НАРУШЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(ВСЕГО 31 СТАТЕЙ КОДЕКСА О НАРУШЕНИЯХ)
№

Нормы на государственном языке

Нормы на официальном языке

ГЛАВА 13. НАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ НРАВСТВЕННОСТИ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЯЗЫКАХ
13-глава. Адеп-ахлакты жана тарыхый-маданий мурасты коргоо чөйрөсүндөгү башкаруу тартибине каршы тил жөнүндө мыйзамдарды
бузуулар
Эскертүү. 1. Ушул Кодекстин 61-беренесинде каралган бузуулар Примечание. 1. Дела о нарушениях, предусмотренных статьей 61
жөнүндө иштер ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган настоящего Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в сфере
тарабынан каралат.
внутренних дел.
2. Дела о нарушениях, предусмотренных статьями 62-65 настоящего
2. Ушул Кодекстин 62-65-беренелеринде каралган бузуулар
Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в сфере
жөнүндө иштер интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү ыйгарым
интеллектуальной собственности.
укуктуу орган тарабынан каралат.
3. Дела о нарушениях, предусмотренных статьей 65-1 настоящего
3. Ушул Кодекстин 65-1-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө Кодекса, рассматриваются органами местного самоуправления.
иштер жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан
(В редакции Закона КР от 4 августа 2018 года N 85)
каралат.
(КР 2018-жылдын
редакциясына ылайык)
1.

4-августундагы

N

85 Мыйзамынын

65-1-берене. Тил жөнүндө Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарынын талаптарын бузуу

Статья 65-1. Нарушение требований законодательства о языке
Кыргызской Республики

1. Тексттери адабий тилдин ченемдерине (алфавит жана
1. Размещение вывесок на зданиях юридических и физических лиц,
орфографиялык
эрежелер)
ылайык
келбеген
көрнөктөрдү, объявлений, прейскурантов и других наглядных информаций с текстами, не
кулактандырууларды, прейскуранттарды жана башка көрсөтмөлүү соответствующими нормам литературного языка (алфавит и
маалыматтарды юридикалык жана жеке жактардын имараттарында орфографические правила), жайгаштыруу, влечет предупреждение.
эскертүүгө алып келет.
2. Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, не
2. Ушул берененин 1-бөлүгүндө каралган иш-аракеттер эскертүү жазачарасы колдонулгандан кийин бир айдын ичинде оңдолбосо же алты исправленное в течение месяца или совершенное повторно в течение шести
месяцев после вынесения предупреждения, айдын ичинде кайталанып жасалса, 1-категориядагы айып пул салууга алып келет.
3. "Шаардагы, айылдагы калктуу конуштарда тексттери адабий тилдин
ченемдерине (алфавит жана орфография эрежелер) ылайык келбеген

влечет наложение штрафа 1 категории.
3. Размещение наружной рекламы в городских, сельских населенных
1

сырткы жарнактарды жайгаштыруу, 1-категориядагы айып пул салууга алып келет.
КР 2018-жылдын 4-августундагы N 85 Мыйзамынын редакциясына
ылайык)

пунктах с текстами, не соответствующими нормам литературного языка
(алфавит и орфографические правила), влечет наложение штрафа 1 категории.

(В редакции Закона КР от 4 августа 2018 года N 85)
ГЛАВА 14. НАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА/
14-глава. Абатташтырууну кайтаруу чөйрөсүндөгү башкаруу тартибине каршы бузуулар
Эскертүү.
Примечание. 1. Дела о нарушениях, предусмотренных статьями 6671
и
77-79 настоящего Кодекса, рассматриваются органами местного
1. Ушул Кодекстин 61-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө
самоуправления.
иштер ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан
каралат.
2. Дела о нарушениях, предусмотренных статьями 72-76 настоящего
Кодекса,
рассматриваются уполномоченным органом по контролю и
2. Ушул Кодекстин 62-65-беренелеринде каралган бузуулар
надзору
за
экологической и технической безопасностью и органами
жөнүндө иштер тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана
местного самоуправления.
пайдалануу боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.
3. Дела о нарушениях, предусмотренных статьей 80 настоящего
3. Ушул Кодекстин 65-1-беренесинде каралган бузуулар
жөнүндө иштер жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в сфере транспорта.
тарабынан каралат.
(В редакции Закона КР от 15 февраля 2019 года N 25)
(КР 2018-жылдын 4-августундагы № 85, 2019-жылдын 15февралындагы № 25 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)
2.

3.

