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                                                            2017-ж..03.11. "РСК Банк" ААК  
Тарифтик комитетинин чечими менен  ТК № 43  

        
 

                    
Физикалык жактарга көрсөтүлгөн тейлөөлөрдүн тарифтери  Тарифтер 2017-ж..05.11. баштап күчүнө 

кирген 

    

1. КРӨ алдындагы МКК, К ж ЖААКД жана “Инфоком” МИ пайдасына төлөмдөрдү кабыл алуу үчүн физикалык жактарга 
көрсөтүлгөн тейлөөлөрдүн тарифтери 

№ Тейлөөлөрдүн аталыштары  Тариф 

Анын 

ичинде 

НДС 

Анын 

ичинде 

сатык 

салыгы   

1. Касса операциялары 

1.1.  ММК, К ж ЖААКД жана “Инфоком” МИ пайдасына накталай төлөмдөрдү кабыл алуу:       

1.1.1. ID-card формасындагы паспортторун КР жарандарына берүү. Алмаштыруу 20,37 сом   2% 

1.1.2.  ID-card формасындагы паспортторун КР жарандарына берүү. Алгачкы жолу алуучулар  0 сом   2% 

1.1.3. ID-card формасындагы паспортторун КР жарандарына берүү. Паспортту жоготуу, бузуу  20,37 сом   2% 

1.1.4. ID-card формасындагы паспортторун КР жарандарына берүү. ФААА же улутун өзгөртүү  20,37 сом   2% 

1.1.5. ID-card формасындагы паспортторун КР жарандарына берүү. Жумушсуз жаран  20,37 сом   2% 

1.1.6. ID-card формасындагы паспортторун КР жарандарына берүү. ТЖО кайтып келген этникалык 

кыргыздар 20,37 сом   2% 

1.1.7. ФААА же улутун өзгөртүүдө, жалпы жарандык Паспорт формасындагы паспортторун КР 

жарандарына берүү 27 сом   2% 

1.1.8. Жалпы жарандык Паспорт формасындагы паспортторун КР жарандарына берүү. ТЖО кайтып 

келген этникалык кыргыздар 27 сом   2% 

1.1.9. Жалпы жарандык Паспорт формасындагы паспортторун КР жарандарына берүү. Алгачкы жолу 

алган жарандар 27 сом   2% 



1.1.10. Жалпы жарандык Паспорт формасындагы паспортторун КР жарандарына берүү.  Жумушсуз 

жаран 27 сом   2% 

1.1.11. Алмаштыруу боюнча жалпы жарандык Паспорт формасындагы паспортторун КР жарандарына 

берүү.   27 сом   2% 

1.1.12. Паспорт жоголгон же бузулган учурда, жарандык Паспорт формасындагы паспортторун КР 

жарандарына берүү.   27 сом   2% 

1.1.13. ID-card формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү. Алмаштыруу. 

8 күн  22 сом   2% 

1.1.14. ID-card формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү. Алмаштыруу. 

4 күн 25 сом   2% 

1.1.15. ID-card формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү. Алмаштыруу. 

2 күн 23 сом   2% 

1.1.16. 
ID-card формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү (Алгачкы жолу 

алган жарандар, жумушсуз жарандар, ТЖО кайтып келген этникалык кыргыздар). 8күн 
22 сом 

  2% 

1.1.17. 
ID-card формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү (Алгачкы жолу 

алган жарандар, жумушсуз жарандар, ТЖО кайтып келген этникалык кыргыздар). 4 күн  
25 сом 

  2% 

1.1.18. 
ID-card формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү (Алгачкы жолу 

алган жарандар, жумушсуз жарандар, ТЖО кайтып келген этникалык кыргыздар). 2 күн 
23 сом 

  2% 

1.1.19. ID-card формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү. Паспортту 

жоготуу, бузуу. 8 күн  22 сом   2% 

1.1.20. ID-card формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү. Паспортту 

жоготуу, бузуу. 4 күн 25 сом   2% 

1.1.21. ID-card формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү. Паспортту 

жоготуу, бузуу. 2 күн 23 сом   2% 

1.1.22. ID-card формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү. ФААА же 

улутун өзгөртүү . 8 күн 22 сом   2% 

1.1.23. ID-card формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү. ФААА же 

улутун өзгөртүү . 4 күн 25 сом   2% 

1.1.24. ID-card формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү. ФААА же 

улутун өзгөртүү . 2 күн 23 сом   2% 

1.1.25. 
Алмаштыруу боюнча жалпы жарандык Паспорт формасындагы паспортторун КР жарандарына 

22 сом   2% 



мөөнөттүү түрдө берүү. 8 күн  

1.1.26. Алмаштыруу боюнча жалпы жарандык Паспорт формасындагы паспортторун КР жарандарына 

мөөнөттүү түрдө берүү. 4 күн 26 сом   2% 

1.1.27. Алмаштыруу боюнча жалпы жарандык Паспорт формасындагы паспортторун КР жарандарына 

мөөнөттүү түрдө берүү. 2 күн 28 сом   2% 

1.1.28. 

Жалпы жарандык Паспорт формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө 

берүү (Алгачкы жолу алган жарандар, жумушсуз жарандар, ТЖО кайтып келген этникалык 

кыргыздар). 8күн  

22 сом 

  2% 

1.1.29. 

Жалпы жарандык Паспорт формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө 

берүү (Алгачкы жолу алган жарандар, жумушсуз жарандар, ТЖО кайтып келген этникалык 

кыргыздар). 4 күн 

26 сом 

  2% 

1.1.30. 

Жалпы жарандык Паспорт формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө 

берүү (Алгачкы жолу алган жарандар, жумушсуз жарандар, ТЖО кайтып келген этникалык 

кыргыздар). 2 күн 

28 сом 

  2% 

1.1.31. Паспорт жоголгон, бузулган учурда,  жалпы жарандык Паспорт формасындагы паспортторун КР 

жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү. 8 күн  
22 сом 

  2% 

1.1.32. Паспорт жоголгон, бузулган учурда,  жалпы жарандык Паспорт формасындагы паспортторун КР 

жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү. 4 күн 
26 сом 

  2% 

1.1.33. Паспорт жоголгон, бузулган учурда,  жалпы жарандык Паспорт формасындагы паспортторун КР 

жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү. 2 күн 
28 сом 

  2% 

1.1.34. ФААА же улуту өзгөргөн учурда,  жалпы жарандык Паспорт формасындагы паспортторун КР 

жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү.8 күн  
22 сом 

  2% 

1.1.35. ФААА же улуту өзгөргөн учурда,  жалпы жарандык Паспорт формасындагы паспортторун КР 

жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү. 4 күн 
26 сом 

  2% 

1.1.36. ФААА же улуту өзгөргөн учурда,  жалпы жарандык Паспорт формасындагы паспортторун КР 

жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү. 2 күн 
28 сом 

  2% 

1.1.37. КР жаранынын паспорту  (Алмаштыруу). 1 күн 20 сом   2% 

1.1.38. 
КР жаранынын паспорту  (Алгачкы жолу алган жарандар, жумушсуз жарандар, ТЖО кайтып 

келген этникалык кыргыздар). 1 күн  

20 сом 

  2% 

1.1.39. КР жаранынын паспорту  (Жоготуу). 1 күн 20 сом   2% 



1.1.40. КР жаранынын паспорту  (ФААА же улутун өзгөртүү). 1 күн  20 сом   2% 

1.1.41. КР Жалпы жарандык паспорту (1 күндө алмаштыруу) 20 сом   2% 

1.1.42. 
КР Жалпы жарандык паспорту (алгачкы жолу алган жарандар, жумушсуз жарандар, ТЖО 

кайтып келген этникалык кыргыздар, 1 күндө алуу)  

20 сом 

  2% 

1.1.43. КР Жалпы жарандык паспорту. Жоготуу (1 күн)  20 сом   2% 

1.1.44. КР Жалпы жарандык паспорту. Жоготуу (ФААА же улутун өзгөртүү, 1 күндө)  20 сом   2% 

1.1.45. Сүрөт тейлөөсү үчүн төлөө  10 сом  2% 

1.1.46. Бишкек, Ош жана Жалал-Абад шаарларындагы КТБ калкка көрсөтүлгөн VIP кызмат  14 сом  2% 

1.1.47.  «Паспорт» АИС сүрөткө тартуу  8,83 сом  2% 

1.1.48. КР жарандарына паспортторду жеткирип берүү 10 сом  2% 

1.1.49. Анкета – арыздын бланкы  (анкета – арыздын бланкын   толтуруу же сары кагаз бузулган 

учурда) 

1,5 сом 

 2% 

1.1.50. Мамлекеттик пошлинаны төлөө  5 сом  2% 

1.1.51. КРна кирүү жана КРнан чыгуу үчүн берилген документке кандайдыр- бир өзгөртүүлөрдү 

киргизүү үчүн (жарактуу мөөнөтүн узартуудан башка) - чек арадан КР кирүү үчүн Чет элдик 

жарандын чакыруусун жол-жоболоштуруу  

10 сом 

 2% 

1.1.52. Чет өлкөдө убактылуу жашоо үчүн өлкөдөн чыгуу  документтерин жол-жоболоштуруу  10 сом  2% 

1.1.53. Чет өлкөдө туруктуу жашоо үчүн өлкөдөн чыгуу  документтерин жол-жоболоштуруу  20 сом  2% 

1.1.54. КРна чакырууга  уруксат алуу тууралуу документтерди берүү үчүн - Чек арадан КР кирүүгө Чет 

элдик жарандын чакыруусун жол-жоболоштуруу  

20 сом 

 2% 

1.1.55. КР жараны болуп саналбаган кыргыздар үчүн - Чек арадан КР кирүүгө чет элдик жарандын 

