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ченемдик документтерди, техникалык шарттарды жана 

корутундуларды иштеп чыгуунун наркын аныктоо үчүн 

баалар. 

 

Техникалык ченемдерди иштеп чыгууга жумшалган 

эмгек көлөмүн жана өздүк наркын аныктоо 
                     1. Негизги жоболор 

1.1. Техникалык ченемдерди иштеп чыгууга жумшалган 

эмгек көлөмүн эсептөө ошол иштерди аткаруудагы 

татаалдыктарды эске алуу менен эмгек көлөмүнүн базалык 

нормативдеринин негизинде жүргүзүлөт. Эмгек көлөмүнүн 

базалык нормативдери тиешелүү ченемдик документтерди 

анализдөөнүн жана техникалык регламенттерди иштеп 

чыгуудагы эмгек көлөмүн эксперттик баалоолордун 

негизинде эсептелген.  

1.2. Техникалык ченемдердин долбоорун иштеп чыгууну 

техникалык регламенттин типтүү түзүмүнө ылайык этаптарга 

бөлүүгө болот (А тиркеме).  

1.3. Техникалык ченемдерди иштеп чыгуунун эмгек 

көлөмү – төмөндөгүлөрдү эске алган эмгек көлөмүнүн 

базалык нормативдеринин негизинде аныкталат:  

-аны иштеп чыгууну уюштурууга пайдаланылган 

жумуш убактысынын саны; 

-техникалык долбоордун биринчи редакциясын иштеп 

чыгуу, аны пикирлерди чогултуу үчүн таратуу жана аларды 

иштеп чыгуу;  

-долбоордун акыркы редакциясын иштеп чыгуу жана 

аны кызыктар уюмдар менен макулдашуу;  

- коштоочу документтерди иштеп чыгуу;  

- долбоорду бекитүүгө даярдоо жана берүү.  

Иштеп чыгуунун татаалдыгы жана жаңылыгы, анын 

ченемдик документтерди, техникалык шарттарды жана 

корутундуларды иштеп чыгуунун наркын аныктоо үчүн 
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маалыматтык сыйымдуулугу эмгек көлөмүн эсептөөнүн 

базалык нормативдерине кошулган жок. Алар техникалык 

ченемдерди иштеп чыгуудагы тиешелүү эмгек көлөмүнүн 

коэффиценттерин өзүнчө колдонуу жолу менен эсептелет. 

Эмгек көлөмүнүн коэффиценттеринин мааниси тиешелүү 

ченемдик документтерди анализдөөнүң жана эксперттик 

баалоолордун негизинде аныкталган.  

1.4 Техникалык ченемдерди иштеп чыгуунун 

аныкталган жалпы эмгек көлөмүнүн негизинде анын иштеп 

чыгуунун наркы эсептелет.  

 

Техникалык ченемдерди иштеп чыгуудагы эмгек 

көлөмүн аныктоо 
2.1 Иштеп чыгуунун эмгек көлөмү Тт.р. жумуштардын 

этаптарын аткаруунун көлөмүнө жараша адам-күн менен 

(адам.күн) негизги иштеп чыгуучу үчүн төмөндөгү формула 

боюнча аныкталат 

        Тт.р = Тб (1 +Кк+Ки+Кс+Кн)К1К2, (1) 

анда Тб – техникалык ченемдерди иштеп чыгуудагы 

эмгек көлөмүнүн базалык нормативи, адам.күн (тиркеме А). 

Эмгек көлөмүнүн базалык нормативдери иштеп чыгуунун 

факт жүзүндөгү мөөнөттөрүн жана баскычтар жана этаптар 

боюнча эксперттик баалоолорду сыноо жолу менен 

аныкталган.  

