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Долбоор 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 

ТОКТОМУ 

 

Терроризм актысына бөгөт коюуда келтирилген материалдык 

зыянды компенсациялоо тартибин бекитүү жөнүндө 

 

“Терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын мыйзамынын 6, 32-беренелерин ишке ашыруу 

максатында жана “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети 

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 13, 17-

беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети 

токтом кылат: 

 

1. Терроризм актысына бөгөт коюуда келтирилген материалдык 

зыяндын компенсациялоо тартиби бекитилсин.  

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн он беш күн өткөндөн 

кийин күчүнө кирет. 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Министрлер Кабинетинин 

Төрагасы           А.У. Жапаров 
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Тиркеме 

 

 

Терроризм актысына бөгөт коюуда келтирилген материалдык 

зыянды компенсациялоо тартиби 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1. Ушул Тартип “Терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын мыйзамына ылайык иштелип чыкты жана терроризм 

актысына бөгөт коюуда мамлекеттик органдардын аскер 

кызматчыларынын, кызматкерлеринин жана адистеринин иш-аракетине 

байланыштуу жеке жана юридикалык жактардын мүлкүнө келтирилген 

материалдык зыяндын ордун толтуруу тартибин аныктайт.  

2. Ушул Тартипте төмөнкү түшүнүктөр колдонулат: 

материалдык зыян – терроризм актысына бөгөт коюуда мамлекеттик 

органдардын аскер кызматчыларынын, кызматкерлеринин жана 

адистеринин иш-аракетинин жыйынтыгында жаранга же юридикалык 

жакка таандык мүлктүн жок болушу же зыянга учурашы; 

компенсация – келтирилген материалдык зыянга байланыштуу 

мамлекеттик органдын жеке жана юридикалык жактарга республикалык 

бюджеттин эсебинен акча каражатын төлөп бериши; 

аскер кызматчылары, кызматкерлер жана адистер – терроризм 

актысына бөгөт коюуга катышкан мамлекеттик органдардын аскер 

кызматчылары, кызматкерлери жана адистери. 

3. Мамлекеттик органдардын аскер кызматчыларынын, 

кызматкерлеринин, адистеринин иш-аракети менен келтирилген 

материалдык зыяндын себеп-тергөө байланышынын болушу компенсация 

төлөөгө негиз болуп эсептелет.  

4. Жарандын терроризм актысына катышуусуна бөгөт коюуга 

байланыштуу зыян келтирилсе, ага зыяндын орду толтурулбайт. 

5. Материалдык зыяндын ордун толтурууну республикалык 

бюджеттин эсебинен Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаал 

министрлиги (ӨКМ) (мындан ары – ыйгарым укуктуу орган) жүргүзөт. 

 

2. Материалдык зыянды компенсацияны төлөө үчүн  

кайрылууларды кароо Тартиби 

 

6. Мамлекеттик органдардын аскер кызматчыларынын, 

кызматкерлеринин, адистеринин иш-аракети менен конкреттүү жеке, 

юридикалык жактарга келтирилген материалдык зыяндын себеп-тергөө 

байланышын терроризм актысы жасалган (даярдалып жаткан) факт 

боюнча сотко чейинки өндүрүш ишин жүргүзүп жаткан тергөөчү аныктайт 
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жана материалдык зыян тууралуу маалым кат түрүндө жол-

жоболоштурулат. 

7. Материалдык зыян тууралуу маалым катта төмөнкүлөр 

камтылууга тийиш: 

- материалдык зыян келтирилген менчик ээси тууралуу маалымат; 

- материалдык зыян келтирилген мүлктөрдүн тизмеси; 

- мүлккө келтирилген зыяндын же жок болгон мүлктүн (жок 

кылынган, жараксыз абалга келген) өлчөмү. 

8. Материалдык зыян келтирилген жеке жана юридикалык жактар 

компенсация алуу максатында материалдык зыян келтирилгенден кийин 

отуз календардык күндүн ичинде терроризм актысы жасалган аймактагы 

ыйгарым укуктуу органга арыз берет. 