66-берене. Көп квартиралуу турак үйлөрдүн жалпы
пайдалануудагы жерлерин санитардык күтүү эрежелерин бузуу
Көп квартиралуу турак үйлөрдүн жалпы пайдалануудагы жерлерин:
жертөлөлөрдү, жарым жертөлөлөрдү, кургатуучу жайларды,
чатырларынын алдын, чатырларын, тепкич клеткаларын, лифттерин,
подьезддерди, үй алдындагы аймактарды санитардык жактан күтүү
эрежелерин бузуу 2-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Статья 66. Нарушение правил санитарного содержания мест общего
пользования многоквартирных жилых домов
Нарушение правил санитарного содержания мест общего пользования
многоквартирных жилых домов: подвалов, полуподвалов, сушильных
помещений, чердаков, крыши, лестничных клеток, лифтов, подъездов,
придомовых территорий влечет наложение штрафа 2 категории.

67-берене. Көп квартиралуу турак үйлөрдүн жалпы мүлкүнүн
элементтерин өзүм билемдик менен пайдалануу
Квартира ээлеринин биргелешкен менчиги болуп саналган көп
квартиралуу
турак
үйлөрдүн
жалпы
мүлк
элементтерин:
жертөлөлөрдү, жарым жер төлөөлөрдү, кургатуучу жайларды,
чатырларынын алдын, чатырларын, тепкич клеткаларын, лифттерин,
подьезддерин, инженердик жабдууларын, үй алдындагы аймактарын

Статья 67. Самовольное использование элементов общего имущества
многоквартирных жилых домов
Самовольное использование элементов общего имущества
многоквартирных жилых домов: подвалов, полуподвалов, сушильных
помещений, чердаков, крыши, лестничных клеток, лифтов, подъездов,
инженерного оборудования, придомовых территорий, являющихся
совместной собственностью собственников квартир, 2

өзүм билемдик менен пайдалануу, 1-категориядагы айып пул салууга алып келет.
4.

влечет наложение штрафа 1 категории.

68-берене. Көп квартиралуу турак үйлөрдөгү турак жайларды
пайдалануу эрежелерин бузуу
Көп квартиралуу үйлөрдөгү турак жайларды өнөр жай мүнөзүндөгү
максаттар үчүн берүү, өткөрүп берүү, тейлөө чөйрөсүнүн уюмдарын
жайгаштыруу үчүн аларды соода орундары катары пайдалануу, анын
ичинде мейманкана катары, ошондой эле туруктуу жашоодон
тышкары ар кандай башка максаттарда пайдалануу, 3-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Статья 68. Нарушение правил использования жилых помещений в
многоквартирных жилых домах
Предоставление, передача жилых помещений в многоквартирном доме для
целей промышленного характера, использование их в качестве мест
торговли, для размещения организаций сферы обслуживания, в том числе
использование в качестве гостиниц, а также для любых других целей,
кроме постоянного проживания, влечет наложение штрафа 3 категории.

69-берене. Көп квартиралуу турак үйлөрдөгү жалпы мүлктү күтүү
боюнча милдеттерди аткарбоо
Менчик ээлери тарабынан көп квартиралуу үйлөрдөгү жалпы мүлктү
күтүү боюнча милдеттердин жана турак жай мыйзамдарынан келип
чыгуучу башка талаптардын бузулушу, 2-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Статья 69. Неисполнение обязанностей по содержанию общего
имущества в многоквартирных жилых домах
Нарушение собственниками обязанностей по содержанию общего
имущества в многоквартирном доме и других требований, вытекающих из
жилищного законодательства, влечет наложение штрафа 2 категории.

70-берене. Аймакты абатташтыруу эрежелерин бузуу
Калктуу конуштагы менчик объектисине жанаша жаткан аймакты
абатташтыруу эрежелерин бузуу же ошол аймакта тазалыкты жана
тартипти камсыз кылуу эрежелерин сактабоо 2-категориядагы айып пул салууга алып келет.
7.
71-берене. Белгиленбеген жерлерге таштандыларды таштоо,
өрттөө
1. Белгиленбеген жерлерге турмуш-тиричилик таштандыларын
жана буюмдарын таштоо, өрттөө 3-категориядагы айып пул салууга алып келет.
2. Белгиленбеген жерлерге өндүрүштүк таштандыларды жана
башка буюмдарды таштоо, өрттөө, ошондой эле жалбырактарды
өрттөө 4-категориядагы айып пул салууга алып келет.
(КР 2019-жылдын 15-февралындагы N 25 Мыйзамынын редакциясына
ылайык)

Статья 70. Нарушение правил благоустройства территории
Нарушение правил благоустройства территории, прилегающей к объекту
собственности в населенном пункте, или несоблюдение правил
обеспечения чистоты и порядка на данной территории влечет наложение штрафа 2 категории.
Статья 71. Выброс, сжигание мусора в неустановленных местах
1. Выброс, сжигание бытового мусора и предметов в
неустановленных местах влекут наложение штрафа 3 категории.
2. Выброс, сжигание производственного мусора и других предметов в
неустановленных местах, а также сжигание листьев влекут наложение штрафа 4 категории.
(В редакции Закона КР от 15 февраля 2019 года N 25)

5.

