
 
  Кыргыз 

Республикасынын 

Президентинин Иш 

башкармасынын 

мамлекеттик мүлкүн 

ижарага берүү тартиби 

жөнүндө жобонун                            

2-тиркемеси 

 

 

Мамлекеттик мүлктү ижарага берүү келишимин түзүү укугуна 

аукционго (конкурска) катышууга 

БИЛДИРҮҮ 

 

Билдирүүчү: 

Жеке жактар үчүн: 

Мен 

________________________________________________________________, 
(аты-жөнү) 

________________________________________________________________, 
(ким экендигин ырастоочу документтин түрү, сериясы, номери, ким тарабынан жана качан берилген) 
____________________________________________дареги боюнча жашайм 
(шаар, айыл, көчө, үйдүн жана квартиранын №) 
________________________________________________________________ 
(жеке ишкерлер үчүн: ишкердик менен алектенген жеке жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) 

жөнүндө күбөлүктүн же патенттин реквизиттери) 

 

Юридикалык жактар үчүн 

Мен 

_______________________________________________________________ 
(аты-жөнү) 

________________________________________________________________, 
(ким экендигин ырастоочу документтин түрү, сериясы, номери, ким тарабынан жана качан 

берилген) 
________________________________________________________________ 

(юридикалык жактын толук аталышы, дареги жана банктык реквизиттери), 
__________________________________________________________атынан, 

_______________________________________________________________    
(ишеним каттын реквизиттери)  

ишеним каттын негизинде иштөө менен төмөнкүлөрдү билдирем: 

Мамлекеттик мүлктү 

________________________________________________________________ 
(мамлекеттик мүлктүн аталышы, лоттун номуру, жайгашкан орду) 
________________________________________________________________ 
(аукцион өтүлүүчү жер жана убактысы)  

күнү өтүүчү ижарага берүү келишимин түзүү укугуна аукционго 

катышуу ниети тууралуу билдирем. 

Көрсөтүлгөн мүлктү төмөнкү багыттарга пайдалануу сунушталат: 

________________________________________________________________ 



(пайдалануу максаты) 

Ушул ниеттерге ылайык ________________________ сом өлчөмүндө 

шертпул төлөндү. 

Эгерде, ушул тооруктан жеңип чыксам, төмөнкүлөргө милдеттенем: 

- аукциондун (конкурстун) жыйынтыктары жөнүндө протоколго кол 

коюуга; 

- аукциондун протоколу түзүлгөндөн кийин (аукциондун протоколу 

түзүлгөндөн кийин 10 күн) 5 күндөн кечикпеген мөөнөттө мамлекеттик 

мүлктү ижарага берүү келишимине кол коюуга. 

Бул билдирүүгө төмөнкүлөр тиркелет: 

1. Жеке жактар үчүн - ким экендигин күбөлөгөн документтин 

көчүрмөсү (түп нускасы арыз берүүдө көрсөтүлөт). 

Жеке ишкерлер үчүн - жеке жактын ишкердик менен алектенген ишин 

мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндөгү күбөлүктүн же патенттин 

көчүрмөсү; ким экендигин күбөлөгөн документтин көчүрмөсү билдирүүнү 

берүүдө көрсөтүлөт. 

Юридикалык жактар үчүн - юридикалык жакты мамлекеттик каттоо 

(кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн жана юридикалык жактын атынан 

чыгып жана тиешелүү бүтүмдөрдү жасоого ыйгарым укук берилген 

өкүлүнүн атына берилген ишеним каттын нотариалдык күбөлөнгөн 

көчүрмөсү, ошондой эле өкүлдүн өзүн күбөлөгөн документинин көчүрмөсү 

(түп нускасын билдирүү берүүдө өзү көрсөтөт). 

2. Шертпул берилгендигин тастыктаган төлөм документтеринин 

көчүрмөсү. 

Эгерде, мен (биз) тооруктун жеңүүчүсү болуп таанылсам(к) жана 

тооруктун жыйынтыгы боюнча протоколго кол коюудан же ижара 

келишимин түзүүдөн баш тартсам(к), мен (биз) тараптан берилген 

шертпулдун суммасы кайтарылып берилбестигине жана ыйгарым укуктуу 

органда кала тургандыгына макулмун (макулбуз). 

Билдирүүчүнүн (ыйгарым укуктуу адамдын) колу 

_______________________________ 

20__-жылдын "__" _____________ 

Кабыл алынды: 

________________________________________________________________ 
(аты-жөнү, кызматкердин кызмат орду, кабыл алган дата) 

  