-Кк – техникалык ченемдердин татаалдыгынын 

жогорулашы эске алган коэффициент (тиркеме Б); 

-Ки –техникалык регламентти иштеп чыгууда 

колдонулган стандарттуу көрсөткүчтөр менен маалымат 

булактарынын саны көбөйгөндө аны иштеп чыгуудагы эмгек 

көлөмүнүн жогорулашын эске алган техникалык 

ченемдердин сыйымдуулугунун коэффициенти (тиркеме В); 
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жогорулашын эске алган коэффициент (тиркеме Б); 

-Ки –техникалык регламентти иштеп чыгууда 

колдонулган стандарттуу көрсөткүчтөр менен маалымат 

булактарынын саны көбөйгөндө аны иштеп чыгуудагы эмгек 

көлөмүнүн жогорулашын эске алган техникалык 

ченемдердин сыйымдуулугунун коэффициенти (тиркеме В); 



-Кс - техникалык регламентти пикирлерди угуу жана 

макулдашууга жөнөтүү зарыл болгон уюмдардын саны 

көбөйгөн шартта техникалык ченемдерди иштеп чыгуунун 

эмгек көлөмүнүн жогорулашын эске алган макулдашуунун 

татаалдыгы коэффиценти (тиркеме В); 

Кн — илимий-эксперименталдык изилдөөлөрдү 

жүргүзүүнү болжолдогон коэффициент (тиркеме В). 

 

2.2. Техникалык ченемдерди иштеп чыгуунун жалпы 

эмгек көлөмү долбоорду иштеп чыгуунун татаалдыгына, 

анын көлөмүнө, эки тилде аткарылышына жана Kl, К2 

текстуалдык тариздөөсүнө, эксперттик баалоолордун 

негизинде эсептелген мааниге жараша туураланат.  

         2.2.1 Техникалык ченемдерди иштеп чыгуунун жалпы 

эмгек көлөмү анын кагаз барактагы көлөмүнө жараша 

(формат А4) К1 коэффицентинин жардамы менен көбөйүшү 

мүмкүн:  

-10 барактан 50 баракка чейин К1=1,05; 

- 50 барактан көп болсо К1=1,10. 

2.2.2 Техникалык ченемдерди эки тилде иштеп чыгуу 

(кыргыз жана орус тилдеринде) К2=1,30 коэффициентине 

ылайык эмгек көлөмүн жогорулатат.  

 

3. Экспертизанын эмгек көлөмүн аныктоо 

3.1 Техникалык ченемдерди экспертизалоонун эмгек 

көлөмү (Тэксп.) төмөндөгү формула менен аныкталат:   

Тэксп.= ТбКэксп. ,   (2) 

Тб — техникалык регламентти экспертизалоо 

иштеринин эмгек көлөмүнүн базалык нормативи (тиркеме 

А); 

Кэксп. – экспертиза жумуштарынын эмгек көлөмү 
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жүргүзүүнү болжолдогон коэффициент (тиркеме В). 
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Кэксп. – экспертиза жумуштарынын эмгек көлөмү 



коэффициент (приложение Г). 

 

4. Иштердин өздүк наркын аныктоо 

 

4.1 Иштердин өздүк наркы ошол жумуштардын жалпы 

эмгек көлөмүнүн негизинде аныкталат 

4.2 Техникалык ченемдерди иштеп чыгуу боюнча 

иштердин наркы (С) сом менен төмөнкү формула боюнча 

эсептелет: 

С= Зср Тт.р. (1+Кнз+Кнр)/N,   (3) 

Экспертиза жүргүзүү боюнча жумуштардын наркы 

төмөндөгү формула боюнча эсептелет: 

С=3ср Тэксп. (1+Кнз+Кнр)/N,   (4) 

анда Зср – негизги персоналдын кызматкерлеринин 

(негизги жана кошумча) орточо айлык эмгек акысы, сом 

менен; 

Тт.р – ушул сунуштамалар, адам.күн формуласына 

(1) ылайык эсептелген техникалык ченемдердин жалпы эмгек 

көлөмү; 

Тэксп. – ушул сунуштамалар, адам.күн 

формуласына (2) ылайык эсептелген экспертизалоонун эмгек 

көлөмү;  

Кнз — Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык бекитилген социалдык камсыздандырууга 

чегерүүлөр коэффициенти; 

Кнр — коштомо чыгымдар коэффициенти жалпы 

чарбалык чыгымдарды эсепке алат (маалыматтык камсыздоо, 

почта-телеграфтык, телефондук, канцтовар, уюштуруучулук); 

N — ай ичиндеги иш күндөрүнүн орточо саны; 

4.3 Техникалык ченемдерди иштеп чыгуу боюнча 

иштердин жалпы баасы, формула боюнча эсептелген наркы 

коэффициент (приложение Г). 