чакыруусун жол-жоболоштуруу  

10 сом 

 2% 

1.1.56. Чет өлкөлүк жарандардын,  КМШ жана  ЕврАзЭС катышуучу-өлкөлөрүнүн жарандыгы жок 

жактарынын убактылуу жана туруктуу жашоо  документтерин убактылуу жол-жоболоштуруу, 

узартуу 

20 сом 

 2% 

1.1.57. Алыскы чет өлкөлөрдүн жарандыгы жок жактарынын жана чет өлкөлүк жарандардын туруктуу 

жана убактылуу жашоо  документтерин убактылуу жол-жоболоштуруу, узартуу 

30 сом 

 2% 

1.1.58. Чет өлкөлүк жарандардын,  КМШ жана  ЕврАзЭС катышуучу-өлкөлөрүнүн жарандыгы жок 

жактарынын,  убактылуу жана туруктуу жашоо  документтерин туруктуу жол-жоболоштуруу , 

  2% 



узартуу 20 сом 

1.1.59. Алыскы чет өлкөлөрдүн жарандыгы жок жактарынын жана чет өлкөлүк жарандардын туруктуу 

жана убактылуу жашоо  документтерин туруктуу  жол-жоболоштуруу, узартуу 

50 сом 

 2% 

1.1.60. Жарактуу мөөнөтүн узартуу үчүн Чет өлкөлүк жарандардын же жарандыгы жок жактардын 

убактылуу жана туруктуу жашоо документтерин туруктуу жол-жоболоштуруу, узартуу, ошондой 

эле Чет өлкөлүк жарандардын же жарандыгы жок жактардын жашоого мурун берилген 

документтинин жоголгондугуна же бузулгандыгына байланыштуу  алмаштырууга 

20 сом 

 2% 

1.1.61. Чет өлкөлүк паспортту же аны алмаштырган документти каттоонун жарактуу мөөнөтүн каттоо 

же узартуу үчүн  чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок жактардын туруктуу жана 

убактылуу жашоо  документтерин туруктуу  жол-жоболоштуруу, узартуу; 

10 сом 

 2% 

1.1.62. Чет өлкөлүк жарандардын же жарандыгы жок жактардын  кыска убакытта  чектеш аймактарга  

кирүүсү үчүн уруксат берүү документтерин жол-жоболоштуруу  

20 сом 

 2% 

1.1.63. КР жарандыгын алуу, калыбына келтирүү, КР жарандыгынан чыгуу, аларды каттоо тартиптери, 

жарандыкка тиешелүүлүгүн аныктоо тууралуу арыз боюнча жарандардын, ошондой эле жашы 

жете элек балдардын КР жарандыгына тиешелүүлүгүн аныктоо 

20 сом 

 2% 

1.1.64. Жарандардын КР жарандыгына тиешелүүлүгүн, ошондой эле жашы жетелек балдардын  КР 

жарандыгын алуусун аныктоо (этникалык кыргыздардан, качкындардан жана аргасыз көчүп 

келгендерден башкасы); 

10 сом 

 2% 

1.1.65. КМШ өлкөлөрүнүн качкындары жана аргасыз көчүп келгендер үчүн жарандардын, ошондой 

эле жашы жетелек балдардын  КР жарандыгына тиешелүүлүгүн аныктоо; 

10 сом 

 2% 

1.1.66. Өзбекстандын качкындары жана аргасыз көчүп келгендери үчүн жарандардын, ошондой эле 

жашы жетелек балдардын  КР жарандыгына тиешелүүлүгүн аныктоо;  

10 сом 

 2% 

1.1.67. Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу тууралуу жарандардын, ошондой эле жашы 

жетелек балдардын  КР жарандыгына тиешелүүлүгүн аныктоо;  

20 сом 

 2% 

1.1.68. Даректүү маалымат-каттарды берүү;  4 сома  2% 

1.1.69. Мамлекетке карызы бар жактарга  издөө салуу боюнча Табуу бюролорунун берген маалым- 

каттары (ишканалардан, мекемелерден, уюмдардан алынат);  

20 сом 

 2% 

1.1.70. жашаган жери боюнча каттоого туруу үчүн  4 сома  2% 

1.1.71. туулгандыгын каттоо  4,5 сом  2% 

1.1.71.1. туулгандыгын каттоо 4,9 сом  2% 

1.1.72. аталыкты бекитүүнү каттоо   5,35 сом  2% 



1.1.73. асырап алуучулуктуу каттоо  5,35 сом  2% 

1.1.74. каза болгондугун каттоо  5,35 сом  2% 

1.1.75. Арыз берүүчүнүн каалоосу боюнча,  республиканын райондук ЗАГСнан тышкары жакта никеге 

турууну каттоону салтанаттуу өткөрүү  

19,5 сом 

 2% 

1.1.75.1. Арыз берүүчүнүн каалоосу боюнча,  республиканын райондук ЗАГСнан тышкары жакта никеге 

турууну каттоону салтанаттуу өткөрүү 

19,90 сом 

 2% 

1.1.76. Арыз берүүчүнүн каалоосу боюнча,  Бишкек жана Ош шаарларынын ЗАГС бөлүмдөрүнөн 

тышкары жакта никеге турууну каттоону салтанаттуу өткөрүү 

17,5 сом 

 2% 

1.1.76.1. Арыз берүүчүнүн каалоосу боюнча,  Бишкек жана Ош шаарларынын ЗАГС бөлүмдөрүнөн 

тышкары жакта никеге турууну каттоону салтанаттуу өткөрүү 

17,9 сом 

 2% 

1.1.77. Арыз берүүчүнүн каалоосу боюнча,  республиканын райондук ЗАГС бөлүмдөрүндө  никеге 

турууну каттоону салтанаттуу өткөрүү  

18,5 сом 

 2% 

1.1.77.1. Арыз берүүчүнүн каалоосу боюнча,  республиканын райондук ЗАГС бөлүмдөрүндө  никеге 

турууну каттоону салтанаттуу өткөрүү  

18,9 сом 

 2% 

1.1.78. Арыз берүүчүнүн каалоосу боюнча,  Ош шаарынын Никелешүү  Сарайында никеге турууну 

каттоону салтанаттуу өткөрүү  

14,9 сом 

 2% 

1.1.78.1. Арыз берүүчүнүн каалоосу боюнча,  Ош шаарынын Никелешүү  Сарайында никеге турууну 

каттоону салтанаттуу өткөрүү  

14,5 сом 

 2% 

1.1.79. Арыз берүүчүнүн каалоосу боюнча,  Бишкек шаарынын Никелешүү  Сарайында никеге турууну 

каттоону салтанаттуу өткөрүү  

17,5 сом 

 2% 

1.1.79.1. Арыз берүүчүнүн каалоосу боюнча,  Бишкек шаарынын Никелешүү  Сарайында никеге турууну 

каттоону салтанаттуу өткөрүү  

17,9 сом 

 2% 

1.1.80. Никеге турууну каттоо  4,5 сом  2% 

1.1.80.1. Никеге турууну каттоо  4,90 сом  2% 

1.1.81. Никени бузууну (ажырашуунун) каттоо  5,35 сом  2% 

1.1.82. Туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн берилиши менен Ф. А. АА. өзгөрүүсүн каттоо  4,5 сом  2% 

1.1.82.1. Туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн берилиши менен Ф. А. АА. өзгөрүүсүн каттоо  4,90 сом  2% 

1.1.83. Никеге туруу тууралуу күбөлүктүн берилиши менен Ф. А. АА. өзгөрүүсүн каттоо 4,5 сом  2% 

1.1.83.1. Никеге туруу тууралуу күбөлүктүн берилиши менен Ф. А. АА. өзгөрүүсүн каттоо 4,90 сом  2% 



1.1.84. Никени бузуу (ажырашуу) тууралуу күбөлүктүн берилиши менен Ф. А. АА. өзгөрүүсүн каттоо  5,35 сом  2% 

1.1.85. Асырап алуу тууралуу күбөлүктүн берилиши менен Ф. А. АА. өзгөрүүсүн каттоо  5,35 сом  2% 

1.1.86. Аталыкты бекитүү тууралуу күбөлүктүн берилиши менен Ф. А. АА өзгөрүүсүн каттоо  5,35 сом  2% 

1.1.87. Ф. А. АА. өзгөрүүсүн каттоо 5,35 сом  2% 

1.1.88. Туулгандыгы тууралуу күбөлүктү кайра берүү  4,5 сом  2% 

1.1.88.1. Туулгандыгы тууралуу күбөлүктү кайра берүү  4,9 сом  2% 

1.1.89. Никеге туруу тууралуу күбөлүктү кайра берүү 4,5 сом  2% 

1.1.89.1. Никеге туруу тууралуу күбөлүктү кайра берүү 4,9 сом  2% 

1.1.90. Никени бузуу (ажырашуу) тууралуу күбөлүктү кайра берүү  5,35 сом  2% 

1.1.91. Каза болуу тууралуу күбөлүктү кайра берүү  5,35 сом  2% 

1.1.91.1. Каза болуу тууралуу күбөлүктү кайра берүү  5,50 сом  2% 

1.1.92. ФААА өзгөрүүсү тууралуу күбөлүктү кайра берүү  5,35 сом  2% 

1.1.93. Аталакты бекитүү тууралуу күбөлүктү кайра берүү  5,35 сом  2% 

1.1.94. Асырап алуу тууралуу күбөлүктү кайра берүү  5,35 сом  2% 

1.1.95. Жарандык абалдын актыларынан маалым-каттарды, эсеп-билдирүүлөрүн, жазуу 

билдирүүлөрүн берүү  

Акысыз 

 2% 

1.1.96. Туулгандыгы тууралуу жазуу актысына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү  4,5 сом  2% 

1.1.96.1. Туулгандыгы тууралуу жазуу актысына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү  4,90 сом  2% 

1.1.97. Никеге туруу тууралуу жазуу актысына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү 4,5 сом  2% 

1.1.97.1. Никеге туруу тууралуу жазуу актысына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү 4,90 сом  2% 

