требующих изменения красных линий, территориальный орган архитектуры 

и градостроительства прорабатывает вопрос о возможности корректуры 

красных линий  с учетом перспективного развития магистралей на всем ее 



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

через разработчика Генерального плана и ПДП. 

12.8. В проектах застройки следует предусматривать предложения по 

застройке, реконструкции, регенерации и благоустройству микрорайонов, 

кварталов, участков с учетом поэтапного завершения работ, одновременно с 

вводом в эксплуатацию учреждений социального обслуживания населения, 

объектов инженерного оборудования, благоустройства и озеленения 

территории. 

12.9. Проект застройки выполняется в две стадии: 

- эскиз проекта застройки при необходимости со сводным сметным 

расчетом стоимости (проект) согласно заданию на проектирование; 

- проект застройки (рабочая документация) согласно заданию на 

проектирование. 

12.10. Проект разрабатывается в составе материалов, указанных в пп. 

12.11-12.20 настоящего Свода правил. 

Графические материалы проекта выполняются в масштабе 1:500 или 

1:1000. 

12.11. На генеральном плане застройки показываются все 

проектируемые, сохраняемые и реконструируемые здания и сооружения, 

секционность жилых домов, сквозные проезды и проходы в зданиях, участки 

общественных зданий, площадки отдыха, спорта и другого назначения, 

проезды и пешеходные проходы, зеленые насаждения. 

На чертеже генерального плана застройки приводится ситуационный 

план в масштабе 1:5000, на котором показывается размещение 

проектируемой застройки в районе. 
Примечание – В случае, если проектируемый первоочередной комплекс застройки 

или группа жилых и общественных зданий является частью микрорайона (квартала), в 

целях выявления и архитектурно-планировочной структуры и объемно-пространственного 

решения микрорайона (квартала) в целом дополнительно разрабатываются схема 

генерального плана застройки, схема культурно-бытового обслуживания населения, схема 

организации рельефа, схема организации движения транспорта и пешеходов и схема 

микрорайонных инженерных сетей, а также определяются основные технико-

экономические показатели, выполняются демонстрационные материалы застройки на весь 

микрорайон (квартал). 

12.12. На плане комплексного благоустройства показываются 

проектируемые и сохраняемые проезды, проходы, площадки всех видов, 

проектируемые и сохраняемые зеленые насаждения с указанием их 

ассортимента, приводится перечень малых архитектурных форм и 

оборудования площадок. 

На чертеже также показываются в масштабе 1:20 конструктивные 

разрезы (сечения) проездов, дорог и площадок. 

12.13. На схеме организации рельефа на чертеже вертикальной 

планировки показываются отметки полов первых этажей зданий и 

сооружений, проектные и натурные отметки земли, проектные горизонтали, 

уклоны по осям проездов, проектные и натурные отметки на пересечениях 

осей проездов и пешеходных дорог в местах перелома их продольного 

профиля, проектные отметки верха решеток дождеприемных колодцев. 



При большой насыщенности материалов и сложном рельефе территорий 

на схеме организации рельефа выполняется схема инженерной подготовки 

территории. 

12.14. На плане земляных масс показываются граница проектируемой 

территории, контуры основных зданий и сооружений, строительная 

координатная сетка или базисная линия, квадраты с проектными, натурными 

и рабочими отметками по их углам и объемами грунта в пределах каждого 

квадрата. На плане приводится баланс земляных масс в табличной форме. 

12.15. На схемах инженерных сетей и слаботочных линий показываются 

трассы водоснабжения, канализации, ливневой канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, наружного освещения, 

телефонизации, радиофикации и телевидения с их основными параметрами, 

размещение сооружений инженерного оборудования, оросительная, 

дренажная сеть, а также места подключения коммуникаций к 

внеплощадочным сетям и сооружениям. 

В проекте выполняется сводный план подземных инженерных сетей. 

12.16. На компоновочных схемах зданий и сооружений показываются 

планы и фасады жилых домов, общественных, производственных зданий и 

сооружений. По углам зданий и сооружений наносятся проектные и 

натурные отметки земли, приводится абсолютное значение условной отметки 

0.000, основные технико-экономические показатели. 

12.17. Согласно задания на проектирование проект организации 

строительства состоит из: 

- сводных сметных расчетов стоимости строительства; 

- сводки затрат по направлениям капитальных вложений, объединяющей 

сводные сметные расчеты (допускается вместо составления указанной сводки 

показывать за итогом сводного сметного расчета стоимости строительства 

данные о затратах по направлениям капитальных вложений, а расчет 

распределения средств по направлениям капитальных вложений приводить в 

составе пояснительной записки к сметному расчету стоимости 

строительства); 

- смет на проектные и изыскательские работы, в том числе по 

определению стоимости разработки рабочей документации; 

- пояснительной записки к сметной документации с учетом указанных 

материалов, а также законодательства Кыргызской Республики об 

инвестиционной деятельности. 

В случае разработки проекта только на участок первой очереди 

строительства выполняется также расчет по укрупненным показателям 

стоимости строительства всего квартала, участка. 

Указанные требования могут изменяться и дополняться инвестором-

заказчиком согласно заданию на проектирование. 

12.18. В пояснительной записке к проекту застройки приводятся 

обоснования принятых архитектурно-планировочного и объемно-

пространственного решений застройки, очередности строительства, 

примененных типов и видов зданий и их конструктивных решений, системы 

инженерного обустройства и озеленения территории, уточняются расчеты 

проекта детальной планировки по потребности в зданиях и помещениях 



обслуживания населения, приводятся технико-экономические показатели 

проекта застройки согласно приложению 14. 

В пояснительной записке даются предложения (раздел) по 

диспетчеризации инженерных систем, санитарной и технической 

эксплуатации жилых и общественных зданий, других элементов застройки и 

внешнего благоустройства территории. 

12.19. В состав рабочей документации проекта застройки должны 

входить: 

- рабочие чертежи на все объекты и виды работ, предусмотренные 

заданием на разработку проекта застройки в соответствии с требованиями, 

указанными в приложении, которые выполняются и комплектуются в 

соответствии с требованиями государственных стандартов по проектной 

документации для строительства; 

- сметы, составляемые в соответствии с п.12.18 настоящего Свода 

правил; 

- ведомости и сводная ведомость потребности в материалах на каждый 

объект или вид работ (выполняются на основании задания на 

проектирование); 

Указанные требования могут уточняться заказчиком по заданию на 

проектирование. 

12.20. При проектировании районов с применением зданий 

преимущественно по типовым и повторно применяемым проектам проект 

застройки может выполняться в одну стадию: рабочий проект застройки со 

сводным сметным расчетом стоимости в составе проектно-сметной 

документации, представляемой на утверждение. 

Указанные требования могут уточняться инвестором-заказчиком по 

заданию на проектирование. 

12.21. В состав проектно-сметной документации, представляемой на 

утверждение, входят: 

- схема генерального плана застройки микрорайона (квартала); 

- генеральный план застройки; 

- план комплексного благоустройства; 

- сводная схема инженерных сетей; 

- компоновочные схемы зданий и сооружений; 

12.22. В состав отдельной части рабочего проекта входят: 

- рабочая документация на каждый объект или вид работ; 

- сметы, составленные по рабочим чертежам (согласно задания на 

проектирование); 

- ведомости потребности в материалах; 

- опросные листы и габаритные чертежи строительной части лифтовых 

шахт, необходимых для заказа лифтов; 

- разделы диспетчерского управления инженерным оборудованием 

технической эксплуатации жилых домов. 

12.23. В случае разработки проектов на сложные в градостроительном и 

экологическом отношении территории, применения в застройке большой 

части зданий по индивидуальным проектам, а также необходимости 

градостроительного обоснования строительства уникальных объектов по 



заданию заказчика в качестве самостоятельной стадии может 

разрабатываться эскизный проект застройки, в котором на основе 

вариантных проработок определяется основная архитектурно-планировочная 

и объемно-пространственная концепция застройки микрорайона, квартала, 

площади, магистралей градостроительного узла и т.п. 

 В составе концепции застройки выполняются: 

- концепция застройки генерального проекта с предложениями по 

организации рельефа; 

- демонстрационные материалы и пакеты. 

12.24. При разработке проектов застройки реконструируемых кварталов 

и участков в составе проекта дополнительно характеризующие современное 

состояние застройки, с актом технического обследования и экологического 

состояния территории и учитывающие предложения по сохранению 

исторического наследия, ремонтно-реконструктивным мероприятиям, по 

сносу строений по ветхости и др. 

12.25. В составе проекта застройки в соответствии с заданием на 

проектирование выполняются демонстрационные материалы, включая 

макеты, характеризующие композиционное решение. 

 

13. Порядок реализации проекта застройки 
  

13.1. Реализация проекта застройки осуществляется в соответствии с 

утвержденным проектом и с соблюдением требований нормативных 

технических актов в области архитектурно-строительной деятельности, 

согласно проекту организации и производства строительства объектов. 

13.2. Реализация проекта застройки ведется при наличии 

положительного согласования проекта с территориальным органом 

архитектуры и градостроительства, с соблюдением проектами 

соответствующей архитектурно-планировочным условиям и 

градостроительным регламентам. 

13.3. Экспертиза проекта застройки в целом, осуществляется на предмет 

соответствия требованиям нормативных правовых актов и нормативных 

технических документов, в сроки и в порядке, установленными 

Правительством Кыргызской Республики. 

13.4. Проведение специальных видов экспертизы осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. 

13.5. Строительно-монтажные работы по реализации проекта застройки 

выполняются при наличии согласованной проектной документации и 

положительного заключения экспертизы как на весь объект в целом или 

отдельно взятый объект, так и на выделенный проектной документацией этап 

работ, очередь строительства, пусковой комплекс. 

13.6. По объектам линейного и водохозяйственного строительства 

(дороги, линии электропередачи, связи, трубопроводы, каналы и на др.) 

строительство должно осуществляться с учетом специфики и сезонности.  

13.7. Очередность и сроки завершения этапов работ должны 

обеспечивать ввод в эксплуатацию объекта строительства в целом в 



соответствии с нормативными сроками продолжительности проектирования 

и строительства. 

 

14. Согласование и утверждение градостроительной 

документации 
 

14.1. Градостроительная документация - генеральная схема расселения, 

природопользования и территориальной организации производительных сил 

Кыргызской Республики, региональные схемы расселения, территориальные 

комплексные схемы охраны природы и природопользования, а также 

генеральные схемы развития инженерно-транспортной и социальной 

инфраструктуры государственного значения. 

Градостроительная документация согласовывается вместе с заказчиком 

с соответствующими территориальными органами - по охране природы, 

охране памятников, санитарно-эпидемиологического надзора, 

уполномоченным органом по контролю за использованием земель, 

транспорту, водных, лесных ресурсов, профилактики и тушения пожаров и 

других органов. Согласованные проекты по заключению соответствующего 

органа архитектуры и градостроительства представляются заказчиком на 

утверждение Правительству Кыргызской Республики или в 

соответствующую местную государственную администрацию. 

14.2. Схема районной планировки территорий утверждаются 

соответствующими вышестоящими органами государственного органа по 

представлению органов архитектуры и градостроительства. 

14.3. Правительством Кыргызской Республики утверждаются 

генеральные планы городов Бишкек и Ош.  

14.4. Генеральные планы городов, кроме городов Бишкек и Ош, 

населенных пунктов, функциональных зон, проекты детальной планировки 

утверждаются представительным органом местного самоуправления по 

представлению органа архитектуры и градостроительства и согласования с 

заинтересованными организациями. 

В период разработки новых генеральных планов действует ранее 

утвержденный генеральный план. 

В случае изменения законодательства Кыргызской Республики о 

градостроительстве и архитектуры необходимые изменения вносятся в 

генеральный план и существующую градостроительную документацию. 

14.5. Утверждение проектов городской черты, черты населенных 

пунктов пригородной зоны производится, органом утвердившим в 

установленном порядке генеральный план города и населенного пункта, с 

последующим представлением в Правительству Кыргызской Республики. 

Проект городской черты и черты населенных пунктов, пригородных зон 

представляется на утверждение соответствующими территориальными 

органами архитектуры и градостроительства. Проект должен иметь 

заключение уполномоченного органа по контролю за использованием и 

охраной земель и органами местного самоуправления сопредельных 

территорий. 



14.6. Проекты застройки кварталов, микрорайонов градостроительных 

узлов рассматриваются на заседании соответствующего градостроительного 

Совета и согласовываются с территориальными органами архитектуры и 

градостроительства, с учетом результатов проведенного общественного 

обсуждения. 

Проекты застройки утверждаются, имея статус градостроительной 

документации, исполнительными органами местного самоуправления с 

рассмотрением на заседании градостроительного совета и общественного 

обсуждения с участием авторов Генплана. 

14.7. Утверждение и согласование градостроительной документации для 

закрытых административно территориальных образований производится в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики, определяющим 

их статус. 

14.8. Задание на проектирование в обязательном порядке 

согласовывается с соответствующими территориальными органами 

архитектуры и градостроительства. 

14.9. Заказчик в установленном порядке составляет задание на 

проектирование вместе с проектной организаций и в ходе разработки 

генеральных планов населенных пунктов и городов, по ходу разработки 

принимают и оформляют объемы выполненных работ. 

При изменении заказчиком ранее выданного задания или исходных 

данных, в связи с чем требуется переработка полностью или частично 

выполненных к этому времени проектных работ, оплата указанных работ 

производится заказчиком по дополнительному договору (соглашению). 

14.10. Заказчик, а также изыскательские и другие заинтересованные 

организации несут ответственность за полноту, достоверность и 

своевременное представление проектной организации исходных данных для 

проектирования, в соответствии со статьями 468-1, 469 Кодекса об 

административной ответственности Кыргызской Республики. 

14.11. Разработчики генеральных планов городов и населенных пунктов 

несут ответственность за качество его разработки, соответствие заданию на 

проектирование, соблюдение действующих градостроительных нормативов и 

сроков проектирования, указанного в пункте 14.10. настоящего свода правил. 

14.12. Согласование градостроительной документации с 

заинтересованными организациями осуществляет заказчик, с участием 

генпроектной организации.  

14.13. Комиссионное рассмотрение градостроительной документации 

определяется конкретным территориальным органом архитектуры и 

градостроительства в зависимости от градостроительного значения объекта. 

В этих целях могут создаваться межведомственные комиссии, включающие 

представителей всех заинтересованных организаций. 

14.14. Ответственность за полноту согласований, их соответствие 

установленному порядку несет организация, соответствующего 

территориального органа архитектуры и градостроительства, 

представляющая его на утверждение. 

14.15. Защита градостроительной документации городов, населенных 

пунктов при их рассмотрении во всех инстанциях возлагается на лицо, 



разработавшее ее и на территориальный орган архитектуры и 

градостроительства соответствующего города и населенного пункта. 

14.16. Перечень обязательных согласований градостроительной 

документации устанавливается уполномоченным государственным органом 

по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-строительной 

деятельности, в зависимости от характера города и населенного пункта и 

определяется заданием на проектирование. В обязательном порядке 

градостроительная документация (генеральный план) подлежит 

согласованию с органами архитектуры и градостроительства, охраны 

природы, санитарно-эпидемиологического и профилактики и тушения 

пожаров, органами по охране земель, охраны памятников истории и 

культуры, гражданской обороны, водного хозяйства, энергетики и другими 

заинтересованными органами государственного надзора и организациями. 

14.17. Городские и аильные органы местного самоуправления 

организуют общественное обсуждение градостроительной документации до 

представления ее на утверждение. 

Решение государственных органов и органов местного самоуправления 

о разработке градостроительной документации любого вида или о внесении в 

нее изменений, а также основные положения градостроительной 

документации любого вида подлежат опубликованию. 

14.18. Организации и учреждения, которым направлена на согласование 

градостроительная документация, должны в месячный срок с момента 

представления им материалов, согласовать ее или сообщить свои замечания 

заказчику и проектировщикам. В случае непредставления заключения в 

указанный срок градостроительная документация считается согласованной. 

14.19. Заказчик и разработчик градостроительной документации должны 

в установленный срок рассмотреть замечания согласовывающих организаций 

и о принятом решении сообщить им и органам архитектуры и 

градостроительства для учета при рассмотрении проекта. 

14.20. Изменения и дополнения к разработанной градостроительной 

документации, возникшие в ходе его рассмотрения в различных инстанциях, 

вносятся разработчиком в градостроительную документацию до ее 

представления на утверждение. В случае возникновения разногласий в ходе 

рассмотрения градостроительной документации различными организациями, 

необходимость внесения в него изменений и дополнений определяет 

инстанция, представляющая градостроительную документацию на 

утверждение. 

14.21. Контроль за ходом реализации утвержденной градостроительной 

документации осуществляют государственный орган по архитектуре и 

строительству, местные государственные администрации, органы местного 

самоуправления, территориальные органы архитектуры и градостроительства 

соответствующей территории и разработчики градостроительной 

документации. 

14.22. Ответственность за полноту и взаимную увязку всех разделов 

градостроительной документации города, населенного пункта несет 

организация, ее разработавшее. 



В этих целях в процессе разработки градостроительной документации 

разработчик в рабочем порядке осуществляет согласование решений 

градостроительной документации с заинтересованными организациями по 

вопросам: 

- наличия и использования земельных, трудовых, водных, топливно-

энергетических, курортных и других ресурсов, охраны природной среды; 

- размещения новых, развития, реконструкции или ликвидации 

существующих предприятий и сооружений промышленности и транспорта 

(автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного, 

трубопроводного); 

- организации санитарно-защитных зон, переселения населения и 

перебазирования детских и лечебно-профилактических учреждений из зон 

вредности и опасных зон; 

- охраны и использования памятников истории, археологии, культуры и  

монументального искусства; 

- состава и функциональных характеристик систем обеспечения 

пожарной безопасности. 

14.23. Градостроительная документация города и населенного пункта, 

расположенного на площадях залегания месторождений полезных 

ископаемых, подлежит согласованию с государственным органом геологии и 

минеральных ресурсов. 

14.24. Градостроительная документация городов и населенных пунктов, 

имеющих памятники истории и культуры, археологии, градостроительства и 

архитектуры, монументального искусства подлежат согласованию с органом 

охраны и памятников истории и культуры. 

14.25. Намечаемое проектное предложение градостроительной 

документацией изменение землепользования должно быть согласовано с 

органами, осуществляющими государственный контроль за использованием 

и охраной земель. 

14.26. Государственный орган архитектуры, градостроительства и 

жилищно-коммунального хозяйства его территориальные подразделения 

рассматривают соответствующую градостроительную документацию 

городов, населенных пунктов на градостроительных советах по 

представлению заказчика и подготавливают сводные заключения по ним. 

14.27. Концепция генерального плана города, населенного пункта  

разработанная в виде самостоятельной стадии проектных работ подлежит 

согласованию в порядке, установленном для генеральных планов. В этом 

случае, при последующей разработке генерального плана, сохраняющего 

согласованные решения концепции, повторного согласования не требуется. 

Ответственность за соблюдение решений, согласованных в концепции, 

несут заказчик и разработчик генерального плана.  

14.28. Разработка проектно-сметной документации и сдача в 

эксплуатацию объектов не допускается без участия представителей 

территориальных органов социального развития и общественных 

организаций лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 



15. Порядок хранения градостроительной документации 
 

15.1. Контрольный экземпляр градостроительной документации 

хранится в архиве разработчика в порядке, установленном специальными 

требованиями к оформлению и доступу к указанным материалам. 
Примечание – В архиве проектной организации в обязательном порядке хранится 

один экземпляр пояснительной записки, подлинники расчетов и справок, 

фоторепродукции или электронные версии всех проектных материалов. 

15.2. Проектная документация передается заказчику проектной 

организации в следующем количестве: 

- проектный план (подлинник) - 1 экз.; 

- план современного использования территории (подлинник) - 1 экз.; 

- схемы (подлинник) - 1 экз.; 

- пояснительная записка с фоторепродукциями чертежей и схем - 4 экз. 

- электронной версии всех графических материалов (на жестком диске) - 

в 2 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 - 4 экз. Электрографические копии (на 

жестком диске) - в 2 экз. 

15.3. Дубликаты с проектного и опорного планов и репродукции с них 

изготавливаются проектной организацией в необходимом количестве по 

дополнительному заказу за оплату после утверждения проекта. 

15.4. Заказчик за счет собственных средств выполняет дубликат 

утвержденного проекта городской черты и черты населенного пункта и 

передает его соответствующему органу архитектуры и градостроительства 

для работы. 

15.5. Подлинные графические и электрографические материалы и 

пояснительные записки градостроительной документации хранятся в 

соответствующих территориальных органах архитектуры и 

градостроительства. 

15.6. Перечень организаций и учреждений, которым заказчик 

представляет электронные версии всех проектных материалов и 

пояснительные записки с фоторепродукциями в зависимости от вида 

градостроительной документации, определяется правилами застройки 

городов и населенных пунктов. 

Независимо от форм финансирования и принадлежности заказчика 

материалы всех видов градостроительной документации и связанных с ней 

инженерных изысканий подлежат передаче в 1 экземпляре в региональные 

органы архитектуры и градостроительства и городов Бишкек и Ош. 

15.7. Пользование градостроительной документацией, находящейся на 

постоянном хранении в органах архитектуры и градостроительства и не 

связанной с ее размножением и выдачей копий, по разрешению 

соответствующих органов архитектуры и градостроительства. 

15.8. Тиражирование и представление иллюстративных материалов 

градостроительной документации заинтересованным организациям, 



предприятиям и муниципальным службам производятся в порядке, 

предусмотренном правилами застройки и населенных пунктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Основные требования к договору на разработку 

градостроительной документации 
 

1. Договор на разработку градостроительной документации оформляется 

заказчиком и исполнителем работ действующими на основании Положения, 

иного юридического документа, регламентирующего статус заказчика и 

Устава организации-исполнителя. 

2. В договоре на выполнение работ указывается предмет договора: 

наименование проекта, технические, научные, экологические, экономические 

и другие требования: наименования организаций, осуществляющих 

согласование, экспертизу, утверждение проекта; сроки окончания работы, 

сроки содержания этапов. 

3. При определении общей стоимости работ устанавливаются авансовые 

платежи, суммы налога "на добавленную стоимость", источники 

финансирования, имущественная ответственность и прочие условия, включая 

затраты на издание и распределение проектной документации. 

4. В сметный расчет стоимости разработки градостроительной 

документации и проведения связанных с нею инженерных изысканий, 

научно-технических работ включаются: 

- затраты на приобретение материалов, оборудования и инвентаря; 



- выплаты по заработной плате; отчисления на социальное, медицинское 

страхование, в фонд занятости; 

- амортизационные отчисления, отчисления в ремонтный фонд, 

отчисления по страхованию имущества; 

- транспортно-технические и прочие расходы. 

Одновременно выделяются: полная стоимость выполнения работ, 

прибыль, сметная стоимость работы, налог на добавленную стоимость, 

сметная стоимость работ с налогом на добавленную стоимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Основные требования к заданию на разработку схемы 

и проекта районной планировки, генерального плана 

города, населенного пункта, территории и айылного 

аймака 
 

 

В задании на разработку схемы и проекта районной планировки, 

генерального плана города, населенного пункта, территории айылного 

аймака должны быть указаны: 

-наименование объекта, его основные характеристики (местоположения, 

численность населения, территория, основные виды ресурсов, 

профилирующие отрасли производства, административная структура, 

условия обеспечения инженерно-транспортной инфраструктурой, другие 

специфические характеристики); 

- основания для проектирования; 

- состав  проекта порядок разработки и согласований проектных 

материалов; 

- сроки выдачи исходных данных для проектирования; 

- состав подлежащих передаче материалов и услуг по этапам (если они 

предусматриваются), сроки и стоимость работ; 

- требования к содержанию и форме представленных материалов, сроки 

проектирования; 



- требования к основным направлениям социально-экономического 

развития, архитектурно-планировочной и функциональной организации 

территории, организации транспортного обслуживания, комплексному 

благоустройству и озеленению территории, инженерной подготовке и 

инженерному оборудованию территории, охране окружающей среды, 

памятников природы, истории и культуры;  

- особенности и проблемы объекта проектирования, вызывающие 

необходимость дополнительных, углубленных или специализированных 

проработок (особенности природных условий, экологической, социально-

экономической, демографической ситуации, развития производственной, 

социальной, инженерно-транспортной инфраструктур, охраны историко-

культурного и природного наследия и т.п.); 

- отклонения (дополнения или изменения) от требований настоящего 

Свода правил, предъявляемых к составу и содержанию проекта (схемы) и 

основным технико-экономическим показателям; 

- порядок согласования проектов. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Основные требования к заданию и исходным данным на 

разработку проекта городской черты и черты населенного 

пункта 
 

1. Разработка проекта городской черты и черты населенного пункта 

осуществляется на основании задания, составленного заказчиком с участием 

территориальных органов архитектуры и градостроительства, органов по 

земельным ресурсам и землеустройству, проектной организации. В задании 

на проектирование приводятся данные о существующем земельном фонде 

города, населенного пункта, о его развитии согласно утвержденному 

генеральному плану определяется состав необходимых обследований, 

изысканий и подготовительных работ, устанавливается перечень 

графической части проекта. 

С заданием на проектирование городской черты и черты населенного 

пункта заказчик предоставляет проектной организации: 

- картографические материалы на территорию города, населенного 

пункта и смежные с ним земли; 

- копии основного чертежа генерального плана определяющей развитие 

города, населенного пункта, территории айылного аймака; 

- данные об использовании земель города, населенного пункта и 

намечаемых к включению в его территорию земель по материалам 

государственного земельного учета (инвентаризации); 



- перечень имеющихся в наличии у заказчика и в других организациях 

обследовательских материалов, которые могут быть использованы при 

разработке проекта. 

2. Разработке проекта городской черты и черты населенного пункта 

предшествуют подготовительные работы: 

- сбор юридических документов посуществующей городской черты и 

черты населенного пункта; 

- сбор и обработка планово-картографических, землеустроительных, 

лесоустроительных и других материалов приведение указанных материалов к 

единому масштабу; 

- изготовление необходимого количества репродукций (копий) с 

обработанного планово-картографического материала; 

- обработка материалов государственного земельного учета 

(инвентаризации), а при их отсутствии вычисление площадей современного 

использования земель города, поселка, сельского населенного места по 

категориям земель, землепользованиям, видам их использования; 

- сбор статических данных по населенным пунктам, включаемым в 

городскую, черту и черту населенного пункта; 

- изучение функционального и административно-территориального 

устройства прилегающих к городу, населенному пункту территорий и 

системы управления ими; 

- выявление и изучение пожеланий и предложений землепользователей, 

землевладельцев и собственников, земли которых намечаются к включению 

(исключению) в территорию города,  населенного пункта, иных 

заинтересованных сторон по вопросам установления и изменения городской, 

поселковой черты; 

- другие обследования, работы в зависимости от специфики каждого 

проектируемого объекта. 

В задании на проектирование приводятся данные о существующем 

земельном фонде города, населенного пункта, направлении его 

перспективного территориального развития в соответствии с генеральным 

планом и другой градостроительной документацией; указываются 

предложения заказчика по изменению городской черты и черты населенного 

пункта; определяется состав необходимых обследований и иных 

предпроектных работ; устанавливаются требования к объему и составу 

графических и текстовых материалов, масштаб графической части проекта, 

сроки его представления и изготовления дубликата. 

3. Заказчик выдает проектной организации: 

- копии опорного плана и основного чертежа генерального плана города, 

населенного пункта, плана функционального зонирования его территорий с 

установленными границами землепользований; 

- данные баланса использования территорий в пределах существующих 

и проектных границ города, населенного пункта, перечень имеющихся 

картографических, обследовательских и иных информационных материалов 

в соответствии с договором на разработку проекта городской черты и черты 

населенного пункта. 



4. Состав предпроектных работ как самостоятельного вида 

деятельности, участников и организаций, согласовывающих проект 

городской черты и черты населенного пункта устанавливается заданием на 

проектирование и договором на выполнение работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Основные требования к заданию на разработку 

проекта детальной планировки 
 

Основой  задания на проектирование для разработки проекта детальной 

планировки являются материалы утвержденного генерального плана города, 

населенного пункта (для генерального плана, совмещенного с проектом 

детальной планировки, исходным материалом является проект районной 

планировки и генеральный план территории айылного аймака). 

В задании на проектирование должны быть указаны следующие 

вопросы: 

- основание для выдачи задания; 

- заказчик проекта; 

- генеральный проектировщик и проектные организации - исполнители 

проекта; 

- сроки выдачи исходных данных для проектирования; 

- специальные требования по структуре организации и 

функциональному зонированию территории; 

- предлагаемые проекты жилых домов, предприятий и учреждений 

обслуживания; 

- возможность использования существующих зданий по изначальному 

функциональному назначению или для других целей, иные требования к 

реконструкции регенерации сложившейся застройки; 

- требования к решению архитектурно-пространственной композиции 

застройки, организации транспортного обслуживания населения инженерных 



коммуникаций, комплексному благоустройству и озеленению территории, 

инженерной подготовке и оборудованию территории, охране окружающей 

среды, инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны, 

сохранению памятников природы, истории и культуры; 

- состав проекта; 

- порядок согласования проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Основные требования к заданию на разработку 

проекта застройки 
 

Основной для составления задания на разработку проекта застройки 

являются  утвержденного проекта детальной планировки, генерального плана 

города. В задании на проектирование должны быть указаны следующие: 

- основания для выдачи задания; 

- заказчик проекта; 

- генеральный проектировщик и проектная организация; 

- исходные данные для проектирования, и сроки выдачи; 

- ориентировочные прогнозируемые данные по застройке территорий, 

общая площадь жилых домов и количество квартир, примерный перечень 

предприятий и учреждений обслуживания и их мощность,  и сроки 

строительства; 

- характеристика предлагаемых домов, предприятий и учреждений 

обслуживания; 

- указать особенность участков подлежащих к проектированию: 

а) на застроенные территории; 

б) на территории имеющиеся, возможность уплотнения существующих 

застройки; 

в) на вновь застраиваемые территории; 

г) на реконструктируемые территорий застроенные малоэтажными 

жилыми домами 3-4-5 этажных жилых домов первых серий массового 

строительства ;  

требования к: 



- архитектурно-планировочному и объемно-пространственному 

решению застройки с учетом инвестиционных требований; 

- организации транспортного обслуживания населения; 

- благоустройству и озеленению территории; 

- охране окружающей среды; 

- охране памятников истории и культуры; 

- обеспечение инженерными коммуникациями; 

-очередность реконструкции, с учетом технического обследования 

существующих зданий и сооружений объем сноса и возможность 

использования существующих зданий включая предложения по настройке 

зданий также  по первоначальному функциональному  назначению или для 

других целей; 

- состав проекта, в том числе объем демонстрационных материалов; 

- порядок согласования. 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

Основные требования к исходной данным для разработки 

схемы районной планировки, генерального плана города, 

населенного пункта 
 

1. Материалы исходной информации должны содержать: 

- сведения об изученности объекта планирования (охваченности его 

территории материалами изысканий различного масштаба и направленности, 

наличии архивных, литературных источников, данных о его истории и т.д.) 

