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Табигый жана уруксат берилген монополиеттерчойросуне кирген ишти жургузген
ишкердик субьекттери учун, ошондой эле азыркы мыйзамдаргаылайык мамлекет женго
салган ишкердик субьекггерининиши учун текшеруу барагы.
Текшеруунудайындаган орган
Текшерилуучусубьекттин аталышы
ИНН

Мамлекеттик кайра

каттоо/ юридикалык жакты

кайра

каттоо

жонунде

куболук

Дареги:

Телефон/ факс:

Электрондук почтанын дареги:

Максат- монополияга каршы (атаандаш) мыйзамды, Кыргыз Республикасынын
бкметунун 2003-жылдын

17-

июлундагы №

445

Токтому менен бекитилген "Мамлекет

женге салган чарбакер субьекттердин товарларына (жумуштар, кызматтар) бааларды

(тарифтерди) тузуу тартиби женундо" Жобонун талаптарын жана "Керектеечулердун
укугун коргоо женундо" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын сакталышыиа контроль

(талдоо) жургузуу.

№ к/с

Текшерууну

жургузууде

карал

чыгууга тиешелуу

болгон

суроолор

1

Финансы-

чарба ишин

регламенттештирген мыйзам жана

ченемдик актылар

2

Чарбакер субьекттин уюштуруу- укуктук формасы

3

Текшерилген

аралыкта

техника-

экономикалык

(каржы)

керсеткучтерун талдоо

4

Нагыз тузулген чыгымдарга киргизилген чыгашаларды тузуу
жана

негиздуулугун

товарлардын

талдоо

(жумуштар,

жана

текшерилген

кызматтар)

нагыз

аралыкта

ездук

наркын

аныктоо

5

Товарларга

(жумуштарга,

кызматтарга)

бааларды

ооба

жок

.*

'- *

(тарифтерди) аныктоо тартибинин "Мамлекет женге салган
чарбакер субьекттердин товарларына (жумуштар, кызматтар)
бааларды (тарифтерди) тузуу тартиби женунде" Жобого
ылайыктуулугу

6

Товарларга
баалардын
аныктоо

(жумуштарга,
(тарифтердин)

максатыида

кызматтарга) макулдашылган
экономикалык негиздуулугун

макулдашууда

керсетулген

эсептее

материалдарыпын аныктыгыпа талдоо

7

Суммалык, сандык керсеткучте жана керектеечулердун тобу
боюнча монополияга каршы орган менен макулдашылган
бааларды (тарифтерди) колдонууну талдоо

8

"Табигый жана уруксат берилген монополиялар женунде"
Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6,7,8 -беренелерин
сактоо предметин талдоо

9
10

"Атаандаштык
женунде"
Кыргыз
Республикасынын
Мыйзамынын 6-12- беренелерин сактоо предметин талдоо
"Керектеечулердун укугун
коргоо
женунде" Кыргыз
Республикасынын
Мыйзамынын
талаптарын
сактоо
предметине кызматтарды керсетууге келишимдердиталдоо

11

Устемдук абалды, монополияга каршы макулдашууну, кара
ниет

атаандаштыкты

кыянаттык

менен

пайдалануу

предметине келишимдерди талдоо

12

Женге салынган товарлардын (жумуштар, кызматтар) ар бир
туру боюнча жана бутундей башка иш боюнча кирешелердин,
чыгымдардын жана тиешелуу болгон активдердин езунче
эсеби жургузулушун

13

Ыйгарым укуктуу органдар менен макулдашылган типтуу
келишимдерге

ылайык

берилген

женге

салынуучу

товарлардын (жумуштар, кызматтар) ар бир туруне, ошондой

эле башка керсетулген женге салынуучу товарлардын
(жумуштар, кызматтар) жыйындысы учун керектеечулер
менен келишимдер тузулгендугу

14

Мурдагы текшерууде табылган мыйзам
бузууларга кабыл
алынган чараларды

боюнча

изилдее

тартип

жана

чагылдыруу, эгерде мындай орун алган болсо

Жогоруда керсетулген суроолорго текшеруу (талдоо) еткуруунун журушунде

фактыларды тапкан учурда бул иш-аракеттерди (иш-аракетсиздикти)тастыктаган бардык
документтердинтиркемеси менен актыда чагылдыруу керек.

Текшеруунун жыйынтыгын актынын бир

нускасын ишкердик субьекттинин

жетекчисине тапшыруу менен керектуу матери алдардьш тиркемеси бар акт (эки нускада)

менен жол-жоболоштурулсун.
Мамлекеттиккызматтагы жак:

кызматы

колу
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