Арызга төмөнкү документтер тиркелет: 

- материалдык зыян тууралуу маалым кат; 

- материалдык зыян келтирилген мүлккө менчик укугун аныктаган 

документтер (мүлккө менчик укугун тастыктаган документтердин 

көчүрмөсү); 

- банк мекемесиндеги эсеп номери. 

9. Компенсациянын өлчөмүн материалдык зыянды компенсациялоо 

көлөмүн аныктоо боюнча комиссия (мындан ары – Комиссия) аныктайт 

жана учурдагы материалдык зыяндын өлчөмүнө барабар.  

10. Ыйгарым укуктуу орган төмөнкү курамдагы комиссия түзөт: 

- облустарда: 

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаал министрлигинин (ӨКМ) 

облустук башкармалыгынын башчысы (комиссиянын төрагасы); 

Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик 

комитетинин (УКМК) облустук аймактык бөлүкчөсүнүн башчысы;  

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин (ФМ) 

аймактык бөлүкчөсүнүн кызмат адамы; 

зарыл учурда мамлекеттик органдардын, менчигинин түрүнө 

карабастан уюмдардын жана мекемелердин башка адистери, анын ичинде 

көз карандысыз баалоочулар (келтирилген материалдык зыяндын 

мүнөзүнө жараша комиссиянын төрагасы аныктайт).  

- Бишкек шаарында:  

ӨКМ Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын башчысы; 

УКМК Бишкек шаары боюнча башкы башкармалыгынын башчысы; 

Финансы министрлигинин кызмат адамы; 

зарыл учурда мамлекеттик органдардын, менчигинин түрүнө 

карабастан уюмдардын жана мекемелердин башка адистери, анын ичинде 

көз карандысыз баалоочулар (келтирилген материалдык зыяндын 

мүнөзүнө жараша комиссиянын төрагасы аныктайт).  

Комиссия арыз катталган күндөн тартып, 14 иш күндүн ичинде 

материалдык зыяндын өлчөмүнө баа берүүнү уюштурат. 
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11. Материалдык зыяндын өлчөмүн аныктоону уюштуруу төмөнкү 

этаптарды камтыйт: 

1) мүлк ээсинин макулдугу менен материалдык зыяндын өлчөмүнө 

баа берүү убактысын жана ордун аныктоо; 

2) материалдык зыяндын өлчөмүнө баа берүү; 

3) материалдык зыянды компенсациялоо же жоголгон мүлктүн 

наркы тууралуу смета түзүү; 

4) материалдык зыянга баа берүү жана компенсациянын өлчөмү 

тууралуу корутунду менен мүлк ээсин тааныштыруу.  

12. Мүлктүн эскиргендиги эске алынып, мүлккө материалдык зыян 

келтирилген учурдагы базар баасы боюнча материалдык зыянды 

компенсациялоо өлчөмүнө баа берилет.  

Мүлктү калыбына келтирүү мүмкүн болбосо же экономикалык 

жактан негизсиз деп табылса, мүлк жок кылынды деп эсептелет. Эгерде 

зыян келтирилген күнү базар баасынан күтүлгөн компенсацияга кеткен 

чыгымдан сексен пайыздан жогору болсо, мүлктү калыбына келтирүү 

экономикалык жактан негизсиз деп эсептелет. 

13. Жеке же юридикалык жак 8-пункттагы зарыл документтерди 

көрсөтүлгөн убакытта алып келбесе, материалдык зыянды компенсациялоо 

тууралуу арыз ээсине кароосуз кайтарылат. Арызды кароодон баш тартуу 

арыз ээсин кайра арыз жазуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратпайт. 

 

3. Материалдык төлөм жүргүзүү 

 

14. Ыйгарым укуктуу орган тийиштүү эсебинде каралган акча 

каражат бар болгон учурда мүлк ээсине компенсация төлөп берет. 

Мүлк ээсине компенсация арызда көрсөтүлгөн банк эсебинин 

номерине жети иш күндүн ичинде которулат. 

15. Компенсация төлөөдө жана өлчөмүнүн негиздүүлүк  

жоопкерчилиги комиссияга жүктөлөт. 