перечень раннее выполненных научно-исследовательских проектно-

планировочных и прочих работ, учет которых обязателен при 

проектировании; 

- данные по современному состоянию и имеющимся программам 

развития территории; 

- сведения по современному использованию территорий (в виде схем 

землепользования и табличного материала); 

- данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенических условий и 

экологической ситуации; 

- данные социологических и социально-экономических обследований; 

- данные по демографической ситуации; 

- данные по характеристике жилой и общественной застройки, объектов 

промышленности, коммунального хозяйства, транспортной системы и 

другие; 

- картографические и справочные материалы результатов инженерных 

изысканий и исследований, а для курортов материалы по оценке 

бальнеологических и курортных ресурсов и медицинскому зонированию; 



- историко-архитектурные планы,  памятников истории и культуры; 

- материалы экономических прогнозов; 

- материалы планировочно-градостроительных и отраслевых 

территориальных проработок; 

- прогнозные материалы по территории проектируемого объекта, 

имеющие отношение к его развитию, постановления и другие документы 

органов государственной власти и органов местного  самоуправления, 

общественных и хозяйственных организаций; 

- материалы топографо-геодезической подосновы соответствующих 

масштабов и инженерно-геодезических изысканий. 

2. Материалы, подготавливаемые проектной организацией с участием 

заказчика: 

- заключение обследования территории, характеризующий ее 

современное состояние и возможности использования; 

- оценка современного и прогнозируемого экологического состояния 

территории, уровней радиационного, химического, электромагнитного, 

шумового загрязнения окружающей среды, санитарно-гигиенического 

состояния водного и воздушного бассейнов; 

- оценка состояния ландшафта и эстетических качеств среды; 

- другие материалы по заданию на проектирования заказчика. 

 

Приложение 7 

 

Состав и содержание исходных данных для разработки 

генерального плана территории айылного аймака  
 

1. Материалы, подготавливаемые и выдаваемые заказчиком: 

- перечень ранее выполненных и выполняемых для данной территории 

одновременно с разработкой генерального плана плановых, прогнозных, 

проектно-планировочных и других документов, учет которых обязателен при 

проектировании; 

- документы, характеризующие современное состояние 

производственно-экономической базы, находящейся на ранее застраиваемой 

территории, и прогнозируемых показателей развития; 

- данные паспортизации населенных пунктов, инвентаризационные 

материалы по землепользованию, состоянию жилищного, общественного и 

коммунального фонда, инженерных коммуникаций, дорожно-транспортной 

сети; 

- данные по структуре и занятости населения, миграционным процессам; 

- технические условия на водоснабжение, канализацию; 

- перспективные планы социально-экономического развития айылного 

аймака; 

2. Материалы, подготавливаемые проектной организацией с участием 

заказчика: 

- акт обследования территории, характеризующий ее современное 

состояние и возможности использования; 



- оценка современного и прогнозируемого экологического состояния 

территории, уровней радиационного, химического, электромагнитного, 

шумового загрязнения окружающей среды, санитарно-гигиенического 

состояния водного и воздушного бассейнов; 

- оценка состояния ландшафта и эстетических качеств среды; 

- другие материалы по заданию на проектирования заказчика. 

3.Используемые материалы и документы из имеющихся (ранее 

составленных): 

- проекты районной планировки административного района, 

землеустройства, генеральные планы населенных мест, отраслевые и 

специализированные схемы и проекты; 

- статические данные, материалы о наличии и использовании 

памятников истории и культуры; 

- данные о наличии в пределах территории залежей полезных 

ископаемых, других ценных природных ресурсов; 

- материалы топографо-геодезической подосновы в соответствующих 

масштабах,  топографические съемки прошлых лет, дешифрованные 

материалы аэрофотосъемок, топографические карты; 

- материалы инженерных изысканий, характеризующие возможные 

опасные воздействия геологических, гидрогеологических, гидрологических 

процессов на данной территории. 

 

 

Приложение 8 

 

Состав и содержание исходных данных для разработки 

проекта детальной планировки 
 

Для разработки проекта детальной планировки заказчик выдает 

генеральному проектировщику следующие исходные данные: 

- материалы топографо-геодезических и инженерно-геологических 

изысканий; 

- материалы оценки современного и ожидаемого санитарно-

гигиенического состояния окружающей среды в границах проектируемого 

района; 

- перечень ранее выполненных работ (научно-исследовательских, 

проектных и пр.), учет которых обязателен при проектировании; 

- инвентаризационные данные по землепользованию, жилищному фонду 

предприятиям и учреждениям обслуживания; 

- данные о промышленных предприятиях, объектах коммунального 

хозяйства, улично-дорожной и транспортной сетях,  организации дорожного 

движения (по материалам анкет, выдаваемых проектной организацией); 

- технические условия на инженерное оборудование территории; 

- информация о памятниках истории и культуры; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

 

Состав и содержание исходных данных 

для разработки проекта застройки 
 

Для разработки проекта застройки заказчик выдает генпроектировщику 

следующие исходные данные: 

- архитектурно-планировочные условия, выдаваемые территориальными 

органами архитектуры и градостроительства. Задание на проектирование для 

разработки проекта застройки подписанное заказчиком составленное 

совместно с генпроектной организацией;  

- технические условия на подключение к источникам или внешним 

сетям инженерного оборудования; 

- исходные данные для составления сметной документации (согласно 

задании на проектирование); 

- исходные данные на разработку проекта организации строительства 

(согласно задании на проектирование); 

- решение органа местного самоуправления о сносе строений и 

характере компенсации за снос; 

- материалы инвентаризации земель, существующих строений, 

подземных и наземных сетей и сооружений  (согласно задании 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). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

 

 

Основные технико-экономические показатели 

схемы и проекта районной планировки 

 
 

 

Показатель 
Единица измерения 

тыс.т/г 

Территория  

Всего 

в том числе: 

земли сельскохозяйственного назначения (пашня, 

многолетние насаждения, залежь, сенокосы, пастбища) 

из них: 

земли крестьянских (фермерских) хозяйств 

земли городов, других населенных мест: 

из них: 

городов, населенных пунктов 

сельских населенных пунктов 

земли промышленности 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики и космического обеспечения,  

энергетики 

земли специального назначения 

земли особо охраняемых природных территорий  

земли лесного фонда 

в том числе:  

леса первой группы  

земли водного фонда 

земли запаса  

из общей территории: 

земли государственной собственности 

земли муниципальной собственности 

земли частной собственности  

благоприятные по экологическим, 

санитарно-гигиеническим требованиям и условиям 

безопасности 

тыс. га 

 
"-" 

 

 

 

"-" 

 

 

"-" 

"-" 

"-" 

"-" 

 
"-" 

 

 

                               

 

"-" 

"-" 

"-" 

 

"-" 

"-" 

"-" 

"-" 

 

Примечания 



1. В состав указанных категорий земель могут входить земли природоохранного 

назначения, санитарно-защитные зоны, охранные зоны объектов оздоровительного и 

историко-культурного назначения, а также территории, зараженные опасными 

веществами. 

2. Земли промышленности, транспорта и другие данной категории показываются за 

пределами черты населенных мест. 

3. Дифференциация земель рассматриваемой территории уточняется в задании на 

проектирование в зависимости от специфики территории. 

 

Продолжение приложения 10 
 

Показатель 

 

Единица измерения 

тыс.т/г 

 

Население  

численность населения - всего: 

численность населения по городам, рабочим, 

курортным и дачным поселкам, по административным 

районам (по форме, принятой в сборниках  

Нацстаткома Кыргызской Республики) 

численность сельского населения 

Всего сельских населенных пунктов 

 

 

в том числе с населением: 

свыше 5 тыс. человек 

1-5 тыс. человек 

0,2-1 тыс. человек 

до 0,2 тыс. человек 

Плотность населения 

Возрастная структура населения: 

дети до 15 лет 

 

 

население в трудоспособном возрасте 

(мужчины 16-63 лет, женщины 16-58 лет) 

население старше трудоспособного возраста 

Численность занятого населения (всего) 

тыс. чел. 

тыс. чел. /% общей 

численности 

населения 

 

то же 

единица/% 

проживающего в них 

населения 

то же 

"-" 

"-" 

"-" 

"-" 

тыс. чел. на кв.км 

 

тыс. чел./% общей 

численностью 

населения 

то же 

 

"-" 

"-"     

Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование  

 

Объем выбросов вредных веществ в атмосферный 

воздух 

Общий объем сброса загрязненных вод 

Объем образования отходов 

Удельный вес загрязненных водоемов 

Осушение заболоченных территорий, орошение 

Рекультивация нарушенных территорий 

Лесовосстановительные работы 

тыс. т/год на кв.км 

 

млн. куб.м/год 

% 

га             

"-" 

тыс. га/год  

Социальная инфраструктура  

Жилищный фонд 

Всего жилых домов 

 

в том числе: 

в городских населенных местах 

 

тыс. кв.м общей 

площади квартир 

 

то же 



в сельской местности 

Обеспеченность населения общей площадью 

В домах государственной и муниципальной 

собственности 

в том числе: 

в городских населенных пунктах 

в сельских населенных пунктах 

Обеспеченность населения учреждениями 

культурно-бытового обслуживания 

межселенного значения 

учреждениями культуры (театры, клубы, 

кинотеатры, музеи, выставочные залы и др.) 

учреждениями здравоохранения (больницы, 

поликлиники и др.) 

учреждениями длительного отдыха (зона отдыха, 

пансионаты, лагеря для школьников и др.) 

учреждениями социального обеспечения 

прочими учреждениями 

"-" 

 

кв.м/чел. 

 

 

"-" 

"-" 

единица вместимости 

 

на 1000 жителей  

 

 

"-" 

 

"-" 

 

"-" 

"-" 

Инженерно-транспортная инфраструктура  

Протяженность железнодорожной сети 

в том числе: 

государственного значения 

регионального значения 

Протяженность автомобильных дорог 

в том числе:  

государственного значения 

регионального значения 

Из общего количества автомобильных дорог 

дороги с твердым покрытием 

Плотность транспортной сети: 

железнодорожной 

автомобильной  

Протяженность газопроводов 

Протяженность нефтепроводов и продуктопроводов 

Аэропорты  

в том числе: 

государственного значения 

местного значения 

Суммарная мощность централизованных источников: 

электроснабжения  

теплоснабжения  

Потребность в: 

электроэнергии 

из них на коммунально-бытовые нужды 

теплоте  

из них на коммунально-бытовые нужды 

природном газе 

воде (всего) 

в том числе из: 

поверхностных источников 

подземных источников 

Использование водных ресурсов: 

питьевого качества  

технического качества на производственные нужды 

км 

 

"-" 

км 

"-" 

 

"-" 

"-" 

км/% 

 

км/100 кв.км 

"-" 

"-" 

км 

"-" 

единица 

 

"-" 

"-" 

 

МВт 

млн.Гкал/год 

 

млн.кВт 

"-" 

млн. Гкал/год 

"-" 

млн.куб. 

тыс.куб.м/сутки 

 

то же 

"-" 

 

"-" 

тыс.куб.м/сутки 



объемы сброса сточных вод в поверхностные 

водоемы  

в том числе хозяйственно-бытовые стоки 

из общего количества сброс после биологической 

очистки 

количество утилизируемых твердых бытовых отходов 

Ориентировочный объем инвестиций по I этапу  

реализации схемы (проекта) районной планировки 

то же 

 

"-" 

"-" 

 

тыс.т/га 

млн.сом 

 

 
Примечания 

1. Технико-экономические показатели генерального плана города, населенного 

пункта приводятся на следующие этапы: 

- исходный год действующего генерального плана (или ретроспективные данные за 

10-15 лет); 

- исходный год нового генерального плана; 

- проектные этапы; 

2. Показатели по потребности в электроэнергии, теплоте, воде, газе на коммунально-

бытовые и промышленные нужды и по объему сбора хозяйственно-бытовых и 

промышленных сточных вод, а также отходов производства и потребления принимаются 

по данным соответствующих областных, городских и районных служб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

 

Основные технико-экономические показатели 

генерального 

плана города, населенного пункта 
 

 

Показатель Единица измерения 

Территория  

Общая площадь земель города, другого населенного 

места в пределах городской, поселковой черты и  

черты сельского населенного места - всего 

в том числе: 

жилой и общественной застройки 

из них: 

усадебной застройки 

застройки многоквартирными домами 

общественной застройки 

земель общего пользования 

из них: 

зеленых насаждений общего пользования 

магистральных улиц, дорог, площадей 

рекреационных лечебно-оздоровительных, 

историко-культурного и природного наследия 

производственной и коммунально-складской 

застройки 

специального назначения 

внешнего транспорта 

сельскохозяйственного использования 

водоемов и акваторий 

резервных территорий 

иных территорий 

Из общего количества земель: 

земли государственной собственности 

земли муниципальной собственности 

земли частной собственности 

Пригородная зона (для концепции), всего 

в том числе: 

земли природоохранного, лечебно-оздоровительного, 

земли городских и сельских населенных пунктов 

рекреационного, и историко-культурного назначения 

земли промышленности, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики и 

космического обеспечения, энергетики, обороны 

и иного назначения 

земли сельскохозяйственного назначения 

земли лесного фонда 

земли водного фонда 

земли запаса 

Из них: 

территории требующие проведения специальных 

инженерных мероприятий (овраги, нарушенные 

территории и др.) 

га; кв.м/чел. 

 

 

 

га; % 

 

"-" 

"-" 

"-" 

"-" 

 

"-" 

"-" 

"-" 

 

"-" 

 

"-" 

"-" 

"-" 

"-" 

"-" 

"-" 

 

"-" 

"-" 

"-" 

га 

 

"-" 

 

"-" 

"-" 

 

 

 

"-" 

"-" 

"-" 

"-" 

 

"-" 

 

 



земли государственной собственности 

земли муниципальной собственности 

земли частной собственности 

"-" 

"-" 

"-" 

Население  

Численность населения с учетом подчиненных 

административно-территориальных образований 

в том числе: 

собственно города 

других населенных мест 

Плотность населения 

в пределах селитебной территории 

в пределах территории городской, поселковой 

застройки 

Возрастная структура населения: 

дети до 15 лет 

население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-63 лет, 

женщины 16-58 лет) 

население старше трудоспособного возраста 

Число семей и одиноких жителей (всего) 

в том числе имеющих жилищную обеспеченность ниже 

социальной нормы 

Численность занятого населения (всего) 

тыс. чел. 

         

         

"-" 

"-" 

    

чел./га             

"-" 

     

     

тыс.чел./%    

"-" 

 

"-" 

единица 

        

         

тыс. чел./%  

Жилищное строительство  

Жилищный фонд 

Всего жилых домов 

 

в том числе: 

государственный и муниципальный фонд 

в частной собственности 

Из общего фонда: 

в многоквартирных домах 

в домах усадебного типа 

Жилищный фонд с износом более 70%: 

всего жилых домов 

в том числе государственный и муниципальный фонд  

Существующий сохраняемый жилищный фонд 

всего жилых домов  

Распределение жилищного фонда по этажности: 

всего жилых домов  

 

1-2-этажный 

3-4-этажный 

5-этажный 

выше 5 этажей 

Убыль государственного и муниципального жилищного 

фонда 

в том числе: 

по техническому состоянию 

по реконструкции 

по другим причинам (организация 

санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) 

Плотность населения 

Средняя обеспеченность населения общей площадью 

квартир 

 

тыс. кв.м 

общ.площ. кв. 

              

то же          

"-" 

 

"-" 

"-" 

 

"-" 

"-" 

    

"-" 

    

тыс. кв.м   

общ.пл. кв./%  

тыс. кв.м  

общ.пл. кв./% 

              

              

то же           

               

               

"-"     

"-"     

"-"     

 

чел./га         

кв.м/чел.       

                



Новое жилищное строительство 

в том числе: 

за счет государственных, муниципальных средств 

предприятий и организаций 

 

за счет средств населения 

Соотношение нового жилищного строительства по 

Этажности: 

1-2-этажное 

3-4-этажное 

5-этажное  

выше 5 этажей  

                

                

тыс. кв.м       

общ. пл.кв;     

тыс. квартир    

то же           

               

              

"-" 

"-" 

"-" 

"-" 

Учреждения системы культурно-бытового 

обслуживания населения 

 

Детские дошкольные учреждения 

всего/1000 чел. 

Общеобразовательные школы 

всего/1000 чел. 

Больницы  

всего/1000 чел. 

Поликлиники  

всего/1000 чел. 

Магазины  

всего/1000 чел. 

Учреждения бытового обслуживания 

всего/1000 чел. 

Учреждения сезонного отдыха 

всего/1000 чел. 

в том числе: 

дома отдыха, пансионаты и пр. (включая гостиницы 

для городов-курортов) 

лагеря для школьников 

место  

       

"-" 

             

койка        

             

посещение   

смена        

кв.м          

торг.площ.  

раб.место   

            

место       

            

"-" 

            

 

"-" 

Транспортное обслуживание  

Протяженность линий пассажирского общественного 

транспорта (всего) 

в том числе: 

электрофицированная железная дорога 

троллейбус 

автобус 

Протяженность магистральных улиц и дорог (всего) 

в том числе: 

магистральных дорог скоростного движения 

магистралей общегородского значения 

непрерывного движения 

Внешний транспорт  

в том числе: 

электрофицированная железная дорога 

автобус 

морской транспорт 

 

трубо- и продуктопроводы 

Плотность улично-дорожной сети 

в пределах городской, поселковой застройки 

в пригородной зоне (стадия, концепция) 

                  

                  

                  

км двойного пути  

км пути           

то же             

км                

                  

"-" 

"-" 

 

 

 

км двойного пути 

км пути  

т/км; тыс.  

пассаж./год 

км; тыс.куб.м/год  

 

км/кв.км  

"-" 



мосты, путепроводы и транспортные развязки единица  

Инженерное оборудование и благоустройство  

Водоснабжение: 

Суммарное водопотребление (всего) 

в том числе: 

на хозяйственно-питьевые цели 

на производственные нужды 

Мощность головных сооружений водопровода 

Используемые источники водоснабжения 

Утвержденные запасы подземных вод ГКЗ (дата 

утверждения, расчетный срок) 

Водопотребление в среднем на 1 чел. 

в том числе на хозяйственно-питьевые цели 

Канализация: 

Общее поступление сточных вод (всего) 

в том числе:  

бытовая канализация 

производственная канализация 

Производительность канализационных очистных 

сооружений  

Электроснабжение: 

Суммарное потребление электроэнергии 

в том числе: 

на нужды промышленных предприятий 

на коммунально-бытовые нужды  

Потребление электроэнергии на 1 чел. в год  

в том числе на коммунально-бытовые нужды  

Источники покрытия электронагрузок  

в том числе: 

Теплоснабжение: 

Мощность централизованных источников теплоты 

(всего) 

в том числе: 

ТЭЦ 

районные котельные 

суммарная мощность локальных источников теплоты 

Газоснабжение: 

Удельный вес газа в топливном балансе города, 

другого населенного места 

Потребление газа (всего) 

в том числе: 

на коммунально-бытовые нужды 

на нужды промышленности 

Подача природного газа от источников 

Ливневая канализация: 

Общая протяженность уличной сети 

Инженерная подготовка территории 

Защита территории от затопления: 

площадь 

протяженность защитных сооружений 

Намыв и подсыпка 

Берегоукрепление 

Понижение уровня грунтовых вод в границах 

территории и другие специальные мероприятия 

 

тыс.куб.м/сут. 

               

тыс.куб.м/сут. 

то же          

"-" 

"-" 

тыс.куб.м      

              

л/сут.         

"-" 

               

тыс.куб.м/сут. 

               

то же          

"-" 

"-" 

              

КВт.ч/год      

              

              

"-" 

"-" 

КВт.ч          

              

млн. КВт       

              

              

МВт            

              

              

МВт/Гкал/ч     

"-" 

"-" 

              

% 

             

млн. куб. м/год  

               

то же          

"-" 

"-" 

км             

"-" 

              

              

га             

км             

млн.куб.м      

км 

га             

               



Санитарная очистка территории: 

Объем бытового мусора 

Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие  

заводы 

Усовершенствованные свалки  

 

тыс.куб.м      

тыс.куб.м/сут. 

             

единица/га   

Охрана окружающей среды  

Санитарно-защитные зоны от источников 

загрязнения, шумового воздействия (всего) 

В том числе озелененные 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха 

Уровень загрязнения водоемов 

Уровень загрязнения почв и недр 

Уровень шумового воздействия 

га 

    

"-" 

% ПДК               

"-" 

"-" 

дБ  

Примечания 

1. Технико-экономические показатели генерального плана города, другого 

населенного места приводятся на следующие этапы: 

     исходный год действующего генерального плана (или ретроспективные данные за 10-

15 лет); 

исходный год нового генерального плана; 

проектные этапы. 

2. Показатели по потребности в электроэнергии, теплоте, воде, газе на коммунально-

бытовые и промышленные нужды и по объему сброса хозяйственно-бытовых и 

промышленных сточных вод принимаются по данным соответствующих областных, 

городских и районных служб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12 

 

Основные технико-экономические показатели 

генерального плана территории айылного аймака 
 

Показатель 

 

Единица измерения 

 

Территория  

Территория сельского органа местного 

самоуправления (всего) 

в том числе: 

территории населенных пунктов 

территории сельскохозяйственного использования 

(всего/пашня) 

га 

   

   

"-" 

га/% 

     



из них: 

государственные, кооперативные, акционерные 

крестьянские (фермерские) хозяйства  

личные подсобные хозяйства 

внепоселковые сенокосы, выпасы и другие земли  

садово-дачного назначения 

территории промышленности и  

коммунально-складского назначения 

из них:  

перерабатывающей промышленности 

коммунальные объекты                              

территории транспорта, связи и инженерных         

коммуникаций  

оздоровительно-рекреационного, природоохранного 

и историко-культурного назначения  

территории лесного фонда 

территории водоемов и акваторий 

другие территории 

резервные  

из них:  

населенных пунктов 

межселенной инфраструктуры 

Из общей территории:  

земли частной собственности 

земли муниципальной собственности 

земли государственной собственности 

территории в границах черты населенного места 

наименование населенных мест) всего  

территории жилой и общественной застройки 

из них: 

усадебной застройки 

многоэтажной застройки  

территории общего пользования  

из них:  

улицы, дороги, площади                            

территории сельскохозяйственного использования 

территории производственной, 

коммунально-складской застройки  

территории рекреационного, историко-культурного   

и иного назначения   

резервные территории 

территории водоемов и акваторий 

иные территории  

    

га 

    

 

"-" 

"-" 

"-" 

 

 

"-" 

"-" 

"-" 

 

"-" 

 

"-" 

"-" 

"-" 

 

 

га 

"-" 

 

"-" 

"-" 

"-" 

"-" 

 

"-" 

   

га; кв.м/чел.       

то же               

 "-" 

    

"-" 

га 

"-"  

    

"-"  

     

"-" 

"-" 

"-" 

Население  

Всего постоянное 

в том числе: 

занятое в производстве и сфере обслуживания на 

проектной территории 

работающее вне проектной территории 

Сезонное (увеличение или уменьшение) 

чел. 

          

"-" 

 

"-" 

"-" 

Всего жилых домов 

                

Общее число квартир по проектной территории 

в том числе: 

тыс. кв.м 

общ.пл. кв. 

квартира    

       



сохраняемых  

нового строительства 

Обеспеченность жильем 

Обеспеченность жилищного фонда централизованным:  

квартира; 

водоснабжением  

канализацией  

теплоснабжением, в том числе автономным  

газоснабжением, в том числе автономным 

горячим водоснабжением, в том числе автономным  

Жилищный фонд по населенным местам (наименование 

населенных мест): 

Число квартир 

в том числе:  

сохраняемых 

нового строительства  

"-" 

"-" 

чел./комната  

       

% 

"-" 

"-" 

"-" 

"-" 

"-" 

тыс. кв.м 

         

квартира  

    

"-" 

"-" 

Учреждения системы культурно-бытового 

обслуживания населения  
 

Общая вместимость на проектной территории: 

детских дошкольных учреждений 

общеобразовательных учреждений  

учреждений культуры (клубы, кинотеатры) 

медицинских учреждений: 

больниц  

поликлиник  

           

фельдшерско-акушерских пунктов, медпунктов 

магазинов  

            

домов престарелых 

учреждений связи, финансово-кредитных 

предприятий службы быта 

                      

учреждений рыночной инфраструктуры 

место/1000 жит. 

место/1000 жит. 

              

              

              

койка/1000 жит. 

посещение  

смена/1000 жит. 

объект  

тыс. кв. м/торг. 

площ./1000 жит. 

место 

объект  

раб. место/1000  

жит. 

объект  

Транспорт  

Протяженность дорожно-транспортной сети (по видам 

и категориям дорог и линиям общественного 

транспорта) 

км 

Инженерное оборудование и благоустройство  

Водоснабжение: 

Водопотребление (всего) 

в том числе:  

на коммунально-бытовые нужды 

на нужды производства  

Используемые источники водоснабжения: 

Протяженность сетей 

Канализация: 

Общее поступление сточных вод (всего) 

в том числе: 

бытовые сточные воды  

производственные сточные воды  

Протяженность сетей  

Электроснабжение: 

Суммарное потребление электроэнергии 

 

тыс.куб.м/сут. 

              

л/1 чел./сут. 

тыс.куб.м/сут. 

то же 

м  

      

тыс. куб. м/сут.  

               

то же               

"-" 

км   

             

КВт. ч/год           



в том числе:  

на коммунально-бытовые нужды  

на нужды производства  

Протяженность сетей 

Количество квартир, оборудованных электроплитами  

Источники покрытия электронагрузок 

в том числе: 

Теплоснабжение:  

Потребление теплоты от централизованных  

источников 

в том числе: 

на коммунально-бытовые нужды 

на производственные нужды  

Протяженность сетей  

Телефонизация:  

Общее количество номеров  

Количество квартир, оборудованных телефонами  

Протяженность сетей  

Источники покрытия телефонных нагрузок 

Газоснабжение  

Удельный вес газа в топливном балансе проектной   

территории  

Потребление газа  

в том числе: 

на коммунально-бытовые нужды и отопление 

на нужды производства  

Источники подачи газа: 

природный газ 

сжиженный газ 

Протяженность сетей  

Количество газифицированных квартир  

в том числе:  

на сетевом газе 

на сжиженном газе  

Санитарная очистка территории: 

объем бытового мусора 

усовершенствованные свалки  

         

"-" 

"-" 

км  

единиц   

млн.КВт 

       

МВт/Гкал/ч 

МВт  

       

     

"-" 

"-" 

км  

        

единица 

"-" 

м  

объект;  МВт         

            

% 

      

млн.куб.м/год       

      

то же               

"-" 

 

"-" 

"-" 

м  

единица  

    

"-" 

"-" 

    

тыс.куб.м           

единица/г     

Охрана окружающей среды  

Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон 

Рекультивация территорий 

Защита почв и недр  

Берегоукрепление 

Обращение с отходами 

Прочие мероприятия 

га 

га 

      "-" 

км  

 

Примечание – Технико-экономические показатели генерального плана территории 

сельского органа местного самоуправления приводятся на следующие этапы: 

- исходный год действующего генерального плана; 

- исходный год нового генерального плана; 

- первая очередь строительства. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13 

 

Основные технико-экономические показатели 

проекта детальной планировки 
 

Показатель 

 

Единица измерения 

Территория  

Территория в границе проекта (всего) 

в том числе: 

жилые кварталы, микрорайоны 

из них: 

многоэтажной застройки  

индивидуальной застройки 

участки учреждений и предприятий обслуживания 

(кроме микрорайонного значения) 

территории общего пользования 

из них: 

зеленые насаждения общего пользования  

улицы, дороги, проезды, площади 

участки гаражей и автостоянок хранения 

индивидуального автотранспорта  

прочие территории  

Из общей территории: 

земли государственной собственности  

земли муниципальной собственности 

земли частной собственности 

га 

   

га/кв.м/чел. 

             

то же  

 "-" 

"-" 

    

"-" 

    

га/кв.м/чел. 

то же       

"-" 

    

"-" 

    

"-" 

"-"  

"-" 

Население  

Численность населения тыс. чел. 



Плотность населения чел./га 

Жилищный фонд  

Всего жилых домов 

 

Средняя этажность застройки 

Существующий сохраняемый жилищный фонд 

всего жилых домов  

                    

Убыль государственного и муниципального жилищного 

фонда (всего) 

в том числе:  

по техническому состоянию  

по реконструкции  

по другим причинам (организация  

санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) 

Новое жилищное строительство  

в том числе: 

1-2-этажное 

3-4-этажное 

5-этажное  

более 5 этажей 

Плотность населения 

тыс. кв.м 

общ.пл. кв. 

этаж  

       

тыс. кв.м 

общ.пл. кв. 

то же 

       

       

"-" 

"-" 

тыс. кв.м  

общ.пл. кв. 

         

        

то же 

"-" 

"-" 

"-" 

чел./га        

Учреждения и предприятия обслуживания населения  

Детские дошкольные учреждения  

всего/1000 чел. 

Общеобразовательные школы  

всего/1000 чел. 

Поликлиники   

всего/1000 чел. 

Магазины продовольственных товаров 

всего/1000 чел.  

Магазины непродовольственных товаров  

всего/1000 чел. 

Предприятия общественного питания 

Аптеки  

Раздаточные пункты детской молочной кухни 

Приемные пункты прачечных и химчисток 

Учреждения бытового обслуживания 

Кинотеатры, клубы  

Библиотеки  

Спортзалы  

Бассейны крытые  

Физкультурно-оздоровительные комплексы 

Базы служб эксплуатации жилищно-коммунального  

хозяйства  

Бани  

Сбербанк   

Почта, телеграф 

Отделение милиции 

Пожарное депо 

место 

     

место  

       

посещение/смена  

         

кв. м  

торг.площ. 

