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Муниципалдык мүлктү са-
туу жана ижарага берүүнүн ачык-
тыгын камсыз кылуу жана кор-
рупциялык элементтерди жоюу 
максатында, өлкөнү региондук 
өнүктүрүү жана санариптешти-
рүү жылынын алкагында, Кыр-
гыз Республикасынын Өкмөтү 
«Электрондук соода аянтчасы»   
маалыматтык тутумун иштеп чы-
гуу жөнүндө чечим кабыл алды.

Бул багытта «Муници-
палдык мүлктү ижарага берүү 
келишимин түзүү укугуна аук-
циондорду электрондук форматта 
өткөрүү тартиби жөнүндө жобо»  
жана электрондук форматта му-
ниципалдык мүлкү сатуу боюнча 
аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө жобо», ошондой эле 
«Инфо-система» мамлекеттик ишканасы тарабынан республи-
калык бюджеттен бөлүнгөн каражаттардын эсебинен «Элект-
рондук соода аянтчасы» маалыматтык тутуму иштелип чыккан.

Электрондук соода аянтчасы – бул тооруктарды (аук-
циондорду) реалдуу убакыт режиминде жүргүзүү үчүн бирдик-
түү автоматташтырылган тутум. Бул система – Интернет  байла-
нышы аркылуу соода операцияларын соңку мезгилде  аткаруу  
процесстерин автоматташтырууга арналган.

Онлайн аукциондорду өткөрүү үчүн Электрондук соода 
аянтчасын ишке ашыруу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:
1  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-мартындагы No 142 « Муни-
ципалдык мүлктү ижарага берүү келишимин түзүү укугуна аукциондорду электрондук 
форматта өткөрүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтому 
2  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 27-октябрындагы No 519 «Муни-
ципалдык мүлктү электрондук форматта сатуу боюнча аукциондорду өткөрүү тартиби 
жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтому

Кириш сөз 

Салиев Бахтияр Усманович
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      - рынокту кеңейтүү;
      - ачык-айкындуулук жана ачыктык;
      - убакыттын жана акчанын чыгымдарын кыскартуу;
      - дүйнөнүн каалаган бурчунан соода жүргүзүүгө каты 
        шуу мүмкүнчүлүгү;
      - таза атаандаштык;
      - бардык катышуучулардын укуктарынын бирдейлиги.
 «Электрондук соода аянтчасы» маалымат тутумун тес-
тирлөө Токмок, Кант шаарларында, ошондой эле Ново-Пок-
ровский айыл өкмөтүндө өттү. «Электрондук соода аянтчасы» 
порталындагы онлайн аукциондорду өткөрүү үчүн, жалпысы-
нан, «Электрондук соода аянтчасы» порталы иштей баштаган-
дан бери, 59 муниципалдык менчик мүлктөрдү лизингге аук-
ционго коюлуп, анын ичинен Кант шаарындагы (1 объект) жана 
Новопокровский а/а (8 объект) пилоттук объектилерин көрсө-
түү боюнча иштер жүргүзүлдү. 
 2020-жылдын август айында Бишкек шаарынын мэрия-
сынын порталында аукциондорду өткөрүү үчүн туташтыруу 
боюнча иштер жүргүзүлүп, ал жерде 50 объект порталга коюл-
ду, алардын 14ү бүттү, 36сы орун алган жок. 
 Мындан ары ЭСАны ар бир ЖӨБ органдарында толугу 
менен ишке ашыруу пландаштырылууда.
 Бул усулдук колдонмо жергиликтүү өз алдынча башка-
руу органдарына электрондук форматта муниципалдык мен-
чиктердир сатуу жана ижарага берүү боюнча усулдук колдоо 
көрсөтүү максатында иштелип чыккан.
 Агенттик, Швейцариянын Өнүктүрүү жана Кызматта-
шуу Агенттиги (SDC) аркылуу Швейцария өкмөтү каржылаган 
жана Өнүктүрүү саясат институту (ӨСИ) аткарган «Элдин үнү 
жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жооп-
керчилиги: бюджеттик процесс» долбооруна бул усулдук кол-
донмону басып чыгарууда көрсөткөн көмөгү үчүн ыраазычы-
лык билдирет.
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1. Ижара келишимин түзүү жана муниципалдык
мүлктү сатуу укугуна аукциондорду электрондук 

форматта өткөрүүнүн өзгөчөлүктөрү 

Муниципалдык менчик укугунун пайда болушу, жүзө-
гө ашырылышы жана токтотулушу боюнча мамилелер Кыргыз 
Республикасынын Конституциясы жана «Мүлккѳ муниципал-
дык менчик жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 
Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары, 
ошондой эле мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл 
аралык келишимдердин мүчөсү болгон Кыргыз Республикасы-
нын мыйзамдарынын негизинде жѳнгѳ салынат .

Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын «Мүлккѳ му-
ниципалдык менчик жөнүндө» мыйзамына ылайык, муници-
палдык менчик бул жергиликтүү жамааттардын менчиги болуп 
саналат, пайдаланылат жана жергиликтүү өз алдынча башка-
руу органдарынын карамагында болот, бул жергиликтүү өз ал-
дынча башкаруунун киреше булагы катары кызмат кылат жана 
мыйзамдарга ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 
функцияларын жүзөгө ашыруу үчүн, Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына жараша зарыл. Жергиликтүү өз алдынча башка-
руу органдары, алардын каалоосу боюнча, Кыргыз Республи-
касынын мыйзамдарына ылайык, жергиликтүү маанидеги масе-
лелерди чечүү үчүн зарыл болгон муниципалдык менчикке ээ 
боло алат, ээлик кылат, колдонот жана тейлейт.

«Мүлккѳ муниципалдык менчик жөнүндө» Кыргыз Рес-
публикасынын мыйзамынын 12-1-беренесине ылайык, муници-
палдык мүлктү менчиктештирүү ыкмаларынын бири электрон-
дук форматта өткөрүлө турган аукциондо сатуу болуп саналат. 
Муниципалдык менчиктин объектилерин пайдаланууга жана 
ижарага берүү тооруктар аркылуу жүзөгө ашырылат, алар Кыр-
гыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте 
электрондук форматта да жүргүзүлүшү мүмкүн (15-бер.).
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 Жогоруда аталган Мыйзам ченемдерин ишке ашыруу 
үчүн, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү төмөнкү жоболорду 
бекитти:
 - Электрондук форматта муниципалдык мүлктү ижа-
рага берүү келишимин түзүү укугуна аукциондорду өткөрүү 
тартиби жөнүндө жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтү-
нүн 2019-жылдын 29-мартындагы № 142 токтому менен бе-
китилген);
 - Муниципалдык мүлктү электрондук форматта сатуу 
боюнча аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө жобо (Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 27-октябрындагы 
№519 токтому менен бекитилген).
 электрондук аукцион - тооруктарды өткөрүү жолу ме-
нен муниципалдык мүлктү ижарага берүү жана сатуу ыкмасы, 
анда сатып алуу-сатуу (ижарага берүү) келишими объектке эӊ 
жогору бааны сунуш кылган жана төлөгөн адам менен түзүлөт;

 электрондук соода аянтчасы - тооруктарды уюштуруу 
жана өткөрүү үчүн Интернетте жайгашкан жана катталган каты-
шуучуларга алыстан (жеке катышуусуз) бүтүмдөр боюнча элект-
рондук транзакцияларды жүргүзүүгө мүмкүндүк берген маалы-
мат тутуму (кирүү үчүн шилтеме https://etp.okmot.kg/msu/);
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Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүк орган-
дары тарабынан бекитилген муниципалдык мүлктү менчиктеш-
тирүү Программасына ылайык, электрондук форматта муници-
палдык менчикти (жер участокторун кошпогондо) сатуу боюнча 
аукциондорду уюштуруу жана өткөрүү. 

