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А В Т О Р Д О Н  

Айдоочу болуу – бул өтө жоопкерчиликтүү кесип. Биринчиден, өз 

өмүрүң, айдап бара жаткан автомобилдин ичиндеги жүргүнчүлөр: ата-энең, 

бир туугандар, дегеле сүйгөн кишилериңдин жана башка жол кыймылынын 

катышуучуларынын өмүрлөрүнө жооп берүүгө туура келет. Экинчиден, 

материалдык жоопкерчилик жүктөлөт эгер жол кыймыл эрежелерин бузса, 

башка транспорт каражаттарына, жол инфраструктурасына зыян келтирсе. 

Бул жоопкерчиликтер транспорт каражатына олтуруп, айдап баштаганда 

күчүнө кирет. Транспорт каражатын башкаруудан пайда алып келүү үчүн 

дайыма эрежелерди сактап, билимди, акырындан тажрыйба топтоп, өзгөчө 

шашпай айдоо зарыл. Анткени шашкандан улам жол эрежелерин бузуп, 

көбүнчө жол кырсыктарына кабылат эмеспи. Кечигип келген жакшыбы же 

такыр келбей же бул дүйнөдөн жок болуп кеткен жакшыбы? 2016-жылы 180 

өлкөдөн алынган маалымат боюнча, жол кырсыгынан 1,25 миллионго жакын 

адам каза болгон. Ал эми 10 миллионго жакыны жол кырсыгынан алган 

жаракатынын  

майып же орукчан болуп калышкан. Бул кырсыктарынын 80 пайызы жол 

эрежелерин бузуп сактабагандыктан келип чыккан. Жол кыймылынын 

эрежелери жөн жерден жазылып калган эмес. Жол кыймылынын 

катышуучуларынын өлүмү же майып болушу жана башка жагдайлардан 

улам келип чыккан. Ошентип жол кырсыктарына башка айдоочулар 

кетирген каталарды кайталабасын деп жол кыймыл эрежелери жазылып 

калган. Бирок, кээ бир айдоочулар жазылган эрежелерге терең ойлонбой жол 

эрежелерин бузуп келишет. Ар бир айдоочу Эреженин бардык талаптарын 

эч кыйшаюсуз күнүгө аткарып турса – жол коопсуздугуна  өзүнүн салымын 

кошуп, Кыргызстан өнүгүү жолундагы келечегине өбөлгө түзөт эле.  

Жол кыймылынын эрежелери жөнүндө кыргыз тилинде кызыктуу 

сүрөттөрү, айыптары, суроолору, тесттери, эреженин толук кандуу 

түшүндүрмөсү, жакшы жеткиликтүү жөнөкөй жалпак тил менен жазылган 

окуу курал жок болгондугуна байланыштуу ушул кармап жаткан окуу 

куралды жазууну чечтим. “Эне тилсиз эл - улут болбогон, мамлекеттик 

тилсиз - мамлекет жоголгон” дегендей кыргыз тилин байытуу экинчи 

максаттардын бири болду. Алдыңыздардагы окуу курал эмгегимдин 

жыйынтыгы. 

Келгиле урматтуу айдоочулар жол коопсуздугу үчүн дайыма жол 

эрежелерин сактайлы! 
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К И Р И Ш  С Ө З  

Жол кыймылынын эрежелери  пайда болуу тарыхына кайрылсак  б. з. ч. 

III кылымдагы Байыркы Римде Гай Юлий Цезарь бир жактуу кыймылды 

киргизген эске албаганда, 1886-жылы Карл Бенц ойлоп тапкан азыркы 

бензин менен жүргөн автомобилдердей  үч дөңгөлөктү автомобили жолго 

айдап чыккан күндөн баштап  жол кыймыл эрежелери жазылып баштаган 

деп айтсак жаңылышпаймын. Эң биринчи эрежелер атты үркүтпө деген 

сыяктуу эрежелер жазылып баштаган. Биз билебиз ошол мезгилдеги 

пайдаланып келген транспорт каражаттары ат, жүк ташууга ат араба, ал эми 

эл ташууга бир нече аттары менен чиркелген атайын жабык отургучтары бар 

унаа каражатын билебиз. Өзгөчө машине куруу күч алаганда, жана жол 

кырсыктары катталганда жол кыймылынын катышуучуларынын ортосунда 

тартипти орнотуу жол кыймыл эрежелерин түзүү зарыл болгон. Жол 

кырсыктарын жою жана бир системага келтирүү максатында биринчи 

аракети 1949-жылы Женева шаарында экинчи аракети толуктап 

өзгөртүлөрдү киргизип 1968-жылы Вена шаарында эл аралык жол кыймылы 

жөнүндөгү жана жол белгилери жана сигналдар жөнүндөгү конвенциялары 

кабыл алынган. Бирок тилеке каршы кээ бир айдоочулардын эрежелерди 

аткарбагандыктан жол кырсыктары болуп келе жатат. 

Азыркы учурда коопсуз шаар алкагында жол кыймыл коопсуздугун 

камсыз кылуу, жол кырсыктарынан каза болгондордун санын азайтуу, 

максатында жол эрежелеринин талаптарын аткарбагандарга 2019-жылдын 1- 

январынын жаңы кодекстер күчүнө кирип жол эрежелеринин бузгандыгы 

үчүн айып пулдардын санын бир топ эле көтөрүлдү. Кайра толуктап 2019-

жылдын 21-февралынын № 29 номери менен кодекстерге өзгөртүү 

киргизилип жолдорго видео байкоо камералары орнотулуп, жолдогу тартип 

бузгандарга чара көрүлдү.  

Келгиле Урматтуу айдоочулар жана ушундай кесиптин болочок ээлери, 

ошондой эле курсанттар жолдо кыймыл эрежелерин  тагыраак билип терең 

маани-маңызын түшүнүп, жол кырсыктарынан алыс бололу! 
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I   Б Ө Л Ү М  

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  

ЖОЛ КЫЙМЫЛЫНЫН ЭРЕЖЕЛЕРИ 

(1999-жылдын 1-сентябрынан баштап ишке кирген. КР 

Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы №136, 2012-жылдын 28-

майындагы №329, 2012-жылдын 27-сентябрындагы №656, 2015-

жылдын 20-октябрындагы №714, 2016-жылдын 16-январындагы №9 

токтомдорунун  

редакцияларына ылайык). 

Жол кыймылынын бардык катышуучуларына арналган эрежелер. 

Эл аралык Концепциялардын жол кыймылы жана жол белгилери 

менен сигналдары жөнүндөгү нормаларын, мамлекеттик 

стандарттардын талаптарын эске алуу менен Кыргыз 

Республикасынын аймагында жол кыймылын жөнгө салуучу негизги 

документ. 

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР 

1.1. Кыргыз Республикасынын Жол кыймылынын эрежелери 

(мындан ары Эрежелер) айрыкча мүнөздүү жол кырдаалдарында көп 

жылдык практиканын негизинде иштелип чыккан жол кыймылына  

катышуучулардын жүрүм-турумдарынын комплекстүү 

чагылдырылышы. 

Эрежелердин максаты – кургак жердеги транспорт жана жол 

кыймылынын башка катышуучулары жолдорду пайдалануусунун 

бирдей тартибин белгилөө. 

Эрежелердин негизин төмөнкүдөй укуктар түзөт: 

 адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна укук; 

 жолдордун комплекси, транспорт каражаттары жана 

материалдык баалуулуктардын сакталышына укук; 

 мамлекеттин экологиялык коопсуздугун камсыздоого укук; 

 жол кыймылынын катышуучулардын Эрежелерди сакташын 

текшерүү укугу. 

Бул Эрежелер жол кыймылынын бирдей тартибин, анын 

катышуучуларынын жана ички иштер органдарынын Кыргыз 
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Республикасынын бүткүл аймагында жол кыймылынын коопсуздугун 

камсыздоо жагында атайын текшерүүчү, көзөмөлдөөчү жана уруксат 

берүүчү функцияларды аткарган ыйгарым укуктуу кызматкерлеринин 

өз ара мамилелерин белгилейт. Жол кыймылына тиешелүү башка 

нормативдик укуктук актылар ушул Эрежелердин талаптарына 

негизделүүгө жана аларга каршы келбөөгө тийиш. 

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы №136 токтомунун 

редакциясына ылайык) 
 

1.2. Эрежелерде төмөнкүдөй негизги түшүнүктөр жана 

терминдер пайдаланылат: 

“Авариядан сактануучу бурулуш”  ̶  тик ылдый түшкөндө 

транспорт каражаттын тормоздук түзүлүштөрү иштебей калган 

учурда  

жүрүүгө тоскоолдук (өйдөлүш) жаратуу менен транспорт каражатты 

мажбурлап токтотууга арналган, бети жумшак материал (кум, шагыл) 

менен капталган, жолдон чыга берме туюк участок (1-сүрөт). 
 

 
 

“Авариялык кырдаал”  ̶  жол кыймылы учурунда жол кый-

мылы-на катышуучулардын аракеттери же аракетсиздиги жол-

транспорт кырсыгы болуу коркунучун жараткан кырдаал (2-сүрөт). 
 

 

1-сҥрөт. 

2-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
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“Автобус”  ̶  (“автомобиль обнимус” деген сөздүн кыскартылып 

айтылышы. Лат. тилинен келип omnibus – баары үчүн, башкача 

айтканда “Баары үчүн автомобиль” – деп которулат.) Айдоочуну эске 

албаганда жүргүнчүлөрдүн саны тогуздан көп жүргүнчүлөрдү 

ташууга арналган көп орундуу механикалык транспорт каражатын 

айтабыз (3, 4-сүрөт) [27]. 
 

 
 

“Автомагистраль”  ̶ автотранспорт каражаттардын ылдам 

жүрүшү үчүн арналган, ар бир багыт үчүн экиден кем эмес жүрүү 

тилкеси бар, бири-биринен бөлүүчү тилке менен (ал жок болсо – 

жолдун тосмосу менен) ажыратылган, башка жолдор менен, темир 

жол же трамвай жолдор, жөө адамдар үчүн же велосипед үчүн 

жолдор менен бир деңгээлде кесилишпеген, 5.1 белги менен 

белгиленген, өткөрүүгө жарактуулугу жогорку жол (5-сүрөт). 
 

 

3-сҥрөт. 4-сҥрөт. 

5-сҥрөт. 
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“Автопоезд”  ̶  чиркегич (чиркегичтер) чиркелген механикалык 

транспорт каражаты (6, 7-сүрөт). 
 

   
 

“Ажыратуучу тилке”  ̶  жолдун конструкциясынын бөлүнгөн 

элементи, ал чектеш карама-каршы жүрүүчү бөлүктөрдү ажыратып 

турат жана ал рельс менен жүрбөгөн транспорт каражаттары менен  

жөө адамдардын кыймылы жана токтоп туруу үчүн арналган эмес  

(8-сүрөт). 
 

 
 

“Айдоочу” – кандайдыр бир транспортту башкарган адам, жүк 

жүктөлүүчү, мине турган жана башка малды айдап бараткан адам.  

Айдоону үйрөтүп жаткан адам да айдоочуга теңештирилет (9-сүрөт). 
 

 

6-сҥрөт. 7-сҥрөт. 

8-сҥрөт. 

9-сҥрөт. 
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“Айдоочунун чарчашы”  ̶  транспорт каражатын башкаруу 

убагындагы иштин натыйжасында көңүл коюунун азайышынан, 

кыймыл-аракеттин координациясы бузулушунан, уйку басуудан 

көрүнгөн организмдин физиологиялык абалы (10, 11-сүрөт). 
 

      
 

“Араба (чана)”  ̶  жаныбарлар чегилип кыймылга келүүчү транс-

порт каражаты (12, 13-сүрөт). 
 

 
 

“Аргасыздан токтоо”  ̶  транспорт каражатынын техникалык  

жактан бузулушунан же ташылып бараткан жүк келтирген корку- 

нучтан, айдоочунун (жүргүнчүнүн) абалынын начарлоосунан же 

жолдо тоскоолдук пайда болушунан улам кыймылдын токтотулушу 

(14, 15-сүрөт). 
 

 

10-сҥрөт. 11-сҥрөт. 

12-сҥрөт. 13-сҥрөт. 

14-сҥрөт. 

15-сҥрөт. 
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“Артыкчылык (приоритет)”  ̶  жол кыймылынын башка 

катышуучуларына караганда белгиленген багытта биринчи кезекте 

өтүү укугу (16-сүрөт). 
 

 
 

“Ашып өтҥҥ”  ̶  жүрүп бараткан бир же бир нече транспорт 

каражатты башка транспорт каражаттын ээлеген тилкесинен чыгуу 

менен, анын ичинде утурлаш (утурлаш деген сөз – каршы тилкеге 

чыгып жүрүү дегенди түшүндүрөт) тилкеге чыгуу менен кууп өтүшү 

(17-сүрөт). 
 

 
 

"Башка катарга өтҥҥ" ̶  бараткан багытты өзгөртпөстөн ээлеп 

турган тилкеден же катардан чыгуу (18, 19-сүрөт). 
 

  

16-сҥрөт. 

17-сҥрөт. 

18-сҥрөт. 19-сҥрөт. 
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“Велосипед”  ̶  майыптар коляскаларынан тышкары эки же андан 

ашык дөңгөлөгү бар жана анда отурган адамдын кара күчү менен 

кыймылга келүүчү транспорт каражаты (20, 21-сүрөт). 
 

  
 

“Депо”  ̶  (фран. сөзүнөн келген dépôt – кампа, сактагыч жай деп 

которулат) кыймылдуу бөлүктү оңдоо жана техникалык тейлөөсүн 

пайдалануусун камсыз кылган ишкана (темир жол вагондор, 

локомотивдер, автобустар, троллейбустар, трамвайлар ж. б.).  

Шаардык жер үстүндөгү транспорт каражаттарына таандык болуп, 

мындай ишканалар азыркы учурда көбүнчө парк деп аталат Мисалы: 

троллейбус паркы, автобус паркы (22, 23-сүрөт) [27]. 
 

    
 

"Жанаша аймак" ̶  түздөн-түз жол боюнда жайгашкан жана 

транспорт каражаттары кесип өтүшүнө арналбаган аймак (короолор, 

турак-жай массивдери, автомобиль токтоп туруучу жай, 

автомобилге май куюучу станция (АЗС), ишканалар жана башкалар) 

(24, 25, 26, 27-сүрөт). 
 

    

20-сҥрөт. 21-сҥрөт. 

22-сҥрөт. 23-сҥрөт. 

24-сҥрөт. 25-сҥрөт. 
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“Жарыкты чагылдыргыч”  ̶  жарык нурларды чагылдыргыч, ал 

тийген жарыктын нурларын келген багытын карай чагылдырганы  

менен айырмаланат (28-сүрөт). 
 

 
 

“Жасалма курулмалар”  ̶  жолдор дарыялар, жарлар, тоо 

кыркалары, жолдор жана башка тоскоолдуктар менен кесилишкенде 

жасалчу, кардан, таш кулоолордон тосуучу курулмалар. Автомобиль 

жолдорундагы негизги жасалма курулмалар: көпүрөлөр, кабат 

жолдор, тоннелдер, эстакадалар, түтүктөр, сууну агызуучу 

түзүлүштөр, галереялар, тирөөч дубалдар ж. б. (29-сүрөт). 
 

 

26-сҥрөт. 

27-сҥрөт. 

28-сҥрөт. 

29-сҥрөт. 
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“Жеңил автомобиль”  ̶  (грек тилинен αὐτός – өзү жана 

лат. тилинен mobilis — кыймылдуу, күлүк дегенди түшүндүрөт) 

уруксат берилген салмагы 3500 (үч миң беш жүз) кг ашпаган, 

айдоочунун орундугунан тышкары отуруучу орундардын саны 

сегизден ашпаган, конструкциясы жана жабдылышы боюнча зарыл 

ыңгайды жана коопсуздукту камсыздоо менен жүргүнчүлөрдү жана 

алардын жүктөрүн ташууга арналган транспорт каражаты (30, 31-

сүрөт) [27]. 
 

    
 

"Жол"  ̶  ылайыкташтырылган же ыңгайлаштырылган жана 

транспорт каражатынын кыймылы үчүн пайдаланылуучу жер тилкеси 

же жасалма курулуштун үстүнкү бети. Жол өзүнө бир же бир нече  

жүрүүчү бөлүктөрдү, ошондой эле трамвай жолдорун, жөө адамдар  

басуучу жолду, жол жээгин жана тилкелер болгон учурда аларды  

бөлүштүрүүчү сызыктарды камтыйт (32, 33-сүрөт). 
 

 
 

 

30-сҥрөт. 31-сҥрөт. 

32-сҥрөт. 

33-сҥрөт. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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“Жол берҥҥ (тоскоолдук түзбөө)”  ̶  эгерде кайсы бир жол 

кыймылынын катышуучусунун кыймылды баштоого, улантууга же 

кыймыл багытын өзгөртүүгө болгон аракеттери ага караганда 

салыштырмалуу артыкчылыгы бар башка жол кыймылынын 

катышуучуларынын кыймыл багытын же ылдамдыгын өзгөртүүгө 

мажбурлай турган болсо, ал жол кыймылынын катышуучусуна 

жогорудагыдай аракеттерди жасоого болбой тургандыгын 

билдирүүчү талап (34-сүрөт). 
 

 
 

“Жол кыймылы”  ̶  жолдордун бетинде транспорт 

каражаттарынын жардамы менен же аларсыз адамдарды жана 

жүктөрдү ташуу процессинде болуучу коомдук мамилелердин 

жыйындысы (35-сүрөт). 
 

 
 

“Жол кыймылын уюштуруу”  ̶  жолдордогу кыймылды 

башкаруу боюнча уюштуруучу-техникалык жана тескөөчү иш 

чаралардын комплекси (36-сүрөт). 
 

 

34-сҥрөт. 

35-сҥрөт. 

36-сҥрөт. 
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“Жол кыймылынын катышуучусу”  ̶  айдоочу, жѳѳ адам, 

транспорт каражаттын жүргүнчүсү, малды айдоочу катары 

кыймылдын процессине түздөн-түз катышкан адам (37-сүрөт). 
 

 
 

"Жол кыймылынын коопсуздугу"  ̶  (38, 39-сүрөт) жол 

кыймылына катышуучулардын жана мамлекеттин жол-транспорт 

кырсыктарынан жана алардын кесепеттеринен коргонуу даражасын 

чагылдыруучу жол кыймылынын абалы.  
 

 
 

“Жолдогу кырдаал”  ̶  (40, 41-сүрөт) жолдун шарттары, жолдун 

тийиштүү участогунда тоскоолдуктардын болушу, жол кыймылынын 

ургаалдуулугу жана уюштурулуш деңгээли (жол бетиндеги 

чийиндердин, жол белгилеринин, жолдук жабдуулардын, 

светофорлордун болушу жана алардын абалы) менен мүнөздөлүүчү 

факторлордун жыйындысы, айдоочу ылдамдыкты, жүрүү тилкесин 

жана транспорт каражаттын башкаруу ыкмасын тандоодо ушуларды 

эске алууга тийиш. 
  

    

37-сҥрөт. 

38-сҥрөт. 39-сҥрөт. 

40-сҥрөт. 41-сҥрөт. 
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“Жолдордун кесилиши”  ̶ автомобилдик жолдордун тоому 

(―Тоом‖ деген сөз ―Түйүнчөк‖ – деп түшүнсөк болот), анда бири- 

бирине кошулган жолдор үзүлүп калбайт жана алардын ар бири 

боюнча аралап өтүү мүмкүндүгү бар (42-сүрөт). 
 

 
 

“Жол жээги”  ̶  жолдун жүрүүчү бөлүккө туташ, аны менен бир 

деңгээлдеги, бетинин капталышы боюнча айырмаланган же 1.1. 

чийин менен бөлүнгөн элементи. Жол жээги транспорт каражаттарын 

токтоого жана токтоп турууга, жөө адамдардын, мопеддердин, 

велосипеддердин (тротуарлар, велосипед жолдору жок же алар 

боюнча жүрүү мүмкүн эмес болгон учурда), арабалар (чаналар) 

жүрүшү үчүн пайдаланылышы мүмкүн (43-сүрөт). 
 

 

42-сҥрөт. 

43-сҥрөт. 
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“Жол-транспорт кырсыгы”  ̶  транспорт каражатынын жол 

кыймылынын процессинде жана анын катышуусу менен келип 

чыккан, адамдардын өлүмүнө же жарадар болушуна, транспорт 

каражатынын, жүктүн, курулуштун бузулушуна же материалдык 

зыянга алып келген окуя (44-сүрөт).  
 

 
 

“Жөнгө салуучу”  ̶  тиешелүү күбөлүгү жана кийими (формалык 

кийими же айырмалоочу белгиси – колуна оролгон чүпүрөгү, жезли, 

кызыл сигналы же жарык чыгаргычы бар дискасы, кызыл фонары 

же желекчеси) бар ички иштер органынын, аскер 

автоинспекциясынын, жол-эксплуатациялоо кызматынын 

кызматкери, темир жол өткөөлүндөгү, сал өткөөлүндөгү кезметчи, 

кошуундун адамы, ички иштер органынын штаттан тышкаркы 

кызматкери (45-сүрөт). 
 

 
 

“Жөө адам”  ̶  транспорт каражатында болбогон жана анда иш 

жүргүзбөгөн адам. Майыптардын кыймылдаткычы жок коляскасында 

бараткандар, велосипедди, мопедди, мотоциклди жетелегендер, чана-

ны, арабаны, балдардын же майыптардын коляскасын сүйрөгөн 

адамдар жөө адамдарга теңештирилет (46-сүрөт). 
 

 

44-сҥрөт. 

45-сҥрөт. 

46-сҥрөт. 
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“Жөө адам өткөөлҥ”  ̶  5.16.1, 5.16.2 белгилери жана (же) 1.14.1–

1.14.3 чийини менен белгиленген жана жөө адамдар жолдон өтүшү 

айырмаланып көрсөтүлгөн жол бөлүгү. 
 

      

Чийин жок болгон учурда жѳѳ адамдын өткөөлүнүн туурасы  

5.16.1 жана 5.16.2 белгилеринин ортосундагы аралык менен 

аныкталат (47, 48-сүрөт). 

 

“Жҥк ташуучу автомобиль” – конструкциясы жана 

жабдылышы боюнча жүктөрдү ташууга арналган автомобиль (49, 50-

сүрөт).  
 

    
 

“Жҥргҥнчҥ”  ̶  транспорт каражатындагы айдоочудан башка 

адам, ошондой эле транспорт каражатына кирген (отурган) же 

транспорт каражатынан чыгып (түшүп) жаткан адам (51, 52-сүрөт). 
 

    

47-сҥрөт. 48-сҥрөт. 

49-сҥрөт. 50-сҥрөт. 

51-сҥрөт. 52-сҥрөт. 
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"Жҥрҥҥгө тоскоол" ̶  жүрүүчү бөлүктүн ошол тилкеси же жол-

дун бүткүл бети боюнча андан ары жүрүүнү кыйындаткан же такыр 

мүмкүндүк бербеген ар кандай материалдык объект (53, 54-сүрөт). 
 

    
 

“Жҥрҥҥдөгҥ коркунуч”  ̶  жол кыймылынын процессинде пайда 

болуп, ошол багытта ошол ылдамдык менен жүрүүнү андан ары 

улантуу жол-транспорт кырсыгы чыгышына опурталдуу болгон 

кырдаал (55, 56-сүрөт). 
 

    
 

"Жҥрҥҥчҥ бөлҥк"  ̶  рельсте жүрбөөчү транспорт каражаттар  

жүрүшү үчүн арналган жолдун бөлүгү (57, 58-сүрөт). 
 

    
 

1- 1' – Жүрүүчү бөлүк 

2 – Тротуар же жол жээги 

3 – Ажыратуучу тилке 

4 – Трамвай жолу 
 

 “Жҥрҥҥчҥ бөлҥктөгҥ четки абал”  ̶  транспорт каражаттын 

жүрүүчү бөлүктүн четинен жүрүүчү бөлүктүн ортосуна же бөлүүчү 

тилкеге карата абалы, бул удаалаш бараткан транспорт каражатка 

(анын ичинде эки дөңгөлөктүү транспорт каражатка) жүрүүчү 

53-сҥрөт. 54-сҥрөт. 

55-сҥрөт. 56-сҥрөт. 

57-сҥрөт. 58-сҥрөт. 
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бөлүктүн четине, жүрүүчү бөлүктүн ортосуна же бөлүүчү тилкеге 

андан да жакыныраак жүрүүгө мүмкүндүк бербейт (59, 60-сүрөт). 
 

  
 

“Калктуу конуш”  ̶  курулуштары бар аймак, ага кире 

беришиндеги жана андан чыккан жолдор 5.22–5.25 белгилери менен 

көрсөтүлгѳн. 
 

 
 

“Кесилиш”  ̶  жолдор бир деңгээлде кесилишкен, кошулган же 

айрылышкан, элестетип боолголонгон сызыктар менен чектелип, 

жолдордун кесилишинин борборунан кыйла алыс турган карама-

каршы жактарда жайгашкан, бурулуштардын башталыштарын 

бириктирип турган жол кесилиши. Жол боюндагы аймактардан 

кошулган жолдор кесилиш деп аталбайт (61, 62-сүрөт). 
 

    
 

а – кесилиштин чек арасы.  

1 – кесилиште жүрүүчү бөлүктөрдүн кесип өтүүсү (63, 64-сүрөт). 
 

    

59-сҥрөт. 60-сҥрөт. 

61-сҥрөт. 62-сҥрөт. 

63-сҥрөт. 64-сҥрөт. 
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б – ажыратуучу тилке жолду эки жүрүүчү бөлүккө бөлгөндүктөн, 

кесилиштеги 1 жана 2  жүрүүчү бөлүктөрдүн  кесип өтүүсү болуп 

эсептелет (65, 66-сүрөт).  
 

    
 

“Коопсуз дистанция”  ̶  ошол эле тилкеде алдыда бараткан 

транспорт каражатына чейинки, ал капыстан тормоз берген же 

токтогон учурда, артта келаткан транспорт каражаттын айдоочусуна 

капыстан катуу тормоз бербестен, сүзүшүүнү болтурбоого мүмкүндүк 

берчү аралык (67, 68-сүрөт).  
 

 
 

 

65-сҥрөт. 66-сҥрөт. 

67-сҥрөт. 

68-сҥрөт. 
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“Коопсуз интервал”  ̶  жүрүп бараткан транспорт 

каражаттарынын же алар менен башка объекттердин капталдарынын 

арасындагы, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоочу аралык 

(69-сүрөт). 
 

 
 

“Коопсуз ылдамдык” ̶ айдоочу транспорт каражатын коопсуз 

башкарууга жана конкреттүү жол шарттарында анын кыймылын 

контролдоого мүмкүндүк алуучу ылдамдык (70, 71-сүрөт). 
 

    
 

“Коопсуздук куру”  ̶  жол-транспорт кырсыгында айдоочуну 

жана жүргүнчүлөрдү транспорт каражатынын ичиндеги өз 

орундарында кармоого арналган ийкемдүү тасма (72, 73-сүрөт). 
 

       

69-сҥрөт. 

70-сҥрөт. 71-сҥрөт. 

72-сҥрөт. 73-сҥрөт. 
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“Короо аймагы”  ̶  (74-сүрөт). жашап жаткан адамдардын жалпы 

пайдаланууда турган, периметри турак жай имараттар, курулуштар, 

курулмалар же тосмолор  менен чектелген аймак.  
 

 
 

“Көпҥрө”  ̶  (75-сүрөт) дарыя, жар же башка тоскоолдуктар 

аркылуу өтүүгө арналган курулма, анын чектери өткөрүүчү 

курулмалардын башталышы жана аягы болуп эсептелет. 
 

 
 

“Көрбөй калуу”  ̶  көзгө жарыктын тийишинен улам айдоочу 

минимум аралыктагы жол элементтерин көрүүгө же айырмалап 

таанууга мүмкүнчүлүгү болбой калган физиологиялык абал (76, 77-

сүрөт). 
 

 

74-сҥрөт. 

75-сҥрөт. 

76-сҥрөт. 77-сҥрөт. 
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“Көрҥнөөлҥк” – айдоочунун ордунан жолдун элементтеринин 

чектерин жана жүрүүгө катышуучулардын орундарын даана көрүүгө 

болуучу максимум аралык, бул айдоочуга транспорт каражатын  

башкаруу учурунда коопсуз ылдамдыкты тандоо жана коопсуз 

маневр жасоо үчүн ориентир алууга мүмкүндүк берет (78-сүрөт). 
 

 
 

“Көрҥҥнҥн чектелиши”  ̶  бараткан багыттагы жолдо көрүүнүн 

жолдун геометриялык параметрлери, жол боюндагы инженердик 

курулмалар, өсүмдүктөр жана башка объекттер, ошондой эле 

транспорт каражаттар менен чектелген көрүнүшү (79-сүрөт). 
 

 
 

“Көчө” – калктуу конуштун ичиндеги шаардык автомобиль жана 

жөө адамдар жүрүүчү жол (80-сүрөт). 
 

 

78-сҥрөт. 

79-сҥрөт. 

80-сҥрөт. 
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Көчөлөрдҥн тҥрлөрҥ:  

 Аллея – (француз тилинен келген allée ―Басуу‖ дегенди 

түшүндүрөт). Көчөнүн жээктери бак-дарак же бадалдар менен 

отургузулган, жөө адамдарга арналган көчө. 

 Жээктеги курулма (Набережный)  ̶  деңизди, дарыяны 

бойлото же башка суу көлмөнү жээктеп салынган көчө.  

 Магистралдык жол  ̶  социалдык шаардык объектилерди,  

райондорду байланыштырган же сырткы автомобиль жолдору-

на келип кирүүсүн камсыз кылган көчө же транспорт кыймылы 

жыш болгон негизги жазы көчө. 

 Кыска көчө (переулок)  ̶  эки чоң көчөнүн ортосундагы көчө 

же эки чоңураак узунунан кеткен көчөлөрдүн туурасынан 

кошулган тар көчө.   

 Проспект  ̶  (лат. сөзүнөн келген prospectus – ―келечектеги 

көрүнүш‖ деп которулат). Эреже катары шаар ичиндеги узун, 

түз жана жазы көчөлөр аталат. 

 Бульвар  ̶ отургучтары, газону жана аллеясы, жөө адамдарга 

кыска мөөнөткө эс алууга арналган зонасы бар жазы көчө. 
 

“Кулоо”  ̶  тик беттерден таштардын, шагылдын жана асканын 

чоң бөлүктөрүнүн кулап түшүүсү (81-сүрөт). 
 

 
 

"Кызмат адамдары"  ̶ өздөрүнө кызматтан көз каранды эмес 

адамдарга карата туруктуу, убактылуу же атайын ыйгарым укук 

боюнча тескөө укуктарын жүзөгө ашырган же мыйзамдарда 

белгиленген тартипте буга укуктуу болгон адамдар, ошондой эле 

мамлекеттик органдарда уюштуруу-тескөө же администрациялык-

чарбалык функцияларды аткарган адамдар (82-сүрөт). 

81-сҥрөт. 
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“Кыймыл тилкеси” – жолдун узатасынан кеткен тилкелеринин 

ар бири, алар чийин менен белгиленет же белгиленбейт жана туурасы 

автомобилдердин бир катар кыймылы үчүн жетиштүү болот (83-

сүрөт). 
 

 
 

“Маневр жасоо”  ̶  транспорт каражатынын жүрүп башташы, 

токтошу, токтоп турушу, бурулушу (кайрылышы), орун которуусу, 

тормоз бериши жана артка жүрүшү (84-сүрөт). 
 

 

82-сҥрөт. 

83-сҥрөт. 

84-сҥрөт. 
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“Маршруттук транспорт каражат”  ̶  жолдор аркылуу адамдар-

ды ташууга арналган жана белгиленген токтоочу пункттары 

(аялдамасы) бар белгиленген багыт боюнча жүргөн жалпы 

пайдалануудагы транспорт каражаты (автобус, троллейбус, трамвай, 

маршруттук такси) (85-сүрөт). 
 

 
 

“Механикалык транспорт каражат”  ̶  мопедден тышкары 

кыймылдаткыч менен жүрүүчү транспорт каражаты. Термин ошондой 

эле ар кандай тракторлорго жана өзү жүрүүчү машиналарга 

жайылтылат. 
 

 
 

“Мопед” – 50 см3
 ашпаган жумуш көлөмүндөгү кыймылдаткыч 

менен жүрүүчү жана эң жогорку конструкциялык ылдамдыгы 

85-сҥрөт. 
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саатына 50 километрден ашпаган эки же үч дөңгөлөктүү транспорт 

каражаты. Орнотулуучу кыймылдаткычы бар велосипеддер жана 

ушундай мүнөздөмөсү бар башка транспорт каражаттары мопедге 

теңештирилет (86, 87-сүрөт).  
 

    
 

“Мотоцикл”  ̶  (француз сөзүнөн келип moto – “кыймылдаткыч” 

cyclе – “велосипед” дегенди түшүндүрөт.) капталында чиркегичи 

бар же анысы жок болгон эки дөңгөлөктүү механикалык транспорт 

каражаты. Жүктөлгөн абалда салмагы 400 килограммдан ашпаган үч 

же төрт дөңгөлөктүү механикалык транспорт каражаттары 

мотоциклдерге теңештирилет (88-сүрөт).  
 

 
 

“Начар көрҥнҥҥ”  ̶  туманда, жамгыр, кар жааганда жана ушуга 

окшош шарттарда, ошондой эле күүгүмдө алдыдагы жолдун 300 м 

нары көрүнбөшү. (89-сүрөт).  
 

 

86-сҥрөт. 87-сҥрөт. 

88-сҥрөт. 

89-сҥрөт. 



29 

 

“Негизги жол”  ̶  кесип өткөн (кошулган) жолго карата 2.1, 2.3.1, 

2.3.3. же 5.1. белгилери менен көрсөтүлгөн жол (90-сүрөт) же топурак 
 

 
 

жолго салыштырмалуу катуу кыртыштуу (асфальт жана цемент-

бетон, таш материалдар жана ушул сыяктуулар менен капталган) 

жол же жамаатташ аймактардан чыккан жолдорго карата ар кандай 

жол. 

Кесилишке жакын жердеги экинчи даражадагы жолдун капталган 

кыртышы бар болушу аны мааниси боюнча кесилишип жаткан жолго 

карата теңдеш кылбайт. 

“Озуу”  ̶  транспорт каражатынын жанаша тилкелер боюнча 

удаалаш бараткан транспорт каражаттарынын ылдамдыгынан ашык 

ылдамдык менен жүрүшү (91-сүрөт). 
 

 
 

“Опурталдуу жҥк”  ̶  касиеттерине байланыштуу ташууда 

адамдардын өмүрүнө жана саламаттыгына коркунуч келтириши, 

табигый чөйрөгө зыян келтириши, материалдык баалуулуктарды 

бузушу же жок кылышы мүмкүн болгон заттар, алардан жасалган 

нерселер, өндүрүштүк же чарбалык иштин калдыктары (92-сүрөт). 

90-сҥрөт. 

91-сҥрөт. 
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“Өзҥ жҥрҥҥчҥ машиналар жана механизмдер” – трактор, жол 

курулуш же гидромелиоративдүү машиналар, өзү жүрүүчү комбайн 

же жалпы пайдалануучу жолдордо жүрүү үчүн арналбаган 

автомобилдер, ошондой эле ичтен күйүүчү кыймылдаткыч менен 

кыймылга келген техниканын башка түрлөрү (93-сүрөт).  
 

 
 

"Өткөөл жолдор" ̶ башка жол (темир жол) менен кесилишкен 

жерде ал боюнча ар кыл деңгээлдерде жүрүүнү камсыздоочу жана 

башка жолго өтүүгө мүмкүндүк берүүчү, көпүрө тибиндеги 

инженердик курулма (94-сүрөт). 
 

 

92-сҥрөт. 

93-сҥрөт. 

94-сҥрөт. 
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“Рельсте жҥрҥҥчҥ транспорт каражаты”  ̶  трамвай жана 

трамвайдын жолу менен жүрүүчү атайын жабдылуу платформалар. 