то же 

      

посадочное место 

объект  

порция/смена  

кг белья/смена  

раб.место 

место  

тыс. книг  

кв.м пола 

кв.м зеркала воды   

объект  

│        "-"         

      

место 

операцион. место    

объект  

"-" 

"-" 

 
Примечание – Учреждения и предприятия обслуживания населения разделяются на 

объекты микрорайонного, районного и городского значений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание приложения 13 
 

Показатель Единица измерения 

Транспорт  

Протяженность улично-дорожной сети 

в том числе:  

магистральных дорог 

магистральных улиц: 

общегородского значения 

районного значения 

жилых улиц и проездов  

Протяженность линий общественного транспорта: 

троллейбус 

автобус   

Гаражи, автомобильные стоянки: 

постоянного хранения 

временного хранения   

 

 

км 

      

"-" 

"-" 

"-" 

   

км 

"-" 

       

маш. -место          

"-" 

Инженерное оборудование и благоустройство  

Общее водопотребление 

 

Суммарный расход сточных вод  

Суммарная электрическая нагрузка  

Расход газа 

Общее потребление теплоты на отопление, 

вентиляцию, горячее водоснабжение  

Территория застройки, требующая проведения  

специальных мероприятий по инженерной подготовке 

тыс.куб.м 

воды/сут. 

то же  

МВт   

млн.куб.м/год  

Гкал 

    

га 

 

Охрана окружающей среды  

Санитарно-защитные зоны  

Уровень загрязнения атмосферного воздуха 

Уровень загрязнения водоемов 

Уровень загрязнения почв и недр 

Уровень шумового воздействия 

Ориентировочная стоимость строительства - всего 

в том числе: 

жилищное строительство 

культурно-бытовое строительство  

улично-дорожная сеть и городской транспорт 

га  

% ПДК  

млн. сом  

      

"-" 

"-" 

"-" 

"-" 

    

тыс.сом 



инженерное оборудование и благоустройство  

Удельные затраты 

на 1 жителя  

на 1 кв.м общей площади квартир жилых домов  

нового строительства  

на 1 га территории 

"-" 

    

"-" 

 

 

 

 

 

Приложение 14 

 

Основные технико-экономические показатели 

проекта застройки 
 

Показатель Единица измерения 

Территория  

Жилые кварталы, микрорайоны в пределах красных 

линий 

Территории жилой застройки 

из них: 

территории многоэтажной застройки 

территории индивидуальной застройки 

Участки учреждений и предприятий обслуживания 

внемикрорайонного значения 

Территории общего пользования  

из них:  

зеленые насаждения общего пользования 

проезды, площадки  

Участки гаражей и автостоянок хранения 

индивидуального автотранспорта 

Прочие территории  

Из общей территории:  

земли государственной собственности 

земли муниципальной собственности 

земли частной собственности   

га/кв.м/чел. 

            

              

            

то же               

"-" 

"-" 

 

"-" 

 

"-" 

"-" 

"-" 

 

"-" 

    

га/кв.м/чел. 

то же               

"-" 

Население  

Численность населения 

Плотность населения (брутто) 

тыс. чел. 

чел./га  

Жилищный фонд  

Итого жилых домов 

 

Распределение жилищного фонда по этажности: 

1-2 этажа 

3-4 этажа 

5 этажей 

выше 5 этажей  

Средняя этажность жилой застройки  

Количество квартир – всего   

в том числе:  

однокомнатные  

тыс. кв.м  

общ.пл. кв. 

           

то же        

"-" 

"-" 

"-" 

этаж  

шт.                 

 

"-" 



двухкомнатные  

трехкомнатные  

четырехкомнатные и более  

Существующий сохраняемый жилищный фонд 

жилые дома - всего 

                   

Убыль жилищного фонда 

жилые дома - всего 

                  

                 

               

в том числе: 

по техническому состоянию   

по реконструкции  

по другим причинам (организация   

санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.)   

Новое жилищное строительство  

                         

в том числе:  

1-2 этажа  

3-4 этажа 

5 этажей   

выше 5 этажей  

Плотность населения (брутто)  

"-" 

"-" 

"-" 

    

тыс. кв.м общ. 

пл. кв.  

      

тыс. кв.м общ. 

пл. кв. % к сущест. 

фонду, новому 

строит-ву  

           

то же               

"-" 

"-" 

 

тыс. кв.м общ. 

пл. кв.  

 

то же               

"-" 

"-" 

"-" 

чел./га 

Учреждения и предприятия обслуживания  

Детские дошкольные учреждения 

всего/1000 чел. 

Общеобразовательные школы  

всего/1000 чел.  

Магазины продовольственных товаров 

всего/1000 чел. 

Магазины непродовольственных товаров  

всего/1000 чел.   

Предприятия общественного питания  

всего/1000 чел. 

Количество мест в гаражах индивидуальных 

владельцев    

всего/1000 чел.  

Количество мест на открытых автомобильных   

стоянках постоянного хранения  

всего/1000 чел.   

место  

        

"-" 

       

кв.м торг. площ. 

                

кв.м торг. площ. 

             

посадочн. место  

             

место  

     

      

 "-"  

 

Инженерное оборудование и комплексное 

благоустройство 
 

Общее водопотребление 

                     

Суммарный расход сточных вод  

Суммарная электрическая нагрузка  

Количество квартир, обеспеченных электроплитами 

Расход газа                                       

Общее потребление теплоты на отопление,           

вентиляцию, горячее водоснабжение  

Сметная стоимость строительства в ценах ____ года 

Общая стоимость строительства 

в том числе: 

тыс.куб.м           

воды/сутки 

то же 

МВт  

квартира 

млн.куб.м/год  

Гкал 

      

     

млн.сом  

     



жилищное строительство 

культурно-бытовое строительство 

дорожная сеть  

инженерное оборудование и благоустройство  

Удельные затраты:  

на 1 человека  

на 1 кв.м общей площади квартир нового жилищного  

строительства 

"-" 

"-" 

"-" 

"-" 

     

тыс. сом  

"-" 

 

 
 

 

 

Приложение 15 

 

Общие требования к оформлению градостроительной 

документации 
 

1. Графические материалы выполняются и оформляются с соблюдением 

государственных стандартов, а также настоящего свода правил. 

2. Для изображения повторяющихся на различных чертежах элементов 

применяются однотипные условные обозначения и краски прозрачные, не 

закрывающие топографо-геодезической подосновы; графические материалы 

должны выполняться с учетом наглядного восприятия проектных 

предложений. 

3. Основные чертежи подписываются руководством и ответственными 

исполнителями организации, разработавшей градостроительную 

документацию. Остальные чертежи и схемы подписываются в порядке, 

установленном внутренними правилами разработчика градостроительной 

документации. 
 

Примечания 

1. Разработчик градостроительной документации имеет право вносить заказчику 

предложения по изменению состава проектных материалов с учетом особенностей 

объекта проектирования, а также применять различные способы и технологии 

изготовления документации, включая компьютерную и множительную технику. 

2. Графические материалы выполняются на картографической и другой подоснове с 

учетом обеспечения постоянного их хранения на срок, определенный архивными 

службами и заказчиком в установленном порядке. 

3. С графических материалов изготавливаются цветные или иллюстрированные 

фотографии, электрографические копии, которые брошюруются в отдельный альбом или 

помещаются в пояснительной записке и в виде схемы - в основных положениях. 

4. Пояснительная записка и основные положения проекта подписываются 

руководителями организации-разработчика и авторами градостроительной документации. 

5. Основные графические материалы градостроительной документации план 

современного состояния территории (опорный план) и проектный план (основной чертеж) 

выполняются на топографических картах - лито оттисках, остальные проектные чертежи-

схемы - на копиях проектного план. 

6. Дубликаты подлинников чертежей выполняются после утверждения проекта в 

установленном порядке. На дубликатах чертежей указываются орган, утвердивший 

проект, дата и номер решения (постановления). 

 



 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Архитектура, курулуш жана  

турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик 

агенттигинин 2016-жыл “ 27 ” май № 5-нпа 

буйругу менен бекитилген 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын шааркуруу документтеринин курамы,  

иштеп чыгуу, макулдашуу жана бекитүү тартиби жөнүндө  

ЭРЕЖЕЛЕР ТОПТОМУ 
 

 

1. Жалпы жоболор 
 

1.1. Ушул эрежелер топтому Кыргыз Республикасынын аймагында 

шааркуруу документтеринин материалдарынын курамына жана мазмунуна, 

аларды иштеп чыгуу, кароо, макулдашуу жана бекитүү тартибинин баардык 

стадияларынын негизги талаптарын аныктайт. 

1.2. Ушул эрежелер топтомунда каралган шааркуруу документтерин 

иштеп чыгууда Кыргыз Республикасынын 1994-жылдын 11-январындагы 

№1372-XII «Шаар куруу жана архитектура жөнүндө», 2004-жылдын 22-

майындагы №67  «Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө 

салуунун негиздери жөнүндө», 1991-жылдын 21-декабрындагы №689-XII 

«Кыргыз Республикасында жекече турак жай курулушу жөнүндө», 2015- 

жылдын 14-июлундагы №493 «Кыргыз Республикасынын аймагындагы 

объекттерди жарыш долбоорлоо жана куруу жөнүндө, Бишкек 

шаарындагы кварталдардын курулуш долбоорунун курамы, аны иштеп 

чыгуу жана бекитүү тартиби жөнүндө убактылуу жоболорду бекитүү 

тууралуу», 2008-жылдын 30-майындагы №252 Кыргыз Республикасында 

кыймылсыз мүлк объекттерин долбоорлоого, курууга жана башка 

өзгөртүүлөргө уруксат документтерди берүүнүн тартиби жөнүндө жобо» 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдоруна жетекчиликке алуу 

зарыл.  

1.3. Шааркуруу документтерине төмөнкүлөр кирет: 

Кыргыз Республикасынын жайгаштыруу, жаратылышты пайдалануу 

жана өндүргүч күчтөрдү аймактык уюштуруунун башкы схемасы, 

экономикалык жана ири географиялык региондордун жаратылыштык-

климаттык чөлкөмдөрдүн, дарылоо-ден соолук чыңдоо жана рекреациялык 

аймактардын жайгаштыруу, жаратылышты пайдалануу, өндүргүч күчтөрдү 

аймактык уюштуруунун региондук схемасы (мындан ары –жайгаштыруунун, 

жаратылыш пайдалануунун жана өндүргүч күчтөрдү аймактык уюштуруунун 

региондук схемасы); 

долбоорлоого тапшырма долбоордун тапшырыкчысы жана башкы 

долбоордук уюм менен биргеликте, долбоорлоо үчүн шарттарды жана 



талаптарды көрсөтүү менен, долбоордук документтин курамын, иштеп 

чыгуунун мөөнөтүн, макулдашуу тартибин аныктоо менен түзүлөт жана 

жогорку инстанция же тапшырыкчынын жетекчилиги менен бекитилет.    

улуттук-мамлекеттик жана административдик түзүмдөрдүн, башка 

аймактык объекттердин аймактык комплекстик схемалары жана районду 

пландаштыруунун схемасы (мындан ары – районду пландаштыруунун 

схемалары); 

шаарлардын, кыштактардын, айылдагы калктуу конуштардын башкы 

пландары (мындан ары – шаарлардын, башка конуштардын башкы 

пландары); 

айылдагы аймактардын башкы пландары (мындан ары – айылдык 

аймактардын башкы пландары); 

тарыхый-маданий, дарылоо-ден соолукту чыңдоо жана башка 

аймактардын башкы пландары (мындан ары – функциялык аймактардын 

башкы пландары); 

кызыл сызыктар – кварталдардын, кичи райондордун аймактарын 

бөлүп туруучу чек аралар жана пландоо түзүмүнүн калктуу конуштардагы 

көчөдөн, өтмөктөн жана аянттардан бөлүп туруучу башка элементтери;  

шаардын чеги, калктуу конуштун чеги – шаардын жана башка 

калктуу конуштун жерлерин, жерлердин жана жер фондусунун башка 

категорияларынан бөлүп турган тышкы чек ара. 

турак жай, өнөр жай, рекреациялык, тарыхый жана башка функциялык 

зоналардын, айрым шаардык түйүндөрдүн, көчөлөрдүн, магистралдардын 

деталдуу пландаштыруу долбоорлору (мындан ары – ДПД); 

шаарлардын жана башка калктуу конуштардын кварталдарынын, кичи 

райондорунун, шаар куруучулук, архитектуралык, ландшафтык 

комплекстеринин, парктарынын, ансамблдеринин жана башка 

пландаштырылуучу элементтеринин курулуш долбоорлору (мындан ары – 

курулуш долбоорлору). 

эскиздик (концепция) долбоор – долбоордук архитектуралык-

шааркуруу сунуштары- долбоорлордун концепциясы – анын ичинде, 

шааркуруу документтеринин – схема, генпландар, ДПД, комплекстердин, 

имараттардын жана курулмалардын курулуш долбоорлору, курулуш 

объектеринин айрым элементтери жана башкалар. 

таянуу планы – шааркуруу документацияларынын негизги графикалык 

материалдары. 

 

2. Ушул эрежелер топтомунун колдонулуу тармагы 

 
Ушул документтин талабы, шааркуруу ишиндеги Кыргыз 

Республикасынын аймагында иштеп чыгууну жана колдонууну жүргүзүүчү, 

менчигинин түрүнө жана таандыгына карабастан баардык субъекттер үчүн 

милдеттүү. 

Ошондой эле, ушул эрежелер топтомунун талаптары Кыргыз 

Республикасынын чет өлкөлөрдөгү имараттарына, турак жайларына, 



мекемелерине, ошондой эле чет мамлекет аймагында башка курулуп жаткан 

мамлекеттик менчиктерине курулуш жүргүзүүдө жайылтылбайт. 

 

3. Жөнгө салуу предмети жана колдонулуу тармагы 
 

3.1. Шааркуруу документи башкаруу, жөнгө салуу жана конкреттүү 

аймактардын өнүгүүсүн шаарларды, калктуу конуштарды, региондорду жана 

Кыргыз Республикасынын баардык аймактарын келечекте өнүктүрүүнү эске 

алуу менен долбоорлоо аркылуу камсыз кылуу үчүн иштелип чыгат. 

Атайын, тармактык схемаларды жана долбоорлорду иштеп чыгуу 

аткаруу бийлигинин органдары тарабынан бекитилген атайын 

нускамалардын же тармактык ченемдик жоболордун талаптарына ылайык 

жүргүзүлөт. 

3.2. Тарыхый шаарлар жана башка калктуу конуштар үчүн тарыхый 

курулуштуу райондорду долбоорлоо, пландаштыруу, каржылоо жана 

комплекстүү кайра конструкциялоону ишке ашыруунун тартиби жөнүндө 

болжолдуу жобонун негизинде кайра конструкциялоо долбоорлору иштелип 

чыгат. 

3.3. Тарыхый, археологиялык, шаар курулуштук жана архитектуралык, 

монументалдык искусствонун эстеликтеринин, шаарлардын жана башка 

калктуу конуштардын таяныч тарыхый-архитектуралык пландарынын, 

эстеликтерди коргоо чөлкөмдөрүнүн долбоорлорунун карта-схемалары 

шааркуруу документтеринин тиешелүү түрлөрүнүн курамдык бөлүгү болуп 

саналат жана алар ал документтерди иштеп чыгууга чейин же алар менен 

чогуу аткарылышы керек. 

3.4. Тапшырыкчынын тапшырмасы боюнча шааркуруу 

документтеринин башка түрлөрү да иштелип чыгышы мүмкүн. 

3.5. Шааркуруу документтеринин курамында негизги графикалык 

материалдар жана техникалык-экономикалык көрсөткүчтөр аткарылат. 

3.6. Республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин эсебинен 

аткарылуучу шааркуруу документтеринин тапшырыкчылары болуп аткаруу 

бийлигинин тиешелүү органдары, жергиликтүү өз алдынча  башкаруунун 

аткаруу-буюруу органдары же алар ыйгарым укук берген архитектура жана 

шааркуруу аймактык органдары эсептелет.  

Эгерде кандайдыр бир аймактарда же аймактардын бөлүктөрүндө 

курулуштар юридикалык жактардын же жарандардын каражаттарына 

жүргүзүлүп жатса, анда алар курулуштун долбоорлорунун тапшырыкчылары 

боло алышат. 

3.7. Тапшырыкчы шааркуруу документтерин иштеп чыгуучу менен 

келишим түзөт жана ага тапшырма берет. Келишимге коюлуучу талаптар А 

тиркемесинде келтирилген. 

Шааркуруу документтерин иштеп чыгуу келишимине тиешелүү 

архитектура жана шааркуруу органдары тарабынан берилген 

архитектуралык-пландаштыруу тапшырмасы тиркелет.  

Тапшырыкчы долбоорлоого керектүү алгачкы маалыматтарды 

келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттө камсыз кылат. Берилген алгачкы 



маалыматтардын ишенимдүүлүгү үчүн жоопкерчиликти тапшырыкчы жана 

ушул маалыматтарды сунуш кылган башка юридикалык жак тартат. 

Тапшырыкчы тарабынан тапшырманы жана алгачкы маалыматтарды 

өзгөртүү долбоорду иштеп чыгуучу менен түзүлгөн келишимге да өзгөртүү 

киргизүүнү талап кылат. 

Тапшырыкчы иштеп чыгуучуга долбоор үчүн алгачкы маалыматтарды 

чогултууга тапшырма бере алат. Алгачкы маалыматтарды чогултуу жана ал 

жумуштарды каржылоо шарттары келишимде көрсөтүлүүсү абзел. 

Шааркуруу документтерин иштеп чыгуу тапшырмаларына жалпы талаптар 

жана алгачкы маалыматтардын тизмеги 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тиркемелеринде 

келтирилген. 

 3.8. Шааркуруу документтерин иштеп чыгуучу катары аны иштеп 

чыгууга тиешелүү уруксаттамасы бар ишканалар, уюмдар, мекемелер, башка 

юридикалык жактар жана жарандар боло алышат. 

 3.9. Маанилүү шааркуруу түйүндөрдүн, көчөлөрдүн, комплекстердин 

шааркуруу документтерин (долбоордук сунуштардын варианттары менен 

курулуштун түзүлгөн комплекси) иштеп чыгуучуларга конкурс 

жарыяланышы мүмкүн. Шааркуруу документтерин иштеп чыгуу жөнүндө  

чечим архитектура жана шааркуруу органдарынын сунушу боюнча 

жергиликтүү өз алдынча  башкаруунун аткаруу-буюруу органдары 

тарабынан кабыл алынат. 

 3.10. Иштелип чыккан шааркуруу документтери, анын ичинде 

конкурстук негизде иштелгендери да, бекитилгенден кийин  тиешелүү 

архитектура жана шааркуруу органдарына  өткөрүлүп берилет. 

 3.11. Ар кандай деңгээлдеги шааркуруу документтерин (жайгаштыруу 

схемасын, аймактык схемасын, башпландарын, деталдуу пландаштыруу 

долбоорлорун (ДПД)) иштеп чыгууда долбоорлоо чечимдердин карама-

каршылыктарсыз жана өз ара макулдашуу принциптери сакталышы керек. 

Эгерде аймактын жана калктуу конуштун келечектеги өнүгүшүнө шарттар, 

мамлекеттик жана коомдук кызыкчылыктар сакталса, иштеп чыгуу 

ырааттуулугунда белгилүү бир шарттарда (айрымынан жалпыга долбоордук 

иштеп чыгууну талап кылган түзүлгөн шааркуруу кырдаалы) жалпыдан 

айрымына карата негиздеп четтөөгө же баскычтарды туташ иштеп чыгууга 

мүмкүнчүлүк берилет. 

 3.12. Шааркуруу документтерин иштеп чыгуу мезгилинде долбоорлоо 

чечимдерин кабыл алууга таасир этүүчү маселелер шааркуруу 

документтерин иштеп чыгуучу менен макулдашылууга тийиш. 

 3.13. Шааркуруу документтеринин курамында тиешелүү аймакта 

шааркуруу ишмердигине катышуучулардын баардыгы аткарууга ала турган 

милдеттүү (бекитилүүчү) бөлүгү болот. 

 Деталдуу пландаштыруу долбоорлорунун (курулуш долбоорунун) 

шааркуруу документтеринин милдеттүү (бекитилүүчү) бөлүгүнө 

өзгөртүүлөрдү киргизүү деталдуу пландаштыруу долбоорунун авторунун 

макулдугу боюнча, (Шааркуруу кеңеши) кароо жана коомдук талкуу аркылуу 

шааркуруу документтерин иштеп чыгуунун кийинки этабын иштеп чыгуу 

шарты менен ишке ашырылат. 



 3.14. Курорттук жана дарылоо ресурстары бар шаарлардын жана башка 

калктуу конуштардын аймактары үчүн шааркуруу документтерин иштеп 

чыгуу медициналык чөлкөмгө бөлүштүрүүнү, курорттук ресурстарды 

баалоону, ошондой эле курортторду жана дарылоо булактарын санитардык 

коргоону эске алуу менен жүргүзүлөт. 

 3.15. Табигый, тарыхый жана маданий эстеликтери бар тарыхый 

шаарлар, башка калктуу конуштар, функциялык аймактар үчүн шааркуруу 

документтерин иштеп чыгуу эстеликтерди коргоо боюнча тарыхый-

архитектуралык изилдөө материалдарынын негизинде иштелип чыгат. 

 3.16. Шааркуруу документтерин тариздөөгө жалпы талаптар 15-

тиркемеде келтирилген. 

 

4. Жайгаштыруунун, жаратылыш пайдалануунун жана  

өндүргүч күчтөрдү аймактык уюштуруунун башкы схемасы 
 

 4.1. Кыргыз Республикасынын жайгаштыруу, жаратылыш пайдалануу 

жана өндүргүч күчтөрүн аймактык уюштуруунун башкы схемасы 

(жайгаштыруунун башкы схемасы) көйгөй-максаттуу мүнөздөгү узак 

мөөнөттүү документ болуп саналат. 

 4.2. Жайгаштыруунун башкы схемасынын негизги милдети болуп 

Кыргыз Республикасынын өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүнүн комплекстүү 

болжолу жана жайгаштыруусу, айлана - чөйрөнүн экологиялык абалы, 

өлкөнүн шааркуруу бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу максатында аймактардын 

жана калктуу конуштардын түзүлгөн өз ара алакаларын эске алуу менен 

региондор аралык инженердик-унаалык инфратүзүмдөрү, коопсуз жана таза 

жашоо чөйрөлөрү, калктуу конуштар тутумун туруктуу өнүктүрүү боюнча 

иштелип чыккан сунуштар, табигый жана тарыхый-маданий мурастарды 

сактоо менен байланышта Кыргыз Республикасынын аймагында 

жайгаштыруунун негизги багыттарын жакшыртууну аныктоо саналат.  

 4.3. Жайгаштыруунун башкы схемасында Кыргыз Республикасында 

жайгаштыруунун жана аймактык уюштуруунун мамлекеттик саясаты, 

аймактарды чөлкөмдөргө бөлүштүрүү аныкталат, шааркуруунун маанилүү 

чөлкөм аралык объекттеринин жана өзгөчө жөндөлүүчү аймактардын чек 

араларындагы аймактык жайгаштыруунун өзгөчөлүктөрүнө негиздеме 

берилет,  региондук деңгээлдеги жайгаштыруу боюнча жана аймакты 

уюштуруу саясатын жүргүзүүнүн негизги принциптери аныкталат. 

 4.4. Жайгаштыруунун башкы схемасын жүзөгө ашыруунун биринчи 

кезектеги чаралары мамлекеттин жана анын субъекттеринин 

кызыкчылыктарын эске алуу менен Кыргыз Республикасынын стратегиялык 

социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн артыкчылыктарынын негизинде 

мамлекеттик колдоого муктаж болгон, анын ичинде мигранттарды, чек ара 

аймактарын жайгаштыруу, шааркуруу жана жайгаштыруу багытында атайын 

жана фундаменталдык илимий-изилдөөлөрдү жана долбоорлоо жумуштары 

иштелип чыгат. 

 4.5. Жайгаштыруунун башкы схемасы региондордун жайгаштыруу, 

өндүргүч күчтөрдүн жаратылыш пайдалануу жана аймактык уюштуруу – 



облустардын аймактарын, жаратылышты коргоонун аймактык комплекстүү 

схемаларын, районду пландаштыруунун схемаларын жана долбоорлорун, 

тармактык схемаларды жана инженердик-унаалык инфратүзүмдү, региондор 

аралык жана региондук маанидеги башка документтерди иштеп чыгуу үчүн 

негиз болуп саналат. 

 4.6. Жайгаштыруунун башкы схемасынын жоболору Кыргыз 

Республикасынын аймагындагы шааркуруу ишмердигинин баардык түрлөрү 

үчүн негиз болуп саналат. 

 Региондор аралык, региондук жана жергиликтүү максаттуу 

программаларды жана социалдык-экономикалык өнүктүрүү программаларды 

иштеп чыгуу, жаңы ири эл чарба комплекстерин долбоорлоо, аларды 

кеңейтүү жана кайра конструкциялоо, жаңы шаарларды, курортторду, башка 

маанилүү аймактык объекттерди долбоорлоо жана куруу жайгаштыруунун 

башкы схемасынын негизги жоболорун эске алуу менен жүргүзүлүшү керек. 

 4.7. Кыргыз Республикасынын өндүргүч күчтөрүн жайгаштыруунун, 

жаратылыш пайдалануунун жана аймактык уюштуруунун башкы 

схемасынын курамы, мазмуну жана бекитилүүчү бөлүгү долбоорлоого 

берилген тапшырма менен аныкталат. 

 4.8. Жайгаштыруунун башкы схемасынын негизги жоболору региондук 

саясатты, тармактык максаттуу жана социалдык-экономикалык 

программалардын долбоорлорун иштеп чыгуу үчүн берилет. 

 

5. Жайгаштыруунун, жаратылышты пайдалануунун жана 

өндүргүч күчтөрдү аймактык уюштуруунун региондук схемасы 
 

 5.1. Жайгаштыруунун региондук схемасы экономикалык райондордун, 

жаратылыш-климаттык чөлкөмдөрдүн аймактарында, ден соолукту чыңдоо-

курорттук жана рекреациялык аймактарда, административдик-аймактык 

бөлүнүштөрдүн, ошондой эле чек арага жамаатташ райондордун 

аймактарында иштелип чыгат. 

 5.2. Жайгаштыруунун региондук схемасы иштелип жаткан аймактын 

чектери схеманы долбоорлоого берилген тапшырмада такталат. 

 5.3. Жайгаштыруунун региондук схемасы ресурстук потенциалдын 

жана өнүктүрүүнүн көйгөйлөрүн ачып берген комплекстүү талдоону, 

жайгаштыруу системаларын каржылоонун болжолун жана региондун өзгөчө 

шарттарында аймактык уюштурууну, мамлекеттик, региондор аралык жана 

региондук инженердик-унаалык инфратүзүмдү өнүктүрүү боюнча 

сунуштарды, административдик-аймактык бирдиктин кызыкчылыктарын 

эске алуу менен табигый жана тарыхый-маданий мурастарды сактоону 

камтышы керек. 

 5.4. Жайгаштыруунун региондук схемасында жайгаштыруунун башкы 

схемасынын жоболору конкреттештирилет, региондун жайгаштыруу 

багытындагы мамлекеттик саясаты жана аймакты уюштуруу, 

жайгаштыруудагы саясатты жүргүзүүнүн принциптери жана жергиликтүү 

деңгээлде аймакты уюштуруу аныкталат. 



 5.5. Региондук жайгаштырууну жүзөгө ашыруу боюнча биринчи 

кезектеги чаралар Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык 

көйгөйлөрү менен байланышта долбоорлонуучу региондун жана канатташ 

региондордун социалдык-экономикалык өнүгүүлөрүнүн өзгөчөлүү 

артыкчылыктарын эсепке алуу менен аныкталат. Биринчи кезектеги чаралар 

мамлекеттик, региондук максаттуу жана социалдык-экономикалык 

программаларды, ошондой эле мамлекеттик, региондор аралык жана 

региондук маанидеги шааркуруу жана жайгаштыруу багытындагы илимий 

изилдөөлөрдүн жана долбоорлоо иштеринин тизмегин иштеп чыгууда эске 

алынуучу негизделген комплекстүү сунуштарды камтыйт. 

 5.6. Жайгаштыруунун региондук схемасынын курамында аймакты 

заманбап колдонуу планын, аймакты комплекстүү баалоонун схемасын жана 

долбоорлоо планын камтыган 1:100000 – 1:300000 масштабындагы 

графикалык материалдар иштелип чыгат. 

 Долбоорлоо планында жана аймактарды заманбап колдонуу планында 

тактоо даражасы, долбоорлоо планында жүзөгө ашыруунун биринчи этабын 

көрсөтүү менен, узак мөөнөттүү маселелерге шайкеш келе турган калктуу 

конуштардын системасы, өзгөчө шарттарда колдонулуучу аймактар, 

аймактарды чөлкөмгө бөлүштүрүү, мамлекеттик, региондор аралык жана 

региондук маанидеги инженердик-унаалык инфратүзүмдүн 

коммуникациялары жана башка принципиалдуу долбоорлоо чечимдери 

көрсөтүлөт. 

 5.7. Аймактарды сунушталган функциялык чөлкөмдөөнү негиздөөчү 

жана тактоочу схемалар жана калктуу конуштарды, унаалык жана 

инженердик инфратүзүмдү түзүү, аймакты кооптуу табигый жана 

техногендик жараяндардан коргоо, экологиялык кооптуу жана өзгөчө 

кырдаалдуу райондордо курорттук жана рекреациялык чөлкөмдөрдү, 

корголуучу аймактарды жайгаштыруу менен долбоордук чечимдер 

долбоорлонуучу региондун өзгөчөлүктөрүн көңүлгө алуу менен 

жайгаштыруунун региондук схемасынын курамында тапшырыкчынын 

макулдугу менен иштелип чыгат. 

