
КӨП КАБАТТУУ ҮЙЛӨРДҮН

АЛДЫНДАГЫ ЖЕР ТИЛКЕГЕ

МАМЛЕКЕТТИК АКТ (КЫЗЫЛ

КИТЕП) ЭМНЕ ҮЧҮН КЕРЕК?  



КӨП КАБАТТУУ ҮЙ АЛДЫНДАГЫ 

ЖЕР ТИЛКЕСИ (ТЖТ) ДЕГЕН ЭМНЕ ? 

 Турак-жайга караштуу

жертилкеси (көп кабаттуу

үй алдындагы жер

тилкеси) — үйгө танапташ

аймакты, анын ичинде

бак-дарактарды, короо

ичиндеги сугат түйүн-

дөрүн, сырткы

жарыктандыруучу

 түйүндөрдү,  чарбалык, 

балдар жана спорт 

аянтчаларды камтыйт. 



МААНИЛҮҮ: Көп квартиралуу үйдун 

тургундарынын үй алдындагы. жер

тилкесине ээлик кылуу укуктары ага 

болгон укукту күбөлөндүрүүчу 

документтер - Мамлекеттик АКТы

(Кызыл Китеп) таризделген учурда гана

кепилденет жана корголот. 



ҮЙ АЛДЫНДАГЫ ЖЕР ТИЛКЕСИНЕ

МАМЛЕКЕТТИК АКТЫНЫ ТАРИЗДӨӨ ЭМНЕ

ҮЧҮН ЗАРЫЛ

 Биринчиден, квартира ээлерин жана бул үйдө жашоочуларды
мыйзамсыз курулуштардан жана үй алдындагы жер тилкенин
бөлүгүн өз алдынча ээлеп алуучулуктан коргоо үчүн.

 Экинчиден, көп кабаттуу үй тургундарынын колдорунда ТЖТга
документтери бар болсо, өздөрүнүн жер тилкесин мыйзам чегинде
кеңири пайдаланат жана иш- аракеттерди жасай алышат.

 Мисалы, үй алдындагы сиздин жер тилкеңизге жайгашкан
коомдук тамактануу жайлардан, дүкөнчөлөрдөн ижара акысын
жыйноо.

 Үчүнчүдөн, үй алдындагы жер тилкеси жалпы үлүштөгү менчик
болуп эсептелет. Ага ылайык, ТЖТга таризделген батирди же 
үйдү сатаарда сиз үй алдындагы жер тилкеси белгиленген
тартипте таризделбеген батирге же үйгө караганда көбүрөөк 
сумманы сурай аласыз.

 - КРнын Жер Кодексинин 46-ст. 3-пункту: көп кабаттуу үй 
алдындагы турак-жай жана (же) турак-жай эмес имараттардын
менчик ээлеринин жалпы үлүштүк менчиги болгон жер тилкеси
мамлекеттик жана коомдук керектөөлөр үчүн алынбайт.



46-СТАТЬЯ. БИР НЕЧЕ КВАРТИРА ЖАНА (ЖЕ) КИШИ ЖАШАБАГАН

ЖАЙЛАР ЖАЙГАШКАН ҮЙДҮН АЛДЫНДАГЫ ЖЕР УЧАСТОГУНА

УКУК

1. Бир нече квартира жана (же) киши жашабаган жайлар 
жайгашкан үйдүн алдындагы жер участогу бөлүнбөс болуп 
саналат жана квартиралардын жана (же) киши жашабаган 
жайлардын (көп квартиралуу турак үй) менчик ээлеринин жалпы 
үлүштүк менчик укугунда таандык болот.

 Квартираны жана (же) киши жашабаган жайга менчик укугун, 
жер участогуна болгон жалпы үлүштүк менчик укугундагы 
үлүштү өткөрүп бермейинче, мураска өткөрмөйүнчө, 
ипотекаламайынча өткөрүп берүүгө, мураска өткөрүүгө, 
ипотекалоого, ошондой эле ушул үлүштү квартирага жана (же) 
киши жашабаган жайга болгон менчик укугунан өзүнчө өткөрүп 
берүүгө, мураска өткөрүүгө, ипотекалоого жол берилбейт.

2. Көп квартиралуу үйдөгү турак жай жана (же) турак жайлык эмес 
жайлардын менчик ээлеринин жалпы үлүштүк менчигинде 
турган жер участогу мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар 
үчүн алынбайт.

(Кыргыз Республикасынын 2002-жылдын 9-июлунун № 123 , 2013-жылдын 9 июлундагы № 
120 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Караңыз:

КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 15-февралындагы № 50 токтому менен бекитилген Көп квартиралуу 
турак үйдүн жанындагы жер участогунун чек араларын аныктоо жана тариздөө тартиби 
жөнүндө Убактылуу жобо

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/1249?cl=ky-kg
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/203928?cl=ky-kg
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/94047?cl=ky-kg
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/94966?cl=ky-kg


«ОШ ШААРЫНДАГЫ КӨП КАБАТТУУ ҮЙЛӨРДҮН АЛДЫНДАГЫ ЖЕР 

ТИЛКЕЛЕРИНЕ ДОКУМЕНТ АЛУУ ҮЧҮН 40 КОНДОМИНИУМДУН ШААР 

ТУРГУНДАРЫН ТАРТУУ, БИЛИМИН КҮЧӨТҮҮ » ДЕГЕН АЛЫШТАГЫ

ПРОЕКТ  МЕНЕН 40 ДОМКОМ ОКУТУЛДУ. 
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