6.

3

8.

9.

10.

11.

12.

13.

72-берене. Суу түтүгүнүн, канализациянын жана борбордук
жылытуу тутумунун инженердик тарамдарынын жана
курулмаларынын бүтүндүгүн бузу
Тиешелүү кызматтар менен макулдашпастан, квартиралардын ичинде
жайгашкан суу түтүгүнүн, канализациянын жана борбордук жылытуу
тутумунун инженердик тарамдарынын жана курулмаларынын
бүтүндүгүн бузуу 2-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Статья 72. Нарушение целостности инженерных сетей и сооружений
водопровода, канализации и систем центрального отопления
Нарушение целостности инженерных сетей и сооружений водопровода,
канализации и систем центрального отопления, расположенных внутри
квартир, без согласования с соответствующими службами влечет наложение штрафа 2 категории.

73-берене. Люктарды, кудуктарды ачуу, тээктерин жөнгө салуу,
пломбаларды жулуу
Суу түтүгүнүн, канализациялык жана жылуулук люктарды,
кудуктарды ачуу, тээктерди жөнгө салуу, пломбаларын жулуу жылуулук берүү, суу менен жабдуу тутумунун кадимкидей иштешин
бузууга алып келсе, 3-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Статья 73. Открытие люков, колодцев, регулирование задвижек, срыв
пломб
Открытие водопроводных, канализационных и тепловых люков,
колодцев, регулирование задвижек, срыв пломб, приводящие к нарушению
нормального функционирования системы тепло-, водоснабжения, влекут наложение штрафа 3 категории.

74-берене. Жашыл бак-дарактарды ичүүчү суу менен сугаруу
Статья 74. Полив зеленых насаждений питьевой водой
Жашыл бак-дарактарды суу түтүгүнөн ичүүчү суу менен сугаруу Полив зеленых насаждений питьевой водой из водопровода -влечет
предупреждение
или наложение штрафа 1 категории.
эскертүүгө же 1-категориядагы айып пул салууга алып
келет.
75-берене. Суу түтүгүнө же башка тарамдарга өзүм билемдик
Статья 75. Самовольное подключение к водопроводной или иной сети
менен кошулуу
Самовольное подключение к водопроводной, канализационной или
Суу түтүгүнө, канализациялык же жылуулук берүү тарамдарына тепловой сети өзүм билемдик менен кошулуу влечет наложение штрафа 2 категории.
2-категориядагы айып пул салууга алып келет.
76-берене. Жылытуу системасынан ысык сууну (жылуулук
булагын) өзүм билемдик менен алуу
Ысык сууну борбордук жылуулук берүү тутумунан (жылуулук
булагынан, радиатордон) чарбалык жана жеке муктаждыктарга өзүм
билемдик менен алуу 1 -категориядагы айып пул салууга алып келет.

Статья 76. Самовольный отбор горячей воды (теплоносителя) из
системы отопления
Самовольный отбор горячей воды из системы (теплоносителя, радиаторов)
центрального отопления с целью использования для хозяйственных и
личных нужд влечет наложение штрафа 1 категории.

77-берене. Жүргүнчү ташуучу лифтти пайдалануу эрежелерин

Статья 77. Нарушение правил пользования пассажирским лифтом
4

бузуу
1. Жүргүнчү ташуучу лифтти пайдалануу эрежелерин бузуу 1-категориядагы айып пул салууга алып келет.
2. Лифт жабдууларын бузуу 2-категориядагы айып пул салууга алып келет.
14.

15.

1. Нарушение правил пользования пассажирским лифтом влечет наложение штрафа 1 категории.
2. Повреждение лифтового оборудования влечет наложение штрафа 2 категории.