Муниципалдык менчик объектилерин менчиктештирүү 
программасы «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» Кыр-
гыз Республикасынын Мыйзамынын 13-беренесине ылайык иш-
телип чыккан. Аукционго коюлган муниципалдык менчик объ-
екттери жергиликтүү жамаат менен коомдук талкууга коюлат:

     - республикалык жана облустук маанидеги шаарларда 
       жергиликтүү бийлик органдарынын расмий сайттары 
       на жайгаштыруу жолу менен, 
     - райондук маанидеги шаарларда жана айылдык  
       аймактарда чогулуштарды, жолугушууларды, 
       курултайларды өткөрүү жолу менен.

Талапкерлердин (же анын атынан иш алып барууга укуктуу 



8

адамдардын), катышуучулардын (же анын атынан иш алып ба-
рууга укуктуу адамдардын), электрондук соода аянтынын опе-
раторунун жана сатуучунун/ижарага берүүчүнүн ортосундагы 
документтердин жүгүртүлүшү электрондук документтер же 
электрондук документтер түрүндө электрондук соода аянты ар-
кылуу жүзөгө ашырылат (кагаз түрүндѳгү документтер, сканер-
лөө жолу менен санарип формасына өткөн, алардын даректерин 
сактоо). Бул эреже тараптар жөнөкөй жазуу жүзүндө түзгөн му-
ниципалдык мүлктү ижарага берүү келишимине колдонулбайт.
 Муниципалдык мүлктү ижарага берүү жана сатуу уку-
гун электрондук аукционду уюштурууга жана өткөрүүгө бай-
ланыштуу электрондук документтер, анын ичинде ижарага 
берүүчүдөн, талапкерлерден жана катышуучулардан алынган 
документтер электрондук соода аянтчасынын оператору тара-
бынан сакталат.
 Муниципалдык мүлктү ижарага берүү/сатуу келишимин 
түзүү электрондук аукциондун жеңүүчүсү аныкталган күн-
дөн тартып 7 календардык күндүн ичинде электрондук соода 
аянтында өткөрүлгөн электрондук аукциондун натыйжалары 
боюнча жүргүзүлөт.
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2. Муниципалдык менчиктерди ижарага берүү
жана сатуу  аукциондорун электрондук 

форматта ѳткѳрүү этаптары:

2.1. Порталга катталуу
Электрондук соода аянтчасына кирүү үчүн порталга, тө-

мөнкү шилтемеге өтүү керек: https://etp.okmot.kg/msu/
Катталуу үчүн, каттоонун 4 жолунун ичинен бирин кол-

донуу керек: 
Биринчи жол: электрон-

дук кол тамга (ЭКТ) - маалыматка 
кол коюлган адамды аныктоо үчүн 
колдонулган, электрондук түрдөгү 
башка маалыматтарга тиркелүүчү 
жана (же) ага логикалык жактан 
байланышкан маалыматтар;

ЭСАга Рутокен ЭЦП аркы-
луу катталса болот 
(бүгүнкү күндө аны 
«Юниверсал Биз-
нес Репорт» жана 
«DosTek group» сыяктуу жеке ком-
паниялардан сатып алса болот). 

Экинчи жол: eID паспорту 
аркылуу колдонуу (2017-жылдын 
жаңы үлгүдөгү паспорт), аны окуй 

ала турган жабдууну сатып алуу керек болот 
Үчүнчү жол: SmartID аркылуу, шил-

темеден тиркемени жүктөө менен https://
play.google.com/store/apps/details?id=kg.onoi.

smart&hl=ru&gl=US 
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 Төртүнчү жол: Cloud аркылуу каттоо, Кыргыз Респуб-
ликасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы-
нын КТБлары тарабынан берилет.
 Жогорудагы жолдордун бирин каттоодо колдонуучуга 
жеке бөлмө жеткиликтүү болот, бул электрондук соода аянтын-
да колдонуучунун автоматташтырылган иш орду түзүлөт;
 Каттоодон өтүп жатканда бардык керектүү маалымат-
тарды көрсөтүү менен, активдештирүү тартиби үчүн «Ин-
фо-Система» Мамлекеттик ишканасына  кат  жөнөтүшүңүз 
керек (Каттын шаблону ЭСА Порталында “Жардам” бөлү-
мүндө жайгашкан).
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2.2. Мүлктү порталга жайгаштыруу 

Аукциондорду өткөрүү үчүн объекттерди Порталга жай-
гаштыруу үчүн минималдуу эки электрондук кол тамга керек, 
биринчи кол тамга жарыялоо үчүн жарнаманы түзүүчү адиске, 
экинчиси - жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын баш-
чысына ЭСА порталында кулактандырууларды жарыялоо үчүн 
талап кылынат. 

Объектти даярдоо үчүн жеке бөлмө

Адис, электрондук соода аянтчасында муниципалдык 
мүлктү ижарага берүү жана сатуу укугуна электрондук аукцион 
өткөрүү, бланкты толтуруу жана электрондук форматтагы арызды 
(сатуучунун менеджери кол койгон) өзүнүн «жеке бөлмөсү» аркы-
луу электрондук соода аянтчасына жайгаштыруу, тиркеме менен:

     - ижарага берүүчү / сатуунун баштапкы баасын эсептөө;
    - ижарага берилген/сатылган муниципалдык менчикке  
      техникалык паспорттун же башка техникалык доку 
      менттердин көчүрмөлөрү (схема, план), сатуучунун 
      мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн;
    - муниципалдык мүлктү ижарага берүү/сатуу жөнүндө 
      келишимдин долбоору.
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 Ушул пункттардын бардыгын толтурууда ЭСА порталы-
на кулактандырууну жарыялоо үчүн ЖӨБ башчысына жөнөтүү 
керек.
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Жарыя ЖӨБдүн башчысы тарабынан жарыялангандан 

кийин, бул кулактандыруу бардык адамдарга көрүү үчүн жет-
киликтүү болот.

 Сатуучу аукцион өткөрүлө турган күндөн кеминде  
30 күн мурун, «жеке бөлмө» аркылуу электрондук соода аян-
тында маалыматтык билдирүүнү жайгаштырууга, ошондой 
эле жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялоого жана 
ЖӨБдүн сайтында аукцион өткөрүү боюнча билдирүүнү 
жайгаштырууга милдеттүү.

Сатуучу тооруктарга катышуу үчүн катышуучулардын 
өтүнүчү боюнча, анын техникалык абалын текшерүү үчүн 
муниципалдык менчик объектисине кирүүнү камсыз кылы-
шы керек. Ошол эле учурда, сатуучу катышуучунун талабы 
боюнча, укук белгилөөчү документтерди жана сүрөт мате-
риалдарын карап чыгуу үчүн берүүгө милдеттүү.
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 Тооруктарды өткөргөнгө чейин электрондук соода 
аянтчасында каттоодон өткөн адамдарга соода жүргүзүүгө 
уруксат берилет. 
 Эгерде электрондук кол тамга жок болсо, жеке жактар 
үчүн идентификациялоонун тиешелүү формаларына ылайык, 
жарандык-укуктук мамилелер жаатындагы мыйзамдарга ыла-
йык түзүлгөн юридикалык жакты мамлекеттик каттоо / кайра 
каттоо жөнүндө сканерленген күбөлүктү жана менеджерди 
дайындоо жөнүндө буйрукту же сканерленген ишеним катты 
тиркөө керек.
 Сатуучу электрондук аукциондун талапкерлери жана 
катышуучулары тарабынан Интернет байланышы бузулган-
дыгы үчүн, ошондой эле электр энергиясы жана форс-мажор 
жагдайлары менен байланышкан тутумдагы бузуулар үчүн 
жооп бербейт, б.а. форс-мажордук кырдаалдар (суу ташкыны, 
өрт, жер титирөө, жарылуу, эпидемиялар же башка табигый 
кырсыктар, согуш, аскердик иш-аракеттер, өзгөчө кырдаал 
же согуш абалын киргизүү). 
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2.3. Электрондук аукционду өткөрүү тартиби

Тооруктар ижара/сатуу баасын жогорулатуу үчүн элект-
рондук аукцион түрүндө өтөт.