1.1.98. Никени бузуу тууралуу жазуу актысына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү  5,35 сом  2% 

1.1.99. Каза болгондугу тууралуу жазуу актысына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү  5,35 сом  2% 

1.1.99.1. Каза болгондугу тууралуу жазуу актысына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү  5,50 сом  2% 

1.1.100. ФААА өзгөрүүсү тууралуу жазуу актысына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү  5,35 сом  2% 

1.1.101. Асырап алуу тууралуу жазуу актысына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү  5,35 сом  2% 



1.1.102. Бланктык  продукция (0 дон 5 сомго чейин) Акысыз   2% 

1.1.103. Бланктык  продукция (5ден 100 сомго чейин) 5 сом  2% 

1.1.104.  Бланктык  продукция (100 дөн 200 сомго чейин) 10 сом  2% 

1.1.105. Бланктык  продукция ( 200 сомдон жогору) 20 сом   

1.1.106. Чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок жактардын, Кыргыз Республикасынын 

жарандарынын кыска убакытка чектеш аймактарга кирүүсүнө уруксат берүүнү жол-

жоболоштурууда  

10 сом 

 2% 

1.1.107. ID-card формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү. 8 саатта 

алмаштыруу  

36 сом 

 2% 

1.1.108. ID-card формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү. 3 саатта 

алмаштыруу  

33 сом 

 2% 

1.1.109. 8 саатта  ID-card формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү 

(Алгачкы жолу алган жарандар, жумушсуз жарандар, ТЖО кайтып келген этникалык 

кыргыздар).  

36 сом 

 2% 

1.1.110. 3 саатта ID-card формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү 

(Алгачкы жолу алган жарандар, жумушсуз жарандар, ТЖО кайтып келген этникалык 

кыргыздар). 

33 сом 

 2% 

1.1.111. 8 саатта ID-card формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү,  

Паспортту жоготуу, бузуу  

36 сом 

 2% 

1.1.112. 3 саатта ID-card формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү,  

Паспортту жоготуу, бузуу  

33 сом 

 2% 

1.1.113. 8 саатта ID-card формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү,  

ФААА же улутун өзгөртүү  

36 сом 

 2% 

1.1.114. 3 саатта ID-card формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү,  

ФААА же улутун өзгөртүү  

33 сом 

 2% 

1.1.115. ФААА же улутун өзгөртүүдө, 8 саатта Жалпы жарандык паспорт формасындагы паспортторун 

КР жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү   

33 сом 

 2% 

1.1.116. ФААА же улутун өзгөртүүдө, 3 саатта Жалпы жарандык паспорт формасындагы паспортторун 

КР жарандарына мөөнөттүү түрдө берүү   

30 сом 

 2% 

1.1.117. 8 саатта  Жалпы жарандык формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө 

берүү (Алгачкы жолу алган жарандар, жумушсуз жарандар, ТЖО кайтып келген этникалык 

33 сом  2% 



кыргыздар).  

1.1.118. 3 саатта  Жалпы жарандык формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө 

берүү (Алгачкы жолу алган жарандар, жумушсуз жарандар, ТЖО кайтып келген этникалык 

кыргыздар). 

30 сом 

 2% 

1.1.119. Жалпы жарандык паспорт формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө 

берүү. 8 саатта алмаштыруу  

33 сом 

 2% 

1.1.120. Жалпы жарандык паспорт формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү түрдө 

берүү. 3 саатта алмаштыруу 

30 сом 

 2% 

1.1.121. 8 саатта Жалпы жарандык паспорт формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү 

түрдө берүү,  Паспортту жоготуу, бузуу 

33 сом 

 2% 

1.1.122. 3 саатта Жалпы жарандык паспорт формасындагы паспортторун КР жарандарына мөөнөттүү 

түрдө берүү,  Паспортту жоготуу, бузуу 

30 сом 

 2% 

1.1.123. Дипломатиялык жана кызматтык паспорттор менен КР жарандарын документтештирүү. 

Алмаштыруу 

38 сом 

 2% 

1.1.124. Дипломатиялык жана кызматтык паспорттор менен КР жарандарын документтештирүү. 

Биринчи жолу алуучуларды 

38 сом 

 2% 

1.1.125. Дипломатиялык жана кызматтык паспорттор менен КР жарандарын документтештирүү. 

Паспортту бузуп алуу, жоготуу 

38 сом 

 2% 

1.1.126. Дипломатиялык жана кызматтык паспорттор менен КР жарандарын документтештирүү. ФААА 

же улутун өзгөртүү  

38 сом 

 2% 

1.1.127. Аталыкты бекитүү тууралуу жазуу актысына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү  5,35 сом  2% 

1.1.128. КР жарандарын 2017-жылкы үлгүдөгү КР жарандыгынын паспортунун (e-ID) 

идентификацияланган карталары менен мөөнөттүү түрдө документтештирүү  (Алмаштыруу, 

жумушсуз жарандар, ЖЖО кайтып келген этникалык кыргыздар) (8 күн) 

 

22 сом  2% 

1.1.129. КР жарандарын 2017-жылкы үлгүдөгү КР жарандыгынын паспортунун (e-ID) 

идентификацияланган карталары менен мөөнөттүү түрдө документтештирүү  (Алмаштыруу, 

жумушсуз жарандар, ЖЖО кайтып келген этникалык кыргыздар) (4 күн) 

 

25 сом  2% 

1.1.130. КР жарандарын 2017-жылкы үлгүдөгү КР жарандыгынын паспортунун (e-ID) 

идентификацияланган карталары менен мөөнөттүү түрдө документтештирүү  (Алмаштыруу, 

жумушсуз жарандар, ЖЖО кайтып келген этникалык кыргыздар) (2 күн) 

 

23 сом  2% 

1.1.131. КР жарандарын 2017-жылкы үлгүдөгү КР жарандыгынын паспортунун (e-ID) 

идентификацияланган карталары менен мөөнөттүү түрдө документтештирүү  (Алгачкы жолу 

       22 сом  2% 



алгандар) (8 күн) 

1.1.132. КР жарандарын 2017-жылкы үлгүдөгү КР жарандыгынын паспортунун (e-ID) 

идентификацияланган карталары менен мөөнөттүү түрдө документтештирүү  (Алгачкы жолу 

алгандар) (4 күн) 

25 сом 

 2% 

1.1.133. КР жарандарын 2017-жылкы үлгүдөгү КР жарандыгынын паспортунун (e-ID) 

идентификацияланган карталары менен мөөнөттүү түрдө документтештирүү  (Алгачкы жолу 

алгандар) (2 күн) 

23 сом 

 2% 

1.1.134. КР жарандарын 2017-жылкы үлгүдөгү КР жарандыгынын паспортунун (e-ID) 

идентификацияланган карталары менен мөөнөттүү түрдө документтештирүү. Жоголгон же 

жарабай калган паспортторду алмаштыруу  (8 күн ) 

22 сом 

 2% 

1.1.135. КР жарандарын 2017-жылкы үлгүдөгү КР жарандыгынын паспортунун (e-ID) 

идентификацияланган карталары менен мөөнөттүү түрдө документтештирүү. Жоголгон же 

жарабай калган паспортторду алмаштыруу (4 күн ) 

25 сом 

 2% 

1.1.136. КР жарандарын 2017-жылкы үлгүдөгү КР жарандыгынын паспортунун (e-ID) 

идентификацияланган карталары менен мөөнөттүү түрдө документтештирүү. (2 күн ) 

23 сом 

 2% 

1.1.137. КР жарандарын 2017-жылкы үлгүдөгү КР жарандыгынын паспортунун (e-ID) 

идентификацияланган карталары менен мөөнөттүү түрдө документтештирүү. ФААА же улутун 

өзгөртүү (8 күн )  

22 сом 

 2% 

1.1.138. КР жарандарын 2017-жылкы үлгүдөгү КР жарандыгынын паспортунун (e-ID) 

идентификацияланган карталары менен мөөнөттүү түрдө документтештирүү. ФААА же улутун 

өзгөртүү (4 күн ) 

25 сом 

 2% 

1.1.139. КР жарандарын 2017-жылкы үлгүдөгү КР жарандыгынын паспортунун (e-ID) 

идентификацияланган карталары менен мөөнөттүү түрдө мөөнөттүү түрдө 

документтештирүү. ФААА же улутун өзгөртүү (2 күн ) 

23 сом 

 2% 

1.1.140. КР жарандарын Жалпы жарандык паспорт үлгүсүндөгү паспорттор менен мөөнөттүү түрдө 

документтештирүү (Алгачкы жолу алгандар, алмаштыруу) (8 күн) 

25 сом 

 2% 

1.1.141. КР жарандарын Жалпы жарандык паспорт үлгүсүндөгү паспорттор менен мөөнөттүү түрдө 

документтештирүү (Алгачкы жолу алгандар, алмаштыруу)  

19 сом 

 2% 

1.1.142. КР жарандарын Жалпы жарандык паспорт үлгүсүндөгү паспорттор менен мөөнөттүү түрдө 

документтештирүү (Алгачкы жолу алгандар, алмаштыруу) 

21 сом 

 2% 

1.1.143. КР жарандарын Жалпы жарандык паспорт үлгүсүндөгү паспорттор менен мөөнөттүү түрдө 

документтештирүү. (жумушсуз жарандар, ЖЖО кайтып келген этникалык кыргыздар) (8 күн)  

25 сом 

 2% 



1.1.144. КР жарандарын Жалпы жарандык паспорт үлгүсүндөгү паспорттор менен мөөнөттүү түрдө 

документтештирүү. (жумушсуз жарандар, ЖЖО кайтып келген этникалык кыргыздар) 

19 сом 

 2% 

1.1.145. КР жарандарын Жалпы жарандык паспорт үлгүсүндөгү паспорттор менен мөөнөттүү түрдө 

документтештирүү. (жумушсуз жарандар, ЖЖО кайтып келген этникалык кыргыздар) 

21 сом 

 2% 

1.1.146. КР жарандарын Жалпы жарандык паспорт үлгүсүндөгү паспорттор менен документтештирүү. 