78-берене. Көрүстөндөрдү күтүү эрежелерин бузуу
Статья 78. Нарушение правил содержания кладбищ
Көрүстөндөрдү күтүү эрежелерин бузуу Нарушение правил содержания кладбищ эскертүүгө же 2-категориядагы айып пул салууга алып влечет предупреждение или наложение штрафа 2 категории.
келет.
79-берене. Иттерди жана мышыктарды багуу эрежелерин бузуу
Статья 79. Нарушение правил содержания собак и котов
Иттерди жана мышыктарды багуу эрежелерин бузуу Нарушение правил содержания собак или котов эскертүүгө же 1-категориядагы айып пул салууга алып влечет предупреждение или наложение штрафа 1 категории.
келет.
Глава 16. Нарушения против порядка управления в сфере обеспечения безопасности производства и строительства
16-глава. Өндүрүш жана курулуш коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндөгү башкаруу тартибине каршы бузуулар
Эскертүү.
1. Ушул Кодекстин 94-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө
иштер архитектура жана курулуш чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу
орган жана экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо
жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.
2. Ушул Кодекстин 95-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө
иштер архитектура жана курулуш, саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү,
экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана
көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу органдар жана жергиликтүү өз
алдынча башкаруу органдары тарабынан каралат.
3. Ушул Кодекстин 96-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө
иштер экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана
көзөмөлдөө чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган жана жергиликтүү
өз алдынча башкаруу органдары тарабынан каралат.
(КР 2019-жылдын

15-февралындагы

№

Примечание.
1. Дела о нарушениях, предусмотренных статьей 94 настоящего Кодекса,
рассматриваются уполномоченным органом в сфере архитектуры и
строительства и уполномоченным органом по контролю и надзору за
экологической и технической безопасностью.
2. Дела о нарушениях, предусмотренных статьей 95 настоящего
Кодекса, рассматриваются уполномоченными органами в сфере
архитектуры и строительства, здравоохранения, по контролю и надзору за
экологической и технической безопасностью и органами местного
самоуправления.
3. Дела о нарушениях, предусмотренных статьей 96 настоящего
Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в сфере по контролю
и надзору за экологической и технической безопасностью и органами
местного самоуправления.
(В редакции Закона КР от 15 февраля 2019 года N 25)

25 Мыйзамынын
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редакциясына ылайык)
16.

17.

95-берене. Объекттерди жана курулмаларды долбоорлоонун,
куруунун, даярдоонун жана өндүрүштүн жаңы каражаттарын
пайдалануунун санитардык ченемдери менен тартибин бузуу
Объекттерди
же
курулмаларды
долбоорлоонун,
куруунун,
реконструкциялоонун, эксплуатациялоого киргизүүнүн санитардык
ченемдерин жана жаны технологияларды, өндүрүш каражаттарын
иштеп чыгуу же пайдалануу тартибин бузуу 3-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Статья 95. Нарушение санитарных норм и порядка проектирования,
строительства, изготовления и использования новых средств
производства, объектов и сооружений
Нарушение санитарных норм и порядка разработки или использования
новых технологий, средств производства, проектирования, строительства,
реконструкции, ввода в эксплуатацию объекта или сооружения влечет наложение штрафа 3 категории.

96-берене. Бөлүнүп берилген же бекитилген жер участогун
өзү билемдик менен кеңейтүү
Бөлүнүп берилген же бекитилген жер участогун өзү билемдик менен
кеңейтүү 1-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Статья 96. Самовольное расширение отведенного или закрепленного
земельного участка
Самовольное расширение отведенного или закрепленного земельного
участка влечет наложение штрафа 1 категории.