 5.8. Жайгаштыруунун, жаратылышты пайдалануунун жана өндүргүч 

күчтөрдү аймактык уюштуруунун региондук схемасынын түшүндүрмө 

жазуусу ушул эрежелер топтомунун 5.4-5.6 пункттарынын жана долбоордун 

маселелеринин колдонулушуна карата 2-тиркеменин талаптарын камтуусу 

зарыл. 

 5.9. Жайгаштыруунун региондук схемасынын негизги жоболору 

шааркурууну долбоорлоонун кийинки стадияларында, аткаруу бийлигинин 

органдары тарабынан жайгаштыруу багытындагы жана аймакты 

уюштуруудагы ишмердикти жөндөөдө, ошондой эле долбоорлонуучу 

региондун чегинде шааркуруу ишмердигинин баардык катышуучулары 

тарабынан эске алынат. 

 

6. Жаратылыш коргоонун жана жаратылыш  

пайдалануунун аймактык комплекстүү схемасы 
 



6.1. Жаратылыш коргоонун жана жаратылыш пайдалануунун аймактык 

комплекстүү схемалары өзгөчө экологиялык кырдаалдардын чөлкөмдөрүнүн 

жана экологиялык кырсыктардын чөлкөмдөрүнүн аймактарына, ошондой эле 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарынын жана 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечимдеринин негизинде 

жаратылыш пайдалануунун өзгөчө режиминдеги өзгөчө корголуучу 

жаратылыш аймактарына аткарылат. 

Жаратылыш коргоонун жана жаратылыш пайдалануунун аймактык 

комплекстүү схемалары адам жашоосунун жагымдуу чөйрөсүн түзүү, 

жаратылыш чөйрөсүнүн бузулушунун жана деградацияланышынын алдын 

алуу жана жок кылуу, анын сапаттарын оптималдаштыруу, рационалдуу 

жаратылыш  пайдаланууну  камсыздоо максатында иштелип чыгат.  

6.2. Жаратылыш коргоо иш-чараларын аткаруу, калктуу конуштардын, 

аймактык-өндүрүштүк (агроөнөр жай, гидротехникалык, өнөр жай) 

комплекстеринин, рекреациялык, жаратылышты коргоо жана башка 

аймактардын, айрым калктуу конуштардын, жаратылыш комплекстеринин, 

инженердик жана транспорттук курулмалардын жана коммуникациялардын 

тутумдарын туруктуу өнүктүрүүнүн негизги шарттарынын концепцияларын 

иштеп чыгуу жана аныктоо жаратылыш коргоо жана жаратылыш 

пайдалануунун аймактык комплекстүү схемаларынын сунуштарынын 

негизинде жүзөгө ашырылышы керек. 

6.3. Жаратылыш коргоонун жана жаратылыш пайдалануунун аймактык 

комплекстүү схемаларынын негизги милдети болуп төмөнкүлөр боюнча: 

Кыргыз Республикасынын, анын айрым региондорунун, шаарларынын жана 

калктуу конуштарынын аймактарын экологиялык туруктуу өнүктүрүүнү 

камсыздоо; өндүрүштүн жана калктын өтө көп топтолушунун алдын алуу; 

баалуу табигый ландшафттарды сактоо максатында аймактарды чөлкөмдөргө 

бөлүштүрүү; инженердик-унаалык инфратүзүмдү түзүү; рационалдуу 

жаратылыш пайдаланууну, жаратылыш ресурстарын коргоону жана 

иштетүүнү, ресурс үнөмдөөчү технологияларды жайылтууну жана чарба 

тиричилигинин каалаган түрлөрү үчүн аймактарды пайдаланууда 

чектөөлөрдү белгилөөнү эске алуу менен өнөр жай, агрө өнөр жай жана 

коммуналдык объекттерди жайгаштыруу боюнча илимий негизделген 

сунуштарды жана рекомендацияларды иштеп чыгуу болуп саналат. 

6.4. Жаратылыш коргоонун жана жаратылыш пайдалануунун аймактык 

комплекстүү схемаларынын курамы жана мазмуну долбоорлоо объектисинин 

конкреттүү өзгөчөлүктөрүнө карата долбоорлоо тапшырмасы менен 

аныкталат. 

6.5. Жаратылыш коргоонун жана жаратылыш пайдалануунун аймактык 

комплекстүү схемасы табигый чөйрөнүн учурдагы экологиялык абалын, 

калкты жайгаштырууну жана өндүрүш күчтөрүн аймактык уюштурууну, 

инфрастүзүмүнүн абалын, турмуш-тиричилигинин шарттарын, табигый жана 

тарыхый-маданий комплекстерин, жашоо чөйрөнү түзгөн башкаларды 

анализдөөнү жана баалоону, ошондой эле төмөнкүлөр боюнча сунуштарды  

камтышы керек: 

- региондун бөтөнчүлүктөрүн, көйгөйлүү ареалдарынын жана 

кырдаалдарынын бар экендигин, курчап турган чөйрөнүн ири масштабдуу 



маселелерин эске алуу менен аймактардын функциялык-пландаштыруу 

түзүмүн өнүктүрүү жана түзүү, чөлкөмдөргө бөлүштүрүү  боюнча; 

- рационалдуу жер пайдалануу,  жаратылышы коргоо, ресурс үнөмдөө, 

аймактарды коркунучтуу  жаратылыш жана техногендик процесстерден жана 

кубулуштардын инженердик коргоо боюнча; 

- долбоорлонуучу аймакта рационалдуу жаратылыш пайдаланууну, 

калкты жайгаштыруунун жана өндүргүч күчтөрүн аймактык уюштурууну 

эске алуу менен шаарларды, башка калктуу конуштарды жана алардын 

тутумдарын туруктуу өнүктүрүүнү камсыздоо боюнча; 

- жашоо чөйрөнү оңдоо боюнча; 

- курчап турган чөйрөнүн болгон бузууларын жок кылууну эске алуу 

менен, инженердик-транспорттук, өндүрүштүк жана социалдык 

инфратүзүмдөрдү түзүү боюнча; 

- тарыхый-маданий мурасты, баалуу табигый ландшафттарды жана 

башка корголуучу аймактарды сактоо боюнча; 

- курчап турган чөйрөнү оңдоо, жаратылыш ресурстарын коргоо жана 

рационалдуу пайдалануу боюнча приоритеттүү чаралар, ошондой эле өзгөчө 

кырдаалдардын алдын алуу чаралары боюнча. 

 

7. Районду пландаштыруу схемасы 
 

7.1. Районду пландаштыруу схемасы областтын же райондун аймагына 

иштелип чыгат. 

7.2. Районду пландаштыруу схемасынын негизги милдеттери болуп 

аймакты рационалдуу пландаштырууну уюштуруу жана калкты 

жайгаштыруунун, элдик чарба комплексин өнүктүрүүнүн жана 

жакшыртуунун, аймактардын жер, сырьѐ, эмгек жана башка ресурстарын 

натыйжалуу жана комплекстүү пайдаланууда жаратылыш пайдалануунун 

оптималдуу шарттарын камсыз кылган социалдык, инженердик-унаалык 

жана өндүрүштүк инфратүзүмдөрдү түзүүнү иштеп чыгуу болуп саналат.  

7.3. Районду пландаштыруу схемасы аймактарды социалдык-

экономикалык өнүктүрүү менен байланышта келечекте узак мөөнөттүү 

чөлкөмдөргө бөлүштүрүүнү божомолдоо; шааркуруу ишмердүүлүк 

чөйрөсүндөгү  мамлекеттик, региондук кызыкчылыктарды жана жергиликтүү 

өз алдынча башкаруулардын кызыкчылыктарын жөнгө салуу максатында 

иштелип чыгат, аларды ишке ашыруу ушул деңгээлде өз ара макулдашылган 

чечимдерди кабыл алууну жана биргелешип инвестициялоону талап кылат. 

7.4. Районду пландаштыруу схемасынын курамында төмөнкү маселелер 

чечилет: 

- өлкөдөгү жана региондогу долбоорлоо объектисинин жайгашкан ордун 

эске алуу менен табигый, инженердик-курулуш, медициналык-географиялык, 

социалдык-экономикалык, пландаштыруу, инфратүзүмдүк, экологиялык, 

этномаданий жана башка шарттарын комплекстүү баалоонун; 

- шааркуруу жана экологиялык кырдаалдардын өзгөрүшүн 

божомолдоонун; 

- социалдык-экономикалык өнүктүрүүнү божомолдоонун; 



- аймактарды функциялык дайындалышы, пайдалануу түрлөрү боюнча 

чөлкөмдөргө бөлүштүрүүнүн, ошондой эле мамлекеттик, региондук жана 

жергиликтүү кызыкчылыктарды эске алуу менен жер пайдалануу түзүмүн 

өзгөртүү боюнча сунуштар; 

- жайгаштырууну уюштуруунун жана жакшыртуунун, өндүргүч 

күчтөрдү аймактарда уюштуруунун, калктын айыл аралык тейлөө, рекреация 

жана туризм тутумун түзүүнүн, табигый, тарыхый жана маданий 

эстеликтерди, атактуу жерлерди, тарыхый шаарларды жана башка калктуу 

конуштарды сактоо маселелерин камтыган аймактарды пландаштырууну 

уюштуруу, аймакты пландуу уюштуруу боюнча сунуштар кабыл алынган 

чечимдердин шааркуруу негиздемелерин камтыган варианттардын негизинде 

иштелип чыгышы керек; 

- ири инфратүзүмдүк объекттерди, курулмаларды жайгаштыруунун 

варианттарын жана инженердик-унаалык коммуникациялардын 

трассаларынын багыттарын иштеп чыгуу менен долбоорлонуучу региондун 

айыл аралык инженердик-унаалык инфратүзүмүн жакшыртуу; 

- аймактарды коркунучтуу табигый жана техногендик процесстерден 

жана кубулуштардан инженердик коргоонун, экологиялык жана башка 

өзгөчө кырдаалдардын жана катастрофалардын кесепеттеринин алдын алуу 

жана жоюу боюнча; 

- шааркуруу саясатын жана элдик чарба комплексинин түзүмүн кайра 

курууну ишке ашырууга карата жаңыча мамиле кылууларды эске алуу менен 

региондун курулуш комплексин өнүктүрүүнүн жана жакшыртуунун; 

- курчап турган чөйрөнү коргоонун; 

- өндүргүч күчтөрүн жайгаштыруу, аймактарда уюштуруу, инженердик-

унаалык жана социалдык инфратүзүмдөрдү жакшыртуунун, аймактарды 

экологиялык оңдоонун приоритеттүү милдеттерин ишке ашыруу боюнча 

биринчи кезектеги иш-чараларды ишке ашыруунун; 

- инвестициялардын  түзүмү, көлөмү жана мүмкүн болгон каржылоо 

булактары боюнча болжолдуу көрсөткүчтөрдүн; 

- адамдын ден соолугуна  жана жашоо чөйрөсүнө таасир этүүчү 

булактар болгон, объекттердин жана өндүрүштөрдүн коопсуздугунун.   

7.5. Районду пландаштыруу схемасынын негизги графикалык 

материалдары: 

- аймакты комплекстүү баалоо схемасы, аймакты учурда пайдалануу 

планы (таяныч план) жана башкы план 1:100000-1:50000 масштабында 

аткарылат; 

- аймактарды чөлкөмдөргө бөлүштүрүү схемалары; 

- инженердик-унаалык коммуникациялардын схемалары; 

- аймактарды коркунучтуу табигый жана техногендик таасирлерден 

коргоо схемасы тапшырыкчы менен макулдашуучу боюнча иштеп чыгуучу 

тарабынан аныкталуучу масштабда аткарылат. 

Негизги графикалык материалдардын масштабы жана курамы иштеп 

чыгуу объектисинин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен тапшырыкчы 

тарабынан такталат. 



Районду пландаштыруу схемасынын курамында долбоорлоо чечимдерин 

негиздеген айрым фрагменттер жана кошумча схемалары, курамы, мазмуну, 

масштабы иштелип чыгат, алар долбоорлоо тапшырмасы менен аныкталат.  

7.6. Аймакты комплекстүү баалоо  схемасында төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

- пайдалуу кен казып алуу жайларынын, суу каптоо чөлкөмдөрүнүн, 

тышкы чөйрөнүн булганган чөлкөмдөрүнүн аянттарынын чектери; 

- аймактын шаар курулушуна жана чарбалык өздөштүрүүсүн чектөөгө 

таасир эткен жана табигый-климаттык, геологиялык, инженердик-курулуш 

жана районду пландаштыруу шарттарын мүнөздөгөн ыңгайлуу эмес 

геологиялык, гидрогеологиялык, атмосфералык жана башка процесстердин 

(жер титирөө, көчкүлөр, ташкындоолор, эрозия, экстремалдуу жаан-

чачындар ж.б.) тилкелери. 

Аймакты комплекстүү баалоо схемасында табигый жана техногендик 

шарттар боюнча, анын ичинде санитардык-гигиеналык жана инженердик-

геологиялык шарттар боюнча жарандык-турак жай жана өндүрүштүк 

курулуш үчүн ыңгайлуу эмес жана чектелген ыңгайлуу чөлкөмдөрү 

белгиленет. 

7.7. Районду пландаштыруу схемасына түшүндүрмө жазуулар 7.2-7.6 

кичи пункттарында жана ушул эрежелер топтомунун 10-тиркемесинде 

саналган сунуштардын жана чечимдердин негиздемелерин камтышы керек. 

7.8. Районду пландаштыруу схемасынын милдеттүү (бекитилүүчү) 

тиркемесине шаалардын шаарга жанаша жайгашкан чөлкөмдөрүнүн чектери, 

ошондой эле төмөнкүлөр боюнча принципиалдуу долбоорлоо сунуштары 

кирет:  

- жайгаштыруу; 

- аймактарды чөлкөмдөргө бөлүштүрүү; 

- айылдар аралык инженердик-унаалык инфратүзүмдү өнүктүрүү; 

- аймактарды коркунучтуу табигый жана техногендик процесстерден 

коргоо жана курчап турган чөйрөнү оңдоо;  

- районду пландаштыруу схемасын ишке ашыруунун биринчи кезектеги 

иш-чараларынын тизмеги. 

 

8. Шаардын жана калктуу конуштун башкы планы 
 

8.1. Шаардын жана калктуу конуштун башкы планы калктын 

кызыкчылыктарын жана төмөнкү мамлекеттик милдеттерди эске алуу менен 

аныктоочу негизги юридикалык шааркуруу документи болуп саналат: 

- шаардын, башка калктуу конуштун аймактарын өнүктүрүү багыттарын 

жана чектерин ; 

- аймактардын функциялык дайындалышын жана курулуштук 

чөлкөмдөргө бөлүштүрүүнүн; 

- жерлерди менчик түрлөрүнө карата бөлүштүрүлүшүн; 

төмөнкүлөр боюнча принципиалдуу чечимдерди: 

- жалпы шаардык маанидеги объекттерди жайгаштыруу; 

- транспорттук тейлөө; 

- инженердик жабдуу жана абаттоо; 



- аймактарды коркунучтуу табигый жана техногендик процесстерден 

коргоо; 

- табигый жана тарыхый-маданий мурасты коргоо; 

- аймактарды өздөштүрүүнүн кезектүүлүгү. 

8.2. Башкы пландар эки баскычта иштелип чыгат: 

- башкы пландын концепциясы; 

- шаардын жана калктуу конуштун башкы планы (башкы план). 

8.3. Концепция узак мөөнөттүү стратегияны жана алардын чарбасын 

өнүктүрүү этаптарын аныктоо, ошондой эле экономикалык, экологиялык 

жана шааркуруу шарттарын комплекстүү анализдөөнүн негизинде аймактын 

ресурстук потенциалынан жана  рационалдуу жаратылыш пайдалануудан 

улам  функциялык-пландаштырууну уюштуруу максатында шаардын 

аймагына жана анын шаарга жанаша жайгашкан чөлкөмүнө иштелип чыгат. 

Концепция шаардын жана калктуу конуштун чегинин долбоорун иштеп 

чыгуу үчүн негиз болуп саналат. 

8.4. Түшүндүрмө жазууда маалымдар, ошондой эле шаардын  жана анын 

шаарга жанаша жайгашкан чөлкөмүнүн, башка калктуу конуштун ресурстук 

мүмкүндүктөрү, калктын саны жана түзүмү, шаар түзүү базасынын жаңы 

объекттерин жайгаштыруу, турак жай, маданий-тиричилик жана 

коммуналдык курулуштун түзүмү жана көлөмдөрү жана бул үчүн зарыл 

аймактар, курулуш базасын өнүктүрүү, калктын эс алуусун уюштуруу, 

туризмди өнүктүрүү, суу   жана электр менен камсыздоонун булактары, суу 

бөлүштүрүүнүн мүмкүндүктөрү, транспорттук жана инженердик 

инфратүзүмдөрдүн негизги принциптери жөнүндө маалымдар келтирилет. 

Түшүндүрмө жазууда аймакты өнүктүрүү варианттарынын, ошондой эле 

шаарды, башка калктуу конушту өнүктүрүү жана аймагын уюштуруу 

этаптарынын шааркуруу жана социалдык-экономикалык негиздемеси 

берилет; долбоорду ишке ашырууда мүмкүн болуучу кесепеттери бааланат. 

8.5. Концепциянын бекитилүүчү бөлүгүнө төмөнкүлөр кирет: 

- шаардын, калктуу конуштун аймактарын максаттык пайдаланышы 

жана аны өнүктүрүү этаптары боюнча сунуштар; 

- шаардын, кыштактын чегин жана шаарга жанаша жайгашкан 

чөлкөмдөрдүн чектерин,  мамлекеттик, муниципалдык, жеке жана башка 

менчик формалардагы аймактардыаныктоо боюнча сунуштар; 

- шаардын, башка калктуу конуштун жана алардын шаарга жанаша 

жайгашкан чөлкөмдөрүнүн инженердик-унаалык инфратүзүмүн өнүктүрүү 

багыттарынын принципиалдуу чечимдери. 

8.6. Башкы план шаардын, калктуу конуштун чектериндеги аймакка 

иштелип чыгат жана 15–25 жылга чыныгы мүмкүнчүлүктөрдү эске алуу 

менен шаардын, башка калктуу конушту, аймагын түзүүнүн, социалдык 

чөйрөдөгү жалпы шаардык, жалпы кыштактык объекттерди жайгаштырууну, 

инженердик жана транспорттук тутумдарды өнүктүрүүнүн негизги 

багыттарын, табигый жана тарыхый мурасты сактоо боюнча иш-чараларды, 

аймактарды өздөштүрүүнүн жана куруунун кезектүүлүгүн аныктайт. 

Шаарды жана ага жанаша жайгашкан чөлкөмдү социалдык-

экономикалык өнүктүрүү маселелери башкы пландын концепциясынын же 

шаарга жанаша жайгашкан чөлкөмдү пландаштыруу долбоорунун 



материалдары боюнча чечилет,  эгер алар аткарылбаган болсо,башкы 

пландын курамында иштелип чыгат. 

8.7. Калкынын эсептик саны 10 миңге чейинки адам болгон шаарлар 

жана башка калктуу конуштар үчүн башкы пландар шаардын, башка калктуу 

конуштун бүткүл аймагына же биринчи кезектеги курулуш райондоруна 

деталдуу пландаштыруу долбоорлору менен бириктирилип иштелип чыгышы 

мүмкүн. Башкы план менен шаардын, башка калктуу конуштун бүткүл 

аймагынын толук долбоорлоо планы бириктирилген учурда башкы пландын 

чиймелери масштабы жана мазмуну боюнча ушул эрежелер топтомуна 

ылайык кабыл алынат. 

8.8. Аймакты комплекстүү баалоо схемасында төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

- пайдалуу кен казуулар  жаткан аймактын чектери; 

- табигый жана техногендик шарттары боюнча курулуш үчүн ар түрдүү 

деңгээлде ылайыктуу эмес болгон аймактар; 

- санитардык-коргоо, коргоо жана күзөт чөлкөмдөрү (ишканалардын, 

курорттордун, көлмөлөрдүн, инженердик жана транспорттук курулмалардын, 

коммуникациялардын ж.б.); 

- аэропорттордун райондорунда, мүмкүн боло турган табигый жана 

техногендик катастрофалардын райондорунда курулушту чектөө 

чөлкөмдөрү; 

- көп дуулдаган, вибрация, электромагниттик нурлануулар чөлкөмдөрү; 

- радиациялык булгануунун; 

- курчап турган чөйрөдө экологиялык бузуулар бар чөлкөмдөр; 

- курулуштун баардык түрлөрүн жайгаштырууга таасир этүүчү 

чектөөлөрдүн башка чөлкөмдөрү. 

Татаал инженердик-геологиялык шарттар бар болгондо схема 

инженердик-геологиялык жана гидрологиялык карталар менен, ал эми жер 

титирөө 8 же андан ашык балл болгондо микросейсмикалык райондоштуруу 

карталары менен толукталат. Деңиз деңгээлинен 2000 м бийиктиктеги 

райондордо жайгашкан калктуу конуштар үчүн схемада радиациялык-

жылуулук режимин, шамал режимин жана геокордиологиялык процесстерди 

баалоо маалымдары кошумча көрсөтүлөт. 

8.9. Транспорттун схемасында төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

- тышкы транспорттун аймактары жана курулмалары (темир жолдор 

жана станциялар, аэропорттор, көпүрөлөр, жолдогу өткөргүчтөр, тоннелдер 

ж.б.); 

- көчө-жол тармагынын классификациясы; 

- көчөдөн тышкаркы жана жер үстүндөгү рельстик коомдук 

транспортунун трассалары жана курулмалары; 

- автобус-троллейбус туруктарын жайгаштыруу; 

- ири гараждарды жана жеңил унааларынын туруктарын жайгаштыруу. 

8.10. Аймакты инженердик жабдуу жана инженердик даярдоо 

схемасында төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

- аймакты инженердик жабдуунун башкы курулмалары; 

- магистралдык түтүктөр  (суу түтүгү, каналдаштыруу, жылуулук менен 

камсыздоо, газ менен камсыздоо, жаан-чачынды каналдаштыруу, тазаланган 

ачын суулардын чыгаруу жайлары, жогорку вольттуу электр тогун өткөрүү 



линиялары, байланыштын негизги объекттери, электр жана аз ток өткөрүүчү 

түзүлүштөр); 

- бир топ көлөмдө топурак төгүүнү же алууну, дренаждоону талап 

кылган  аймактардын тилкелери; 

- шаардык гидротехникалык курулмалар; 

- жөнгө салына, тазалана, түбү тереңдетиле, түтүктөргө коѐ бериле 

турган өзөндөрдүн жана башка көлмөлөрдүн тилкелери; 

- бузулган аймактарды  кайра культивациялоо боюнча иш-чаралар. 

Инженердик камсыздоонун комплекстүү схемасында графикалык 

маалымат көп болсо, өзүнчө схемаларды иштеп чыгууга жол берилет. 

8.11. Башкы пландын курамында кошумча схемалар иштелип чыгышы 

мүмкүн, алардын курамы, мазмуну жана масштабы долбоорлоо тапшырмасы 

менен аныкталат. 

8.12. Башкы планга түшүндүрмө жазуу ушул эрежелер топтомунун 8.10-

8.14 кичи пункттарында жана 11-тиркемесинде саналган маалымды камтышы 

керек. 

8.13. Башкы план шаардагы жүргүнчүлөр транспортунун жана жол 

курулушунун баардык түрлөрүн өнүктүрүүнүн комплекстүү схемаларын, суу 

менен камсыздоонун, каналдаштыруунун, жылуулук менен камсыздоонун 

башкы схемаларын жана башка адистештирилген схемаларды жана 

долбоорлорду иштеп чыгуу үчүн негиздеме болуп саналат.  

8.14. Башкы пландын милдеттүү бекитилүүчү бөлүгүнө төмөнкүлөр 

кирет: 

- аймактарды функциялык чөлкөмдөргө бөлүштүрүү; 

- аймактарды курулуштук чөлкөмдөргө бөлүштүрүү (кабаттуулугу жана 

курулуштун жыштыгы боюнча); 

- мамлекеттик, муниципалдык, жеке жана башка менчик формадагы 

жерлердин чектери; 

- шаардын чегинин келечектүү өнүгүүсү. 

 

9. Шаардын, калктуу конуштун чегинин долбоору 
 

9.1. Шаардын, калктуу конуштун чегинин долбоору калктуу конуштун 

аймагынын өлчөмдөрүн жана чектерин белгилөө, аларды жеринде бекитүүнү 

чыгаруу максатында иштелип чыгат. 

9.2. Шаардын, калктуу конуштун чегинин долбоорун иштеп чыгуу 

боюнча иштерди жүргүзүү үчүн негиздеме болуп аларга шаардын, башка 

калктуу конуштун чектерин белгилөө жана өзгөртүү укугу берилген, 

административдик-аймактык түзүлүштүн статусуна ээ болгон тийиштүү 

мамлекеттик бийлик органдарынын жана  жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын чечими саналат. 

9.3. Шаардын жана калктуу конуштун чегинин долбоору шаардын, 

башка калктуу конуштун, айылдагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органынын аймагына бекитилген районду пландаштыруу долбооруна, башкы 

планына, калктуу конуштун жана жанаша жайгашкан жерлердин аймагында 



колдонулган башка шааркуруу жана жерге жайгаштыруу документтерине  

ылайык иштелип чыгат. 
Эскертүү: Айылдагы калктуу конуштун чегинин долбору анын башкы планынын же 

айылдагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аймагынын башкы планынын 

курамында иштелип чыгат. 

9.4. Шаардын, кыштактын чегинин долбоору иштеп чыгууда 

шаарлардагы, кыштактардагы жана айылдардагы калктуу конуштардын 

жерлеринин курамы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 

иштелип чыгат. 

9.5. Шаардын, калктуу конуштун чегинин долбоору ушул эрежелер 

топтомунун 9.6-9.8 кичи пункттарында көрсөтүлгөн графикалык жана 

тексттик материалдардын курамында аткарылат. 

9.6. Шаардын, кыштактын чегин долбоорлоо планы аймактын аянтына 

жараша 1:2000, 1:5000 же 1:25000 масштабында аткарылат. 

Планда төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

калктуу конуштун юридикалык жактан аныкталган учурдагы, эгер ал 

жок болсо, калктуу конуштун түзүлгөн чек арасы; 

калктуу конуштагы жерлерди алардын категориялары, негизги жер 

пайдалануулар, аларды пайдалануу түрлөрү боюнча учурда пайдаланышы; 

категориялары, жер пайдалануулар, аларды пайдалануу түрлөрү боюнча 

калктуу конуштагы аймакка киргизилүүчү жерлер; 

шаардын, башка калктуу конуштун, айылдагы жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу аймагынын бекитилген башкы планынын, колдонуудагы башка 

шааркуруу документтеринин долбоорлоо чечимдери, калктуу конуштун 

чегин аныктоого жана өзгөртүүгө таасир этүүчү башка чечимдер; 

долбоорлонуучу шаардын чеги жана калктуу конуштун чеги; 

аймактардын аянттарын учурдагы чек арада, калктуу конуштун 

курамына жерлердин категориялары, жер пайдалануулар, аларды пайдалануу 

түрлөрү боюнча киргизилүүчү аймактардын аянттарын өзүнчө көрсөтүү 

менен калктуу конуштун жерлерин экспликациялоо; калктуу конуш менен 

аралаш жайгашкан жер пайдалануучулардын, жер ээлеринин, жерлердин 

менчик ээлеринин толук аты-жөнү. 

9.7. Калктуу конуштун жерлерине жанаша жайгашкан 

административдик-аймактык түзүлүштүн схемасы 1:25000 же 1:50000 

масштабында аткарылат. 

Чийме зарыл болгондо тапшырмага ылайык башкаруу жана жөнгө салуу 

үчүн иштелип чыгат.  

9.8. Түшүндүрмө жазуу төмөнкүлөрдү камтышы керек: 

- калктуу конуштун учурдагы чеги жана анын жерлерин заманбап 

пайдалануу жөнүндө категориялар, жер пайдалануулар, пайдалануу түрлөрү 

боюнча(таблица формасында келтирилген) маалымдар; 

- шаардын, калктуу конуштун, айылдагы жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу аймагынын бекитилген башкы планынын, колдонуудагы башка 

шааркуруу документтеринин долбоорлоо чечимдери; 

- мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдарынын калктуу конуштун аймагын өнүктүрүү бөлүгүндөгү 

чечимдери; 



- алардын категориялары, жер пайдалануулар, пайдалануу түрлөрү 

боюнча таблица формасында  маалыматтар менен жерлерди калктуу 

конуштун аймагына киргизүү (чыгаруу) жөнүндө долбоорлоо чечимдеринин 

негиздемелери. 

Шаардын, калктуу конуштун чегине киргизилүүчү калктуу конуштар 

боюнча төмөнкү маалыматтар келтирилет: 

- шаардан, калктуу конуштан аралык жөнүндө, өнөр жай 

ишканаларынын жана социалдык-маданий мекемелердин тизмеги; 

- калктын саны, анын ичинде, шаардын, башка калктуу конуштун 

ишканаларында жана мекемелеринде иштеген жумушчулардын жана 

кызматкерлердин саны; 

- турак жай фондунун көлөмдөрү жөнүндө маалыматтар, аны 

кабаттуулугу, дубалдардын материалдары, менчик түрлөрү, абаттоо, 

инженердик жабдуу тутумдарынын абалы боюнча бөлүштүрүлүшү; 

- шаардын, калктуу конуштун чегинин долбоору боюнча шаардын, 

башка калктуу конуштун жерлеринин алардын категориялары жана жер 

пайдалуулары боюнча жыйнакталган балансы (таблица түрүндө); 

- долбоордогу шаардын, калктуу конуштун чегин баяндоо; 

- шаардын, калктуу конуштун чегинин долбоорун кароо жана 

макулдашуу боюнча документтер. 
Эскертүү: 

1. Шаардын, калктуу конуштун чегин жеринде аныктоо тийиштүү уруксааттамасы 

бар уюмдар тарабынан жүргүзүлөт. 

2. Жеринде аныкталган чекти кабыл алуу курамында алардын жерлери калктуу 

конуштардын, тийиштүү архитектура жана шааркуруу органдарынын, жер ресурстары 

жана жерге жайгаштыруу боюнча комитеттердин аймактарына кирүүчү калктуу конуштун 

жана райондордун аткаруу бийлик органдарынын өкүлдөрү бар атайын түзүлгөн комиссия 

тарабынан жүргүзүлөт. 