Ижарага алуу/сатуу объектисинин баштапкы баасы жер-
гиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы тара-
бынан бекитилген коэффициенттерге ылайык аныкталат жана 
ээсинин маалыматтык билдирүүсүндө көрсөтүлөт.

Аукциондун кадамынын өлчөмү лоттун баштапкы баа-
сынын 20% ын түзөт. 

Маалыматтык билдирүүдө төмөнкү маалыматтар камты-
лышы керек:

     - сатуучунун аты-жөнү;
     - ижара / сатуу объектисинин жайгашкан жери;
     - идентификациялык код жана функционалдык арна- 
       лышы, аянты жана параметрлери (мүнөздөмөлөрү), 
       ижарага/сатуу объектисинин техникалык абалы;
    - электрондук соода аянтчасында электрондук аук-

 ционго катышуу үчүн арыздарды кабыл алуу күнү, 
       убактысы жана кабыл алуунун аякташы;
    - ижара / сатуунун баштапкы баасы;
     - кепилдик төгүмүн жана күрөөнү камсыздандыруунун 
      суммасы жана шарттары, ошондой эле ал которулушу 
      керек болгон эсеп жөнүндө маалыматтар;
    - ижара шартында, мөөнөт;
    - башка маалыматтар (сатуучунун каалоосу боюнча).
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 Тооруктардын жыйынтыгы аукциондун аягында тутум 
тарабынан автоматтык түрдө түзүлгөн протокол менен доку-
менттештирилет.
 Тооруктар төмөнкү учурларда жараксыз деп табылат:
      - өтүнмөлөрдүн/катышуучулардын (аукциондун) жоктугу;
     - бир гана талапкер катышуучу деп таанылышы.
 Өтүнмөлөр/аукциондун катышуучулары жок болсо, 
ошондой эле аукционго бир гана катышуучу катышса, ижарага 
берүү / сатуу объекти тооруктардан чыгарылып, аукцион жарак-
сыз деп табылган күндөн кийин 30 (отуз) календардык күндөн 
кийин кайрадан коюлат.
 Эгерде аукциондор өтүнмөлөрдүн жоктугуна байланыш-
туу эки жолу жараксыз деп табылса, ижарага берүү / сатуу объ-
екти тооруктардан чыгарылат.
 Электрондук аукционго катышуу үчүн, катышуучу маа-
лыматтык билдирүүдө көрсөтүлгөн эсепке баштапкы өлчөмдө 
жарыяланган ижара / сатуу суммасынан 100 пайыз кепилдик тө-
гүмүн төлөшү керек.
 Эгерде тооруктар өтпөсө, анда кепилдик төгүмү кайта-
рылып берилет. Кепилдик төгүмү тооруктарга катышкан, бирок 
аны ута албаган адамдарга дагы кайтарылып берилет. Электрон-
дук аукционду жараксыз деп табуу жөнүндө чечим электрондук 
аукциондун жыйынтыгы жөнүндө протокол менен таризделет.
Катышуучу өтүнмөлөрдү кабыл алуу мөөнөтү аяктаган күндөн 
кечиктирбестен электрондук соода аянтчасынын «жеке бөлмө-
сүдө» өтүнмөнү кайтарып алууга укуктуу.
 Эгерде талапкер ушул Жобо менен белгиленген тартипте 
өтүнмөсүн кайтарып алса, анда өтүнмөнү кайтарып алуу жө-
нүндө билдирүү (арыз менен кошо) бир сааттын ичинде тиеше-
лүү сатуучунун «жеке бөлмөсүнө» жиберилет, ал жөнүндө та-
лапкерге кабар берилет.
 Талапкерден алынган кепилдик төгүмү өтүнмөнү кайта-
рып алуу жөнүндө билдирүү келип түшкөн күндөн тартып он 
банктык күндүн ичинде кайтарылууга тийиш.



17

Кепилдик төгүм электрондук аукциондун бардык каты-
шуучуларына, жеңүүчүдөн тышкары, электрондук аукциондун 
жыйынтыгы жөнүндө протоколго кол коюлган күндөн тартып 
он банктык күндүн ичинде кайтарылат. 

Электрондук аукциондун жеңүүчүсү үчүн кепилдик 
төгүмү сатылып алынган мүлк үчүн төлөнгөн каражат менен 
белгиленет. Электрондук тооруктардын натыйжалары жө-
нүндө протоколго кол коюудан же ижара / сатуу келишимин 
түзүүдөн баш тарткан учурда, кепилдик төгүмү электрондук 
аукциондун жеңүүчүсүнө кайтарылбайт жана жергиликтүү 
бюджетке жөнөтүлөт.

Аукциондун жыйынтыгы боюнча, сатуучу жеңүүчү ме-
нен ижара / сатуу келишимин түзөт, ал жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдары тарабынан бекитилген келишимдин неги-
зинде түзүлөт.

Электрондук аукционду өткөрүү тартиби электрондук 
аукционду өткөрүү жөнүндө маалыматтык билдирүүдө көрсө-
түлгөн күнү жана убактысы боюнча жүзөгө ашырылат.

Аукциондун өткөрүү тартиби катышуучулар тарабы-
нан ижара / сатуунун баштапкы баасын «аукциондун кадамы-
на» ылайык суммага ырааттуу жогорулатуу жолу менен жүзөгө 
ашырылат.

Биринчи коюмду сунуштоо убактысы – 30 мүнөт.
Электрондук аукцион өткөрүү жол-жобосунун жүрүшүндө 

катышуучуларга электрондук соода аянтчасынын жабык бөлүгүнө 
кирүү мүмкүнчүлүгү берилет. 
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Электрондук аукциондун жүрүшү электрондук соода аянт-
часынын оператору тарабынан электрондук маалымат базасында 
катталат, ал аукциондун жыйынтыгын чыгаруу үчүн лоттун баа-
сы боюнча сунуштарды кабыл алуу аяктаган учурдан тартып көр-
сөтүлөт. Сунуштарды тапшыруу үчүн биринчи кадам – 30 мүнөт. 
Андан тышкары, этап-этабы менен жогорулатуу үчүн, бааларды 
сунуштоо убактысы 5 мүнөттү түзөт.
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Ижарага алуу / сатуу объектиси үчүн эң жогорку бааны 
сунуш кылган катышуучу жеңүүчү деп табылат. Электрондук аук-
циондун жүрүшү электрондук соода аянтчасынын электрондук 
журналында чагылдырылат.

Электрондук аукциондун жол-жобосу электрондук аук-
циондун натыйжалары жөнүндө электрондук протокол түзүлгөн 
учурдан тартып аяктады деп эсептелет. Электрондук соода 
аянтча-сында электрондук документтерди түзүү, кабыл алуу жана 
жөнө-түү убактысы, ошондой эле муниципалдык мүлктү ижарага 
алуу / сатуу жол-жобосунун убактысы жергиликтүү убакытка 
туура келет.
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2.4. Мүлктү сатуу келишимин түзүү
 
 Муниципалдык мүлктү ижарага берүү / сатуу келиши-
мин түзүү электрондук аукциондун жеңүүчүсү аныкталган күн-
дөн тартып 7 календардык күндүн ичинде электрондук соода 
аянтчасында өткөрүлгөн электрондук аукциондун натыйжала-
ры боюнча жүргүзүлөт.
 Аукциондун жеңүүчүсү муниципалдык мүлктү ижара / 
сатуу келишими күчүнө кирген учурдан тартып алат. Ижара / 
сатуу келишими келишимде көрсөтүлгөн учурдан тартып, же 
жарандык-укуктук мамилелер жаатындагы мыйзамдарда ка-
ралган учурларда, тиешелүү мамлекеттик органда мамлекеттик 
каттоодон өткөн учурдан тартып күчүнө кирет.
 Электрондук соода аянтчасынын техникалык оператору 
- Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана 
байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы «Инфо-Систе-
ма» Мамлекеттик ишканасы.
 Аукционду каттоо жана өткөрүү боюнча толук көрсөт-
мөлөрдү ЭСА порталынан таба аласыз (https://etp.okmot.kg/
msu/) жардам бөлүмүндө, ошондой эле байланыш телефондору: 
0312 66-03-35, 62-24-31 (Порталдын техникалык колдоо кызма-
ты) жана ватсап: 0701 00-89-76, 0550 25-12 -90, 0770 03-55-22.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, 2019-жылдын 29-марты № 142