Глава 19. Нарушения против порядка управления в сфере обеспечения безопасности движения и эксплуатации
автомототранспорта и электротранспорта
19-глава. Автомототранспорт жана электротранспорт кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздугун
камсыз кылуу чөйрөсүндөгү башкаруу тартибине каршы бузуулар
Эскертүү. 1. Ушул главанын беренелериндеги транспорт Примечание.
каражаттары деп, автомобилдердин, трактордун бардык түрлөрүн,
1. Под транспортными средствами в статьях настоящей главы следует
жана башка өзү жүрүүчү машиналарды, троллейбустарды, ошондой понимать все виды автомобилей, трактора и другие самоходные машины,
эле мотоциклдерди жана башка транспорт каражаттарын түшүнүү троллейбусы, а также мотоциклы и другие транспортные средства.
керек.
2. Дела о нарушениях, предусмотренных статьями 119-120-1
настоящего
Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в сфере
2.
Ушул
Кодекстин 119 - 120-1-беренелеринде
каралган
внутренних
дел и уполномоченным органом в сфере транспорта в
бузуулар жөнүндө иштер мамлекеттик менчикте турган объекттер
отношении объектов, находящихся в государственной собственности и
жагынан ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган жана
комиссиями органов местного самоуправления в отношении объектов,
транспорт чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан жана находящихся в муниципальной собственности.
муниципалдык менчикте турган объекттер жагынан жергиликтүү өз
3. Дела о нарушениях, предусмотренных статьями 121, 122, 122-2 алдынча башкаруу органдарынын комиссиялары тарабынан каралат.
129, 131 и 132 настоящего Кодекса, рассматриваются уполномоченным
3.
Ушул
Кодекстин 121-, 122, 122-1 - 129, 131 жана 132- органом в сфере внутренних дел.
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4. Дела о нарушениях, предусмотренных статьями 120-2, 135
беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер ички иштер
настоящего Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в сфере
чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.
транспорта.
2
4. Ушул Кодекстин 120 , 135-беренелеринде каралган бузуулар
5. Дела о нарушениях, предусмотренных статьями 122-1, 130, 133 и
жөнүндө иштер транспорт чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган
134 настоящего Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в
тарабынан каралат.
сфере внутренних дел и уполномоченным органом в сфере транспорта.
5. Ушул Кодекстин 122-1, 130, 133 жана 134-беренелеринде
6. Дела о нарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 121
каралган бузуулар жөнүндө иштер ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым настоящего Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в сфере
укуктуу орган жана транспорт чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган внутренних дел и уполномоченным органом в сфере регистрации
тарабынан каралат.
транспортных средств и водительского состава.
6. Ушул Кодекстин 121-беренесинин 3-бөлүгүндө каралган
(В редакции Законов КР от 21 февраля 2019 года N 29, 21 августа
2020
года
N 138)
бузуулар жөнүндө иштер ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу
орган жана транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо
чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.
(КР 2019-жылдын 21-февралындагы № 29, 2020-жылдын 21августундагы № 138 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

18.

19.

119-берене. Жол курулмаларын бузуу
1. Жолду, көчөнү, темир жол өткөөлүн же башка жол курулмаларын
бузуу 3-категориядагы айып пул салууга алып келет.
2. Курулуш аянтчаларынан кеткен көчөнүн же жолдун өтүүчү бөлүгүн
булгоонун алдын алууга карата чараларды көрбөө, жолдун өтүүчү
бөлүгүндөгү ремонттоо-курулуш иштеринин натыйжасында бузулган
жолдун же көчөнүн элементтерин калыбына келтирүү эрежелерин
бузуу жол кыймылынын коопсуздугуна коркунуч келтирсе, 4-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Статья 119. Повреждение дорожного сооружения
1. Повреждение дороги, улицы, железнодорожного переезда или другого
дорожного сооружения влечет наложение штрафа 3 категории.
2. Непринятие мер к предотвращению загрязнения проезжей части улицы
или дороги со строительных площадок, нарушение правил восстановления
элементов поврежденной дороги или улицы в результате ремонтностроительных работ на проезжей части, повлекших угрозу безопасности
дорожного движения, влечет наложение штрафа 4 категории.

119-1-берене. Автомобиль жолдорун, көчөлөрдү, темир жол
өткөөлдөрүн жана башка жол курулмаларын күтүү эрежелерин
бузуу

Статья 119-1. Нарушение правил содержания автомобильных
дорог, улиц, железнодорожных переездов и других дорожных
сооружений

1. Жолдордо жумуштарды жүргүзүү, жолдорду, темир жол
өткөөлдөрүн жана жол курулмаларын күтүү боюнча талаптарды, жол
кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу эрежелеринде белгиленген

1. Невыполнение требований по производству работ на дорогах,
содержанию дорог, железнодорожных переездов и дорожных сооружений,
иных требований, установленных правилами обеспечения безопасности
7

башка талаптарды аткарбоо, 4-категориядагы айып пул салууга алып келет.
2. Ушул берененин 1-бөлүгүндө каралган, жабырлануучунун
саламаттыгына жеңил зыян келтирген, транспорт каражатына,
жүктөргө, жолдорго, жолдогу жана башка курулмаларга же башка
мүлккө зыян келтирген жол-транспорт кырсыгына алып келген
аракеттер, 6-категориядагы айып пул салууга алып келет.

дорожного движения, влечет наложение штрафа 4 категории.
2. Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, повлекшее
дорожно-транспортное происшествие с причинением легкого вреда
здоровью потерпевшего, повреждением транспортных средств, грузов,
дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, влечет наложение штрафа 6 категории.
(В редакции Закона КР от 21 февраля 2019 года N 29)

(КР 2019-жылдын 21-февралындагы N 29 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)
20.