3. Кабыл алуу жыйынтыктары шаардын жана калктуу конуштун чегинин, ошондой 

эле айылдагы калктуу конуштун чектеринин паспорту менен таризделет.  

 

10. Айылдык аймактын башкы планы 

 
10.1. Айыл аймагынын башкы планы аймакты натыйжалуу функциялык 

пайдалануу, айылдык аймактагы ведомство карамагындагы баардык калктуу 

конуштарды камтыган калктын турмуш-тиричилик чөйрөсүн уюштуруунун 

экологиялык, социалдык, чарба, жер жана эстетикалык маселелерин, 

ошондой эле аларга өз ара байланышкан турак жай, өндүрүштүк жана башка 

дайындалыштагы түзүлүштөрдү чечүү максатында иштелип чыгат. 
Эскертүү – Айылдык аймакка бир калктуу конуш ведомство карамагында турса, 

башкы план анда анын тургундары эмгектенишкен же алардын эмгектенүүлөрүнүн 

негизги жайлары жайгашкан айыл чарба багытындагы ишкананын (ишканалардын) 

аймагын камтыйт. 

10.2. Айылдык аймактын башкы планында жергиликтүү жана региондун 

кызыкчылыктарынан улам келип чыгуучу долбоордогу  аймакты 

комплекстүү өнүктүрүүгө тиешелүү болгон районду пландаштыруу 

долбоорунун, башка шааркуруу жана жерге жайгаштыруу документтеринин, 

мамлекеттик бийлик органдарынын жана  жергиликтүү өз алдынча башкаруу 



органдарынын чечимдеринин принципиалдуу жоболору такташтырылат жана 

өнүктүрүлөт. 

10.3. Калктуу конуштун аткаруу органдарынын аймактык башкы планы 

жакынкы 15-25 жылга төмөнкүлөр боюнча приоритеттик жана кадам боюнча 

стратегияны аныктоочу юридикалык документ болуп саналат: 

- калктуу конуштардын өндүрүштүк база, транспорттук 

коммуникациялар, социалдык жана инженердик инфратүзүмү тутумун 

уюштуруу; 

- калктуу конуштардын, айрым турак жай, өндүрүштүк жана башка 

дайындалыштагы түзүлүштөрдүн аймактарын жана архитектуралык-

пландаштыруу түзүмдөрүн өнүктүрүү, алардын чек араларын аныктоо; 

- функциялык чөлкөмдөрдүн аткарылышы боюнча шааркуруу 

талаптарын жана аларды куруу эрежелерин ишке ашыруу. 
Эскертүү – Аймактардын администрациялык чек араларын кайра карап чыгуу зарыл 

болсо жана районду пландаштыруу схемасында тийиштүү сунуштар жок болсо, алар 

калктуу конуштардын аткаруу органдарынын аймагынын башкы планы менен аныкталат. 

10.4. Айылдагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын башкы 

планы  

- айылдагы калктуу конуштардын жана башка функциялык 

чөлкөмдөрдүн (зарыл болгондо) башкы пландарын, айылдагы калктуу 

конуштардын чегин долбоорлорун, функциялык чөлкөмдөргө 

бөлүштүрүүнүн курулуш, фермердик чарбалардын тилкелеринин 

долбоорлорунун, аймакты инженердик жабдуунун  жана  абаттоонун 

долбоорлорун иштеп чыгуу үчүн негиздемеси болуп саналат; 

- бийлик органдары тарабынан кабыл алынуучу жана аймактын шаар 

курулушун жана чарбасын өнүктүрүү, приоритеттүү иш-чараларды 

финансылык, ресурстук, уюштуруучулук жана укуктук камсыздоо, 

шааркуруу ишмердүүлүгүн башка жөнгө салуу боюнча чечимдерди 

башкаруунун негиздемеси. 

10.5. Айылдык аймактын башкы планы ушул эрежелер топтомунун 

10.6.-10.9 кичи пункттарында көрсөтүлгөн материалдардын курамында 

иштелип чыгат. 

10.6. Айылдык аймакты жайгаштыруу схемасы 1:10000, 1:25000 же 

1:50000 масштабында аткарылат. Схемада аймактын долбоордук чек 

аралары; анда жайгашкан айыл чарба жана башка ишканаларынын 

аймактары; калктуу конуштар жана долбоорлонуучу аймакка: айылдык 

аймактын администрациялык борборуна жана ага таандык калктуу 

конуштарга  таасир этүүчү функциялык чөлкөмдөр; айыл аралык 

транспорттук жана инженердик коммуникациялар жана объекттер 

көрсөтүлөт. 

10.7. Аймакты учурда пайдалануу планы 1:5000 же 1:2000 масштабында 

аткарылат. 

Планда төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

- калктуу конуштардын жана функциялык чөлкөмдөрдүн түзүлгөн 

кырдаалы жана пландаштыруу түзүмү; 

- негизги жер ээлери жана жер пайдалануучулар алардын жер 

пайдалануу категориялары жана менчик түрлөрү боюнча; 



- жаңы курулуштун жана чарбалык пайдалануунун баардык түрлөрү 

үчүн жерлердин таризделип бөлүп берүүлөрүнүн чектери; 

- пайдалуу кен байлыктары жаткан жайлардын чектери; 

- бекитилген шааркуруу жана жерге жайгаштыруу документтери менен  

караштырылган аймактардагы резервдер; 

- транспорттук жана инженердик коммуникациялар жана курулмалар, 

коммуналдык чарба объекттери, табигый, тарыхый жана маданий эстеликтер, 

башка ландшафтык жана архитектуралык ажайып жайлар, аларды визуалдуу 

кабыл алуунун негизги багыттары; 

- экологиялык кырсык, адамдын ден соолугуна  жана жашоо чөйрөсүнө 

таасир этүүчү булактар болгон санитардык зыяндуулук булактары жана 

чөлкөмдөрү, объекттердин жана өндүрүштөрдүн санитардык-коргоо 

зоналары; 

- бузулган ландшафтын калыбына келтирүүгө муктаж болгон аймактар; 

- күзөт жана коргоо чөлкөмдөрү, жөнгө салуучу курулуш чөлкөмдөрү. 

10.8. Башкы план (негизги чийме) 1:5000 же 1:2000 масштабында 

аткарылат. 

Башкы планда калктуу конуштардын долбоорлоо чектери жана 

төмөнкүлөр боюнча сунуштар көрсөтүлөт: 

- калктуу конуштардын, өзүнчө жайгашкан турак, өндүрүштүк жана 

башка дайындалыштагы түзүлүштөрдүн  функцияларын өнүктүрүү, сактоо, 

кээ бир учурларда (экологиялык, санитардык-гигиеналык талаптарга ылайык, 

ошондой эле адамдардын турмуш-тиричилигинин коопсуздук жайларынын 

талаптарына ылайык жабууда же кайрадан базалаштырууда) токтотуу; 

- айыл чарбаны жана башка өндүрүштү уюштуруу; 

- аймактарды жана калктуу конуштарды функциялык чөлкөмдөргө 

бөлүштүрүү; 

- жаратылыш  коргоо чөлкөмдөрүнүн, жердин үстүндөгү ичүүчү суу 

менен камсыздоонун коргоо чөлкөмдөрү, тарыхый жана маданий эстеликтер; 

- транспорттук жана жөө жүргүнчүлөр байланыштарын өнүктүрүү, 

архитектуралык-пландаштыруу түзүмдөрү, айрым турак жай, өндүрүштүк 

жана билим берүү дайындалыштагы функциялык чөлкөмдөргө бөлүштүрүү; 

 - тейлөөнүн, инженердик жабдуулардын коммуникацияларын жана 

курулмаларын долбоорлоо объекттерин, коммуналдык чарба жана аймакты 

инженердик коргоо объекттерин жайгаштыруу; долбоорлонуучу токой 

коргоо тилкелери, токой өстүрүү, бузулган ландшафттарды калыбына 

келтирүү. 

10.9. Кыскача түшүндүрмө жазуу ушул эрежелер топтомунун 10.5-10.8 

кичи пункттарында көрсөтүлгөн маселелерди жана долбоордун техникалык-

экономикалык көрсөткүчтөрүн ачып берет. 

10.10. Долбоордун бекитилүүчү бөлүгүнө төмөнкүлөр кирет: 

долбоордогу чек аралар, айылдык аймактардын жана калктуу конуштардын 

аймактарын функциялык жана курулуштук чөлкөмдөргө бөлүштүрүү, 

калктуу конуштардын, турак жай, өндүрүштүк жана башка дайындалыштагы 

уюштуруулардын архитектуралык-пландаштыруу түзүмү, инженердик-

транспорттук инфратүзүм, суу менен камсыздоо булактарынын, табигый, 

тарыхый жана маданий эстеликтеринин коргоо чөлкөмдөрүнүн чектери, 



биринчи кезектеги курулуш объекттеринин тизмеги боюнча сунуштар, 

ошондой эле курулуш эрежелери. 

 

11. Деталдуу пландаштыруу долбоору 
 

11.1. Деталдуу пландаштыруу долбоору шаарлардын жана калктуу 

конуштардын айрым бөлүктөрүнө, зарыл болгондо – кичи шаардын жана 

шаардагы калктуу конуштун бүткүл аймагына иштелип чыгат (мында 

деталдуу пландаштыруу долбоору башкы план менен айкаштырылат). 

Деталдуу пландаштыруу долбоору шаарлардын жана калктуу конуштардын 

аймагында жайгашкан турак жай, өнөр жай, тарыхый, рекреациялык жана 

башка функциялык чөлкөмдөргө иштелип чыгат. 

11.2. Деталдуу пландаштыруу долбоору юридикалык шааркуруу 

документи болуп саналат жана төмөнкүлөрдү аныктайт: 

- кызыл жана башка сызыктар курулушту жөнгө салуу жана жерлерди 

пайдалануу чектерин аныктайт ; аймакты инженердик даярдоо, абаттоо жана 

курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча иш-чараларды; аймактарды 

функциялык жана курулуштук чөлкөмдөргө бөлүштүрүүнү; 

- мамлекеттик, муниципалдык, жеке жана башка менчик 

формаларындагы аймактардын чектерин; 

- калкты маданий-тиричилик жана коммуналдык тейлөө объекттеринин 

социалдык керектүү курамын жана жайгаштырууну; 

- транспорттук тейлөөнү уюштуруу; магистралдык инженердик 

коммуникациялардын трассалары; 

- көчөлөрдүн кесилиш профилдерин. 

Деталдуу пландаштыруу долбоорунда курулуштун көлөмдүк-мейкиндик 

жана архитектуралык-көркөм чечими, тарыхый жана маданий эстеликтерин 

коргоо чөлкөмдөрүн пайдалануу режими боюнча сунуштар иштелип чыгат. 

Деталдуу пландаштыруунун бекитилген долбоору кээ бир тилкелердин 

курулуш долбоорлорун, транспорттук магистралдардын жана түйүндөрдүн, 

кичи райондордон тышкаркы инженердик тармактарды жана курулмаларды 

иштеп чыгуу үчүн негиз болуп саналат.  

11.3. Деталдуу пландаштыруу долбоору ушул эрежелер топтомунун 

11.4-11.12 кичи пункттарында  көрсөтүлгөн материалдардын курамында 

иштелип чыгат. 

Деталдуу пландаштыруу долбоорунун графикалык материалдары 1:2000 

же 1:1000 масштабында иштелип чыгат. 

11.4. Калктуу конушта, аймакта долбоорлонуучу районду жайгаштыруу 

схемасында калктуу конуштун башкы планынын же районду пландаштыруу 

схемасында масштабында төмөнкүлөр көрсөтүлөт: калктуу конуштун 

негизги функциялык чөлкөмдөрү, эс алуу чөлкөмдөрү, жашыл бак-дарактар, 

курчап турган курулуш менен райондогу негизги инженердик жана 

транспорттук байланыштар. 

11.5. Негизги планда (аймактарды учурда пайдалануу планында) 

төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 



- жашыл бак-дарактарды бөлүп көрсөтүү менен аймактарды функциялык 

пайдалануу (курулуштан бош аймактардын райондору жана короо-жай жана 

коттедждер курулмасынын райондору үчүн – жер элеринин жана жер 

пайдалануулардын чектери); 

- пландаштырылуучу чектөөлөр, корголуучу аймактардын чектери,   

чөйрөнү булгоо булактары жана санитардык–коргоо чөлкөмдөрү; 

- имараттардын жана курулмалардын дайындалышы, кабаттуулугу жана 

капиталдуулугу боюнча мүнөздөмөсү бар учурдагы курулуш; көчө тармагы, 

мал айдап чыгуучу жолдор, транспорттук курулмалар, аймакты инженердик 

жабдуунун жер үстүндөгү курулмалары жана коммуникациялары; 

- аймактардын менчик формалары боюнча чек аралары; курулуштун 

баардык түрлөрү жана абаттоо үчүн тилкелерди бөлүп берүү чектери; 

- колдонуудагы жана долбоорлонуучу кызыл жана башка сызыктар, 

куулушту жөнгө салуу жана аймактарды функциялык пайдалануу чектери. 

11.6. Эскиздик курулушу бар кызыл сызыктардын планында  баардык 

түрдөгү сакталуучу курулуштун  11.5 пунктунда саналган элементтер, 

табигый ланшафттын сакталуучу тилкелери жана төмөнкүлөр боюнча 

долбоорлоо сунуштары көрсөтүлөт: 

- жашыл бак-дарактарды жана көрктөндүрүү элементтерин бөлүп 

көрсөтүү менен аймактарды функциялык пайдалануу; 

- имараттардын жана курулмалардын функциялык дайындалышын жана 

кабаттуулугун көрсөтүү менен районду куруунун архитектуралык-

пландаштыруу жана көлөмдүк-мейкиндик чечими; 

- көчө тармагы, мал айдап чыгуучу жолдор, транспорттук курулушта, 

аймакты инженердик жабдуунун жер үстүндөгү курулуштары жана 

коммуникациялары; 

- курулушту жөнгө салуу жана аймакты функциялык пайдалануу 

чектери. 

Курулуштун  биринчи  кезектеги жана негизги этабы боюнча сунуштар.  

ДПД жок болгон учурда, чоң объекттерге шаардын жана калктуу 

конуштардын башкы пландын транспорттук схемасын сактоо шарты менен 

шаардын, калктуу конуштун негизги жана магистралдык көчөлөрүнө кызыл 

сызыктын планын иштеп чыгуу жол берилет. 

11.7. Кызыл сызыктардын бөлүштүрүү чиймесинде (актысында) 

долбоордогу кызыл жана башка сызыктардын жана  курулушту жөнгө 

салуунун башка сызыктарынын бурчтарынын жана бурулуш түйүндөрүнүн 

координаттарынын сандык маанисин алардын жеринде бекитилген 

геодезиялык белгилер, негизги имараттар жана курулмалар боюнча 

байланыштыруу менен көрсөтүлөт. Зарыл болгондо кызык сызыктарды 

өзгөртүү актысы аткарылат.  

1:100 же 1:200 масштабындагы өзүнчө чиймеде инженердик 

тармактарды жайгаштыруу менен көчөлөрдүн  учурдагы жана 

долбоорлонуучу кесилиш профилдери көрсөтүлөт. 

11.8. Транспорттук тейлөө, калкты социалдык тейлөө объекттерин 

жайгаштыруу схемасында төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

- магистралдардын жана көчөлөрдүн классификациясы;  



- ар түрдүү деңгээлде кыймылды кесип өтүү менен татаал транспорттук 

түйүндөрдө транспорт кыймылын уюштуруу; 

- чарбалык өтүүчү жана мал айдап өтүүчү жолдор; 

- коомдук жана жеке транспортту (аныничинде жер алдындагы 

транспортту) убактылуу жана туруктуу сактоо жайлары; 

- коомдук транспорттун баардык түрлөрүнүн токтоо пункттары; 

транспорттук курулуштар (эстакадалар, жолдогу өткөөлдөр, көпүрөлөр, 

тоннелдер, жөө жүргүнчүлөр өтмөктөрү); 

- транспортту тейлөө ишканалары; жөө жүргүнчүлөр кыймылынын 

негизги жолдору, көчөлөрдө жана жолдордо өтүүчү жерлер. 

11.9. Магистралдык инженердик тармактарды жана курулмаларды 

жайгаштыруу жана жер үстүндөгү мейкиндикти пайдалануу схемасында 

төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

- кичи райондон тышкары тармактардын жана каналдаштыруу, 

жылуулук, суу, электр камсыздоо, теле берүү, телефон, ирригациялык, 

жамгыр агуучу дренаждык тарамдары; 

- ушул тармактардын шаардагы магистралдык сызыктарга жана 

курулмаларга кошулган жерлери; 

- инженердик жабдуу системасын башкаруу пункттарын жайгаштыруу.  

11.10. Аймакты вертикалдык  пландаштыруу жана инженердик даярдоо 

схемасында төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

- аймакты вертикалдык пландаштыруу (көчөлөрдүн, өткөөлдөрдүн 

кесилишкен жерлеринде жана узунунан кеткен профилдин  жерлеринде 

өтүүчү бөлүктөрдүн октору боюнча учурдагы жана долбоордогу белгилери, 

долбоордогу узунунан кеткен багыттар); 

- аймакты инженердик даярдоо боюнча долбордогу иш-чаралар (жер 

үстүндөгү сууларды агызууну уюштуруу,  суу каптоодон жана чөгүүдөн 

коргоо боюнча курулмалар, суу өткөрүү тутумдары, топурак төгүү жана 

казуу ж.б.); 

- аймакты коркунучтуу табигый жана техногендик процесстерден 

инженердик коргоочу курулмалар. 

11.11. Шааркуруу мамилесинде татаал долбоорлорду иштеп чыгууда 

деталдуу пландаштыруу долбоорунун курамында тапшырыкчы менен 

макулдашуу боюнча долбоорлоо тапшырмасында аныкталган көлөмдө жана 

масштабда пландаштыруу жана куруу макеттери иштелип чыгышы мүмкүн. 

11.12. Түшүндүрмө жазуу 11.4-11.11. кичи пункттарында саналган 

маалымдарды жана ушул эрежелер топтомунун 12-тиркемесине ылайык 

долбоордун негизги техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрүн камтышы 

керек. 

Түшүндүрмө жазуунун  курамына деталдуу пландаштыруу долбоорунун 

негизги жоболору да киргизилет: 

11.13. Деталдуу пландаштыруу долбоорунун милдеттүү (бекитилүүчү) 

бөлүгүнө төмөнкүлөр кирет: 

- кызыл сызыктардын бөлүштүрүү чиймеси (акт); 

- көчөлөрдүн жана магистралдардын туурасынан кеткен профилдери; 

- аймактарды функциялык жана курулуштук чөлкөмдөргө бөлүштүрүү 

(башкы пландын материалдарын тактоо); 



- калкты социалдык-маданий тейлөө объекттерин жайгаштыруу; кичи 

райондордон тышкаркы инженердик коммуникациялардын тутумдары; 

- аймакты инженердик даярдоо боюнча курулуш долбоорун иштеп 

чыкканга чейинки өз алдынча долбоорлоону талап кылуучу иш-чаралар; 

 

12. Кварталдардын, кичи райондордун шааркуруу 

түйүндөрдүн курулуш долбоору 
 

12.1. Курулуш долбоору деталдуу пландаштыруу долбоорунун 

негизинде жаңы курулган, аз кабаттуу турак үйлөрдү бузуу менен же 

кайрадан курула турган кичи район же эл жашаган курулуш квартал, 

коомдук имарат жана турак жай топторунун тилкелери, илимий-изилдөө, 

окутуу, медициналык, рекреациялык, спорт жана башка шаар курулуштук, 

архитектуралык, ландшафтык комплекстер жана башка калктуу конуштун 

ыңгайлаштыруу элементтери бар аймакка деталдуу пландаштыруу 

долбоорун өнүктүрүүнүн негизинде иштелип чыгат. Курулуш долбоору 

шаардын жана башка калктуу конуштун башкы планынын негизинде 

деталдуу пландаштыруунун бекитилбеген долбоорусуз аткарууга жол 

берилет. 

12.2. Долбоордун концепциясын иштеп чыгуулар тапшырыкчынын 

табыштамасы боюнча (тастыктамасы бар архитекторлор, ошондой эле өзүнчө 

фирмалар, долбоорлоо уюмдары менен) техникалык-экономикалык 

эсептердин (ТЭЭ) стадиясында же долбоордук сунуш катары техникалык-

экономикалык негиздемелеринин (ТЭН) түзүмүндө, өзүнчө объекттердин 

курулушун долбоорлоодо – курулуш долбоорун долбоорлоодо аткарылат. 

12.3. Долбоордун концепциясын иштеп чыгууда тапшырыкчы 

долбоорчу (долбоордук уюмдун) менен биргеликте белгиленген тартипте 

долбоорлоого тапшырманы түзөт жана бекитет. Таризделген долбоорлоого 

ташшырманын негизинде конкреттүү аймакка долбоордун концепциясын 

иштеп чыгууга келишим түзүлөт. 

12.4. Долбоорчу (долбоорлоо уюмунун) тарабынан иштелип белгиленген 

тартипте чыккан долбоордун концепциясын тапшырыкчы тиешелүү 

аймактык архитектура органына кийинки долбоорлоо үчүн макулдашуу жана 

архитектуралык-пландоочу шартты (АПШ) алуу үчүн киргизет. 

12.5. Аймактык архитектура жана шааркуруу органы жана тапшырыкчы 

жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына кварталдардын, 

кичи райондордун (туюк аймактарга) курулуш долбоорун иштеп чыгуу үчүн 

долбоорлоо-изилдөө иштерин жүргүзүүгө уруксат кабыл алуу жөнүндө 

сунуш киргизет. 

12.6. Тапшырыкчы инвестор курулуш долбоорун долбоорлоосуна 

АПШны кабыл алуу үчүн башкы долбоорлоо уюму менен биргеликте 

долбоорлоого тапшырма түзөт, тариздейт жана курулуш долбоорун иштеп 

чыгуу үчүн тиешелүү келишим түзөт.  

12.7. Курулуш долбоору аймактын долбоорлонуучу кызыл сызык 

чегинде иштелип чыгат жана архитектуралык комплекстердин, имарат жана 

курулмалардын типтери, курулуш жана кайрадан куруу кезектүүлүгү, 



функциялык пайдалануу, инженердик жабдуу, инженердик даярдыкты жана 

аймакты абаттоо, унаалык тейлөөнү жана жөө жүрүү кыймылынын 

принциптерин уюштуруунун, курулуштун сметалык наркын жана уюштуруу 

тартибинин долбоорун иштеп чыгуу менен, композициялык чечимин 

аныктайт (долбоорлоо тапшырмасына ылайык). 

 Аянттар жана магистралдардын тилкелери үчүн курулуш долбоору 

алардын имараттарынын контурланган чектеринде иштелип чыгышы 

мүмкүн. 

 Курулуш долбоорунун стадиясында шаарлардан жана калктуу 

конуштардын Башкы планынын негизинде, жергиликтүү өз алдынча 

башкаруунун аткаруу органынын чечими менен, кызыл сызыктарды оңдоп-

түзөө иштеп чыгуусу мүмкүн.  

 Тапшырыкчылардын кызыл сызыктарга өзгөртүү талап кылынган 

объекттерди жайгаштыруу боюнча шаардын, калктуу конуштардын 

тиешелүү жергиликтүү өз алдынча башкаруунун органдарына 

кайрылуусунда, аймактык архитектура жана шааркуруу органы шаарлардын 

чегинде магистралдарды келечектүү өнүктүрүүнү, Башкы план жана ДПД 

боюнча категориясын эске алуу менен, Башкы планды жана ДПДны иштеп 

чыгуучу аркылуу, кызыл сызыктарды оңдоп-түзөө мүмкүнчүлүктөрү боюнча 

маселени иштеп чыгат.      

12.8. Курулуш долбоорунда кичи райондорду, кварталдарды, калкты 

тейлөө мекемелерин бир убакта иштетүүгө киргизүүдө этап менен иштин 

бүтүшүн эсепке алуу менен участокторду кайра куру жана абаттоо, 

инженердик жабдуу объектилерин, аймакты жашылдандыруу жана абаттоо, 

курулуш боюнча сунуштарды эске алуу керек. 

12.9. Курулуш долбоору эреже боюнча эки баскычта аткарылат: 

- долбоорлоо тапшырмасына ылайык курулуш долбоорунун эскизи, 

керек убакта жыйынтыкталган сметалык нарк эсеби менен (долбоор); 

- долбоорлоо тапшырмасына ылайык курулуш долбоору (жумушчу 

документтер). 

12.10. Долбоор ушул эрежелер топтомунун 12.11-12.20 пункттарында 

көрсөтүлгөн материалдардын курамында иштелип чыгат. 

Долбоордун графикалык материалдары 1:500 же 1:1000 масштабында 

аткарылат. 

12.11. Курулуштун башкы планында баардык долбоорлонуучу, 

сакталуучу жана кайра курулуучу имараттар жана курулмалар, турак-жай 

үйлөрдүн секциондугу, имараттардагы өтмө жолдор, коомдук имараттардын 

тилкелери, эс алуу, спорт жана башкага тийиштүү аянттар, жөө жүрүү өтмө 

жолдору,  бак-дарак отургузуу көрсөтүлөт. 

Курулуштун башкы планынын чиймесине райондогу долбоорлонуучу 

курулуштун жайгаштырылышы көрсөтүлгөн 1:5000 масштабындагы 

кырдаалдык план киргизилген. 
Эскертүү: Курулуштун долбоорлонгон биринчи кезектеги комплекси же коомдук 

имарат жана турак жай тобу кичи райондун (квартал) бөлүгү болсо, кичи райондун 

(кварталдын) архитектуралык-пландаштыруу түзүлүшүн жана көлөмдүк-мейкиндик 

чечимин аныктоо максатында кошумча, жалпылап алганда курулуштун башкы планынын 

схемасы, калкты маданий-турмуштук тейлөө схемасы, рельефти уюштуруу схемасы, унаа 



жана жөө жүрүүчүлөрдүн кыймылын уюштуруу схемасы жана кичи райондук инженердик 

тармактарынын схемасы иштелип чыгат, ошондой эле негизги техникалык-экономикалык 

көрсөткүчтөрү аныкталат, курулуштун көрсөтмө материалдары бүтүндөй кичи районго 

(кварталга) аткарылат. 

12.12. Комплекстүү абаттоо планында долбоорлонуучу жана 

сакталуучу өткөөлдөр, өтмөктөр, баардык түрлөр үчүн аянттар, алардын 

түрүн көрсөтүү менен долбоорлонуучу жана сакталуучу жашыл бак-дарактар 

көрсөтүлөт, кичи архитектуралык  формалардын жана аянт жабдууларынын 

тизмеги келтирилет. 

 Чиймеде ошондой эле өтмөлөрдүн, жолдордун жана аянттардын 1:20 

масштабындагы  конструктивдүү кесиндиси (кесилиши)  көрсөтүлөт. 

12.13. Рельефти уюштуруу схемасында курулманын жана имараттын 

биринчи кабаттарындагы төшөлмөлөрдүн  белгилери, жердин 

долбоорлонуучу жана табигый белгилери, долбоорлонуучу түз сызыктар, 

өтмөлөрдүн огу боюнча жантыктар, узатасынан кеткен профилдин өзгөргөн 

жеринде жөө жүрүүчүлөрдүн жолу жана өтмөлөрдүн огунун кесилишиндеги 

долбоорлонуучу жана табигый белгилер, жаан куюлуучу кудук торунун 

үстүндөгү долбоорлонуучу белгилер көрсөтүлөт. 

Материалдар көп болгондо  рельефти уюштуруу схемасында аймакты 

инженердик даярдоо схемасы аткарылат. 

12.14. Жер массасынын планында долбоорлонуучу аймактын чеги, 

негизги имараттардын жана курулманын контурлары, курулуштун  

координаталык тору же базистик сызыгы, ар бир чарчынын чегинде кыртыш 

көлөмдөрү жана алардын бурчтары боюнча долбоорлонуучу, табигый жана 

жумушчу белгилери менен чарчылар көрсөтүлөт. Планда жер массаларынын 

балансы таблица формасында келтирилет. 

12.15. Инженердик тармактардын схемасында суу менен жабдуу, 

каналдаштыруу, жаан-чачынды каналдаштыруу, жылуулук менен жабдуу, газ 

менен жабдуу, электр менен жабдуу трассалары, сырткы жарык, негизги 

параметрлери менен теле берүүлөрү, инженердик жабдуу курулмаларын 

жайгаштыруу, сугаруу, сарыктыргыч тармак, ошондой эле курулмаларга  

жана аянттан тышкаркы тармактарга коммуникацияларды  кошуу жерлери 

көрсөтүлөт. 

Долбоордо жер астындагы инженердик тармактардын жыйынтык планы 

аткарылат. 

12.16. Имарат жана курулмалардын топтоштурулган схемасында турак 

үйлөрдүн, коомдук, өндүрүштүк имараттардын жана курулмалардын планы 

жана маңдай беттери көрсөтүлөт. Имараттардын жана курулмалардын 

бурчтарына жердин долбоорлонуучу жана табигый белгилери түшүрүлөт, 

негизги техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрү, шарттуу белгинин 0.000 

абсолюттук мааниси келтирилет. 

12.17. Долбоорлоо тапшырмасына ылайык курулушту уюштуруу 

долбоору кийинкилерден турат: 

- курулуш наркынын сметалык жыйынтык эсебинен; 

- сметалык жыйынтык эсебин бириктирүүчү капиталдык салым 

багыттары боюнча сарп жыйынтыктарынан (көрсөтүлгөн жыйынтык 

маалыматты түзүү ордуна курулуш наркынын жыйынтык сметалык эсебинин 



капиталдык салым багыттары боюнча сарптоолор жөнүндө маалыматтарды 

көрсөтүүгө жол берилет, капиталдык салым багыттары боюнча каражаттарды 

бөлүштүрүү эсеби курулуш наркынын сметалык эсебинин түшүндүрмө кат 

курамына киргизилет); 

- долбоорлоо жана изилдөө жумуштарынын сметаларынан, анын ичинде 

иш документтерин иштеп чыгуу наркын аныктоо боюнча; 

- сметалык документтерге көрсөтүлгөн материалдардын эсеби менен 

түшүндүрмө каттан, ошондой эле инвестициялык ишмердик жөнүндө 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынан турат. 