Жоголгон же жарабай калган паспортторду алмаштыруу (8 күн ) 

25 сом 

 2% 

1.1.147. КР жарандарын Жалпы жарандык паспорт үлгүсүндөгү паспорттор менен мөөнөттүү түрдө 

документтештирүү. Жоголгон же жарабай калган паспортторду алмаштыруу 

19 сом 

 2% 

1.1.148. КР жарандарын Жалпы жарандык паспорт үлгүсүндөгү паспорттор менен мөөнөттүү түрдө 

документтештирүү. Жоголгон же жарабай калган паспортторду алмаштыруу 

21 сом 

 2% 

1.1.149. ФААА же улутун өзгөрткөн учурда КР жарандарын Жалпы жарандык паспорт үлгүсүндөгү 

паспорттор менен мөөнөттүү түрдө документтештирүү (8 күн) 

25 сом 

 2% 

1.1.150. ФААА же улутун өзгөрткөн учурда КР жарандарын Жалпы жарандык паспорт үлгүсүндөгү 

паспорттор менен мөөнөттүү түрдө документтештирүү 

19 сом 

 2% 

1.1.151. ФААА же улутун өзгөрткөн учурда КР жарандарын Жалпы жарандык паспорт үлгүсүндөгү 

паспорттор менен мөөнөттүү түрдө документтештирүү 

21 сом 

 2% 

1.1.152. Үч саатта КР жарандарын 2017-жылкы үлгүдөгү КР жарандыгынын паспортунун (e-ID) 

идентификацияланган карталары менен мөөнөттүү түрдө документтештирүү  (Алмаштыруу, 

жумушсуз жарандар, ЖЖО кайтып келген этникалык кыргыздар)  

23 сом 

 2% 

1.1.153.   Үч саатта КР жарандарын 2017-жылкы үлгүдөгү КР жарандыгынын паспортунун (e-ID) 

идентификацияланган карталары менен мөөнөттүү түрдө документтештирүү  (Алгачкы жолу 

алгандар)  

23 сом 

 2% 

1.1.154. Үч саатта КР жарандарын 2017-жылкы үлгүдөгү КР жарандыгынын паспортунун (e-ID) 

идентификацияланган карталары менен мөөнөттүү түрдө документтештирүү.  (Жоголгон же 

жарабай калган паспортторду алмаштыруу)  

23 сом 

 2% 

1.1.155. Үч саатта КР жарандарын 2017-жылкы үлгүдөгү КР жарандыгынын паспортунун (e-ID) 

идентификацияланган карталары менен мөөнөттүү түрдө документтештирүү.  (ФААА же 

улутун өзгөртүү) 

23 сом 

 2% 

1.1.156. ФААА же улутун өзгөрткөн учурда, КР жарандарын Жалпы жарандык паспорт үлгүсүндөгү 

паспорттор менен үч саатта мөөнөттүү түрдө документтештирүү  

23 сом 

 2% 

1.1.157. Үч саатта КР жарандарын Жалпы жарандык паспорт үлгүсүндөгү паспорттор менен 

мөөнөттүү түрдө документтештирүү. (жумушсуз жарандар, ЖЖО кайтып келген этникалык 

23 сом  2% 



кыргыздар)  

1.1.158. Үч саатта КР жарандарын Жалпы жарандык паспорт үлгүсүндөгү паспорттор менен 

мөөнөттүү түрдө документтештирүү (Алмаштыруу, биринчи жолу алгандар).  

23 сом 

 2% 

1.1.159. Үч саатта КР жарандарын Жалпы жарандык паспорт үлгүсүндөгү паспорттор менен 

мөөнөттүү түрдө документтештирүү. (Жоголгон же жарабай калган паспортторду 

алмаштыруу)  

23 сом 

 2% 

1.1.160. 8 күндө төлөгөн КР жарандарын 2017-жылкы үлгүдөгү КР жарандыгынын паспортунун (e-ID) 

идентификацияланган карталары менен мөөнөттүү түрдө документтештирүү  (Алмаштыруу, 

жумушсуз жарандар, ЖЖО кайтып келген этникалык кыргыздар,  биринчи жолу алгандар,  

жоголгон же жарабай калган паспортторду алмаштыруу,  ФААА же улутун өзгөртүү)  

 

23 сом 

 2% 

1.1.161. 8 күндө төлөгөн КР жарандарын 2017-жылкы үлгүдөгү КР жарандыгынын паспортунун (e-ID) 

идентификацияланган карталары менен мөөнөттүү түрдө документтештирүү  (Алмаштыруу, 

жумушсуз жарандар, ЖЖО кайтып келген этникалык кыргыздар,  биринчи жолу алгандар,  

жоголгон же жарабай калган паспортторду алмаштыруу,  ФААА же улутун өзгөртүү) 

 

21 сом 

 2% 

1.1.162. 8 күндө төлөгөн КР жарандарын 2017-жылкы үлгүдөгү КР жарандыгынын паспортунун (e-ID) 

идентификацияланган карталары менен мөөнөттүү түрдө документтештирүү  (Алмаштыруу, 

жумушсуз жарандар, ЖЖО кайтып келген этникалык кыргыздар,  биринчи жолу алгандар,  

жоголгон же жарабай калган паспортторду алмаштыруу,  ФААА же улутун өзгөртүү) 

 

31 сом 

 2% 

1.1.163.  4 күндө төлөгөн КР жарандарын 2017-жылкы үлгүдөгү КР жарандыгынын паспортунун (e-ID) 

идентификацияланган карталары менен мөөнөттүү түрдө документтештирүү  (Алмаштыруу, 

жумушсуз жарандар, ЖЖО кайтып келген этникалык кыргыздар,  биринчи жолу алгандар,  

жоголгон же жарабай калган паспортторду алмаштыруу,  ФААА же улутун өзгөртүү) 

 

18 сом 

 2% 

1.1.164. 4 күндө төлөгөн КР жарандарын 2017-жылкы үлгүдөгү КР жарандыгынын паспортунун (e-ID) 

идентификацияланган карталары менен мөөнөттүү түрдө документтештирүү  (Алмаштыруу, 

жумушсуз жарандар, ЖЖО кайтып келген этникалык кыргыздар,  биринчи жолу алгандар,  

жоголгон же жарабай калган паспортторду алмаштыруу,  ФААА же улутун өзгөртүү) 

 

28 сом 

 2% 

1.1.164. 4 күндө төлөгөн КР жарандарын 2017-жылкы үлгүдөгү КР жарандыгынын паспортунун (e-ID) 

идентификацияланган карталары менен мөөнөттүү түрдө документтештирүү  (Алмаштыруу, 

жумушсуз жарандар, ЖЖО кайтып келген этникалык кыргыздар,  биринчи жолу алгандар,  

жоголгон же жарабай калган паспортторду алмаштыруу,  ФААА же улутун өзгөртүү) 

 

28 сом 

 2% 

1.1.165. 2 күндө төлөгөн КР жарандарын 2017-жылкы үлгүдөгү КР жарандыгынын паспортунун (e-ID) 

идентификацияланган карталары менен мөөнөттүү түрдө документтештирүү  (Алмаштыруу, 

жумушсуз жарандар, ЖЖО кайтып келген этникалык кыргыздар,  биринчи жолу алгандар,  

жоголгон же жарабай калган паспортторду алмаштыруу,  ФААА же улутун өзгөртүү) 

 

30 сом 

 2% 



1.1.166. 8 күндө төлөгөн КР жарандарын Жалпы жарандык паспорт үлгүсүндөгү паспорттор 

мөөнөттүү түрдө документтештирүү  (Алмаштыруу, жумушсуз жарандар, ЖЖО кайтып келген 

этникалык кыргыздар,  биринчи жолу алгандар,  жоголгон же жарабай калган паспортторду 

алмаштыруу,  ФААА же улутун өзгөртүү)  

 

24 сом 

 2% 

1.1.167. 8 күндө төлөгөн КР жарандарын Жалпы жарандык паспорт үлгүсүндөгү паспорттор 

мөөнөттүү түрдө документтештирүү  (Алмаштыруу, жумушсуз жарандар, ЖЖО кайтып келген 

этникалык кыргыздар,  биринчи жолу алгандар,  жоголгон же жарабай калган паспортторду 

алмаштыруу,  ФААА же улутун өзгөртүү) 

 

26 сом 

 2% 

1.1.168. 8 күндө төлөгөн КР жарандарын Жалпы жарандык паспорт үлгүсүндөгү паспорттор 

мөөнөттүү түрдө документтештирүү  (Алмаштыруу, жумушсуз жарандар, ЖЖО кайтып келген 

этникалык кыргыздар,  биринчи жолу алгандар,  жоголгон же жарабай калган паспортторду 

алмаштыруу,  ФААА же улутун өзгөртүү) 

 

28 сом 

 2% 

1.1.169. 4 күндө төлөгөн КР жарандарын Жалпы жарандык паспорт үлгүсүндөгү паспорттор 

мөөнөттүү түрдө документтештирүү  (Алмаштыруу, жумушсуз жарандар, ЖЖО кайтып келген 

этникалык кыргыздар,  биринчи жолу алгандар,  жоголгон же жарабай калган паспортторду 

алмаштыруу,  ФААА же улутун өзгөртүү) 

 

22 сом 

 2% 

1.1.170. 4 күндө төлөгөн КР жарандарын Жалпы жарандык паспорт үлгүсүндөгү паспорттор 

мөөнөттүү түрдө документтештирүү  (Алмаштыруу, жумушсуз жарандар, ЖЖО кайтып келген 

этникалык кыргыздар,  биринчи жолу алгандар,  жоголгон же жарабай калган паспортторду 

алмаштыруу,  ФААА же улутун өзгөртүү) 