21.

120-берене. Автомобиль жолдорунун бөлүү тилкесин сактоо
эрежелерин бузуу
Автомобиль жолуна бөлүнгөн тилкедеги участокту айдоо, тигилген
бак-дарактарды кыюу же сындыруу, чымдарды же кыртышты оюп
алуу, чоң жолго кошулуучу жолдорду өзү билемдик менен куруу же
бөлүүчү
тилкени
бузуу,
канализациялык,
өнөр
жайлык,
мелиорациялык сууларды жана агынды сууларды суу бургуч
курулмаларга
жана
резервдерге
агызуу,
жолдо,
көчөдө
тоскоолдуктарды түзүү, жол жээгиндеги тилкелерде тиешелүү
органдар менен макулдашпастан, соода точкаларын, тамактануу
жайларын, сервистерди же жарнак такталарын, паннолорду,
афишаларды,
транспаранттарды,
көрнөктөрдү,
плакаттарды,
белгилерди, көрсөткүчтөрдү куруу же уюштуруу 2-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Статья 120. Нарушение правил охраны полосы отвода автомобильных
дорог
Распашка участка, порубка или повреждение насаждений, снятие дерна или
выемка грунта, самовольное строительство подъездных путей или разрыв
разделительной полосы, спуск канализационных, промышленных,
мелиоративных и сточных вод в водоотводные сооружения и резервы на
полосе отвода автомобильной дороги, создание препятствий на дороге,
улице, сооружение или организация в придорожной полосе торговых точек,
пунктов питания, сервиса или рекламных щитов, панно, афиш,
транспарантов, вывесок, плакатов, знаков, указателей без согласования с
соответствующими органами влекут наложение штрафа 2 категории.

120-1-берене. Жолдун жүрүүчү бөлүгүндө жайгашкан
кароочу кудуктарды, жер алдындагы коммуникацияларды күтүү
эрежелерин бузуу

Статья 120-1. Нарушение правил содержания смотровых
колодцев, подземных коммуникаций, находящихся на проезжей части
дороги

1. Жолдун жүрүүчү бөлүгүндө жайгашкан кароочу кудуктарды,
жер алдындагы коммуникацияларды күтүүнүн эрежелерин бузуу, ага
тете жолдун үстүңкү бетине суунун, техникалык суюктуктардын,
буунун чыгышына жана ушул себептен улам жол бетинин
бузулушуна, муздун пайда болушуна, көрүүнүн чектелишине жана
башка тоскоолдуктарга алып келген жер астындагы

1. Нарушение правил содержания смотровых колодцев, подземных
коммуникаций, находящихся на проезжей части дорог, а равно непринятие
мер к устранению неисправностей подземных коммуникаций, приводящих
к выходу на поверхность дороги воды, технических жидкостей, пара и
образованию по этой причине разрушений дорожного полотна, наледей,
ограничений видимости и других препятствий, 8

коммуникациялардын бузуктарын оңдоо үчүн чара көрбөө, 4-категориядагы айып пул салууга алып келет.
2. Ушул берененин 1-бөлүгүндө каралган, жабырлануучунун
саламаттыгына жеңил зыян келтирүү, транспорт каражаттарын,
жүктөрдүн жана башка мүлктү бузуу менен жол-транспорт кырсыгына
алып келген бузуу, 6-категориядагы айып пул салууга алып келет.

влечет наложение штрафа 4 категории.
2. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи,
повлекшее дорожно-транспортное происшествие с причинением легкого
вреда здоровью потерпевшего, повреждением транспортных средств,
грузов и иного имущества, влечет наложение штрафа 6 категории.
(В редакции Закона КР от 21 февраля 2019 года N 29)

(КР 2019-жылдын 21-февралындагы N 29 Мыйзамынын редакциясына
ылайык)
Глава 24. Нарушения против порядка управления в сфере охраны атмосферы, земли, недр, вод, других природных ресурсов
24-глава. Атмосфераны, жерди, жер казынасын, сууларды, башка жаратылыш ресурстарын коргоо чөйрөсүндөгү башкаруу
тартибине каршы бузуулар

22.

