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Долбоор  

 

“Тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу 

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү 

киргизүү жөнүндө  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 

1-берене  

 

“Тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу 

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (“Эркин Тоо” 

гезитинин 1999-жыл 20-августундагы № 67 саны) төмөнкүдөй 

өзгөртүүлөр киргизилсин: 

 1) 4-берененин 1-бөлүгүнүн экинчи абзацында “көрүстөндөр 

жана мемориалдар” деген сөздөрдөн кийин “, ыйык объекттер жана 

жайлар” деген сөздөр менен толукталсын;  

 2) 9-беренеде: 

а) экинчи абзацта “сактоо” деген сөздөн кийин “, иликтөө” деген 

сөз менен толукталсын;  

б) үчүнчү абзац күчүн жоготту деп таанылсын; 

в) сегизинчи абзацта “эсебин алуу” деген сөздөн кийин “, 

иликтөө” деген сөз менен толукталсын; 

г) он төртүнчү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

“- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 

макулдугу менен тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана 

пайдалануу жагында ведомстволор аралык, өкмөттөр аралык эл 

аралык келишимдерди түзөт жана ведомстволор аралык эл  аралык 

конвенцияларга кошулат;”; 

3) 10-беренеде: 

а) экинчи абзацта “коргоону,” деген сөздөн кийин “иликтөөнү,” 

деген сөз менен толукталсын; 

б) алтынчы абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

“- тарыхый-маданий мурас объекттерин коргоо, иликтөө, 

пропагандалоо боюнча иш-чараларды жүргүзүүгө тиешелүү 

багыттагы илимий мекемелерди жана коомчулукту тартышат;”;  

в) онунчу абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:  

“- эстеликтер үчүн коркунуч туудуруучу чарбалык, курулуш 

жана башка жумуштарды токтото туруу, ошондой эле аларга тыюу 

салуу маселесин чечишет;”; 
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г) төмөнкүдөй мазмундагы он биринчи абзац менен 

толукталсын: 

“- мамлекеттик долбоорлордун, концепциялардын жана башка 

программалардын алкагында тарыхый-маданий мурас объекттерин 

коргоо, сактоо, жайылтуу, иликтөө жана пайдалануу программаларын 

ишке ашырат;”; 

4) 11-беренеде: 

а) экинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

“Тарыхый-маданий мурас объекттеринин менчик ээлери болуп 

саналган жарандар жана юридикалык жактар төмөнкү негизги 

талаптарды милдеттүү түрдө аткаруу менен алардын сакталышын 

жана корголушун камсыз кылууга милдеттүү:"; 

б) төртүнчү абзацта “уруксат” деген сөз “макулдук” деген сөзгө 

алмаштырылсын; 

5) 12-берене төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен 

толукталсын: 

“Археологиялык объекттер, табылгалар, ошондой эле өзгөчө 

баалуу болуп саналган тарыхый-маданий мурас эстеликтери 

мамлекеттин менчиги болуп саналат.”; 

6) 14-берененин биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда 

баяндалсын: 

“Ушул Мыйзамга ылайык эстелик деп таанылган тарыхый-

маданий мурас объекттери, ушул Мыйзамдын 13-статьясында 

каралган учурларды кошпогондо, Кыргыз Республикасынын гана 

менчиги болуп саналат. Кыргыз Республикасынын аймагында 

табылган тарыхый-маданий баалуулуктарга таандык болгон кенчтер, 

археологиялык табылгалар мамлекеттин менчигине өткөрүлүп 

берилүүгө тийиш. Муну менен бирге анын чегинде же курамында 

табылган жер участогунун же башка мүлктүн менчик ээси жана 

кенчти тапкан адам кенчтин наркынын элүү пайыз өлчөмүндө сый 

акы алууга укуктуу. Тарыхый-маданий баалуулукту, кенчти табуу 

жана ачуу максатында атайын уруксатсыз (ачык баракчасыз) казуу 

жана/же издөө иштерин жүргүзгөн адамдарга сый акы төлөнбөйт жана 

кенч, археологиялык объект, табылгалар мамлекеттин менчигине 

өтөт.»; 

7) 19-беренеде: 

а) экинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

“Эгерде менчик ээси тарыхый-маданий мурас объектисин 

коргоо жана сактоону камсыз кылуу боюнча талаптар бузса жана 

аткарбаса, ушул Мыйзамдын 17-беренесине ылайык мүлккө менчик 

укугунан мажбурлап ажыратууга жол берилет.»; 

б) төртүнчү абзац күчүн жоготту деп табылсын: 



 

Кыргыз Республикасынын 

Маданият, маалымат, спорт жана 

жаштар саясаты министри    _____________________  А.А. Максутов 

                                                                                                            “_____”___________2022-ж. 

