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Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо миннстрлшшиш  
Оруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык- 

эпидемиологиялык кеземолдоо департамент»! тарабынан корсотулуучу 
акы телонуучу мамлекеттик кызматтардын тарифтеринин кошумча 

прейскуранты!! макулдашуу женунде

Кыргыз Республикасынын Окметунун 2013 - жылдын 17 - майындагы 
№271 токтому менен бекитилген Кыргыз республикасынын Окметуне 
караштуу Монополияга карты  женге салуу мамлекеттик агенттиги 
женундегу Жобонун, Кыргыз Республикасынын Окметунун 2012-жылдын 
10-февралындагы №85 “Мамлекеттик органдары, алардын тузумдук 
белумчелеру жана ведомстволук мекемелери керсетуучу мамлекеттик 
кызмат керсетуулердун бирдиктуу реестрин (тизмегин) бекитуу женундегу” 
токтомунун негизинде жана Кыргыз Республикасынын вкметунун 2000- 
жылдын 26-октябрындагы №637 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик 
жана муниципалдык кызматтарды к о р с е т у  (иштерди) учун акы толоенун 
олчемун аныктоо” тартибине ылайык, бунрук кылам:

1. Кыргыз Республикасынын Саламаггык сактоо министрлигинин 
Оруларды алдын алуу жана мамлекеггик санитардык-эпидемиологиялык 
кезомелдоо департамента тарабынан корсотулуучу акы телонуучу 
мамлекеттик кызматтардын тарифтеринин кошумча прейскуранты (мындан 
ары -  Прейскурант) берилген материалдардын негизинде, тиркемеге ылайык 
макулдашылсын.

2. Берилген маалыматтардын толуктугу жана аныктыгы учун 
жоопкерчилик Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо 
министрлигинин Оруларды алдын алуу жана мамлекепик санитардык- 
эпидемиологиялык кезомелдоо департаментинин жетекчилигине жуктелсун.
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3. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин 
Оруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык 
кеземелдее департамента:

- Прейскурантты белгиленген таритипте бекитсин жана Кыргыз 
Республикасынын вкметуне караштуу Монополияга карты  женге салуу 
мамлекеттик агенттигине берсин;

- мамлекеттик жана расмий тилдердеги Прейскурантты керекгеечулер 
учун керунуктуу жерге жайгаштырсын.

4. Прейскурант бекитилген кунден тартып кучуне кирет.

5. Женго салынуучу чейрелер башкармалыгы (Маматоморов):
- бул буйруктун мамлекеттик жана расмий тилдердеги биринчи 

нускасын адамдык ресурстарды башкаруу жана иш кагаздарын жургузуу 
белумуне сактоого еткеруп берсин;

- бул буйруктун мамлекеттик жана расмий тилдердеги экинчи 
нускасын Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин 
Оруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык 
кеземелдее департаментине жиберсин;

- бекитилген Прейскурантты Кыргыз Республикасынын Экметуне 
караштуу Монополияга карты  женге салуу мамлекеттик агенттигинин 
расмий сайтына жайгаштырсын.

6. Бул буйруктун аткарылышын контролдоону езумде калтырам.
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Департаментииин акы толонуучу кызмат корсотуу боюнча прейскуранты
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Арыздар жана келишимдер боюнча 
инфекциялардын диагностикасы учун 
бейтаптардан алынган клиникалык 
матерналдарды мнкробиологиялык изилдеелор

1.1. ПЦР-методу менен Covid-19 оорусунун 
лабораториялык диагностикасы (сапаттуу 
аныктоо)

из. бирдиги 1574
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