Муниципалдык мүлктү ижарага берүү келишимин түзүү 
укугуна электрондук форматта аукциондорду өткөрүү 

тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

 Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 29-берене-
син, «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» Кыргыз Рес-
публикасынын Мыйзамынын 12-1 жана 15-беренелерин ишке 
ашыруу максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жө-
нүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы-
нын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтү токтом кылат:
 1. Муниципалдык мүлктү ижарага берүү келишимин тү-
зүү укугуна электрондук форматта аукциондорду өткөрүү тар-
тиби жөнүндө жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.
 2. Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технология-
лар жана байланыш мамлекеттик комитети электрондук соода 
аянтчасынын техникалык операторун аныктасын.
 3. Муниципалдык мүлктү ижарага берүү келишимин 
электрондук форматта түзүүдө жергиликтүү өз алдынча башка-
руу органдарына жогоруда аталган Жобону жетекчиликке алуу 
сунушталсын.
 4. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он 
беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

«Эркин Тоо» газетасынын 2019-жылдын 5-апрелиндеги N 25 
жарыяланды

Кыргыз 
Республикасынын 
Премьер-министри               М.Абылгазиев
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Тиркеме
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2019-жылдын 29-мартындагы
№ 142 токтомуна) 

Муниципалдык мүлктү ижарага берүү 
келишимин түзүү укугуна электрондук форматта 

аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө
ЖОБО

1. Жалпы жоболор
1. Ушул Жобо муниципалдык мүлктү ижарага берүү ке-

лишимин түзүү укугуна электрондук форматта аукциондорду 
уюштуруунун жана өткөрүүнүн тартибин аныктайт.

2. Ушул Жободо колдонулуучу негизги түшүнүктөр:
муниципалдык мүлктү ижарага берүү - муниципал-

дык мүлктү акы төлөө менен убактылуу ээлик кылууга жана 
пайдаланууга же убактылуу пайдаланууга өткөрүп берүү;

ижарага берүүчү - муниципалдык мүлктү ижарага бер-
ген жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы, му-
ниципалдык мекеме, муниципалдык ишкана;

ижарага алуучу - ушул Жободо белгиленген тартипте 
муниципалдык мүлккө убактылуу ээлик кылуу жана пайдала-
нуу же убактылуу пайдалануу укугу берилген жеке жана юри-
дикалык жактар, анын ичинде чет элдик адамдар;

электрондук аукцион - муниципалдык мүлктү ижарага 
берүү келишимин түзүү укугуна тооруктун түрү, анда эң жогор-
ку бааны сунуштаган катышуучу жеңүүчү деп таанылат;

жеке кабинет - пайдалануучунун электрондук соода 
аянтчасындагы автоматташтырылган жумушчу орду;

муниципалдык мүлк - «Мүлккө муниципалдык менчик 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренеси-
нин 2-пунктуна ылайык муниципалдык менчикте турган мүлк;

электрондук соода аянтчасынын жабык бөлүгү - 
электрондук соода аянтчасында катталган пайдалануучуларга 
гана жеткиликтүү болгон сайттын бөлүгү;
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 ижара объектиси - ижарага берүү келишимин түзүү 
укугуна карата электрондук аукцион жүргүзүлүп жаткан муни-
ципалдык мүлк;
 электрондук соода аянтчасынын оператору - жер-
гиликтүү өз алдынча башкаруу органы менен түзүлгөн кели-
шимдин негизинде иштеген жана электрондук тооруктар жүр-
гүзүлүүчү Интернет тармагы электрондук соода аянтчасынын 
порталына ээ болгон маалыматтык системанын ээси;
 талапкер - ижарага берүү келишимин түзүү укугуна ка-
рата электрондук форматта тоорукка катышуу үчүн өтүнмө бер-
ген жак;
 ижарага берүүнүн баштапкы баасы - муниципалдык 
мүлктү пайдалануу үчүн ай сайын төлөнүүчү ижара акысынын 
баштапкы өлчөмү, андан ижарага берүү келишимин түзүү уку-
гуна карата электрондук аукцион башталат;
 катышуучу - тоорукка катышууга уруксат алган талапкер;
 электрондук соода аянтчасы - тооруктарды уюшту-
руу жана өткөрүү үчүн Интернет тармагында жайгаштырылган 
жана катталган катышуучуларга бүтүмдөр боюнча электрондук 
операцияларды аралыктан (жеке катышуусуз) ишке ашырууга 
мүмкүндүк берүүчү маалыматтык система;
 электрондук кол тамга (ЭК) - электрондук формадагы 
башка маалыматка кошулган жана (же) аны менен логикалык 
жактан байланышкан, маалыматка ким кол койсо, ошол адамды 
аныктоо үчүн пайдаланылган электрондук формадагы маалымат;
 электрондук документ - электрондук формада берилген 
документтештирилген маалымат, тактап айтканда ал электрон-
дук эсептөөчү машиналарды пайдалануу менен адамдын кабыл 
алуусу үчүн жарамдуу түрдө болот.
 3. Талапкерлердин (же анын атынан аракеттенүүгө 
укуктуу адамдардын), катышуучулардын (же анын атынан 
аракеттенүүгө укуктуу адамдардын), электрондук соода аянт-
часынын операторунун жана ижара берүүчүнүн ортосундагы 
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документтерди жүргүзүү электрондук документтер формасын-
да же документтердин электрондук үлгүсүндө (кагаз түрүндө 
документтердин реквизиттерин сактоо менен сканирлөө аркы-
луу электрондук-санариптик формага кайра өзгөртүлгөн доку-
менттер) электрондук соода аянтчасы аркылуу ишке ашырылат. 
Бул эреже тараптардын ортосунда жөнөкөй жазуу жүзүндө тү-
зүлүүчү муниципалдык мүлктү ижарага берүү келишими үчүн 
колдонулбайт.
 4. Муниципалдык мүлктү ижарага берүү келишимин тү-
зүү укугуна электрондук аукционду уюштурууга жана өткөрүүгө 
байланышкан, анын ичинде ижарага берүүчүдөн, талапкерлер-
ден жана катышуучулардан алынган электрондук документтер 
электрондук соода аянтчасынын операторунда сакталат.
 5. Муниципалдык мүлктү ижарага берүү келишимин 
түзүү электрондук соода аянтчасында өткөрүлгөн электрон-
дук аукциондун жыйынтыгы боюнча электрондук аукциондун 
жеңүүчүсү аныкталган күндөн тартып 7 календарлык күндүн 
ичинде ишке ашырылат.
 6. Муниципалдык мүлктү ижарага берүүнүн шарттары, 
ижарага алуучунун жана ижарага берүүчүнүн укуктары, мил-
деттери, тараптардын жоопкерчилиги жана ижаранын башка 
шарттары муниципалдык мүлктү ижарага алуу келишими ме-
нен белгиленет.
 7. Ижарага алуучу муниципалдык мүлктү ижарага берүү 
келишими күчүнө кирген мезгилден тартып ижарага алат. Ижа-
рага берүү келишими келишимде белгиленген учурдан тартып, 
же мыйзамдарда каралган учурларда, тиешелүү мамлекеттик 
органда мамлекеттик каттоодон өткөн учурдан тартып күчүнө 
кирет.
 8. Ижарага берүүчү, электрондук соода аянтчасынын 
оператору муниципалдык мүлктү ижарага алуучулар боло 
алышпайт.
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2. Катышуучулардын укуктары, 
милдеттери жана жоопкерчилиги