Эскертүү. 1. Ушул Кодекстин 162-165, 168-172-беренелеринде
каралган бузуулар жөнүндө иштер айлана-чөйрөнү коргоо
чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.
2. Ушул Кодекстин 166 жана 167-беренелеринде каралган
бузуулар жөнүндө иштер экологиялык жана техникалык коопсуздук
чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.
3. Ушул Кодекстин 173-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө
иштер айыл чарба чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органы жана
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын комиссиялары
тарабынан каралат.
4. Ушул Кодекстин 174-176-беренелеринде каралган бузуулар
жөнүндө иштер геология жана минералдык ресурстар чөйрөсүндөгү
ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.
5. Ушул Кодекстин 177-183-беренелеринде каралган
бузуулар жөнүндө иштер айыл чарба чөйрөсүндөгү ыйгарым
укуктуу органы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органдарынын комиссиялары тарабынан каралат.

Примечание. 1. Дела о нарушениях, предусмотренных статьями 162167, 169, 172, 174 и 175 настоящего Кодекса, рассматриваются
уполномоченным органом по контролю и надзору за экологической и
технической безопасностью.
2. Дела о нарушениях, предусмотренных статьями 168, 170 и 171
настоящего Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом по
контролю и надзору за экологической и технической безопасностью и
уполномоченным органом в сфере охраны окружающей среды.
3. Дела о нарушениях, предусмотренных статьей 173, статьями
177-183 настоящего Кодекса, рассматриваются уполномоченным
органом по контролю и надзору за экологической и технической
безопасностью и органами местного самоуправления.
4. Дела о нарушениях, предусмотренных статьей 176 настоящего
Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом по контролю и
надзору
за
экологической
и
технической
безопасностью,
уполномоченным органом в сфере охраны окружающей среды и
органами местного самоуправления.
(В редакции Закона КР от 15 февраля 2019 года N 25)

173-берене. Жерге жайгаштыруу эрежелерин бузуу

Статья 173. Нарушение правил землеустройства
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1. Жерге жайгаштыруу долбоорлорунун жоболорун бузуу 1. Нарушение положений проектов землеустройства 2-категориядагы айып пул салууга алып келет.
влечет наложение штрафа 2 категории.
2. Товардык айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүү үчүн айыл чарбасы 2.
Нарушение
порядка
использования
земельных
багытындагы жер участокторун пайдалануу тартибин бузуу сельскохозяйственного
назначения
для
ведения
сельскохозяйственного производства 3-категориядагы айып пул салууга алып келет.
влечет наложение штрафа 3 категории.
23.

24.

25.

26.

27.

участков
товарного

177-берене. Суу ресурстарын сактоо эрежелерин бузуу
Суу ресурстарын сактоо эрежелерин бузуу 3-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Статья 177. Нарушение правил охраны водных ресурсов
Нарушение правил охраны водных ресурсов влечет наложение штрафа 3 категории.

178-берене. Суу фондунун жерлерин пайдалануу эрежелерин бузуу
Суу коргоо зоналарында же суу фондунун жерлеринде чарбалык
иштин режимин бузуу, суу фондунун жерлерин багыты боюнча
пайдаланбоо 3-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Статья 178. Нарушение правил использования земель водного фонда
Нарушение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах или
на землях водного фонда, использование земель водного фонда не по
назначению влечет наложение штрафа 3 категории.

179-берене. Атайын суу пайдалануу эрежелерин бузуу
Статья 179. Нарушение правил специального водопользования
Атайын суу пайдалануу же гидротехникалык жумуштарды жүргүзүү Нарушение правил специального водопользования или проведения
эрежелерин бузуу гидротехнических работ 3-категориядагы айып пул салууга алып келет.
влечет наложение штрафа 3 категории
180-берене. Сугат суу менен камсыз кылуу үчүн ирригациялык
системаны пайдаланууну жана күтүүнү бузуу
Айыл чарба багытындагы калктуу конуштардын ичиндеги жерлерди
жана башка жерлерди сугат суу менен камсыз кылуу үчүн белгилүү
ирригациялык системаны пайдалануу жана күтүү эрежелерин бузуу 2-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Статья 180. Нарушение эксплуатации и содержание ирригационной
системы для обеспечения оросительной водой
Нарушение правил эксплуатации и содержания определенной
ирригационной системы для обеспечения оросительной водой земель
сельскохозяйственного назначения внутри населенных пунктов и других
земель влечет наложение штрафа 2 категории.

181-берене. Суу бөлүштүрүү эрежелерин жана сууну пайдалануу
эрежелерин бузуу
Айыл чарба багытындагы калктуу конуштардын ичиндеги жерлерди
жана башка жерлерди сугаруу үчүн белгиленген суу бөлүштүрүү
эрежелерин жана суу пайдалануу эрежелерин бузуу 2-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Статья 181. Нарушение правил распределения воды и правил
водопользования
Нарушение правил распределения воды и правил водопользования,
установленных для орошения земель сельскохозяйственного назначения,
внутри населенных пунктов и других земель, влечет наложение штрафа 2 категории.
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28.