 

24 сом 

 2% 

1.1.171. 2 күндө төлөгөн КР жарандарын Жалпы жарандык паспорт үлгүсүндөгү паспорттор 

мөөнөттүү түрдө документтештирүү  (Алмаштыруу, жумушсуз жарандар, ЖЖО кайтып келген 

этникалык кыргыздар,  биринчи жолу алгандар,  жоголгон же жарабай калган паспортторду 

алмаштыруу,  ФААА же улутун өзгөртүү) 

 

22 сом 

 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. КРӨ алдындагы МКК, КРӨ алдындагы МКК караштуу УК ж АККД пайдасына төлөмдөрдү кабыл алуу үчүн физикалык жактарга 
көрсөтүлгөн тейлөөлөрдүн тарифтери 
 

№ Тейлөөлөрдүн аталыштары Тариф 

Анын 

ичинде 

НДС 

Анын 

ичинде 

сатык 

салыгы 

1. Кассовые операции 

1.1.  КРӨ алдындагы МКК караштуу УК ж АККД пайдасына төлөмдөрдү кабыл алуу:       

1.1.1. Мамлекеттик каттоо белгилеринин укугун күбөлөндүргөн документтерди берүү менен 
автомотоунаа каражаттарына болгон менчиктүүлүк укугун каттоо (кайра каттоо) Кыскача: 
АМУК менчиктүүлүк укугун каттоо (кайра каттоо)  

5 

 

2% 

1.1.2. Унаа каражаттарын каттоо үчүн 5%дык чогултуу  20 
 

2% 

1.1.3. УК ж АККД пайдасына физикалык жактардан административдик айып пул: 
- УК ж АККД пайдасына физ. жактар үчүн адм. укук бузуу тууралуу протоколдун бланкын берүү 
үчүн   
- УК ж АККД пайдасына физ. жана юр. жактар үчүн адм. укук бузуу тууралуу протоколдун 
токтомунун бланкын берүү үчүн   10,5 

 
2% 

1.1.4. УК ж АККД пайдасына юридикалык жактардан административдик айып пул: 
- УК ж АККД пайдасына юр. жактар үчүн адм. укук бузуу тууралуу протоколдун  бланкын берүү 
үчүн   
- УК ж АККД пайдасына юр. жактар үчүн адм. укук бузуу тууралуу протоколдун токтомунун 
бланкын берүү үчүн   
 

15,5 

 

2% 

1.1.5. Унаа каражаттарын каттоо үчүн 1%дык чогултуу 
 

15 

 

2% 

АТМ (атайын технологиялык машиналар) 

1.1.6. Мамлекеттик каттоо белгилеринин укугун күбөлөндүргөн документтерди берүү менен 
тракторго, трактордун прицептерине, өзү жүрүүчү технологиялык машиналарга,  ички күйүү 
кыймылдаткычы бар стационардык технологиялык жабдыктарга (кооптуу өндүрүш 
объектилеринде колдонулган жабдыктардан башка) болгон менчиктүүлүк укугун каттоо (кайра 
каттоо) 
 Кыскача: АТМ менчиктүүлүк укугун каттоо (кайра каттоо)  

10 

 

2% 

1.1.7. 
Мамлекеттик каттоо белгини берүү, алмаштыруу үчүн (1 шт.)  

10 

 

2% 

1.1.8. 
Техниканын тех. паспортунун бланкасын берүү, алмаштыруу үчүн  

3 

 

2% 



1.1.9. 
Машинанын жана жабдыктын тех. паспортунун бланкасын берүү, алмаштыруу үчүн  

3  2% 

1.1.10. 
Техниканын техникалык талонунун бланкасын берүү, алмаштыруу үчүн 

2  2% 

1.1.11. 
Унаа каражаттар жана айдоочулук күбөлүк тууралуу маалыматтарды тастыктоо (маалым-кат)  

5  2% 

1.1.12. Өзү жүрүүчү технологиялык машиналарды башкаруу укугун берген тракторист-машинисттин 
күбөлүгүн берүү   
Кыскача: Тракторист-машинисттин күбөлүгүн каттоо (кайра каттоо) 

10  2% 

1.1.13. 
Тракторист-машинисттин күбөлүгүнүн бланкын берүү, алмаштырүү үчүн   

3  2% 

1.1.14. Унаа каражаттарын башкаруу укугун берген айдоочулук күбөлүктү берүү  
Кыскача: Айдоочулук күбөлүктү каттоо (кайра каттоо) 

10  2% 

1.1.15. 
Унаа каражаттар жана айдоочулук күбөлүк тууралуу маалыматтарды тастыктоо (маалым-кат) 

5  2% 

 

 

3. МТАБ ММ  пайдасына төлөмдөрдү кабыл алуу үчүн физикалык жактарга көрсөтүлгөн тейлөөлөрдүн тарифтери 
 

№ Тейлөөлөрдүн аталыштары Тариф 

Анын 

ичинде 

НДС 

Анын 

ичинде 

сатык 

салыгы 

1. Касса операциялары 

1.1.  МТАБ ММ  пайдасына төлөмдөрдү кабыл алуу:       

1.1.1. 
АК боюнча маалыматтык базаны түзүү  

10  

 

2% 

1.1.2. Унаа каражатынын ээси тууралуу маалыматтык базаны түзүү 10 
 

2% 

1.1.3. Унаа каражатын мамлекеттик каттоонун номурдук белгилеринин комплектиси менен камсыздоо  10 
 

2% 

1.1.4. Унаа каражатын дипломатиялык мамлекеттик номурдук белгилеринин комплектиси менен 
камсыздоо  

20 

 

2% 

1.1.5. Байланыш кызматын пайдалануу менен унаа каражатынын катталган жерине барбай, унаа 
каражатын каттоодон алууну камсыздоо  

10 

 

2% 

1.1.6. Унаа каражаттар жана айдоочулук күбөлүк тууралуу маалыматтарды тастыктоо  5  2% 

 

 

 

 



 
 
 

 
        "Утверждено" 

 
                                                           Решением Тарифного комитета ОАО "РСК Банк" 

                   № ТК- 43 от 03.11.2017 г. 
Тарифы на услуги оказываемые физическим лицам Тарифы действуют от 05.11.2017 г. 

    
Тарифы на услуги, оказываемые физическим лицам за прием платежей в пользу ГРС при ПКР, ДРН и 
АГС, ГП Инфоком 

№ Наименование услуги Тариф 

в том 

числе 

НДС 

В том 

числе 

налог с 

продаж 

1. Кассовые операции 

1.1.  Прием наличных платежей в пользу ГРС, ДРН и АГС, Инфоком:       

1.1.1. Документирование граждан КР идентификационными картами паспорта гражданина 

КР образца 2017 года (ID-card). Обмен 20,37 сом   2% 

1.1.2.  Документирование граждан КР идентификационными картами паспорта гражданина 

КР образца 2017 года (ID-card). Впервые получающие 0 сом   2% 

1.1.3. Документирование граждан КР идентификационными картами паспорта гражданина 

КР образца 2017 года (ID-card). Взамен утраченного или пришедшего в негодность 20,37 сом   2% 

1.1.4. Документирование граждан КР идентификационными картами паспорта гражданина 

КР образца 2017 года (ID-card) при Перемена ФИО или национальности 20,37 сом   2% 

1.1.5. Документирование граждан КР идентификационными картами паспорта гражданина 

КР образца 2017 года (ID-card). Безработный гражданин 20,37 сом   2% 

1.1.6. Документирование граждан КР идентификационными картами паспорта гражданина 

КР образца 2017 года (ID-card). Этнические кыргызы возвращающие на ПМЖ 20,37 сом   2% 

1.1.7. Документирование граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта при 

перемене ФИО или национальности 27 сом   2% 

1.1.8. Документирование граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

Этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ 27 сом   2% 

1.1.9. 
Документирование граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта. 

27 сом   2% 



Впервые получающие граждане 

1.1.10. Документирование граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта. 

Безработный гражданин 27 сом   2% 

1.1.11. Документирование граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта по 

обмену 27 сом   2% 

1.1.12. Документирование граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

взамен утраченного или пришедшего в негодность 27 сом   2% 

1.1.13. Срочное документирование граждан КР идентификационными картами паспорта 

гражданина КР образца 2017 года (e-ID). Обмен (8 дней) 22 сом   2% 

1.1.14. Срочное документирование граждан КР идентификационными картами паспорта 

гражданина КР образца 2017 года (e-ID). Обмен  (4 дня) 25 сом   2% 

1.1.15. Срочное документирование граждан КР идентификационными картами паспорта 

гражданина КР образца 2017 года (e-ID). Обмен (2 дня) 23 сом   2% 

1.1.16. 

Срочное документирование граждан КР  идентификационными картами паспорта 

гражданина КР образца 2017 года (e-ID). (Впервые получающие граждане, 

безработные граждане, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ) (8 дней) 

22 сом 

  2% 

1.1.17. 

Срочное документирование граждан КР идентификационными картами паспорта 

гражданина КР образца 2017 года (e-ID). (Впервые получающие граждане, 

безработные граждане, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ). 4 дня 

25 сом 

  2% 

1.1.18. 