 9. Ижарага берүүчү муниципалдык мүлктү ижарага 
берүү келишимин түзүү укугуна электрондук соода аянтча-
сында электрондук аукцион өткөрүү үчүн форманы толтурат 
жана өтүнмөнү (ижарага берүүчүнүн жетекчисинин колу ме-
нен) «жеке кабинети» аркылуу электрондук соода аянтчасында 
электрондук форматта төмөнкү документтерди тиркөө менен 
жайгаштырат:
 - ижара акынын баштапкы өлчөмүнүн эсебин жана ижа-
ранын мөөнөтүн;
 - ижарага берилүүчү муниципалдык мүлктүн техника-
лык паспортунун же башка техникалык документтеринин (схе-
масынын, планынын) ижарага берүүчүнүн мөөрү менен күбө-
лөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн;
 - муниципалдык мүлктү ижарага берүү жөнүндө кели-
шимдин долбоорун.
 10. Документтердин формасы, ошондой эле муниципал-
дык мүлктү ижарага берүү жөнүндө типтүү келишимдердин дол-
боорлору жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндөгү ый-
гарым укуктуу мамлекеттик органдын буйругу менен бекитилет.
 11. Муниципалдык мүлктү ижарага берүү келишимин 
түзүү укугуна электрондук аукцион өткөрүү жөнүндө маалы-
маттык билдирүү - бул ижарага берүүчүнүн электрондук соода 
аянтчасында электрондук аукционду өткөрүү тууралуу «жеке 
кабинети» аркылуу жарыясы.
 12. Эгерде муниципалдык мекеме же ишкана ижарага бе-
рүүчү болсо, муниципалдык мүлктү ижарага берүү жергилик-
түү өз алдынча башкаруунун тиешелүү аткаруучу органы менен 
макулдашуу боюнча жүргүзүлөт.
 Муниципалдык мүлктү ижарага берүү тууралуу макул-
дашуунун же баш тартуунун мөөнөттөрү 30 күндүн ичинде жү-
зөгө ашырылат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу 
органы баш тарткан учурда муниципалдык мүлк ижарага бе-
рүүчүнүн пайдалануусунда кала берет.
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 13. Ижарага берүүчү тоорукка катышууга талапкерлер-
дин талабы боюнча техникалык абалын карап чыгуусу үчүн 
ижара объектисине кирүүсүн камсыздоосу керек. Мында талап-
кердин суроо-талабы боюнча ижарага берүүчү укук белгилөөчү 
документтерди жана фотосүрөт материалдарын таанышып чы-
гуу үчүн берүүгө милдеттүү.
 14. Тоорукка тоорук өткөрүлгөнгө чейин электрондук 
соода аянтчасында катталган жактар катышат. Каттоо төмөнкү-
чө жүргүзүлөт:
 - жеке жактар үчүн – электрондук кол тамганы же (е-ID) 
электрондук чиби бар ID-картасын пайдалануу менен же талап-
кердин катталган телефон номерине жиберилген ПИН-кодду 
ырастоо менен;
 - юридикалык жактар үчүн – электрондук кол тамганы 
пайдалануу менен. Электрондук кол тамга болбогон учурда 
жеке жактар үчүн идентификациялоонун колдонулган формала-
рына ылайык юридикалык жактын мамлекеттик каттоосу/кайра 
каттоосу жөнүндө сканерден өткөрүлгөн күбөлүгүн жана жетек-
чини дайындоо тууралуу буйрукту же жеке жактын идентифи-
кациялык маалыматтары боюнча каттаган адамга мыйзамдарга 
ылайык таризделген, сканерден өткөрүлгөн ишеним катты тир-
көө менен жүзөгө ашырылат.
 15. Электрондук соода аянтчасынын оператору төмөнкү-
лөрдү камсыздайт:
      - электрондук аукциондун катышуучуларына элект-  
         рондук соода аянтчасында катталуу мүмкүндүгүн;
      - электрондук аукциондун катышуучуларынын өтүн 
        мөлөрдүн бардык беттерин толтурган шартта берүү- 
        сүн, ошондой эле электрондук форматта муниципал- 
        дык мүлктү ижарага берүү келишимин түзүү укугу- 
         на электрондук аукцион өткөрүү жөнүндө маалыматтык 
         билдирүүдө көрсөтүлгөн кабыл алуу мөөнөтү бүткөндө 
        өтүнмөлөрдү берүүнү токтотууну;
      - муниципалдык мүлктү ижарага берүү жол-жобосуна 
        катышуучулардын бирдей жетүүсүн;
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      - электрондук аукциондун талапкерлери жана каты-
        шуучулары жөнүндө маалыматтардын купуялуулугун.
 16. Электрондук соода аянтчасынын оператору муници-
палдык мүлктү ижарага берүү келишимин түзүү укугуна элект-
рондук аукционду өткөрүүнү электрондук соода аянтчасынын 
программалык-аппараттык каражаттары белгилеген техника-
лык бузулууда бир суткадан ашык эмес токтотуп турат. Элект-
рондук аукционду өткөрүү токтотулган учурдан тартып кайра 
улантылат.
 Электрондук аукциондун өткөрүлүшү токтотулган уба-
кыттан тартып бир сааттын ичинде электрондук соода аянтчасы-
нын оператору муниципалдык мүлктү ижарага берүү келишимин 
түзүү укугуна электрондук аукционду токтото туруунун себепте-
ри, электрондук аукциондун токтотулган жана кайра улантылган 
убактысы жөнүндө маалыматты электрондук соода аянтчасына 
жайгаштырат, бул тууралуу катышуучуларга кабарлайт.
 17. Ижарага берүүчү электрондук аукциондун талапкер-
лери жана катышуучулары тараптан Интернет тармагына кошу-
луудагы бузулуулар үчүн, ошондой эле электрди берүүгө жана 
форс-мажордук жагдайларга, тактап айтканда ал жеткис күчтөр-
дүн жагдайларына (суу ташкыны, өрт, жер титирөө, жарылуу, 
эпидемия же башка жаратылыш кырсыктары, согуш, аскердик 
аракеттерди киргизүү, өзгөчө же аскердик абалды киргизүү) 
байланышкан системада болгон бузулуулар үчүн жооптуу эмес.

3. Муниципалдык мүлктү ижарага берүү келишимин 
түзүү укугуна электрондук форматта 