Жол кыймылына катышкан бардык башка транспорт каражаттары 

рельсте жүрбөөчүлөр деп эсептелет. (95-сүрөт).  
 

 
 
"Светофор"  ̶  (―свет‖ орус тилинен – жарык, ―форос‖ грек  

тилинен – алып барат дегенди түшүндүрөт) жол кыймылын жөнгө  

салууга арналган жарык менен сигнал берүүчү түзүлүш (96-сүрөт).  
 

 
 
"Сутканын караңгы мезгили" ̶  кеч күүгүмдөн таңкы күүгүмгө 

чейинки убакыттын аралыгы (97-сүрөт).  
 

 

95-сҥрөт. 

96-сҥрөт. 

97-сҥрөт. 
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“Сҥйрөө”  ̶  бир транспорт каражаты менен экинчи транспорт  

каражатын катуу же ийилчээк илгич менен же бир бөлүгүн плат- 

формага же атайын таяныч түзүлүшкө жүктөө жолу менен сүйрөө,  

(98, 99-сүрөт).  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Бул транспорттук курамдарды эксплуатациялоого кирбейт  

(100-сүрөт). 
 

 

98-сҥрөт. 

99-сҥрөт. 

100-сҥрөт. 
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“Такси”  ̶  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 

жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташуу боюнча кызмат көрсөтүүчү, 

жеке адамдарга жана юридикалык жактарга таандык, “Такси” деген 

таануучу белгиси бар транспорт каражаттары. Таанылуучу “Такси” 

белгиси “Т” деген баш тамгасы жана ичинен жарык күйгүзүлгөн 

чакмак белгилери бар трапеция түрүндө болуп, автомобилдин үстүнө 

биротоло же магнит менен орнотулат (101-сүрөт).  
 

 
 

“Темир жол өткөөлҥ”  ̶  жолдун темир жол менен бир деңгээлде 

кесилишкен жери (102-сүрөт). 
 

 
 

“Токтоо”  ̶  транспорт каражатынын кыймылын 5 мүнөткө 

чейин-ки убакытка токтотуу, ошондой эле жүргүнчүлөрдү отургузуу 

же түшүрүү үчүн, же транспорт каражатына жүк жүктөө же түшүрүү 

зарыл болгондо андан узак убакытта атайлап токтотуу (103, 104-

сүрөт). 
 

    

101-сҥрөт. 

102-сҥрөт. 

103-сҥрөт. 104-сҥрөт. 
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“Токтоп туруу”  ̶  жүргүнчүлөрдү отургузуу же түшүрүү, же 

транспорт каражатына жүк жүктөө же түшүрүү менен 

байланышпаган себептер боюнча транспорт каражатынын кыймылын 

5 мүнөттөн ашык убакытка атайлап токтотуу (105, 106-сүрөт). 
 

 
 

 
 

“Тоннель”  ̶  транспорт каражаттарды, сууну ж. б. өткөрүү үчүн 

арналган, жер катмарынын, тоо массивинин же суу катмарынын 

астынан өтүүчү жер алдындагы инженердик курулма (107, 108-

сүрөт). 
 

   

105-сҥрөт. 

106-сҥрөт. 

107-сҥрөт. 

108-сҥрөт. 
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“Тоодогу жолдор”  ̶  жүрүүнүн коопсуздугуна таасир этүүчү тех-

никалык мүнөздөмөлөрү: деңиз деңгээлинен орчундуу бийиктиги, тик 

өйдөлүштөрү, чукул радиустагы бурулуштары, серпантини, 

горизонталь участоктордун кыскалыгы, бүтөлүп калуу, суу жеп 

кетүү, таш кулоо, кар көчкү жүрүү мүмкүндүгү, жолго жакын жарлар 

ж. б. у. с. аба ырайынын шарты тез өзгөрүшү менен түз жердеги 

жолдордон айырмаланган жолдор (109, 110-сүрөт).  
 

 
 

“Тормоздук жол”  ̶  шашылыш тормоз берген учурда транспорт 

каражаты тормоздук системанын башкаруу органына (педаль, сап) 

таасир эткенден баштап ал толук токтогонго чейинки аралык (111-

сүрөт). 
 

 
 

“Трамвай” –  (англ. сөзүнөн келген tram – ―вагон‖, way – ―жол‖ 

дегенди түшүндүрөт) – жүргүнчүлөрдү ташууга арналган электр 

кыймылдаткычы менен кыймылга келген, бир же эки вагондон турган 

рельсте жүрүүчү транспорт каражаты. (112-сүрөт). 
 

 

109-сҥрөт. 110-сҥрөт. 

111-сҥрөт. 

112-сҥрөт. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nagatino-Sadovniki_tram_on_NagatinskayaStreet_img3_05-2015.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Midland_Metro_tram.jpg?uselang=ru
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“Транспорт жҥрҥҥчҥ бөлҥктҥн чети”  ̶  жол бетиндеги чийин  

менен, эгер ал жок болсо – жол бетинин четин бойлото, ошондой эле 

жүрүүчү бөлүк трамвай жолу менен кошулган жерде шарттуу линия 

менен аныкталат. Жол бетинин чекесин аныктоого мүмкүн эмес 

болсо, анын ичинде жол шарттары боюнча да аныктоого болбосо, 

жүрүүчү бөлүктүн четин айдоочу өзү тапталган тилкенин чети 

боюнча аныктайт (113-сүрөт).  
 

 
 

“Транспорт каражаты”  ̶  адамдарды жана (же) жүктөрдү 

ташуу-га арналган түзүлүш (114-сүрөт).  
 

 
 

“Транспорт каражаттын экологиялык коопсуздугу”  ̶  транс-

порт каражатынын айлана-чөйрөгө терс таасирин азайтуучу 

касиеттери (115-сүрөт).  
 

 

113-сҥрөт. 

114-сҥрөт. 

115-сҥрөт. 
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“Транспорт каражатынын ээси”  ̶  балансында транспорт 

каражаты бар юридикалык жак болуп саналган уюм же транспорт 

каражатына менчик укугу бар адам (116-сүрөт).  
 

 
 

“Троллейбус” – (trolley англ. сөзүнөн – ―араба‖ omnibus – лат. 

сөзүнөн келип – ―баары үчүн‖, башкача айтканда ―Баары үчүн ара- 

ба‖ – деп которулат) эки штанга зымдын тийишүүсү аркылуу электр 

тармагына кошулуп электр кыймылдаткыч менен кыймылга келген  

жүргүнчүлөрдү ташууга арналган рельсасыз транспорт каражаты. 

(117-сүрөт).  
 

 
 

“Тротуар” – (тротуар деген сөз француз тилинен келген trottoir 

–―бут шилтечү жай‖ деп которулат. Көчөнүн капталдарынан 

жайгашып, жүрүүчү бөлүктөн 15–20 см бийиктикте болуп, жөө 

адамдар коопсуз болуу үчүн бардюр менен бөлүнүп турат) жолдун 

элементи, ал жөө адамдар басышы үчүн арналган жана жүрүүчү 

бөлүккө кошулуп же андан газон менен бөлүнүп турат (118-сүрөт).  
 

 
 

116-сҥрөт. 

117-сҥрөт. 

118-сҥрөт. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Obus-detail-rr-35.jpg?uselang=ru
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“Турак жай зона”  ̶  калктуу конуштагы 5.38 жана 5.39. белгилер 

менен белгиленген аймак (119, 120-сүрөт).  
 

 
 

 
 

“Уруксат берилген максимум масса”  ̶  жүк, айдоочу жана 

жүргүнчүлөр жүктөлгөн транспорт каражатынын массасы, аны 

максималдуу жол берилген масса катарында чыгарган ишкана 

белгилейт. Бир курамга кирген транспорт каражатынын уруксат 

берилген максималдуу массаларынын суммасы транспорт 

каражаттарынын курамынын, башкача айтканда бир бүтүн катары 

чиркелишкен жана кыймылдагы курамдын уруксат берилген макси-

малдуу массасы катары каралат (121-сүрөт). 
 

 

 

119-сҥрөт. 

120-сҥрөт. 

121-сҥрөт. 
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“Уюшулган жөө колонна”  ̶  жол боюнча чогуу бир багытта 

бараткан Эрежелердин 4.2-пунктуна ылайык белгиленген адамдардын 

тобу (122-сүрөт).  
 

 
 

“Уюшулган транспорттук колонна”  ̶  жаркылдаган көк түстөгү 

же айкалышкан көк жана кызыл түстөгү атайын өчүп-күйгөн жарыгы 

бар эң алдыдагы транспорт каражатынын коштоосунда дайыма 

күйгүзүлгөн жарыктары менен бир гана тилкеде биринин артынан 

бири бараткан үч же андан ашык механикалык транспорт 

каражаттарынын тобу (123-сүрөт).  
 

 
 

“Ҥйлөтмө коопсуздук жаздыгы”  ̶  жол-транспорт кырсыгы 

болгон учурда айдоочуну жана жүргүнчүлөрдү сактап калуучу 

түзүлүш, ал катуу токтогондо баллондон же генератордон келүүчү газ 

менен бат толтурулчу атайын каптан турат (124-сүрөт). 
 

 
 

“Чиркегич”  ̶  кыймылдаткыч менен жабдылбаган жана механи-

калык транспорт каражатынын курамында жүрүүгө арналган транс- 

122-сҥрөт. 

123-сҥрөт. 

124-сҥрөт. 
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порт каражаты. Бул термин жарым-жартылай жүктөлүүчү жана 

өзүнчө сүйрөлүүчү чиркегичтерге да колдонулат (125-сүрөт). 
 

 
 

“Эстакада”  ̶  кесилишкен жерде бир жол экинчи жолдун 

үстүнөн өткөндө транспорт каражаттардын жана (же) жөө 

адамдардын жүрүшү үчүн арналган, ошондой эле бош эмес жерлерди 

же транспорттордун агымын айланып өтүү үчүн жердин деңгээлинен 

жогору турган жол жасоого арналган инженердик курулма (126-

сүрөт). 
 

 
 

  

125-сҥрөт. 

126-сҥрөт. 
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. “Токтоп туруу” деген термин эмнени тҥшҥндҥрөт? 
 

 
 

1. Транспорт каражатынын кыймылын 5 мүнөткө чейинки 

убакытка токтотуу. 

2. Транспорт каражатынын кыймылын 5 мүнөттөн узак убакытка 

токтотуу, ошондой эле жүргүнчүлөрдү отургузуу же түшүрүү, 

же транспорт каражатына жүк жүктөө же түшүрүү үчүн кеткен 

убакытта атайлап токтотуу. 

3. Жүргүнчүлөрдү отургузуу же түшүрүү, же транспорт 

каражатына жүк жүктөө же түшүрүү байланышпаган  

транспорт каражатынын кыймылын 5 мүнөттөн ашык 

убакытка токтотуу. 

 
2. “Начар көрҥнҥҥ”  деген термин эмнени тҥшҥндҥрөт? 
 

 
 

1. Жолдун коркунучтуу бурулуштары жана жолдун узатасынан 

дөмпөгүнө жакын жүрүүчү бөлүгү 100 метрден аз жери 

көрүнүп турушу. 

2. Туманда, жамгыр, кар жааганда жана ушуга окшош шарттарда, 

ошондой эле күүгүмдө алдыдагы жолдун, 300 метрден нары  

көрүнбөшү. 
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3. Тротуарлар, жолдун жээктери, ажыратуучу тилке жолдун 

курамына болуп эсептелеби? 
 

 
 

 

4. “Ашып өтҥҥ” деген термин эмнени тҥшҥндҥрөт? 
 

 
 

1. Жүрүп бараткан транспорт каражатын башка транспорт 

каражатынын ээлеген тилкесинен чыгуу менен бардык 

учурдагы кууп өтүшү. 

2. Жүрүп бараткан транспорт каражатын башка транспорт 

каражаты утурлаш тилкеге чыгуу менен кууп өтүшү. 

3. Жүрүп бараткан бир же бир нече транспорт каражатты башка 

транспорт каражаттын ээлеген тилкесинен чыгуу менен, анын 

ичинде утурлаш тилкеге чыгуу менен кууп өтүшү. 

 
5. Сҥрөттөгҥ жол канча жҥрҥҥчҥ бөлҥктөн турат? 
 

 

1. Ооба. 

2. Жок. 

 

1. Бир. 

2. Эки. 

3. Төрт. 

 



43 

 

6. Жол кыймылынын катышуучусу катары транспорт 

каражатынын жҥргҥнчҥсҥ киреби?  
 

 
 
 

7. Эрежеге ылайык кимиси “Айдоочу” болуп эсептелет? 
 

 
 

1. Механикалык транспорт каражатын башкарган гана адам. 

2. Бардык транспорт каражатты башкарган адам. 

 
8. Велосипедди жетелеп же чананы сҥйрөп бара жаткан адам 

“Жөө адам” болуп эсептелеби? 
 

 
 

  

1. Ооба. 

2. Жок.  

 

1. Ооба. 

2. Жок.  
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9. “Жол берҥҥ” талабы эмнени тҥшҥндҥрөт? 
 

 
 

1. Жол кыймылынын катышуучусу кесип өтө турган жүрүүчү  

бөлүккө чыгар алдында, токтоп берүүсү керектигин 

милдеттендирет. 

2. Эгер жол кыймылынын катышуучусу кыймылды баштоого, 

улантууга же кыймыл багытын өзгөртүүгө болгон аракеттери 

ага караганда салыштырмалуу артыкчылыгы бар башка жол 

кыймылынын катышуучуларынын кыймыл багытын же 

ылдамдыгын өзгөртүүгө мажбурлай турган болсо, аракеттерди  

жасоо керек эместигин түшүндүргөн талап. 

 
10. “Аргасыздан токтоо”  деген термин эмнени тҥшҥндҥрөт? 
 

 
 

1. Транспорт каражатынын техникалык жактан бузулушунан же 

ташылып бараткан жүк келтирген коркунучтан, айдоочунун 

(жүргүнчүнүн) абалынын начарлоосунан же жолдо тоскоолдук 

пайда болушунан улам кыймылдын токтотулушу. 

2. 5 мүнөттөн көп жана жүргүнчүлөрдү түшүрүүгө же салууга  

зарыл эмес убакытка токтоо. 

3. ЖКККББнын кызматкерлеринин талабы боюнча токтоо. 

4. Транспорт каражатынын техникалык жактан бузулушунан 

улам кыймылдын токтотулушу. 
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11. Сҥрөттө кесилиштин кайсы тҥрҥ көрсөтҥлгөн? 
 

 
 

1. Теңдеш жолдордун кесилиши. 

2. Теңдеш эмес жолдордун кесилиши. 

 

12. Кайсы сҥрөттө теңдеш эмес жолдордун кесилиши 

көрсөтҥлгөн?  

 
 

13. Кайсы сҥрөттө теңдеш эмес жолдордун кесилиши 

көрсөтҥлгөн? 

 
 

14. Максималдуу конструктивдҥҥ ылдамдыгы 50 км/с 

ашпаган жана кыймылдаткычынын көлөмҥ 50 см³ жетпеген эки 

же ҥч дөңгөлөктҥҥ транспорт каражаттары кайсы транспорт 

каражатынын тҥрҥнө кирет? 

 

1. Солдогу. 

2. Ортоңку. 

3. Оңдогу. 

 

1. Солдогу гана. 

2. Оңдогу гана. 

3. Эки сүрөттө 

тең. 

 

1. Мотоциклдерге. 

2. Мопеддерге. 

3. Квадрациклдерге.  

4. Мотонарларга. 
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15. Санап өтҥлгөн транспорт каражаттарынын кимиси  

“Маршруттук транспорт каражаты” болуп эсептелет? 
 

 
 

1. Белгиленген токтоочу пункттары бар, бекитилген маршруту 
боюнча жүргөн, автобустар, троллейбустар, трамвайлар жана 
микроавтобустар. 

2. Жеңил такси автомобилдери. 
3. Микроавтобустар, автобустар, троллейбустар. 
 

16. “Механикалык транспорт каражаты” деген эмне? 
 

 
 

1. Жүктөрдү ташууга арналган транспорт каражаты. 
2. Автомобилдер, тракторлор, мотоциклдер, велосипеддер. 
3. 50 см³ жогору болгон кыймылдаткыч менен жабдылган 

транспорт каражаты. 
 

17. “Кесилиш” деген эмне? 
 

 
 

1. Эки жолдун кесип өтүүсү. 
2. Жолдор бир деңгээлде кесилишкен, кошулган же айрылышкан, 

элестетип боолголонгон сызыктар менен чектелип, жолдордун 
кесилишинин борборунан кыйла алыс турган карама-каршы 
жактарда жайгашкан бурулуштардын башталыштарын 
бириктирип турган жол кесилиши. 

3. Ар кандай деңгээлдерде жолдордун кесип өтүүсү. 
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18. “Негизги жол” деп эмне аталат? 
 

 
 

1. Жазылыгы чоң болгон жол. 

2. Жол жээги бар жол. 

3. Кесип өткөн (кошулган) жолго карата 2.1, 2.3.1, 2.3.3. же 5.1. 

белгилери менен көрсөтүлгөн жол же топурак жолго 

салыштырмалуу катуу кыртыштуу (асфальт жана цемент-

бетон, таш материалдар жана ушул сыяктуулар менен 

капталган) жол же жамаатташ аймактардан чыккан жолдорго 

карата ар кандай жол. 
 

19. “Чиркегич” кайсы сҥрөттө тҥшҥрҥлгөн? 
 

 
 

 

20. “Толук масса же уруксат берилген максимум масса” деген 

эмне? 

 
 

1. Транспорт каражатынын жүк көтөрүмдүүлүгү. 

2. Транспорт каражатынын чыныгы салмагы. 

3. Жүк, айдоочу жана жүргүнчүлөр жүктөлгөн транспорт 

каражатынын массасы, аны максималдуу жол берилген масса 

катарында чыгарган ишкана белгилейт. 

1. Биринчиде.  

2. Экинчиде.  

3. Үчүнчүдө. 

4. Экинчиде жана үчүнчүдө. 

5. Бардык сүрөттө. 

 



48 

 

21. “Жҥрҥҥчҥ бөлҥк” деген эмне? 
 

 
 

1. Имараттардын ортосундагы аралыгы. 

2. Транспорт каражатына жүрүүгө арналган жолдун бөлүгү. 

3. Жолдун огунан имаратка чейинки аралык. 

4. Жолдун огунан тротуарга чейинки аралык. 

 

22. Кайсы сҥрөттө кесилиштин аянты туура көрсөтҥлгөн? 
 

 
 

23. “Калктуу конуш” деген эмне? 
 

 
 

1. Курулуштары бар аймак, ага кире бериште жана андан чыккан 

жолдор 5.22–5.25 белгилери менен көрсөтүлгѳн. 

2. Турак-жай территориясы аркылуу өткөн автомобиль жолу. 

3. Бир территорияга калк отурукташкан имараттары бар аймак. 

1. Биринчиде.  

2. Экинчиде.  

3. Үчүнчүдө. 
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24. Кайсыл сҥрөттө ашып өтҥҥ көрсөтҥлгөн? 
 

 
 

1.3. Жол кыймылынын катышуучулары Эрежелердин өздөрүнө 

тиешеси бар талаптарын, светофорлордун сигналдарын, белгилерди 

жана чийиндерди билүүгө жана сактоого, ошондой эле жөнгө 

салуучуларга берилген укуктардын чектеринде иш жүргүзгөн жана 

жол кыймылын белгиленген сигналдар менен жөнгө салган бул 

адамдардын буйруктарын аткарууга милдеттүү (127-сүрөт).  
 

 
 

1.4. Жолдордо транспорт каражаттарынын оң тараптуу кыймылы 

белгиленген. 

Автордон: Транспорт каражаттардын кыймылы сол тараптуу  

өлкөлөрдүн тизмеси: 

Антигуа жана Барбуда, Австралия, Багам Аралдары, Бангладеш, 

Барбадос, Бермуд Аралдары, Британ Виргин Аралдары,  Бутан, 

Ботсвана, Бруней, Улуу Британия, Гайана, Гонконг, Гренада, 

Доминика, Замби, Зимбабве, Индия, Индонезия, Ирландия, Кайман 

Аралдары, Кения, Кипр, Кирибати, Какос Аралдары, Лесото, Макао, 

Малави, Малайзия, Мальдивы, Мальта, Маврикий, Монтсеррат, 

Мозамбик, Намибия, Науру, Непал, Ниуэ, Жаңы Зеландия, Норфолк, 

Кук Аралдары, Рождеств Аралы, Святой Елены Аралы, Пакистан, 

Папуа Жаңы Гвинея, Питкерн, Сент-Киттс жана Невис, Сент-Люсия, 

Сент-Винсент жана Гренадины, Сейшель Аралдары, Сингапур, 

127-сҥрөт. 

1. Солдогу. 

2. Оңдогу.  

3. Экөөндө. 

тең 

 

http://rina-rina.ru/strany-mira/antigua-i-barbuda/
http://rina-rina.ru/strany-mira/britanskie-virginskie-ostrova/
http://rina-rina.ru/strany-mira/butan
http://rina-rina.ru/strany-mira/velikobritaniya/
http://rina-rina.ru/strany-mira/gonkong/
http://rina-rina.ru/strany-mira/irlandiya/
http://rina-rina.ru/strany-mira/respublika-kipr/
http://rina-rina.ru/strany-mira/malajziya/
http://rina-rina.ru/strany-mira/maldivskaya-respublika/
http://rina-rina.ru/strany-mira/malta/
http://rina-rina.ru/strany-mira/mavrikij/
http://rina-rina.ru/strany-mira/nepal/
http://rina-rina.ru/strany-mira/singapur/
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Соломон Аралдары, ТАР, Суринам, Свазиленд, Танзания, Таиланд, 

Тѐркс жана Кайкос, Токелау, Тонга, Тринидад жана Тобаго, Тувалу, 

Уганда, Фиджи, Япония, Шри-Ланка) (128-сүрөт). 
 

 
 

1.5. Жол кыймылынын катышуучулары кыймыл үчүн коркунуч 

түзбөгүдөй жана зыян келтирбегидей түрдө жүрүүгө тийиш. 

Жолдордун кыртышына зыян келтирүүгө жана аны булгоого  

(129-сүрөт), жол белгилерин, светофорлорду жана кыймылды 

уюштуруунун башка техникалык каражаттарын алып салууга (130-

сүрөт),  

тосууга, өз алдынча орнотууга, кыймылга тоскоолдук кылуучу 

буюмдарды жолго таштоого тыюу салынат (131-сүрөт).  
 

 

 

 

128-сҥрөт. 

129-сҥрөт. 

130-сҥрөт. 

131-сҥрөт. 

http://rina-rina.ru/strany-mira/yuzhno-afrikanskaya-respublika/
http://rina-rina.ru/strany-mira/shri-lanka/
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Тоскоолдук түзгөн адам аны четтетүү үчүн мүмкүн болгон 

бардык чараларды көрүүгө (132-сүрөт), ал эми бул мүмкүн болбосо, 

коркунуч жөнүндө мүмкүн болгон каражаттар менен кыймылдын 

катышуучуларын маалымдоону камсыз кылууга жана милицияга 

кабарлоого милдеттүү (133-сүрөт).  
 

 
 

 
 

1.6. Эрежелерди бузган адамдар колдонулуп жаткан мыйзамдарга 

ылайык жоопкерчилик тартат (134-сүрөт). [4]  
 

 

 
Айыптардын таблицасы 

1.1.1-таблица.  

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 
Ким чечим 

чыгарат 

Б ж К 

119 
б.1 

Жолду, көчөнү, темир жол 
өткөөлүн же башка жол 

курулмаларын бузуу 

Ф.Ж. 5500 с. 

Ю.Ж. 17000 с. 
ЖКККББ 

132-сҥрөт. 

133-сҥрөт. 

134-сҥрөт. 
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2. АЙДООЧУЛАРДЫН ЖАЛПЫ МИЛДЕТТЕРИ 

2.1. Механикалык транспорт каражатынын айдоочулары 

төмөнкүлөргө милдеттүү: 

2.1.1. Транспорт каражатын токтотууга жана милиция 

кызматкерлеринин талабы боюнча аларга, текшерүү үчүн тиешелүү 

категориядагы айдоочунун күбөлүгүн (135-сүрөт), ал эми айдоочунун 

күбөлүгү белгиленген тартипте алып коюлган учурда – мындай 

транспорт каражатын башкаруу укугуна убактылуу уруксатты (136-

сүрөт);  
 

 

 

135-сҥрөт. 

136-сҥрөт. 
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транспорт каражатына каттоо документтерин; айдоочулук күбөлүккө 

талон (137-cүрөт); ушул транспорт каражатына IV топтогу мүлк үчүн 

салыкты төлөгөндүгүн ырастаган, же аны төлөөдөн 

бошотулгандыгын күбөлөндүргөн документти (138-cүрөт); 
 

 
 

 
 

ушул транспорт каражатында жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташуу 

боюнча ишкердикти ишке ашыруу учурунда – жеке ишкер катары 

мамлекеттик каттоосу жөнүндө күбөлүктү же ыктыярдуу патентти же 

болбосо алардын нотариалдык күбөлөндүргөн көчүрмөлөрүн (139-

cүрөт); 
 

 

137-сҥрөт. 

138-сҥрөт. 

139-сҥрөт. 
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белгиленген учурларда жолдомо барагын жана ташып бараткан 

жүккө документтерди,  өз жанында алып жүрүүгө жана милиция 

кызматкерлеринин талабы боюнча аларга, ошондой эле текшерүү 

үчүн кошуундарга жана милициянын штаттан тышкаркы 

кызматкерлерине берүүгө (140-cүрөт).  
 

 
 

Колдонулуп жаткан мыйзамдарда түз каралган учурларда 

лицензиялык карточкаларды, жолдомо барагын жана товар – 

транспорттук документтерди алып жүрүүгө (141-cүрөт);  
 

 
 

жана текшерүү үчүн Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол 

министрлигинин алдындагы Автомобиль, суу транспортунун жана 

салмак-тыш өлчөм көзөмөлдөө мамлекеттик агенттигинин кызмат-

керлерине берүүгө (142-сүрөт). 
 

 

140-сҥрөт. 

141-сҥрөт. 

142-сҥрөт. 
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(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы N 136, 2012-

жылдын 28-майындагы №329, 2015-жылдын 20-октябрындагы №714 

токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

2.1.2. Коопсуздук курлары менен жабдылган транспорт 

каражатында баратканда аны курчанууга жана курду курчанбаган 

жүргүнчүлөрдү ташыбоого (143-сүрөт).  
 

 
 

(Эрежелердин 22.8-пунктуна ылайык 12 жашка чейинки 

балдарга, транспорт каражатын окуп жаткан адам айдап баратканда – 

айдоону окутуучуга, ал эми калктуу конуштарда, мындан тышкары 

оперативдүү кызматтардын автомобилдеринин айдоочуларына жана 

жүргүнчүлөрүнө курду тагынбоого жол берилет).  

Мотоциклди башкарууда мотошлемди байланып кийүүгө жана  

мотошлемди байланбаган жүргүнчүнү ташыбоого (144-сүрөт). 
 

 
 

2.2. Эл аралык жол кыймылына катышкан механикалык 

транспорт каражатынын айдоочусу төмөнкҥлөргө милдеттҥҥ  

(145-сүрөт): 

 

143-сҥрөт. 

144-сҥрөт. 

145-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/93853?cl=ky-kg
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/93853?cl=ky-kg
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/98091?cl=ky-kg
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 Жол кыймылы жөнүндө конвенцияга ылайык келген транс-

порт каражатына каттоо документтерин жана айдоочунун күбөлүгүн  

жанына алып жүрүүгө (146-сүрөт);  
 

 
 

 транспорт каражатында ал катталган мамлекеттин каттоо жа-

на айырмалоо болууга (147-сүрөт). 
 

 
 

2.3. Транспорт каражатынын айдоочусу төмөнкҥлөргө 

милдеттҥҥ:  

2.3.1. Транспорт каражаттарын пайдаланууга жол берүү боюнча 

жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу жагынан кызмат 

адамдарынын милдеттери боюнча Негизги жоболорго ылайык 

транспорт каражатынын оң техникалык абалын жолго чыгар алдында 

текшерүүнү жана жолдо жүргөндө камсыз кылууга (148-сүрөт). 
 

 

146-сҥрөт. 

147-сҥрөт. 

148-сҥрөт. 
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2.3.2. Жумушчу тормоз системасы (149-сүрөт), рулдук 

башкаруусу иштебеген (150-сүрөт), чиркеп коюу түзүлүшү иштебеген 

(поезддин курамында) (151-сүрөт), караңгыда же жол начар көрүнгөн 

шартта жолдордо жасалма жарыктар жок болгондо фаралары жана 

арткы габарит жарыктары күйбөгөн (жок болгон) (152-сүрөт), 
 

 

 

 

 

149-сҥрөт. 

150-сҥрөт. 

151-сҥрөт. 

152-сҥрөт. 
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жаан же кар жаап жатканда айдоочу тараптагы терезе тазалагыч 

иштебеген учурда андан аркы кыймыл токтотулат (153-сүрөт). 
 

 
 

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы №136 токтомунун 

редакциясына ылайык).  

Жолдо баратканда Негизги жоболордун 1-тиркемесиндеги башка 

бузулуулар келип чыккан учурда айдоочу аларды четтетүүгө тийиш, 

ал эми андай кылууга мүмкүн болбосо, ал зарыл сактык чараларын 

көрүү менен токтоп туруучу же оңдоочу жерге айдап бара алат (154-

сүрөт); 

 
 

(Автордон: зарыл сактык чараларды көрүү – бул авариялык 

жарыкты жандырып, аз ылдамдык менен жана анча жыш болбогон 

көчөлөрдү тандап айдоо болуп эсептелет).  

2.3.3. Ички иштер органынын кызматкеринин талабы боюнча 

мастык даражасын аныктоону өтүүгө (155-сүрөт). 
 

 

153-сҥрөт. 

154-сҥрөт. 

155-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
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Белгиленген учурларда Эрежелерди жана айдоо көндүмдөрүн 

билүү жагынан текшерүүдөн өтүүгө, ошондой эле транспорт 

каражатын башкарууга кудуретин текшерүү үчүн медициналык 

күбөлөндүрүүдөн өтүүгө (156-сүрөт).  
 

 
 
2.3.4. Транспорт каражатын төмөнкүлөргө сунуш кылууга:  

кырсыкка учураганда бузулган транспорт каражаттарын ташуу, 

жаратылыш кырсыгы болгон жерге жетүү үчүн ички иштер 

органдарынын кызматкерлерине, ошондой эле колдонулуп жаткан 

мыйзам-дарда каралган кечиктирүүгө болбогон башка учурларда 

ички иштер органдарынын, мамлекеттик коопсуздук органдарынын, 

салык полициясынын кызматкерлерине (157-сүрөт); 
 

 
 

медициналык жардам көрсөтүү үчүн удаалаш багытта бараткан 

медициналык кызматкерлерге, ошондой эле шашылыш медициналык 

жардамга муктаж жарандарды дарылоо мекемелерине жеткирүү үчүн 

медициналык кызматкерлерге, ички иштер органдарынын, 

мамлекеттик коопсуздук органдарынын кызматкерлерине, 

кошуундарга жана милициянын штаттан тышкаркы кызматкерлерине 

(158-сүрөт). 

156-сҥрөт. 

157-сҥрөт. 
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Эскертүү: 

1. Транспорт каражаттарын токтотуу талабы Эрежелердин 

6.11 пунктунда каралган. 

2. Мамлекеттик коопсуздуктун жана салык полициясынын 

кызматкерлерине транспорт каражатын сунуш кылуу жөнүндө 

талаптар граждандарга таандык транспорт каражаттарына 

жайылтылбайт. 

(Автордон: демек, юридикалык жактардын айдоочуларына 

гана жайылтылат.) 
3. Транспорт каражатын пайдаланган адамдар айдоочунун 

талабы боюнча маалым кат берүүгө же жол барагына жазууга 

(анда жол жүрүү убактысын, басып өткөн жолдун аралыгын, ѳз 

фамилиясын, кызматын, кызматтык күбөлүгүнүн номерин, өзүнүн 

уюмунун аталышын көрсөтөт), ал эми медициналык кызматкер 

белгиленген үлгүдөгү талонду берүүгө тийиш. 

(Автордон: Бул жерде транспорт каражатын берген 

юридикалык жактын айдоочусу чогуу жүрүп, тездикти талап 

кылган иш чаралар бүткөндөн кийин жол барагына жазып берет. 

Ал эми медициналык кызматкерлерден белгиленген үлгүдөгү 

талондо аты-жөнү, кызматы жана ошол оорукананын мөөрү бар 

баракчасында колдонуу себеби жазылат.)  

4. Транспорт каражатын мамлекеттик коопсуздук 

органдарынын жана салык полициясынын кызматкерлерине сунуш 

кылуу менен байланышкан чыгымдарды транспорт каражатынын 

158-сҥрөт. 
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айдоочусунун талабы боюнча бул органдар белгиленген тартипте 

ордун толтурат. 

2.4. Транспорт каражатынын айдоочусунун документтерин 

текшерүүгө жана транспорт каражатын пайдаланууга укугу бар 

адамдар айдоочунун талабы боюнча кызматтык күбөлүгүн 

көрсөтүүгө милдеттүү (159-сүрөт).  
 

 
 

2.5. Жалпы негиздердин 8-пунктунда көрсөтүлгөндөй "Инвалид" 

деген белгиси бар автомобилдерди жана мотоколяскаларды 

башкаруучу инвалид-айдоочулар 3.2; 3.3; 3.28 белгилеринин 

талаптарына баш ийбестен, 7.18 табличкасы коштолгон 3.27 

белгисинин таасир эткен зонасында токтой алат (160-сүрөт).  
 

 
 

2.6. Жол-транспорт кырсыгы болгон учурда ага тиешеси бар 

айдоочу төмөнкҥлөргө милдеттҥҥ: 
транспорт каражатын дароо токтотууга (ордунан жылдырбоого), 

Эрежелердин 7.2-пунктуна ылайык авариялык жарык сигналын 

иштетүүгө жана авариялык токтотуу белгисин (күйүп-өчкөн кызыл 

фонарды) коюуга (161-сүрөт),  
 

 

159-сҥрөт. 

160-сҥрөт. 

161-сҥрөт. 
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кырсыкка тиешеси бар буюмдарды жылдырбоого; жапа тарткан 

адамдарга врач келгенге чейин медициналык жардам көрсөтүү үчүн 

мүмкүн болгон чараларды көрүүгө (162-сүрөт). 
 

 
 

“Медициналык тез жардамды” чакырууга, ал эми ѳтѳ шашылыш 

учурларда жапа чеккен адамды тиешелүү багытта бараткан 

транспорт-ко салып жиберүүгө (163-сүрөт), 
 

 
 

бул мүмкүн болбогон учурда ѳз транспорт каражаты менен жакынкы 

дарылоо мекемесине жеткирүүгө, ѳз фамилиясын, транспорт 

каражатынын каттоо белгисин билдирүүгө (мында анын ким 

экендигин  

тастыктаган документти жана транспорт каражатына каттоо 

документин кѳрсѳтѳт) жана кырсык болгон жерге кайтып келүүгө 

(164-сүрөт); 
 

 

162-сҥрөт. 

163-сҥрөт. 

164-сҥрөт. 



63 

 

эгерде башка транспорт каражаттарынын кыймылы мүмкүн болбосо, 

жолдун өтүүчү бөлүгүн бошотууга (165-сүрөт).  
 

 
 

Өтүүчү бөлүктү бошотуу жана жапа тарткан адамдарды ѳз 

транспорт каражаты менен дарылоо мекемесине жеткирүү зарыл 

болгон учурда транспорт каражатынын абалын, кырсыкка тиешеси 

бар издерди жана буюмдарды алдын ала белгилеп коюуга жана 

аларды сактоо жана кырсык болгон жерди айланып өтүүнү уюштуруу 

үчүн бардык чараларды көрүүгө (166-сүрөт); болгон окуя жөнүндө 

ички иштер органдарына кабарлоого (167-сүрөт),  
 

 
 

 

165-сҥрөт. 

166-сҥрөт. 