Курулуштун биринчи кезектеги участогуна гана долбоор иштеп чыгуу 

учурунда да эсеп-кысап баардык квартал, участок курулуш наркынын 

чоңойтулган көрсөткүчтөрү боюнча аткарылат. 

Көрсөтүлгөн талаптар инвестор-тапшырыкчы тарабынан долбоорлоо 

тапшырмасына ылайык өзгөртүлүшү жана кошумчаланышы мүмкүн. 

12.18. Курулуш долбоорунун түшүндүрмө катына курулуштун кабыл 

алынган архитектуралык-пландаштыруу жана көлөмдүк-мейкиндик 

чечимдеринин негиздөөсү, имараттардын колдонулган типтери жана 

түрлөрүнүн  курулуш кезектүүлүгү жана алардын конструктивдүү 

чечимдери, аймакты жашылдандыруу жана инженердик абаттоо тутуму 

киргизилет, калкты тейлөө имараттарында жана жайларында керектөөлөрү 

боюнча деталдуу пландаштыруу долбоорунун эсеп-кысабы такталат, 14-

тиркемесине ылайык курулуш долбоорунун техникалык-экономикалык 

көрсөткүчтөрү киргизилет. 

Түшүндүрмө жазууга  турак жай жана коомдук имараттарды, 

курулуштун башка элементтерин санитардык жана техникалык пайдалануу 

жана аймакты сырткы абаттоо, инженердик тутумдарды  диспетчерлөө 

боюнча сунуш (бөлүм) да берилет. 

12.19. Курулуш долбоорунун жумушчу документтеринин курамына 

төмөнкүлөр кириши керек: 

- курулуш үчүн долбоорлоо документтер тутумунун мамлекеттик 

стандарт талаптарына ылайык аткарылуучу жана комплектөөчү иш түрүнө 

жана баардык объекттерге алдын ала каралган тапшырмадагы  (И 

тиркемесинде көрсөтүлгөн талаптарга ылайык курулуш долбоорун иштеп 

чыгууга тапшырыкчы тарабынан берилген) жумушчу чиймелер; 

- ушул эрежелер топтомунун 12.18 п. ылайык түзүлүүчү сметалар; 

- ар бир объекттин же жумуш түрүнө  (иштерди аткаруучунун талабы 

боюнча тапшырманын негизинде аткарылат) материалдарында ведомость 

жана керектөөлөрдүн жыйынтык ведомосту; 

Көрсөтүлгөн талаптар долбоорлоо тапшырмасы боюнча тапшырыкчы 

тарабынан такталышы мүмкүн. 

12.20. Көбүнчө типтүү же кайра колдонулуучу долбоорлор боюнча 

имараттарды колдонуу менен райондорду долбоорлоодо курулуш долбоору 

бир баскычта аткарылышы мүмкүн: курулуштун жумушчу долбоору 

бекитүүгө сунушталуучу долбоорлоо-сметалык документтеринин курамында 

жыйынтыкталган сметалык нарк эсеби  менен. 

Көрсөтүлгөн талаптар инвестор-тапшырыкчы тарабынан такталышы 

мүмкүн. 



12.21. Бекитүүгө сунушталуучу долбоорлоо-сметалык документтеринин 

курамына төмөнкүлөр кирет: 

- кичи райондун (кварталдын) курулушунун башкы планынын схемасы; 

- курулуштун башкы планы; 

- комплекстүү абаттоо планы; 

- инженердик тармактардын жыйынтык схемасы; 

- имараттардын жана курулмалардын топтоштурулган схемалары; 

12.22. Жумушчу долбоордун калган бөлүгүнүн курамына төмөнкүлөр 

кирет: 

- ар бир объектке же иштердин түрүнө жумушчу документтер; 

- курулуш чиймелери боюнча түзүлгөн сметалар (долбоорлоо 

тапшырмасына ылайык); 

- материалдарга болгон муктаждыктардын ведомосттору; 

- лифттерди тапшырык кылуу үчүн зарыл болгон лифт шахталарынын 

курулуш бөлүгүнүн сурамжылоо барактары жана габариттик чиймелери; 

- инженердик жабдууну жана турак үйлөрдү техникалык 

эксплуатациялоону диспетчердик башкаруу бөлүктөрү. 

12.23. Шааркуруу жана экологиялык мамилелерде татаал аймактарга 

долбоорлорду иштеп чыгууда,имараттардын көпчүлүк бөлүгүнүн курууда 

жеке долбоорлордуколдонууда, ошондой эле уникалдуу объекттердин 

курулушун шаар курулуштук негиздөө зарыл болсо, тапшырыкчынын 

тапшырмасы боюнча өзүнчө баскыч катарында курулуштун эскиздик 

долбоору иштелип чыгышы мүмкүн, анда иштеп чыккан варианттардын 

негизинде кичи районду, кварталды,  аянтты, магистралдарды куруунун 

негизги архитектуралык-пландаштыруу жана көлөмдүк-мейкиндик 

концепциясы  аныкталат. 

Курулуштун концепциясы долбоорунун курамында төмөнкүлөр 

аткарылат: 

- рельефти уюштуруу боюнча сунуштар бар башкы пландын курулуш 

концепциясы; 

- көргөзмөлөө материалдар жана макеттер. 

12.24. Кайра реконструкциялануучу кварталдардын жана 

тилкемелердин курулуш долбоорлорун иштеп чыгууда долбоордун 

курамында курулуштун заманбап абалын, аймактын экологиялык абалын 

мүнөздөөчү жана тарыхый мурасты, оңдоо-кайра реконструкциялоо иш-

чаралары, эскилиги жеткен курулмаларды бузуу ж.б. боюнча сунуштарды 

эске алган материалдар кошумча аткарылат. 

12.25. Долбоорлоо тапшырмасына ылайык курулуш долбоорунун 

курамында композициялык чечимди мүнөздөөчү көргөзмөлөө материалдары, 

макетти кошуу менен аткарылат.  

 

13. Курулуш долбоорун ишке ашыруу тартиби 
 

13.1. Курулуш долбоорун ишке ашыруу бекитилген долбоордун 

негизинде архитектура-курулуш иштери жаатындагы ченемдик техникалык 



актылардын талаптарын сактоо менен, уюмдун долбооруна жана 

объекттердин курулушунун өндүрүшүнө ылайык жүзөгө ашырылат. 

13.2. Курулуш долбоорун ишке ашыруу архитектура жана шааркуруу 

аймактык органы менен макулдугу болгондо, шааркуруу регламентинин 

жана архитектуралык-пландаштыруу шарттарынын долбооруна 

ылайыктыгын белгилөө менен жүргүзүлөт. 

13.3. Жалпысынан долбоорго экспертиза жүргүзүү, ченемдик укуктук 

актылардын жана ченемдик техникалык документтердин талаптарына 

шайкештигинин предметине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 

белгиленген мөөнөттө жана тартипте жүзөгө ашырылат. 

13.4. Экспертизалардын атайын түрлөрүн жүргүзүү Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте жүзөгө ашырылат. 

13.5. Курулуш-монтаждоо иштерин жүргүзүү макулдашылган 

долбоордук документациялары жана жалпысынан бүтүндөй объектиге дагы, 

же өзүнчө алынган объектиге дагы, ошондой эле долбоордук 

документациялар менен бөлүнгөн иштердин этаптарына, курулуш кезегине, 

ишке киргизүү комплексине экспертизанын оң корутундусу болгондо жүзөгө 

ашырылат. 

13.6. Линиялык жана суу чарбалык курулуштун (жолдор, электр берүү, 

байланыш линиялары, суу түтүктөр, каналдар ж.б.) объекттери боюнча 

курулуш этаптарын бөлүп көрсөтүү өзгөчөлүктөрдү жана мезгилдүүлүктү 

эске алуу менен ишке ашырылышы керек. 

13.7. Иштердин этаптарын бүтүрүүнүн кезеги жана мөөнөттөрү 

долбоорлоонун жана куруунун ченемдик мөөнөттөрүнө ылайык жалпы 

курулуш объектисин эксплуатациялоого киргизүү камсыз кылышы керек. 

 

14. Шааркуруу документтерин макулдашуу жана бекитүү 
 

14.1. Шааркуруу документи – Кыргыз Республикасынын аймактарын 

жөнгө салуунун жана өнүктүрүүнү пландаштыруунун схемалары – Кыргыз 

Республикасынын өндүргүч күчтөрүн жайгаштыруунун, жаратылыш 

пайдалануунун жана аймактык уюштуруунун башкы планы, 

жайгаштыруунун региондук схемалары, жаратылышты жана жаратылыш 

пайдаланууну коргоонун аймактык комплекстүү схемалары, мамлекеттик 

маанидеги объекттердин, өзгөчө жөнгө салынуучу объекттердин ишин 

регламенттештирүү жана алардын чектерин аныктоо боюнча шааркуруу 

документтери, ошондой эле мамлекеттик маанидеги инженердик-

транспорттук жана социалдык инфратүзүмдү өнүктүрүүнүн башкы 

схемалары. 

Шааркуруу документтери тапшырыкчы тарабынан аймактардагы 

тийиштүү органдар – жаратылыш, эстеликтерди коргоо, санитардык-

эпидемиологиялык көзөмөлдөө, жерлердин, транспорт, суу, токой 

ресурстарынын, өрттөрдү алдын алууну жана өчүрүүнү пайдаланышын 

көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган жана башка органдар менен 

макулдашылат. Макулдашылган долбоорлор архитектура жана шааркуруу 



боюнча тийиштүү органдардын корутундусу боюнча тапшырыкчы тарабынан 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө же тийиштүү жергиликтүү мамлекеттик 

администрацияга бекитүүгө берилет. 

14.2.  Аймактарды райондук пландаштыруу схемасы архитектура жана 

шааркуруу органынын сунушу боюнча жогору турган тийиштүү мамлекеттик 

бийлик органдары тарабынан бекитилет.  

14.3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан Бишкек жана Ош 

шаарларынын башкы пландары бекитилет.  

14.4. Бишкек жана Ош шаарларынан тышкары, шаарлардын, калктуу 

конуштардын, функциялык чөлкөмдөрдүн башкы пландары, деталдуу 

пландаштыруу долбоорлору архитектура жана шааркуруу органынын сунушу 

боюнча жана кызыктар уюмдар менен макулдашылгандан кийин 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан бекитилет. 

Башкы пландарды иштеп чыгуу мезгилдеринде мурда бекитилген башкы 

план колдонулат. 

Кыргыз Республикасынын шааркуруу жөнүндө мыйзамдары өзгөргөн 

учурда керектүү өзгөртүүлөр башкы планга жана иштеги шааркуруу 

документине киргизилет. 

14.5. Шаардын, калктуу конуштардын, шаарга жанаша чөлкөмдөрдүн 

долбоорлорун бекитүү шаардын, калктуу конуштун башкы планынын 

белгиленген тартипте бекиткен орган тарабынан, андан ары Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына киргизүү менен жүргүзүлөт.  

Шаардын жана  калктуу конуштун чегинин, шаарга жанаша 

чөлкөмдөрдүн долбоору тийиштүү архитектура жана шааркуруу органы 

тарабынан бекитүүгө сунушталат. Долбоор жерлерди пайдаланууну жана 

коргоону көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу органдын жана жанаша 

жайгашкан аймактардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 

корутундусуна ээ болушу керек. 

14.6. Кварталдардын, кичи райондордун шааркуруу түүндөрүнүн 

курулуш долбоорлору, тийиштүү шааркуруу Кеңешинин жыйынында 

каралат жана архитектура жана шааркуруу органдары тарабынан өткөрүлгөн 

коомдук талкуунун жыйынтыгын эске алуу менен макулдашылат. 

Курулуш долбоору, шааркуруу документи статусун алуу менен, 

шааркуруу Кеңешинин жана коомдук талкуунун жыйынында кароо менен 

Башкы пландын авторунун катышуусунда жергиликтүү өз алдынча 

башкаруунун аткаруу органы тарабынан бекитилет.  

14.7. Жабык административдик-аймактык түзүлүштөр үчүн шааркуруу 

документтерин бекитүү жана макулдашуу алардын статусун аныктаган 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт. 

14.8. Долбоорлоо тапшырмасы милдеттүү тартипте тийиштүү 

архитектура жана шааркуруу органдары менен макулдашылат. 

14.9. Тапшырыкчы аныкталган тартипке ылайык долбоорлоо уюму 

менен биргеликте долбоорлоо тапшырмасын түзөт жана калктуу конуш 

менен шаарлардын башкы пландарынын иштелип чыгышынын жүрүшүндө 

аткарылган иштердин көлөмүн кабыл алат жана тариздейт. 

Тапшырыкчы тарабынан мурда берилген тапшырма же алгачкы 

маалыматтар өзгөргөндө, буга байланышуу ошол убакка карата толугу менен 



же айрым бөлүгү иштелип чыккан долбоорлоо иштерин кайра иштеп чыгуу 

талап  кылынса, бул иштерди төлөө кошумча келишим (макулдашуу) боюнча 

тапшырыкчы тарабынан жүргүзүлөт. 

14.10. Тапшырыкчы, ошондой эле изилдөө жана башка кызыктар 

уюмдар долбоорлоо үчүн алгачкы маалыматтардын толуктугу, тууралыгы 

жана долбоорлоо уюмуна өз убагында бериши үчүн, Кыргыз 

Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексинин 

468-1, 469-статьяларына ылайык жоопкерчилик алат. 

14.11. Шаарлардын жана калктуу конуштардын башкы пландарынын 

иштеп чыккан жактар аны иштеп чыгуу сапаты, долбоорлоо тапшырмасына 

туура келиши, колдонуудагы шааркуруу ченемдеринин жана долбоорлоо 

мөөнөттөрүнүн сакталышы үчүн жоопкерчилик алат.   

14.12.Кызыктар уюмдар менен шааркуруу документтерин 

макулдашууну тапшырыкчы башкы долбоорлоочу уюмдун катышуусу менен 

жүзөгө ашырат. 

14.13. Шааркуруу документтерин комиссиялык кароо объекттердин 

шааркуруу маанисине жараша конкреттүү архитектура жана шаар курулушу 

боюнча мамлекеттик орган тарабынан, аныкталат. Бул максаттар үчүн 

баардык кызыктар уюмдардын өкүлдөрү киргизилген ведомстволор аралык 

комиссиялар түзүлүшү мүмкүн.  

14.14. Макулдашуулардын толуктугу, алардын аныкталган тартипке 

туура келиши үчүн жоопкерчиликти, аны бекиткенге сунуштаган тийиштүү 

аймактык архитектура жана шааркуруу органынын уюму алат. 

14.15. Калктуу конуштарды шааркуруу документтерин коргоо аларды 

баардык инстанцияларда кароодо аны иштеп чыккан адамга жана тийиштүү 

калктуу конуштун аймактык архитектура жана шааркуруу органына 

жүктөлөт.  

14.16. Шааркуруу документтеринин милдеттүү макулдашууларынын 

тизмеги калктуу конуштун мүнөзүнө карата архитектура жана курулуш 

боюнча мамлекеттик орган тарабынан белгиленет жана долбоорлоо 

тапшырмасы менен аныкталат. Шааркуруу документтери (башкы план) 

милдеттүү тартипте архитектура жана шааркуруу, жаратылыш коргоо, 

санитардык-эпидемиологиялык жана өрттөрдү алдын алуу жана өчүрүү,  

жерлерди, тарыхый жана маданий эстеликтерди коргоо, жарандарды коргоо, 

суу чарба, энергетика органдары, башка мамлекеттик көзөмөлдөө  органдары 

жана кызыктар уюмдар менен макулдашылат.   

14.17. Шаарлардагы жана айылдардагы жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдары аны бекитүүгө сунуш кылганга чейин шааркуруу 

документтерине коомдук талкуулоо уюштурат. 

Мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдарынын каалаган түрдөгү шааркуруу документтерин иштеп 

чыгуу, аларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө чечимдери, ошондой эле 

каалаган түрдөгү шааркуруу документтеринин негизги  жоболору 

жарыялоого жатат. 

14.18. Шааркуруу документтери макулдашууга жөнөтүлгөн уюмдар 

жана мекемелер аларга материалдар берилген учурдан тартып бир айлык 

мөөнөттө аны макулдашышы же өз эскертүүлөрүн тапшырыкчыларга жана 



долбоорлоочуларга билдириши керек. Көрсөтүлгөн мөөнөттө корутунду 

берилбесе, шааркуруу документи макулдашылды деп эсептелет. 

14.19. Шааркуруу документтеринин тапшырыкчысы жана иштеп 

чыгуучусу белгиленген мөөнөттө макулдашкан уюмдардын эскертүүлөрүн 

карап чыгышы жана алар кабыл алган чечим жөнүндө долбоорду кароодо 

эске алуу үчүн архитектура жана шааркуруу органдарына билдириши керек. 

14.20. Ар түрдүү инстанцияларда каралып жатканда жаралган иштелип 

чыккан шааркуруу документтерине өзгөртүүлөр жана толуктоолор иштеп 

чыгуучу тарабынан аны бекитүүгө сунуштаганга чейин киргизилет. Ар 

түрдүү уюмдар тарабынан шааркуруу документтерин кароо жүрүп жатканда 

каршылыктар жаралса, ага өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү 

зарылдыгын шааркуруу документтерин бекитүүгө сунуш кылган инстанция 

аныктайт. 

14.21. Бекитилген шааркуруу документтеринин ишке ашырылышын 

көзөмөлдөөнү архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик орган, 

жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдары, тийиштүү аймактын архитектура жана шааркуруу 

боюнча органдары, шааркуруу документтерин иштеп чыгуучулар жүзөгө 

ашырышат. 

14.22. Калктуу конуштун шааркуруу документтеринин  толуктугу жана 

баардык бөлүмдөрүнүн өз ара байланышы үчүн жоопкерчиликти аны иштеп 

чыккан жак алат. 

Ушул максаттарда шааркуруу документтерин иштеп чыгуу процессинде 

иштеп чыгуучу иш тартибинде төмөнкү маселелер боюнча кызыктар уюмдар 

менен шааркуруу документтеринин чечимдерин макулдашууну жүзөгө 

ашырат: 

- жер,эмгек, суу, отун-энергетикалык, курорттук жана башка 

ресурстардын бар экендиги жана пайдалануу, курчап турган чөйрөнү коргоо; 

- жаңы өнөр жай жана транспорт (унаа, темир жол, суу, аба, түтүк 

өткөрүү) ишканаларын жана курулмаларын жайгаштыруу, учурдагыларды 

өнүктүрүү, кайра конструкциялоо же жоюу; 

- санитардык-коргоо чөлкөмдөрүн уюштуруу, зыяндуу жана кооптуу 

чөлкөмдөрдөн  калкты көчүрүү жана балдар жана дарылоо-профилактикалык 

мекемелерди кайра уюштуруу; 

- тарыхый, археологиялык, шаар курулуштук жана архитектуралык 

эстеликтерди, монументалдык искусствону коргоо жана пайдалануу; 

- өрт коопсуздугун камсыздоо тутумунун функциялык мүнөздөмөсүнөн 

жана курамынан. 

14.23. Пайдалуу кен казып алуу жайларында жайгашкан калктуу 

конуштун шааркуруу документтери мамлекеттик геология жана минералдык 

ресурстар органы менен макулдашууга жатат.  

14.24. Тарыхый, археологиялык, шаар курулуштук жана архитектуралык 

эстеликтерге, монументалдык искусствого ээ калктуу конуштардын 

шааркуруу документтери тарыхый жана маданий эстеликтерди коргоо 

органы менен макулдашууга жатат.  

14.25. Шааркуруу документтеринде белгиленип жаткан жер 

пайдаланууну өзгөртүү жерлердин пайдаланышын жана корголушун 



мамлекеттик көзөмөлдөөнү жүзөгө ашыруучу органдар  менен 

макулдашылышы керек.  

14.26. Архитектура, шааркуруу жана турак жай-коммуналдык чарба 

боюнча мамлекеттик орган, анын аймактардагы түзүмдөрү шаардын, калктуу 

конуштардын шааркуруу документтерин тапшырыкчынын сунушу боюнча 

шааркуруу кеңешмелеринде карашат жана алар боюнча жыйынтык 

корутундуларды даярдайт. 

14.27. Долбоорлоо иштеринин өз алдынча баскычы түрүндө иштелип 

чыккан шаардын башкы планынын концепциясы башкы пландар үчүн 

аныкталган тартипте макулдашууга тийиш. Мындай учурда концепциянын 

макулдашылган чечимин сактаган башкы планды кийинки иштеп чыгууда 

кайталап макулдашуу талап кылынбайт.  

Концепцияда макулдашылган чечимдердин сакталышы үчүн 

жоопкерчиликти башкы пландын тапшырыкчысы жана иштеп чыгуучусу 

алат.  

14.28. Долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу жана 

пайдаланууга кабыл алынган объекттер социалдык жактан коргоо 

органдарынын жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын 

коомдук уюмдарынын өкүлдөрүнүн катышуусуз жол берилбейт. 

 

15. Шааркуруу документтерин сактоо тартиби 
 

15.1. Шааркуруу документтеринин көзөмөлдөө нускасы көрсөтүлгөн 

материалдарды тариздөөгө жана кирүүгө карата атайын талаптар менен 

аныкталган тартипте иштеп чыгуучунун архивинде сакталат. 
Эскертүү: Долбоорлоо уюмунун архивинде милдеттүү тартипте түшүндүрмө 

жазуунун бир нускасы, эсептөөлөрдүн жана маалым каттардын түп нускалары, баардык 

долбоорлоо материалдарынан сүрөт репродукциялар же баардык долбоорлоо 

материалдарынын электрондук түрү сакталат. 

15.2. Долбоорлоо документтери долбоорлоо уюму тарабынан төмөнкү 

санда тапшырыкчыга өткөрүп берилет: 

- долбоорлоо планы (түп нуска) – 1 нуска; 

- аймакты заманбап пайдалануу схемасы (түп нуска) – 1 нуска; 

- схемалар (түп нуска) – 1 нуска; 

- чиймелердин жана схемалардын сүрөт репродукциялары бара 

түшүндүрмө жазуу – 4 нуска; 

- баардык графикалык материалдардан электрографикалык көчүрмөлөр 

(катуу дискте ) – 2 нуска. 
Эскертүү: Шаардын жана калктуу конуштардын чеги боюнча долбоорлоо 

документтери төмөнкүдөй курамда өткөрүп берилет: долбоорлоо планы (түп нуска) – 1 

нуска жана долбоорлоо планынын сүрөт репродукциячы бар  түшүндүрмө жазуу – 4 

нуска. Электрографикалык көчүрмөлөр (катуу дискте) – 2 нуска. 

15.3. Долбоорлоо жана таянуу пландарынан жупнускалар жана алардан 

репродукциялар долбоорлоо уюму тарабынан долбоор бекитилгенден кийин 

кошумча тапшырык боюнча керектүү көлөмдө даярдалат. 



15.4. Тапшырыкчы өз каражаттарынын эсебине шаардын жана калктуу 

конуштун чегинин бекитилген долбоорунун жупнускасын аткарат жана аны 

иш үчүн тийиштүү архитектура жана шааркуруу органына өткөрүп берет. 

15.5. Жупнускалуу графикалык жана электромагниттик материалдар 

жана пландаштыруу - шааркуруу документтеринин түшүндүрмө жазуулары 

тийиштүү архитектура жана шааркуруу органдарында сакталат. 

15.6. Баардык долбоорлоо материалдарынан электрондук түрүн жана 

сүрөт репродукцияларына түшүндүрмө жазууларды тапшырыкчы бере 

турган уюмдардын жана мекемелердин тизмеги шааркуруу документтеринин 

түрүнө карата калктуу  конуштардын шааркуруу жана калктуу конуштардын 

курулуш эрежелери менен аныкталат. 

Тапшырыкчынын каржылоо жана формасына жана таандыгына 

карабастан  баардык шааркуруу документтеринин материалдары жана ага 

байланышкан инженердик изилдөөлөр Бишкек жана Ош шаарларынын 

архитектура жана шааркуруу региондук органдарына 1 нускада өткөрүп 

берилиши керек. 

15.7. Архитектура жана шааркуруу органдарында дайыма сактоодо 

турган жана аны көбөйтүүгө жана көчүрмөлөрүн  берүүгө байланышпаган 

шааркуруу документтерин пайдалануу, архитектура жана шааркуруу 

органдарынын уруксаты менен акысыз негизде аткарылат. 

15.8. Кызыктар уюмдарга, ишканаларга жана муниципалдык 

кызматтарга шааркуруу документтеринин иллюстративдик материалдарын 

басып чыгаруу жана таратуу курулуштардын жана калктуу  конуштардын 

эрежелери менен караштырылган тартипте жүргүзүлөт. 

1-тиркеме 

 

Шааркуруу документтерин иштеп чыгуу келишимине 

негизги талаптар 
 

1. Шааркуруу документтерин иштеп чыгуу келишими  

тапшырыкчынын статусун жөнгө салган жобонун, башка юридикалык 

документтин жана уюмдун-аткаруучунун уставынын негизинде иштеген 

тапшырыкчы жана иштерди аткаруучу тарабынан таризделет. 

2. Иштерди аткаруу келишиминде  келишимдин предмети: 

долбоордун аталышы, техникалык, илимий, экологиялык, экономикалык 

жана башка талаптар; макулдашуу, экспертиза, долбоорду бекитүүнү жүзөгө 

ашыруучу уюмдардын аталышы; ишти бүтүрүү мөөнөттөрү, этаптарды 

камтуу мөөнөттөрү көрсөтүлөт. 

3. Иштердин жалпы наркын белгилөөдө аванс төлөмдөрү, “кошумча 

наркка” салыктын суммалары, каржылоо булактары, мүлк жоопкерчилиги 

жана башка шарттар, анын ичинде долбоорлоо документтерин чыгарууга 

жана бөлүштүрүүгө сарптоолор аныкталат. 

4. Шааркуруу документтерин иштеп чыгуу жана ага байланышкан 

инженердик изилдөөлөрдү, илимий-техникалык иштерди жүргүзүү 

наркынын сметалык эсебине  төмөнкүлөр кирет: 



- материалдарды, жабдууларды жана шаймандарды сатып алууга  

сарптоолор; 

- эмгек акы боюнча төлөмдөр, социалдык, медициналык 

камсыздандырууга, ишке орноштуруу фондуна чегерүүлөр; 

- амортизациялык чегерүүлөр, ремонттоо фондуна чегерүүлөр, 

мүлктү камсыздандыруу боюнча чегерүүлөр; 

- транспорттук-техникалык жана башка чыгашалар. 

Иштерди аткаруунун толук наркы, киреше, иштердин сметалык наркы, 

кошумча наркка салык, кошумча наркка салык менен  иштердин сметалык 

наркы бир эле убакта бөлүп көрсөтүлөт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-тиркеме 

 

Шаардын, калктуу конуштун жана айылдык аймактын 

райондук пландаштыруунун,  башкы планынын схемасын 

жана долбоорун иштеп чыгуу тапшырмасына негизги талаптар 
 

Шаардын, калктуу конуштун, айылдык аймакты райондук 

пландаштыруунун башкы планынын схемасын жана долбоорун иштеп чыгуу 

тапшырмасында төмөнкүлөр көрсөтүлүшү керек: 

- объекттин аталышы, анын негизги мүнөздөмөлөрү (жайгашкан 

орду, калкынын саны, аймагы, ресурстарынын негизги түрлөрү, өндүрүштүн 

багыттык тармактары, административдик түзүмү, башка өзгөчөлүү 

мүнөздөмөлөрү); 

- долбоорлоо үчүн негиздер; 

- долбоорлоо материалдарын иштеп чыгууда жана макулдашууда  

долбоордун курамы; 

- долбоорлоо үчүн алгачкы маалыматтардын берилгендигинин 

мөөнөтү; 

- этап менен өткөрүп бериле турган материалдардын жана 

кызматтардын курамы (эгер алар караштырылып жатса), иштердин мөөнөтү 

жана наркы; 



- сунушталган материалдардын мазмунуна жана формасына 

талаптар, долбоорлоо мөөнөттөрү; 

- социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн, аймакты архитектуралык-

пландаштыруунун жана функциялык уюштуруунун, транспорттук тейлөөнү 

уюштуруунун, аймакты абаттоонун жана жашылдандыруунун, аймакты 

инженердик даярдоонун жана инженердик жабдуулоонун, курчап турган 

чөйрөнү, табигый, тарыхый жана маданий эстеликтерди коргоонун 

багыттарына талаптар; 

- кошумча, терең жана атайын толуктап иштеп чыгуу зарылдыгына 

алып келген долбоорлоо объектинин өзгөчөлүктөрү жана көйгөйлөрү 

(табигый шарттардын, экологиялык, социалдык-экономикалык, 

демографиялык кырдаалдын, өндүрүштүк, социалдык, инженердик-

транспорттук инфратүзүмүнүн өнүктүрүүнүн, тарыхый-маданий жана 

табигый мурасты коргоонун ж.б. өзгөчөлүктөрү); 

- долбоордун курамына жана мазмунуна (схемасына)  жана негизги 

техникалык-экономикалык көрсөткүчтөргө талап кылынуучу ушул эрежелер 

топтомунун талаптарынан четтөөлөр (толуктоолор же өзгөртүүлөр); 

- долбоорлорду макулдашуу тартиби. 

 

 

 

 

 

 

3-тиркеме 

 

Шаардын, калктуу конуштун чегинин долбоорун иштеп 

чыгуу тапшырмасына жана алгачкы маалыматтарына негизги 

талаптар 
 

1. Шаардын, калктуу конуштун чегинин долбоорун иштеп чыгуу  

архитектура жана шааркуруу органынын, жер ресурстары жана жерге 

жайгаштыруу боюнча органынын, долбоорлоо уюмдарынын катышуусу 

менен тапшырыкчы тарабынан түзүлгөн тапшырманын негизинде ишке 

ашырылат. Долбоорлоо тапшырмасында шаардын, башка калктуу конуштун 

учурдагы жер фонду жөнүндө, бекитилген башкы планга ылайык аны 

өнүктүрүү жөнүндө маалыматтар келтирилет,  зарыл текшерүүлөрдүн, 

изилдөөлөрдүн жана даярдоо иштеринин курамы аныкталат, долбоордун 

графикалык бөлүгүнүн тиркемеси белгиленет. 