Срочное документирование граждан КР идентификационными картами паспорта 

гражданина КР образца 2017 года (e-ID). (Впервые получающие граждане, 

безработные граждане, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ) (2 дня) 

23 сом 

  2% 

1.1.19. Срочное докумен. граждан КР идентификационными картами паспорта гражданина КР 

образца 2017 года (e-ID). Взамен утраченного или пришедшего в негодность (8 дней) 22 сом   2% 

1.1.20. Срочное докумен. граждан КР идентификационными картами паспорта гражданина КР 

образца 2017 года (e-ID) Взамен утраченного или пришедшего в негодность (4 дня) 25 сом   2% 

1.1.21. Срочное докумен. граждан КР идентификационными картами паспорта гражданина КР 

образца 2017 года (e-ID) Взамен утраченного или пришедшего в негодность (2 дня) 23 сом   2% 

1.1.22. Срочное докумен. граждан КР идентификационными картами паспорта гражданина КР 

образца 2017 года (e-ID) Перемена ФИО или национальности (8 дней) 22 сом   2% 

1.1.23. 
Срочное докумен. граждан КР идентификационными картами паспорта гражданина КР 

25 сом   2% 



образца 2017 года (e-ID) Перемена ФИО или национальности (4 дня) 

1.1.24. Срочное докумен. граждан  КР  идентификационными картами паспорта гражданина 

КР образца 2017 года (e-ID) Перемена ФИО или национальности (2 дня) 23 сом   2% 

1.1.25. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

(Впервые получающие граждане, обмен) 8 дней 22 сом   2% 

1.1.26. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

(Впервые получающие граждане, обмен) 4 дня 26 сом   2% 

1.1.27. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

(Впервые получающие граждане, обмен) 2 дня 28 сом   2% 

1.1.28. 
Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

(безработный граждан, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ) 8 дней 
22 сом 

  2% 

1.1.29. 
Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

(безработный граждан, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ) 4 дня 
26 сом 

  2% 

1.1.30. 
Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

(безработный граждан, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ) 2 дня 
28 сом 

  2% 

1.1.31. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

Взамен утраченного или пришедшего в негодность. 8 дней 
22 сом 

  2% 

1.1.32. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

взамен утраченного или пришедшего в негодность. 4 дня 
26 сом 

  2% 

1.1.33. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

взамен утраченного или пришедшего в негодность. 2 дня 
28 сом 

  2% 

1.1.34. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта при 

перемене ФИО или национальности. 8 дней 
22 сом 

  2% 

1.1.35. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта при 

перемене ФИО или национальности. 4 дня 
26 сом 

  2% 

1.1.36. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта при 

перемене ФИО или национальности. 2 дня 
28 сом 

  2% 

1.1.37. Паспорт гражданина КР (Обмен). 1 день 20 сом   2% 

1.1.38. 
Паспорт гражданина КР (Впервые получающие граждане, безработные граждани, 

этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ). 1 день 

20 сом 

  2% 



1.1.39. Паспорт гражданина КР (Утеря). 1 день 20 сом   2% 

1.1.40. Паспорт гражданина КР (Перемена ФИО или национальности). 1 день 20 сом   2% 

1.1.41. Общегражданский паспорт гражданина КР (Обмен за 1 день) 20 сом   2% 

1.1.42. 
Общегражданский паспорт гражданина КР (Впервые получающие граждане, 

безработные граждане, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ за 1 день) 

20 сом 

  2% 

1.1.43. Общегражданский паспорт гражданина КР. Утеря (1 день) 20 сом   2% 

1.1.44. Общегражданский паспорт гражданина КР (Перемена ФИО или национальности за 1 

день) 

20 сом 

  2% 

1.1.45. Оплата за фото услугу 10 сом  2% 

1.1.46. VIP услуга, оказываемая населению в ЦОН г. Бишкек, г.Ош и г. Джалал-Абад 14 сом  2% 

1.1.47. Фотографирование в АИС «Паспорт» 8,83 сом  2% 

1.1.48. Доставка паспортов граждан КР 10 сом  2% 

1.1.49. Бланк анкеты - заявления (в случае заполнения бумажного бланка анкеты-заявления 

или порчи желтого бланка) 

1,5 сом 

 2% 

1.1.50. Доплата госпошлины 5 сом  2% 

1.1.51. Оформление приглашения иностр. гражд. для въезда в КР из-за границы -за внесение 

каких-либо измен. (кроме продления срока действия) в выданный ранее документ для 

выезда из КР  и въезда в КР. 

10 сом 

 2% 

1.1.52. Оформление докум. для выезда за границу на временное жительство 10 сом  2% 

1.1.53. Оформление докум. для выезда за границу на постоянное место жительства 20 сом  2% 

1.1.54. Оформление приглаш. Иностр.гражд. для въезда в КР из-за границы - за выдачу 

документа о разрешении на приглашение в КР 

20 сом 

 2% 

1.1.55. Оформление приглаш. Иностр.гражд. для въезда в КР из-за границы -Для кыргызов, 

не являющихся гражданами КР 

10 сом 

 2% 

1.1.56. Временного при оформление, продление постоянных и временных видов на 

жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства гражданам государств-

участников СНГ и ЕврАзЭС, лицам без гражданства; 

20 сом 

 2% 

1.1.57. Временного при оформление, продление постоянных и временных видов на 

жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства гражданам дальнего 

30 сом  2% 



зарубежья; 

1.1.58. Постоянного при оформление, продление постоянных и временных видов на 

жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства гражданам государств-

участников СНГ и ЕврАзЭС, лицам без гражданства; 

 

20 сом  2% 

1.1.59. Постоянного при оформление, продление постоянных и временных видов на 

жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства гражданам дальнего 

зарубежья; 

50 сом 

 2% 

1.1.60. Постоянного при оформление, продление постоянных и временных видов на 

жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства за продление срока 

действия, а также за выдачу взамен ранее выданного утраченного либо испорченного 

вида на жительство иностранному гражданину и лицу без гражданства; 

20 сом 

 2% 

1.1.61. Постоянного при оформление, продление постоянных и временных видов на 

жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства за регистрацию или 

продление срока действия регистрации иностранного паспорта или заменяющего его 

документа; 

10 сом 

 2% 

1.1.62. Оформление разрешений для въезда в приграничную зону иностранным гражданам и 

лицам без гражданства на короткий промежуток времени иностранным гражданам и 

лицам без гражданства 

20 сом 

 2% 

1.1.63. Определение принадлежности граждан к гражданству КР, в том числе несовершен. 

детей с заявления о приобретении гражданства КР, восстановлении гражданства КР и 

выходе из гражданства КР порядке их регистрации, об определении принадлежности к 

гражданству; 

20 сом 

 2% 

1.1.64. Определение принадлежности граждан к гражданству КР, в том числе несовер. детей 

о приеме в гражданство КР (за исключением этнических кыргызов, беженцев и 

вынужденных переселенцев); 

10 сом 

 2% 

1.1.65. Определение принадлежности граждан к гражданству КР, в том числе 

несовершеннолетних детей для беженцев и вынужденных переселенцев СНГ; 

10 сом 

 2% 

1.1.66. Определение принадлежности граждан к гражданству КР, в том числе 

несовершеннолетних детей для беженцев и вынужденных переселенцев Узбекистан; 

10 сом 

 2% 

1.1.67. Определение принадлежности граждан к гражданству Кыргызской Республики, в том 

числе несоверш. детей о выходе из гражданства Кыргызской Республики 

20 сом 

 2% 

1.1.68. Выдачу адресных справок 4 сома  2% 

1.1.69. Выдача справок бюро находок по розыску государственных должников (взимается с 20 сом  2% 



предприятий, учреждений, организаций); 

1.1.70. за регистрацию (прописку) по месту жительства: 4 сома  2% 

1.1.71. регистрация рождения 4,5 сом  2% 

1.1.71.1 регистрация рождения 4,9 сом  2% 

1.1.72. регистрация установление отцовства 5,35 сом  2% 

1.1.73. регистрация усыновления(удочерения) 5,35 сом  2% 

1.1.74. регистрация смерти 5,35 сом  2% 

1.1.74.1

. 

регистрация смерти 5,50 сом 

 2% 

1.1.75. Проведение торжественной регистрации заключения брака вне помещения в 

районных ЗАГС республики по желанию заявителя 

19,5 сом 

 2% 

1.1.75.1

. 

Проведение торжественной регистрации заключения брака вне помещения в 

районных ЗАГС республики по желанию заявителя 

19,90 сом 

 2% 

1.1.76. Проведение торжественной регистрации заключения брака вне помещения в отделах 

ЗАГС по г.Бишкек и г.Ош по желанию заявителя 

17,5 сом 

 2% 

1.1.76.1

. 

Проведение торжественной регистрации заключения брака вне помещения в отделах 

ЗАГС по г.Бишкек и г.Ош по желанию заявителя 

17,9 сом 

 2% 

1.1.77. Проведение торжеств. Регистрации заключения брака в рай. Отделах ЗАГС 

республики по желанию заявителя 

18,5 сом 

 2% 

1.1.77.1 Проведение торжеств. Регистрации заключения брака в рай. Отделах ЗАГС 

республики по желанию заявителя 

18,9 сом 

 2% 

1.1.78. Проведение торжественной регистрации брака во Дворце Бракосочетания г.Ош по 

желанию заявителя 

14,5 сом 

 2% 

1.1.78.1

. 

Проведение торжественной регистрации брака во Дворце Бракосочетания г.Ош по 

желанию заявителя 

14,90 сом 

 2% 

1.1.79. Проведение торжественной регистрации заключения брака во Дворце Бракосочетания 

г. Бишкек по желанию заявителя 

17,5 сом 

 2% 

1.1.79.1 Проведение торжественной регистрации заключения брака во Дворце Бракосочетания 

г. Бишкек по желанию заявителя 

17,90 сом 

 2% 



1.1.80. Регистрация заключения брака 4,5 сом  2% 

1.1.80.1 Регистрация заключения брака 4,90 сом  2% 

1.1.81. регистрация расторжения брака 5,35 сом  2% 

1.1.82. Регистрации перемены Ф.И.О. с выдачей свидетельства о рождении 4,5 сом  2% 

1.1.82.1

. 

Регистрации перемены Ф.И.О. с выдачей свидетельства о рождении 4,90 сом 

 2% 

1.1.83. Регистрации перемены Ф.И.О.  с выдачей свидетельства о заключении брака 4,5 сом  2% 

1.1.83.1

. 