 

4. Иштердин өздүк наркын аныктоо 

 

4.1 Иштердин өздүк наркы ошол жумуштардын жалпы 

эмгек көлөмүнүн негизинде аныкталат 

4.2 Техникалык ченемдерди иштеп чыгуу боюнча 

иштердин наркы (С) сом менен төмөнкү формула боюнча 

эсептелет: 

С= Зср Тт.р. (1+Кнз+Кнр)/N,   (3) 

Экспертиза жүргүзүү боюнча жумуштардын наркы 

төмөндөгү формула боюнча эсептелет: 

С=3ср Тэксп. (1+Кнз+Кнр)/N,   (4) 

анда Зср – негизги персоналдын кызматкерлеринин 

(негизги жана кошумча) орточо айлык эмгек акысы, сом 

менен; 

Тт.р – ушул сунуштамалар, адам.күн формуласына 

(1) ылайык эсептелген техникалык ченемдердин жалпы эмгек 

көлөмү; 

Тэксп. – ушул сунуштамалар, адам.күн 

формуласына (2) ылайык эсептелген экспертизалоонун эмгек 

көлөмү;  

Кнз — Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык бекитилген социалдык камсыздандырууга 

чегерүүлөр коэффициенти; 

Кнр — коштомо чыгымдар коэффициенти жалпы 

чарбалык чыгымдарды эсепке алат (маалыматтык камсыздоо, 

почта-телеграфтык, телефондук, канцтовар, уюштуруучулук); 

N — ай ичиндеги иш күндөрүнүн орточо саны; 

4.3 Техникалык ченемдерди иштеп чыгуу боюнча 

иштердин жалпы баасы, формула боюнча эсептелген наркы 



(3) жана экспертизанын формула боюнча эсептелген наркына 

(4) кошулуп чыгарылат.  

 

 

(3) жана экспертизанын формула боюнча эсептелген наркына 

(4) кошулуп чыгарылат.  

 

«5. Турак жай, коомдук, администрациялык жана 

көп багыттуу өндүрүштүк эмес имараттарга 

энергетикалык сертификациялоо жүргүзүү.  
Иштердин курамы 

5.1 Имараттарга берилген техникалык жана 

эксплуатациялык документтер менен таанышуу; 

5.2 Имаратты курчап турган конструкцияларга, 

жылуулук жана ысык суу менен камсыз кылуу системасына, 

ошондой эле, алардын абалына визуалдуу текшерүү 

жүргүзүү; 

5.3. Имараттарды энергетикалык сертификациялоо 

үчүн эсептөө усулуна ылайык, имараттардын энергетикалык 

натыйжалуулугу боюнча эсептөө жүргүзүү жана 

имараттардын энергетикалык сертификаты үчүн 

имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун классын 

аныктоо;  

5.4. Имараттын жана анын конструкциясынын 

элементтерин фотосүрөткө тартуу;  

5.5 Имараттын энергетикалык натыйжалуулугун 

жогорулатуу боюнча техникалык чечимдерди иштеп чыгуу. 

5.6. Имараттын энергетикалык сертификатын жана 

имараттын энергетикалык натыйжалуулугунун көрсөткүч 

классын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган 

тартиптин үлгүсүндө тариздөө.  

5.7. Имараттын энергетикалык сертификатын 

имараттардын энергетикалык сертификаттарынын 

мамлекеттик реестрине каттоо Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтү аныктаган тартипте жүзөгө ашырылат. 



Имараттарды энергетикалык сертификациялоонун 

наркы ушул формула боюнча аныкталат:  

Со= V х C1 х K1 х К2 х К3 х Ки х Кср + С2+ С3 

анда С2- имараттын курчап турган конструкциясын 

изилдөө боюнча инженердик жумуштардын наркы (8-табл. 

ылайык). 

С3- техникалык чечимдерди иштеп чыгуу боюнча 

жумуштардын наркы (18-табл. ылайык). 

Баалар жыйнагында энергетикалык сертификатты 

даярдоо жана чыгаруу боюнча иштердин наркы жана Кыргыз 

Республикасынын аймагындагы колдонулуп жаткан бардык 

салыктар эске алынды». 

 

 

 

Заместитель директора              М.Акматалиев  