электрондук аукционду өткөрүү тартиби
 18. Тооруктар ижаранын баасын жогорулатууга элект-
рондук аукцион формасында жүргүзүлөт.
 19. Аукциондун баштапкы баасын жана аукциондун ка-
дамын баштапкы баанын өлчөмүнөн ижарага берүүчү аныктайт 
жана ижарага берүүчүнүн маалыматтык билдирүүсүндө көрсө-
түлөт.
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 20. Маалыматтык билдирүү сөзсүз түрдө төмөнкүдөй 
маалыматтарды камтууга тийиш:
      - ижарага берүүчүнүн аталышы;
      - ижара объектисинин аталышы, жайгашкан жери жана 
        багыты;
      - ижара объектисинин аянты жана техникалык абалы;
       - электрондук соода аянтчасында электрондук аукционго 
        катышуу үчүн өтүнмөлөрдү кабыл алган жана кабыл  
        алуу аяктаган күнү, убактысы;
      - ижаранын баштапкы баасы;
      - кепилдик төгүмдүн жана камсыздандырган күрөөнүн 
         суммасы жана берүү мөөнөтү, ошондой эле ал которула 
       турган эсептин реквизиттери;
      - ижаранын мөөнөтү;
      - башка маалымат (ижарага берүүчүнүн каалоосу боюнча).
 21. Тооруктардын жыйынтыгы аукцион аяктагандан ки-
йин автоматтык түрдө система аркылуу генерациялануучу про-
токол менен таризделет.
 22. Тооруктар төмөнкү учурларда өткөн жок деп таанылат:
      - тоорукка (аукционго) өтүнмөлөр түшпөсө/катышуучулар 
        болбосо;
      - бир гана талапкер катышуучу деп таанылса.
 23. Аукционго өтүнмө түшпөсө/катышуучулар болбо-
со, ошондой эле аукционго бир гана талапкер катышса ижара 
объектиси тооруктан алынат жана аукцион өткөн жок деп таа-
нылган күндөн кийин 30 (отуз) күндүн ичинде кайра аукционго 
коюлат.
 Өтүнмөлөр болбогондуктан аукцион эки жолу өткөн жок 
деп таанылса, баштапкы баасы жергиликтүү өз алдынча баш-
каруунун аткаруу органынын тиешелүү комиссиясынын чечи-
ми (муниципалдык мүлк боюнча комиссия, жер участокторуна 
укук берүү боюнча комиссия) менен белгиленген суммага че-
йин төмөндөтүлөт же ижара объектиси тооруктан алынат.
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 24. Электрондук аукционго катышуу үчүн талапкер ижа-
ранын жарыяланган баштапкы суммасынын 100 пайыз өлчө-
мүндө кепилдик төгүмүн маалыматтык билдирүүдө көрсөтүл-
гөн эсепке салышы керек.
 Эгерде тоорук өтпөй калса, кепилдик төгүмү кайтары-
лып берилүүгө тийиш. Кепилдик төгүмү тоорукка катышып, би-
рок утпай калган жактарга да кайтарылат. Электрондук аукцион 
өткөн жок деп таануу жөнүндө чечим электрондук аукциондун 
жыйынтыгы тууралуу протокол менен таризделет.
 25. Талапкер өтүнмөлөрдү кабыл алуу аяктоочу күндөн 
кечикпей электрондук соода аянтчасынын «жеке кабинетинде» 
өтүнмөнү кайра алганга укуктуу.
Талапкер ушул Жободо белгиленген тартипте өтүнмөнү кайра 
алган учурда, өтүнмөнү кайра алуу тууралуу билдирүү (өтүнмө 
менен бирге) бир сааттын ичинде тиешелүү ижарага берүүчү-
нүн «жеке кабинетине» түшөт, бул жөнүндө талапкерге тиеше-
лүү билдирүү жөнөтүлөт.
Талапкерден түшкөн кепилдик төгүм өтүнмөнү кайра алуу 
тууралуу билдирүү түшкөн күндөн тартып он банктык күндүн 
ичинде кайтарып берилүүгө тийиш.
 26. Кепилдик төгүм электрондук аукциондун бардык та-
лапкерлерине жана катышуучуларына, жеңүүчүнү кошпогондо, 
электрондук аукциондун жыйынтыгы тууралуу протоколго кол 
коюлган учурдан тартып он банктык күндүн ичинде кайтары-
лып берилет.
 Электрондук аукциондун жеңүүчүсүнө кепилдик төгүм 
ижара акысын төлөө эсебине чегерилет. Электрондук тооруктар-
дын жыйынтыгы жөнүндө протоколго кол коюудан же ижаранын 
келишимин түзүүдөн баш тарткан учурда электрондук аукцион-
дун жеңүүчүсүнө кепилдик төгүм кайтарылып берилбейт.
 Ижарага берүүчү өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгын-
да жеңүүчү менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы 
бекиткен типтүү келишимдин негизинде түзүлүүчү ижара кели-
шимин түзөт.
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27. Эгерде ижарага берүүчү ижарага берүү келишимин
түзүү укугуна электрондук аукцион жарыялаган муниципал-
дык мүлктү пайдалануу зарылчылыгы пайда болсо, ижарага 
берүүчү электрондук соода аянтчасында электрондук аукцион-
ду өткөрүү жөнүндө өз өтүнмөсүн тоорук башталганга чейин 
1 жумуш күндөн кеч эмес мөөнөттө чакырып алууга укуктуу. 
Ижарага берүүчү электрондук аукционду өткөрүүдөн баш тарт-
са, талапкерлер төккөн кепилдик төгүмдөр он банктык күндүн 
ичинде кайтарылууга тийиш.

28. Электрондук аукционду өткөрүү жол-жобосу элект-
рондук аукционду өткөрүү жөнүндө маалыматтык билдирүүдө 
көрсөтүлгөн күндө жана убакытта өткөрүлөт.

29. Электрондук аукционду өткөрүү жол-жобосу жүрүп
жаткан мезгилде катышуучулардын электрондук соода аянтча-
сынын жабык бөлүгүнө жетүүсү жана электрондук аукционго 
коюлган объекттин ижарасынын баасы жөнүндө алар тараптан 
сунуш берүү мүмкүндүгү камсыздалат.

30. Жеңүүчү болуп ижара объектисине эң жогорку бааны
берген катышуучу таанылат.

31. Электрондук аукционду өткөрүүнүн жүрүшү элект-
рондук соода аянтчасынын электрондук журналында белгиленет.

32. Электрондук аукциондун жол-жобосу электрондук
аукциондун жыйынтыгы тууралуу электрондук протокол түзүл-
гөн убакыттан тартып аяктаган болуп эсептелет.

33. Электрондук соода аянтчасында электрондук доку-
менттерди түзүү, алуу жана жөнөтүү убактысы, ошондой эле 
муниципалдык мүлктү ижарага берүү жол-жобосун жүргүзүү 
убактысы жергиликтүү убакытка шайкеш келет.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, 2020-жылдын 27-октябры № 519

Муниципалдык мүлктү сатуу боюнча электрондук 
форматта аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө 

жобону бекитүү тууралуу

 «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» Кыргыз Рес-
публикасынын Мыйзамынын 12-1 жана 15-беренелерин ишке 
ашыруу максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жө-
нүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы-
нын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтү токтом кылат:
 1. Муниципалдык мүлктү сатуу боюнча электрондук 
форматта аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө жобо тирке-
меге ылайык бекитилсин.
 2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына му-
ниципалдык мүлктү сатууда жогоруда аталган жобону жетекчи-
ликке алуу сунушталсын.
 3. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он 
беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

«Эркин Тоо» газетасынын 2020-жылдын 17-ноябрындагы N 94 
жарыяланды

 
Кыргыз 
Республикасынын 
Премьер-министри           С.Жапаров
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   Тиркеме
   (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
   2020-жылдын 27-октябрындагы
   № 519 токтомуна) 