167-сҥрөт. 
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көргөн кишилердин аты-жөнүн жана дарегин жазып алууга жана ички 
иштер органдарынын кызматкерлеринин келишин күтүүгө (168-
сүрөт) жол-транспорт кырсыгын четтетүү үчүн үн сигналын берүүгө 
жол берилет (169-сүрөт).  

 

 

 
 

2.7. Эгерде жол-транспорт кырсыгынын натыйжасында жапа 
чеккендер болбосо, айдоочулар кырсыктын схемасын алдын ала 
түзүп жана ага кол коюп, болуп өткөн кырдаалга баа берүү үчүн өз 
ара макулдук менен окуяны жазуу жүзүндө толтуруу үчүн жакын 
турган ЖКККББ постуна же ички иштер органына келе алышат (170-
сүрөт), ал эми материалдык зыян анча эмес болсо, айдоочулар 
келтирилген зыянды ѳз ара макулдашуу боюнча төлөѳ жөнүндө 
чечимге келе алышат (171-сүрөт).  

 

 

 

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы №136 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

168-сҥрөт. 

169-сҥрөт. 

170-сҥрөт. 

171-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
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2.8. Айдоочуга төмөнкҥлөргө тыюу салынат: 

Мас абалда (алкоголго, баңги затка жана башкага мас болгондо) 

(172-сүрөт), ой-жүгүртүүнү жана көңүл бурууну начарлаткан дары-

дармектердин таасири астында, ооруксунган же чарчаган абалда 

транспорт каражатын башкарууга, булар кыймылдын коопсуздугуна 

коркунуч келтирет (173-сүрөт); мас абалдагы, дары-дармектердин 

таасири астындагы, ооруксунган же чарчаган абалдагы адамдарга, 

ошондой эле тиешелүү категориядагы транспорт каражатын 

башкаруу укугуна айдоочунун күбөлүгү жанында болбогон адамдарга 

транспорт каражатын башкарууну берүүгө (174-сүрөт);  
 

 
 

 
 

 

172-сҥрөт. 

173-сҥрөт. 

174-сҥрөт. 
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уюшулган (анын ичинде жөө) колоннаны кесип өтүүгө жана анын 

арасынан орун алууга (175-сүрөт). Жүргүнчүлөрдү автобус, 

троллейбус жана трамвайдын кабинасында ташууга (176-сүрөт); 
 

 

 
 

Мамлекеттик автомобиль инспекциясынын (ЖКККББ) атайын 

автомобилдери коштобостон уюшулбаган колонна менен авариялык 

жарык сигналдарын, тышкы жарык шаймандарын, ошондой эле ушул 

Эрежелерде каралбаган кошумча жарыктандыруу сигналдарын 

күйгүзүп, үн сигналдарын иштетип алып жүрүүгө (177-сүрөт); өзүнүн 

тиешеси бар жол-транспорт кырсыгынан кийин, же транспорт 

каражат милиция кызматкеринин талабы боюнча токтотулгандан 

кийин мастыгын аныктоо үчүн текшерүү же андай текшерүүдөн 

бошотуу жөнүндө чечим кабыл алынганга чейин алкоголь 

ичимдиктерди, наркотик же психотроптук каражаттарды колдонууга 

(178-сүрөт); 
 

 

 

177сҥрөт. 

178-сҥрөт. 

175-сҥрөт. 

176-сҥрөт. 
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транспорт каражатты Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол 
министрлиги Кыргыз Республикасынын эмгек чөйрөсүндөгү 
ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча 
белгилеген, ал эми эл аралык автомобилдик ташууларды аткарууда – 
Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринде белгиленген 
эмгек жана эс алуу режимин бузуу менен башкарууга (179, 180-
сүрөт); жүрүп бараткан убакта колго кармабастан сүйлөшүүгө 
мүмкүндүк берчү техникалык түзүлүш менен жабдылбаган теле-
фонду пайдаланууга (181-сүрөт); токтоп турган транспорт каражатта 
жолдун жүрүүчү тарабындагы каалганы ачык калтырууга (182-сүрөт), 
коомдук тартипти атайын жана көз көрүнөө бузуу, транспорт 
каражаттарынын (183-сүрөт) (автомобилдер, мотоциклдер, 
белгиленбеген жерлерде ар кандай түрдөгү көрсөтмө жүрүүлөр ж. 
б.);  

 

 

 

 

 

179-сҥрөт. 

180-сҥрөт. 

181-сҥрөт. 

182-сҥрөт. 

183-сҥрөт. 
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катышуусу менен белгиленген тартипте макулдашылбаган 

мелдештерди уюштуруу жана катышуу, кыймыл үчүн коркунуч түзүп 

жүрүүлөр (184, 185-сүрөт), ошондой эле бештен ашык транспорт 

каражаттарынын үйлөнүү үлпөт колоннасындагы транспорт 

каражаттарынын кыймылы (186-сүрөт).  
 

 

 
 

Эскертҥҥ: Өкмөттүк кортеждин же делегациянын курамында 

бештен ашык транспорт каражатынын колоннасында; жол 

кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын автомашинасынын коштоосундагы колоннада 

(187-сүрөт); сөөк коюу процессиясында; жол кыймылынын 

коопсуздугун камсыздоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органдын уруксаты берилген колоннада жүрүүгө уруксат берилет 

(188-сүрөт). [4] 
 

 

 

184-сҥрөт. 

185-сҥрөт. 

186-сҥрөт. 

187-сҥрөт. 

188-сҥрөт. 
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(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы №136, 2012-

жылдын 27-сентябрындагы №656, 2016-жылдын 16-январындагы № 

9 токтомдорунун редакцияларына ылайык) 
 

(*) – “Оперативдүү жана атайын кызматтардын” тизмесин 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилейт. 

(**) – Мындан ары – Негизги жоболор. 

(***) – Минималдуу ылдамдык менен баратканда да айдоочуга 

транспорт каражатын токтотууга же маневр жасоого мүмкүндүк 

бербеген системалар иштебеген система деп эсептелет. 

 
Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 

1. Эмне үчүн мас абалында болуп  транспорт каражатын башкарган 

адам “Кылмышкер” деп эсептелет?  

2. Айдоочунун жолго чыгаар алдында эмнелерге көңүл бурушу керек?  

3. Инвалид айдоочулар автомобилди кандай айдашат деп ойлойсуңар 

жана эмне үчүн кээ бир жол белгилерине баш ийбейт?  

4. Жаман маанай менен же өтө чарчап жатканда, айдоо учурунда кандай 

таасир берет?  

5. Жол-транспорт кырсыгы болгон учурда айдоочунун милдеттерин  

айтып бергиле? 

 

  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/93082?cl=ky-kg
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/93082?cl=ky-kg
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/99037?cl=ky-kg
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/99037?cl=ky-kg
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Кайсы учурда айдоочу туура толук ККЭнин ЖТК 

учурундагы бардык талаптарды аткарды? 
 

 
 

1. Жарат алган адамды жакынкы дарылоо мекемесине жеткирип, 

өз документтерин ал жактан көрсөтүп, оңдоочу жайга жөнөдү. 

2. Жабыр тартканды ооруканага салып жиберди, жүрүүчү 

бөлүктөн транспорт каражатын бошотту, кырсык болгондугу 

тууралуу ЖКККББ кызматкерлерине кабар жиберди. 

3. Тез токтоп, авариялык сигналын жандырды, жабыр тартканды 

жакынкы ооруканага салып жиберди, ЖКККББ 

кызматкерлерине кырсык туралуу кабар берди, күбөлөрдү 

жазып, транспорт каражаттарын жана кырсыкка тиешеси бар 

далилдерди жылдырбай кызматкерлерди күтүп турду. 

 
2. Максималдуу салмагы 3,5 тоннадан ашкан жҥк ташуучу 

автомобилин  айдоо кҥбөлҥгҥндө “В” категориясы эле бар 

айдоочуга башкарууга уруксатпы? 
 

 
 

1. Уруксат эмес. 

2. Уруксат, эгер 4 жылдан ашык тажрыйбасы бар болсо. 
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3. Кимге коопсуз курларын тагынбоого уруксат? 
 

 
 

1. Калктуу эмес конуштарда бардык айдоочуларга. 

2. Калктуу конушта таксинин айдоочуларына. 

3. Айдоону үйрөткөн окутуучуга, ал эми калктуу конуштарда, 

мындан тышкары оперативдүү кызматтардын 

автомобилдеринин айдоочуларына жана жүргүнчүлөрүнө. 

 
4. Айдоочунун талабы боюнча транспорт каражатын колдоно 

турган кызматкер милдеттҥҥ тҥрдө эмне бериши керек? 
 

 
 

1. Ишеним кат 

2. Банктын дүмүрчөгүн (квитанция)  

3. Берилген үлгүдөгү талон 

4. Визиткасын 
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5. Транспорт каражатынын айдоочусу  өзҥ менен кайсы 

документтерди чогуу алып жҥрҥҥгө тийиш? 
 

 
 

1. Транспорт каражатынын каттоо документин жана айдоо 

күбөлүгүн. 

2. Белгиленген учурларда лицензиялык карточкаларды, жолдомо 

барагын жана товар-транспорттук документтерди. 

3. Айдоочунун күбөлүгү белгиленген тартипте алып коюлган 

учурда – мындай транспорт каражатын башкаруу укугуна 

убактылуу уруксатты жана паспорт. 

4. Бардык жогоруда айтылган документтерди кандайдыр бир 

деңгээлде айдоочулук ишмердигине жараша. 
 

6. Кайсы максаттарда Эреже айдоочуларды ЖКККББнын 

кызматкерлерине транспорт каражатын берҥҥгө 

милдеттендирет? 
 

 
 

1. Жумушка баруу үчүн. 

2. Жакынкы дарылоо мекемесине тез медициналык жардамга 

муктаж болгон кишилерди жеткирүү үчүн жарандарга таандык 

транспорт каражаттарына жайылтылат. 

3. Бардык жагдайларда.  

4. Жакынкы дарылоо мекемесине тез медициналык жардамга 

муктаж болгон кишилерди жеткирүү, бузулган транспорт 

каражаттарын ташуу, жаратылыш кырсыгы болгон жерге 

жетүү үчүн юридикалык жакка таандык транспорт 

каражаттардын айдоочуларына жайылтылат. 
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Айыптардын таблицасы 
1.2.1-таблица  

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 

Ким  

чечим 

чыгарат 

Б ж К 
121 

б.5 
Мотошлемдерди же коопсуздук 
курларын пайдалануу эрежелерин 

бузуу 

Ф.Ж. 1000 с. 

Ю.Ж. 1000 с. 
 
ЖКККББ 

Б ж К 

 
122 

б.1 

Транспорт каражатын тиеше- 

лүү категориядагы айдоочулук 

ырастамасы же транспорт каражатын 

каттоочу документи жок айдоо 

Ф.Ж. 1000 с. 

Ю.Ж. 1000 с. 
ЖКККББ 

б.3 

Транспорт каражатын мындай 

транспорт каражатын айдоого укугу 
жок адамдын айдоосуна, же 

транспорт каражатын айдоого укугу 

жок адамга мындай транспорт 

каражатын айдаганга берүү 

Ф.Ж. 5500 с. 

Ю.Ж. 5500 с. 
ЖКККББ 

Б ж К 

 

122-1 

 

Транспорт каражатынын 

айдоочусунун ички иштер 
чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

органдын жана транспорт 

чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 

органдын кызматкерлеринин 
транспорт кара-жатын токтотуу 

жөнүндө талаптарын аткарбоосу 

Ф.Ж. 5500 с. 

Ю.Ж. 5500 с. 
ЖКККББ 

Б ж К 

 

122-2 

 

Транспорт каражатынын 

айдоочусунун жараксыз айдоочулук 

күбөлүктү көрсөтүүсү жана бул 

фактынын андан кийин да 

белгиленүүсү 

Ф.Ж. 10000 с. 

Ю.Ж. 10000 

с. 

ЖКККББ 

Б ж К 

 

123-1 

б.1 

айдоочунун транспорт каражатында 
жүрүп баратканда колдун 

жардамысыз сүйлөшүүгө мүмкүндүк 

берүүчү техникалык түзүлүштөр 

менен жабдылбаган байланыш 
каражаттарынан пайдалануу 

эрежелерин бузуу 

Ф.Ж. 3000 с. 

Ю.Ж. 3000 с. 
ЖКККББ 

Б ж К 

 
124 

 

Автоээнбаштык, башкача айтканда, 

транспорт каражатын айдоочунун 

коомго ачыктан-ачык 

урматтабагандыкты билдирген, Жол 
кыймылынын эрежелерин жана 

транспорт каражатын пайдаланууну 

Ф.Ж. 7500 с. 

Ю.Ж. 7500 с. 
ЖКККББ 
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бузуу менен коштолгон (автомобиль 

жарышы, белгиленбеген жерлерде ар 
кандай түрдөгү көрсөтмөлүү айдоо  

ж. б.) коомдук тартипти жана 

жарандардын тынчтыгын ачыктан-

ачык бузган атайын аракеттери 

Б ж К 
 

126 

 

Ички иштер органдарынын, улуттук 

коопсуздук кызматынын 
кызматкерине же медициналык 

кызматкерге кечиктирилгис 

учурларда транспорт кара-жатын 

бербей коюу 

Ф.Ж. 3000 с. 

Ю.Ж. 3000 с. 
ЖКККББ 

Б ж К 

127 
б.1 

Жалпы айдоочунун милдеттеринин 

ичинен эске алынгандарды 
кошпогондо, башка талаптарын бузуу 

Ф.Ж. 1000 с. 

Ю.Ж. 1000 с. 
ЖКККББ 

Б ж К 
 

128 

б.1 

Алкоголь, баңги зат, психотроптук 
жана башка маң кылуучу заттар 

менен мас болгон абалдагы 

айдоочунун транспорт каражатын 

башкаруусу 

Ф.Ж. 17500 с. 

Ю.Ж. 55000 с. 
ЖКККББ 

б.2 

Алкоголь, баңги зат, психотроптук 

жана башка маң кылуучу заттар 
менен мас болгон абалдагы адамга 

транспорт каражатын башкарууга 

берүү 

Ф.Ж. 15000 с. 

Ю.Ж. 45000 с. 
ЖКККББ 

б.3 

Айдоочунун белгиленген тартипке 

ылайык алкоголь, баңги зат, 

психотроптук жана башка маң 
кылуучу заттар менен мас абалын 

күбөлөндүрүүдөн баш тартуусу 

Ф.Ж. 17500 с. 

Ю.Ж. 55000 с. 
ЖКККББ 

Б ж К 

 

134 

б.4 
Айдоочулардын иштөө же эс алуу 

режимин бузуу 

Ф.Ж. 5500 с. 

Ю.Ж. 17000 

с. 

ЖКККББ 

КР Т 

жана ЖМ 

Ж ж К 

155 
 

Автомототранспорттук каражатты 
башкаруучу адамдын 

автомототранспорттук 

каражаттардын кыймылынын жана 

аларды пайдалануунун коопсуздук 
эрежелерин атайылап жана абайлабай 

бузуусу, эгерде бул абайлабагандан 

ден соолукка анча оор эмес зыян 

келтирсе 

белгилүү бир 

кызмат ордун 

ээлөө (1 жыл 
– 2 жыл)  же 

белгилүү бир 

ишти 

жүргүзүү 
укугунан 

ажыратуу 

менен 

айып (30000 

с–60000 с) 

Сот 
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3. АТАЙЫН СИГНАЛДАРДЫ КОЛДОНУУ 

3.1. Оперативдүү жана атайын кызматтардын транспорт 

каражаттарынын айдоочулары кечиктирилгис кызматтык 

милдеттерди аткарып жатканда көк түстөгү жаркылдоочу маякты 

иштетүү менен Эрежелердин 6 (жөнгө салуучунун сигналдарынан 

тышкары), 8–18-бө-лүмдөрүнүн талаптарынан, Эрежелердин 1- жана 

2-тиркемелеринин жоболорунан четтей алат, мында кыймылдын 

коопсуздугу камсыз  

кылынууга тийиш (189-сүрөт).  
 

 
 

3.2. Көк түстөгү жаркылдоочу маякка кошумча иретинде кызыл 

түстөгү маяк иштетилиши мүмкүн (190-сүрөт). 
 

 
 

Кыймылдын башка катышуучуларына караганда артыкчылык 

алуу үчүн мындай транспорт каражаттарынын айдоочулары көк 

түстөгү жаркылдоочу маякты жана үн чыгаруучу атайын сигналды 

иштетүүгө тийиш (191-сүрөт). 
 

 

189-сҥрөт. 

190-сҥрөт. 

191-сҥрөт. 
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Булар өздөрүнө жол берилип жаткандыгына ынангандан кийин 

гана артыкчылыктан пайдалана алат (192–193-сүрөттөр). 
 

 
 

Ушундай эле укукту оперативдүү жана атайын кызматтардын 

транспорт каражаттары менен коштолгон транспорт каражаттарынын 

айдоочулары Эрежелердин ушул пунктунда белгиленген учурларда 

пайдалана алат (194-сүрөт). 
 

 
 

3.3. Көк түстөгү жаркылдоочу маягы же үн чыгаруучу атайын 

сигналы иштетилген транспорт каражаттары жакындап келаткан 

учурда алардын жана алар коштогон, фараларынын жакынкы 

жарыктары иштетилүүгө тийиш болгон башка транспорт 

каражаттарынын тоскоолдуксуз өтүшүн камсыз кылуу үчүн 

айдоочулар жол берүүгө тийиш (195-сүрөт). 
 

 

192-сҥрөт. 193-сҥрөт. 

194-сҥрөт. 

195-сҥрөт. 
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Көк жана кызыл түстөгү жандырылган маягы жана атайын үн 

сигналы менен бараткан транспорт каражатты, ошондой эле ал 

коштоп жүргөн транспорт каражатын (транспорт каражаттарын) 

ашып өтҥҥгө тыюу салынат (196-сүрөт). 

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы №136 токтомунун  

редакциясына ылайык).  
 

 

 
3.4. Көк түстөгү жаркылдоочу маягы иштеп бир ордунда турган 

транспорт каражатына жакындаганда айдоочу зарылчылык болсо тез 

токтой алышы үчүн ылдамдыкты азайтууга тийиш (197-сүрөт). 
 

 
 

3.5. Күрөң-сары же сары түстөгү жаркылдоочу маягы иштетилген 

транспорт каражаттарынын айдоочулары жолдо курулуш, оңдоо же 

тазалоо иштерин аткарып жаткан учурда жол белгилеринин жана 

чийиндеринин, ошондой эле Эрежелердин 9.4–9.8 жана 16.1-

пункттарынын талаптарынан четтей алат, мында кыймылдын 

коопсуздугун камсыз кылат (198-сүрөт). 
 

 

196-сҥрөт. 

197-сҥрөт. 

198-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
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Башка айдоочулар алардын ишине тоскоолдук кылууга тийиш 

эмес (199-сүрөт).  
 

 
 

Аталган жарык чыгаруучу маяктар оор салмактагы жүктөрдү, 

жарылгыч, тез от алуучу, радиоактивдүү жана коркунучтуулук 

даражасы жогору уулуу заттарды ташыган же коштогон транспорт 

каражаттарында Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары-

нын ыйгарым укуктуу бөлүнүштөрүнүн уруксаты менен 

колдонулушу мүмкүн (200-сүрөт).  
 

 
 

Күрөң-сары же сары түстөгү жаркылдоочу маяк кыймыл учурун- 

да артыкчылык бербейт жана коркунуч жөнүндө кыймылдын башка  

катышуучуларына эскертүү үчүн кызмат кылат (201-сүрөт). [4] 
 

 
(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы №136 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

199-сҥрөт. 

200-сҥрөт. 

201-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Айдоочулардын кимиси кыймылга артыкчылык укугу- 

на ээ? 

 
1. Автобустун айдоочусу. 

2. Жол автомобилинин айдоочусу. 

 

3. Көк жана кызыл тҥстөгҥ жандырылган маягы жана атайын 

ҥн сигналы менен бараткан транспорт каражатына кайсы 

багыттарга жҥрҥҥгө уруксат? 
 

 
1. Оңго жана солго гана. 

2. Оңго, солго жана кайрылууга. 

3. Бардык багыттарга. 

 

3. Сҥрөттө көрсөтҥлгөн жагдайда көк тҥстөгҥ жандырылган 

маягы жана атайын ҥн сигналы менен келе жаткан автомобилге, 

жеңил автомобилдин айдоочусу эмне кылуу керек? 
 

 
1. Жол жээгине токтотуу керек. 

2. Оң тилкеге которулуу керек. 

3. Тилкени өзгөртпөстөн кыймылды улантуу керек. 
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4. Утурлаш тараптан келе жаткан автомобилдин айдоочусу 

бул жагдайда эмне кылуу керек? 
 

 
1. Жол жээгине токтотуу керек. 

2. Жандырылган маягы бар транспорт каражатына тоскоолдук  

жаратпай, кыймылды улантуу керек. 
 

5. Токтоп турган көк тҥстҥҥ маягы жандырылган транспорт 

каражатына жакындап келе жатканда, айдоочу эмне кылуу  

керек? 

 
 

1. Ылдамдыкты өзгөртпөстөн кыймылды улантуу. 

2. Токтоп берүү. 

3. Ылдамдыкты азайтып, керектүү шартта токтоп берүүгө даяр  

туруу.  
 

6. Кимиси жол берҥҥгө милдеттҥҥ? 
 

 
 

1. “Тез жардамдын” айдоочусу. 

2. Жеңил автомобилдин айдоочусу. 
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Айыптардын таблицасы 
1.3.1-таблица  

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 

Ким  

чечим 

чыгарат 

 
 

Б ж К 

123-1 

 
 

 

б.3 

Атайын жарык берүүчү жана үн 

чыгаруучу сигналдык түзүлүштөрдү 

иштетүү менен жүрүп бараткан 

транспорт каражаттарынын 

кыймылына артыкчылык бербөө 

 
 

Ф.Ж. 10000 с. 

Ю.Ж. 10000 с. 

 
 

 

ЖКККББ 
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4. ЖӨӨ АДАМДАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ 

(Бөлүмдүн аталышы КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартында-

гы №136 токтомунун редакциясына ылайык). 

4.1. Жѳѳ адамдар тротуар же жөөчөндөр жолдору менен (202,  

203-сүрөт), ал эми булар жок болгон учурда чоң жолдун жээги менен 

басууга тийиш. Көлөмдүү буюмдарды ташып же көтөрүп бараткан 

жөө адамдар, ошондой эле кыймылдаткычы жок майыптар 

коляскасында бараткан адамдар, эгерде алардын тротуар же жолдун 

жээги боюнча кыймылы башка жөө адамдар үчүн тоскоолдук кылса, 

жүрүүчү жолдун чети менен жүрө алат (204, 205-сүрөт). 
 

  
 

 
 

Тротуарлар, жөөчөндөр жолдору же жол жээктери жок болсо, 

ошондой эле алар аркылуу басууга мүмкүн болбосо, жөө адамдар  

велосипед жолдору боюнча же жүрүүчү бөлүктүн чети боюнча 

(ажыратуучу тилкеси бар жолдордо жүрүүчү бөлүктүн тышкы 

чети боюнча) бир катар баса алат (206-сүрөт).  
 

 

202-сҥрөт. 

203-сҥрөт. 

204-сҥрөт. 205-сҥрөт. 

206-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
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Калктуу конуштардан тышкары жерде жүрүүчү бөлүк боюнча  

баратканда жөө адамдар транспорт каражаттарынын кыймылына  

утурлап басууга тийиш (207-сүрөт). 
 

 
 

Кыймылдаткычы жок майыптар коляскасында бараткандар, 

мотоциклди, мопедди жетектеп, велосипед тээп бараткандар мындай 

учурда транспорт каражаттарынын кыймылынын жүрүшү боюнча  

жылууга тийиш (208-сүрөт). 
 

 
 

4.2. Жүрүүчү бөлүк боюнча уюшулган жөө колоннага транспорт 

каражаттарынын кыймылынын багыты боюнча гана оң тарап менен 

бир катарда төрт адамдан ашпастан басууга уруксат берилет. 

Колоннанын алдында жана артында кызыл желекчеси бар, ал эми 

караңгы учурда жана жол начар көрүнгөн шартта: алдыда – ак 

түстөгү, артта –кызыл түстөгү күйгүзүлгөн фонарлары бар 

коштоочулар болууга тийиш (209-сүрөт).  
 

 

207-сҥрөт. 

208-сҥрөт. 

209-сҥрөт. 



84 

 

Балдардын топторун тротуарлар же жөө адамдар жүрүүчү 

жолдору боюнча гана (210-сүрөт), ал эми алар жокто – жолдун жээги 

боюнча, бирок күн жарыкта жана чоң кишилердин коштоосу менен 

алып жүрүүгө уруксат берилет (211-сүрөт).  
 

 

 
 

4.3. Жөө адамдар жүрүүчү бөлүктөрдү жөө адам өткөөлү боюнча, 

анын ичинде жер алдындагы жана жер үстүндөгү өткөөлдөр боюнча, 

ал эми алар жокто – кесилиштердеги тротуарлардын же жол 

жээктеринин чийиндери боюнча кесип өтүүгө тийиш (212, 213-

сүрөт). 
 

 

 

210-сҥрөт. 

212-сҥрөт. 

213-сҥрөт. 

211-сҥрөт. 
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Көзгө көрүнүп турган жерде өткөөл же кесилиш жок болгон 

учурда ажыратуучу тилкеси жана эки тарап тең жакшы көрүнгөн 

жерде тосмолор болбогон участкаларда жолдо жүрүүчү бөлүктүн  

четин карай тике бурч менен кесип өтүүгө болот (214-сүрөт). 
 

 
 

4.4. Кыймыл жөнгө салынган жерлерде жөө адамдар жөнгө 

салуу-чунун же жөө адамдар светофорунун, ал эми алар жокто 

транспорт светофорунун сигналдарын жетекчиликке алууга тийиш 

(215-сүрөт). 
 

 
 

4.5. Жөнгө салынбаган жөө адам өткөөлдөрүндө жөө адамдар 

жакындап келаткан транспорт каражаттарына чейинки аралыкка, 

алардын ылдамдыгына баа бергенден жана жолдон өтүү алар үчүн 

коопсуз болоруна ынангандан кийин жүрүүчү бөлүккө чыга алат 

(216-сүрөт). 
 

 
Жөө адам өткөөлүнөн тышкары жерде транспорт жүрүүчү 

бөлүктү кесип өтүүдө жөө адамдар мындан тышкары, транспорт 

каражаттарынын кыймылына тоскоолдук түзүүгө жана жакындап 

214-сҥрөт. 

215-сҥрөт. 

216-сҥрөт. 
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келаткан транспорт каражаттарынын жоктугуна ынанбастан токтоп 

турган транспорт каражатынын же чөйрөнүн көрүнүшүн чектеген 

башка тоскоолдуктун артынан чыга калууга тийиш эмес (217, 218, 

219-сүрөт). 
 

 
 

4.6. Кыймылдын коопсуздугун камсыз кылуу менен 

байланышкан учурларды кошпогондо, жүрүүчү бөлүккө чыккандан 

кийин жөө адамдар ал жерде кармалып калууга же токтолууга тийиш 

эмес. Өткөнгө жетишпей калган жөө адамдар карама-каршы 

багыттагы транспорт агымдарын бөлүп турган линияга токтоого 

тийиш. Андан аркы кыймыл коопсуз экендигине ынангандан кийин 

гана светофордун (жөнгө салуучунун) сигналын эске алуу менен 

жолдон өтүүнү улантууга болот (220-сүрөт). 
 

 

217-сҥрөт. 

218-сҥрөт. 

219-сҥрөт. 

220-сҥрөт. 
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4.7. Көк түстөгү жаркылдоочу маягы жана үн чыгаруучу атайын 

сигналы иштетилген транспорт каражаттары жакындап келаткан 

учурда жөө адамдар жүрүүчү бөлүктөн өтпөй турууга, ал эми ал 

жердегилер бул транспорт каражаттарына жол берүүгө жана жүрүүчү  

бөлүктү тез арада бошотууга милдеттүү (221-сүрөт). 
 

 
 

4.8. Маршруттагы транспорт каражатын жана таксини жүрүүчү 

бөлүктөгү бир аз көтөрүлгөн отургузуучу аянтчаларда, ал эми алар 

жок болсо, тротуарда же жолдун жээгинде гана күтүүгө уруксат 

берилет (222-сүрөт).  
 

  

221-сҥрөт. 

222-сҥрөт. 
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Бир аз көтөрүлгөн отургузуучу аянтчалар менен жабдылбаган 

токтоочу пункттарда транспорт каражатына отуруу үчүн жүрүүчү 

бөлүккө ал токтогондон кийин гана уруксат берилет. Түшүрүп 

бүткөндөн кийин кармалбастан жүрүүчү бөлүктү бошотуу зарыл 

(223-сүрөт). 
 

 
 

Жүрүүчү бөлүк аркылуу токтоочу пунктту карай же андан артты 

карай баратканда жөө адамдар Эрежелердин 4.4.–4.7.-пункттарынын 

талаптарын жетекчиликке алууга тийиш.  
 

4.9. Жѳѳ адам төмөнкҥлөргө укуктуу: 

 жашоого жана ден соолукка; 

 жолду жана транспорт каражатты пайдаланууга; 

 жолдордун абалы жөнүндө маалымат алууга; 

 тез медициналык жардам алууга; 

 ички иштер органдарынын ыйгарым укуктуу кызматкерлери 

аны кармагандыгынын себебин билүүгө (224-сүрөт). [4] 
, 

 
 

223-сҥрөт. 

224-сҥрөт. 
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(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы №136 токтомунун 

редакциясына ылайык). 
Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. Эмне үчүн жөө адамдар бул эрежелерди билүүсү зарыл?  

2. Эмне үчүн жүрүүчү бөлүк боюнча баратканда жөө адамдар транспорт 

каражаттарынын кыймылына утурлап басууга тийиш?  

3. Эмне себептен жөө адамдардын, өзгөчө окуучулардын кышкы 

кийимдеринде жарык чачыратуучу элементтери бар?  

4. Айдоочулардын баары эле жөө адам өткөөлүнөн жөө адамдарды 

өткөрөбү?  

5. Эмне себептен тротуар жыйырма сантиметрге бийик кылып төшөлөт 

деп ойлойсуңар? 

 

 

Айыптардын таблицасы 
1.4.1-таблица 

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 

Ким  

чечим 

чыгарат 

 

Б ж К 

125 

б.1 

Жөө жүрүүчүнүн, жол 

кыймылынын эрежелерин 

бузуусу 

Ф.Ж. 1000 с. 

Ю.Ж. 1000 с. 
ЖКККББ 

б.2 

Мас абалындагы адам 

жасаган ушул берененин 1-
бөлүгүндө каралган жосун 

Ф.Ж. 3000 с. 

Ю.Ж. 3000 с 
ЖКККББ 

 
Ж ж К 

153 

 Кыймылдын коопсуздук 
эрежелерин, жөө жүрүүчүнүн 

атайылап же абайлабай 

бузуусу, ден соолукка анча 

оор эмес зыян келтирсе 

30000 с–60000 с 

айып 
Сот 

 

  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
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5. ЖҤРГҤНЧҤЛӨРДҤН МИЛДЕТТЕРИ 

5.1. Жүргүнчүлөрдү транспорт каражатына отургузуу жана андан 

түшүрүү ал толук токтогондон кийин гана тротуар же жолдун жээги 

тарабынан жүргүзүлөт (225, 226-сүрөт).  
 

 
 

Эгерде тротуар же жолдун жээги тараптан отургузуу жана жерге 

түшүрүү мүмкүн болбосо, ал жүрүүчү бөлүк тарабынан жүргүзүлүшү 

мүмкүн, мында бул коопсуз болууга жана кыймылдын башка 

катышуучуларына тоскоолдук кылбоого тийиш (227-сүрөт).  
 

 
 

5.2. Жҥргҥнчҥлөргө төмөнкҥлөргө тыюу салынат:  
Транспорт каражаты жүрүп бараткан учурда айдоочуну аны 

башкаруудан алагды кылууга (228-сүрөт);  
 

 

225-сҥрөт. 226-сҥрөт. 

227-сҥрөт. 

228-сҥрөт. 
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борт платформасы бар жүк ташуучу автомобилде баратканда бортко 

же борттон ашкан жүктүн үстүнө турууга, отурууга (229-сүрөт); 

транспорт каражаты жүрүп бараткан учурда анын эшигин ачууга 

(230-сүрөт); жөнгө салуучулар же ички иштер органдарынын 

кызматкерлери сутканын караңгы мезгилинде транспорт каражатын 

токтоткон учурда кызматкердин негизсиз болушу мүмкүн деп 

болжолдонгон аракеттерин далилдөө үчүн автомобилден айдоочу 

менен кошо чыгууга. Мында жүргүнчүлөр милиция кызматкерине 

өзүнүн функциялык милдеттерин аткарууга жолтоо кылбоого тийиш 

(231-сүрөт); 
 

 

 

 

229-сҥрөт. 

230-сҥрөт. 

231-сҥрөт. 
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жасаган заводдо караштырылган коопсуздук курун арчынданбастан 

жүрүп бараткан автомобилде болууга (232-сүрөт); мототранспорт  

каражатында топчуланбаган шлемсиз же аны кийбестен жүрүүгө  

(233-сүрөт); транспорт каражатынын ичинде болгон учурда, коомду 

жана кыймылдын башка катышуучуларын сыйлабай тургандыгын 

ачык-айкын көрсөтүү менен коомдук тартипти жана жарандардын 

тынчтыгын атайын жана көз көрүнөө бузуу (234, 235, 236-сүрөт). [4] 
 

 

 

  
 

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы №136, 2016-

жылдын 16-январындагы №9 токтомдорунун редакцияларына 

ылайык). 

  

232-сҥрөт. 

233-сҥрөт. 

234-сҥрөт. 235-сҥрөт. 

236-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/99037?cl=ky-kg
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/99037?cl=ky-kg
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Жҥргҥнчҥлөр маршруттук транспорт каражатынын айдоо-

чусуна кайрылышса болобу? 
 

 
1. Уруксат. 

2. Уруксат, транспорт каражаты толук токтогондон кийин гана. 

3. Уруксат эмес. 

4. Уруксат, эгер жол коопсуздугу сакталса. 
 

2. Кайсы сҥрөттө жөө адамдар жол эрежесин бузбай басып 

бара жатышат? 

 
 

3. Автомобилдин жҥргҥнчҥсҥ эрежени буздубу? 
 

 
1. Ооба. 

2. Жок.  

3. Жок, эгер бул коопсуз болуп жана кыймылдын башка 

катышуу-чуларына тоскоолдук жаратпаса. 

  

1. Солдогу. 

2. Оңдогу. 
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4. Жҥргҥнчҥлөр эрежени бузуп жатышабы? 
 

 
 

5. Трамвайга тҥшҥҥ ҥчҥн жөө адамдар кайсы учурда жҥрҥҥчҥ 

бөлҥккө чыгууга болот? 
 

 
 

1. Трамвай жакындаганда. 

2. Трамвай толук токтогондон кийин. 

 

Айыптардын таблицасы 
1.5.1-таблица  

Берен

е 
Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 

Ким  

чечим 

чыгарат 

Б ж К 

123-1 б.1 

Жүргүнчүлөр тарабынан 

таштандыларды жана башка 

нерселерди жолго ыргытуу. 

Ф.Ж. 3000 с. 

Ю.Ж. 3000 с 
ЖКККББ 

Б ж К 
127 

б.1 
Жүргүнчүлөр тарабынан жол 
кыймылынын эрежелерин бузуу. 

Ф.Ж. 1000 с. 
Ю.Ж. 1000 с 

ЖКККББ 

б.2 

Ошол эле жосун транспорт 
каражатынын, жүктүн, 

автомобиль жолунун, көчөнүн, 

темир жол өткөөлүнүн, жол 

курулмасынын же башка мүлктүн 
бузулушуна алып келсе. 

Ф.Ж. 5500 с. 

Ю.Ж. 5500 с 
ЖКККББ 

Ж ж К 
153 

 Кыймылдын коопсуздук 
эрежелерин, жүргүнчүнүн 

атайылап же абайлабай бузуусу, 

ден соолукка анча оор эмес зыян 

келтирсе. 