 

8) 20-беренеде: 

а) биринчи абзацта “коомдук уюмдар, жеке”  деген сөздөр “жеке 

жана юридикалык”  деген сөздөргө алмаштырылсын; 

б) экинчи абзацта “коргоо” деген сөздөн кийин “иликтөө,” деген 

сөз менен толукталсын; 

9) 21-беренеде: 

а) экинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

“Кыргыз Республикасынын тарыхый-маданий мурастарынын 

кыймылсыз объекттери жөнүндө маалыматтар Кыргыз 

Республикасынын республикалык маанидеги тарых жана маданият 

эстеликтеринин мамлекеттик тизмесине жана жергиликтүү маанидеги 

тарых жана маданият эстеликтеринин тизмесине (мындан ары ушул 

беренеде - тизме) киргизилет.”; 

б) үчүнчү абзацта “өлчөмдөрү” деген сөз “типологиялык 

тиешелүүлүгү” деген сөздөргө алмаштырылсын; 

в) жетинчи абзацта “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” 

деген сөздөргө алмаштырылсын; 

10) 22-беренеде: 

а) экинчи абзацта “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” 

деген сөздөргө алмаштырылсын; 

б) төртүнчү абзацта: 

“тизмелерин” деген сөз “тизмесин” деген сөзгө 

алмаштырылсын; 

“Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө 

алмаштырылсын; 

в) бешинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

“Жергиликтүү маанидеги тарых жана маданият эстеликтеринин 

тизмеси мамлекеттик тарыхый-маданий экспертизанын 

корутундусунун негизинде жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 

аткаруу органынын сунушу боюнча жергиликтүү өз алдынча 

башкаруунун өкүчүлүктүү органынын чечими менен бекитилет.”; 

11) 23-беренеде: 

а) экинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

“- тарыхый-маданий мурас объектисин республикалык жана 

жергиликтүү маанидеги тарых жана маданият эстеликтеринин 

тизмесине киргизүүнү жана тарыхый-маданий мурас объектисин 

андан чыгарууну негиздөө;”; 

б) үчүнчү абзацта “аныктоо” деген сөздөн кийин “өзгөртүү” 

деген сөз менен толукталсын; 

в) төртүнчү абзац күчүн жорготту деп табылсын: 
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г) “Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген 

тартипте” деген сөздөр “талаштуу маселелер келип чыккан учурда” 

деген сөздөргө алмаштырылсын; 

д) жетинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

“Тарыхый-маданий экспертиза өткөрүү үчүн эстеликтерди 

коргоо боюнча мамлекеттик орган курамына маданият жана көркөм 

өнөр, археология, тарых, реставрация, архитектура жана шаар куруу 

тармагындагы окумуштуулар жана адистер кирген эксперттик 

комиссияны (мындан ары - комиссия) түзөт.”; 

е) сегизинчи абзацта “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер 

Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын; 

ѐ) онунчу абзацта “Республикалык маанидеги” деген сөздөр 

алып салынсын; 

ж) төмөнкүдөй мазмундагы он алтынчы абзац менен 

толукталсын: 

“- республикалык жана жергиликтүү маанидеги тарых жана 

маданият эстеликтеринин тизмесинен чыгарууга жаткан объекттер;”; 

12) 27-беренеде: 

а) экинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

"Объект республикалык жана жергиликтүү маанидеги тарых 

жана маданият эстеликтеринин тизмесинен чыгарылганда 

"жоготулган" деген белги коюлат.»; 

б) төмөнкү мазмундагы үчүнчү жана төртүнчү абзацтар менен 

толукталсын:: 

"Республикалык маанидеги тарых жана маданият 

эстеликтеринин тизмесинен чыгаруу эстеликтерди коргоо боюнча 

мамлекеттик органдын сунушу боюнча мамлекеттик тарыхый-

маданий экспертизанын корутундусунун негизинде Кыргыз 

Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечими менен ишке 

ашырылат. 

Жергиликтүү маанидеги тарых жана маданият эстеликтерин 

тизмеден чыгаруу мамлекеттик тарыхый-маданий экспертизанын 

корутундусунун негизинде жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 

аткаруу органынын сунушу боюнча жергиликтүү өз алдынча 

башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын чечими менен жүзөгө 

ашырылат.»;  

13) 28-беренеде: 

а) экинчи абзацта “уруксаты” деген сөз “макулдугу” деген сөз 

менен алмаштырылсын; 

б) “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө 

алмаштырылсын; 

14) 29-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 



 

Кыргыз Республикасынын 

Маданият, маалымат, спорт жана 

жаштар саясаты министри    _____________________  А.А. Максутов 

                                                                                                            “_____”___________2022-ж. 