Муниципалдык мүлктү сатуу боюнча 
электрондук форматта аукциондорду 

өткөрүү тартиби жөнүндө
ЖОБО 

1. Жалпы жоболор
 1. Ушул жобо жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 
өкүлчүлүктүү органдары тарабынан бекитилүүчү Муници-
палдык менчик объекттерин менчиктештирүү программасына 
ылайык муниципалдык мүлктү (жер участокторунан тышкары) 
сатуу боюнча электрондук форматта аукциондорду уюштуруу 
жана өткөрүү тартибин белгилейт.
 2. Аукционго коюлуучу муниципалдык менчик объект-
тери жергиликтүү коомдоштук менен коомдук талкуудан өтүүгө 
тийиш:
     - республикалык жана облустук маанидеги шаарларда
        жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 
       расмий сайттарына жайгаштыруу жолу менен;
     - райондук маанидеги шаарларда жана айыл аймакта-
       рында жыйындарды, чогулуштарды, курултайларды 
       өткөрүү жолу менен.
 Муниципалдык менчик объекттерин менчиктештирүү 
программасы «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» Кыр-
гыз Республикасынын Мыйзамынын 13-беренесине ылайык 
иштелип чыгат.
 3. Ушул Жободо колдонулуучу түшүнүктөр:
 сатуучу - жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу 
органы;
 электрондук аукцион - тооруктарды өткөрүү жолу ме-
нен муниципалдык мүлктү сатуу методу, анда сатып алуу-сатуу 
келишими менчиктештирүү объектиси үчүн эң жогорку бааны 
сунуштаган жана төлөгөн жак тарабынан түзүлөт;
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 жеке кабинет - колдонуучунун электрондук соода аянт-
часындагы автоматташтырылган жумушчу орду;
 муниципалдык мүлк - «Мүлккө муниципалдык менчик 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренеси-
нин 2-пунктуна ылайык муниципалдык менчикте турган мүлк;
 электрондук соода аянтчасынын жабык бөлүгү - 
электрондук соода аянтчасынын катталган колдонуучуларына 
гана жеткиликтүү болгон сайттын бөлүгү;
 электрондук соода аянтчасынын оператору - жерги-
ликтүү өз алдынча башкаруу органы менен түзүлгөн келишим-
дин негизинде иш алып барган жана Интернет тармагындагы 
электрондук тооруктар жүргүзүлүүчү электрондук соода аянт-
часынын порталына ээ болгон маалымат системасынын ээси;
 лот - аукциондо сатуу үчүн коюлган объект;
 баштапкы баа - аукциондо баштапкы катары белгилен-
ген сатуу объектисинин баасы;
 катышуучу - тооруктарга катышууга уруксат берилген 
талапкер;
 электрондук соода аянтчасы - тооруктарды уюшту-
руу жана өткөрүү үчүн Интернет тармагында жайгаштырылган 
жана катталган катышуучуларга бүтүмдөр боюнча электрондук 
операцияларды аралыктан (жеке катышуусуз) жүргүзүүгө мүм-
күндүк берүүчү маалымат системасы;
 электрондук колтамга - электрондук формадагы башка 
маалыматка кошулган жана (же) аны менен логикалык жактан 
байланышкан, маалыматка кол койгон адамды аныктоо үчүн 
пайдаланылган электрондук формадагы маалымат;
 электрондук документ - электрондук формада, тактап 
айтканда адамдын кабыл алуусу үчүн жарактуу түрдө берилген 
электрондук эсептөөчү машиналарды пайдалануу менен доку-
менттештирилген маалымат.
 4. Катышуучулардын (же болбосо анын атынан иш алып 
барууга укуктуу адамдардын), электрондук соода аянтчасы-
нын операторунун жана сатуучунун ортосундагы документ 
жүгүртүү кагаз түрүндөгү сканерленген документтин мазму-
нуна өзгөртүүлөрдү киргизбестен, техникалык каражаттардын 
жардамы менен бир бүтүн катары электрондук формага кайра 
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өзгөртүлгөн, кагаз түрүндөгү документтин сканерленген жана 
фотосүрөт түрүндөгү образын көрсөтүүчү электрондук доку-
менттер формасында электрондук соода аянтчасы аркылуу 
ишке ашырылат. Бул эреже тараптар жөнөкөй жазуу жүзүндө 
түзгөн муниципалдык мүлктү сатуу үчүн колдонулбайт.
 5. Муниципалдык мүлктү сатуу боюнча электрондук 
аукционду уюштурууга жана өткөрүүгө байланышкан, анын 
ичинде сатуучудан, катышуучулардан алынган электрондук до-
кументтер электрондук соода аянтчасынын оператору тарабы-
нан сакталат.
 6. Муниципалдык мүлктү сатуу келишими электрондук 
соода аянтчасында өткөрүлгөн электрондук аукциондун жы-
йынтыктары боюнча электрондук аукциондун жеңүүчүсү анык-
талган күндөн тартып 7 (жети) календарлык күндүн ичинде тү-
зүлөт.
 7. Аукциондун жеңүүчүсү сатуу келишими күчүнө кир-
ген учурдан тартып муниципалдык мүлктү сатып алат. Сатуу 
келишими кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү 
тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда мыйзамда бел-
гиленген тартипте мамлекеттик каттоодон кийин күчүнө кирет.
 8. Муниципалдык мүлктү сатуу жөнүндө типтүү кели-
шим жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым 
укуктуу мамлекеттик органдын буйругу менен бекитилет.

II. Сатуучунун жана катышуучулардын укуктары, 
милдеттери жана жоопкерчилиги

 9. Сатуучу муниципалдык мүлктү сатуу боюнча элект-
рондук соода аянтчасында электрондук аукцион өткөрүү үчүн 
форманы толтурат жана өтүнмөнү (сатуучунун жетекчисинин 
колу менен) анын «жеке кабинети» аркылуу электрондук соода 
аянтчасында электрондук форматта төмөнкүлөрдү тиркөө ме-
нен жайгаштырат:
      - баштапкы сатуу баасынын эсебин;
      - сатылуучу муниципалдык мүлктүк техникалык 
         паспортунун же башка техникалык документтеринин 
         (схема, план) сатуучунун мөөрү менен күбөлөндүрүл-        
         гөн көчүрмөлөрүн;
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     - муниципалдык мүлктү сатуу жөнүндө келишимдин   
        долбоорун.
 10. Сатуучу аукционду өткөрүү күнүнө чейин 30 (отуз) 
күндөн кем эмес убакытта «жеке кабинет» аркылуу электрондук 
соода аянтчасына маалыматтык билдирүүнү жайгаштырууга, 
ошондой эле аукцион өткөрүү жөнүндө билдирүүнү жалпыга 
маалымдоо каражаттарында жарыялоого жана жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарынын сайтында жайгаштырууга 
милдеттүү.
 11. Сатуучу тооруктарга катышуу ниетин билдирген 
жактардын талабы боюнча сатуу объектисинин техникалык 
абалын карап чыгуу максатында аны көрүү мүмкүндүктөрүн 
камсыздоого тийиш. Мында тооруктарга катышуу ниетин бил-
дирген жактардын суроо-талабы боюнча таанышып чыгуу үчүн 
сатуучу укук белгилөөчү документтерди жана фотосүрөт мате-
риалдарын берүүгө милдеттүү.
 12. Тооруктарга тооруктарды өткөрүү башталганга че-
йин электрондук соода аянтчасында каттоодон өткөн жактар 
жиберилет. Каттоо төмөнкүчө жүргүзүлөт:
     - жеке жактар үчүн - электрондук колтамганы же 
        электрондук чиби (е-ID) бар ким экендигин күбөлөн-
       дүрүүчү документти (ID-картасын) пайдалануу 
       менен же талапкердин катталган телефон номерине 
       жиберилген жеке идентификациялык номерди 
       (ПИН-кодду) ырастоо менен;
     - юридикалык жактар үчүн - электрондук колтамганы 
        пайдалануу менен. Электрондук колтамга жок болгон 
       учурда жеке жактар үчүн идентификациялоонун 
        колдонулган формаларына ылайык юридикалык жакты 
       мамлекеттик каттоо/кайра каттоо жөнүндө сканерленген 
       күбөлүктөрдү жана жетекчини дайындоо тууралуу буй- 
        рукту же жеке жактын идентификациялык маалымат-
       тары боюнча каттаган адамга жарандык-укуктук 
       мамилелер чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык тариз  
       делген сканерленген ишеним катты тиркөө менен.
 13. Сатуучу электрондук аукциондун талапкерлери жана 
катышуучулары тарабынан Интернет тармагына кошулуудагы 
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бузулуулар үчүн, ошондой эле электрди берүүгө жана форс-ма-
жордук жагдайларга, тактап айтканда ал жеткис күчтөрдүн жаг-
дайларына (суу ташкыны, өрт, жер титирөө, жарылуу, эпидемия 
же башка жаратылыш кырсыктары, согуш, аскердик аракеттер-
ди киргизүү, өзгөчө же аскердик абалды киргизүү) байланыш-
кан системадагы бузулуулар үчүн жоопкерчилик тартпайт.

III. Оператордун укуктары, милдеттери 
жана жоопкерчилиги

 14. Электрондук соода аянтчасынын оператору төмөнкү-
лөрдү камсыздайт:
      - электрондук соода аянтчасында электрондук 
         аукциондун катышуучуларын каттоо мүмкүндүгүн;
      - электрондук аукциондун катышуучуларынын өтүнмөлөрдү 
         бардык тилкелер алар тарабынан толтурулган шартта 
        берүүсүн, ошондой эле электрондук форматта 
         муниципалдык мүлктү сатуу келишимин түзүү укугуна 
          электрондук аукцион өткөрүү жөнүндө маалыматтык 
        билдирүүдө көрсөтүлгөн кабыл алуу мөөнөтү бүткөндө 
        өтүнмөлөрдү берүүнү токтотууну;
      - муниципалдык мүлктү сатуу жол-жобосун катышуучу-
       лардын бирдей пайдалануу мүмкүндүгүн;
     - электрондук аукциондун талапкерлери жана каты-
       шуучулары жөнүндө маалыматтардын купуялуулугун.
 15. Муниципалдык мүлктү сатуу боюнча электрондук 
аукционду өткөрүү электрондук соода аянтчасынын оператору 
тарабынан электрондук соода аянтчасынын программалык-ап-
параттык каражаттары тарабынан аныкталган техникалык бузу-
луу учурунда, бирок бир суткадан ашык эмес токтотулуп турат. 
Электрондук аукционду өткөрүүнү кайра баштоо токтотулган 
убактан тартып улантылат.
 Электрондук аукционду өткөрүү токтотулган убакыттан 
тартып бир сааттын ичинде электрондук соода аянтчасынын 
оператору муниципалдык мүлктү сатуу боюнча электрондук 
аукционду токтотуп туруунун себеби, электрондук аукционду 
токтотуп туруу жана кайра улантуу убактысы жөнүндө маалы-
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матты электрондук соода аянтчасына жайгаштырат, бул туура-
луу бардык катышуучуларга кабарлайт.