Тапшырыкты долбоорлоо уюмуна шаардын чегин жана калктуу 

конуштун чегин долбоорлоо тапшырмасы менен төмөнкүлөрдү берет: 

- шаардын, башка калктуу конуштун аймагынын жана ага чектеш 

жерлердин картографиялык материалдарын; 

- шаарды, калктуу конушту, айылдык аймактарды өнүктүрүүнү 

аныктаган башкы пландын негизги чиймесинин көчүрмөсүн; 



- шаардын, калктуу конуштун жерлерин пайдалануу жана 

мамлекеттик жерди  эсепке алуу (инвентаризациялоо) материалдары боюнча  

анын аймагына жерлерди кошуу белгиленип жаткандыгы жөнүндө 

маалыматтарды; 

- тапшырыкчыда жана башка кызматтарда болгон, долбоорду иштеп 

жатканда пайдаланылышы мүмкүн боло турган текшерүү материалдарынын 

тизмегин. 

2. Шаардын жана калктуу конуштун чектеринин долбоорун иштеп 

чыгуудан мурда даярдоо иштери жүргүзүлөт: 

- учурдагы шаардык чек жана калктуу конуштун чектери боюнча 

юридикалык документерди топтоо; 

- пландоо-картографиялык, жерге жайгаштыруу, токой жайгаштыруу 

жана башка материалдарды топтоо жана иштеп чыгуу, көрсөтүлгөн  

материалдарды бирдиктүү масштабга келтирүү; 

- иштелип чыккан пландоо-картографиялык материалдан керектүү 

сандагы репродукция (көчүрмө) даярдоо; 

- мамлекеттик жерди эсепке алуу (инвентаризациялоо) 

материалдарын иштеп чыгуу, алар жок болсо, шаардын, кыштактын, 

айылдагы калктуу конуштун жерлерин бүгүнкү күндө пайдалануу аянттарын 

жерлердин, жер пайдалануунун категориялары, алардын пайдаланыш 

түрлөрү боюнча эсептеп чыгуу; 

- шаардык чекке жана калктуу конуштун чегине киргизиле турган 

калктуу конуштар боюнча статистикалык маалыматтарды топтоо; 

- шаарга, калктуу конуштун аймагына жанаша жайгашкан 

аймактардын функциялык жана администрациялык-аймактык түзүлүшүн 

жана аларды башкаруу тутумун изилдеп чыгуу; 

- жерлери шаардын, калктуу конуштун аймагына киргизилиши 

(чыгарылышы) белгиленип жаткан жер пайдалануучулардын, жер ээлеринин 

жана менчик ээлеринин, калктуу конуштун чегин белгилөө жана өзгөртүү 

боюнча каалоолорун жана сунуштарын табуу жана изилдөө. 

- ар бир долбоорлоочу объекттин өзүнүн спецификациясына 

байланыштуу болгон башка изилдөөлөр, иштер.  

Долбоорлоо тапшырмасында шаардын, калктуу конуштун учурдагы 

жер фонду, аны башкы планга жана башка шааркуруу документтерине 

ылайык келечекте аймактарын кеңейтүү багыттары жөнүндө маалыматтар 

келтирилет, тапшырыкчынын шаардын жана калктуу конуштун чектерин 

өзгөртүү боюнча сунуштары көрсөтүлөт, зарыл текшерүүлөрдүн жана 

долбоорлоо алдындагы иштердин курамы аныкталат, графикалык жана 

тексттик материалдардын көлөмүнө жана курамына талаптар, долбоордун 

графикалык бөлүгүнүн масштабы, жупнускасынын сунуштоо жана даярдоо 

мөөнөттөрү белгиленет. 

3. Тапшырыкчы долбоорлоо уюмуна төмөнкүлөрдү берет: 

- шаардын, башка калктуу конуштун башкы планынын таяныч 

планынын жана негизги чиймесинин, жер пайдалануунун белгиленген 

чектери бар анын аймактарын функциялык чөлкөмдөргө бөлүштүрүү 

планынын көчүрмөлөрүн; 



- шаардын, калктуу конуштун учурдагы жана долбоордогу чек 

араларынын чектеринде аймактарды пайдалануу балансынын 

маалыматтарын, шаардын, калктуу конуштун долбоорун иштеп чыгуу 

келишимине ылайык болгон картографиялык, текшерүү жана башка 

маалыматтык материалдарынын тизмегин. 

4. Өз алдынча ишмердүүлүктүн түрү катарында долбоорлоо 

алдындагы иштердин, шаардын, калктуу конуштун чектеринин долбоорун 

макулдашкан катышуучулардын жана уюмдардын курамы калктуу 

конуштардын аймагын куруу долбоорлоого тапшырмасы жана иштерди 

аткаруу келишими менен белгиленет.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-тиркеме 

 

Деталдуу пландаштыруу долбоорун  

иштеп чыгуу тапшырмасына негизги талаптар 
 

Деталдуу пландаштыруу долбоору үчүн долбоорлоо тапшырмасын 

иштеп чыгуу үчүн негиз болуп шаардын, калктуу конуштун бекитилген 

башкы планынын материалдары саналат (деталдуу пландаштыруу долбоору 

менен бириктирилген башкы план үчүн алгачкы материал болуп районду 

пландаштыруу долбоору жана айылдык аймактын башкы планы саналат).  

Долбоорлоо тапшырмасында төмөнкү маселелер чагылдырылышы 

керек: 

- тапшырма берүү үчүн негиз; 

- долбоордун тапшырыкчысы; 

- башкы долбоорлоочу жана долбоорлоо уюмдары – долбоордун 

аткаруучулары; 

- долбоорлоо үчүн алгачкы маалыматтардын берилгендигинин 

мөөнөтү; 

- аймактын түзүмүн уюштуруу жана функциялык чөлкөмгө 

бөлүштүрүү боюнча атайын талаптар; 

- турак үйлөрдүн, ишканалардын жана тейлөө мекемелеринин 

сунушталуучу долбоорлору; 



- учурдагы имараттарды алардын баштапкы функциялык 

дайындалышы боюнча же башка максаттар үчүн пайдалануу мүмкүнчүлүгү, 

учурда түзүлгөн курулманы реконструкциялоого регенерациялоого башка 

талаптар; 

- курулманын көлөмдүк-мейкиндик композициясынын чечимине, 

калкты транспорттук тейлөөнү уюштурууга, аймакты абаттоого жана 

жашылдандырууга, аймакты инженердик даярдоого жана жабдуулоого,  

курчап турган чөйрөнү коргоого, жарандарды коргоонун инженердик-

техникалык иш-чараларына, табигый, тарыхый жана маданий эстеликтердин 

сакталышына талаптар; 

- долбоордун курамы; 

- долбоорду макулдашуу тартиби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-тиркеме 

 

Курулуш долбоорун иштеп чыгуу тапшырмасына 

негизги талаптар 
 

Курулуш долбоорун иштеп чыгууга тапшырманы түзүү үчүн негиз 

болуп шаардын бекитилген деталдуу пландаштыруу долбоору, башкы 

пландын материалдары саналат. Долбоорлоо тапшырмасында төмөнкүлөр 

көрсөтүлүшү керек: 

- тапшырманы берүү үчүн негиз; 

- долбоордун тапшырыкчысы; 

- башкы долбоорлоочу жана долбоорлоо уюму; 

- долбоорлоо үчүн маалыматтар жана берүү мөөнөттөрү; 

- аймактык курулуш  боюнча болжолдуу маалыматтар: аймагы, турак 

үйлөрдүн жалпы аянты жана батирлердин саны, тейлөө ишканаларынын 

жана мекемелеринин болжолдуу тизмеги, алардын кубаттуулугу жана 

курулуштун мөөнөттөрү; 

- сунушталуучу үйлөрдүн, тейлөө ишканаларынын жана 

мекемелеринин мүнөздөмөсү. 

- долбоорлоого тийиш болгон участоктун өзгөчөлүгүн көрсөтүү: 

а) курулган аймактарга; 



б) азыркы курулуштардын тыгыздоо мүмкүнчүлүгү бар аймактарга;  

в) жаңы курулуп жаткан аймактарга; 

г) аз кабаттуу турак үйлөр менен 3-4-5 кабаттуу биринчи сериядагы 

турак үйлөрдүн массалык курулуштагы курулган кайра конструкциялануучу 

аймактарга. 

төмөндөгүлөргө талаптар: 

- курулуштун архитектуралык-пландаштыруу жана көлөмдүк-

мейкиндик чечимине, инвестициялык талаптарды эске алуу менен; 

- калкты транспорттук тейлөөнү уюштурууга; 

- аймакты абаттоого жана жашылдандырууга; 

- курчап турган чөйрөнү коргоого; 

- тарыхый жана маданий эстеликтерди коргоого; 

- инженердик коммуникациялар менен камсыздоо 

- реконструкциялоонун кезектүүлүгү, учурдагы имараттар менен 

курулмалардын техникалык текшерүүсүн эске алуу менен бузуунун көлөмү 

жана учурдагы имараттарды алардын баштапкы функциялык дайындалышы 

боюнча же башка максаттар үчүн пайдалануу мүмкүндүгү; 

- долбоордун курамы, анын ичинде көргөзмө  материалдарынын 

көлөмү; 

- макулдашуу тартиби.  

 

 

 

 

6-тиркеме 

 

Шаардын, башка калктуу конуштун схемасын жана районду 

пландаштыруу долбоорун иштеп чыгуу үчүн алгачкы 

маалыматтарга негизги талаптар 
 

Алгачкы маалыматтардын материалдары төмөнкүлөрдү камтышы 

керек: 

- пландоо объектисин изилденгендиги жөнүндө маалыматтар (анын 

аймагы ар кандай масштабдагы изилдөө материалдары менен 

камтылгандыгы жана багытталгандыгы, архивдик, адабий булактардын бар 

экендиги, анын тарыхы  ж.б. маалымат), долбоорлоодо аларды эсепке алуу 

милдеттүү болгон мурда аткарылган илимий-изилдөө, долбоорлоо-

пландаштыруу жана башка иштердин тизмеги; 

- учурдагы абалы жана аймакты өнүктүрүүнүн болгон 

программалары боюнча  маалыматтар; 

- аймактарды заманбап пайдалануу боюнча маалыматтар (жер 

пайдалануу схемалары жана таблицалык материал түрүндө); 

- санитардык-гигиеналык шарттарды  жана экологиялык кырдаалды 

текшерүү жана болжолдоо  маалыматтары; 

- социалдык жана социалдык-экономикалык текшерүүлөр жөнүндө 

маалымат; 



- демографиялык кырдаал жөнүндө маалымат; 

- турак жана коомдук курулманын мүнөздөмөсү, өнөр жай, 

коммуналдык чарба, транспорт тутуму жана башка объекттери боюнча 

маалыматтар; 

- инженердик изилдөөлөрдүн жана иликтөөлөрдүн 

жыйынтыктарынын картографиялык жана маалымдоо материалдары, ал эми 

курорттор үчүн бальнеологиялык жана курорттук ресурстарды баалоо жана 

медициналык зоналаштыруу боюнча материалдар; 

- тарыхый-архитектуралык пландар, тарыхый жана маданий 

эстеликтер; 

- экономикалык божомолдоолордун материалдары; 

- пландаштыруу-шааркуруу жана тармактык аймактык иштеп 

чыгуулардын материалдары; 

- долбоорлонуучу объекттин аймагы боюнча директивдик 

материалдар, мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдарынын, коомдук жана чарба уюмдарынын аны  

өнүктүрүүгө катышы бар токтомдору жана башка документтери; 

- тиешелүү масштабдардагы жана инженердик-геодезиялык 

изилдөөлөрдүн топографиялык-геодезиялык  негиздеринин материалдары. 

 

 

 

 

 

7-тиркеме 

 

Айылдык аймактын башкы планын иштеп чыгуу үчүн 

алгачкы маалыматтардын курамы жана мазмуну 
 

1. Тапшырыкчы тарабынан даярдалуучу жана берилүүчү материалдар: 

- башкы планды иштеп чыгуу менен бир эле убакта ушул аймак үчүн 

долбоорлоодо аларды эсепке алуу милдеттүү болгон мурда иштелип чыккан 

жана иштелип чыгуучу пландык, прогноздук, долбоорлоо-пландаштыруу 

жана башка документтердин тизмеги; 

- мурда курулган аймакта турган өндүрүштүк-экономикалык базанын 

жана өнүктүрүүнүн божомолдуу көрсөткүчтөрүнүн учурдагы абалын 

мүнөздөгөн документтер; 

- калктуу конуштарды паспортизациялоо материалдары, жер 

пайдалануу, турак жай, коомдук жана коммуналдык фонддун, инженердик 

коммуникациянын, жол-транспорт тутумунун абалы боюнча 

инвентаризациялоо материалдары; 

- калктын түзүмү жана ишке орношкондугу, миграциялык 

процесстер боюнча маалымат; 

- суу менен камсыздоого, канализацияга техникалык шарттар; 

- айылдык аймакты социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн 

келечектеги пландары; 



2. Тапшырыкчынын катышуусу менен долбоорлоо уюму тарабынан 

даярдалуучу материалдар: 

- аймакты учурдагы абалын жана пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүн 

мүнөздөөчү текшерүү актысы; 

- аймактын учурдагы жана болжолдонуп жаткан экологиялык 

абалын, курчап турган чөйрөнү радиациялык, химиялык, электр магниттик, 

добуштук булгоонун, суу жана аба бассейндеринин санитардык-гигиеналык 

абалынын деңгээлдерин баалоо; 

- ландшафттын абалын жана чөйрөнүн эстетикалык сапаттарын 

баалоо; 

- тапшырыкчынын долбоорлоо тапшырмасы боюнча башка 

материалдар. 

3. (Мурда түзүлгөн) мурда барлардын ичинен колдонулуучу 

материалдар жана документтер: 

- административдик районду райондук пландаштыруу, жерге 

жайгаштыруу долбоорлору, калктуу конуштардын башкы пландары, 

тармактык жана атайын адистештирилген схемалар жана долбоорлор; 

- тиешелүү масштабдардагы топографиялык-геодезиялык 

негиздердин материалдары, мурунку жылдардагы топографиялык сүрөткө 

түшүүлөр, аэрофотосъемкалардын шиферлеринен ажыратылган 

материалдары, топографиялык карталар; 

- ушул аймакта геологиялык, гидрогеологиялык, гидрологиялык 

процесстердин мүмкүн болгон коркунучтуу таасирлерин мүнөздөөчү 

инженердик изилдөөлөрдүн материалдары;  

8-тиркеме 

 

Деталдуу пландаштыруу долбоорун иштеп чыгуу үчүн 

алгачкы маалыматтардын курамы жана мазмуну 
 

Тапшырыкчы деталдуу пландаштыруу долбоорун иштеп чыгуу үчүн 

башкы долбоорлоочуга төмөнкү алгачкы маалыматтарды берет: 

- топографиялык-геодезиялык жана инженердик-геологиялык 

изилдөөлөрдүн материалдары; 

- долбоорлонуучу райондун чегинде курчап турган чөйрөнүн 

учурдагы жана күтүлүүчү санитардык-гигиеналык абалын баалоо 

материалдары; 

- долбоорлоодо аларды эсепке алуу милдеттүү болгон мурда 

аткарылган иштердин тизмеги (илимий-изилдөө, долбоорлоо ж.б.); 

- тейлөө ишканаларына жана мекемелерине жер пайдалануу, турак 

жай фонду  боюнча инвентаризациялоо материалдары; 

- өнөр жай ишканалары, коммуналдык чарба объекттери, көчө-жол 

жана транспорт тутумдары, унаа туруктарын уюштуруу жөнүндө 

маалыматтар (долбоорлоо институту тарабынан берилүүчү анкеталардын 

материалдары боюнча); 

- аймакты инженердик жабдууга техникалык шарттар; 

- тарыхый жана маданий эстеликтер жөнүндө маалымат. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-тиркеме 

 

Курулуш долбоорун иштеп чыгуу үчүн алгачкы 

маалыматтардын курамы жана мазмуну 
 

Тапшырыкчы курулуш долбоорун иштеп чыгуу үчүн башкы 

долбоорлоочуга төмөнкү алгачкы маалыматтарды берет: 

- аймактык архитектура жана шааркуруу органдары тарабынан 

берилүүчү архитектуралык-пландаштыруу шартын. Тапшырыкчы тарабынан 

кол коюлган башкы долбоорлоочу уюму менен биргеликте түзүлгөн курулуш 

долбоорун иштеп чыгуу үчүн долбоорлоо тапшырмасы; 

- инженердик жабдуунун булактарына же тышкы тармактарга 

кошууга техникалык шарттарды; 

- сметалык документтерди түзүү үчүн алгачкы маалыматтар 

(долбоорлоо тапшырмасына ылайык); 

- курулушту уюштуруу долбоорун иштеп чыгууга алгачкы 

маалыматтар (долбоорлоо тапшырмасына ылайык); 

- курулмаларды бузуу жана бузгандыгы үчүн компенсациянын 

мүнөзү жөнүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын чечими; 

- жерлерди, учурдагы курулмаларды, жер үстүндөгү жана жер 

алдындагы тармактарды жана курулмаларды инвентаризациялоонун 

материалдары (долбоорлоо тапшырмасына ылайык); 



- районду деталдуу пландаштыруунун бекитилген долбоорунун 

материалдары; 

- топографиялык план жана инженердик изилдөөлөрдүн 

материалдары (тапшырыкчы тарабынан берилиши мүмкүн же анын 

тапшырмасы боюнча долбоорлоо-изилдөө уюм тарабынан, изилдөө уюмунун 

курулуш долбоорун аткаруучу тарабынан аткарылышы мүмкүн). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-тиркеме 

 

Районду пландаштыруусхемасынын жана долбоорунун негизги 

техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрү 
 

Көрсөткүч 

 

Чен бирдиги 

миң т/г 



Аймагы  

Бардыгы 

Айыл чарба багытындагы жерлер 

(эгин талаалар, көп жылдык бак-дарактар, 

кендер, чөп чабындылар, мал жайыттары) 

алардын ичинен: 

дыйкан чарба (фермерлер) жерлери 

шаарлардын, башка калктуу конуштардын 

жерлери 

алардын ичинен: 

шаарлардагы калктуу конуштардын 

айылдардагы калктуу конуштардын 

өнөр жай жерлери 

транспорт, байланыш, радио берүү, теле берүү 

информатика жана космостук камсыздоо 

энергетика 

атайын дайындалыштагы жерлер 

өзгөчө корголуучу табигый аймактар 

токой фондунун жерлери 

табигый-корук, дарылоо-ден соолук чыңдоо, 

рекреациялык жана тарыхый-маданий 

дайындалыштагы 

токой фондунун жерлери 

анын ичинде: 

биринчи топтогу токойлор 

суу фондусунун жерлери 

камдыктагы жерлер  

жалпы  аймактагы жерлерден:  

мамлекеттик менчиктеги жерлер 

муниципалдык менчиктеги жерлер 

жеке менчиктеги жерлер 

экологиялык, санитардык-гигиеналык шарттар  

жана коопсуздук шарттары боюнча ыңгайлуу 

миң га 
 

 

"-" 

 

 

 

 

"-" 

 

 
 

"-" 

"-" 

 
"-" 

"-" 

 

"-" 

 

 

 

 

 

 

 

 
"-" 

"-" 

"-" 

 
"-" 

"-" 

"-" 

"-" 

"-" 

 

Эскертүү:  

1. Жерлердин көрсөтүлгөн категорияларынын курамына  жаратылышты коргоо 

багытындагы жерлер, санитардык коргоо  зоналары,  ден соолук чыңдоо жана тарыхый-

маданий дайындалыштагы объекттердин коргоо чөлкөмдөрү, ошондой эле коркунучтуу 

заттар менен булганган аймакта да кириши керек. 

2. Өнөр жай, транспорт жерлери жана ушул категориянын башкалары калктуу 

конуштардын чектеринен тышкары көрсөтүлөт. 

3. Каралып жаткан жерлердин дифференциациясы аймактын өзгөчөлүгүнө карата 

долбоорлоо тапшырмасында такталат. 

 

10-тиркеменин уландысы 

 

Көрсөткүч 

 

Чен бирдиги 

миң т/г 



Калкы  

калкынын саны – бардыгы:  

шаарлар, жумушчу, курорттук жана 

дачалык кытактар, административ 

райондор боюнча калктын саны 

(Кыргыз Республикасынын Мамстаткомитетинин 

жыйнактарында кабыл алынган форма боюнча) 

айылдагы калктын саны 

Калктын жалпы саны 

 

анын ичинде калкы менен: 

5 миң адамдан өйдө 

1-5 миң адам 

0,2-1 миң адам 

0,2 миңге чейинки адам 

Калктын жыштыгы 

Калктын жаш түзүмү: 

15 жашка чейинки балдар 

 

 

эмгекке жарамдуу курактагы калк 

(эркектер – 16-63 жаш, аялдар 16-58 жаш) 

эмгекке жарамдуу курактан жогору калк 

Иш менен камдуу калктын саны (бардыгы) 

 

Айлана чөйрөнү коргоо жана үнөмдүү 

жаратылыш пайдалануу  

Атмосфералык абага бөлүнүп чыккан  

зыяндуу заттардын көлөмү 

Булганган суулардын топтолушунун жалпы 

көлөмү 

Калдыктардын пайда болушунун көлөмү 

Булганган көлмөлөрдүн салыштырмалуу салмагы 

Саздак аймактарды кургатуу, сугаруу 

Бузулган аймактарды рекультивациялоо 

Токойду калыбына келтирүү иштери 

 

Социалдык инфратүзүм 

Турак жай фонду  

Турак үйлөрдүн бардыгы 

 

алардын ичинде: 

шаардагы калктуу конуштарда 

айыл жергесинде    

Калктын жалпы аянт менен кандуулугу 

Мамлекеттик жана муниципалдык менчиктеги 

 

миң адам 

калктын жалпы санынан 

миң адам/% 

 

 

 

шол эле 

анда жашап жаткан 

калктын бирдиги/% 

ошол эле 

"-" 

"-" 

"-" 

"-" 

кв. метрге миң адам 

 

калктын жалпы санынан 

%/миң адам 

 

ошол эле 

 

"-" 

"-" 

 

 

 
 

кв. метрге миң/т жылына 

 

млн.куб.м./жылына 

% 

га 

"-" 

миң га/жылына 

 

 

 

батирдин жалпы аянтынан 

миң кв. метр 

 

 

ошол эле 

"-" 

 

 

кв.метр/адам 



үйлөрдө 

анын ичинде: 

шаарлардагы калктуу конуштарда 

айылдардагы калктуу конуштарда  

Калктын төмөнкүлөр менен камдуулугу: 

айыл аралык маанидеги маданий-  

тиричилик тейлөө мекемелери менен  

маданият мекемелери менен (театр, 

клубдар, кинотеатр, музейлер, көргөзмө 

залдары ж.б.) 

саламаттык сактоо мекемелери менен 

(ооруканалар, бейтапканалар ж.б.) 

Узак эс алуу мекемелери менен (эс алуу  

зоналары, пансионаттар, мектеп окуучулар  

үчүн лагерлер ж.б.) 

социалдык камсыздандыруу мекемелери менен 

башка мекемелер менен 

 

Инженердик-унаа инфратүзүм 

Темир жол тутумунун узундугу 

анын ичинде:     

 мамлекеттик маанидеги 

региондук маанидеги 

Автомашина жолдорунун узундугу  

 анын ичинде:     

 мамлекеттик маанидеги 

региондук маанидеги 

Автомашина жолдорунун жалпы санынан 

Катуу жабдылыштагы жолдор 

Унаа тармагынын жыштыгы:   

 темир жол 

 унаа 

Газ түтүктөрүнүн жыштыгы   

 мунай жана продукт өткөргүчтөрдүн 

 узундугу    

Аэропорттор      

 анын ичинде:     

 мамлекеттик маанидеги 

 жергиликтүү маанидеги 

Борборлоштурулган булактардын суммардык  

кубаттуулугу 

 электр менен камсыздоо   

 жылуулук менен камсыздоо  

Төмөнкүлөргө болгон муктаждык: 

 электр энергиясына  

алардын ичинен коммуналдык-тиричилик 

 

"-" 

"-" 

сыйымдуулук бирдиги  

 

1000 тургунга  

 

 

"-" 

 

"-" 

 

 

"-" 

 

"-" 
 

 

км 

 

"-" 

км 

 

 

"-" 

"-" 

км/% 

 

км/100 кв.км 

"-" 

"-" 

км 

"-" 

"-" 

бирдик 

 

"-" 

"-" 

 

 

МВт 

млн.Гкал/жылына 

 

млн.кВт 

 

"-" 

млн.Гкал/жылына 



муктаждыктарга 

 жылуулукка      

алардын ичинен коммуналдык-тиричилик 

муктаждыктарга 

жаратылыш газына    

 сууга (бардыгы)    

 алардын ичинен: 

үстүңкү булактардан 

жер алдындагы булактардан 

Суу ресурстарын пайдалануу 

ичүүчү сапаттагы 

 техникалык сапаттагы  

         өндүрүштүк муктаждыктар үчүн  

агынды суулардын үстүңкү көлмөлөргө 

кошулушунун көлөмү 

анын ичинде чарба-тиричилик агынды 

суулар 

жалпы санынан биологиялык тазалоодон 

кийин кошулушу 

утилизацияануучу катуу тиричилик  

калдыктарынын саны 

Районду пландаштыруу (долбоорун) схемасын 

ишке ашыруунун 1-этабы боюнча 

инвестициялардын болжолдуу көлөмү  

 

"-" 

млн.куб 

миң куб.м/суткасына 

 

ошол эле 

"-" 

 

"-" 

 

миң куб.м/суткасына 

 

ошол эле 

 

"-" 

 

"-" 

 

миң т/га 

 

 

млн.сом 

 Эскертүү:  

1. Шаардын, калктуу конуштун техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрү кийинки 

этаптарда келтирилет: 

- учурдагы башкы пландын баштапкы жылы (же репроперспективдүү маалыматтар 

10-15 жылга мурун) районду пландаштыруу (долбоорун) схемасын иштеп чыгуу жана 

ишке ашыруу этабы үчүн баштапкы жылга келтирилет. 

- социалдык жана инженердик-унаа инфратүзүмдөр  боюнча ишке ашыруунун 1-

этабы боюнча жаңы курулуштун көлөмдөрү боюнча көрсөткүчтөр келтирилет. 

2. Электр энергиясына, жылуулукка, сууга, газга, коммуналдык-тиричилик жана 

өнөр жай муктаждыктарына болгон керектөөлөр боюнча жана чарба-тиричилик жана өнөр 

жай агын сууларынын топтолуш көлөмү, ошондой эле өндүрүштүн калдыктары жана 

колдонуулары боюнча көрсөткүчтөр тиешелүү областтык, шаардык жана райондук 

кызматтардын маалыматтары боюнча кабыл алынат. 

 

 

 

11-тиркеме 

 

Шаардын, башка калктуу конуштун башкы планынын 

негизги техникалык – экономикалык көрсөткүчтөрү 
 

Көрсөткүч Чен бирдиги 

Аймагы  

Шаардын, башка калктуу конуштун 

га; кв.м/адам 

 



шаардын, кыштактын жана айылдагы  

калктуу конуштун чек арасынын чегиндеги 

жерлеринин жалпы аянты 

анын ичинде: 

турак жана коомдук курулманын  

алардын ичинен: 

кароо-жай курулмасынын 

көп батирлүү үйлөрдүн курулмасынын 

коомдук курулманын 

жалпы пайдаланылуучу жерлердин 

алардын ичинен: 

жалпы пайдаланылуучу жашыл бак-дарактардын 

магистралдык көчөлөрдүн, жолдордун, 

аянттардын 

рекреациялык дарылоо-ден соолук чыңдоолордун 

тарыхый-маданий жана табигый мурастын 

өндүрүштүк жана коммуналдык-кампа 

курулмасынын  

атайын дайындалыштагы  

тышкы транспорттун  

айыл чарба пайдалануудагы 

көлмөлөрдүн жана акваториялардын 

резервдеги аймактардын 

башка аймактардын 

Жерлердин жалпы санынан: 

мамлекеттик менчиктеги жерлер 

муниципалдык менчиктеги жерлер 

жеке менчиктеги жерлер 

Жаратылыш чөлкөмү (концепция үчүн) бардыгы 

анын ичинде: 

жаратылыш коргоо, дарылоо-ден соолук чыңдоо, 

рекреациялык, тарыхый-маданий 

дайындалыштагы жерлер 

шаарлардагы жана айылдардагы калктуу 

конуштардын 

жерлери 

өнөр жай, транспорт, байланыш, радио берүү, теле 

берүү, 

информатика, космостук камсыздоо, энергетика, 

коргоо жана башка дайындалыштагы жерлер 

айыл чарба багытындагы жерлер 

токой фондунун жерлери 

суу фондунун жерлери 

камдыктагы жерлер 

Алардын ичинен:  

атайын инженердик иш-чараларды өткөрүүнү 

 

 

 

 

га; % 

 

"-" 

"-" 

"-" 

"-" 

 

"-" 

"-" 

 

"-" 

"-" 

 

 

"-" 

"-" 

"-" 

"-" 

"-" 

"-" 

 

"-" 

"-" 

"-" 

га 

 

"-" 

"-" 

 

"-" 

 

 

 

 

 

 

"-" 

"-" 

"-" 

 

 

"-" 



талап кылган аймактар (аңдар, бузулган аймактар 

ж.б.) 

