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Депутаттардын VII чакырылышынын Көк-Жар айыл аймагынын 

 айылдык Кеңешинин кезексиз VIII сессиясынын 

 

ТОКТОМУ 

 

16-декабрь  2022-жыл  №8/1     Көк-Жар айылы 

 

Көк-Жар айыл аймагынын Жалпы жыйынын 10.12.2022-жылдагы № 10 

Протоколунун чечимдерин ишке ашыруу жөнүндө 

 

       Кыргыз Республикасынын «Мүлккө болгон муниципалдык менчик жөнүндө» 

Мыйзамынын 2 жана 19-беренелерине Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү 

мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 

жөнүндө» Мыйзамынын 34-беренесине ылайык Көк-Жар айыл аймагынын Жалпы 

жыйынын 10.12.2022-жылдагы № 10 Протоколунун чечимдерин ишке ашыруу 

максатында Көк-Жар айылдык Кеңеши токтом кылат:                                                                

1.  “Райымбек-Баба” СПАнын аймактык өкүлдөрүнүн СПАнын менчигиндеги 

ирригациялык курулмаларын (СПАнын техникалык кредитке келген 

техникалардан жана СПАнын кредиттик милдеттемелеринен башка)  Көк-Жар  

айыл аймагынын муниципалдык менчигине берүү жөнүндөгү суроо-талабы 

канааттандырылсын.  

2.  “Алтын тастар булагы”  ИСКАКБнын мүчөлөрүнүн өкүлчүлүгүнүн ИСКАКБтын  

таза суу системасын (ИСКАКБтын кредиттик милдеттемелеринен башка)  Көк-

Жар айыл аймагынын муниципалдык менчигине  берүү жөнүндө суроо-талабы  

канааттандырылсын.  

3. Көк-Жар  айыл өкмөтүнүн башчысына: 

1) «Райымбек-Баба» СПАнын ирригациялык курулмалар түрүндөгү мүлктү          

(СПАнын техникалык кредитке келген техникалардан жана СПАнын кредиттик 

милдеттемелеринен башка) муниципалдык менчигине кабыл алуу актысын 

түзсүн. 

2) «Райымбек-Баба» СПАсы менен ирригациялык курулмаларды (СПАнын 

техникалык кредитке келген техникалардан жана СПАнын кредиттик 

милдеттемелеринен башка)  кабыл алуу жана мүлктүн баланстык наркын 

белгилөө актыларына кол койсун,аны мамлекеттик нотариустан күбөлөндүрсүн 

жана мамлекеттик каттоо кызматынын органдарына каттатсын. 

3) Иррригациялык курулмаларды (СПАнын техникалык кредитке келген 

техникалардан жана СПАнын кредиттик милдеттемелеринен башка) 

муниципалдык менчик реестирине камтысын. 

4) “Алтын тастар булагы”  ИСКАКБнын  таза суу системасы түрүндөгү мүлктү 

(ИСКАКБтын кредиттик милдеттемелеринен башка) муниципалдык менчигине 

кабыл алуу актысын түзсүн. 



5) “Алтын тастар булагы”  ИСКАКБнын таза суу системасын (ИСКАКБтын 

кредиттик милдеттемелеринен башка) кабыл алуу жана мүлктүн баланстык 

наркын белгилөө актыларына кол койсун, аны мамлекеттик нотариустан 

күбөлөндүрсүн жана мамлекеттик каттоо кызматынын органдарына каттатсын. 

6) Таза суу системасын (ИСКАКБтын кредиттик милдеттемелеринен башка) 

муниципалдык менчик реестирине камтысын. 

4.      Ушул токтомдун аткаруу жагы Көк-Жар айыл аймагынын башчысы   

     Ж.Сабыржановго тапшырылсын. 

      

 

Төрага                                                                                                   А.Кадыракунов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


