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Жургунчулерду ташуу тарифны бекитуу женунде

«Жергиликтуу ез алдынча башкаруу женунде» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 18, 28, 31, 36 - беренелерине, “Автомобиль транспорту женунде” 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11 -  берененин 2 -  пунктуна ылайык, 
жургунчулерду ташуунун туруктуу иштеесун камсыз кылуу максатында, Кара- 
Балта шаарынын тургундарын жана конокторун узгулТуксуз ташуу, шаардык 
каттамдарда, экспресс маршруттарда ташуу тарифтерин женге салуу, ошондой эле 
жарандардын айрым категорияларына шаардык жургунчулерду ташуучу 
транспортто жецилдетилген жол журууну камсыз кылуу максатында, Кара-Балта 
шаардык кенешинин сессиясы

1. 2021-жылдын 1-ноябрынан тартып, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 
шаар ичиндеги каттамынын, «Кара-Балта шаары - Дордой базары», «Кара- 
Балта шаары - Бишкек шаары» экспресс каттамынын кичи автобустары менен 
жургунчулерду ташуу тарифи, № 1 тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. “Шаар ичиндеги, “Кара-Балта-Бишкек” жана “Кара-Балта шаары-Дордой 
базары” каттамдарында жургунчулерду ташуу тарифин жогорулатуу 
женунде” 2014-жылдын 04 -  сентябрындагы №, 4 Кара-Балта шаардык 
кенешинин токтому кучун жоготсун.

3. Бул токтом массалык маалымат каражаттарында жарыялансын.
4. Бул токтом Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын 

мамлекеттик реестрине киргизилип жана катталыш учун Кыргыз 
Республикасынын Юстиция министрлигине женетулсун.

5. Бул токтомдун аткарылыш кеземелун бюджет, муниципалдык менчик, 
экономика, финансы жана инвестициялар боюнча; енер жай, курулуш, 
транспорт жана чакан жана орто бизнестин кызматтары, ишкердик жана 
инвестициялар боюнча туруктуу депутаттык комиссияларына, ошондой эле 
Кара-Балта шаарынын мэри Д.Б. Шакирбаевге жуктелсун.
Таркатылсын: кектемеге, ТДКга, Кара -  Балла ш. мэриясынына, Кыргыз

Республикасынын Юстиция министрлигине, ММКга.

ТОКТОМ КЫЛАТ:

Кецештин терагасы А. Байсариев



2021 -  ж . ___,г_
КБШК Токтомуна 
№ 1 Тиркеме

Коомдук шаардык жургунчулер (кичи автобустар) 
транспортунда жургунчулерду жана багажды ташуу учун 

2021-ж. "01" ноябрындагы Кара-Балта шаарынын

ТАРИФИ

1 .

э.

Шаар ичиндеги № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 каттамдарда бир
жургунчунун жол киреси

кичи автобуста б.ООден 19.00ге чейин 13,00 сом;
кичи автобуста 19.00ден 19.30га чейин 15,00 сом;

- кичи автобуста экспресс каттамында: ,
Кара - Балта шаары - "Дордой" базары 85,00 сом;
Кара - Балта шаары - Бишкек шаары 75,00 сом;
Шаар ичиндеги маршруттарда кичи автобус 
менен кол жугун (багаждын) ташуу салмагы
- 40 кг жогору же келему 50 х 60 х 100 см 5.00 сом;
Женилдетилген жол акысына у кугу бар 7,00 сом.

коомдук транспортто Кара-Балта шаарынын жарандарынын теменку 
категорияларына:
- пенсионерлерге;
- 1, II, III топтогу ден соолугунун мумкунчулуктеру чектелген адамдар;
- бала чагынан майып адамдар;
- балдар, еспурумдер (мектеп окуучулары);

Коомдук жургунчулерду ташуучу транспортто арзанда'гылган телемге негиз 
болуп женилдетилген жол акысына укугу бар жарандардын категорияларына 
таандыктыгын ырастоочу, персоналдаштырылган картасы жана документтери 
эсептелет.