Регистрации перемены Ф.И.О.  с выдачей свидетельства о заключении брака 4,9 сом 

 2% 

1.1.84. Регистрации перемены Ф.И.О. с выдачей свидетельства о расторжении брака 5,35 сом  2% 

1.1.85. Регистрации перемены Ф.И.О. с выдачей свидетельства об усыновлении 5,35 сом  2% 

1.1.86. Регистрации перемены Ф.И.О. с выдачей свидетельства об установлении отцовства 5,35 сом  2% 

1.1.87. Регистрации перемены Ф.И.О. 5,35 сом  2% 

1.1.88. Выдача повторных свидетельств о рождения 4,5 сом  2% 

1.1.88.1

. 

Выдача повторных свидетельств о рождения 4,9 сом 

 2% 

1.1.89. Выдача повторных свидетельство заключении брака 4,5 сом  2% 

1.1.89.1

. 

Выдача повторных свидетельство заключении брака 4,9 сом 

 2% 

1.1.90. Выдача повторных свидетельств о расторжении брака 5,35 сом  2% 

1.1.91. Выдача повторных свидетельств о смерти 5,35 сом  2% 

1.1.91.1

. 

Выдача повторных свидетельств о смертиа 5,50 сом 

 2% 

1.1.92. Выдача повторных свидетельств о перемене ФИО 5,35 сом  2% 

1.1.93. Выдача повторных свидетельств об установления отцовства 5,35 сом  2% 

1.1.94. Выдача повторных свидетельств об усыновлении/удочерении 5,35 сом  2% 

1.1.95. Выдача справки, извещений, выписок из актов граж. Сост. Бесплатно  2% 



1.1.96. Внесен. Исправ., дополн. В запись акта о рождения 4,5 сом  2% 

1.1.96.1

. 

Внесен. Исправ., дополн. В запись акта о рождения 4,90 сом 

 2% 

1.1.97. Внесен. Исправ.,дополн. В запись  акта о заключении брака 4,5 сом  2% 

1.1.97.1

. 

Внесен. Исправ.,дополн. В запись  акта о заключении брака 4,90 сом 

 2% 

1.1.98. Внесен. Исправ.,допол. В запись акта о расторжении брака 5,35 сом  2% 

1.1.99. Внесен. Исправ.,допол. В запись акта о  смерти 5,35 сом  2% 

1.1.99.1

. 

Внесен. Исправ.,допол. В запись акта о  смерти 5,50 сом 

 2% 

1.1.100. Внесен. Исправ.,допол. В запись акта о перемене ФИО 5,35 сом  2% 

1.1.101. Внесен. Исправ.,дополн. В запись акта об усыновлении/удочерении 5,35 сом  2% 

1.1.102. Бланочная продукция (от 0 до 5 сом) бесплатно  2% 

1.1.103. Бланочная продукция (от 5 до 100 сом) 5 сом  2% 

1.1.104. Бланочная продукция (от 100 до 200 сом) 10 сом  2% 

1.1.105. Бланочная продукция (от 200 сом и выше) 20 сом  2% 

1.1.106. При оформлении разрешений для въезда в приграничную зону иностранным 

гражданам и лицам без гражданства на короткий промежуток времени гражданам 

Кыргызской Республики 

10 сом 

 2% 

1.1.107. Срочное документирование граждан КР паспортами в форме ID-card Обмен за 8 часов 36 сом  2% 

1.1.108. Срочное докумен. Граждан КР идентификационными картами паспорта гражданина КР 

образца 2017 года (e-ID)   Обмен за 3 часа 

33 сом 

 2% 

1.1.109. Срочное докумен. Граждан КР паспортами в форме ID-card  (Впервые получающие 

граждане, безработные граждане, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ) за 8 

часов 

36 сом 

 2% 

1.1.110.   Срочное докумен. Граждан КР  идентификационными картами паспорта гражданина 

КР образца 2017 года (e-ID)    (Впервые получающие граждане, безработные 

граждане, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ) за 3 часа 

33 сом 

 2% 

1.1.111. Срочное документирование граждан КР паспортами в форме ID-card Утеря, порча 36 сом  2% 



паспорта за 8 часов 

1.1.112. Срочное докумен. Граждан КР  идентификационными картами паспорта гражданина 

КР образца 2017 года (e-ID)     Взамен утраченного или пришедшего в негодность за 3 

часа 

33 сом 

 2% 

1.1.113. Срочное документирование граждан КР паспортами в форме ID-card Перемена ФИО 

или национальности за 8 часов 

36 сом 

 2% 

1.1.114. Срочное докумен. Граждан  КР  идентификационными картами паспорта гражданина 

КР образца 2017 года (e-ID)    Перемена ФИО или национальности за 3 часа 

33 сом 

 2% 

1.1.115. Срочное документирование граждан КР общегражданского паспорта при перемене 

ФИО и национальности за 8 часов 

33 сом 

 2% 

1.1.116. Срочное докумен. Граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта при 

перемене ФИО и национальности  за 3 часа 

30 сом 

 2% 

1.1.117. Срочное документирование граждан КР общегражданского паспорта (Впервые 

получающие граждане, безработные граждане, этнические кыргызы возвращающиеся 

на ПМЖ) за 8 часов 

33 сом 

 2% 

1.1.118. Срочное докумен. Граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта ( 

безработные граждане, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ) за 3 часа 

30 сом 

 2% 

1.1.119. Срочное документирование граждан КР общегражданского паспорта по обмену за 8 

часов 

33 сом 

 2% 

1.1.120. Срочное докумен. Граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

(Обмен,  Впервые получающие граждане) за 3 часа 

30 сом 

 2% 

1.1.121. Срочное документирование граждан КР общегражданского паспорта по утере, порче 

паспорта за 8 часов 

33 сом 

 2% 

1.1.122. Срочное докумен.граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

взамен утраченного или пришедшего в негодность. За 3 часа 

30 сом 

 2% 

1.1.123. Документ. Граждан КР дипломатическими и служебными паспортами. Обмен 38 сом  2% 

1.1.124. Документ. Граждан КР дипломатическими и служебными паспортами. Впервые 

получающие 

38 сом 

 2% 

1.1.125. Документ. Граждан КР дипломатическими и служебными паспортами. Утеря, порча 

паспорта 

38 сом 

 2% 

1.1.126. Документ. Граждан КР дипломатическими и служебными паспортами. Перемена ФИО 38 сом  2% 



или национальности 

1.1.127. Внесение исправлений, дополнений в запись акта об установление отцовства 5,35 сом  2% 

1.1.128. Срочное докумен. граждан КР идентификационными картами паспорта гражданина КР 

образца 2017 года (e-ID)   (Обмен,безработные граждане, этнические кыргызы 

возвращающиеся на ПМЖ) (8 дней) 

 

22 сом  2% 

1.1.129. Срочное докумен. граждан КР идентификационными картами паспорта гражданина КР 

образца 2017 года (e-ID)   (Обмен,  безработные граждане, этнические кыргызы 

возвращающиеся на ПМЖ)(4 дня) 

 

25 сом  2% 

1.1.130. Срочное докумен. граждан КР идентификационными картами паспорта гражданина КР 

образца 2017 года (e-ID)   (Обмен, безработные граждане, этнические кыргызы 

возвращающиеся на ПМЖ)(2 дня) 

 

23 сом  2% 

1.1.131. Срочное докумен. граждан КР  идентификационными картами паспорта гражданина КР 

образца 2017 года (e-ID)     (Впервые получающие граждане) (8 дней) 

       22 сом 

 2% 

1.1.132. Срочное докумен. граждан КР  идентификационными картами паспорта гражданина КР 

образца 2017 года (e-ID)     (Впервые получающие граждане) (4 дня) 

25 сом 

 2% 

1.1.133. Срочное докумен. граждан КР  идентификационными картами паспорта гражданина КР 

образца 2017 года (e-ID)     (Впервые получающие граждане) (2 дня) 

23 сом 

 2% 

1.1.134. Срочное докумен. граждан КР  идентификационными картами паспорта гражданина КР 

образца 2017 года (e-ID)   Взамен утраченного или пришедшего в негодность ( 8 дней) 

22 сом 

 2% 

1.1.135. Срочное докумен. граждан КР  идентификационными картами паспорта гражданина КР 

образца 2017 года (e-ID) Взамен утраченного или пришедшего в негодность ( 4 дня) 

25 сом 

 2% 

1.1.136. Срочное докумен. граждан КР  идентификационными картами паспорта гражданина КР 

образца 2017 года (e-ID) Взамен утраченного или пришедшего в негодность ( 2 дня) 

23 сом 

 2% 

1.1.137. Срочное докумен. граждан  КР  идентификационными картами паспорта гражданина 

КР образца 2017 года (e-ID) Перемена ФИО или национальности ( 8 дней) 

22 сом 

 2% 

1.1.138. Срочное докумен. граждан  КР  идентификационными картами паспорта гражданина 

КР образца 2017 года (e-ID) Перемена ФИО или национальности ( 4 дня) 

25 сом 

 2% 

1.1.139. Срочное докумен. граждан  КР  идентификационными картами паспорта гражданина 

КР образца 2017 года (e-ID)  Перемена ФИО или национальности ( 2 дня) 

23 сом 

 2% 

1.1.140. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта ( 

Впервые получающие граждане, обмен) (8 дней) 

25 сом 

 2% 



1.1.141. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта ( 

Впервые получающие граждане, обмен) 

19 сом 

 2% 

1.1.142. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта ( 

Впервые получающие граждане, обмен) 

21 сом 

 2% 

1.1.143. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

(безработный граждан, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ) (8 дней) 

25 сом 

 2% 

1.1.144. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

(безработный граждан, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ) 

19 сом 

 2% 

1.1.145. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

(безработный граждан, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ) 

21 сом 

 2% 

1.1.146. Срочное докумен.граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

Взамен утраченного или пришедшего в негодность. (8 дней) 

25 сом 

 2% 

1.1.147. Срочное докумен.граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

взамен утраченного или пришедшего в негодность. 

19 сом 

 2% 

1.1.148. Срочное докумен.граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

взамен утраченного или пришедшего в негодность. 