30000с –

60000с айып 

 

Сот 

1. Ооба. 

2. Жок. 
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Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. Эмне болушу мүмкүн, эгер жүргүнчүлөр айдоочуну аны башкаруудан 

алагды кылышса?  

2. Жүргүнчүлөр коомдук транспорттук каражатында өзүн кандай алып 

жүрүшү керек?  

3. Ички иштер органдарынын кызматкерлери сутканын караңгы 

мезгилинде транспорт каражатын токтоткон учурда эмне үчүн 

автомобилден айдоочу менен кошо жүргүнчүнү чыгууга тыюу салат?  

4. “Жүргүнчү” деп кимдерди айтабыз?  
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6. СВЕТОФОРДУН ЖАНА ЖӨНГӨ САЛУУЧУНУН  

СИГНАЛДАРЫ 

6.1. Светофорлордо жашыл, сары, кызыл жана агыш түстөгү  

жарык сигналдары колдонулат. 
 

 

 
Светофордун сигналдары эмнеге арналгандыгына жараша 

тегерек, стрелка (жаа), жөө адамдын же велосипеддин көлөкөсү жана 

X түрүн-дө болушу мүмкүн (237-сүрөт).  
 

 

 
Тегерек сигналдуу светофорлордо жашыл стрелка (жебе) 

түрүндөгү сигналы бар бир же эки кошумча секциясы болушу 

мүмкүн, алар жашыл тегерек сигналдын деңгээлинде жайгашат (238-

сүрөт). 
 

 

237-сҥрөт. 

238-сҥрөт. 
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6.2. Светофордун тегерек сигналдары төмөнкүдөй маанини бил- 

дирет: 

Жашыл сигнал жүрүүгө уруксат берет (239-сүрөт); 
 

 
 

Кҥйҥп-өчҥп турган жашыл сигнал жүрүүгө уруксат берет жана 

анын иштеген убактысы бүтүп бараткандыгына жана жакын арада 

кыймылга тыюу салуучу сигнал күйө тургандыгын маалымдайт 

(жашыл сигнал күйүп турушунун аягына чейин калган секундалар 

убактысы жөнүндө айдоочуларга маалымдоо үчүн цифралуу табло 

колдонулушу мүмкүн) (240-сүрөт); 
 

 

(Автордон: Жашыл сигналы бир мезгилде трамвайга жана 

рельсасыз транспорт каражаттарына күйүп берсе, анда  трамвайга 

биринчи өтүү артыкчылыгы бар. Себеби трамвайдын маневрлугу 

чектелген,  буйтап айдап кете албайт жана дагы бир себеби рельсалуу 

239-сҥрөт. 

240-сҥрөт. 
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транспорту автомобиль транспортунан мурда пайда болгондуктан, 

улууларды сыйлап жол берип келгенбиз.) 

Сары сигнал кыймылга тыюу салат. Эрежелердин 6.14-пунктун-

да каралган учурларды кошпогондо, сигналдар алмашканы 

жаткандыгы жөнүндө да эскертет (241-сүрөт);  

Кҥйҥп-ѳчҥп турган сары сигнал жүрүүгө уруксат берет жана 

жөнгө салынбаган кесилиш же жөө адам өткөөлү бар экендигин 

маалымдайт, коркунуч жөнүндө эскертет (242-сүрөт);  
 

 
 
Кызыл сигнал, анын ичинде күйүп-ѳчүп турган кызыл сигнал 

кыймылга тыюу салат. 

Кызыл жана сары сигналдардын чогуу күйүшү кыймылга тыюу  

салат жана жашыл сигнал күйгөнү жатканы жөнүндө маалымдайт 

(243-сүрөт).  
 

 
 
6.3. Светофордун кызыл, сары жана жашыл түстөгү стрелка 

түрүндө аткарылган сигналдары (*) тиешелүү түстөгү тегерек 

сигналдар сыяктуу эле мааниге ээ болот, бирок алардын күчү стрелка 

241-сҥрөт. 242-сҥрөт. 

243-сҥрөт. 
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менен көрсөтүлгөн багыттарга (багытка) гана жайылтылат. Мында 

солго бурулууга уруксат берген стрелка артка кайрылууга да уруксат 

берет, бирок буга тиешелүү жол белгиси менен тыюу салынбаган 

учурда гана уруксат болот (244, 245-сүрөт).  
 

 
 

Кошумча секциядагы жашыл стрелка да ушундай эле мааниге  

ээ. Кошумча секциянын ѳчүп турган сигналы бул секция жѳнгѳ 

салган багыттагы кыймылга тыюу салууну билдирет (246-сүрөт). 
 

 
 
 

(Автордон: Эгерде кесилиште бир багытка бирден эле тилке 

болсо, анда негизги жашыл сигнал күйгөн тараптагы транспорт 

каражаттарына жол берип, андан соң оңго бурулууга уруксат. Себеби 

бизге кошумча секциядагы жашыл стрелкасы уруксат берип күйүп 

жатат) (247-сүрөт).  
 

 

244-сҥрөт. 245-сҥрөт. 

246-сҥрөт. 

247-сҥрөт. 
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6.4. Эгерде светофордун негизги жашыл сигналына кара 

контурдук стрелка (стрелкалар) тартылган болсо, ал айдоочуларга 

светофордун кошумча секциясы бар экендиги жөнүндө маалымдайт 

жана кошумча секциянын сигналыныкынан башка уруксат берилген 

кыймыл багытын көрсөтөт (248, 249-сүрөт).  
 

 
 

6.5. Эгерде светофордун сигналы жөө адамдын (велосипеддин) 

силуэти (көлөкөсү) түрүндө аткарылган болсо, анын күчү жѳѳ 

адамдарга (велосипед тепкендерге да) гана жайылтылат (250-сүрөт). 
 

 
 

Велосипед тепкендердин кыймылын жөнгө салуу үчүн 

азайтылган өлчөмдөгү тегерек светофор да колдонулушу мүмкүн, ал 

кара түстөгү велосипеддин сүрөтү бар 200 х 200 мм өлчөмүндөгү ак 

түстөгү тик бурчтуу табличка менен толукталат (251-сүрөт). 
 

 

248-сҥрөт. 

249-сҥрөт. 

250-сҥрөт. 

251-сҥрөт. 
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6.6. Жүрүүчү бөлүктү кесип өтүшү мүмкүн экендиги жөнүндө  

көрүүсү чектелген жөө адамдарга маалымат берүү үчүн светофордун 

жарык сигналдары үн чыгаруучу сигнал менен толукталышы мүмкүн 

(252-сүрөт).  
 

 
 

6.7. Жүрүүчү бөлүктүн тилкелери боюнча, атап айтканда, кый-

мыл карама-каршы багытка өзгөрүп кетиши мүмкүн болгон тилкелер 

боюнча транспорт каражаттарынын кыймылын жөнгө салуу үчүн X  

түрүндөгү кызыл сигналы жана төмөн караган жебе түрүндөгү 

жашыл сигналы бар реверсивдүү светофор колдонулат. Бул сигналдар 

өздөрү үстүндө жайгашкан тилке боюнча кыймылга тиешелүү түрдө 

тыюу салат же уруксат берет (253-сүрөт). 
 

 
 

Реверсивдүү светофордун негизги сигналдары диагонал боюнча 

төмөн оң же сол жакка бурулган жебе түрүндөгү сары сигнал менен 

толукталышы мүмкүн, анын күйүшү сигнал жакын арада сигналдар 

алмаша тургандыгын жана жебе көрсөткөн тилкеге өтүү 

зарылчылыгын маалымдайт (254-сүрөт).  
 

 

252-сҥрөт. 

253-сҥрөт. 

254-сҥрөт. 
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Эки тараптан тең 1.9 чийини менен белгиленген тилкенин 

үстүндө жайгашкан реверсивдүү светофордун сигналдары өчүп 

турганда бул тилкеге кирүүгө тыюу салынат (255-сүрөт).  
 

 
 

6.8. Трамвайлар, ошондой эле башка маршруттагы транспорт 

каражаттары үчүн бөлүнгөн тилке боюнча алар жүрүп баратканда 

алардын кыймылын жөнгө салуу үчүн "Т" тамгасы түрүндө жай-

гашкан агыш түстөгү төрт тегерек сигналы бар бир түстөгү 

сигнализациялуу светофорлор колдонулат. Кыймылга бир эле учурда 

төмөнкү сигнал жана бир же бир нече жогорку сигнал күйгөндө гана 

уруксат берилет, алардын сол жактагысы – солго, ортодогусу – түз, 

оң жактагысы – оңго уруксат берет. Эгерде үстүңкү үч сигнал гана 

күйүп турса, анда кыймылга тыюу салынат.  
 

 
 

(Автордон: Эгер кесилиште мындай светофор бар болсо, анда 

маршруттук транспорт каражаттары бул светофорго баш ийиши 

милдет. Ал эми жок болгондо, жалпы негизги транспорт 

светофорунун сигналы менен жүрүшү туура.) (257-сүрөт) 
 

 

255-сҥрөт. 

257-сҥрөт. 

256-сҥрөт. 
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6.9. Темир жол өткөөлүндө жайгашкан күйүп-өчүп турган агыш 

тегерек сигнал өткөөл аркылуу транспорт каражаттарынын 

кыймылына уруксат берет. Күйүп-өчүп туруучу агыш сигнал жана 

кызыл сигнал өчүп турганда ѳткѳѳлгѳ жакындап келаткан поезд 

(локомотив, дрезина) көрүнүүчү чектерде ал жок болгон учурда 

өтүүгө уруксат берилет (258-сүрөт).  
 

 
 

6.10. Жөнгө салуучунун сигналдары төмөнкүдөй маанини бил- 

дирет: сол жана оң каптал жактан трамвайга түз, рельсасыз жүрүүчү 

транспорт каражаттарына түз жана оңго жүрүүгө, жөө адамдарга 

жүрүүчү бөлүктөн өтүүгө уруксат берилет (259-сүрөт); 
 

Колдору эки жакка сунулган же тҥшҥрҥлгөн: 

 
 

 

258-сҥрөт. 

259-сҥрөт. 
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төш жана арт жагынан бардык транспорт каражаттарынын жана жөө 

адамдардын кыймылына тыюу салынат (260, 261-сүрөт). 
 

 

 
 

Оң кол алдыга сунулган: 

 

260-сҥрөт. 

261-сҥрөт. 
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Сол каптал тараптан трамвайга солго, рельсасыз транспорт 

каражаттарына бардык багытта кыймылга уруксат берилген (262-

сүрөт); төш тарабынан бардык транспорт каражаттарына оңго гана 

кыймылга уруксат берилген (263-сүрөт); оң каптал (264-сүрөт);  
 

 
 

 
 

 

262-сҥрөт. 

263-сҥрөт. 

264-сҥрөт. 
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жана арт жактан бардык транспорт каражаттарына кыймылга тыюу  

салынган (265-сүрөт); жөө адамдарга жөнгө салуучунун артындагы 

жүрүүчү бөлүктѳн ѳтүүгѳ уруксат берилген (266-сүрөт).  
 

 

 
 

Кол ѳйдѳ кѳтѳрҥлгѳн:  

 

265-сҥрөт. 

266-сҥрөт. 
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Бардык транспорт каражаттарынын жана жѳѳ адамдардын 

бардык багыттагы кыймылына тыюу салынган, буга Эрежелердин 

6.14-пунктунда каралган учурлар кирбейт (267-сүрөт). 
 

 
 

Жөнгө салуучу колунун кыймылдары менен айдоочуларга жана 

жөө адамдарга түшүнүктүү болгон башка сигналдарды да бере алат. 
 

 

 
 

(Автордон: а) ылдамдыкты тездеткиле, б) тезирээк солго 

кайрылгыла, в) тезирээк артыман өткүлө г) тезирээк оңго бурулгула,  

д) токтоп тургула, е) бурулуудан баш тартып тургула. Жезлды  

айландыруу – ылдамыраак жүрүп кеткиле.) 
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Сигналдар жакшы көрүнүшү үчүн жөнгө салуучу жезлди же кы-

зыл сигналы (жарык бергичи) бар дисканы пайдалана алат (268-

сүрөт). 
 

 
 

6.11. Транспорт каражатын токтотуу жөнүндө талап катуу үн 

чыгаруучу түзүлүштүн жардамы же транспорт каражатына 

багытталган колдун кыймылы менен берилет. Айдоочу ѳзүнѳ 

кѳрсѳтүлгөн жерге токтоого тийиш (269-сүрөт).  
 

 
 

6.12. Кошумча сигнал кыймылдын катышуучуларынын көңүлүн 

буруу үчүн ышкырык менен берилет (270-сүрөт).  
 

 

268-сҥрөт. 

269-сҥрөт. 

270-сҥрөт. 



109 

 

6.13. Светофордун (буга реверсивдүү светофор кирбейт) же жөн-

гө салуучунун тыюу салуучу сигналы берилгенде айдоочу стоп-

линиясынын (5.33 белгиси) алдына (271-сүрөт), ал эми ал жокто 

төмөнкүчө токтоого тийиш: 

Кесилиште – жѳѳ адамдарга тоскоолдук кылбастан жүрүүчү  

бөлүктүн кесилишинин алдына, (Эрежелердин 13.7-пунктун эске алуу 

менен) (272-сүрөт) темир жол өткөөлүнүн алдында – Эрежелердин 

15.4-пунктуна ылайык, башка жерлерде – кыймылына уруксат 

берилген транспорт каражаттарына жана жөө адамдарга тоскоолдук 

кылбастан, светофордун же жөнгө салуучунун алдына (273-сүрөт). 
 

 
 

 
 

 

271-сҥрөт. 

272-сҥрөт. 

273-сҥрөт. 
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6.14. Сары сигнал күйүп же жөнгө салуучунун колу көтөрүлүп 

турганда шашылыш тормоз бербестен Эрежелердин 6.13-пунктунда 

аныкталган жерлерге токтой албаган айдоочулар кыймылын 

улантышына уруксат берилет (274-сүрөт). 

Сигнал берилген учурда жүрүүчү бөлүктө болгон жөө адамдар 

аны бошотууга, ал эми буга мүмкүн болбогондо транспорт 

агымдарын карама-каршы багытка бөлгөн линияга токтоого тийиш 

(275-сүрөт). 
 

 
 

6.15. Жѳнгѳ салуучунун сигналдарынын тараптары менен 

буйруктарын, булар светофордун сигналдарына, жол белгилеринин 

же чийиндеринин талаптарына карама-каршы келген учурда да, 

айдоочулар жана жөө адамдар аткарууга тийиш (276-сүрөт). 
 

 

274-сҥрөт. 

275-сҥрөт. 

276-сҥрөт. 
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6.16. Темир жол өткөөлдөрүндө светофордун күйүп-өчкөн кызыл 

сигналы менен бир эле учурда үн сигналы берилиши мүмкүн. Ал 

кыймылдын катышуучуларына өткөөл аркылуу ѳтүүгѳ тыюу салуу 

жөнүндө маалымдайт (277-сүрөт).  
 

 

 
(*) Кыймыл жана жашыл стрелкалардын ордуна ошол эле 

мааниде кара контурлары бар тегерек кызыл жана сары сигналдар 

пайдаланылышы мүмкүн (278-сүрөт). [4], [11]. 

 

 
 

  

277-сҥрөт. 

278-сҥрөт. 
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Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. Жөнгө салуучунун негизги канча сигналы бар?  

2. Жөнгө салуучунун сигналдарына жараша айдоочулар менен жөө 

адамдардын кыймылын  түшүндүрүп бергиле?  

3. Светофордун же жөнгө салуучунун тыюу салган сигналында айдоо-

чулар транспорт каражаттарын кайсыл жерге токтотууга тийиш?  

4. Эгер жөнгө салуучунун сигналы  светофор, белги, жол чийиндерине 

карама-каршы келсе, эмне кылуу керек?  

5. Күйүп-өчүп турган жашыл сигналы да жүрүүгө уруксат береби?  

6. Күйүп-өчүп турган сары сигнал эмнени түшүндүрөт жана жүрүүгө 

уруксат береби?  

7. Жөнгө салуучунун кайсыл сигналында жалпы салмагы 3,5 тоннадан 

жогору жүк ташуучу автомобилдерге кайсыл бир багытка тыюу 

салат жана эмне үчүн?  

8. Жөнгө салуучунун сигналдары трамвай үчүн кандай?  

9. Сигналдар жакшы көрүнүшү үчүн, көңүлүн бөлүү үчүн жөнгө 

салуучу кайсы нерселерди колдонот?  

10. Жөнгө салуучунун кошумча сигналдарын түшүндүрүп бергиле?  

11. Реверсивдүү светофордун сигналдары өчүп калса айдоочу эмне 

кылуу керек?  

12. Жөнгө салуучулардын эң негизги максаты жана жол кыймылын 

жөнгө салууда орду кандай?  

13. Светофордун кызыл, сары жана жашыл түстөгү стрелка түрүндө  

аткарылган сигналдары эмнени түшүндүрөт?  

14. Маршруттук транспорт каражаттары үчүн светофордун 

сигналдарынын маанисин түшүндүрүп бергиле?  

15. Кошумча секциясы бар светофордун маанисин түшүндүргүлө?  

16. Эмне үчүн жашыл күйгөндө трамвай башка рельсасыз транспорт  

каражаттарына караганда биринчи өтүүдө артыкчылык укукка ээ? 
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Сҥрөттөгҥ светофордун сигналында транспорт 

каражаттары кайсыл багыттарга жҥрҥҥ мҥмкҥн? 
 

 
1. Экөө тең оңго. 

2. Трамвайга солго, автомобилге оңго. 

3. Трамвай оңго гана. 

4. Экөө тең токтоп турат. 

 

2. Эгерде кесилишке чыгардан мурда светофордун жашыл 

сигналы сары сигналына которулса, мындай учурда айдоочу 

эмне кылуу керек? 

 
1. Кыймылын улантуу. 

2. Кесилишке чыкпастан токтоо. 

3. Жогорку этияттык менен кесилиштен айдап өтүү. 

 

3. Кимиси жол берҥҥгө милдеттҥҥ? 
 

 
1. Автомобилдин айдоочусу. 

2. Мотоциклдин айдоочусу. 
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4. Светофордогу кызыл сигнал менен бир убакта чогуу 

кҥйгөн сары сигнал эмнени тҥшҥндҥрөт? 
 

 
1. Кыймылды баштаса болот. 

2. Солго бурулууга уруксат. 

3. Кыймылга даярдануу  жана жакын арада жашыл сигналы 

күйөт. 

4. Кесилишке атайын транспорт каражаты жакындап келе жатат. 

 

5. Кимиси жол берҥҥгө милдеттҥҥ? 
 

 
1. Мотоциклдин айдоочусу. 

2. Автомобилдин айдоочусу. 

3. Эки айдоочунун тең бирдей укугу бар. 

 

6. А светофорунун кайсыл сигналында артка кайрылуусун  

бҥтҥрҥҥгө болот? 

 
1. Кызылда. 

2. Жашылда. 

3. Айырмасы жок. 
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7. Жебе көрсөткөн багытка кайсы транспорт 

каражаттарынын айдоочусуна уруксат? 
 

 
1. Трамвай жана автомобиль айдоочуларына, адегенде трамвайды 

өткөрүп. 
2. Автомобиль жана трамвай айдоочуларына, адегенде 

автомобилди өткөрүп. 
3. Трамвайдын айдоочусуна гана. 
4. Автомобилдин айдоочусуна гана. 

 

8. Жебе көрсөтҥлгөн багыттарга кимисинин өтҥҥгө 
артыкчылык укугу бар? 

 
1. Автобустун айдоочусу. 
2. Жеңил автомобилдин айдоочусу. 
3. Экөөнүн тең бирдей укугу бар. 
 

9. Светофордун кҥйҥп жанып турган сигналы эмнени 
тҥшҥндҥрөт? 

 
1. Анын аракет этүү убактысы бүтүп бараткандыгы жана жакын 

арада сары же кызыл сигналы күйөрүн эскертет. 
2. Кесилишке чыгуу бүттү. 
3. Кыймылдын ылдамдыгы көбөйтүлүшү керек. 

4. Кесилишке атайын транспорт каражаты жакындап келе жатат. 
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10. Кайсыл багыттарга кыймылга уруксат? 
 

 
1. Түз жана оңго биринчи кайрылышка. 
2. Оңго биринчи кайрылышка. 
3. Оңго экинчи кайрылышка. 
4. Оңго биринчи жана экинчи кайрылышка. 
 

11. Санап өтҥлгөн жагдайлардын ичинен кайсынысында 

жеңил автомобилдин айдоочусу эреженин талаптарына жооп 

берип солго бурулду? 

 
1. Кесилишке чыгып токтоп, утурлаш тараптан келе жаткан 

автомобилди өткөрүп, солго бурулду. 
2. Стоп сызыгында токтоду. «Кошумча стрелка» сигналы 

күйгөндө токтобостон солго бурулду. 
3. Кесилишке чыгып, «Кошумча стрелка» сигналы күйгөндө  

солго бурулуусун бүтүрдү. 
 

12. Кайсы транспорт каражаттарына азыркы сигналында 

жебе көрсөткөн  багытка жҥрҥҥгө уруксат? 

 
1. Трамвай жана жүк ташуучу автомобиль. 
2. Трамвай. 
3. Жүк ташуучу автомобиль. 

4. Жүрүүгө тыюу салат. 
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13. Кайсыл сҥрөттө туура оңго бурулуусу көрсөтҥлгөн? 
 

 
1. Сол. 
2. Оң. 
3. Экөөндө тең туура. 
4. Экөөндө тең туура эмес. 
 
14. Кайсы транспорттун айдоочусуна жебе көрсөткөн 

багыттарга жҥрҥҥгө уруксат? 
 

 
1. Трамвайдын жана мотоциклдин айдоочуларына. 
2. Автомобилдин жана мотоциклдин айдоочуларына. 
3. Трамвай жана мотоцикл айдоочуларына, жана трамвайды 

өткөрүп  туруп,  автомобилдердин айдоочуларына. 
 
15. Светофордун эки тарапка тең кҥйҥп жанган сары сигналы 

эмнени тҥшҥндҥрөт? 
 

 
1. Бир аздан кийин светофордун жашыл сигналы күйөт. 
2. Бир аздан кийин светофордун кызыл сигналы күйөт. 
3. Жөнгө салынбаган кесилиштегидей, өтө кылдаттык менен 

транспорт каражаттарына жүрүүгө уруксат.  
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16. Көрсөтҥлгөн багыттар боюнча кайсы транспорт 

каражаттарынын укугу бар? 
 

 
1. Мотоцикл жана жеңил автомобиль. 

2. Мотоцикл жана трамвай. 

3. Мотоцикл, жүк ташуучу жана жеңил автомобиль. 

 

17. Кандай тартипте транспорт каражаттары кесилиштен 

өтҥҥ керек? 

 
1. Трамвай, жүк ташуучу автомобиль, жеңил автомобиль. 

2. Трамвай, жеңил автомобиль, жүк ташуучу автомобиль. 

3. Жеңил автомобиль, трамвай жана жүк ташуучу автомобиль. 

 

18. Кайсы транспорт каражатынын айдоочусу жол берҥҥгө 

милдеттҥҥ? 

 
1. Автомобилдин айдоочусу. 

2. Трамвайдын айдоочусу. 
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19. Көрсөтҥлгөн багыттардын ичинен кайсынысына 

автомобилге жҥрҥҥгө уруксат? 
 

 
 

20. Жебе көрсөтҥлгөн багыттар боюнча кайсы транспорт 

каражаттарына жҥрҥҥгө укугу бар? 
 

 
 

1. Мотоцикл гана. 

2. Мотоцикл жана жеңил автомобиль. 

3. Бардык транспорт. 

 

21. Кайсы транспорт каражатынын айдоочусу жол берҥҥгө 

милдеттҥҥ? 

 
 

1. Автомобилдин айдоочусу. 

2. Трамвайдын айдоочусу. 

1. Б жана В. 

2. Б га гана. 

3. В га гана. 
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22. Жебе көрсөтҥлгөн багыттар боюнча транспорт 

каражаттарынын кайсы айдоочусуна кыймылга уруксат? 
 

 
1. Жүк ташуучу автомобилдин айдоочусуна. 

2. Жүк ташуучу автомобилдин жана мотоциклдин 

айдоочуларына. 

3. Трамвай жана жүк ташуучу автомобилдин айдоочуларына. 

 

23. Автомобилдерге кайсы багыттарга кыймылга уруксат? 
 

 
1. Солго. 

2. Арткы багытка. 

3. Түз. 

4. Бардык багыттарга.  

 

24. Кайсы багыттарга мотоцикл жҥрө алат? 
  

 
1. Каалаган. 

2. Түз жана оңго. 

3. Түз, оңго жана артка кайрылууга. 
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25. Кайсы транспорт каражаттарына жебе көрсөткөн 

багыттар боюнча жҥрҥҥгө укугу бар? 
 

 
1. Бардык транспорт каражаттары. 
2. Рельсасыз транспорт каражаттарына, бардык көрсөтүлгөн 

багыттарга. 
3. Мотоцикл жана жеңил автомобиль түз гана, жүк ташуучу – түз, 

эгерде жалпы массасы 3,5 тоннадан ашпаса. 
 

 
 

26. Жебе көрсөтҥлгөн багыттарга кайсы транспорт 
каражаттарына жҥрҥҥгө уруксат? 

1. Жеңил жана жүк ташуучу автомобилдерге. 
2. Жеңил автомобилге  солго гана, жүк ташуучуга оңго. 
3. Бардык транспорт каражаттарына. 
 

27. Кайсы транспорт каражаттарына жебе көрсөткөн 

багыттар боюнча жҥрҥҥгө укугу бар? 

 
1. Жеңил жана жүк ташуучу автомобилдер. 
2. Жеңил автомобиль. 
3. Трамвай жана жүк ташуучу автомобиль. 

4. Бардык транспорт каражаттар. Жүк ташуучу автомобиль 

трамвайга жол берип. 
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28. Көрсөтҥлгөн багыттар боюнча кайсы транспорт 

каражаттарына жҥрҥҥгө укугу бар? 
 

 
1. Трамвай, жеңил жана жүк ташуучу автомобилдер. 
2. Жүк ташуучу жана жеңил автомобиль. 
3. Жүк ташуучу автомобиль гана. 
4. Бардык транспорт каражаттар.  
 

29. Көрсөтҥлгөн багыттар боюнча жҥрҥҥгө уруксаттары бар 
транспорт каражаттарын санап бергиле? 

 

 
1. Бардык транспорт каражаттарына (жеңил автомобиль 

трамвайга жол берүүгө милдеттүү). 
2. Рельсасыз транспорт каражаттарына гана. 
3. Жүк ташуучу автомобилге жана мотоциклге. 

 

30. Светофордун ушул сигналында транспорт каражаттары 
кайсы багыттарга жҥрҥҥгө укугу бар? 

 

 
1. Трамвай, жүк ташуучу автомобиль, жеңил автомобиль – түз 

гана. 
2. Трамвай токтоп турат, жүк ташуучу жана жеңил  автомобилдер 

түз жүрүшөт. 

3. Трамвай түз, автомобилдер токтоп турат. 

4. Бардык транспорт каражаттары токтоп турушат. 
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31. Светофордун жашыл сигналындагы тартылган кара 

тоомдуу жебе, эмне жөнҥндө маалымат берет? 
 

 
1. Сунушталган жүрүүнүн багыты жөнүндө. 
2. Кошумча секциянын бары жөнүндө жана жашыл сигналы 

күйгөндө жүрүүгө уруксат багытын. 
 

32. Кайсы багыттарга транспорт каражаттары жҥрө алышат? 
 

 
1. Трамвай түз, жеңил автомобиль түз, жүк ташуучу – оңго. 
2. Трамвай токтоп турат, жеңил  автомобиль түз, солго жана артка 

кайрылууга, жүк ташуучу – түз жана оңго. 
3. Трамвай түз, жеңил автомобиль трамвайды өткөрүп туруп 

солго жана артка кайрылууга же түз, жүк ташуучу – түз жана 
оңго. 
 

33. Транспорт каражаттары кандай кезекте жанаша өтҥшөт? 
 

 
1. Биринчи жүк ташуучу автомобиль солго бурулат, андан соң  

автобус оңго кайрылат. 
2. Биринчи автобус жүрөт, жүк ташуучу автомобилди өткөзүп, 

оңго бурулуусун аяктайт. 

3. Автомобилдер бир убакта кыймылын башташат, жүк ташуучу 

автомобиль кесилиште токтоп, автобуска жол берет. 
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34. Эгерде реверсивдҥҥ светофор өчҥп турса, тилке боюнча  
жҥрҥҥгө уруксатпы? 

 

 
1. Уруксат берилет, эгерде тилкеде транспорт каражаттары  жок 

болсо. 
2. Тилкеге чыгууга тыюу салынат. 
3. Уруксат берилет, эгерде оң тилкелери бош болбосо. 

 

35. Жебе формасындагы ылдыйды көздөй багытталган  
жашыл сигнал эмнени тҥшҥндҥрөт? 

 

 
1. Түз гана жүрүүгө уруксат. 
2. Ашып өтүүгө уруксат. 
3. Светофор жайгашкан тилке боюнча жүрүүгө уруксат. 
4. Бир катар гана жүрүүгө уруксат. 
 

36. Светофордун икс сыяктуу кызыл сигналы эмнени 
тҥшҥндҥрөт? 

 
1. Жүрүүчү бөлүктүн бүт эни боюнча жүрүүгө тыюу салат. 
2. Реверсивдүү тилке боюнча жүрүүгө тыюу салынат, анткени  

карама-каршы багытта жүрүүгө уруксат берилген. 
3. Реверсивдүү тилке боюнча маршруттук транспорт 

каражаттарына гана жүрүүгө уруксат.  
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37. Транспорт каражаттары кайсы багыттарга жҥрҥҥгө укугу 

бар? 

 

1. Трамвай түз гана. Автомобиль түз, оңго, трамвайды өткөрүп, 

солго жана артка кайрылганга. 

2. Трамвай түз, оңго жана солго. Автомобиль трамвайды өткөрүп, 

түз, оңго, солго жана артка кайрылганга. 

3. Трамвай оңго жана солго. Автомобиль түз гана. 

 

38. Кайсы багыттарга трамвай жҥрө алат? 
 

 
1. Түз жана солго. 

2. Оңго гана. 

3. Солго гана. 

 

39. Кесилиш аркылуу транспорт каражаттары кайсы 

багыттарга кыймылын уланта алат? 
 

 

1. Автомобиль түз жана оңго. Трамвай токтоп турат. 

2. Автомобиль солго. Трамвай токтоп турат. 

3. Автомобиль токтоп турат. Трамвай түз жана оңго. 
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40. Кимге жана кайсы багыттарга жҥрҥҥгө уруксат? 
 

 
1. Трамвайга жана автомобилге түз, оңго, солго. 
2. Трамвай жана автомобиль токтоп турат. 
3. Трамвай токтоп турат. Автомобилге түз, оңго, солго жана артка 

кайрылууга. 
 

41. Кайсы транспорт каражатынын тҥрҥнө жҥрҥҥгө уруксат? 
 

 
1. Трамвай жана автомобилге баардык багыттарга. 
2. Трамвайга бардык багыттарга. Автомобиль токтоп турат. 
3. Трамвай жана автомобиль токтоп турат. 
 

42. Кимге кайсы багыттарга жҥрҥҥгө уруксат? 
 

 
1. Жүк ташуучу автомобилге түз, жеңил автомобилге түз жана 

оңго. 
2. Жүк ташуучу автомобилге түз, жеңил автомобилге оңго гана. 
3. Жүк ташуучу автомобиль менен жеңил автомобилге түз гана. 

4. Жүк ташуучу автомобиль менен жеңил автомобилге бардык  

багыттарга. 
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43. Мотоциклдин айдоочусу кантип туура солго бурулушу  

керек? 

 
1. Кесилишке чыгып, жүк ташуучу автомобилди өткөрүп, 

бурулушун аяктайт. 
2. Токто сызыгында токтоп, жөнгө салуучунун уруксат берген 

сигналын бергенден кийин, бурулушун аяктайт. 
3. Кесилишке чыгып жөнгө салуучунун уруксат берген сигналын 

күтпөстөн, солго бурулуу зарыл. 
 

44. Жебе көрсөтҥлгөн багыттар боюнча жҥрҥҥгө уруксат 

болгон транспорт каражаттарын атагыла? 
 

 
1. Мотоцикл. 
2. Жүк ташуучу автомобиль. 
3. Автобус жана мотоцикл. 
4. Жеңил автомобиль. 
5. Жеңил жана жүк ташуучу автомобилдери. Жеңил автомобиль 

өтүп кеткенден кийин жүк ташуучу. 
 

45. Көрсөтҥлгөн багыттар боюнча кайсы транспорт 

каражаттарына жҥрҥҥгө  уруксат? 
 

 
1. Жүк ташуучу автомобилге жана мотоциклге. 
2. Мотоциклге, жеңил жана жүк ташуучу автомобилдерге. 

3. Трамвайга жана мотоциклге. 
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46. Жебе көрсөтҥлгөн багыттар боюнча жҥрҥҥгө уруксат 

болгон транспорт каражаттарын атагыла? 
 

 
1. Бардык транспорт каражаттарына. 

2. Мотоцикл жана жүк ташуучу автомобиль. 

3. Мотоцикл. 

 

47. Сҥрөттө көрсөтҥлгөн кайсы транспорт каражаттары тҥз 

багытында жҥрҥҥгө укугу бар? 
 

 
1. Автобус жана мотоцикл. 

2. Жеңил жана жүк ташуучу автомобилдер. 

3. Жеңил автомобиль гана. 

 

48. Жебе көрсөтҥлгөн багыттар боюнча жҥрҥҥгө уруксат 

болгон транспорт каражаттарын атагыла? 
 

 
1. Жүк ташуучу автомобиль жана мотоцикл. 

2. Жеңил, жана жүк ташуучу автомобилдер.  

3. Трамвай жана мотоцикл. 

4. Мотоцикл, жеңил жана жүк ташуучу автомобилдер.  
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49. Жебе көсөтҥлгөн багыттар боюнча кайсы транспорт 
каражаттарына жҥрҥҥгө уруксат? 

 

 
1. Мотоцикл жана жеңил автомобиль. 
2. Бардык транспорт каражаттарына. 
3. Автомобилге жана трамвайга. 
4. Жеңил автомобилге гана. 
5. Мотоцикл, жеңил автомобиль жана жүк ташуучу автомобилге. 
 

50. Жебе көрсөтҥлгөн багыттар боюнча кайсы транспорт  
каражаттарына жҥрҥҥгө уруксат? 

 

 
1. Жеңил автомобилдин айдоочусуна. 
2. Мотоциклдин айдоочусуна. 
3. Жүк ташуучу автомобилдин айдоочусуна. 
4. Трамвайдын айдоочусуна. 
 

51. Жебе көрсөтҥлгөн багыттар боюнча кайсы транспорт  
каражаттарына жҥрҥҥгө уруксат? 

 

 
1. Трамвайга. 
2. Жеңил автомобилге.  
3. Трамвайга солго гана жана жеңил автомобилге.  

4. Трамвайга түз, жеңил автомобиль трамвайды өткөрүп, солго же 

артка кайрылууга.  
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52. Жебе көрсөтҥлгөн багыттар боюнча кайсы транспорт  

каражаттарына жҥрҥҥгө уруксат? 
 

 
1. Жеңил жана жүк ташуучу автомобилдерге. 

2. Бардык транспорт каражаттарына. 

3. Жеңил автомобилге жана мотоциклге. 

 

53. Жебе көрсөтҥлгөн багыттарга транспорт каражаттардын 

жҥрҥҥ кезегин көрсөткҥлө? 
 

 
1. Трамвай жана мотоцикл, андан соң автомобиль. 

2. Трамвай, автомобиль, мотоцикл. 

3. Мотоцикл, автомобиль, трамвай. 

 

54. Жҥрҥҥгө уруксат берген багыттарын көрсөткҥлө? 
 

 
1. Түз. 

2. Оңго биринчи кайрылышка. 

3. Оңго экинчи кайрылышка. 

