
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана 

турак жай – коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин 2016-жылдын 28-

мартындагы №2-чуа “Курулуш, оңдоо-курулуш, монтаждоо, ишке киргизүү 

жумуштарына бирдиктүү баалардын улуттук  жыйнактарын, долбоорлоо 

иштерине баалардын жыйнактарын, курулуш материалдарына жана 

автомобилдик  ташууга баалардын жыйнактарын, курулуш машиналарын 

эксплуатациялоого баалардын жыйнактарын бекитүү жөнүндө” буйругуна 

өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу буйругунун долбооруна  

Негиздеме-маалымкат 

 

1. Максаты жана милдеттери 

Ушул «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, 

курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин 

«Курулуш, оңдоо-курулуш, монтаждоо, ишке киргизүү жумуштарына 

бирдиктүү баалардын улуттук жыйнактарын, долбоорлоо иштерине 

баалардын жыйнактарын, курулуш материалдарына баалардын 

жыйнактарын, авто машина менен ташууга баалардын жыйнактарын, 

курулуш машиналарын эксплуатациялоого баалардын жыйнактарын бекитүү 

жөнүндө» 2016-жылдын 28-мартындагы №2-нпа буйругуна өзгөртүү 

киргизүү жөнүндөгү» буйрук «Имараттардын энергетикалык 

натыйжалуулугу жөнүндө» Мыйзамды жүзөгө ашыруу жана Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 2-августундагы №531 токтому 

менен бекитилген «Имараттарга энергетикалык сертификациялоо 

жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» Жободо каралган сертификацияланган 

адистер тарабынан имараттарды энергетикалык сертификациялоо 

механизмдерин ишке киргизүү максатында иштелип чыккан.   

2. Баяндоо бөлүгү 

Ушул буйрукту кабыл алуу имараттарды энергетикалык 

сертификациялоо боюнча сертификацияланган адистердин кызматынын 

базалык баасын аныктоо, турак жай, администрациялык жана коомдук 

имараттардын энергетикалык параметрлерин баалоо боюнча жаңы кызмат 

көрсөтүүнү баалоо зарылдыгы менен шартталган. Ушул жумуштарды 

аткаруунун наркын баалоо маселеси турак жай, администрациялык жана 

өндүрүштүк эмес имараттарды куруу, тейлөө жана реновация жүргүзүү 

процессинин бардык катышуучулары үчүн чоң мааниге ээ.  Бул боюнча 

ылайыктуу чечим буйрутмачы-куруучулардын, аткаруучу-иштеп 

чыгуучулардын долбоордук документацияларын жана имараттарды 

энергетикалык сертификациялоо боюнча сертификацияланган адистердин 

өндүрүштүк-финансылык ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун камсыздайт.  

Мамкурулуш директорунун Аракет планына ылайык, 2020-жылы 

имараттардын энергетикалык сертификациялоо боюнча 20 кишиден кем эмес 

адиске квалификациялык сертификациялоо жүргүзүү (Кыргыз 

https://gosstroy.gov.kg/kg/
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Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 20-январындагы №13 Токтомуна 

ылайык) жана Кыргыз Республикасында 50 даанадан кем эмес имаратты 

сертификациялоо пландалган, бул «Имараттардын энергетикалык 

натыйжалуулугу жөнүндө» Мыйзамда каралган имараттарды энергетикалык 

сертификациялоо механизмин толук түрдө ишке киргизүүнүн ички ченемдик 

укуктук базасын даярдоонун шашылыш экенин аныктайт.  

 Учурдагы имараттарды жана курулмаларды изилдөө боюнча 

инженердик-техникалык кызмат көрсөтүү жаатындагы рыноктук алакалар, 

баалардын эркин түзүлүшүн шарттайт. Кыргыз Республикасынын 

«Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө» Мыйзамынын 7-

беренесине ылайык, имараттарды энергетикалык сертификациялоо иштери 

сертификацияланган адистер тарабынан имараттын менчик ээси менен 

сертификацияланган адистин ортосундагы келишимдин негизинде жүзөгө 

ашырылат. Мындай шартта ал иштердин учурдагы бардык баа көрсөткүчтөрү 

изилдөөлөргө карата базалык бааны аныктоодо колдонула турган сунуштама 

сурам документтери болуп саналат.     