IV. Муниципалдык мүлктү сатуу боюнча электрондук 
форматта электрондук аукционду өткөрүү тартиби

 16. Тооруктар сатуу баасын жогорулатууга электрондук 
аукцион формасында жүргүзүлөт.
 17. Сатуу объектисинин баштапкы баасы жергиликтүү өз 
алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы тарабынан беки-
тилген жоболор менен, сатуучунун маалыматтык билдирүүсүн-
дө көрсөтүлгөн объекттердин коэффициенттерин эске алуу ме-
нен аныкталат.
 18. Аукциондун кадамынын өлчөмү лоттун баштапкы 
баасынын 20 пайызын түзөт.
 19. Маалыматтык билдирүү сөзсүз түрдө төмөнкүдөй 
маалыматтарды камтууга тийиш:
      - сатуучунун аталышын;
      - сатуу объектисинин жайгашкан жерин;
      - сатуу объектисинин идентификациялык кодун жана 
        функционалдык багытын, аянтын жана параметрле-
        рин (мүнөздөмөсүн), техникалык абалын;
     - электрондук соода аянтчасындагы электрондук 
       аукционго катышуу үчүн өтүнмөлөрдү кабыл алуу 
       жана кабыл алуу аяктаган күнүн, убактысын;
     - баштапкы сатуу баасын;
      - кепилдик төгүмдүн суммасын жана төлөө мөөнөттөрүн, 
       ошондой эле ал которула турган эсептин реквизиттерин;
     - сатуу мөөнөтүн;
     - башка маалыматты (сатуучунун каалоосу боюнча).
 20. Тооруктардын жыйынтыктары аукцион аяктагандан 
кийин автоматтык түрдө система аркылуу генерациялануучу 
протокол менен таризделет.
 21. Тооруктар төмөнкү учурларда өткөн жок деп таанылат:
      - өтүнмөлөр/тооруктун (аукциондун) катышуучулары  
        жок болсо;
      - бир гана талапкер катышуучу деп таанылса.
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 22. Өтүнмөлөр/аукциондун катышуучулары жок болгон 
учурда, ошондой эле аукционго бир гана талапкер катышса са-
туу объектиси тооруктардан алынат жана аукцион өткөн жок 
деп таанылган күндөн кийин 30 (отуз) календардык күн өткөн-
дөн кийин кайрадан коюлат.
 Өтүнмөлөр жок болгондугуна байланыштуу аукцион эки 
жолу өткөн жок деп таанылган учурда сатуу объектиси тоорук-
тардан алынат.
 23. Электрондук аукционго катышуу үчүн катышуучу 
сатуунун жарыяланган баштапкы өлчөмүнүн 100 пайызы өлчө-
мүндө кепилдик төгүмдү маалыматтык билдирүүдө көрсөтүл-
гөн эсепке төгүүгө милдеттүү.
 Эгерде тооруктар өтпөй калса, кепилдик төгүм кайтары-
лып берилүүгө тийиш. Кепилдик төгүм ошондой эле тоорукка 
катышкан, бирок утпай калган жактарга да кайтарылат. Элект-
рондук аукционду өткөн жок деп таануу жөнүндө чечим элект-
рондук аукциондун жыйынтыктары тууралуу протокол менен 
таризделет.
 24. Катышуучу өтүнмөлөрдү кабыл алуу аяктаган күн-
дөн кечиктирбестен электрондук соода аянтчасынын «жеке ка-
бинетинде» өтүнмөнү кайра сурап алууга укуктуу.
 Талапкер ушул Жободо белгиленген тартипте өтүнмөнү 
кайра сурап алган учурда, өтүнмөнү кайра сурап алуу тууралуу 
кабарлама (өтүнмө менен бирге) бир сааттын ичинде тиешелүү 
сатуучунун «жеке кабинетине» келип түшөт, бул жөнүндө та-
лапкерге тиешелүү кабарлама жиберилет.
Талапкерден түшкөн кепилдик төгүм өтүнмөнү кайра сурап 
алуу тууралуу кабарлама келип түшкөн күндөн тартып он банк-
тык күндүн ичинде кайтарылып берилүүгө тийиш.
 25. Кепилдик төгүм электрондук аукциондун бардык ка-
тышуучуларына, жеңүүчүнү кошпогондо, электрондук аукцион-
дун жыйынтыктары тууралуу протоколго кол коюлган учурдан 
тартып он банктык күндүн ичинде кайтарылып берилет.
 Электрондук аукциондун жеңүүчүсүнө кепилдик төгүм 
сатып алынуучу мүлктү төлөө эсебине чегерилет. Электрондук 
тооруктардын жыйынтыктары жөнүндө протоколго кол коюу-
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дан же сатуу келишимин түзүүдөн баш тарткан учурда элект-
рондук аукциондун жеңүүчүсүнө кепилдик төгүм кайтарылып 
берилбейт жана жергиликтүү бюджетке жиберилет.

Сатуучу өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыктары боюн-
ча жеңүүчү менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы 
бекиткен келишимдин негизинде түзүлүүчү сатуу келишимин 
түзөт.

26. Электрондук аукционду өткөрүү жол-жобосу элект-
рондук аукционду өткөрүү жөнүндө маалыматтык билдирүүдө 
көрсөтүлгөн күндө жана убакытта өткөрүлөт.

27. Аукционду өткөрүү жол-жобосу катышуучулар тара-
бынан «аукцион кадамына» ылайык чоңдукка карата баштапкы 
сатуу баасын ырааттуу жогорулатуу жолу менен жүргүзүлөт.

28. Электрондук аукционду өткөрүү жол-жобосу уба-
гында катышуучулардын электрондук соода аянтчасынын жа-
бык бөлүгүнө жетүү мүмкүнчүлүгү камсыздалат.

29. Электрондук аукционду өткөрүүнүн жүрүшү элект-
рондук соода аянтынын оператору тарабынан электрондук ба-
зада белгиленет, ал аукциондун жыйынтыктарын чыгаруу үчүн 
лоттун баасы жөнүндө сунуштарды кабыл алуу аяктаган убак-
тан тартып чагылдырылат. Баа сунуштарын берүү үчүн биринчи 
кадамга 60 (алтымыш) мүнөт берилет. Андан ары, кадам сайын 
жогорулоого баа сунуштарын берүү убактысы 10 (он) мүнөттү 
түзөт.

30. Жеңүүчү болуп сатуу объектисине эң жогорку бааны
сунуштаган катышуучу таанылат.

31. Электрондук аукционду өткөрүүнүн жүрүшү элект-
рондук соода аянтчасынын электрондук журналында белгиленет.

32. Электрондук аукциондун жол-жобосу электрондук
аукциондун жыйынтыктары тууралуу электрондук протокол тү-
зүлгөн убакыттан тартып аяктаган болуп эсептелет.

33. Электрондук соода аянтчасында электрондук доку-
менттерди түзүү, алуу жана жөнөтүү убактысы, ошондой эле 
муниципалдык мүлктү сатуу жол-жобосун жүргүзүү убактысы 
жергиликтүү убакытка шайкеш келет.
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