4. Оңго биринчи жана экинчи кайрылышка. 
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55. Көрсөтҥлгөн багыттар боюнча кайсы транспорт 

каражаттарына жҥрҥҥгө уруксат? 
 

 
1. Жүк ташуучу автомобилге жана мотоциклге. 
2. Мотоциклге, трамвайга жана жүк ташуучу автомобилге 

трамвайдан кийин. 
3. Мотоциклге. 
4. Трамвайга жана жүк ташуучу автомобилге. 

 

56. Көрсөтҥлгөн багыттар боюнча кайсы транспорт 

каражаттарына жҥрҥҥгө  уруксат? 
 

 
1. Мотоциклге. 
2. Мотоциклге жана автомобилге. 
3. Трамвайга, мотоциклге жана автомобилге. 
 

57. Жөнгө салуучунун мындай сигналы эмнени тҥшҥндҥрөт? 
 

 
1. Автомобилдер ылдамдыгын жогорулатышы керек. 
2. Автомобилдер ылдамдыгын азайтышы керек. 
3. Жөө адамдарга өткөөлдөн жана транспорт каражаттарына  

жүрүүчү бөлүктөн жүрүүгө тыюу салынат. 
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58. Кайсы сҥрөттө туура оңго бурулуу көрсөтҥлгөн? 
 

 
1. Солдогу. 

2. Оңдогу. 

3. Экөөндө тең туура. 

4. Экөөндө тең туура эмес. 

 

59. Мотоциклдин айдоочусуна көрсөтҥлгөн багытка жҥрҥҥгө 

болобу? 

 
1. Болот. 

2. Болбойт. 

3. Болот, эгер тез жардам автомобилине тоскоолдук жаратпаса. 

 

60. Жебе көрсөткөн багыттар боюнча жҥрҥҥгө уруксаттары 

бар транспорт каражаттарын санап бергиле? 
 

 
1. Жеңил автомобиль жана жүк ташуучу автомобиль. 

2. Мотоцикл, жеңил автомобиль жана жүк ташуучу автомобиль.  

3. Жеңил автомобиль жана мотоцикл. 
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61. Кайсы багыттарга автомобилге жҥрҥҥгө болот? 
 

 
1. Оңго гана. 
2. Токтоп жана светофордун жашыл сигналын күтүү. 
3. Түз гана. 
4. Бардык багыттарга. 
 

62. Көрсөтҥлгөн багыттарга кайсы транспорт каражаттары 
жҥрө алат? 

 
1. Жеңил жана 1-жүк ташуучу автомобиль. 
2. Жеңил автомобиль жана мотоцикл. 
3. Жеңил жана 2-жүк ташуучу автомобиль, мотоцикл. 
 

63. Жебе көрсөтҥлгөн багыттар боюнча, кайсы жоопто 
транспорт каражаттарынын уруксат берилген кыймылы туура  
аталды? 

 
1. Жүк ташуучу автомобиль оңго, трамвай жана мотоциклге жол 

берип туруп. 
2. Мотоцикл түз, жүк ташуучу автомобиль оңго. 
3. Мотоцикл түз, автобус түз, калгандары токтоп турушат. 

4. Бардыгы токтоп турушат. 
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Айыптардын таблицасы 
1.6.1-таблица 

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 
Ким чечим 

чыгарат 

Б ж К 

123-1 

б.1 

Светофордун тыюу салуучу 
же жөнгө салуучунун 

сигналына карабай өтүп 

кетүү 

Ж.Ж. 3000 с 

Ю.Ж. 3000 с 
ЖКККББ 

 

Эскертҥҥ.  

1. Жол кыймылынын 

катышуучулары жолдун 

кайсы жеринде турганына, 

ошондой эле светофордун 
сигналдарынын, жол 

белгилеринин же болбосо 

жол чийиндеринин 

талаптарына карабастан жөн-
гө салуучунун 

сигналдарынын жана 

буйруктарынын талаптарына 

баш ийүүгө милдеттүү. 
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7. АВАРИЯЛЫК СИГНАЛИЗАЦИЯНЫ ЖАНА АВАРИЯЛЫК 

ТОКТОП КАЛУУ БЕЛГИСИН КОЛДОНУУ 

7.1. Авариялык жарык сигнализациясы төмөнкүдөй учурларда 

иштетилүүгө тийиш (279-сүрөт): жол-транспорт кырсыгы болгон 

учурда (280-сүрөт); токтоого тыюу салынган жерде аргасыздан 

токтогон учур-да (281-сүрөт); фаралардын жарыгынан айдоочунун 

көзү уялган учур-да (282-сүрөт);  
 

 

 

 

 

279-сҥрөт. 

280-сҥрөт. 

281-сҥрөт. 

282-сҥрөт. 
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сүйрөтүү учурунда (сүйрѳтүлүп келаткан транспорт каражатында) 

(283-сүрөт); балдарды уюштурулган ташууда, аларды салуу жана 

түшүрүү учурунда (284-сүрөт); башка учурларда да айдоочу 

кыймылдын катышуучуларына транспорт каражаты коркунуч түзүшү 

мүмкүн болгону жөнүндө эскертүү үчүн авариялык жарык 

сигнализациясын иштетүүгө тийиш (285-сүрөт).  
 

 

 

 
 

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы №136 токтомунун 

редакциясына ылайык). 

283-сҥрөт. 

284-сҥрөт. 

285-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
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7.2. Авариялык жарык сигнализациясын иштеткенден кийин, 

ошондой эле ал бузук же жок болгон учурда авариялык токтоп калуу 

белгиси (күйүп-өчкөн кызыл фонарь) төмөнкүдөй учурларда тез арада 

коюлууга тийиш (286-сүрөт): жол-транспорт кырсыгынын учурунда 

(287-сүрөт); токтоого тыюу салынган жерлерде аргасыздан токтогон 

учурда (288-сүрөт);   
 

 

 

 
 

жана айлананын көрүнүшүнүн шарты транспорт каражатын башка  

айдоочулар ѳз учурунда байкабай турган жерлерде (289-сүрөт). 

286-сҥрөт. 

287-сҥрөт. 

288-сҥрөт. 
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Бул белги (фонарь) конкреттүү кырдаалда башка айдоочуларды 
коркунуч жѳнүндѳ ѳз учурунда эскертүүнү камсыз кылгыдай 
аралыкка орнотулат. Бирок бул аралык калктуу конуштарда 
транспорт каражатынан кеминде 15 метр жана калктуу конуштардан 
тышкары жерде 30 метр болууга тийиш (290-сүрөт).  

 

 

 
 

7.3. Сүйрөтүлүп келаткан транспорт каражатында авариялык  
жарык сигнализациясы жок болгон же иштебеген учурда анын арткы 
бөлүгүнө авариялык токтоп калуунун белгиси бекитилүүгө тийиш  
(291-сүрөт). [4]  

 

 
 

Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. Кайсы учурларда айдоочу авариялык жарык сигнализациясын 

күйгүзүшү керек?  
2. Кандай учурда бул сигнализациясы өчүрүлүшү мүмкүн?  

3. Аргасыздан токтогон кезде айдоочу кандай чараларды көрүшү керек? 

289-сҥрөт. 

290-сҥрөт. 

291-сҥрөт. 



139 

 

БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Калктуу эмес конушунун жол жээгине аргасыздан токтоп 

жана авариялык сигнализациясы иштен чыккан учурда  айдоочу 

эмне кылуусу керек? 
 

 
 

1. Транспорт каражатынын артынан 20 м аралыкта авариялык 

токтоп калуу белгисин орнотууга тийиш. 

2. Транспорт каражатынын астынан жана артынан калкалоочу 

щиттерди орнотууга тийиш. 

3. Транспорт каражатынын артынан 30 м аралыкта авариялык 

токтоп калуу белгисин орнотууга тийиш. 

 
2. Сҥйрөтҥлҥп келе жаткан транспорт каражатында кайсы 

тышкы жарыгы кҥйгҥзҥлҥшҥ милдеттҥҥ? 
 

 
 

1. Габарит жарыктары гана. 

2. Жакынкы жарык фаралары. 

3. Авариялык сигнализациясы. 

4. Туманга каршы жарыктары. 
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3. Азыркы жагдайда аргасыздан токтогон учурда айдоочу 

милдеттҥҥ тҥрдө кандай иш-аракеттерди кылуу керек?  
 

 
1. Жалпы коркунуч сигналын берүү. 

2. Авариялык сигнализациясын күйгүзүп же авариялык белгисин 

коюу. 

3. Габарит жарыктарын күйгүзүү. 
 

4. Утурлаш тараптан келе жаткан транспорт каражатынын 

алыскы жарык фарасынын жарыгынын натыйжасында 

айдоочунун  көзҥ уялган кезде эмне кылуу керек? 
 

 
1. Авариялык сигнализацияны күйгүзүү. 

2. Жакынкы жарык фарасын күйгүзүү. 

3. Үн сигналын берүү. 

4. Алыскы жарык фарасын күйгүзүү. 
 

5. Авариялык токтоо белгисин же авариялык кҥйҥп-өчкөн 

кызыл фонарь калктуу эмес конушта транспорт каражатына 

канча арылыкка жетпей орнотулат? 

 
1. 15 м кем эмес. 

2. 30 м кем эмес. 
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6. Авариялык токтоо белгисин же авариялык кҥйҥп-өчкөн 

кызыл фонарь калктуу конушта транспорт каражатына канча 

арылыкка жетпей орнотулат? 
 

 
1. 15 м кем эмес. 

2. 30 м кем эмес. 

 

 

Айыптардын таблицасы 
1.7.1-таблица  

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 
Ким чечим 

чыгарат 

Б ж К 

127 

б.1 

Авариялык сигнализацияны 

жана авариялык токтоп калуу 

белгисин колдонуу 

талаптарын бузуу 

Ф.Ж. 1000с. 

Ю.Ж. 1000с. 
ЖКККББ 

б.2 

Ошол эле жосун транспорт 

каражатынын, жүктүн, 

автомобиль жолунун, көчөнүн, 

темир жол өткөөлүнүн, жол 

курулмасынын же башка мүлктүн 

бузулушуна алып келсе 

Ф.Ж. 5500с. 

Ю.Ж. 5500с. 
ЖКККББ 
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8. КЫЙМЫЛДЫ БАШТОО, МАНЕВР ЖАСОО 

8.1. Кыймылды баштоо, башка катарга өтүү, бурулуу (артка 
кайрылуу) жана токтоо алдында айдоочу тиешелүү багытка 
бурулуунун жарык берүүчү көрсөткүчтөрүнүн сигналын берүүгө 
(292-сүрөт), ал эми ал жокто же бузук болсо – кол менен билдирет. 
Мында маневр коопсуз болууга жана кыймылдын башка 
катышуучуларына тоскоолдук түзбөөгө тийиш.  

 

 

 
 

Сунулуп турган сол кол же капталга сунулуп чыканактан тик 
бурч менен жогору караган оң кол солго (артка) бурулуу сигналын 
билдирет (293-сүрөт).  

 

 
 

Сунулуп турган оң кол же капталга сунулуп чыканактан тик  
бурч менен жогору караган сол кол оңго бурулуу сигналын билдирет 
(294-сүрөт). 

 

 

292-сҥрөт. 

293-сҥрөт. 

294-сҥрөт. 
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Тормоз берүү сигналы жогору көтөрүлгөн сол же оң кол менен  
берилет (295-сүрөт).  

 

 
 

8.2. Сигналды бурулуу көрсөткүчү же кол менен берүү маневр 
башталганга чейин эртерээк жүргүзүлүүгө жана ал аяктаар замат 
токтотулууга тийиш (кол менен сигнал берүү түздөн-түз маневрди 
баштаар алдында токтотулууга тийиш.) (296-сүрөт). 

 

 
 

Мында сигнал кыймылдын башка катышуучуларын адаштырууга 
тийиш эмес (297-сүрөт).  

 

 
 

Сигнал берүү айдоочуга артыкчылык бербейт жана аны 
коопсуздук чараларын көрүүдөн бошотпойт. 

(Автордон: Сүрөттөгү 1-жеңил автомобиль солго бурулууда 
автобустун артында транспорт каражаты жоктой көрүнүп айдап 
жөнөгөн (298-сүрөт). 

 

295-сҥрөт. 

296-сҥрөт. 

297-сҥрөт. 

298-сҥрөт. 
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Ал эми 2-жеңил автомобиль эрежени бузбаса дагы, автобустун 

маңдайында транспорт каражаттары чыгышын эстен чыгарбай, сак  

болушу керек. Себеби убакытты, каражатты, нервди, ден соолукту  

сакташы үчүн.) 

8.3. Жамаатташ аймактан жолго чыккан учурда айдоочу ал жолдо 

бараткан транспорт каражаттарына жана жөө адамдарга жол берүүгө, 

ал эми жолдон чыгып жатканда ал кыймылын кесип өткөн жөө 

адамдарга жана велосипедчендерге жол берүүгө тийиш (299-сүрөт). 
 

 
 

8.4. Башка тилкеге өтүү учурунда айдоочу жанындагы тилкеде 

жогорку ылдамдыкта удаа багытта бараткан транспорт каражат-

тарына жол берүүгө тийиш (300-сүрөт).  
 

 
 

Удаалаш багытта келаткан транспорт каражаттары бир эле 

маалда башка тилкеге өткөн учурда айдоочу оң жактагы транспорт 

каражатына жол берүүгө тийиш (301-сүрөт).  
 

 

299-сҥрөт. 

300-сҥрөт. 

301-сҥрөт. 
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8.5. Оңго, солго буруулар же артка кайрылаар алдында айдоочу 

тиешелүү багытта жүрүүгө арналган жүрүүчү бөлүктөгү тиешелүү 

четки тилкени күн мурунтан ээлөөгө тийиш (302-сүрөт), буга 

айланып жүрүү кыймылы уюштурулган кесилишке барган учурдагы 

бурулуу кирбейт (303-сүрөт).  
 

 
 

 

 
Сол жакта жүрүүчү бөлүк менен бир деңгээлде жайгашкан 

удаалаш багыттагы трамвай жолу бар болсо, эгерде 5.8.1. же 5.8.2. 

белгилери менен кыймылдын башка тартиби белгиленбесе, андан 

солго  

бурулууга жана артка кайрылууга жол берилет. Мында трамвайга 

тоскоолдук кылынууга тийиш эмес (304-сүрөт).  
 

 

302-сҥрөт. 

303-сҥрөт. 

304-сҥрөт. 
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8.6. Жолдордун кесилишинен чыккан транспорт каражаты кар- 

шы багыттагы тарапка барып калбагыдай болуп бурулууга тийиш  

(305-сүрөт).  

Оңго бурулган учурда транспорт каражаты мүмкүн болушунча 

жолдун оң жагына жакын жүрүүгө тийиш (306-сүрөт). 
 

 
 

 
 
8.7. Эгерде транспорт каражаты өзүнүн габариттеринен улам же 

башка себептер боюнча Эрежелердин 8.5-пунктунун талаптарын 

аткаруу менен бурула албаса, кыймылдын коопсуздугун камсыз 

кылган шартта жана эгерде бул башка транспорт каражаттарына 

тоскоолдук кылбаса, бул эрежеден четтөөгө жол берилет (307-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Себеби бурулууда габариттери менен транспорт 

каражатына тийип кетиши мүмкүн.) 

305-сҥрөт. 

306-сҥрөт. 

307-сҥрөт. 
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8.8. Кесилиштен тышкаркы жерде солго бурулганда же артка 

кайрылганда рельсасыз транспорт каражатынын айдоочусу каршы 

багыт-та келе жаткан транспорт каражаттарына жана удаалаш 

багыттагы трамвайга жол берүүгө милдеттүү (308-сүрөт).  
 

 
 

Эгерде 1.1. жана 1.3. жол чийиндери жок болсо, кесилиштен 

тышкаркы жерде артка кайрылуу учурунда жүрүүчү бөлүктүн 

туурасы маневрди солдогу четки тилкеден аткаруу үчүн жетишсиз 

болсо, ага жүрүүчү бөлүктүн оң четинен (жолдун четинен) баштап 

бурулууга жол берилет. Мында айдоочу удаалаш бараткан жана 

каршы багыттагы транспорт каражаттарына жол берүүгө тийиш (309-

сүрөт). 
 

 
 

8.9. Транспорт каражаттарынын кыймыл траекториялары 

кесилишкен, ал эми өтүүнүн кезеги Эрежелерде айтылбаган учурда 

айдоо-чу оң жагындагы транспорт каражатына жол берүүгө тийиш 

(310-сүрөт). 

 
 

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы №136 токтомунун 

редакциясына ылайык). 

308-сҥрөт. 

309-сҥрөт. 

310-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
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8.10. Тормоз берүү тилкеси бар болгон учурда токтоого же оңго 

бурулууга ниеттенип жаткан айдоочу, бул тилкеге өз учурунда 

чыгууга жана ал жерде гана ылдамдыкты азайтууга тийиш (311-

сүрөт). 
 

 
 

Жолго чыккан жерде күүлөнө турган тилке бар болсо, айдоочу ал 

аркылуу жүрүүгө жана жанындагы тилкеге чыгууга тийиш, мында 

бул жолдо келаткан транспорт каражаттарына жол берет (312-сүрөт). 
 

 
 

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы №136 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

 

8.11. Төмөнкҥдөй жерлерде артка кайрылууга тыюу салынат:  
(Автордон: Төмөндөгү жерлерде “артка кайрылууга тыюу 

салынат” – деген 3.19 жол белгиси коюлбайт. Айдоочу өзү эле билип 

бул жерлерден артка кайрылбашы керек. Анткени жолдун тардыгына 

байланыштуу  артка бир маневр менен бурула албай жол бөгөлүп 

311-сҥрөт. 

312-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
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тыгын же коркунучтуу кырдаал же жол транспорт кырсыгына алып 

келүүчү жол жагдайлар жаралышы мүмкүн. Ошондуктан Эреже бул 

жерлер-ден артка кайрылууга тыюу салган) жөө адам өткөөлүндө 

(313-сүрөт); тоннелде (314-сүрөт); көпүрөдө (315-сүрөт);  
 

 

 

 

 

313-сҥрөт. 

314-сҥрөт. 

315-сҥрөт. 
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эстакадаларда жана алардын алдында (316-сүрөт); темир жол 

өткөөлдөрүндө (317-сүрөт); жолдун бир жак багыты болсо да 100 

метрден аз жери көрүнүп турган жерлерде (318-сүрөт); токтоочу 

пункттар жайгашкан жерлерде (319-сүрөт).  
 

 

 

 

 

316-сҥрөт. 

317-сҥрөт. 

318-сҥрөт. 

319-сҥрөт. 
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8.12. Транспорт каражатынын артка карай жүрүшү коопсуз 

болгон жана кыймылдын башка катышуучуларына тоскоолдук 

кылбаган учурда мындай маневрге уруксат берилет. Зарылчылык 

болгон учурда айдоочу башка адамдардын жардамына кайрыла алат 

(320-сүрөт). 

Кесилиштерде (321-сүрөт) жана эрежелердин 8.11-пунктуна 

ылайык артка кайрылууга тыюу салынган жерлерде артка айдоого 

тыюу салынат (322, 323, 324-сүрөт). [4]  
 

 

 

 

 
 

320-сҥрөт. 

321-сҥрөт. 

322-сҥрөт. 

323-сҥрөт. 
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Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 

 

1. Кайсы учурда Эреже кол менен сигнал берүүсүн милдеттендирет?  

2. Кайсы учурда кол менен берген сигналын алууга болот?  

3. Эмне себептен бурулуу сигналдарын берүү артыкчылык укугун 

бербейт?  

4. Кайсы жерлерден артка айдоого болбойт?  

5. Эмне үчүн бурулууда тиешелүү тилкени алдын ала айдоочу алууга 

тийиш?  

6. Кайсы жерлерде артка кайрылууга болбойт жана эмне үчүн?  

7. Эгерде транспорт каражаты өзүнүн габариттеринин өлчөмдөрүнөн 

улам солго четки тилкеден бурула алалбаса айдоочу кантип 

бурулууга болот? 

8. Эгер айдоочу жолдон чыгып жаткан учурда кимдерге жол берүүгө 

милдеттүү?  

9. Айдоочу качан бурулуу сигналдарын бериши керек?  

10. Эмне себептен артка кайрылуу үчүн айдоочу эни жазы жол 

участкаларын издейт?  

11. Жол кыймылынын катышуучулары транспорт каражаты түз, оңго 

жана солго бурулууларын кантип билет?  

12. Айдоочу тиешелүү багытка бурулуунун жарык берүүчү 

көрсөткүчтөрүнүн сигналын өтө кеч же өтө эрте берсе эмне болот?  

13. Эмне үчүн айдоочу артка жүрүүдө башка адамдардан жардам сура- 

шы оң?  

14. Кесилиштен оңго же солго бурулуу учурунда эреже тартибин айтып 

бергиле? 

  

324-сҥрөт. 
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Автомобилдин айдоочусуна алдын ал эскертҥҥ сигналын  

берҥҥгө өтҥҥ артыкчылык укугун береби? 
 

 
 

2. Кол менен сигнал берҥҥсҥ качан токтотулушу мҥмкҥн? 
 

 
1. Маневр болуп жаткан учурда. 

2. Маневр бүткөндөн кийин гана. 

3. Тикеден тике маневр баштоонун алдында. 
 

3. Кайсыл сҥрөттө солго бурулуу сигналы туура көрсөтҥлгөн? 

 
 

4. Эреже боюнча кайсы жерлерде ҥн сигналын берҥҥгө тыюу 

салат? 

 
1. Калктуу эмес жолдордо. 

2. 5.22 жол белгиси менен башталган бардык калктуу 

конуштарда. 

3. Шаарларда гана. 

1. Солдогу. 

2. Оңдогу. 

 

1. Бербейт. 

2. Маневрди бүтүрүүдө  

берет. 

3. Бардык учурда берет. 
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5. Транспорт каражаттардын ичинен кимисинде жебе 

көрсөткөн багытка жҥрҥҥгө артыкчылык укугуна ээ? 
 

 
 

1. Жүк ташуучу автомобиль. 

2. Жеңил автомобиль. 

 

6. Автомобилдин айдоочусу кайсы учурда жҥрҥҥ багытын  

өзгөртҥҥ жөнҥндө эскертҥҥ сигналын  берҥҥгө милдеттҥҥ? 
 

 
 

1. Аркасынан башка транспорт каражаты жүрүп келе жатса. 

2. Эгер транспорт каражаты бурулуу сигналдары менен 

жабдылса. 

3. Кыймылы жыш жолдордо гана. 

4. Бардык учурда. 

 

7. Көрсөтҥлгөн сҥрөттө кимиси жол берҥҥгө милдеттҥҥ? 
 

 
 

1. Жүк ташуучу автомобилдин айдоочусу. 

2. Жеңил автомобилдин айдоочусу. 

3. Ылдамдыгы аз болуп жүрүп бара жаткан айдоочу. 
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8. Транспорт каражатынын кайсы айдоочусу жол берҥҥгө 

милдеттҥҥ? 

 
 

1. Жүк ташуучу автомобилдин айдоочусу. 

2. Жеңил автомобилдин айдоочусу. 

 

9. Айдоочунун эскертҥҥ сигналына эмнелер кирет? 
 

 
 

1. Кол же жарык берүүчү бурулуу сигналдары. 

2. Үн сигналы. 

3. Күндүзгү убакта жакынкы жарыкты күйгүзүү. 

4. Авариялык сигнализациясын күйгүзүү. 

5. Бардык санап өтүлгөн сигналдар. 

 

10. Кимиси жол берҥҥгө милдеттҥҥ? 
 

 
 

1. Жеңил автомобилдин айдоочусу. 

2. Жүк ташуучу автомобилдин айдоочусу. 
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11. Кайсы жерде жҥрҥҥчҥ бөлҥктҥн оң чети менен артка 

кайрылууга болот?  

 
 

1. Жөнгө салынбаган кесилиштерде. 

2. Жөнгө салынуучу кесилиштерде. 

3. Кесилиш эмес, бирок уруксат берген жерлерде жана жүрүүчү 

бөлүктүн эни сол чети менен артка кайрылууга мүмкүн 

болбогон жагдайларда. 

 

12. Санап өткөндөрдҥн ичинен кайсы жерде артка 

кайрылууга тыюу салат? 

 
 

1. Жөө адам өткөөлүндө. 

2. Бир катарлуу жүрүүчү бөлүктө. 

3. Трамвайдын жолу бар жүрүүчү бөлүктө. 

 

13. Бҥт эле көпҥрөлөрдө, Эреже артка кайрылууга тыюу  

салатпы? 

 
 

1. Ичке көпүрөлөрдө гана. 

2. Трамвайдын жолу бар көпүрөлөрдө. 

3. Бардыгында. 
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14. Транспорт каражаттын кайсыл айдоочусу жол берҥҥгө 

милдеттҥҥ? 

 
1. Жеңил автомобилдин айдоочусу. 

2. Жүк ташуучу автомобилдин айдоочусу. 
 

15. Калктуу эмес конуштарда артка кайрылууга тыюу 

салынат, жолдун көрҥнҥҥсҥ бир жак багытка төмөндөгҥдөн кем 

болгон участкаларында: 

 
 

16. Кайсыл сҥрөттө токтоо жөнҥндө сигналы туура 

көрсөтҥлгөн? 

 
 

17. Кайсы учурларда айдоочу эскертҥҥ сигналдарын берҥҥгө 

милдеттҥҥ? 

 
1. Кыймылды баштаардан мурда. 

2. Токтоо алдында. 

3. Башка катарга өтүүнүн алдында. 

4. Бурулуунун же артка кайрылуунун алдында. 

5. Бардык санап өтүлгөн учурларда. 

1. 15 м. 

2. 50 м. 

3. 100 м. 

4. 150 м. 

 

1. Солдогу. 

2. Ортодогу.  

3. Оңдогу. 
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18. Кайсы жоопто автомобилдердин башка катарга өтҥҥсҥндө 

жол берҥҥсҥ туура көрсөтҥлгөн? 
 

 
 

19. Тротуардан, жолдун жээгинен же токтоочу жайдан 

кыймылды баштоодон мурда, автомобилдин айдоочусу кандай 

эрежелерди аткарыш керек? 
 

 
1. Бурулуу сигналын берип жана кыймылды баштоо. 

2. Кыймылдын коопсуздугуна ынанып, үн сигналын берип жана 

кыймылды баштоо. 

3. Кыймылдын коопсуздугуна ынанып, бурулуу сигналын берип 

жана жүрүп бара жаткан транспорт каражаттарын өткөрүп, 

кыймылды баштоо. 

 

20. Кайсы маалда маневр жөнҥндөгҥ жарык эскертҥҥ 

сигналынын берҥҥсҥ токтотулушу керек? 
 

 
1. Маневр баштоонун алдында. 

2. Маневр жасоонун убагында. 

3. Тез арада маневр бүтөрү менен. 

1. 1,4,6. 

2. 2,3,5. 

3. 2,3,6. 
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21. Кыймыл ҥчҥн тоскоолдук жаралганда, айдоочу эмне 

кылуу керек? 

 
 

1. Ылдамдыкты азайтып же токтоо зарыл. 

2. Үн сигналын берүү. 

3. Сутканын караңгы мезгилинде жарыкты которуп жандыруу. 

 

22. Кайсы транспорт каражатынын айдоочусу туура оңго  

бурулду? 

 
 

1. Экөө тең туура. 

2. Жеңил автомобилдин айдоочусу. 

3. Мотоциклдин айдоочусу. 

 

23. Жебе көрсөтҥлгөн багыттарга жҥрҥҥгө кайсы транспорт 

каражатынын айдоочусу артыкчылык укугуна ээ? 
 

 
 

1. Жеңил автомобиль. 

2. Жүк ташуучу автомобиль. 
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24. Кантип артка кайрылганда жҥк ташуучу автомобилдин  

айдоочусу туура жасаган болот? 
 

 
1. Мотоциклди өткөрүп, кесилиштен артка кайрылып кетүү. 

2. Трамвайды өткөрүп, кесилиштен артка кайрылып кетүү. 

3. Трамвайды, мотоциклди өткөрүп туруп, кесилиштен артка 

кайрылып кетүү. 

 

25. Ушундай жагдайда ҥчҥнчҥ автомобилдин айдоочусу эмне 

кылуу керек? 

 
1. Светофордун уруксат сигналын күтүп, түз айдап кетүү. 

2. Оңго бурулуу көрсөткүчүн жандандырып, оңго айдап кетүү. 

3. Солго бурулуу көрсөткүчүн жандандырып, оң катарын 

бошотуу. 

 

26. Кайсы жерлерде артка кайрылууга тыюу салат? 
 

 
1. Жөө адамдардын өткөөлүндө жана тоннелдерде. 

2. Көпүрөдө, өткөөлдөрдө, эстакадаларда жана алардын астында. 

3. Темир жол өткөөлдөрдө. 

4. Жок  дегенде бир багытка 100 м кем көрүнүп турган жерлерде. 

5. Санап өтүлгөн жерлердин баарында. 
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27. Ушул жол участкасында короого ушундай ыкма менен  

кирип кетҥҥгө мҥмкҥнбҥ? 
 

 
1. Мүмкүн, эгер башка жол кыймылынын катышуучуларына  

тоскоолдук жаратпаса. 

2. Мүмкүн эмес. 

3. ЖКККББнын кызматкерлеринин уруксаты менен мүмкүн. 
 

28. Кҥҥлөнҥҥ тилкесинен транспорт жыш болгон жолго 

чыгып жатып, айдоочу эмне кылууга милдеттҥҥ? 
 

 
1. Ылдамдыкты көбөйтүп жана транспорт агымындагы негизги 

транспорт каражаттарын ашып өтүп, жолго чыгуу. 

2. Жолдо бара жаткан транспорт каражаттарына жол берүү. 

3. Токтоп, транспорт агымы өтүп бүткөндөн кийин гана жолго  

чыгуу.  
 

29. Четки оң катардан уруксат берген бардык кыймыл 

багыттарын көрсөткҥлө? 

 
1. Оңго гана. 

2. Оңго жана түз. 

3. Түз жана солго. 

4. Бардык багыттарга. 
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30. Кесилиштен солго бурулууда көрсөтҥлгөн тилкелердин 

кайсынысына чыгууга тыюу салынат? 
 

 
1. Оңдогу. 

2. Ортодогу. 

3. Каршы кыймыл тилкесине. 

 

31. Сол катардан уруксат берген бардык багыттарын 

көрсөткҥлө? 

 
1. Артка кайрылганга гана. 

2. Солго жана жана артка кайрылганга гана. 

3. Түз, солго жана артка кайрылганга. 

4. Бардык багыттарга. 

 

 

Айыптардын таблицасы 
1.8.1-таблица  

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 
Ким чечим 

чыгарат 

Б ж К 

123-1 
б.1 

Маневр жасоо 

эрежелерин бузуу 

Ф.Ж. 3000 с. 

Ю.Ж. 3000 с. 
ЖКККББ 
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9. ЖҤРҤҤЧҤ БӨЛҤКТӨ ТРАНСПОРТ КАРАЖАТТАРЫНЫН 

ЖАЙГАШУУСУ 

9.1. Рельсасыз транспорт каражаттары үчүн кыймыл 

тилкелеринин саны чийиндер (325-сүрөт) же 5.8.1, 5.8.2, 5.8.7, 5.8.8-

белгилери менен (326-сүрөт), ал эми алар жок болгон учурда жолдун 

туурасын, транспорт каражаттарынын габариттерин жана алардын 

ортосундагы зарыл интервалдарды эске алуу менен айдоочулар 

тарабынан аныкталат (327-сүрөт).  

Мында жүрүүчү бөлүктүн туурасынын сол жактагы жарымы 

каршы багыттагы кыймыл үчүн арналган тарап болуп эсептелет  

(328-сүрөт).  
 

 

 

 

 

325-сҥрөт. 

326-сҥрөт. 

327-сҥрөт. 

328-сҥрөт. 
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9.2. Төрт же андан ашык тилкелүү эки тараптуу кыймылы бар 

жолдордо каршы багыттагы кыймыл үчүн арналган жолдун тарабына  

чыгууга тыюу салынат (329-сүрөт).  
 

 
 

9.3. 1.5 чийин (буга 1.9. чийини кирбейт) менен белгиленген үч 

тилкеси бар, алардын ортодогусу эки багытта тең жүрүү үчүн 

колдонулган эки тараптуу кыймылы бар жолдордо бул тилкеге эки 

багытта жүрүү үчүн гана чыгууга, бул тилкеге ашуу, айланып өтүү, 

солго бурулуу же артка кайрылуу үчүн чыгууга уруксат берилет (330-

сүрөт). 
 

 
 

 Каршы багыттагы кыймыл үчүн арналган четки сол тилкеге, 

ошондой эле жүрүп бараткан багыттагы жолдун сол жаккы четине  

чыгууга тыюу салынат (331-сүрөт). 
 

 
 

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы №136 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

329-сҥрөт. 

330-сҥрөт. 

331-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
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9.4. Калктуу конуштардан тышкары, ошондой эле 

калктуу конуштардагы 5.1 же 5.3 белгилери менен 

белгиленген жана 80 км/сааттан ашык ылдамдыкта 

жүрүү-гө уруксат берилген жолдордо транспорт 

каражаттарынын айдоочулары мүмкүн болушунча жүрүүчү бөлүктүн 

оң четине жакын айдоого тийиш (332-сүрөт).  
 

 
 

Оң жактагы тилкелер бош турганда, сол тилкелерди ээлөөгө 

тыюу салынат (333-сүрөт).  
 

 
 

Калктуу конуштарда ушул пункттун жана Эрежелердин 9.5, 16.1 

жана 24.2-пункттарынын талаптарын эске алуу менен транспорт 

каражаттарынын айдоочулары өздөрү үчүн кыйла ыңгайлуу кыймыл 

тилкесин пайдалана алат (334-сүрөт).  
 

 
 

Тилкени солго же оңго буруулар, артка кайруулар, ашып өтөр же 

токтоор алдында гана алмаштырууга уруксат берилет. 

332-сҥрөт. 

333-сҥрөт. 

334-сҥрөт. 
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Бирок бир багытта үч же андан ашык тилкедеги кыймылы бар ар 

кандай жолдордо четки сол тилкени башка тилкелер бош болбогон 

учурда (335-сүрөт) катуу жүрүп баратканда гана, ошондой эле ашып 

өтүү (336-сүрөт), солго бурулуу же артка кайрылуу үчүн (337-сүрөт), 

ошондой эле уруксат берилген максималдуу массасы 3,5 тоннадан 

ашык болгон жүк ташуучу автомобилдерге – солго бурулуу же артка 

кайрылуу үчүн гана ээлөөгө жол берилет (338-сүрөт).  
 

 

 

 

 

335-сҥрөт. 

336-сҥрөт. 

337-сҥрөт. 

338-сҥрөт. 
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Токтоо же токтоп туруу үчүн бир тараптуу кыймылы бар 

жолдордун сол тилкесине Эрежелердин 12.1-пунктуна ылайык 

чыгууга жол берилет (339, 340-сүрөт).  
 

 

 
 

Бир тилкедеги транспорт каражаттарынын анын жанындагы 

тилкеде бараткандардан катуу ылдамдык менен жүрүшү ашып өтүү 

деп эсептелбейт (341-сүрөт). 
 

 
 

9.5. Кыймылынын ылдамдыгы 40 км/сааттан ашпаган же 

техникалык себептерден улам мындай ылдам жүрө албаган транспорт 

каражаттары четки оң тилке менен жүрүүгө тийиш (342-сүрөт).  
 

 

339-сҥрөт. 

340-сҥрөт. 

341-сҥрөт. 

342-сҥрөт. 
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Буга айланып, ашып өткөн же солго буруулар же артка 

кайрылаар алдында башка тилкеге өткөн учурлар кирбейт (343-

сүрөт). 
 

 
 

9.6. Тиешелүү багыттагы бардык тилкелер бош болбогон учурда, 

ошондой эле 8.5-пунктка ылайык айланып, ашып өткөн же солго 

бурулган же артка кайрылган учурда жүрүүчү бөлүк менен бир 

деңгээлде солдо жайгашкан удаалаш багыттагы трамвай жолдору 

боюнча жүрүүгө уруксат берилет. Мында трамвайга тоскоолдук 

түзүлүүгө тийиш эмес (344-сүрөт). 
 

