
Достук айылдык кещешинин     

«23» март 2018-ж. №26 токтомуна 

тиркеме 

 

Достук айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигинин 

РЕЕСТРИ 

                                                                               1. Кыймылсыз мүлктөр 

1.1. Имараттар (админ,мектеп. бала бакча, маданий  мекемелер,ФАП, мечит имараттары, короо сарайлар ж.б.у.с) 

№ Обьектинин 

аталышы 

Жайгашкан 

жери. дареги 

Кадастрдык 

номуру№ 

Кыскача 

мүнөздөмө 

(аянты,кабаты, 

материалы, 

чатыры 

ж.б.физикалык 

өзгөчөлүктөрү) 

Балансалык 

баасы жана 

эсептелген 

амортиза 

циясы 

(сом) 

Муниципалдык 

менчик укугу 

пайда болуусун 

жетоктотуусун 

тастыктаган 

документтер 

реквизиттери 

ЖϴБ 

чечими 

нин№ 

датасы 

Мүлктун 

укуктук 

ээси 

тууралуу 

маалымат

тар 

Мүлккө 

карата 

коюлган 

чектөөлөрдүн

пайда болуу 

жана токтотуу 

датасы 

1 Контора Достук 4-05-13-1001-

0187 

199,67 

1 кабаттуу, 

кирпич, чатыр 

жок 

59197 

(1184) 

11.11.1996-ж  

№531 токтом 

 Достук 

а/ө 

 

- 

2 Достук 

маданият үйү 

Достук 4-05-13-1001-

0131 

189,5 

1 кабаттуу, 

кирпич, шифр 

чатыр 

 

 

11.11.1996-ж  

№531 токтом 

 Достук 

а/ө 

 

- 

3 Э.Ибраев 

атындагы 

китепкана 

Достук 4-05-13-1001-

0131 

189,5 

Маданитят уйу 

менен чогу 

 11.11.1996-ж  

№531 токтом 

 Достук 

а/ө 

 

- 

4 Мечит Достук  

 

    Достук  

а/ө 

- 



5  Достук орто 

мектеби 

Достук 4-05-13-1001-

0193 

13233,99 

1 кабаттуу, 

кирпич 

капиталдык 

ремонттон 

чатыры эшиги 

спорт зал 

откорулгон 

2016723 

 

 

№531 токтом 

11.11.1996-ж 

 Достук 

а/ө 

- 

6 Жылдыз бала 

бакчасы 

Достук  4-05-13-1001-

0138 

295,74 

1 кабатту, 

кирпич,  капит. 

рем откорулот 

3 492 533 

(87313) 

11.11.1996-ж  

№531 токтом 

 Он-Арча 

а/ө 

- 

  

 

 

 

1.2 Каналдар, курулмалар, жолдор, көпүрөлөр, суутүтүк, жылуулук системалары,  турак үйлөр ж.б. 

 

№ Обьектинин 

аталышы 

Жайгашкан 

жери. 

дареги 

Кадастр 

дык 

номуру   

    № 

Кыскача 

мүнөздөмө 

(аянты, кабаты, 

материалы, 

чатыры 

ж.б.физика лык 

өзгөчөлүктөрү) 

Балансалык 

баасы жана 

эсептелген 

амортизация

сы 

(сом) 

Муниципал 

дык менчик 

Укугу пайда 

болуусун же 

токтотуусун 

тастыктаган 

документтин 

реквизиттери 

ЖϴБ  

чечиминин 

№ .датасы 

Мүлктүн 

укуктук ээси 

тууралуу 

маалыматтар 

Мүлккө карата 

коюлган 

чектөөлөрдүн 

пайда болуу жана 

токтотуу датасы 

1 Водопровод Достук   12000 

(2400) 

11.11.1996-ж 

 №531 токтом 

 Достук а/ө - 

  



 

                1.3 Муниципалдык жерлер 

 

№ Кадастрдык 

номуру 

№ 

Жайгашкан жери. 

дареги 

Кыскача 

мүнзөдөмө 

(аянты, 

багыты-

курулушка, 

мектеп, бала 

бакчаны 

ФАПты,ж.б.  

тейлөөгө) 

Кадастрдык 

баасы (сом) 

Муниципалд

ык менчик 

укугу пайда 

болуусун же 

токтотуусунт

астыктагандо

кументтин 

реквизиттери 

 

ЖϴБ чечиминин 

№ датасы 

Мүлккө карата коюлган 

чектөөлөрдүн пайда болуу 

жана токтотуу датасы 

(келишимдердин №. Датасы. 

пайдалануучу же сатып 

алуучу аты-жөнү) 

1 4-05-06-1001-

0146 

Достук а/ө 30232,0ч.м - 23.03.2017-ж №ГД-109/17Н5 - 

2  -  -    

 

  

                 Эскертүү: Кыргызгипрозем инвентаризациядан кийин такталат. 

 

                               2.Кыймылдуу мүлктөр (автотранспорт,айыл чарбатехникалары,оргтехника ж.б.) 

 

№ Мүлктүн аталышы Балансалык 

баасы жана 

эсептелген 

амортизациясы 

(сом) 

Муниципалдык 

менчик укугу 

пайдаболуу же 

токтотуу датасы 

Муниципалдык менчик 

укугу пайдаболуусун же 

токтотуусун тастыктаган 

документтин 

реквизиттери 

Мълктън  

укуктук ээси 

тууралуу 

маалыматтар 

Мүлккө карата 

коюлган 

чектөөлөрдүн 

пайда болуу жана 

токтотуу датасы 

 Компьютер 328059   Достук а/ө  

 Принтер 26800   Достук а/ө  



 Ноутбук 30000   Достук а/ө  

 Проектор доскасы менен 65000   Достук а/ө  

       

 

Эгерде айыл өкмөттү акционердик коомдор түзүлгөн болсо ушул тиркемеге киргизилет (Жобонун 3.3.бөлүмүнө ылайык) 

   

         3. Муниципалдык мекемелер, ишканалар 

 

№ Мекеменин толук 

аты, юридикалык 

тараптын 

уюштуруучу 

укуктук формасы 

Жайгашкан 

жери,дареги 

Негизги 

мамлекеттик 

каттоо номери 

жана мамлекеттик 

каттоо датасы 

Юридикалык 

тарапты тъзъънън 

негизи, 

документтин 

реквизити 

Баланстык жана 

негизги 

фонддорунун 

калдыктык баасы 

(сом) 

Жумушчулардын 

орточо саны 

 ПТУ нун 

териториясы 

Достук а/ө  Муниципалдык 

менчикке алына 

элек 

  

       

 

Эскертту: Муниципалдык менчике караган мекемелер жана ишканалар Достук а/ө жок. 

 

     Айыл өкмөт башчысы                                             ________________________________ 

 

Жооптуу катчы                                                     ________________________________ 

 

ФЭБ башчысы                                                        ________________________________ 

 

Жооптуу адис      ________________________________ 


