
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Казакстан 

Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда Евразия экономикалык 

интеграция шарттарында экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү 

жөнүндө Макулдашуу боюнча маалымат 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 5-августундагы 

№445 токтому менен бекитилген, Бажы бирлигине Кыргыз Республикасынын 

кошулуусу боюнча Иш-чаралардын планына ("Жол картасына"), ошондой эле 

2014-жылдын 29-майындагы ЖЕЭК Чечимине ылайык, кыска мөөнөттүн 

ичинде бажы инфратүзүмүнүн обьекттерин жайгаштыруу жана техникалык 

жабдуулоо, эл аралык стандарттарга ылайык ветеринардык, фитосанитардык 

жана карантиндик системаларды өркүндөтүү, сыноо лабораторияларын 

модернизациялоо жана Евразия экономикалык бирлигине Кыргыз 

республикасынын кошулуусу үчүн керектүү маанилүү иш-чаралар боюнча 

чоң көлөмдөгү иштерди аткаруу зарыл.  

 Сиздерге белгилүү болгондой, 2016-жылдын 26-декабрында Санкт-

Петербург шаарында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Казакстан 

Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда Евразия экономикалык интеграция 

шарттарында экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү жөнүндө 

Макулдашууга, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Казакстан 

республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда жардам берүү жана аны колдонууну 

контролдоо тартиби жөнүндө Протоколго жана  Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтү менен Казакстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы 

техникалык көмөк көрсөтүү жөнүндө Протоколго кол коюлган, мында 

казакстандык тарап 100 млн. АКШ доллары өлчөмүндө техникалык жардам 

берүүнү ниеттенген.  

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Казакстан Республикасынын 

Өкмөтүнүн ортосундагы техникалык көмөктөшүү жөнүндө протокол, 2016-

жылдын 26-декабрындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен 

Казакстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы жардам берүү жана 

анын колдонулушун контролдоо тартиби жөнүндө протоколго өзгөртүүлөрдү 

жана толуктоолорду киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 

менен Казакстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы протокол жана 

2017-жылдын 17-мартында Москва шаарында кол коюлган,  

Кыргыз Республикасына жогоруда айтылган каражаттарды бөлүп берүү 

жөнүндө макулдашуу 2014-жылдын 7-ноябрында Астана шаарында Жогорку 

мамлекеттер аралык кеңештин жыйынын жүрүшүндө кыргыз тарап менен 

казакстан тараптын ортосунда жетишилген.  

Макулдашуу жана Протоколдор Кыргыз Республикасынын ЕАЭБге 

кошулуусу боюнча Жол картасындагы иш-чараларды каржылоо максатында 

100 млн. АКШ доллары суммасында техникалык көмөк көрсөтүү каралган. 

Жардам берүү жана анын колдонулушун контролдоо тартиби жөнүндө 

протоколдо техникалык жардам берүү, ошондой эле жардамдардын максаттуу 

жана натыйжалуу пайдаланышын контролдоо тартиби аныкталган. 



Техникалык көмөктөшүү жөнүндө протоколу каржылоо сметасын 

бекитет.  

Жардам берүү жана анын колдонулушун контролдоо тартиби жөнүндө 

протоколго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө протокол 

жардам берүү бөлүгүндөгү жол-жоболорду жөнөкөйлөтүүнү караштырат. 

Техникалык көмөктөшүү жөнүндө протоколго өзгөртүүлөрдү киргизүү 

тууралуу протокол менен сметанын суммасы 41 038 096 АКШ долларына 

жогорулады (мурда 7 526 789 АКШ доллары суммасына кол коюлган).  

Ошону менен, үстүбүздөгү жылдын август айында "Ысык-Көл 2017" IV 

Экономикалык форумунун алкагында тараптар ортосунда Кыргыз 

республикасына 41 млн. АКШ доллары суммасында техникалык көмөк 

көрсөтүү иш-чараларынын деталдаштырылган тизмесине кол коюлган.  

Биринчи этапта смета 41 млн. АКШ суммасында ишке ашырылуусу  

пландалган. 

Кийинки каржылоо макулдашылган сметага ылайык берилээри 

пландалган.   

         Ушул мезгилге чейин  41 млн. АКШ доллары суммасындагы аталган 

жардам кыргыз тарабына 1969-жылдын 23-майындагы Эл аралык келишимдер 

укугу жөнүндө Вена конвенциясынын  60-беренесинин 1-бөлүгүнө, ошондой 

эле 62-беренесине шилтеме жасоо менен берилбей келген, анда эки тараптуу 

келишимди тараптардын бири олуттуу түрдө бузса, экинчи тарап бул бузууну 

келишимди токтотуу  же анын аракеттерин толугу менен же жарым жартылай 

токтотуу үчүн негиз катары көрсөтүүгө укуктуу.  

Буга байланыштуу, 2017-жылдын 19-октябрындагы №681 Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтү менен Казакстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда Евразия 

экономикалык интеграция шарттарында экономикалык кызматташтыкты 

өнүктүрүү жөнүндө Макулдашууну, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен 

Казакстан республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда жардам берүү жана аны 

колдонууну контролдоо тартиби жөнүндө Протоколду, 2016-жылдын 26-

декабрында Санкт-Петербург шаарында кол коюлган Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтү менен Казакстан Республикасынын Өкмөтүнүн 

ортосундагы техникалык көмөк көрсөтүү жөнүндө Протоколду, 2016-жылдын 

26-декабрында кол коюлган Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен 

Казакстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы Жардам берүү жана аны 

колдонууну контролдоонун тартиби жөнүндө Протоколго өзгөртүүлөрдү жана 

толуктоолорду киргизүү тууралуу Протоколун жана 2017-жылдын 17-

мартында Москва шаарында кол коюлган, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 

менен Казакстан Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 26-

декабрындагы техникалык көмөк көрсөтүү жөнүндө Протоколуна 

өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен 

Казакстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы Протоколду 

денонсациялоо (аракетин токтотту) жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 

мыйзам долбоору бекитилген. 



Мыйзам 2017-жылдын 9-ноябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кенеши тарабынан кабыл алынган, 2017-жылдын 16-ноябрында, 2017-жылга 

Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан кол коюлган. 

Бул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. 

 

Маалымат үчүн: 

41 млн. АКШ доллары төмөнкүлөр үчүн пландалган: 

КРӨ караштуу Мамлекеттик бажы кызматы – 3 286 800 долл.; 

КР Саламаттык сактоо министрлигинин ДПЗиГСН – 5 199 463 долл.; 

КР Саламаттык сактоо министрлигинин ДЛО – 1 863 523 долл.; 

КРӨ караштуу Мамлекеттик байланыш кызматы – 553 000 долл.; 

МЧС – 749 621 долл.; 

КР Экономика министрлигинин Метрология борбору (ЦИСМ) – 

4 622 486 долл.; 

КР Айыл чарба жана мелиорация министрлиги – 6 166 281,7 долл.; 

КРӨ караштуу ветеринардык жана фитосанитардык инспекция –

15 833 718,3 долл.; 

“Кыргызтемиржолу” Мамлекеттик ишканасы (МИ) – 577 840 долл.; 

Финансы министрлигинин баалуу металлдар департаменти – 486 663 

долл.; 

Экономика министрлигинин “Бирдиктүү терезе” МИ – 1 698 700 долл. 

 

 
 