 
 

 Каршы багыттагы трамвай жолдоруна чыгууга тыюу салынат 

(345-сүрөт).  
 

 

343-сҥрөт. 

344-сҥрөт. 

345-сҥрөт. 
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9.7. Эгерде жүрүүчү бөлүк чийиндер аркылуу тилкелерге 

бөлүнгөн болсо, транспорт каражаттары белгиленген тилкелер 

боюнча гана жүрүүгө тийиш (346-сүрөт).  
 

 
 

Башка тилкеге өткөн учурда гана үзүк чийиндерге чыгууга болот 

(347-сүрөт).  
 

 
 

9.8. Реверсивдүү кыймылы бар жолго бурулган учурда айдоочу 

транспорт каражатын жүрүүчү бөлүктөрдүн кесилишинен чыккан 

учурда транспорт каражаты четки оң тилкени ээлегидей кылып 

айдоого тийиш. Айдоочу бул багыттагы кыймылга башка тилкелер 

боюнча да уруксат берилгендигине ынангандан кийин гана башка 

тилкеге өтүүгө уруксат берилет (348-сүрөт). 
 

 

346-сҥрөт. 

347-сҥрөт. 

348-сҥрөт. 
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9.9. Жолдун чети, тротуар жана жөө адамдардын жолдору 

боюнча транспорт каражаттарынын кыймылына тыюу салынат (349-

сүрөт) (буга Эрежелердин 12.1, (350-сүрөт);  
 

 

 
 

 

349-сҥрөт. 

350-сҥрөт. 
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24.2-пункттарында айтылган учурлар жана жол - 
эксплуатациялык жана коммуналдык кызматтардын машиналары 
кирбейт) (351-сүрөт). 

 

 
 

9.10. Эки багытта жүрүүчү жолдордо транспорт каражаттардын 
айдоочулары (эки бөлүүчү тилке же коопсуздук аралчасы жок 
болсо), эгер жол белгилери жана жол бетиндеги чийиндер башканы 
көрсөтпөсө, жүрүүчү бөлүктүн оң тарабынын ортосундагы жол 
курулмасынын элементтерин, тумбаларды (көпүрөлөрдүн, өткөөл 
жолдордун тирөөчтөрү жана ошол сыяктуулар) айланып өтүүгө 
тийиш (352, 353-сү-рөт). [4] 

 

 
 

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы №136 токтомунун 
редакциясына ылайык) 

 

Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. Кайсы учурда четки сол тилкени ээлөөгө болот?  
2. Эмне үчүн 40 км/сааттан ашпаган же техникалык себептерден улам 

мындай ылдамдыкта жүрө албаган транспорт каражаттары четки оң 

тилке менен жүрүүгө тийиш?  
3. Кайсы транспорт каражаттарына тротуар же жөө адамдардын жолу 

боюнча жүрүүгө эреже уруксат берет?  
4. Жүрүүчү бөлүк менен жүрүүчү тилкенин айырмасы кандай?  

5. Тилкенин санын аныктоодо айдоочу эмнени колдонмо кылуу керек?  
6. Кайсы учурларда жана кайсы шарттарды сактоодо рельсасыз 

транспорт каражаттарынын айдоочусу трамвайдын жолу менен 

жүрүүгө уруксат?  

7. Эмне үчүн жүрүүчү бөлүктө белгиленген тилкелер боюнча гана  

жүрүүгө тийиш? 

351-сҥрөт. 

352-сҥрөт. 353-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Жҥк ташуучу автомобилдин айдоочусуна сол тилкеде  
жҥрҥҥгө уруксатпы, эгерде автомобилдердин жайгашуусу эки  

катарга мҥмкҥн болсо? 
 

 
1. Уруксат эмес. 
2. Уруксат, эгер оң катар бош болбосо. 
3. Бардык шарттарда уруксат. 
 
2. Калктуу эмес конушунун жолунда, транспорт 

каражаттарынан бош болгон учурда, айдоочу кайсы тилке менен 
жҥрҥшҥ  
керек? 

 
1. Каалагандай. 
2. Каалагандай, сол тилкеден башка. 
3. Четки оң тилке боюнча. 

 
3. Четки сол катарда жеңил автомобилге же мотоциклге  

жҥрҥҥгө уруксатпы?  
 

 
1. Уруксат эмес. 
2. Уруксат, эгер оң катарлары бош болбосо. 

3. Бир жактуу кыймылдуу көчөлөрдө оң катарлары бош болсо да.  
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4. Ҥч катар жҥрҥҥдө, жалпы салмагы 3,5 тоннадан жогору 

жҥк ташуучу автомобилдерге, кайсы катардан кыймылга тыюу 

салат? 
 

 
1. Оң катарында. 

2. Ортоңку катарында. 

3. Сол катарында. 

4. Ортоңку жана сол катарларында. 

 

5. Төрт тилкеси бар эки жактуу жолдордо, жеңил автомобилге 

ҥчҥнчҥ сол тилкесине чыгууга уруксатпы? 
 

 
1. Уруксат эгер тилке бош болсо. 

2. Уруксат эгер анын багытында эки тилкеси тең бош болбосо. 

3. Уруксат эмес. 

 

6. Көрсөтҥлгөн абалда трамвайдын удаалаш багытындагы 

жолу менен кыймылын улантууга болобу? 
 

 
1. Уруксат, эгер трамвайдын кыймылына тоскоолдук жаратпаса. 

2. Болбойт. 
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7. Кайсы учурда жҥк ташуучу автомобилдерге четки сол  

катардан жҥрҥҥгө уруксат? 
 

 
1. Эки катарлуу кыймылда, эгерде оң катары бош болбогондо. 

2. Үч катарлуу кыймылда, эгерде ортонку жана четки оң катары 

бош болбогондо. 

3. Көп катарлуу жолдордо, эгерде транспорт каражаттары жок 

болсо. 

 

8. Бир багыттуу, төрт тилкелҥҥ жҥрҥҥчҥ бөлҥктө, жалпы 

уруксат салмагы 3,5 тоннадан жогору болгон жҥк ташуучу 

автомобилдерге эң четки сол тилкеге чыгууга болобу? 
 

 
1. Уруксат эмес. 

2. Уруксат. 

3. Уруксат, солго же артка кайрылууга гана. 

 

9. Кайсы багыт менен кыймылга уруксат? 
 

 
1. 1,2,3 боюнча. 

2. 1 жана 2 боюнча гана. 

3. 2 жана 3 боюнча гана. 
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10. Бир багыттуу, төрт тилкелҥҥ жҥрҥҥчҥ бөлҥктө жалпы 

салмагы 3,5 тоннадан жогору болгон жҥк ташуучу автомобилдер- 

ге Эреже калктуу конушта кайсы тилкеден тҥз жҥрҥҥгө тыюу  

салынат? 

 
 

11. Төрт тилкелҥҥ, эки жактуу жолдордо утурлаш 

кыймылдын тилкесине чыгууга болобу? 
 

 
 

1. Уруксат, эгер утурлаш кыймылдагы транспорт каражаттарына 

тоскоолдук жаратпаса. 

2. Тыюу салынат. 

3. Уруксат, эгер жол кургак жана кооптуу жагдайды жаратпаса. 

 

12. Эки жактуу кыймылы бар ҥч тилкелҥҥ жолдордо, ортоңку 

тилке эмне ҥчҥн арналган? 
 

 
 

1. Автомобиль жогорку ылдамдыкта жүрүү үчүн. 

2. Оң тилкеси бош болбогондо жүрүү үчүн. 

3. Ашып өтүү, айланып өтүү, солго бурулуу жана артка кайрылуу 

үчүн. 

1. Экинчи. 

2. Үчүнчү. 

3. Төртүнчү. 

4. Үчүнчү жана 

төртүнчү. 
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13. Кайсы учурда транспорт каражаттарына удаалаш 

багытындагы трамвай жолунда Эреже жҥрҥҥгө уруксат берет? 
 

 
 

1. Бардык шарттарда уруксат. 

2. Башка тилкелерде кыймыл жыш болуп жана трамвайга 

тоскоолдук жаратпаганда. 

3. Бардык шартта тыюу салынат. 

 

 

Айыптардын таблицасы 
1.9.1-таблица  

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 
Ким чечим 

чыгарат 

Б ж К 

123-1 
б.1 

Жүрүүчү бөлүктө транспорт 

каражаттарынын 

жайгашуусунун эрежелерин 

бузуусу 

Ж.Ж. 3000 с 

Ю.Ж. 3000 с 
ЖКККББ 
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10. КЫЙМЫЛДЫН ЫЛДАМДЫГЫ ЖАНА ДИСТАНЦИЯ 

10.1. Айдоочу транспорт каражатын белгиленген чектөөдөн 

ашпаган ылдамдыкта айдоого тийиш, мында кыймылдын 

ыкчамдыгын, транспорт каражаты менен жүктүн өзгөчөлүгүн жана 

абалын, жол жана метеорологиялык шарттарды эске алууга тийиш. 

Атап айтканда, жүрүп бараткан багыттагы айлананын көрүнүшүн 

эске алууга тийиш. Ылдамдык айдоочуга Эрежелердин талаптарын 

аткаруу үчүн транспорт каражатынын кыймылына туруктуу 

контролдукту камсыз кылууга тийиш (354-сүрөт).  
 

  
 

(Автордон: ылдамдыкты тандоодо көп факторлор таасир этет.  

Себеби 355-сүрөттө көрсөтүлгөндөй автомобилдин толук токтогон 

жолу үч бөлүктөн турат).  
 

 
 

Сары түстө бул айдоочунун реакциясына кеткен убактысы, көгүш 

түстө тормоз системасынын аткарууга кеткен убактысы, кызыл түстө 

тормоз жолу. 

Мисалы:  60 км/саат менен Jeep Grand Cherokee автомобили 

толук токтоого кеткен жолун эсептейли So. Эми 60 км/саатты, метр 

жана секундага айландыралы: 60000 м / 3600 с =16,7 м/сга барабар. 

Бул бир секундада 16,7 метр аралыкка автомобиль жүрөрүн билдирет. 

Айдоочунун реакциясына кеткен убактысын (айдоо тажрыйбасына 

жараша айдоочулардын реакциясы 0,3–1,5 секундага чейин барат) 

0,8 секундага барабар деп алалы, тормоз системасынын аткарууга 

354-сҥрөт. 

355-сҥрөт. 
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кеткен убактысын 0,2 секундага барабар деп эсептейли. 

(гидравликалык тормоз системасы 0,2–0,3 секундага, ал эми 

пневматикалык тормоз системасы 0,6–0,8 секундага барабар) 60 

км/саат менен бараткан автомобилдин тормоз жолун кургак асфальт 

жолунда канчага барабар экенин төмөндөгү формула менен табууга 

болот: 
          

   𝑆т = 0.5 × 𝑡н × 𝑉𝑜 + 
𝑘э × 𝑉о2

2 ×𝘨 × 𝜑𝑥
 ;                         (10.1) 

мында, 

tн – басаңдоонун көбөйүү убактысы, с; 

Vo  – тормоз тепкенге чейинки автомобилдин ылдамдыгы, м/с;  

kэ  – тормоз берүүнүн эффективдүүлүгүнүн коэффициенти;  

g – эркин түшүү ылдамдануусу 9,8 м/с²ка барабар;  

φx – жолдун бети менен автомобилдин дөңгөлөгүнүн 

ортосундагы жармашуу коэффициенти. 
 

1.10.1-таблица 

Автомобилдин түрү 

kэ – тормоз берүүнүн эффективдүүлүгүнүн 

коэффициенти 

Жүксүз айдоочу өзү 
гана 

Толук жүктөлүшү 
менен 

Жеңил автомобилдер 1,10–1,15 1,15–1,20 

10 тоннага чейинки жүк ташуучу 

автомобилдер жана узундугу  

7,5 метрге чейинки автобустар 

1,00–1,30 1,50–1,60 

10 тоннадан жогору жүк ташуу-

чу автомобилдер жана узундугу 

7,5 метрден жогору автобустар 

1,40–1,60 1,60–1,80 

 
1.10.2-таблица  

Жолдун төшөлүшүнүн түрү 
φx  ̶  жармашуу  коэффициенти 

Кургак кыртыш Нымдуу кыртыш 

Цемент же асфальт бетондук жол 0,7–0,8 0,35–0,45 

Майда таштак жол 0,6–0,7 0,3–0,4 

Топурактуу  жол 0,5–0,6 0,2–0,3 

Тапталган кар менен төшөлгөн жол 0,2–0,3 – 

Муздуу жол 0,1–0,2 – 
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𝑡н =  
(
𝑴 × 𝙜

𝟏𝟎𝟎𝟎
)×(

𝑨 ×𝑳

𝑴
)+𝝋𝒙 ×(

𝑳 ×𝑩

𝑴
)

𝒌𝟏 ×𝑳
;                                 (10.2)     

 

мында,   

М  –  автомобилдин массасы, кг;  

А  –  алдынкы окко келүүчү автомобилдин массасы, кг;  

В  –  арткы окко келүүчү автомобилдин массасы, кг;  

L –  автомобилдин базасы, м;  

k1 –  тормоз күчтөрүнүн көбөйүү ылдамдыгы, кН/с; 

(гидравликалык тормоз системасы k1 = 15–30 кН/с,  

пневматикалык тормоз системасы k1 = 25-100 кН/с) 

 

Берилди:  

М – 2495 кг;   

А – 1203 кг;   

В – 1292 кг;   

L – 2,69 м;   

k1 – 20 кН/с;  

φx – 0,7 ; kэ – 1,18. 

        

𝑆𝑜 =  𝑡𝑝 + 𝑡𝑐 × 𝑉𝑜 + 𝑆т;                           (10.3) 

 

мында,  

tp – айдоочунун реакцияга кеткен убактысы, с; 

tc – тормоз системасынын аткарууга кеткен убактысы, с. 

 

Эсептөөлөрдүн жыйынтыгында 60 км/саат менен Jeep Grand 

Cherokee автомобилинин тормоз жолу 30 метрге барабар экен. Демек 

толук токтогон жолу 48,4 мге барабар болот. Биз метеорология 

шарттарын жана дөңгөлөктүн шинасынын абалын караган жокпуз. 

Автомобилдин тормоз жолу жаан-чачында 2 эсе, кар жааганда 3 эсе, 

тайгак муз жолдо 8 эсе көбөйөт, эгер дөңгөлөгү таз болсо, бул 

аралыкты дагы 2 эсе көбөйтүү керек. Бул формула менен каалагандай 

автомобилдин тормоз жолун же толук токтогон жолун эсептеп алса 

болот. Айдоочу ушунун баарын эске алып, ылдамдыкты тандоо туура 

болот. Эгер автомобилимдин максималдуу ылдамдыгын текшерем 
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десеңиз, анда ылдамдыгын текшерген атайын автопалигондорго 

баруу керек. [9]) 

Айдоочу байкай алган кыймыл үчүн коркунуч келип чыккан 

учурда ал транспорт каражатын дээрлик токтотууга чейин ылдам-

дыкты азайтуу үчүн мүмкүн болгон чараларды көрүүгө тийиш  

(356-сүрөт).  
 

 
 

10.2. Калктуу конуштарда транспорт каражаттарынын 60 

км/сааттан ашпаган ылдамдык менен жүрүшүнө уруксат берилет 

(357-сүрөт). 
 

 
 

Эскертҥҥ: Эгерде жол шарттары көбүрөөк ылдамдык менен 

коопсуз кыймылды камсыз кылса, Бишкек шаарында жана (Чүй, Ош,  

Нарын, Ысык-Көл) областтарында айрым участкаларда ылдамдык  

жогорулатылышы мүмкүн (мында тиешелүү 3.24-белгилери коюлат) 

(358-сүрөт).  
 

 

356-сҥрөт. 

357-сҥрөт. 

358-сҥрөт. 
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10.3. Калктуу конуштардан тышкары жерлерде төмөнкүдөй 

кыймылга уруксат берилет: 

Жеңил автомобилдер жана уруксат берилген максималдуу 

массасы 3,5 тоннадан ашпаган жүк ташуучу автомобилдер 110 

км/сааттан ашпаган ылдамдык менен, калган жолдордо 90 

км/сааттан ашпайт (359-сүрөт); шаарлар аралык жана өзгөчө чакан 

автобустар жана мотоциклдер бардык жолдордо 90 км/сааттан 

ашпайт (360-сүрөт); башка автобустар (отургучтары катуу), сүйрөгөн 

чиркегичи бар жеңил автомобилдер, уруксат берилген максималдуу 

массасы 3,5 тоннадан ашкан жүк ташуучу автомобилдер 

автомагистралдарда 90 км/сааттан ашпайт, калган жолдордо 70 

км/сааттан ашпайт (361-сүрөт). 
 

 

 

 

359-сҥрөт. 

360-сҥрөт. 

361-сҥрөт. 
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Адамдарды кузовуна салып ташыган жүк ташуучу автомобилдер 

60 км/сааттан ашпайт (362-сүрөт); механикалык транспорт кара- 

жаттарын сүйрөгөн транспорт каражаттары 50 км/сааттан ашпайт  

(363-сүрөт); коркунучтуу, өтө оор жана ири габариттүү жүктөрдү  

ташыган транспорт каражаттары ташуунун шарттарын макулдашкан 

учурда милдеттендирилген ылдамдык менен (364-сүрөт).  
 

 

 

 
  

362-сҥрөт. 

363-сҥрөт. 

364-сҥрөт. 
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10.4. Айдоочуга төмөнкҥлөргө тыюу салынат: 

– транспорт каражатынын техникалык мүнөздөмөсүндө 

аныкталган максималдуу ылдамдыктан ашырууга (365-сүрөт); 

транспорт каражатына орнотулган "Ылдамдыкты чектөө" деген 

аныктоо белгисинде көрсөтүлгөн ылдамдыктан ашырууга (366-

сүрөт); зарылчылык болбой туруп өтө жай ылдамдыкта жүрүү менен 

башка транспорт каражаттарына тоскоолдук кылууга (367-сүрөт); 

жол-транспорт кырсыгын четтетүү зарыл болбогон учурда кесип 

тормоз берүүгө (368-сүрөт). 
 

 

 

 

 

365-сҥрөт. 

366-сҥрөт. 

367-сҥрөт. 

368-сҥрөт. 
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10.5. Айдоочу алдыда жүрүп бараткан транспорт каражатына  

чейин аны менен сүзүшпөгүдөй дистанцияны, ошондой эле 

кыймылдын коопсуздугун камсыз кыла турган капталдагы зарыл 

интервалды сактоого тийиш (369-сүрөт).  
 

 
 

10.6. Калктуу конуштардан тышкаркы жолдордо ылдамдыгы  

40 км/сааттан ашпаган транспорт каражаттарынын айдоочулары 

алдыда жүрүп бараткан транспорт каражатынын ортосунда алардан 

ашып бараткан транспорт каражаттары өздөрү мурда ээлеген тилкеге 

тоскоолдуксуз өтө алгыдай дистанцияны сактоого тийиш (370-сүрөт).  
 

 
 

Бул талап, эгерде айдоочу ашып өтүүгө даярданып жатса, 

ошондой эле уюшулган транспорт колоннасында баратса 

колдонулбайт (371-сүрөт) [4].  
 

 

369-сҥрөт. 

370-сҥрөт. 

371-сҥрөт. 
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Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. Өзүңөрдүн автомобилиңерди 90 км/саат менен толук токтогон жолу 

канчага барабар болот экенин эсептегиле?  

2. Дистанцияны тандоодо айдоочу эмнелерге көңүл бурушу керек?  

3. Эмне үчүн сүйрөгөн транспорт каражаттарынын максималдуу 

ылдамдыгы 50 км/сааттан ашпашы керек, эгер жогору айдаса кандай 

коркунучтар пайда болушу мүмкүн?  

4. Каптал интервалдары канча болушу зарыл?  

5. Эмне үчүн айдоо тажрыйбасы эки жылга жете элек айдоочулар  

70 км/саат ылдамдыктан жогору айдоого тыюу салынат?  
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Калктуу эмес конуштарда жеңил автомобилдерге жана  

туристтик автобустарга кандай эң жогорку ылдамдык менен  

жҥрҥҥгө уруксат? 
 

 
 

2. Автомагистралдарда жеңил автомобилге кандай эң 

жогорку ылдамдык менен жҥрҥҥгө уруксат? 
 

 
 

3. Эреже тыюу салабы эгер, транспорт каражаты себепсиз өтө 

аз ылдамдык менен жҥрсө? 
 

 
 

1. Тыюу салбайт. 

2. Бардык жагдайларда тыюу салат. 

3. Тыюу салат, эгер башка транспорт каражаттардын нормалдуу 

кыймылына кыйынчылык жаратса. 

  

1. 50 км/саат. 

2. 60 км/саат. 

3. 80 км/саат. 

4. 90 км/саатка.  

чейин 

 

1. 90 км/саат. 

2. 100 км/саат. 

3. 110 км/саат. 

4. 120 км/саат. 
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4. Мотоциклдерге кандай эң жогорку ылдамдык менен  

жҥрҥҥгө уруксат? 

 
1. 60 км/саат. 
2. 70 км/саат. 
3. 90 км/саат. 
4. 110 км/саат. 
5. Жол шарттарына жараша айдоочу ылдамдыкты тандайт. 
 

5. Кайсы калктуу конуштарда эреже боюнча транспорт 

каражаттарынын эң эле жогорку ылдамдыгы 60 км/саат менен 

чектелген? 

 
1. Шаарда гана. 
2. Бардык калктуу конуштарда. 
3. “Калктуу конуштун башталышы” деген ак фондогу белгиси  

орнотулган конуштарда. 
 

6. Кайсы учурда автомобилдин айдоочусуна жол 

белгисиндеги көрсөтҥлгөн максималдуу уруксат ылдамдыгы 

менен жҥрҥҥгө тыюу салынат? 

 
1. Эгерде айдоо тажрыйбасы үч жылдан кем болсо. 
2. Эгерде ушул транспорт каражаттын жүгүнө же техникалык  

мүнөздөмөсүнө байланыштуу төмөнкү ылдамдык бекитилсе. 

3. Эгер айдоочу жергиликтүү жол менен бейтааныш болсо. 
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7. Кайсы транспорт каражаттарына Эреже, калктуу 

конуштарда 60 км/сааттан жогорку ылдамдык менен жҥрҥҥгө 

уруксат берет? 

 
1. Шаар аралык автобустарга гана. 

2. Жеңил автомобилдерге жана мотоциклдерге гана. 

3. Эч кимге. 

 

8. Шаардын кайсы көчөлөрҥндө 60 км/сааттан жогору  

ылдамдык менен жҥрҥҥгө уруксат берет? 
 

 
1. Транспорт каражаттарынан бош көчөлөрүндө. 

2. Тиешелүү белги менен көрсөтүлгөн көчөлөрдө. 

3. Бир жактуу кыймылы бар көчөлөрүндө. 

 

9. Ушул жол участкасында автомобилдин таануу белгиси 

болсо, анда кандай максималдуу ылдамдык менен жҥрҥҥгө 

уруксат?  

 

1. 20 

км/саат. 

2. 30 

км/саат. 

3. 40 

км/саат. 

4. 60 

км/саат. 
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10. Автомагистралда жеңил автомобилдерге кандай эң  

жогорку ылдамдык менен жҥрҥҥгө уруксат? 
 

 
 

1. 60 км/саатка чейин. 

2. 70 км/саатка чейин. 

3. 90 км/саатка чейин. 

4. 110 км/саатка чейин. 

 

11. Айдоочу транспорт каражаттын ылдамдыгын тандоодо 

кайсы факторлор аныктайт? 

 
1. ЖКЭ бекитилген чек коюулар. 

2. Кыймылдын жыштыгы. 

3. Транспорт каражатынын жана жүктүн абалы. 

4. Жолдун, аба ырайынын шарттары жана көрүнүүсү. 

5. Бардык санап өтүлгөн факторлор. 

 

12. “Дистанция” деп эмнени айтабыз? 

 

1. А аралыгын. 

2. Б аралыгын. 

3. А жана Б  

аралыгын. 
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13. Жҥрҥп бара жаткан транспорт каражаттарынын 

ортосундагы минималдуу коопсуз  дистанциясы канча болушу 

керек? 
 

 
1. Калктуу конуштарда 40 м жана калктуу эмес конуштарда 60 м. 

2. Астыңкы транспорт каражаты токтогон шартта сүзүшпөй аман 

калгандай дистанцияда болушу керек. 

3. Бир автомобилдин узундугундай дистанция. 

 

Айыптардын таблицасы 
1.10.3-таблица  

Берене 
Бөл

ҥк 
Тартип бузуулар Жазасы 

Ким 

чечим 

чыгарат 

Б ж К 

123 

б.1 

Транспорт каражаттарынын 

айдоочуларынын кыймылдын 

белгиленген ылдамдыгынан 10 км/сааттан 

көп, бирок 20 км/сааттан көп эмес ашуусу 

Ж.Ж. 1000 с 

Ю.Ж. 1000 с 
ЖКККББ 

б.2 

Транспорт каражаттарынын 

айдоочуларынын кыймылдын 

белгиленген ылдамдыгынан 20 км/сааттан 

көп, бирок 40 км/сааттан көп эмес ашуусу 

Ж.Ж. 3000 с 

Ю.Ж. 3000 с 
ЖКККББ 

б. 3 

Транспорт каражаттарынын 

айдоочуларынын кыймылдын 

белгиленген ылдамдыгынан 40 км/сааттан 

көп, бирок 60 км/сааттан көп эмес ашуусу 

Ж.Ж. 5500 с 

Ю.Ж. 5500 с 
ЖКККББ 

б. 4 

Транспорт каражаттарынын айдоочула- 

рынын транспорт каражатынын кый- 

мылынын белгиленген ылдамдыгынан  

60 км/сааттан көп ашуусу 

Ж.Ж. 7500 с 

Ю.Ж. 7500 с 
ЖКККББ 

Б ж К 

123-1 
б.1 

Коопсуз дистанцияны, интервалды сактоо 

эрежелерин бузуу 

Ж.Ж. 3000 с 

Ю.Ж. 3000 с 
ЖКККББ 

Б ж К 

127 

 

 

б.1 
Кыймылдын ылдамдыгынын эрежелерин 

бузуу 

Ж.Ж. 1000 с 

Ю.Ж. 1000 с 
ЖКККББ 

б.2 

Ошол эле жосун транспорт каражатынын, 

жүктүн, автомобиль жолунун, көчөнүн, 

темир жол өткөөлүнүн, жол 

курулмасынын же башка мүлктүн 

бузулушуна алып келсе 

Ф.Ж. 5500 с. 

Ю.Ж. 5500 с 
ЖКККББ 
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11. АШЫП ӨТҤҤ, КАЙЧЫ ӨТҤҤ 

11.1. Ашып өтҥҥдөн мурда айдоочу: 
ал чыгууга ниеттенип жаткан кыймыл тилкеси ашып өтүү үчүн 

жетиштүү аралыкта бош экендигине жана бул маневр менен каршы 

багытта келаткан жана бул тилке боюнча бараткан транспорт 

каражаттарына тоскоолдук түзбөй тургандыгына (372, 373-сүрөт); 

ушул эле тил-кеде артта келаткан транспорт каражаты аша 

баштабагандыгына (374, 375-сүрөт), ал эми алдыда бараткан 

транспорт каражаты ашып өтүү, солго бурулуу (башка тилкеге өтүү) 

жөнүндө сигнал бергендигине (376, 377-сүрөт); ашып өткөндөн 

кийин ал артта калып жаткан транспорт каражатына тоскоолдук 

кылбастан мурда ээлеген тилкесине кайрыла аларына (378, 379-

сүрөт); (Автордон: Төмөндөгү 380-сүрөттөй кооптуу абал жаралат.)  
 

 

 

 

 

 

372-сҥрөт. 

373-сҥрөт. 

374-сҥрөт. 

375-сҥрөт. 

376-сҥрөт. 

377-сҥрөт. 

378-сҥрөт. 

379-сҥрөт. 

380-сҥрөт. 
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калктуу конуштан тышкары жерде ашып өтүү ниети жөнүндө башка 

айдоочуларга эскертүү үчүн үн сигналын берүүгө жол бериле 

тургандыгына ынанууга тийиш (381-сүрөт).  
 

 
 

11.2. Рельсасыз транспорт каражатын сол жагынан гана ашып 

өтүүгө болот (382-сүрөт).  

Айдоочусу солго бурулуу сигналын берип жана маневр жасоо- 

го киришкен транспорт каражатын оң тарабынан ашып өтүү керек 

(383-сүрөт).  
 

 

 
 

11.3. Ашканда артта калып жаткан транспорт каражатынын 

айдоочусуна кыймылдын ылдамдыгын жогорулатууга же башка 

аракеттери менен ашууга тоскоолдук кылууга тыюу салынат (384-

сүрөт). 
 

 

381-сҥрөт. 

382-сҥрөт. 

383-сҥрөт. 

384-сҥрөт. 
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(Автордон: Ашып өтүүдө туура эрежесин сактап аткарыш керек. 

Өзгөчө удаалаш тилке менен чыгып ашып өтүүгө караганда утурлаш 

тилкеге чыгып ашып өтүү коркунучтуу. Ошол себептен жүз пайыз  

автомобилге жана өзүңөргө ишенгенде гана, ашып өтүүгө 

шашылгыла. Алдыңкы автомобилге өтө жакын алып ашып өтөөрдө 

сокур зонасына байланыштуу айдоочуга каршы жактан келе жаткан 

автомобиль көрүнбөй калат. Эгерде автомобилдин рулу оң тараптуу 

болсо, бул маневр өтө эле коркунучтуу (385-сүрөт).  
 

 
 

Ошондуктан кичине алыс аралыкта болсо, (386-сүрөт) каршы 

келе жаткан транспорт каражаты жакшы көрүнөт.)  

Туура ашып өтҥҥ (387-сүрөт).  
 

 

 
 

11.4. Ашып өткөндөн кийин (буга оң тараптан уруксат берилген 

ашып өтүү кирбейт) айдоочу мурда ээлеген кыймыл тилкесине 

кайтып келүүгө милдеттүү. Бирок тиешелүү багытта жүрүү үчүн эки 

жана андан ашык тилке болгон учурда ашып бараткан айдоочу 

Эрежелердин 9.4-пунктуна ылайык, эгерде мурда ээлеген тилкесине 

385-сҥрөт. 

386-сҥрөт. 

387-сҥрөт. 
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кайра кайтып келгенде дароо кайрадан ашууга туура келсе жана 

эгерде ал артында кыйла жогорку ылдамдыкта келаткан транспорт 

каражаттарына тоскоолдук кылбаса, сол тилкеде кала алат (388-

сүрөт).  
 

 
 

11.5. Ашып өтҥҥгө төмөнкҥдөй жерлерде тыюу салынат: 
жөнгө салынуучу кесилиштерде каршы багыттагы кыймыл 

тилкесине чыгуу менен (389-сүрөт) жана негизги жол болуп 

саналбаган жолдо баратып, жөнгө салынбаган кесилиште (390, 391-

сүрөт) 
 

 

 

 

388-сҥрөт. 

389-сҥрөт. 

390-сҥрөт. 

391-сҥрөт. 
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(буга айланма кыймылдагы кесилиштердеги ашып өтүү, капталдагы 

чиркегичи болбогон эки дөңгөлөктүү транспорт каражаттарын 

ашып өтүү жана уруксат берилген оң тараптан ашуу кирбейт)  

(392-сүрөт); жөө адам өткөөлдөрүндө жөө адамдар бар болгондо ал 

жерде (393-сүрөт); темир жол өткөөлдөрүндө жана ага жетпей  

100 метрден жакын жерде (394-сүрөт); ашып же айланып өтүп 

бараткан транспорт каражатын (395-сүрөт);  
 

 

 

 

 

392-сҥрөт. 

393-сҥрөт. 

394-сҥрөт. 

395-сҥрөт. 
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өрүнүн бүтүшүндө жана жолдордун көрүнүшү чектелүү болгон 

каршы багыттагы тилкесине чыккан башка участкаларында (396, 397-

сүрөт); артында жарык бергич маягы (кызгылт сары жана сарыдан 

башка) жандырылган транспорт каражат келаткан транспорт 

каражаттардын колоннасын (398-сүрөт).  
 

 
 

 
 

 
 

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы №136 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

 

11.6. Калктуу конуштардан тышкаркы жерлерде жай жүргөн же 

ири габариттүү транспорт каражатынын айдоочусу бул транспорт 

каражатынан ашып өтүү татаал болгон учурларда мүмкүн болушунча 

оңго жылууга, ал эми зарылчылык болгон учурда өзүнүн артында  

396-сҥрөт. 

397-сҥрөт. 

398-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
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топтолгон транспорт каражаттарын өткөрүп жиберүү токтоого тийиш 

(399-сүрөт).  
 

 
 

11.7. Эгерде кайчы өтүү татаалданган болсо, өзү тарабында 

тоскоолдук турган болсо, айдоочу жол берүүгө тийиш (400-сүрөт).  
 

 
 

1.13. жана 1.14. белгилери менен көрсөтүлгөн жантык жерлерде 

тоскоолдук бар болгон учурда төмөн карай бараткан транспорт 

каражатынын айдоочусу жол берүүгө тийиш (401-сүрөт). [4]  
 

 
 
Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 

1. Ашып өтүүдөн мурда айдоочу эмнелерге көңүл бурушу керек?  

2. Кайсы жерлерде ашып өтүүгө болбойт жана эмне себептен деп 

ойлойсуңар?  

3. Кайчы өтүүдө эмне үчүн түшүп келе жаткан айдоочу милдеттүү түрдө 

жол берүүгө тийиш?  

4. Кайсы жерлерден ашып өтүүгө болот жана эмне себептен?  

5. “Ашып өтүү” терминин чечмелеп айтып бергиле.  

399-сҥрөт. 

400-сҥрөт. 

401-сҥрөт. 
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 БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ:  

1. Санап өтҥлгөн жагдайлардын кайсынысында ашып өтҥҥгө 
тыюу салынат? 

 
1. Бардык өтүүнүн бойлото аралыгында. 
2. Сутканын караңгы убактысынын жарык болбогон көчө 

участкаларында. 
3. Өрүү жолдун аягында. 

 

2. Ушундай жагдайда кезиккен кезде кайсы транспорт 
каражаттын айдоочусу жол берҥҥгө милдеттҥҥ? 

 
1. Жеңил автомобилдин айдоочусу. 
2. Жүк ташуучу автомобилдин айдоочусу. 
3. Кимисинин ылдамдыгы аз болсо. 
 

3. Эреженин талаптарына ылайык, айдоочу ашып өтҥҥнҥн 
сигналын берҥҥ жөнҥндө кантип толук жана туура аткарат? 

 
1. Үн сигналын катардан чыгарда берди жана ашып өтүп, оңго  

эскертүүчү сигналын жандырды. 
2. Солго эскертүүчү сигналын маневрду баштоодон мурда берди, 

тилкеге чыккандан кийин  сигналды өчүрүп, озуп бара  жатып, 
оңго эскертүүчү сигналын жандырды. 

3. Катардан чыгарда фаранын жарыгын  бир нече жандырды жана  

ашып өтүп, катарга кирди. 
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4. Жҥк ташуучу автомобилдин айдоочусу эмне кылуу керек, 

эгер аны башка транспорт каражаты ашып өтҥп бара жатса? 

 
1. Кыймылынын ылдамдыгын жогорулатуу. 

2. Үн сигналын берүү. 

3. Ылдамдыкты жогорулатып же башка аракеттер менен ашып 

өтүп бара жаткан транспорт каражатына тоскоолдук жаратпоо. 

 

5. Эки жактуу кыймылдуу жолдо, транспорт 

каражаттарынын кайсы айдоочусу ашып өтҥҥ эрежесин бузбайт? 

 
1. Жүк ташуучу автомобилдин айдоочусу. 

2. Жеңил автомобилдин айдоочусу. 

3. Экөө тең бузбайт. 

4. Экөө тең бузат. 

 

6. Трамвайдын жолу менен автопоездди ашып өтҥҥгө болобу? 

 
1. Уруксат эмес. 

2. Уруксат, эгер автопоезддин ылдамдыгы 30 км/сааттан 

ашпаса. 