29.

30.

182-берене. Менчигинин формасына карабастан жерлердеги
табигый жана маданий жайыт жерлерин бузуу
1. Жайытты жүгүртүүгө ылайык эс алууга бөлүнгөн табигый жайыт
жерлеринде малды жайууну же белгиленген мөөнөттөн мурда
жаюуну, ошондой эле тиешелүү уруксаты жок, табигый жана маданий
жайыттар аркылуу мал айдоону билдирген менчигинин формасына
карабастан жерлердеги табигый жана маданий жайыт жерлерин бузуу,
4-категориядагы айып пул салууга алып келет.
2. Менчигинин формасына карабастан жерлердеги табигый жана
маданий жайыттарда өсүп турган чөптөр аркылуу автомобиль,
трактор, комбайн жана башка транспорт каражаттары менен өтүү 3-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Статья 182. Повреждение естественных и культурных пастбищных
угодий на землях независимо от формы собственности
1. Повреждение естественных и культурных пастбищных угодий на землях
независимо от формы собственности, выразившееся в выпасе скота на
отведенных на отдых, согласно пастбищному обороту, естественных
пастбищных угодьях ранее установленных сроков, а также в прогоне скота
через естественные и культурные пастбища без соответствующего
разрешения, влечет наложение штрафа 4 категории.
2. Проезд по травостою через естественные и культурные пастбища на
землях независимо от формы собственности на автомобиле, тракторе,
комбайне и других транспортных средствах - влечет наложение штрафа 3
категории.

183-берене. Жайыттарды жана чабындыларды пайдалануунун
белгиленген режимин бузуу
Жайыттарды жана чабындыларды башкаруу жана пайдалануу
боюнча жамааттын планында белгиленген, белгиленген тартипте
кабыл алынган жана күчүнө кирген режимди бузуу, 4-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Статья 183. Нарушение установленного режима использования
пастбищ и сенокосов
Нарушение режима, установленного в плане сообщества по управлению и
использованию пастбищ и сенокосов, принятом и вступившем в силу в
установленном порядке, влечет наложение штрафа 4 категории.

Эскертүү. 1. Ушул Кодекстин 275-беренесинде каралган
бузуулар жөнүндө иштер мамлекеттик каттоо кызматы чөйрөсүндөгү
ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

Глава 36. Нарушения против порядка управления в сфере
информационной, статистической и рекламной деятельности,
кинематографии, телевидения, радиовещания и связи

2. Ушул Кодекстин 276-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө
иштер архивдик мекемелер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган
тарабынан каралат.

Примечание. 1. Дела о нарушениях, предусмотренных статьей 275
настоящего Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в сфере
государственной регистрационной службы.

3. Ушул Кодекстин 277-беренесинде каралган бузуулар
жөнүндө иштер монополияга каршы жөнгө салуу чөйрөсүндөгү
ыйгарым укуктуу орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органдары тарабынан каралат.

2. Дела о нарушениях, предусмотренных статьей 276 настоящего
Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в сфере архивных
учреждений.

4. Ушул Кодекстин 278 жана 279-беренелеринде каралган
бузуулар жөнүндө иштер жалпыга маалымдоо каражаттары
чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

3. Дела о нарушениях, предусмотренных статьей 277 настоящего
Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в сфере
антимонопольного регулирования и органами местного
самоуправления.
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5. Ушул Кодекстин 280-283-беренелеринде каралган бузуулар
жөнүндө иштер байланыш чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган
тарабынан каралат.

4. Дела о нарушениях, предусмотренных статьями 278 и 279
настоящего Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в сфере
средств массовой информации.

(КР 2019-жылдын 15-февралындагы N 25 Мыйзамынын редакциясына
ылайык)

5. Дела о нарушениях, предусмотренных статьями 280-283
настоящего Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в сфере
связи.
(В редакции Закона КР от 15 февраля 2019 года N 25)

31.

277-берене. Жарнакка буйрутма берүү, жасоо жана аны
жайылтуу эрежелерин бузуу
Жарнакка буйрутма берүү, жасоо жана аны жайылтуу
эрежелерин бузуу -

Статья 277. Нарушение правил заказа, производства и
распространения рекламы
Нарушение правил заказа, производства и распространения рекламы влечет наложение штрафа 3 категории.

3-категориядагы айып пул салууга алып келет.
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