мамлекеттик менчиктеги жерлер 

муниципалдык менчиктеги жерлер 

жеке менчиктеги жерлер 

Калкы   

Карамагындагы административдик-аймактык  

түзүүлөрдү эске алуу менен калктын саны 

анын ичинде: 

 шаардын өзүнүн 

 башка калктуу конуштардын 

Калктын жыштыгы 

селитебдүү аймактын чектеринде 

 шаардык, посѐлоктук курулманын  

 аймагынын чектеринде 

Калктын жаш түзүмү: 

 15 жашка чейинки балдар  

эмгекке жарамдуу курактагы калк 

(эркектер – 16-63 жаш, аялдар 16-58 жаш) 

эмгекке жарамдуу курактан жогору калк 

Үй бүлөлөрдүн жана жалгыз бой тургундардын  

саны бардыгы 

анын ичинде  

социалдык ченемден төмөн турак жай менен 

камсыз болгондор 

Иш менен камдуу калктын саны (бардыгы) 

Турак жай курулушу 

Турак жай фонду 

Турак үйлөрдүн бардыгы 

 

анын ичинде: 

жеке менчиктеги мамлекеттик жана 

муниципалдык фонду 

Жалпы фондун ичинен: 

көп батирлүү үйлөрдө 

короо-жай тибиндеги үйлөрдө 

70% ашыгы эскирген турак жай фонду: 

турак үйлөрдүн бардыгы 

анын ичинде мамлекеттик жана муниципалдык 

фонд 

Учурда сакталып калуучу турак жай фонду 

турак үйлөрдүн бардыгы 

Кабаттуулугу боюнча турак жай фондун 

бөлүштүрүү 

турак үйлөрдүн бардыгы   

 

 

 

"-" 

"-" 

"-" 

 

миң адам 

 

 

"-" 

"-" 

 

адам/га 

"-" 

 

 

миң адам/% 

"-" 

 

"-" 

Бирдик 

 

 

 

 

миң адам/% 

 

 

миң кв. метр 

жалпы аянт кв. 

 

ошол эле 

"-" 

 

"-" 

"-" 

 

"-" 

"-" 

 

"-" 

 

 

 

миң кв. метр 

жалпы аянты кв./% 



1-2 кабаттуу 

3-4 кабаттуу 

5 кабаттуу 

5 кабаттан жогору 

Мамлекеттик жана муниципалдык турак  

жай фондунун кемиши 

анын ичинде: 

техникалык абалы боюнча 

реконструкциялоо боюнча 

башка себептер боюнча (санитардык – коргоо 

зоналарын уюштуруу, кайра жабдуулоо ж.б.)  

Калктын жыштыгы      

Калктын батирлердин жалпы аянты менен 

орточо камсыз болушу     

Жаңы турак жай курулушу 

анын ичинде: 

ишканалардын жана уюмдардынмамлекеттик, 

муниципалдыккаражаттарынынэсебинен 

 

калктын каражаттарынын эсебинен 

Жаңы турак жай курулушунун кабаттуулугу 

боюнчакатышы 

 1-2 кабаттуу 

 3-4 кабаттуу 

 5 кабаттуу 

 5 кабаттан жогору  

Калкты маданий-тиричилик тейлөө тутумунун 

мекемелери 

Мектепке чейинки балдар мекемелери   

бардыгы/1000 адам 

Жалпы билим берүү мекемелери 

бардыгы/1000 адам 

Ооруканалар    

бардыгы/1000 адам 

Бейтапканалар   

бардыгы/1000 адам  

Дүкөндөр 

бардыгы/1000 адам 

Тиричилик тейлөө мекемелери 

бардыгы/1000 адам 

Узак эс алуу мекемелери 

бардыгы/1000 адам 

анын ичинде: 

эс алуу үйлөрү, пансионаттар ж.б. 

(шаарлар-курорттор үчүн мейманкаларды кошуп) 

Мектеп окуучулары үчүн лагерлер 

миң кв. метр 

миң кв. метр 

 

 

 

ошол эле 

 

"-" 

"-" 

"-" 

 

адам/га 

кв. метр/га 

 

 

 

миң кв. м. 

жалпы аянты чарчы 

миң батир 

ошол эле 

 

 

"-" 

"-" 

"-" 

"-" 

 

 

орун 

 

"-" 

 

керебеттүү орун 

 

келүү 

нөөмөт 

чарчы метр 

соода аянты 

иш орду 

 

орун 

 

"-" 

 

 

"-" 



Транспорттук тейлөө  

Коомдук жүргүнчү транспорт тилкелеринин 

узундугу (бардыгы) 

анын ичинде: 

электрлештирилген темир жол 

троллейбус 

автобус 

Магистралдык көчөлөрдүн жана жолдордун 

узундугу (бардыгы)   

анын ичинде: 

жогорку кыймылдагы магистралдык көчөлөрдүн 

жалпы маанидеги магистралдардын 

үзгүлтүксүз кыймылдын 

Тышкы транспорт  

анын ичинде: 

электрлештирилген темир жол 

автобус  

деңиз транспорту 

 

түтүк жана продукты өткөрүүлөр 

Көчө-жол тармагынын тыгыздыгы 

шаардын, посѐлоктун курулмасынын чегинде 

шаарга жанаша чөлкөмдө (стадия, концепция) 

көпүрөлөр, жол өткөрмөктөрү жана  

транспорттун аякташы  

Инженердик жабдуу жана абаттоо 

Суу менен камсыздоо 

Суу керектөөнүн суммасы (бардыгы) 

анын ичинде: 

чарба-ичүү максаттарына  

өндүрүштүк муктаждыктарга 

Суу түтүгүнүн башкы курулмаларынын 

кубаттуулугу 

Суу менен камсыздоонун колдонулуучу 

булактары 

ГКЗдин жер алдындагы суулардын бекитилген 

камдыгы(бекитилген күнү, эсеп мөөнөтү) 

Орточо 1 адамга суу керектөө 

анын ичинде: чарба-ичүү максаттарына 

Каналдаштыруу 

Агын суулардын жалпы түшүшү (бардыгы) 

анын ичинде: 

 тиричилик каналдаштыруу 

өндүрүштүк каналдаштыруу 

Канализациялык тазалоо курулмаларынын  

өндүрүмдүүлүгү 

 

 

 

 

эки жолунун км  

жолунун км 

ошол эле 

км 

 

 

"-" 

"-" 

 

 

 

эки жолунун км 

жолунун км 

т/км;  

миң жүргүнчү/жылына 

км; миң куб м/жылына 

 

км/кв, км 

"-" 

бирдик 

 

 

 

миң куб.м/сут. 

 

миң куб.м/сут. 

ошол эле 

"-" 

 

"-" 

 

миң куб.м 

 

л/сут. 

"-" 

 

миң куб.м/сут. 

 

ошол эле 

"-" 

"-" 

 



Электр менен камсыздоо:  

Электр энергиясын керектөөнүн суммасы 

анын ичинде: 

өнөр жай ишканаларынын керектөөлөрүнө 

коммуналдык-тиричилик керектөөлөргө 

1 адамга жылына электр энергиясын сарптоо 

анын ичинде коммуналдык-тиричилик 

керектөөлөргө 

Электр жүктөмдөрүн жабуу булактары  

анын ичинде: 

Жылуулук менен камсыздоо: 

Борборлоштурулган жылуулук булактарынын 

кубаттуулугу (бардыгы) 

анын ичинде: 

ЖЭБ  

райондук от казандары 

жылуулуктун локалдык булактарынын суммардык 

кубаттуулугу 

Газ менен камсыздоо 

Шаардын, башка калктуу конуштун отун 

балансында газдын  салыштырмалуу салмагы 

Газ сарптоо (бардыгы) 

анын ичинде: 

коммуналдык-тиричилик керектөөлөргө 

өнөр жай керектөөлөрүнө 

Жаратылышын газын булактардан берүү 

Жаан-чачындын канализациясы  

Көчө тармагынын жалпы узундугу 

Аймакты инженердик даярдоо 

Аймакты суу каптоодон коргоо: 

аянты     

коргоо курулмаларынын узундугу  

Сайроон жана төгүү 

Жээкти бекемдөө 

Аймактын чегинде жер кыртышындагы суулардын 

деңгээлин азайтуу жана башка атайын иш-чаралар 

Аймакты санитардык тазалоо 

Тиричилик таштандысынын көлөмү 

Таштанды өрттөө жана таштандыны кайра 

иштетип чыгаруучу заводдор 

Таштанды жайларды жакшыртуу 

Курчап турган чөйрөнү коргоо 

Булгануу, добуштук таасирлердин булактарынан 

санитардык-коргоо чөлкөмдөрү    

анын ичинде жашылдандырылгандар 

Атмосфералык абанын булганышынын деңгээли 

КВт саат/жылына 

 

 

"-" 

"-" 

КВт саат  

 

 

млн. КВт 

 

 

МВт 

 

 

МВт/Гкал/саат 

"-" 

"-" 

 

 

% 

 

млн. куб.м./жылына 

 

ошол эле 

"-" 

"-" 

чакырым 

"-" 

 

 

га 

км 

млн.куб.м. 

км 

га 

 

 

миң.куб.м. 

миң.куб.м./суткасына 

 

бирдик/га 

 

га 

 

"-" 

%ПДК 



Көлмөлөрдүн булганышынын деңгээли 

Жер кыртышынын жана кен байлыктардын  

булганышынын деңгээли 

Добуштук таасирдин деңгээли   

"-" 

"-" 

 

дБ 
    

Эскертүү: 

1. Шаардын, башка калктуу конуштун техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрү 

төмөнкү этаптарда келтирилет: 

колдонуудагы башкы пландын баштапкы жылы (же 10-15 жылга рестроспективдүү 

маалыматтар) 

жаңы башкы пландын баштапкы жылы 

долбоорлоо этаптары 

2. Коммуналдык-тиричилик жана өнөр жай керектөөлөрү үчүн электр энергиясына, 

жылуулукка, сууга, газга болгон муктаждыктар жана чарба-тиричилик жана өнөр жай 

агын сууларынын топтолуш көлөмү боюнча көрсөткүчтөр тиешелүү областтык, шаардык 

жана райондук кызматтардын маалыматтар боюнча келтирилет.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-тиркеме 

 

Айылдык аймактын башкы планынын 

негизги техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрү 
 

Көрсөткүч 

 

Чен бирдиги 

Аймагы 

Айылдагы жергиликтүү өз алдынча      га 



башкаруу органынын аймагы 

(бардыгы)  

анын ичинде: 

калктуу конуштардын аймактары 

айыл чарбада пайдаланылуучу аймактар  га/% 

(бардыгы/айдоо жерлери) 

алардын ичинен: 

мамлекеттик, кооперативдик, акционердик,    га 

дыйкан чарбалык (фермердик) чарбалар     

өздүк көмөкчү чарбалар 

посѐлоктук эмес чөп чабуу аянттары,      "-" 
жайыттар жана бакча-дача дайындалышындагы    "-" 
башка жерлер 

өнөр жай жана коммуналдык-кампа дайындалышындагы  "-" 

аймактар 

алардын ичинен: 

өнөр жайдын кайра иштетип чыгаруучу     "-" 

коммуналдык объекттер 

транспорт, байланыш жана инженердик коммуникациялар  "-" 

аймактары 

ден соолук чыңдоо-рекреациялык, жаратылышы коргоо  "-" 

жана тарыхый-маданий дайындалыштагы 

токой фондусунун аймактары      "-" 

көлмөлөрдүн жана акваториялардын аймактары    "-" 

башка аймактар 

резервдик: 

алардын ичинен:      

калктуу конуштардын       га 

айыл аралык инфратүзүмүнүн      "-" 

Жалпы аймактын ичинен: 

жеке менчиктеги жерлер       "-" 

муниципалдык менчиктеги жерлер     "-" 

мамлекеттик менчиктеги жерлер      "-" 

калктуу конуштун чек арасынын чегиндеги 

аймактар (калктуу конуштардын аталышы)    "-" 

бардыгы 

турак жана коомдук курулманын аймактары    "-" 

алардын ичинен: 

короо-жай курулмасынын       га; кв.м/адам 

көп батирлүү курулмасынын      ошол эле 

жалпы пайдалануучу жерлер       "-" 

алардын ичинен: 

көчөлөр, жолдор, аянттар       "-" 

айыл чарбада пайдаланылуучу жерлер     га 

Өндүрүштүк, коммуналдык-кампа      "-" 

курулмасынын аймактары 

рекреациялык, тарыхый-маданий жана башка    "-" 

дайындалыштагы аймактар 

жерлер 

көлмөлөрдүн жана акваториялардын аймактары    "-" 

резервдеги аймактар        "-" 

камдыктагы жерлер        "-" 

Калкы  

Дайыма туруктуу        адам 



 анын ичинде:  

 долбоорлоо аймагында өндүрүш      "-" 

 жана тейлөө чөйрөсүн  ээлегендер      

 долбоорлоо эмес аймакта иштегендер    "-" 

Мезгилдик (көбөйүшү же азайышы)     "-" 

Турак үйлөрдүн бардыгы     миң кв. м. 

     жалпы аянты кв. 

Долбоорлоо аймагы боюнча батирлердин  

жалпы саны     батир 

 алардын ичинде: 

 сакталуучу        "-" 

 жаңы курулуштагы       "-" 

Турак жай менен камдуулугу     адам/бөлмө 

Турак жай фондунун төмөнкүдөй борборлоштурулган 

менен камсыз болушу: 

 батир        %   

суу менен камсыздоо      "-" 

 каналдаштыруу        "-" 

 жылуулук менен, анын ичинде автономдуу  "-" 

 газ менен, анын ичинде автономдуу   "-" 

 ысык суу менен, анын ичинде автономдуу  "-" 

Калктуу конуштар боюнча турак жай фонду   миң чарчы м. 

(калктуу конуштардын аталышы) 

Батирлердин саны       батир 

 анын ичинде: 

 сакталуучу       "-" 

 жаңы курулуштагы      "-" 

Калкты маданий-тиричилик тейлөө тутумунун 

мекемелери 

Долбоорлоо аймагындагы жалпы сыйымдуулук   орун/1000  тургун 

мектепке чейинки балдар мекемелери    орун/1000  тургун 

 бардыгы/1000 адам 

жалпы билим берүү мекемелери 

 маданият мекемелери (клубдар, кинотеатрлар) 

 медициналык мекемелердин: 

ооруканалардын керебеттүү орун/1000 адам 

бейтапканалардын      келүү 

         нөөмөт/1000 тургун 

 фельшердик-акушердик пункттардын, 

 медпункттардын      объект 

 дүкөндөрдүн       миң чарчы метр 

         соода аянты/1000 тургун 

карылар үйлөрүнүн      орун 

байланыш мекемелеринин, каржы-насыя  

ишканаларынын, тиричилик кызматтарынын  иш орду/1000 тургун 

базар инфратүзүмүнүн мекемелеринин   объект 

Транспорт  

Жол-транспорт тармагынын узундугу (коомдук транспорт км 

жолдорунун жанасызыктарынын түрлөрү жана 

категориялары боюнча)       

 

Инженердик жабдуу жана абаттоо 

Суу менен камсыздоо 

 Суу сарптоо(бардыгы)     миң куб.м/сут. 



 анын ичинде: 

коммуналдык-тиричилик керектөөлөргө   л/1 адам/суткасына 

өндүрүштүк керектөөлөргө     миң куб.м/сут. 

Суу түтүгүнүн башкы курулмаларынын кубаттуулугу 

Суу менен камсыздоонун колдонулуучу булактары  ошол эле 

Тармактардын узундугу      м 

Каналдаштыруу         

Агын суулардын жалпы түшүшү (бардыгы)   миң куб.м/сут. 

 анын ичинде: 

 тиричилик агын суулары     ошол эле 

 өндүрүштүк агын чуулары 

Тармактардын узундугу      км 

Электр менен камсыздоо:       

Электр энергиясын керектөөнүн суммасы    КВт саат/жылына 

 анын ичинде: 

коммуналдык-тиричилик керектөөлөргө   л/1 адам/суткасына 

өндүрүштүк керектөөлөргө   

Тармактардын узундугу      км 

Электр плиталары менен жабдылган 

батирлердин саны       бирдик 

 анын ичинде: 

коммуналдык-тиричилик керектөөлөргө    

өндүрүштүк керектөөлөргө   

Тармактардын узундугу      км 

Телефонизация: 

Номерлердин жалпы саны      бирдик 

Телефондор менен жабдылган батирлердин 

жалпы  саны         

Тармактардын узундугу       м 

Телефон жүктөмдөрүн жабдуу булактары   объект/МВт 

Газ менен камсыздоо 

Долбоорлоо аймактын отун балансында 

газдын  салыштырмалуу салмагы     % 

Газ сарптоо (бардыгы)      млн. куб.м./жылына 

анын ичинде: 

коммуналдык-тиричилик керектөөлөргө  

жана жылуулоого    

өндүрүштүк керектөөлөргө 

Газ берүү булактары 

жаратылыш  газы 

суюлтулган газ 

Тармактардын узундугу       м 

Газдаштырылган батирлердин саны    бирдик 

 анын ичинде: 

 тармактык газда 

 суюлтулган газда 

Аймакты санитардык тазалоо     миң.куб.м. 

Тиричилик таштандысынын көлөмү    миң.куб.м. 

Жакшыртылган таштанды жайлары    бирдик/га 

Курчап турган чөйрөнү коргоо 

Санитардык – коргоо жана суу коргоо чөлкөмдөрүн 

жашылдандыруу       га 

Аймактарды рекультивациялоо     га 

Жер кыртышын жан кен байлыктарды коргоо   



Жээктерди бекемдөө      км 

Калдыктарды урунуу 

Башка иш-чаралар 

 

 

 Эскертүү – Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын айылдык аймактагы 

башкы планынын  техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрү төмөнкү этаптарда 

келтирилет: 

- колдонуудагы башкы пландын баштапкы жылы   

- жаңы башкы пландын баштапкы жылы 

- курулуштун биринчи кезеги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-тиркеме 

 

Деталдуу пландаштыруу долбоорунун 

негизги техникалык – экономикалык көрсөткүчтөрү 
 

Көрсөткүч 

Көлмөлөрдүн булганышынын деңгээли 

Жер кыртышынын жана кен 

байлыктардын булганышынын деңгээли 

Чен бирдиги 



Добуштук таасирдин деңгээли 

Аймагы  

Долбоордун чегиндеги аймак (бардыгы)    га 

  анын ичинде: 

 турак кварталдар, кичи райондор    га/кв.м/адам 

  алардын ичинен: 

  көп кабаттуу курулманын    ошол эле 

  жеке курулманын     "-" 

 тейлөө мекемелеринин жана ишканаларынын  

 тилкелери (кичи райондук маанидегиден тышкары) "-"  

 жалпы пайдалануучу аймактар    "-" 

  алардын ичинен: 

  жалпы пайдалануучу жашыл бак-дарактар га/кв.м/адам 

  көчөлөр, жолдор, өткөөлдөр, аянттар  ошол эле 

 гараждардын жана жеке автотранспортту сактоонун 

 унаа туруктарынын тилкелери    "-" 

 башка аймактар      "-" 

Жалпы пайдаланылуучу аймактардан: 

мамлекеттик менчиктеги жерлер    "-" 

 муниципалдык менчиктеги жерлер   "-" 

жеке менчиктеги жерлер     "-" 

  

Калкы  

Калктын саны       миң/га 

Калктын жыштыгы       адам/га 

 

Турак жай фонду  

Турак үйлөрдүн бардыгы      миң кв.м. 

         жалпы аянт кв.  

Курулманын орточо кабаттуулугу     кабат 

Учурдагы сакталуучу турак жай фонду 

турак үйлөрдүн бардыгы      миң кв.м 

         жалпы аянты кв. 

Мамлекеттик жана муниципалдык турак     ошол эле 

жай фондунун кемиши (бардыгы)      

 анын ичинде: 

 техникалык абалы боюнча     "-" 

 реконструкциялоо боюнча     "-" 

 башка себептер боюнча (санитардык – коргоо  миң кв.м 

зоналарын уюштуруу, кайра жабдуулоо ж.б.)   жалпы аянт кв. 

Жаңы турак жай курулушу 

анын ичинде: 

  1-2 кабаттуу      ошол эле 

  3-4 кабаттуу      "-" 

  5 кабаттуу      "-" 

  5 кабаттан жогору     "-"  

Калктын жыштыгы       адам/га  

 

Калкты маданий-тиричилик тейлөө тутумунун 

мекемелери 

Мектепке чейинки балдар мекемелери     орун  

 бардыгы/1000 адам 

Жалпы билим берүү мекемелери     орун 

 бардыгы/1000 адам       



Бейтапканалар        келүү/нөөмөт 

Азык-түлүк товарлар дүкөндөрү      кв.м. 

 бардыгы/1000 адам      соода аянты    

Азык-түлүк эмес товарлар дүкөндөрү     ошол эле 

 бардыгы/1000 адам       

Коомдук тамактануу ишканалары     отуруу орду 

 бардыгы/1000 адам  

Дарыканалар        объект 

Балдар  сүт азыктарынын ашканаларынын  

таратуу пункттары       порция/нөөмөт 

Кир жуу жана химтазалоонун  

кабыл алуу пункттары      кирдин кг/нөөмөт 

Тиричилик тейлөө мекемелери     иш орду 

Кинотеатрлар, клубдар      орун 

Китепканалар       миң китеп 

Спорт залдары       полдун кв.м. 

Тосулган бассейндер      суу күзгүсүнүн кв.м. 

Дене тарбия-ден соолук чыңдоо комплекстери   объект 

Турак жай-коммуналдык чарбаны эксплуатациялоо 

Кызматтарынын базалары      "-"   

Мончолор        орун 

Сактоо банкы       операциялык орун 

Почта, телеграф       объект 

Милиция бөлүмү       "-" 

Өрт депосу        "-" 

 

Эскертүү – Калкты тейлөө мекемелери жана ишканалары кичи райондук, райондук жана 

шаардык маанидеги объекттерге бөлүнөт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-тиркеменин аягы 
 

Көрсөткүч Чен бирдиги 

 

Транспорт   

Көчө-жол тармагынын узундугу 

 анын ичинде: 

 магистралдык жолдордун     км 

 магистралдык көчөлөрдүн 

 жалпы шаардык маанидеги     "-" 

 райондук маанидеги      "-" 

 турак көчөлөрдүн жана өткөөлдөрдүн   "-" 



Коомдук жүргүнчү транспорт тилкелеринин 

узундугу: 

троллейбус  троллейбус        км 

автобус       "-"    

 Гараждар, унаа туруктары 

 дайыма сактоодогу      машина-орун 

 убактылуу сактоодогу     "-" 

Инженердик жабдуу жана абаттоо 

Жалпы суу сарптоо       миң куб.м суу/сут. 

Агын суулардын суммардык чыгымдары    ошол эле 

Суммардык электр жүктөмү     МВт 

Газ чыгымы        млн.куб.м./сут. 

Жылытууга, желдетүүгө, ысык суу менен камсыздоого 

Жылуулуктун жалпы сапрталышы    Гкал 

Инженердик даярдоо боюнча атайын иш-чараларды  

Жүргүзүүнү талап кылган курулуш аймагы   га 

Курчап турган чөйрөнү коргоо 

Санитардык-коргоо чөлкөмдөрү     га 

Атмосфералык абанын булганышынын деңгээли  %ПДК 

Курулуштун болжолдуу наркы-бардыгы    млн.сом 

 анын ичинде: 

 турак жай курулуш      "-" 

 маданий-тиричилик курулуш    "-" 

 көчө-жол тармагы жана шаардык транспорт  "-" 

 инженердик жабдуу жана абаттоо    "-" 

Салыштырмалуу саптоолор 

 1 тургунга       миң сом 

 турак үйлөрдүн батирлеринин  

жалпы аянтынын 1 кв.м.     "-" 

жаңы курулуштун      "-" 

1 га аймакка        "-" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-тиркеме 

Курулуш долбоорунун 

негизги техникалык – экономикалык көрсөткүчтөрү 
 

Көрсөткүч Чен бирдиги 

Аймагы  

Кызыл сызыктардын чектериндеги    га/кв.м./адам 

турак кварталдар, кичи райондор      

Турак курулмасынын аймактары 

 анын ичинде: 

 турак кварталдар, кичи райондор 

  алардын ичинен: 



  көп кабаттуу курулманын аймактары  ошол эле 

  жеке курулманын аймактары   "-" 

Кичи райондук маанидеги эмес 

тейлөө мекемелеринин жана ишканаларынын  

тилкелери        "-" 

алардын ичинен: 

жалпы пайдалануучу жашыл бак-дарактар   "-"  

өткөөлдөр, аянттар       "-"    

Гараждардын жана жеке автотранспортту сактоонун 

унаа туруктарынын тилкелери 

Башка аймактар       "-" 

Жалпы пайдаланылуучу аймактардан: 

мамлекеттик менчиктеги жерлер    га/кв.м./адам 

муниципалдык менчиктеги жерлер   ошол эле 

жеке менчиктеги жерлер      "-" 

  

Калкы  

Калктын саны       миң/га 

Калктын жыштыгы (брутто)     адам/га 

 

Турак жай фонду  

Турак үйлөрдүн жыйынтыгы     миң адам 

         жалпыя аянты кв. 

Кабаттуулугу боюнча турак жай фондун бөлүштүрүү:   

1-2 кабаттуу        "-" 

3-4 кабаттуу        "-" 

5 кабаттуу        "-" 

5 кабаттан жогору       "-" 

Турак курулманын орточо кабаттуулугу    кабат 

Батирлердин саны-бардыгы     даана 

анын ичинде: 

бир бөлмөлүү       "-" 

эки бөлмөлүү        "-" 

үч бөлмөлүү        "-" 

төрт бөлмөлүү жана андан ашык     "-" 

Учурдагы сакталуучу турак жай фонду 

Турак үйлөрдүн бардыгы     миң чарчы метр 

        жалпы аянты кв. 

турак үйлөр–бардыгы 

Турак жай фондунун кемиши 

турак үйлөр–бардыгы     миң чарчы метр 

        жалпы аянты кв. 

учурдагы фондго,  

жаңы курулушка карата % 

анын ичинде: 

техникалык абалы боюнча     ошол эле 

реконструкциялоо боюнча 

башка себептер боюнча (санитардык – коргоо 

зоналарын уюштуруу, кайра жабдуулоо ж.б.)  

Жаңы турак жай курулушу      миң чарчы метр 

         жалпы аянты кв. 

анын ичинде:  

1-2 кабаттуу 

3-4 кабаттуу 



5 кабаттуу 

5 кабаттан жогору  

Калктын жыштыгы (брутто)     адам/га 

 

Тейлөө тутумунун мекемелери 

жана ишканалары 

Мектепке чейинки балдар мекемелери     орун  

бардыгы/1000 адам 

Жалпы билим берүү мекемелери 

бардыгы/1000 адам       орун 

Азык-түлүк товарлар дүкөндөрү 

бардыгы/1000 адам       соода аянтынын кв.м. 

Азык-түлүк эмес товарлар дүкөндөрү    соода аянтынын кв.м. 

бардыгы/1000 адам       

Коомдук тамактануу ишканалары     отуруу орду 

бардыгы/1000 адам  

Жеке ээлердин гараждарындагы орундардын саны  орун 

бардыгы/1000 адам  

Дайыма сактоочу ачык унаа туруктарындагы 

орундардын саны       "-" 

бардыгы/1000 адам  

 

Инженердик жабдуу жана абаттоо 

Жалпы суу сарптоо        миң куб.м суу/сут. 

Агын суулардын суммардык чыгымы    ошол эле 

Суммардык электр жүктөмү     МВТ 

Электр плиталары менен жабдылган 

батирлердин саны       батир 

Газ чыгымы        млн.куб.м/жылына 

Жылытууга, желдетүүгө, ысык суу менен камсыздоого 

жылуулуктун жалпы сарпталышы     Гкал 

курулуштун болжолдуу наркы  

 анын ичинде:            млн.сом 

 турак жай курулушу      "-" 

 маданий-тиричилик курулуш    "-" 

 жол тармагы       "-" 

 инженердик жабдуу жана абаттоо    "-" 

Салыштырмалуу сарптоолор 

 1 адамга       миң сом 

 жаңы турак жай курулушунун     "-" 

жалпы аянтынын 1 кв.м. 

15-тиркеме 

 

Шааркуруу документтерин тариздөөгө жалпы талаптар 
 

1. Графикалык материалдар техникалык жана мамлекеттик 

стандарттарды, ошондой эле ушул эрежелер топтомун сактоо менен 

аткарылат жана таризделет. 

2. Ар түрдүү чиймелерде кайталанган элементтерди тартуу үчүн бир 

типтүү шарттуу белгилер жана эреже боюнча топографиялык-геодезиялык 

негиздерди жаппаган тунук боѐктор колдонулат; графикалык материалдар 



долбоорлоо сунуштарын көрсөтмөлүү кабыл алууну эске алуу  менен 

аткарылышы керек. 

3. Негизги чиймелерге шааркуруу документтерин иштеп чыккан 

уюмдун жетекчилиги жана жооптуу аткаруучулары тарабынан кол коюлат. 

Калган чиймелерге жана схемаларга шааркуруу документтерин иштеп 

чыгуучунун ички стандарттары менен белгиленген тартипте кол коюулат.  
 

Эскертүү:  

1. Шааркуруу документтерин иштеп чыгуучу долбоорлоо объектисинин 

өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен материалдардын курамын өзгөртүү боюнча сунуштарды 

тапшырыкчыга киргизүү,  ошондой эле документ даярдоонун ар түрдүү ыкмаларын жана 

технологияларын, анын ичинде компьютердик жана көбөйтүүчү техниканы кошуп 

колдонуу укугуна ээ.  

2. Графикалык материалдар картографиялык жана башка негизде аларды дайыма  

архивдик кызматтар жана тапшырыкчы тарабынан аныкталган мөөнөттө белгиленген 

тартипте сактоону камсыз кылууну эске алуу менен аткарылат. 

3. Графикалык материалдардан түстүү же иллюстрацияланган сүрөттөр, 

электрографикалык көчүрмөлөр даярдалат, алар өзүнчө альбом болуп брошюраланат же 

түшүндүрмө жазууга жана негизги тиркемелерге схемалар түрүндө жайгаштырылат. 

4. Түшүндүрмө жазуулар жана долбоордун негизги жоболору уюмдун 

жетекчилери – иштеп чыгуучулар жана шааркуруу документтеринин авторлору тарабынан 

кол коюлат. 

5. Шааркуруу документтеринин негизги графикалык материалдары (таянуу план) 

жана долбоорлоо планы (негизги чийме) топографиялык карталарда –литтоотискаларда, 

калган долбоорлоо чиймелери – долбоорлоо планынын көчүрмөлөрүндө аткарылат. 

6. Чиймелердин түп нускаларынын жупнускалары долбоор белгиленген тартипте 

бекитилгенден кийин аткарылат. Чиймелердин жупнускаларында долбоорду бекиткен 

орган, чечимдин (токтомдун) күнү жана номери көрсөтүлөт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