Ушуга байланыштуу курамында имараттарды изилдөө боюнча 

инженердик-техникалык иштерге окшош келген имараттарды энергетикалык 

сертификациялоо кызматы Мамкурулуштун 2016-жылдын 28-мартындагы 

№2-нпа буйругу менен бекитилген имараттарды жана курулмаларды 

изилдөө, ченемдик документтерди, техникалык шарттарды жана 

корутундуларды иштеп чыгуу боюнча инженердик-техникалык иштердин 

баасын аныктоо тартибин аныктаган №7 Баалар жыйнагына кошулушу керек,  

Энергетикалык сертификациялоо иштеринин курамына төмөндөгүлөр 

камтылган:  

1. Имараттын техникалык жана эксплуатациялык документтери менен 

таанышуу.  

2. Имараттын тосмо конструкциясын, жылытуу жана ысык суу менен 

камсыздоо системасын, ошондой эле, алардын абалын визуалдык изилдөө; 

3. Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу боюнча эсептөөлөрдү 

Мамкурулуштун 2013-жылдын 26-майындагы №1 Имараттардын 

энергетикалык натыйжалуулугунун көрсөткүчтөрүн эсептөө жана 

имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун энергетикалык классын 

аныктоону эсептөө усулуна ылайык жүргүзүү;  

4. Имаратты жана анын конструкциясынын элементтерин фотосүрөткө 

тартуу;  

5. Имараттын энергетикалык натыйжалуулугуну жогорулатуу боюнча 

техникалык чечимдерди иштеп чыгуу; 

6.Имараттын энергетикалык сертификатын жана имараттын 

энергетикалык натыйжалуулугунун классынын көрсөткүчүн «Имараттарга 

энергетикалык сертификациялоо жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» Жобого 

ылайык бекитилген тариздөө, 

7.Имараттардын энергетикалык сертификатын Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 20-январындагы №13 токтомуна 

ылайык, энергетикалык сертификаттардын мамлекеттик реестрине каттоо.  

Баалар жыйнагындагы өзгөртүүлөр энергетикалык сертификациялоо 

кызматынын наркын аныктоо үчүн колдонуудагы жыйнактын усулуна 



ылайык формуланы пайдаланууну дагы болжолдойт. Кыргыз 

Ресупбликасынын аймагындагы колдонуудагы бардык салыктар эсепке 

алынат. Адистердин имаратка барган транспорт чыгымдары имараттын 

менчик ээси жана адис менен кошумча макулдашылат. Башка региондордо 

иштерди аткарууда райондук (бийик тоолуу) коэффициент колдонулат.  

3. социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоо, гендердик, 

экологиялык, коррупциялык кесепеттердин ыктымал божомолу 

Мамкурулуштун буйругунун ушул долбоорун кабыл алуу социалдык, 

экономикалык, укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык, коррупциялык 

терс кесепеттерди жаратпайт.  

4. Коомдук талкуунун жыйынтыктары жөнүндө маалымат 

Ушул долбоор «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылар 

жөнүндө» Мыйзамынын 22-беренесинин талаптарына ылайык, 

Мамкурулуштун сайтында жана Кыргыз Республикасынын расмий сайтына 

жайгаштырылган.  

5. Долбоордун мыйзамдарга ылайыктуулугуна анализ жүргүзүү 

Сунушталган буйрук долбоору колдонуудагы мыйзамдардын 

ченемдерине, ошондой эле, Кыргыз Республикасы катышуучу болгон, 

белгиленген таптипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге каршы 

келбейт.  

6. Финансы бөлүү зарылдыгы тууралуу маалымат 

Мамкурулуштун ушул буйругун кабыл алуу республикалык бюджеттен 

кошумча финансылык чыгымдарды талап кылбайт.  

7. Регулятивдик таасир жөнүндө анализ жүргүзүү боюнча 

маалымат 

Сунушталган долбоор регулятивдик таасир тууралуу анализ 

жүргүзүүнү талап кылбайт, себеби ал ишкердик ишмердүүлүктү жөнгө 

салууга багытталган эмес.  

 

 

Директордун орун басары        М.Акматалиев 


