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Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин  

“Энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануу менен 

иштелип чыккан электр энергиясын берүүнүн типтүү келишимин 

бекитүү жөнүндө” буйругунун долбооруна  

НЕГИЗДЕМЕ-МААЛЫМКАТ 

 

1. Максат жана милдет 

“Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 17-беренесинин 2-бөлүгүн ишке ашыруу 

максатында, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары 

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-беренесине, Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-сентябрындагы № 530 

токтому менен бекитилген Мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз 

алдынча башкаруунун аткаруучу органдарына өткөрүлүп берилүүчү 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым 

укуктарынын тизмесинин 132-пунктунун үчүнчү абзацына ылайык  

Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин “Энергиянын 

кайра жаралуучу булактарын пайдалануу менен иштелип чыккан электр 

энергиясын берүүнүн типтүү келишимин бекитүү жөнүндө” буйругунун 

ушул долбоору (мындан ары – долбоор) иштелип чыкты. 

2. Баяндоочу бөлүк 

Энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануу менен 

иштелип чыккан электр энергиясын берүүнүн типтүү келишими жаңы 

редакциясында кабыл алынган “Энергиянын кайра жаралуучу булактары 

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, ошондой эле “Электр 

энергетикасы жөнүндө” жана “Энергетика жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык ченемдик укуктук актыларды 

шайкеш келтирүү максатында иштелип чыккан. 

Энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануу менен 

иштелип чыккан электр энергиясын берүүнүн типтүү келишиминин 

долбоору бүгүнкү күндө электр энергиясын берүү рыногундагы 

келишимдерден айырмаланарын белгилей кетүү керек. ЭКБны 

пайдалануучу энергетика субъекттери үчүн мыйзамдар тарабынан 

берилген преференциялардын өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле 

инвесторлорду узак мөөнөттүү тобокелдиктерден коргоону кепилдеген 

инвестициялык мыйзамдарды эске алуу менен узак мөөнөттүү катары 

ушундай келишимдин өзгөчөлүгү белгилүү бир өзгөчөлүктү жаратат. 

Бул буйруктун долбоорун кабыл алуу башка ченемдик укуктук 

актыларга түзөтүүлөрдү киргизүү зарылчылыгына алып келбейт. 

3. Мүмкүн болуучу социалдык, экономикалык, укуктук, укук 

коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттеринин 

божомолдору  

Буйруктун долбоору терс укуктук, укук коргоочулук, гендердик, 

экологиялык, коррупциялык кесепеттерге алып келбейт. 

4.  Коомдук талкуунун жыйынтыктары жөнүндө маалымат 
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Буйруктун долбоору коомдук талкуулоо жол-жобосунан өтүү үчүн 

Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин сайтына 

жайгаштырылат. 

5.  Долбоордун мыйзамдарга шайкеш келишине талдоо жүргүзүү 

Берилген буйруктун долбоору колдонуудагы мыйзамдардын, 

ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучу болгон, белгиленген 

тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин ченемдерине карама-

каршы келбейт.  

6.  Каржылоо зарылдыгы жөнүндө маалымат 

Бул буйруктун долбоорун кабыл алуу республикалык бюджеттен 

кошумча финансылык чыгымдарды алып келбейт. 

7.  Жөнгө салуучулук таасирин талдоо жөнүндө маалымат 

Берилген буйруктун долбоору жөнгө салуучулук таасирине талдоо 

жүргүзүүнү талап кылбайт, анткени ишкердик ишти жөнгө салууга 

багытталган эмес.   

 
 

 

 

Министр           Д.Дж. Бекмурзаев 