3. Удаалаш багыттагы трамвай жолу боюнча жана трамвайдын 

кыймылына тоскоолдук жаратпаса гана уруксат. 



200 

 

7. Темир жол өткөөлҥнҥн кайсы жеринде эреже боюнча ашып 

өтҥҥгө тыюу салат? 

 
 

1. Өткөөлдүн өзүндө гана. 

2. Өткөөлгө 100 м жетпей. 

3. Өткөөлгө 100 м жетпей жана өткөөлдүн өзүнөн. 

 

8. Көрсөтҥлгөн жагдайда ашып өтҥҥгө уруксатпы? 

 
 

1. Тыюу салынат. 

2. Уруксат, эгер ылдамдыгы 30 км/саатка жетпесе. 

3. Уруксат. 

 

9. Транспорт каражатынын кайсы айдоочусу жол берҥҥгө 

милдеттҥҥ? 

 
 

1. Автобустун айдоочусу. 

2. Автомобилдин айдоочусу. 
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Айыптардын таблицасы 
1.11.1-таблица  

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 

Ким 

чечим 

чыгарат 

Б ж К 
123-1 

б.1 
Каршы кыймылдын тилкесине 
чыкпай туруп ашып өтүү 

эрежелерин бузуусу 

Ж.Ж. 3000 с 
Ю.Ж. 3000 с 

ЖКККББ 

Б ж К 

123-1 
б.2 

Каршы кыймылдын тилкесине 

чыгуу менен ашып өтүү 

эрежелерин бузуусу 

Ж.Ж. 5500 с 

Ю.Ж. 5500 с 
ЖКККББ 

Б ж К 

127 
б.1 Кайчы өтүү  эрежелерин бузуу 

Ж.Ж. 1000 с 

Ю.Ж. 1000 с 
ЖКККББ 

Б ж К 
127 

б.2 

Ошол эле жосун транспорт 

каражатынын, жүктүн, 

автомобиль жолунун, көчөнүн, 
темир жол өткөөлүнүн, жол 

курулмасынын же башка мүлктүн 

бузулушуна алып келсе 

Ф.Ж. 5500 с. 
Ю.Ж. 5500 с 

ЖКККББ 
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12. ТРАНСПОРТ КАРАЖАТЫНЫН ТОКТОШУ  

ЖАНА ТОКТОП ТУРУШУ 

12.1. Транспорт каражаттарына жолдун оң тарабындагы четине, 

эгер андай жер болбосо жүрүүчү тилкенин четине токтоого жана 

токтоп турууга уруксат берилет (402-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Жолдун четине токтоо же токтоп туруу туура  
болот, эгер бардюр менен автомобилдин ортосундагы интервалы  
0–20 смге чейин болсо.) 

Жолду сол тарабында кыймылды токтотуу жана токтоп туруу 
калктуу конуштарда, ортосунда трамвай жолу жок болгон ар бир 
багыт үчүн бир кыймыл тилкеси бар жолдордо (Автордон: мындай 
уруксаттын бергенинин себеби, коопсуздугу жана кызыккан 
объектке жакындап келүүнүн ыңгайлуулугунда. Мисалы: Дүкөнгө, 
кампага, үйгө кайрылбай туруп, ар кандай жүктөрдү транспорт 
каражатынан жүктөп – түшүрүү, өзгөчө кайра артка кайрылып 
кыймылын уланта турган узунунан габариттүү жүк ташуучу 
автомобилдерге ыңгайсыз жаралат. Мындай көчөдө бир маневр 
менен кайрылуу мүмкүн эместигине жана утурлаш тарапты карап 
турган транспорт каражат кыймылын улантууга коопсуздукту 
камсыз кыла алгандыгына байланыштуу уруксат берилген.) жана бир 
тараптуу кыймылдагы жолдордо уруксат берилет (403-сүрөт).  

 

 

402-сҥрөт. 

403-сҥрөт. 
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(уруксат берилген максималдуу массасы 3,5 тоннадан ашык болгон 

жүк ташуучу автомобилдерге бир тараптуу кыймылы бар жолдун 

сол тарабына жүктөө же түшүрүү үчүн токтоого гана уруксат  

берилет) (404-сүрөт).  
 

 
 

12.2. Транспорт каражатын жүрүүчү бөлүктүн четине параллель 

кылып бир катар токтотуп коюуга уруксат берилет (405-сүрөт), буга 

конфигурациясы (жүрүүчү бөлүктүн жергиликтүү кеңейиши) 

транспорт каражаттарынын башкача жайгашуусуна жол берген 

жерлер  

кирбейт (406-сүрөт).  
 

 

 
 

Капталындагы чиркегичи болбогон эки дөңгөлөктүү транспорт  

каражаттарын эки катар токтоп коюуга жол берилет (407-сүрөт). 
 

 

404-сҥрөт. 

405-сҥрөт. 

406-сҥрөт. 

407-сҥрөт. 
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Жүрүүчү бөлүк менен чектешкен тротуардын четине токтоп 

турууга (Автордон: сөзсүз 7.6. транспорт каражатын токтоочу жайга 

коюунун ыкмасы табличкалардын жардамы менен)  

 
(токтотуп коюуга) жеңил автомобилдерге, мотоциклдерге, 

мопеддерге жана велосипеддерге гана уруксат берилет, мында бул 

жөө адамдардын кыймылына тоскоолдук кылууга тийиш эмес (408-

сүрөт). 
 

 
 

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы 

№136 токтомунун редакциясына ылайык) 
 

12.3. Калктуу конуштардан тышкары жерлерде узакка эс алуу, 

түнөө жана ушул сыяктуу максатта токтоп турууга бул үчүн каралган 

аянтчаларда  (409-сүрөт) же жолдон тышкары жерде гана уруксат  

берилет (410-сүрөт).  
 

 

 
 

12.4. Транспорт каражаттарды токтоого жана токтоп турууга 

төмөнкҥдөй жерлерде тыюу салынат: 
 

                         

408-сҥрөт. 

409-сҥрөт. 

410-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
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Эгерде трамвайдын кыймылына тоскоолдук кылса, трамвай 

жолдорунда, ошондой эле ага түздөн-түз жакын жерде (411-сүрөт); 

темир жол өткөөлдөрүндө (412-сүрөт), тоннелдерде (413-сүрөт), 

ошондой эле эстакадаларда, көпүрөлөрдө, жол өткөөлдөрүндө (эгерде 

бир багытта жүрүү үчүн үчтөн аз тилке болсо) жана алардын алдында 

(414-сүрөт); 
 

 

 

 

 

411-сҥрөт. 

412-сҥрөт. 

413-сҥрөт. 

414-сҥрөт. 
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(Автордон: бир багытка үч тилке болгондо гана, токтоп турган  

автомобиль тоскоолдук көп жаратпагандыктан уруксат берилген  

(415-сүрөт). Ал эми көпүрөлөрдүн алдында бир багытка үч тилке 

болсо да уруксат жок себеби жол жакшы көрүнбөгөндүктөн). Туташ 

чийин (буга жүрүүчү бөлүктүн четин билдирген чийин кирбейт) 

менен токтогон транспорт каражатынын ортосундагы аралык 3 

метрден аз болгон жерлерде (416-сүрөт);  
 

 

 
 

(Автордон: себеби башка транспорт каражаттарын коопсуз 

каптал аралыкты сактайм деп, жолду бөлүп турган жол чийинин 

кесүүгө аргасыз кылат. Ал эми утурлаш тилкеден келе жаткан 

транспорт каражаттарына коркунуч жаратып, жолдун 

өткөрүмдүүлүгү азайып, тыгын пайда болот.) жөө адам 

өткөөлдөрүндө жана ага чейин 5 метрден жакын жерде (417-сүрөт);  
 

 

415-сҥрөт. 

416-сҥрөт. 

417-сҥрөт. 
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(Автордон: себеби жөө адамдар сокур зонасына байланыштуу 

транспорт каражатын көрбөй калышат). (418, 419-сүрөт) жок дегенде 

бир багытта жолдун 100 метрден аз көрүнгөн учурда, коркунучтуу  

бурулуштарда жүрүүчү бөлүктө (420-сүрөт).  
 

 

 
 

(Автордон: Жүрүүчү бөлүктө гана тыюу салынат. Эгер жол 

жээгинде болсо уруксат берилет. Себеби коркунуч жаратпайт.) (421-

сүрөт). 

 

418-сҥрөт. 

419-сҥрөт. 

420-сҥрөт. 

421-сҥрөт. 
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жана жолдун узатасынан дөмпөгүнө жакын жүрүүчү бөлүктө (422-

сүрөт);  
 

 
 

(Автордон: Бул жерде да, жүрүүчү бөлүктө гана  тыюу салынат. 

Себеби карама-каршы тараптан келе жаткан автомобилдер өз 

учурунда байкалбагандыктан жана транспорт утурлаш тилкеге чыгуу 

кооптуу-лугуна байланыштуу тыюу салынган. Ал эми жолдун  

жээгинде болсо, уруксат берилет. Себеби эч кандай коркунуч 

жаратпайт). (423-сүрөт) жүрүүчү бөлүктүн кесилишинде жана 

кесилишкен жүрүүчү бөлүктөрдүн четинен  5 метр жакын жерде 

(кесилиштерде) (424-сүрөт).  
 

 

 
 

422-сҥрөт. 

423-сҥрөт. 

424-сҥрөт. 
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(Автордон: себеби оңго бурулуп жаткан транспорт 

каражаттарынын кесилиштен коопсуз бурулуусунун көрүнүшү 

чектегендиктен тыюу салган. Ошондой эле бул талап жанаша 

аймактарга да тиешелүү) (425-сүрөт). Жүрүүчү тарабынын каршы 

каптал жагына  үзгүлтүксүз сызык чийини же ажыратуучу тилкеси 

бар үч тараптуу кесилиштерден тышкары (426, 427-сүрөт); аялдама 

аянтчаларына (428-сүрөт).  
 

 

 

 

425-сҥрөт. 

426-сҥрөт. 

427-сҥрөт. 

428-сҥрөт. 



210 

 

(Автордон: тыюу салышынын себеби автобустар токтой турган 

жерине токтой албай жолдун ортосуна токтоп, жол тыгынды пайда  

кылып, жолдун өткөрүмдүүлүгү азаят. Өзгөчө пенсия курактагы 

жүргүнчүлөргө жүрүүчү бөлүктөн автобуска кирүүсүнө тепкичи 

бийик болгондуктан тизе муундарына оордук жаратат. Эмне үчүн 15 

метр деп кабыл алышынын себеби троллейбустардын автобустардын 

узундугуна байланыштуу болгон) (429-сүрөт). Ал эми алар жокто – 

маршруттагы транспорт каражаттарынын же таксинин аялдама 

көрсөткүчүнө 15 метрден жакын жерде, эгерде бул алардын 

кыймылына тоскоолдук кылса (430-сүрөт).  
 

 

 
 

(Автордон: эгер 1.17 жол чийини жок болсо, анда 5.12 жол 

белгисинен жетпей 15 метр жана белгиден кийин 15 метр тыюу 

салынат, эгер маршрут транспорт каражаттарына тоскоолдук жаратса. 

Эгер тоскоолдук жаратпаса жүргүнчүлөрдү түшүрүү же салуу үчүн 

юридикалык жактан караганда уруксат берилет). Транспорт каражаты 

светофордун сигналдарын, жол белгилерин башка айдоочулардан 

калкалап калган (431-сүрөт).  
 

 

429-сҥрөт. 

430-сҥрөт. 

431-сҥрөт. 
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же башка транспорт каражаттарынын кыймылына (киришине же 

чыгышына) мүмкүндүк бербеген (432, 433-сүрөт) же жөө адамдардын 

кыймылына тоскоолдук кылган жерлерде (434-сүрөт); кызматтык 

милдеттерин аткаруу учурунда ички иштер органдарыныкынан жана 

атайын кызматтардыкынан башка транспорт каражаттарын 

көчөлөрдүн жана жолдордун жүрүүчү бөлүктөрүнүн коопсуздук 

аралчасына токтотуп коюуга (435-сүрөт).  
 

 

 

 

 
 

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы №136 токтомунун 

редакциясына ылайык).  

432-сҥрөт. 

433-сҥрөт. 

434-сҥрөт. 

435-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
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12.5. Транспорт каражаттарына токтоп турууга төмөнкҥдөй 

жерлерде тыюу салынат:  

калктуу конуштардан тышкаркы жерлерде 2.1. белгиси менен 

көрсөтүлгөн жолдордун жүрүүчү бөлүгүнө (436-сүрөт);  
 

 
 

(Автордон: Жүрүүчү бөлүгүнө токтоого уруксат. Себеби 

транспорт каражат 5 минутага чейин туруп тоскоолдук  аз убакытка 

гана жаратат. Ал эми көп убакытка токтоп турган болсо, мисалы бир 

саат анда көп транспорт каражаттарына тоскоолдук жаратышы 

мүмкүн. Бул  

көбүнчө жол жээги жок же жол жээги кыска болгон жол 

участкаларында көпкө токтоп турбасын деп атайын киргизилген 

эреже.) темир жол өткөөлдөрүнө 50 метрден жакын жерде (437-

сүрөт). 
 

 
 

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы №136 токтомунун 

редакциясына ылайык) 
 

12.6. Токтоого тыюу салынган жерлерде аргасыздан токтогон 

учурда, айдоочу транспорт каражатын бул жерден алып коюу үчүн 

мүмкүн болгон бардык чараларды көрүүгө тийиш (438-сүрөт). 
 

 

436-сҥрөт. 

437-сҥрөт. 

438-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
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12.7. Транспорт каражатынын эшигинин ачылып турушу 

кыймылдын башка катышуучуларына тоскоолдук кылса, эшикти 

ачып коюуга тыюу салынат (439-сүрөт).  
 

 
 

12.8. Эгерде айдоочу транспорт каражатынын өз алдынча жүрүп 

кетишин же айдоочу жокто пайдаланылышын четтеткен бардык 

чараларды көргөн болсо, ал ордун таштап же транспорт каражатын 

калтырып кете алат (440, 441-сүрөт).  
 

 

 
 

12.9. Жол кыймылына тоскоол болгон транспорт каражаттарды 

токтотуунун (коюунун) эрежесин бузганы үчүн мажбурлап эвакуа- 

циялоого (айдоочусу жок болсо), дөңгөлөктүн блокираторлордун же  

жабдыктардын башка түрлөрүн колдонууга жол берилет (442, 443-

сүрөт). [4] 
 

 

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы №136 токтомунун 

редакциясына ылайык). 

439-сҥрөт. 

440-сҥрөт. 

441-сҥрөт. 

442-сҥрөт. 443-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
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Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. Кайсыл жерлерге токтоого жана токтоп турууга тыюу салынат?  

2. Токтоого тыюу салынган жерлерде транспорт каражаты токтосо, жол 

коопсуздугу кандай өзгөрөт?  

3. Транспорт каражатын токтоткондон кийин айдоочу эмне кылуу 

керек?  

4. Кайсыл жерлерге токтоп турууга тыюу салынат жана себебин 

түшүндүрүп бергиле?  

5. Кесилиштин так ортосуна аргасыздан токтоп калса, айдоочу кандай  

чараларды көрүү зарыл?  

6. Үч тараптуу кесилиште кандай учурда токтоого уруксат болот?  

7. Кандай шарттарда жолдун сол тарап жагына токтоого уруксат?  

 

 

Айыптардын таблицасы 
1.12.1-таблица  

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 
Ким чечим 

чыгарат 

Б ж К 

123-1 
б.1 

Токтоо же токтоп туруу 

эрежелерин бузуу 

Ж.Ж. 3000 с 

Ю.Ж. 3000 с 
ЖКККББ 
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Автомобилдердин ичинен кайсынысы жол кыймылынын 

эрежелерин бузбай, көрсөтҥлгөн жерлерде токтоп турат? 

 
1. Автомобилдер 1жана 2. 

2. Автомобилдер 2 жана 3. 

3. Автомобилдер 1 жана 3. 

4. Автомобиль 3. 
 

2. Бул жерде токтоп турууга уруксатпы? 

 
1. Уруксат эмес. 

2. Жакшы көрүнүүдө уруксат. 

3. Жолдун жээги бар учурда уруксат. 
 

3. Жолдун жээги бар болсо, айдоочу транспорт каражатын  

кайсыл жерге токтотушу керек? 

 
1. Жол жээгине такай. 

2. Жол жээгинен баштап 0,5 м аралыкта. 

3. Жол жээгине, мүмкүн болушунча оңго. 
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4. Санап өтҥлгөн жердин кайсынысында токтоп турууга 

тыюу салынат, бирок токтоого болот? 
 

 
 

1. Калктуу эмес конуштарда, көрүнүүсү 100 м кем болгон 

жерлерде. 

2. Калктуу конуштардагы темир жол өткөөлүнө 50 м жетпей. 

3. Көпүрөлөрдүн, эстакадалардын жана жол өткөөлдөрдүн  

үстүндө. 

4. Башка транспорт каражаттардын жана жөө адамдардын 

кыймылына мүмкүндүк бербеген жерлерде. 

5. Бардык каралган учурларда. 

 

5. Кайсы жерде транспорт каражатын  жҥрҥҥчҥ бөлҥккө 

жантайтып токтоп турууга уруксат? 
 

 
 

1. Башка транспорт каражатынын кыймылына тоскоолдук 

жаратпаган жерлерде. 

2. Жүрүүчү бөлүктүн жергиликтүү кеңейиши транспорт 

каражаттарынын башкача жайгашуусуна жол берген жерлерде. 

3. Кыймыл тилкеси үч же андан көп болгон жерде. 
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6. Кайсы транспорт каражатына, жҥрҥҥчҥ бөлҥккө эки катар 

кылып, токтоп турууга уруксаты бар? 

 
1. Жеңил автомобилдерде. 

2. Коляскасы жок мотоциклдерге. 

3. Бардык мотоциклдерге. 

4. Бардык транспорт каражаттарына. 

 

7. Бул жерде токтоого уруксатпы? 

 
1. Уруксат эмес. 

2. Уруксат, эгер каршы багытта транспорт каражаттары жок 

болсо. 

3. Уруксат. 

 

8. Кайсы санап өтҥлгөн жерлердин ичинен транспорт 

каражаттарына токтоого уруксат? 

 
1. Короодон чыга бериш жерлерде. 

2. Темир жол өткөөлүнө 100 м жетпей. 

3. Тоннелдерде. 

4. Көпүрөлөрдө, эстакадаларда жана темир жол өткөөлдөрдө. 

5. Бардык санап өтүлгөн жерлерде. 
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9. Кайсы сҥрөттө транспорт каражаттарынын туура токтоп 

туруусу көрсөтҥлгөн? 

 
 

10. Кайсы автомобиль токтоп туруусу туура? 

 
 

11. Калктуу эмес конуштарда аргасыздан токтогон учурда 

айдоочу эмне кылуу керек? 

 
1. Фараларды күйгүзүп, тейлөө кызматтарына чалуу. 

2. Авариялык жарык сигнализациясын күйгүзүп, транспорт 

каражаттын артынан 15 м аралыкта авариялык белгисин коюу. 

3. Авариялык жарык сигнализациясын күйгүзүп, транспорт 

каражаттын артынан 30 м аралыкта авариялык белгисин коюу. 

 

12. Токтоого тыюу салынат, эгер токтоп турган транспорт  

каражат менен туташ чийинге чейинки аралык? 

 

1. Солдогу. 

2. Оңдогу. 

3. Экөөндө 

тең. 

4. Экөөндө тең 

 туура эмес. 

 

1. Жеңил.  

2. Жүк ташуучу. 

3. Экөө тең туура. 

4. Экөө тең туура 

 эмес. 

 

1. 2,5 м болсо. 

2. 3 м болсо. 

3. 3,5 м болсо. 
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13. Калктуу эмес конушунун, темир жол өткөөлҥнө жетпей 

канча аралыкка транспорт каражаттарына токтоп турууга тыюу 

салынат? 

 
 

14. Кайсы транспорт каражаттын айдоочулары жҥргҥнчҥсҥн 

тҥшҥрҥҥ ҥчҥн туура токтошту? 

 
1. Жүк ташуучу автомобилдин айдоочусу. 

2. Жеңил автомобилдин жана мотоциклдин айдоочулары. 

3. Бардык айдоочулар. 

 

15. Транспорт каражатынын кайсы айдоочусу токтоп туруу 

эрежесин бузду? 

          
 

16. Кайсы сҥрөттө жҥргҥнчҥлөрҥн тҥшҥрҥҥ ҥчҥн транспорт  

каражатын туура токтотту? 

      

1. 150 м.  

2. 100 м. 

3. 50 м.  

 

1. А. 

2. Б. 

3. Экөө тең бузушту. 

4. Эч ким бузган 

жок. 

 

1. Солдогу. 

2. Экөөндө тең. 

3. Оңдогу. 

4. Экөөндө тең туура  

эмес. 
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17. Бул жерде жҥргҥнчҥнҥ салууга же тҥшҥрҥҥгө мҥмкҥнбҥ? 
 

 
1. Мүмкүн, эгер транспорт каражаттардын короосунан чыгууга 

же кирүүгө тоскоолдук  жаратпаса. 

2. Болбойт. 

3. Болот. 

 

18. Автобус, троллейбус токтоочу жерди көрсөткөн жерден 

баштап, бери көздөй канча аралыкка  токтоого тыюу салат? 
 

 
 

19. Узак мөөнөткө токтоп туруу ҥчҥн калктуу эмес конушта, 

кайсыл жерге уруксат берет? 
 

 
1. Жолдун жээгинде. 

2. Жолдон алыс жерде. 

3. Жүрүүчү бөлүктүн жээгинде. 

 

1. 10 м.  

2. 15 м.  

3. 20 м. 
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ТОКТОО ЖАНА ТОКТОП ТУРУУ.  

№1 КАРТА  

Кызыл автомобили менен токтоого жана токтоп туруу үчүн укугу 

бар бардык жайгашкан туура ордун көрсөткүлө? 
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№1 КАРТАДАГЫ АВТОМОБИЛДИН ЖАЙГАШКАН  

АБАЛДАРЫ БОЮНЧА ТҤШҤНДҤРМӨЛӨР: 

1. Автомагистралда 5.15 же 6.11 менен көрсөтүлгөн токтоп туруу 

үчүн атайын аянтчалардан башка жерге токтоого тыюу салынат. 
Ошондуктан автомагистралдын жол жээгине токтоп, Сиз жол эрежесин 
буздуңуз (16.1 п). 

2. Автомагистралдын 6.1 “Эс алуучу жай” жол белгиси менен 
көрсөтүлгөн жерге токтоп, Сиз токтоо жана токтоп туруу эрежелерин 
бузган жоксуз. 

3. Сиз бул көпүрөдө токтоого жана токтоп турууга укугуңуз бар. 
Себеби бир багыт үчүн кыймыл, үч тилке болгондуктан (12.4). 

4-4. 3.28 “Токтоп турууга тыюу салынат”  деген жол белгисинин 
колдонуу зонасында Сиз токтоп туруу эрежесин буздуңуз. Себеби тыюу 
салуучу белгилеринин колдонуу зонасы жакынкы кесилишке  

чейин. Бул жерде токтоого уруксат берилет. 
5. Жол жээгине токтоо менен Сиз токтоо жана токтоп туруу 

эрежелерин бузган жоксуз. Себеби 3.27 “Токтоого тыюу салынат” жол 

белгисинин колдонулуучу зонасы кесилиштен өтүп жатканда бүткөн. 
6-6. Жол жээги жокто. Сиз жүрүүчү бөлүктө ушул жерине токтоого 

укугуңуз бар. Бирок бул жерде  Эреже 12.5 пунктка ылайык калктуу 
конуштун тышкары жерлерде 2.1 белгиси менен көрсөтүлгөн жолдордун 
жүрүүчү бөлүгүнө токтоп турууга тыюу салынат (12.4 п). 

7. Сиз эрежени буздуңуз; Себеби жөө адам өткөөлүнө чейин 5 
метрден жакын жерге токтоого жана токтоп турууга тыюу салынат (12.4 
п). 

8. Кыска-үзүк чийини менен ажыратылган учурда, Сиз 5.9 “Мар- 
шруттагы транспорт каражаты  үчүн тилке” жол белгиси  менен 
көрсөтүлгөн тилкеге, жүргүнчүлөрдү отургузуу же түшүрүү үчүн 

уруксат. Бирок мында маршруттук  транспорт каражаттарына тоскоолдук 
кылууга тийиш эмес. Бул тилкени токтоо жана токтоп туруу үчүн 

колдонууга тыюу салынат. 
9. Жеңил автомобилдерге жүрүүчү бөлүк менен чектешкен 

тротуардын четине токтоп турууга уруксат берет. (12.2 п) Азыркы 

учурда тротуар менен жүрүүчү бөлүктүн ортосунда газон бар. 
Ошондуктан бул жерге токтоого жана токтоп турууга тыюу салынат. 

10.1.17 жол чийини жана 5.12 “Автобус жана троллейбус токтоочу 

жер” белгиси Сизге токтоого жана токтоп турууга тыюу салбайт. Эгер 
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марштруттук транспорт каражаттарынын кыймылына тоскоолдук 

жаратпаса (12.4 п). 
11. Жөө адам өткөөлүнө чейин токтоп, Сиз токтоо жана токтоп  

туруу эрежелерин бузган жоксуз (12.4). 
12-12. 1.10 чийини 3.28 “Токтоп турууга тыюу салынат” жол 

белгисинин колдонуу зонасында токтогондуктан, Сиз токтоп туруу 

эрежесин буздуңуз. Бирок токтоого тыюу салбайт. 
13. Сиз токтоо жана токтоп туруу эрежелерин буздуңуз. Себеби 

жолдун ортосунда трамвайдын жолу бар учурунда, жолдун сол тарабына 

ушинтип токтоого жана токтоп турууга тыюу салынат. 
14. Бул жерге токтоп, Сиз токтоо жана токтоп туруу эрежелерин 

бузуп жатасыз. Себеби короодон чыгып жаткан автомобилдин 
айдоочусун оңго бурулуу ниетин утурлаш тилкеге чыгуу менен 
бүтүрөрүнө муктаж кылып жатасыз, бул 8.6 пунктуна жана 12.4 

пунктуна дагы каршы келет. 
15. Бир жактуу кыймыл жолдун сол тарабына жөө адам өткөөлүнөн 

кийин калктуу конушта токтоп, Сиз токтоо жана токтоп туруу 

эрежелерин бузган жоксуз (12.1 , 12.4 пп). 3.27 “Токтоого тыюу салынат” 
жол белгиси да сизге тыюу салбайт. Себеби өзүнүн колдонулуучу зонасы 

жолдун оң тарабына гана жайылтылат. 
16. 3.28 “Токтоп турууга тыюу салынат” жол белгиси көрсөтүлгөн 

жерге токтоп турууга тыюу салганы менен, Сиз токтоо эрежесин 

буздуңуз. Себеби жөө адам өткөөлүнө  5 метр жетпей токтошуңуз керек 
болчу (12.4п). 

17. Ар бир багытка бирден тилке болгон, эки жактуу кыймыл 

жолунда калктуу конушунун  жолунун сол тарабына токтоого жана 
токтоп туруу үчүн уруксат (12.1 п). 

18. Жүрүүчү бөлүктөрдүн кесилишине  5 метр жетпей токтоп, Сиз 

токтоо жана токтоп туруу эрежелерин бузган жоксуз (12.4 п). 
19. Сизге бир багытта жолдун 100 метрден аз көрүнгөн жолдун 

жүрүүчү  бөлүгүнө токтоого жана токтоп турууга тыюу салынат. 
Ошондуктан коркунучтуу бурулуштан кийин токтоп. Сиз 12.4 
пунктундагы эжежелерин буздуңуз. 

20. Сизге бул жерге токтоого гана эмес токтоп турууга болот. 
Себеби 3.28 “Токтоп турууга тыюу салынат” жол белгисинин колдонуу 
зонасы кесилиштен кийин жайылтылбайт. [21] 
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ТОКТОО ЖАНА ТОКТОП ТУРУУ.  

№2 КАРТА  

 Кызыл автомобили менен токтоого же токтоп туруу үчүн укугу 

бар бардык жайгашкан туура ордун көрсөткүлө? 
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№2 КАРТАДАГЫ АВТОМОБИЛДИН ЖАЙГАШКАН  
АБАЛДАРЫ БОЮНЧА ТҤШҤНДҤРМӨЛӨР: 

1–1. Жүрүүчү бөлүктүн четин колдонуп, кууш жол жээгине 
токтодуңуз, Сиз 12.1 пункттундагы эрежени бузган жоксуз. Бирок 
калктуу конуш эмес  жана 2.1 “Негизги жол” белгиси менен көрсөтүлгөн 
жолдордо, бул жерге токтоп турууга тыюу салынат. 

2. 5.15 “Токтоп туруучу жер” жол белгиси токтоочу жайга коюунун 
ыкмасын тактабайт. Ошондуктан жүрүүчү бөлүктүн четине жол 
эрежесин бузбай параллель кылып токтотуп коюуга болот. 

3–3. Эреже темир жол өткөөлүнүн өзүнө гана токтоого тыюу салат. 
Ал эми  токтоп туруу үчүн 50 метр жетпей орнотулуучу 1.2 “Шлагбаум 
коюлбаган темир жол өткөөлү “ деген жол белгисинен кийин токтоп, Сиз 
токтоп туруу эрежесин гана буздунуз. 

4. Жок дегенде бир багытта жолдун 100 метрден аз көрүнгөн жолдун 
жүрүүчү бөлүгүнө токтоого тыюу салынат (12.4 п). Бирок жүрүүчү 
бөлүккө эмес жол жээгине токтоп, Сиз токтоо жана токтоп туруу 
эрежелерин бузган жоксуз (12.1 п).  

5. 2.1 “Негизги жол” деген жол белгиси белгиленбеген калктуу эмес 
конушунун жолунда жайгашкандыктан, Сиз токтоого жүрүүчү бөлүктүн 
четин колдонуп, токтоо жана токтоп туруу эрежелерин буздуңуз (12.1 п). 

6. Калктуу конушта тротуарга жакын токтоп, Сиз токтоо жана 
токтоп туруу эрежелерин  бузган жоксуз (12.1 п). 3 метрден аз болгон 
аралыкта токтосо да, бул жердеги 1.11 чийини токтоого уруксат берет. 
12.4 пунктундагы бул талап 1.1 туташ чийини бар болгондо гана  
күчүнө кирет. 

7. Айлампа кыймылы бар (4.3 “Айлампа кыймыл”) кесилишинде 
тротуарга жакын токтоп, Сиз токтоо жана токтоп туруу эрежелерин 
буздуңуз. 4 метр болгон жеңил автомобилдин узундугунда, Сиз жүрүүчү 
бөлүктөрдүн кесилишине чейинки  5 метр аралык талабын азыркы 
жагдайда камсыз кыла албайсыз (12.4 п).   

8. Кесилиште токтоп, Сиз токтоо жана токтоп туруу эрежелерин 
буздуңуз (12.4 п). 

9. Транспорт каражатын жүрүүчү бөлүктүн четине параллель кылып, 
бир катар токтотуп коюуга Эреже уруксат берет. Бирок, бул жерде 
токтоо жана токтоп туруу эрежелерин бузган жоксуз. Себеби жүрүүчү 
бөлүктүн жергиликтүү кеңейишинде транспорт каражатын башкача 
жайгашуусуна жол берилет (12.2 п). 
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10–10. 7.2.2 “Колдонуу зонасы” белгиси, 3.28 “Токтоп турууга тыюу 
салынат” белгисинин колдонуп баштаган жерин көрсөтөт. Ошондуктан 
15 метр белгиден кийин токтоп, Сиз токтоп туруу эрежесин буздуңуз. 

11. 7.2.4 “Колдонуу зонасы” жана 3.27 “ Токтоого тыюу салынат” 
жол белгилери, Сизге белгиге чейин жана кийин да токтоого тыюу 
салынарын маалымдайт. Сиз ошол белгилерге чейин токтодуңуз, демек 
токтоо жана токтоп туруу эрежелерин буздуңуз. 

12. Кесилиштен кийин тротуарга жакын токтоп, Сиз эрежени бузган 
жоксуз. Себеби буга чейин орнотулган 3.27 “Токтоого тыюу салынат” 
белгисинин колдонуу зонасы  кесилиш менен бүткөн. 

13. Т- түрүндөгү кесилишинин каптал жүрүшүнүн  карама-
каршысындагы көрсөтүлгөн жерге токтоого жана токтоп турууга 
мүмкүн.  
Себеби кесилиште ажыратуучу тилке бар (12.4 п) 

14–14. Көрсөтүлгөн жерге токтоп, Сиз  токтоп туруу эрежесин гана 
буздуңуз. Себеби 3.28 “Токтоп турууга тыюу салынат” белгисинин 
колдонуу зонасы ажыратуучу тилкенин ажырымы бар жерден 
үзүлбөгөндүктөн. 

15. Тротуардын четине чыгып токтоп, Сиз токтоо эрежесин буздуңуз 
(12.2 п). 5.15 “Токтоп туруучу жер” жана 7.6.1 “ Транспорт каражатын 
токтоочу жайга коюунун ыкмасы” белгиси менен чогуу коюлушу, 
тротуарга бойлото гана коюуга уруксат берет. Демек, Сиз токтоп туруу 
эрежесин да буздуңуз. 

16. Т – түрүндөгү кесилиштен 50 метрге жетпей токтоп, Сиз токтоо 
жана токтоп туруу эрежелерин бузган жоксуз. Себеби кесилиштин  
болушу көрүүнүн чектелишинин шарттарына теңештирилбейт. 

17. Жөө адам өткөөлүнүн алдында токтоп, Сиз токтоо жана токтоп 
туруу эрежелерин буздуңуз (12.4 п). 

18. Бул жерге токтоп, Сиз эрежени буздуңуз. Себеби жүрүүчү  
бөлүктөрдүн кесилишинде токтоого жана токтоп турууга тыюу салынат 
(12.4 п).   

19. 1.17 Чийини менен белгиленген аялдама аянтчаларына, ал тургай 
жакын токтоого жана токтоп турууга Эреже тыюу салбайт. Эгер 
маршрут транспорт каражаттары жок  болсо (12.4 п). 

20. 7.2.3 “Колдонуу зонасы” жол белгиси 3.27 “Токтоого тыюу  
салынат” белгисинин колдонуу зонасынын бүтөр жерин көрсөтөт. 
Ошондуктан белгинин алдында токтоп, Сиз токтоо жана токтоп туруу 
эрежелерин буздуңуз. [21] 
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13. КЕСИЛИШТЕРДЕН ӨТҤҤ 

13.1. Оңго же солго бурулганда айдоочу өзү бурулуп жаткан 

жолдун жүрүүчү бөлүгүнөн өтүп жаткан жөө адамдарга, ошондой эле  

аны велосипед жолдору боюнча кесип өткөн велосипедчендерге жол  

берүүгө тийиш (444-сүрөт).  
 

 
 

13.2. Эгерде айдоочуну токтоого мажбурлап, туурасынан кеткен 

багыттагы транспорт каражаттарынын кыймылына тоскоолдук түзгөн 

топтолуу пайда болсо, кесилишке чыгууга же жүрүүчү бөлүктү кесип 

өтүүгө тыюу салынат (445-сүрөт).  
 

 
 

13.3. Кезектүүлүк светофордун же жөнгө салуучунун сигналы  

менен аныкталган кесилиш “Жөнгө салынуучу кесилиш” деп 

эсептелет (446, 447-сүрөт).  
 

 

444-сҥрөт. 

445-сҥрөт. 

446-сҥрөт. 

447-сҥрөт. 
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Иштебеген светофордун сары сигналы күйүп-өчүп турганда же 

жөнгө салуучу жок болгон учурда кесилиш “Жөнгө салынбаган 

кесилиш” деп эсептелет (448, 449-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: бул кесилиште топурак жолго караганда 

өркүндөтүлгөн жабуусу бар жол кыртышы артыкчылыкка ээ. Себеби 

асфальт жолдо бара жаткан транспорт каражаттары топурак жолго 

караганда ылдамдыгы жогору жана аларга тез токтошу 

салыштырмалуу кыйын. Ал эми топурак жолдогу транспорт 

каражаттарынын ылдамдыгы аз жана оңой эле тез токтой алышат. 