 

"29-берене. Тарыхый-маданий мурас объекттерин юридикалык 

жана жеке жактарга пайдаланууга берүү тартиби 

Тарыхый-маданий мурас объекттерин юридикалык жана жеке 

жактарга пайдаланууга берүү эстеликтерди коргоо боюнча 

мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча ушул Мыйзамга жана 

мамлекеттик мүлктү ижарага берүү маселелерин жөнгө салуучу 

мыйзамдарга ылайык 5 жылдык мөөнөткө жүзөгө ашырылат. 

Тарыхый жана маданий эстеликтер болуп саналган 

архитектуралык курулмалар же алардын бөлүктөрү юридикалык жана 

жеке жактарга эстеликтерди коргоо боюнча мамлекеттик орган менен 

макулдашуу боюнча пайдаланууга берилет. 

Сактоону жана натыйжалуу пайдаланууну камсыз кылуу 

максатында мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн алкагында 

инвестициялык долбоорлор тартылган учурда археологиялык 

эстеликтерден жана өзгөчө баалуу жана эл аралык маанидеги 

объекттерден тышкары тарыхый-маданий мурас объекттери Кыргыз 

Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечими боюнча 

юридикалык жана жеке жактарга 5 жылдан ашык мөөнөткө 

пайдаланууга берилиши мүмкүн. 

Юридикалык жана жеке жактар тарых жана маданият эстелигин 

пайдалануучу статусун жазуу жүзүндөгү келишим түзүлгөндөн кийин 

алышат, анда эң оболу пайдалануучу эстеликтерди коргоо жана 

пайдалануу боюнча Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинде 

жана ушул Мыйзамда каралган бардык милдеттенмелерди өзүнө алат. 

Тарыхый-маданий мурас объекттерин пайдалануучулардан 

түшкөн акча каражаттары тарых жана маданият эстеликтерин 

коргоого, реставрациялоого жана пайдаланууга жумшалат.»;  

15) 30-беренеде: 

а) биринчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

“Тарыхтын, археологиянын, шаар курулушунун, 

архитектуранын, монументалдык көркөм өнөрдүн жана башкалардын 

кыймылсыз объекттеринин сакталышын камсыз кылуу максатында 

коргоо чөлкөмдөрү, курулуштарды курууну жөнгө салуу чөлкөмдөрү, 

жаратылыштын же тарыхый-табигый ландшафтардын корголуучу 

объекттеринин чөлкөмдөрү Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарында аныкталуучу тартипте белгиленет. Тарыхый-маданий 

мурас объекттеринин коргоо чөлкөмдөрүнүн долбоорлору 

эстеликтерди коргоо чөйрөсүндөгү адистешкен илимий-долбоорлоо 

уюму тарабынан иштелип чыгат жана эстеликтерди коргоо боюнча 

мамлекеттик органы тарабынан бекитилет. Эл аралык маанидеги 

корук аймактарынын объекттеринин долбоорлору эстеликтерди 

коргоо боюнча мамлекеттик органдын сунуштамасы боюнча Кыргыз 
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Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан бекитилет. 

Корголуучу чөлкөмдөрдүн долбоорлору эстеликтерди коргоо боюнча 

мамлекеттик органдын, жергиликтүү мамлекеттик 

администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын, ошондой эле жеке жана юридикалык жактардын 

буйрутмасы боюнча ушул Мыйзамга ылайык иштелип чыгат.”; 

б) алтынчы абзац күчүн жоготту деп табылсын: 

в) төмөнкү мазмундагы жетинчи абзац менен толукталсын: 

“Тарыхый-маданий мурас объекттеринин коргоо чөлкөмдөрүн 

уюштуруу тартиби Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети 

тарабынан бекитилет.”; 

16) 31-берененин биринчи абзацында “жактар,” деген сөздөн 

кийин “менчик түрүнө карабастан” деген сөздөр менен толукталсын; 

17) 32-беренеде: 

а) үчүнчү абзацында “маданият жагындагы ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик орган” деген сөздөр “эстеликтерди коргоо боюнча 

мамлекеттик орган” деген сөздөргө алмаштырылсын; 

б) төртүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

"Чарбалык иштердин жүрүшүндө тарыхый-маданий мурас 

объекттеринин сакталышына коркунуч келип чыккан же аларды 

коргоо эрежелери бузулган учурда, ал иштер эстеликтерди коргоо 

боюнча мамлекеттик орган белгилеген тартипте токтотулат же тыюу 

салынат.»;  

18) 33-беренеде: 

а) биринчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

“Археологиялык эстеликтерди, анын ичинде суу 

астындагыларды чалгындоо, казуу жана башка изилдөөлөрдү 

жүргүзүүгө эстеликтерди коргоо боюнча мамлекеттик орган 

тарабынан иштин белгилүү бир түрүн бир жылдан ашуун эмес 

жүргүзүү укугунда Ачык баракча берилет. Ачык баракчаларды каттоо 

аймагында изилдөө жүргүзүлгөн жергиликтүү мамлекеттик 

администрацияларда жүргүзүлөт. Ачык баракча изилдөөлөрдүн 

мөөнөтү бүткөндөн кийин аларды берген органга отчет менен бирге 

кайра кайтарылат.”; 

б) төмөнкү мазмундагы экинчи жана үчүнчү абзацтар менен 

толукталсын: 

“Ачык баракча археологиялык талаа иштерин жүргүзүү үчүн 

зарыл болгон илимий жана практикалык билими бар жана ишинин 

уставдык максаттары археологиялык талаа иштерин, илимий изилдөө 

иштерин жүргүзүү жана музей буюмдарын жана музей 

коллекцияларын аныктоого, чогултууга байланыштуу болгон, 

ошондой эле  тиешелүү адистиктер боюнча жогорку квалификациялуу 
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адистерди даярдоо болуп саналган юридикалык жактар менен эмгек 

мамилелеринде турган жеке адамдарга - Кыргыз Республикасынын 

жарандарына берилет.  

Ачык баракчаны берүү, анын колдонулушун токтото туруу жана 

токтотуу тартиби Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети 

тарабынан белгиленет.”; 

в) экинчи абзацта “каттоого алынат” деген сөз “берилет” деген 

сөзгө алмаштырылсын; 

г) үчүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: “ 

"Археологиялык иштерди, анын ичинде суу алдындагы иштерди 

өз алдынча жүргүзүүгө, ошондой эле жеке жана юридикалык жактар 

тарабынан тарыхый-маданий мурас объекттерин издөө үчүн металл 

издегичтер, металл детекторлор, радарлар жана магниттик приборлор 

болуп саналган атайын техникалык каражаттарды пайдаланууга ачык 

бараксыз тыюу салынат жана укук бузуулар жөнүндө Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке алып 

келет.»; 

19) 34-беренеде: 

а) биринчи абзацта “уруксаты” деген сөздөр “макулдугу” деген 

сөздөргө алмаштырылсын; 

б) үчүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

“Тарыхый-маданий мурас объекттерин сактоо боюнча иштөө 

тартиби Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан 

бекитилет.”; 

в) алтынчы абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

"Тарыхый-маданий мурас объекттерин реставрациялоо, 

консервациялоо, регенерациялоо жана оңдоо иштери эстеликтерди 

коргоо боюнча мамлекеттик органдын макулдугу менен 

адистештирилген илимий-реставрациялык уюмдар жана адистер 

тарабынан жүргүзүлөт. Жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча 

долбоордук документтер эстеликтерди коргоо боюнча мамлекеттик 

орган тарабынан бекитилет.»;  

20) 35-берененин биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда 

баяндалсын:  

21) 36-беренеде: 

а) биринчи абзацта “Өкмөтүнүн” деген сөз “Министрлер 

Кабинетинин” деген сөздөргө алмаштырылсын; 

б) экинчи абзацта “Кыргыз Республикасыныны мыйзамында 

каралган” деген сөздөр “ушул Мыйзамга ылайык” деген сөздөргө 

алмаштырылсын; 

в) төртүнчү абзацта Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” 

деген сөздөргө алмаштырылсын; 
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22) 37-беренеде “атайын мыйзам менен жөнгө салынат” деген 

сөздөр “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан 

белгиленет” деген сөздөргө алмаштырылсын; 

23) 38-беренеде “Өкмөтүнүн” деген сөз “Министрлер 

Кабинетинин” деген сөздөргө алмаштырылсын; 

24) 40-берененин алтынчы абзацы төмөнкүдөй редакцияда 

баяндалсын: 

- “укук коргоо органдары жана прокуратура органдары жүзөгө 

ашырат.” 

 

2-берене 

 

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш 

күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети алты айлык 

мөөнөттө өз чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Президенти       С.Н.Жапаров 

 

 