21 сом 

 2% 

1.1.149. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта при 

перемене ФИО или национальности (8 дней) 

25 сом 

 2% 

1.1.150. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта при 

перемене ФИО или национальности 

19 сом 

 2% 

1.1.151. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта при 

перемене ФИО или национальности 

21 сом 

 2% 

1.1.152. Срочное докумен. граждан КР идентификационными картами паспорта гражданина КР 

образца 2017 года (e-ID)   (Обмен, безработные граждане, этнические кыргызы 

возвращающиеся на ПМЖ)за 3 часа 

23 сом 

 2% 

1.1.153.   Срочное докумен. граждан КР идентификационными картами паспорта гражданина 

КР образца 2017 года (e-ID) (Впервые получающие граждане) за 3 часа 

23 сом 

 2% 

1.1.154. Срочное докумен. граждан КР идентификационными картами паспорта гражданина КР 

образца 2017 года (e-ID) Взамен утраченного или пришедшего в негодность за 3 часа 

23 сом 

 2% 

1.1.155. Срочное докумен. граждан КР идентификационными картами паспорта гражданина КР 

образца 2017 года (e-ID)    Перемена ФИО или национальности за 3 часа 

23 сом 

 2% 



1.1.156. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта при 

перемене ФИО и национальности за 3 часа 

23 сом 

 2% 

1.1.157. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

(безработные граждане, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ) за 3 часа 

23 сом 

 2% 

1.1.158. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

(Обмен, впервые получающие граждане) за 3 часа 

23 сом 

 2% 

1.1.159. Срочное докумен.граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

взамен утраченного или пришедшего в негодность. за 3 часа 

23 сом 

 2% 

1.1.160. Срочное докумен.граждан КР идентификационными картами паспорта гражданина КР 

образца 2017 года (e-ID) (Обмен, безработные граждане, этнические кыргызы 

возвращающиеся на ПМЖ, впервые получающие граждане, взамен утраченного или 

пришедшего в негодность, перемена ФИО и национальности) оплатившие за 8 дней 

 

23 сом 

 2% 

1.1.161. Срочное докумен.граждан КР идентификационными картами паспорта гражданина КР 

образца 2017 года (e-ID) (Обмен, безработные граждане, этнические кыргызы 

возвращающиеся на ПМЖ, впервые получающие граждане, взамен утраченного или 

пришедшего в негодность, перемена ФИО и национальности) оплатившие за 8 дней 

 

21 сом 

 2% 

1.1.162. Срочное докумен. граждан КР идентификационными картами паспорта гражданина КР 

образца 2017 года (e-ID) (Обмен, безработные граждане, этнические кыргызы 

возвращающиеся на ПМЖ, впервые получающие граждане, взамен утраченного или 

пришедшего в негодность, перемена ФИО и национальности) оплатившие за 8 дней 

 

31 сом 

 2% 

1.1.163. Срочное докумен. граждан КР идентификационными картами паспорта гражданина КР 

образца 2017 года (e-ID) (Обмен, безработные граждане, этнические кыргызы 

возвращающиеся на ПМЖ, впервые получающие граждане, взамен утраченного или 

пришедшего в негодность, перемена ФИО и национальности) оплатившие за 4 дня 

 

18 сом 

 2% 

1.1.164. Срочное докумен. граждан КР идентификационными картами паспорта гражданина КР 

образца 2017 года (e-ID) (Обмен, безработные граждане, этнические кыргызы 

возвращающиеся на ПМЖ, впервые получающие граждане, взамен утраченного или 

пришедшего в негодность, перемена ФИО и национальности) оплатившие за 4 дня 

 

28 сом 

 2% 

1.1.164. Срочное докумен. граждан КР идентификационными картами паспорта гражданина КР 

образца 2017 года (e-ID) (Обмен, безработные граждане, этнические кыргызы 

возвращающиеся на ПМЖ, впервые получающие граждане, взамен утраченного или 

пришедшего в негодность, перемена ФИО и национальности) оплатившие за 4 дня 

 

28 сом 

 2% 

1.1.165. Срочное докумен. граждан КР идентификационными картами паспорта гражданина КР 

образца 2017 года (e-ID) (Обмен, безработные граждане, этнические кыргызы 

возвращающиеся на ПМЖ, впервые получающие граждане, взамен утраченного или 

 

30 сом  2% 



пришедшего в негодность, перемена ФИО и национальности) оплатившие за 2 дня 

1.1.166. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

(Обмен, безработные граждане, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ, 

впервые получающие граждане, взамен утраченного или пришедшего в негодность, 

перемена ФИО и национальности) оплатившие за 8 дней 

 

24 сом 

 2% 

1.1.167. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

(Обмен, безработные граждане, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ, 

впервые получающие граждане, взамен утраченного или пришедшего в негодность, 

перемена ФИО и национальности) оплатившие за 8 дней 

 

26 сом 

 2% 

1.1.168. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

(Обмен, безработные граждане, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ, 

впервые получающие граждане, взамен утраченного или пришедшего в негодность, 

перемена ФИО и национальности) оплатившие за 8 дней 

 

28 сом 

 2% 

1.1.169. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

(Обмен, безработные граждане, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ, 

впервые получающие граждане, взамен утраченного или пришедшего в негодность, 

перемена ФИО и национальности) оплатившие за 4 дня 

 

22 сом 

 2% 

1.1.170. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

(Обмен, безработные граждане, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ, 

впервые получающие граждане, взамен утраченного или пришедшего в негодность, 

перемена ФИО и национальности) оплатившие за 4 дня 

 

24 сом 

 2% 

1.1.171. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта 

(Обмен, безработные граждане, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ, 

впервые получающие граждане, взамен утраченного или пришедшего в негодность, 

перемена ФИО и национальности) оплатившие за 2 дня 

 

22 сом 

 2% 

 

 

 
2. Тарифы на услуги, оказываемые физическим лицам за прием платежей в пользу ГРС при ПКР, ДРТС и ВС при ГРС при ПКР 
 

№ Наименование услуги Тариф 

в том 

числе 

НДС 

В том 

числе 

налог с 

продаж 

1. Кассовые операции 



1.1.  Прием наличных платежей в пользу ДРТС и ВС при ГРС при ПКР:       

1.1.1. Регистрация (перерегистрация) прав собственности на автомототранспортные средства, с 
выдачей правоудостоверяющих документов, государственных регистрационных знаков                                        
Сокращенно: Регистрация (перерегистрация) прав собственности на АМТС 

5 

 

2% 

1.1.2. 5%-ный сбор за регистрацию транспортных средств 20 
 

2% 

1.1.3. Административный штраф с физических лиц в пользу ДРТСиВС: 
- За выдачу бланка протокола об адм. правонарушении для  физ. лиц в пользу ДРТСиВС 
- За выдачу бланка постановления к протоколу об адм. правонарушении для юр.и физ.лиц. в 
пользу ДРТСиВС 10,5 

 
2% 

1.1.4. Административный штраф с юридических лиц в пользу ДРТСиВС: 
- За выдачу бланка протокола об адм. правонарушении для юр. лиц в пользу ДРТСиВС 
- За выдачу бланка постановления к протоколу об адм. правонарушении для юр.лиц. в пользу 
ДРТСиВС 
 

15,5 

 

2% 

1.1.5. 1%-ный сбор за регистрацию транспортных средств 
 

15 

 

2% 

СТМ (специальные – технологические машины) 

1.1.6. Регистрация (перерегистрация) прав собственности на трактора, тракторные прицепы, 
самоходные технологические машины, стационарные технологические установки с 
двигателями внутреннего сгорания (кроме тех. устройств, применяемых в опасных 
производственных объектах) с выдачей правоудостоверяющих документов, государственных 
регистрационных знаков  
Сокращенно: Регистрация (перерегистрация) прав собственности на СТМ 

10 

 

2% 

1.1.7. 
За выдачу, замену государственного регистрационного знака (1 шт.) 

10 

 

2% 

1.1.8. 
За выдачу, замену бланка  тех. паспорта техники 

3 

 

2% 

1.1.9. 
За выдачу, замену бланка  тех. паспорта машин и оборудования 

3  2% 

1.1.10. 
За выдачу, замену бланка технического талона техники 

2  2% 

1.1.11. 
Подтверждение сведений о транспортных средствах и водительских удостоверениях (справка) 

5  2% 

1.1.12. Выдача удостоверения тракториста-машиниста на право управления самоходными 
технологическими машинами 
Сокращенно: Регистрация (перерегистрация) удостоверения тракториста-машиниста 

10  2% 

1.1.13. 
За выдачу, замену бланка удостоверения тракториста-машиниста 

3  2% 

1.1.14. Выдача водительского удостоверения  на право управления транспортными средствами.                              
Сокращенно: Регистрация (перерегистрация) водительского удостоверения 

10  2% 

1.1.15. 
Подтверждение сведений о транспортных средствах и водительских удостоверениях (справка) 

5  2% 

 

 



3. Тарифы на услуги, оказываемые физическим лицам за прием платежей в пользу ГУ СЦИУ 

№ Наименование услуги Тариф 

в том 

числе 

НДС 

В том 

числе 

налог с 

продаж 

1. Кассовые операции 

1.1.  Прием наличных платежей в пользу ГУ СЦИУ:       

1.1.1. 
Формирование информационной базы данных по ВУ 

10  

 

2% 

1.1.2. Формирование информационной базы данных о владельце транспортного средства 10 
 

2% 

1.1.3. Обеспечение государственными регистрационными номерными знаками на транспортное 
средства, комплект 10 

 
2% 

1.1.4. Обеспечение дипломатическими государственными номерными знаками на транспортное 
средства, комплект 

20 

 

2% 

1.1.5. Обеспечение снятия с учета транспортного средства без выезда в регион по месту учета 
транспортного средства с использованием услуги связи 
 

10 

 

2% 

1.1.6. Подтверждение сведений о транспортных средствах и водительских удостоверениях 5  2% 

 

 

 