Коопсуздукка байланыштуу ушундай эрежени киргизген) (450-сүрөт).  
 

 
 

Айдоочулар жөнгө салынбаган кесилиштен өтүү эрежелерин 

жана кесилиште орнотулган артыкчылык белгилерин жетекчиликке 

алууга тийиш (451, 452-сүрөт).  
 

 

 

448-сҥрөт. 449-сҥрөт. 

450-сҥрөт. 

451-сҥрөт. 

452-сҥрөт. 
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Кесилиштерден транспорт каражат менен солго бурулуп өтүүдө 

же солго бурулуп артка кайрылууда, транспорт агымдарын бөлүп 

туруучу 1.1. жол бетиндеги чийини бар бир багытта жүрүүчү 

көчөлөрдөн башкасында кесилиштин борбору транспорт 

каражатынан оң жакта калууга тийиш (453, 454-сүрөт). [4]  
 

 
 

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы №136 токтомунун 

редакциясына ылайык) 
 

Жөнгө салынуучу кесилиштер 
 

13.4. Светофордун жашыл сигналы боюнча солго бурулган же 

артка кайрылган учурда рельсасыз транспорт каражатынын 

айдоочусу каршы багытта түз же оңго бараткан транспорт каражатта-

рына жол берүүгө милдеттүү (455-сүрөт).  
 

 
 

Трамвайлардын айдоочулары да өз ара ушул эрежени 

жетекчиликке алууга тийиш (456-сүрөт).  
 

 

453-сҥрөт. 454-сҥрөт. 

455-сҥрөт. 

456-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
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Эки же андан көп тилке бар болсо утурлаш келаткан транспорт  

каражаттардын бир багытка бир учурда бурулушуна уруксат берилет 

(457-сүрөт).  
 

 
 

13.5. Светофордун сары же кызыл сигналы менен бир учурда  

кошумча секцияда күйгөн стрелканын багыты боюнча жүрүүдө 

айдоо-чу башка багыттарда жүрүп бараткан транспорт каражаттарына 

жол берүүгө милдеттүү (458, 459-сүрөт).  
 

 

 

457-сҥрөт. 

458-сҥрөт. 

459-сҥрөт. 
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13.6. Эгерде светофордун же жөнгө салуучунун сигналдары бир 

эле учурда трамвайга жана рельсасыз транспорт каражаттарына 

жүрүүгө уруксат берсе, өзүнүн кыймылынын багытына карабастан 

трамвай артыкчылыкка ээ болот (460-сүрөт).  
 

 
 

Бирок светофордун сары же кызыл сигналы менен бир учурда 

кошумча секцияда күйгөн стрелканын багыты боюнча жүрүүдө 

трамвай башка багыттарда жүрүп бараткан транспорт каражаттарына 

жол берүүгө милдеттүү (461-сүрөт).  

 
 

13.7. Светофордун уруксат берген сигналынын учурунда 

кесилишке чыккан айдоочу кесилиштен чыккандан кийинки 

светофордун сигналдарына карабастан, белгиленген багытта кетүүгө 

тийиш (462-сүрөт). 

 
 

Бирок, айдоочу бараткан жолдо жайгашкан светофордун 

алдындагы кесилиште стоп-линия (5.33. белгиси) бар болсо, айдоочу 

ар бир светофордун сигналын жетекчиликке алууга тийиш (463-

сүрөт). 

 

460-сҥрөт. 

461-сҥрөт. 

462-сҥрөт. 

463-сҥрөт. 
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13.8. Светофордун уруксат берген сигналы күйгөн учурда, 

айдоочу кесилиштеги кыймылын аяктап жаткан транспорт 

каражаттарына жана бул багыттагы жүрүүчү бөлүктөн өтүп бүтө элек 

жөө адамдарга жол берүүгө милдеттүү (464, 465, 466-сүрөт). 
 

 

 
 

Жөнгө салынбаган кесилиштер 
 

13.9. Теңдеш мааниде эмес жолдордун кесилишинде экинчи 

даражадагы жолдо келаткан транспорт каражатынын айдоочусу, 

негизги жолдо келаткан транспорт каражаттарынын андан аркы 

кыймылынын багытына карабастан аларга жол берүүгө тийиш (467-

сүрөт). 
 

 

464-сҥрөт. 

465-сҥрөт. 

466-сҥрөт. 

467-сҥрөт. 
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13.10. Теңдеш маанидеги жолдордун кесилишинде рельсасыз 

транспорт каражатынын айдоочусу оң жактан келаткан транспорт  

каражаттарына жол берүүгө милдеттүү (468, 469-сүрөт).  
 

 
 

Трамвайлардын айдоочулары да өз ара ушул эрежени 

жетекчиликке алууга тийиш (470-сүрөт).  
 

 
 

Мындай кесилиштерде трамвай өзүнүн кыймылынын багытына 

карабастан рельсасыз транспорт каражаттарынын алдында 

артыкчылыкка ээ болот (471-сүрөт).  
 

 

468-сҥрөт. 

469-сҥрөт. 

470-сҥрөт. 

471-сҥрөт. 
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Бирдей маанидеги жолдордун кесилишине ар тараптан бир нече 

транспорт каражат бир убакта келгенде айдоочулардын бири 

кесилиштен биринчи болуп өтүү жөнүндө ниетин башкаларына үн 

сигналы же башкача ыкма менен эскертүүгө тийиш, андан кийин 

калган айдоочулар теңдеш маанидеги жолдордун кесилишинен 

өтүүнүн эрежесин өз ара колдонууга тийиш (472, 473-сүрөт).  
 

 
 

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы №136 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

 

13.11. Негизги жол кесилиште багытын өзгөрткөн учурда негизги 

жолдо келаткан айдоочулар өз ара теңдеш маанидеги жолдордун 

кесилишинен өтүү эрежелерин жетекчиликке алууга тийиш. Экинчи 

даражадагы жолдо келаткан айдоочулар да ушул эрежелерди 

жетекчиликке алууга тийиш (474, 475-сүрөт).  
 

 

 

472-сҥрөт. 473-сҥрөт. 

474-сҥрөт. 

475-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
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13.12. Солго бурулганда же артка кайрылганда рельсасыз 

транспорт каражатынын айдоочусу теңдеш маанидеги жолдо каршы 

багытта түз же оңго бараткан транспорт каражаттарына жол берүүгө 

милдеттүү (476, 477-сүрөт).  
 

 

 
 

Трамвайлардын айдоочулары да өз ара ушул эрежени 

жетекчиликке алууга тийиш (478-сүрөт).  
 

 
 

13.13. Эгерде айдоочу жолго төшөлгөн нерсе бар экендигин 

аныктай албаса (караңгы учур, ылай, кар жана ушул сыяктуулар), ал 

эми артыкчылык белгиси жок болсо, ал экинчи даражадагы жолдомун 

деп эсептөөгө тийиш (479-сүрөт). [4]  
 

 

476-сҥрөт. 

477-сҥрөт. 

478-сҥрөт. 

479-сҥрөт. 
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Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. Эмне үчүн теңдеш маанидеги жолдордо оң жактагы тараптан келе 

жаткан транспорт каражаттарына жол берилсин деп Эрежеде 

жазылып калган?  

2. Теңдеш маанидеги жолдордун кесилишине  жөнгө салуучу келсе, 

кандай кесилиш болот?  

3. Кесилиштер кандай болуп бөлүнөт жана айырмасын талдап бергиле?  

4. Эмне үчүн биринчи өтүү артыкчылыгы болсо да, үн жана жарык 

сигналдарын күйгүзүп келе жаткан тез жардам транспорт каражатына 

жол берилиши керек?  

5. Эгер кесилиштен өтүү эрежелери жол эрежесинде жок болсо, 

транспорт каражаттары кантип кесилиштен өтүшмөк эле? 

 

 

Айыптардын таблицасы 
 

1.13.1-таблица  

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 
Ким чечим 

чыгарат 

Б ж К 

123-1 
б.1 

Кесилиштен өтүү эрежелерин 

бузуу 

Ж.Ж. 3000 с 

Ю.Ж. 3000 с 
ЖКККББ 
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Кандай кезекте транспорт каражаттары жҥрҥп кетишет? 
 

 
1. Жеңил автомобиль, жүк ташуучу автомобиль жана мотоцикл. 

2. Жүк ташуучу автомобиль, мотоцикл жана жеңил автомобиль. 

3. Жүк ташуучу автомобиль, жеңил автомобиль жана мотоцикл. 

 

2. Кесилиштен өтҥҥдө, транспорт каражаттын кайсы айдоо-

чусу артыкчылык укугуна ээ? 
 

 
1. Жеңил автомобилдин айдоочусу. 

2. Автобустун айдоочусу. 

 

3. Транспорт каражатынын кайсы айдоочусу жол берҥҥгө 

милдеттҥҥ? 

 
1. Трамвайдын айдоочусу. 

2. Автомобилдин айдоочусу. 
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4. Жебе көрсөтҥлгөн багыт боюнча жөнгө салынбаган 

кесилиштен өтҥҥ кезегин көрсөткҥлө?  
 

 
1. Жеңил автомобиль, жүк ташуучу автомобиль, мотоцикл. 
2. Мотоцикл, жеңил автомобиль, жүк ташуучу автомобиль. 
3. Мотоцикл, жүк ташуучу автомобиль, жеңил автомобиль. 
 

5. Бул транспорт каражаттары кесилиштен кандай кезекте 

жҥрҥп кетишет? 

 
1. Трамвай 1 жана 2. Жеңил автомобиль, жүк ташуучу 

автомобиль, “Тез жардам” автомобили, мотоцикл. 
2. “Тез жардам” автомобили, трамвай 1 жана 2, жүк ташуучу 

автомобиль, жеңил автомобиль, мотоцикл. 
 

6. Кайсы жолду “Негизги жол” деп эсептөөгө болот? 
 

 
1. Ар кандай төшөлгөн жолду кесип өткөн төшөлбөгөн жолго  

карата. 
2. Асфальтталган жолду кесип өткөн таштак жолго карата. 
3. Үч жактуу кесилиште, эки жакка тең уланган жолду. 
4. Эки жактуу кыймылдуу жолду кесип өткөн бир жактуу 

кыймылдуу жолго карата. 
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7. Мындай учурда айдоочулар кесилиштен кандай кезекте  

жҥрҥп кетишет? 

 
1. Жеңил автомобиль жана автобус; жүк ташуучу жана мотоцикл. 

2. Жеңил автомобиль жана мотоцикл; жүк ташуучу жана автобус.  

3. Жеңил автомобиль, автобус, жүк ташуучу, мотоцикл. 

 

8. Кайсыл транспорт каражаттын айдоочусу кесилиштен  

биринчи өтҥҥ артыкчылык укугуна ээ? 
 

 
1. Жеңил автомобилдин айдоочусу. 

2. Жүк ташуучу автомобилдин айдоочусу. 

 

9. Жөнгө салынбаган кесилиште эгер кесилиштен кийин 

топтолуулар пайда болсо, транспорт каражатынын айдоочусу тҥз  

чыгууга уруксатпы?   

 
1. Уруксат.  

2. Уруксат эмес. 
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10. Кайсыл транспорт каражаттын айдоочусу кесилиштен  

биринчи өтҥҥ артыкчылык укугуна ээ? 
 

 
1. Автобустун айдоочусу. 

2. Жеңил автомобилдин айдоочусу. 

 

11. Жебе көрсөткөн багыт боюнча кесилиштен өтҥҥ кезегин 

көрсөткҥлө? 

 
1. Майып башкарган автомобиль, жүк ташуучу автомобиль, 

жеңил автомобиль. 

2. Жүк ташуучу автомобиль, жеңил автомобиль, майып 

башкарган автомобиль. 

3. Майып башкарган автомобиль жана жеңил автомобиль, жүк  

ташуучу автомобиль. 

 

12. Ким жол берҥҥгө милдеттҥҥ? 
 

 
1. Велосипедчен. 

2. Автобустун айдоочусу. 
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13. Транспорт каражатынын кайсы айдоочусу жол берҥҥгө 

милдеттҥҥ? 

 
1. Автомобилдин айдоочусу. 

2. Трамвайдын айдоочусу. 

 

14. Жебе көрсөтҥлгөн багыт боюнча кесилиштен өтҥҥ кезегин 

көрсөткҥлө? 

 
1. Трамвай, жеңил автомобиль, автобус. 

2. Трамвай, автобус, жеңил автомобиль. 

3. Автобус, трамвай, жеңил автомобиль. 

 

15. Кесилиштен өтҥҥ кезегин көрсөткҥлө? 
 

 
1. Трамвай Б жана А, трамвай В, жүк ташуучу автомобиль жеңил 

автомобиль. 

2. Трамвай Б, жүк ташуучу автомобиль, трамвай А, трамвай В,  

жеңил автомобиль. 

3. Трамвай Б, жүк ташуучу автомобиль, трамвай А жана жеңил  

автомобиль, трамвай В. 
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16. Кесилиштен өтҥҥ кезеги кандай? 
 

 
1. 2,1,4,3 автомобилдери. 

2. 3,2,1,4 автомобилдери. 

3. 3,4,2,1 автомобилдери. 

 

17. Бул учурда айдоочу эмне кылуу керек? 
 

 
1. Стоп чийининде токтоо. 

2. Жөнгө салынган кесилиштен өтүү эрежесин сактап, кыймылды 

улантуу. 

 

18. Жебе көрсөтҥлгөн багыттар боюнча кесилиштен өтҥҥ 

кезегин көрсөткҥлө? 

 
1. Жүк ташуучу автомобиль, жеңил автомобиль, трамвай. 

2. Трамвай, жеңил автомобиль, жүк ташуучу автомобиль. 

3. Трамвай жана жүк ташуучу автомобиль, жеңил автомобиль. 
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19. Кесилиштен транспорт каражаттары кандай кезекте  

жҥрҥп кетишет? 

 
1. Трамвай, мотоцикл, автомобиль. 

2. Трамвай, автомобиль, мотоцикл. 

3. Мотоцикл жана автомобиль, трамвай. 

 

20. Кайсыл транспорт каражатынын айдоочусу кесилиштен 

биринчи өтҥҥ артыкчылык укугуна ээ? 
 

 
1. Жүк ташуучу автомобилдин айдоочусу. 

2. Автобустун айдоочусу. 

 

21. Транспорт каражаттары кесилиштен кандай кезекте өтҥп 

кетишет? 

 
1. Трамвай, автомобиль 1, автомобиль 3, автомобиль 4, авто- 

мобиль 2. 

2. Автомобиль 4  жана трамвай, автомобиль 1, автомобиль 3, 

автомобиль 2. 
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22. Жебе көрсөтҥлгөн багыттар боюнча кесилиштен өтҥҥ 

кезегин көрсөткҥлө? 
 

 
1. Жүк ташуучу автомобиль, автобус, жеңил автомобиль. 

2. Жүк ташуучу жана жеңил автомобилдери, автобус. 

3. Автобус, жүк ташуучу жана жеңил автомобилдери. 

 

23. Кайсы транспорт каражатынын айдоочусу жол берҥҥгө 

милдеттҥҥ? 

 
1. Автомобилдин айдоочусу. 

2. Трамвайдын айдоочусу. 

 

24. Айдоочулардын кимиси жол берҥҥгө милдеттҥҥ? 
 

 
1. Жеңил автомобилдин айдоочусу. 

2. Жүк ташуучу автомобилдин айдоочусу. 

3. Жалпы салмагы төмөнүрөөк транспорт каражатынын 

айдоочусу. 

4. Асфальтталган жолдо бара жаткан автомобилдин айдоочусу. 
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25. Кимиси жол берҥҥгө милдеттҥҥ? 
 

 
1. Велосипеддин айдоочусу. 

2. Автомобилдин айдоочусу. 
 

26. Ким жол берҥҥгө милдеттҥҥ? 
 

 
1. Трамвайдын айдоочусу. 

2. Жүк ташуучу автомобилдин айдоочусу. 
 

27. Транспорт каражаттары кесилиштен кандай кезекте  

өтҥшҥ керек? 

 
1. Трамвай, жеңил автомобиль, велосипед, автобус, жүк ташуучу 

автомобиль. 

2. Жеңил автомобиль, велосипед, трамвай, автобус, жүк ташуучу 

автомобиль. 

3. Трамвай, автобус, жеңил автомобиль, велосипед, жүк ташуучу 

автомобиль. 

4. Велосипед, жеңил автомобиль, трамвай жана автобус, жүк  

ташуучу автомобиль. 
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28. Кимиси кесилиштен биринчи өтҥҥ артыкчылык укугу- 

на ээ? 

 
1. Жеңил автомобилдин айдоочусу. 

2. Автобустун айдоочусу. 

 

29. Бул транспорт каражаттары кесилиштен кандай кезекте 

өтҥп кетишет? 

 
1. Мотоцикл, автомобиль. 

2. Автомобиль, мотоцикл. 

 

30. Кесилиштен транспорт каражаттары кандай кезекте өтҥп 

кетишет? 

 
1. Трамвайлар 1жана 2, автобус, жүк ташуучу автомобиль, жеңил 

автомобиль А, жеңил автомобиль Б. 

2. Трамвай 2, автомобиль А, автобус, трамвай 1 жана жүк 

ташуучу автомобиль, автомобиль Б.  

3. Трамвай 2 жана 1, жүк ташуучу автомобиль, автомобиль А,  

автомобиль Б, автобус. 
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31. Светофордун кҥйҥп жанып турган сары сигналында 

транспорт каражаттары кесилиштен кандай кезекте өтҥп 

кетишет? 
 

 
1. Автобус, жүк ташуучу автомобиль, жеңил автомобиль. 

2. Автобус, жеңил автомобиль, жүк ташуучу автомобиль. 

 

32. Жөнгө салынбаган теңдеш жолдордордун кесилишинен 

транспорт каражаттардын өтҥҥ кезегин көрсөткҥлө? 
 

 
1. Жеңил автомобиль, жүк ташуучу автомобиль, мотоцикл. 

2. Жүк ташуучу автомобиль, жеңил автомобиль, мотоцикл. 

3. Жүк ташуучу автомобиль, мотоцикл, жеңил автомобиль. 

 

33. Кесилиштен бул транспорт каражаттары кандай кезекте 

жҥрҥп кетиши керек? 
 

 
1. “Тез жардам”, велосипед, автобус, самосвал. 

2. “Тез жардам”, самосвал, автобус, велосипед. 

3. “Тез жардам”, автобус, велосипед, самосвал. 
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34. Ким жол берҥҥгө милдеттҥҥ? 
 

 
1. Велосипедчен. 

2. Автомобилдин айдочусу. 

 

35. Кесилиш аркылуу транспорт каражаттарынын өтҥҥ 

кезегин көрсөткҥлө? 
 

 
1. Жүк ташуучу жана жеңил автомобилдери, автоцистерна. 

2. Жүк ташуучу автомобиль, жеңил автомобиль, автоцистерна. 

3. Автоцистерна, жүк ташуучу жана жеңил автомобилдери. 

4. Автоцистерна жана жеңил автомобиль, жүк ташуучу авто- 

мобиль. 

 

36. Кайсы транспорт каражатынын айдоочусу жол берҥҥгө 

милдеттҥҥ? 

 
1. Трамвайдын айдоочусу. 

2. Жүк ташуучу автомобилдин айдоочусу. 
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37. Ким жол берҥҥгө милдеттҥҥ? 
 

 
1. Мотоциклдин айдоочусу. 

2. Автомобилдин айдоочусу. 

 

38. Көрсөтҥлгөн багыттар боюнча, кимисинде кесилиштен  

биринчи өтҥҥ артыкчылык укугуна ээ? 
 

 
1. Автобус, троллейбус жана мотоцикл айдоочулары. 

2. Жеңил автомобилдин айдоочусу. 

 

39. Айдоочу мындай жагдайда эмне кылуу керек? 
 

 
1. Автомобилдин ылдамдыгын азайтпастан көңүлдү 

жогорулатып, жөө адам өткөөлүнөн өтүп кетүү керек. 

2. Үн сигналы менен жөө адамдарга эскертип, кыймылды улантуу 

керек. 

3. Жөө адамдарга тоскоолдук жана кооптуу абал жаралгандыгына 

байланыштуу, ылдамдыкты азайтып же токтоп жөө адамдарды 

өткөрүү керек. 
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40. Жебе көрсөтҥлгөн багыттар боюнча кесилиштен өтҥҥ 

кезегин көрсөткҥлө? 
 

 
1. Трамвай А, автобус, трамвай Б.  

2. Трамвай Б, автобус жана трамвай А. 

3. Трамвай Б, трамвай А, автобус. 

   

41. Кесилиштен өтҥҥ кезегин көрсөткҥлө? 
 

 
1. Мотоцикл, жеңил автомобиль, жүк ташуучу автомобиль.  

2. Жүк ташуучу автомобиль, мотоцикл, жеңил автомобиль. 

3. Мотоцикл кесилишке чыгып, жүк ташуучу жана жеңил авто- 

мобилдерди өткөзүп, бурулуусун аяктайт. 

 

42. Сҥрөттөгҥ кесилиштен транспорт каражаттары кандай  

кезекте жҥрҥп кетишет? 
 

 
1. Жеңил автомобиль жана трамвай, жүк ташуучу автомобиль. 

2. Трамвай, жеңил автомобиль, жүк ташуучу автомобиль. 

3. Трамвай, жүк ташуучу автомобиль, жеңил автомобиль. 
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43. Жебе көрсөтҥлгөн багыттар боюнча кесилиштен өтҥҥ  

кезегин көрсөткҥлө? 
 

 
1. Автобус, жүк ташуучу автомобиль, ат арабачан.  

2. Автобус жана ат арабачан, жүк ташуучу автомобиль. 

3. Жүк ташуучу автомобиль жана ат арабачан, автобус. 
 

44. Кесилиштен өтҥҥ кезеги кандай? 
 

 
1. Автомобиль А жана В, автомобиль Б. 

2. Автомобиль А, автомобиль Б, автомобиль В. 

3. Автомобилдер А, Б жана В бир мезгилде, себеби алардын жолу 

кесилишпейт. 
 

45. Жебе көрсөтҥлгөн багыттар боюнча кесилиштен өтҥҥ  

кезегин көрсөткҥлө? 

 
1. Автобус, мотоцикл, автомобиль, велосипед. 

2. Мотоцикл, автомобиль, автобус, велосипед. 

3. Мотоцикл жана велосипед, автобус, жеңил автомобиль. 

4. Велосипед, автобус, жеңил автомобиль, мотоцикл. 
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46. Кесилиштен өтҥҥ кезегин көрсөткҥлө? 

 
1. Трамвай, автобус жана жеңил автомобиль. 

2. Автобус, жеңил автомобиль, трамвай. 

3. Жеңил автомобиль, трамвай, автобус. 
 

47. Жебе көрсөтҥлгөн багыттар боюнча кесилиштен өтҥҥ  

кезегин көрсөткҥлө? 
 

 
1. Жеңил автомобиль, автобус, трамвай. 

2. Трамвай, автобус, жеңил автомобиль. 

3. Трамвай, жеңил автомобиль, автобус. 
 

48. Кандай кезекте кесилиштен транспорт каражаттары өтҥп 

кетишет? 

 
1. Трамвай 1 жана 2, автомобиль 3, автомобиль 1, автомобиль 2. 

2. Трамвай 1, автомобиль 1, автомобиль 2, светофордун сигналы 

алмашкандан кийин трамвай 2, автомобиль 3. 
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49. Жебе көрсөтҥлгөн багыттар боюнча кесилиштен өтҥҥ  

кезегин аныктагыла? 
 

 
1. Автобус, жүк ташуучу автомобиль, жеңил автомобиль. 

2. Автобус, жеңил автомобиль, жүк ташуучу автомобиль. 

3. Жүк ташуучу автомобиль, жеңил автомобиль, автобус. 

 

50. Кесилиш аркылуу транспорт каражаттарынын өтҥҥ  

кезегин көрсөткҥлө? 

 
1. Автомобиль Б, автомобиль А. 

2. Автомобиль А, автомобиль Б. 

3. Эки автомобиль тең бир убакытта. 

 

51. Кесилиштен транспорт каражаттары кандай кезекте өтҥп 

кетиши керек? 

 
1. Мотоцикл, жүк ташуучу автомобиль, жеңил автомобиль. 

2. Жүк ташуучу автомобиль, жеңил автомобиль, мотоцикл. 

3. Жүк ташуучу автомобиль жана мотоцикл, жеңил автомобиль. 
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52. Жебе менен көрсөтҥлгөн багыттар боюнча кесилиштен 

өтҥҥ кезегин көрсөткҥлө? 
 

 
1. Мотоцикл, трамвай жана автомобиль. 

2. Трамвай, мотоцикл, автомобиль. 

3. Трамвай, автомобиль, мотоцикл. 

 

53. Кесилиштен транспорт каражаттары кандай кезекте өтҥп 

кетиши керек? 

 
 

1. Г жана В, Д, Б, А. 

2. Д, Б, Г, А, В. 

3. Д, Б, Г жана В, А. 

 

54. Кесилиштен өтҥҥдө, кайсы транспорт каражаттары 

артыкчылык укуктарына ээ? 
 

 
1. Трамвай А жана жеңил автомобиль. 

2. Трамвай Б жана жүк ташуучу автомобиль. 

3. Трамвай Б, трамвай  А, жүк ташуучу автомобиль, жеңил 

автомобиль. 
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55. Кесилиштен транспорт каражаттары кандай кезекте өтҥп 

кетиши керек? 

 
1. Трамвай, мотоцикл, автомобиль. 

2. Трамвай жана автомобиль, мотоцикл. 

3. Мотоцикл жана автомобиль, трамвай. 

 

56. Кесилиштен транспорт каражаттары кандай кезекте өтҥп 

кетиши керек? 

 
1. Трамвай, жеңил автомобиль, жүк ташуучу автомобиль. 

2. Жеңил автомобиль, трамвай, жүк ташуучу автомобиль. 

3. Трамвай жана жүк ташуучу автомобиль, жеңил автомобиль. 

 

57. Кесилиштен транспорт каражаттары кандай кезекте өтҥп 

кетиши керек? 

 
1. Автобус жана ат араба, трактор. 

2. Автобус, трактор, ат араба. 

3. Ат араба, трактор, автобус. 
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58. Кесилиш аркылуу транспорт каражаттары кандай 

кезекте өтҥп кетишет? 

 
1. Трамвай жана мотоцикл, жүк ташуучу автомобиль. 

2. Жүк ташуучу автомобиль, трамвай, мотоцикл. 

3. Мотоцикл, трамвай, жүк ташуучу автомобиль. 

4. Трамвай, мотоцикл, жүк ташуучу автомобиль. 
 

59. Кесилиштен өтҥҥдө кайсы транспорт каражатынын 

айдоо-чусу артыкчылык укугуна ээ? 
 

 
1. Трамвайдын айдоочусу. 

2. Автомобилдин айдоочусу. 
 

60. Кесилиштен өтҥҥ кезегин көрсөткҥлө? 
 

 
1. Автомобиль Б, автомобиль А. 

2. Автомобиль А, автомобиль Б. 

3. Автомобиль А кесилиштин ортосуна чыгып бурулуп, Б авто- 

мобилин өткөрүп, артка кайрылуусун бүтүрөт. 
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61. Кесилиштен өтҥҥдө, кайсы транспорт каражатынын  

айдоочусу артыкчылык укугуна ээ? 
 

 
 

1. Жеңил автомобиль. 

2. Трактор. 

 

62. Кесилиштен өтҥҥдө кайсы автомобиль артыкчылык  

укугуна ээ? 

 
 

1. Автомобиль А. 

2. Автомобиль Б. 

3. Экөө тең бирдей өтүү укугуна ээ. 

 

63. Кесилиштен транспорт каражаттары кандай кезекте өтҥп 

кетиши керек? 

 
 

1. Жеңил автомобиль, трамвай. 

2. Трамвай, жеңил автомобиль. 
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64. Кесилиштен кайсы айдоочу биринчи өтҥҥ артыкчылык 

укугуна ээ? 

 
1. Жеңил автомобилдин айдоочусу. 

2. Автобустун айдооусу. 

 

65. Кесилиштен бул айдоочуларга бир мезгилде жҥрҥҥгө  

болобу? 

 
 

66. Светофордун уруксат сигналында жҥрҥҥчҥ бөлҥктөн өтҥп 

жаткан жөө адамдар бар кезде, айдоочу солго же оңго бурулууда 

эмне кылуу керек? 
 

 
1. Өз укугун пайдаланып, жөө адамдарга тоскоолдук жаратпай  

жүрүү керек. 

2. Басаңдап, акырын ээрчүү керек. 

3. Токтоп жана жөө адамдарды өткөрүү керек. 

  

1. Болот.  

2. Болбойт.  
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67. Бул учурда кимиси артыкчылыкка ээ? 
 

 
 

68. Кесилиштен өтҥҥдө кимиси артыкчылыка ээ? 
 

 
1. Жеңил автомобилдин айдоочусу. 

2. Жүк ташуучу автомобилдин  айдоочусу. 
 

69. Ким жол берҥҥгө милдеттҥҥ? 
 

 
1. Велосипедчен. 

2. Автобустун айдоочусу. 
 

70. Кимиси жол берҥҥгө милдеттҥҥ? 
 

 
1. Автобустун айдоочусу. 

2. Автомобилдин айдоочусу. 

1. Айдоочулар.  

2. Жөө адамдар. 
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71. Кесилиштен өтҥҥ кезегин көрсөткҥлө? 
 

 
1. Автомобиль Б, автомобиль А. 
2. Автомобиль А, автомобиль Б. 
 

72. Кимиси жол берҥҥгө милдеттҥҥ? 
 

 
1. Автобустун айдоочусу. 
2. Трамвайдын айдоочусу. 
 

73. Кесилиштен өтҥҥ кезеги кандай? 
 

 
1. Автомобиль А, автомобиль Б. 
2. Автомобиль Б, автомобиль А. 
 

74. Кандай кезекте транспорт каражаттары кесилиштен 
өтөт? 

 
1. Трамвай, автомобиль. 

2. Автомобиль, трамвай. 
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14. ЖӨӨ АДАМ ӨТКӨӨЛДӨРҤ ЖАНА МАРШРУТТАГЫ 

ТРАНСПОРТ КАРАЖАТТАРЫНЫН АЯЛДАМАЛАРЫ 

14.1. Транспорт каражатынын айдоочусу жөнгө салынбаган (*) 

жөө адам өткөөлү аркылуу жүрүүчү бөлүктөн өтүп бараткан жөө 

адамдарга жол берүүгө милдеттүү (480-сүрөт).  
 

 
 

14.2. Эгерде жөнгө салынбаган жөө адам өткөөлүнүн алдында 

транспорт каражаты токтоп калса же кыймылын жайлатса, анын 

жанындагы тилкелерде келаткан башка транспорт каражаттарынын 

айдоочулары токтоп калган транспорт каражатынын алдында жөө 

адамдар жок экендигине ынангандан кийин гана кыймылын уланта 

алат (481-сүрөт).  
 

 
 

14.3. Жөнгө салынуучу жөө адам өткөөлдөрүндө светофордун 

уруксат берүүчү сигналы күйгөн учурда айдоочу бул багыттагы  

жүрүүчү бөлүктөн жөө адамдар өтүп кетишине мүмкүнчүлүк берүүгө 

тийиш (482, 483-сүрөт).  
 

 

482-сҥрөт. 

480-сҥрөт. 

481-сҥрөт. 
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14.4. Эгерде өткөөлдөн кийин транспорт каражаттары жыйылып, 

ал жөө адам өткөөлүнө айдоочунун токтошуна мажбурласа, ал жөө 

адам өткөөлүнө чыгууга тыюу салынат (484-сүрөт). 
 

 
 

14.5. Бардык учурларда анын ичинде жөө адам өткөөлдөрүнөн 

тышкары жерлерде айдоочу ак таягы менен белги берген сокур жөө 

адамдарды өткөрүп жиберүүгө милдеттүү (485-сүрөт). 
 

 
 

14.6. Эгерде транспорт каражатына отургузуу же андан түшүрүү 

жүрүүчү бөлүктөн же анда жайгашкан отургузуу аянтчасынан 

жүргүзүлүп жатса, айдоочу аялдамада токтоп турган маршруттагы 

транспорт каражатына карай бараткан же андан (эшик тараптан) 

келаткан жөө адамдарга жол берүүгө тийиш (486, 487-сүрөт).  
 

 

 

483-сҥрөт. 

484-сҥрөт. 

485-сҥрөт. 

486-сҥрөт. 

487-сҥрөт. 



263 

 

14.7. "Балдарды ташуу" деген таануу белгиси бар токтогон 

транспорт каражатына жакындап келатканда айдоочу ылдамдыкты 

азайтууга, зарылчылык болгон учурда токтоого жана балдардын 

тобун  

өткөрүүгө тийиш (488-сүрөт). 
 

 
 

(*) Жөнгө салынуучу жана жөнгө салынбаган жөө адам өткөөлү 

деген түшүнүктөр Эрежелердин 13.1-пунктунда белгиленген жөнгө  

салынуучу жана жөнгө салынбаган кесилиш деген түшүнүктөрдөй. 

[4] 

 
Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. Жөнгө салынбаган жөө адам өткөөлүндө артыкчылык укуктары 

кайсы тарапта жана себеби эмнеде?  

2. "Балдарды ташуу" деген таануу белгиси бар токтоп турган транспорт 

каражатына жакындап келатканда, эгер топ балдар жолдон өтөлү деп 

жатышса, эмне үчүн айдоочу балдардын тобун жолдон өткөрүүгө  

тийиш?  

3. Эгерде жөнгө салынбаган жөө адам өткөөлүнүн алдында транспорт  

каражаты токтоп калса, айдоочу эмне кылууга милдеттүү?  

4. Эмне үчүн айдоочу аялдамада токтоп турган трамвайга (маршруттук 

транспорт каражатына) карай бараткан же андан (эшик тараптан)  

келаткан жөө адамдарга жол берүүгө тийиш?  

5. Эгерде жөө адам өткөөлдөн кийин транспорт каражаттары жыйылып 

токтоп турса, айдоочу эмне кылышы керек? 

 

 

  

488-сҥрөт. 
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Жөнгө салынбаган жөө адам өткөөлҥндө жайгашкан жөө 

адамга, карама-каршы жактан келе жаткан жеңил автомобилдин 

айдоочусу, эмне кылууга милдеттҥҥ? 
 

 
1. Жүрүүчү бөлүктөн өтүп жаткан жөө адамга жол берүү. 
2. Үн сигналын берип, өткөөлдөн өзгөчө сактык менен өтүү 

керек. 
 

2. Жолдун ортосуна катар бараткан трамвай токтогон учурда, 

айдоочу кандай иш-аракет кылууга милдеттҥҥ? 
 

 
1. Токтоп берип жана трамвайдын эшиктери жабылгандан кийин 

кыймылын улантуу. 
2. Токтоп турган трамвайга бараткан жана келаткан жөө 

адамдарга жол берүү. 
 

3. Жөнгө салынбаган жөө адам өткөөлҥнөн кайсы учурда  

айдоочу андан ары кыймылын улантууга болот? 
 

 
1. Токтоп калган транспорт каражатынын алдында жөө адамдар 

жок экендигине ынангандан кийин. 
2. Токтоп калган транспорт каражатынын айдоочусу кыймылын 

баштоо ниетин билдирген сигналын берерин ынангандан 
кийин. 

3. Токтоп турган транспорт каражатынын айдоочусу 

жүргүнчүлөрдү түшүрбөй тургандыгына ынангандан кийин. 
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4. Эгер өткөөлдөн кийин транспорт каражаттарынын 

топтолуусунан улам жеңил автомобилди өткөөлгө токтоого 

мажбурла-са, жөө адам өткөөлҥнө чыгууга уруксатпы? 
 

 
 

5. Кайсы учурларда айдоочу ак таягы менен белги берген жөө 

адамдарга, жол берҥҥгө милдеттҥҥ? 
 

 
1. 5.16.1 жана 5.16.2 жол белгилери менен белгиленген жөө адам 

өткөөлдөрүндө гана. 

2. 5.16.1 жана 5.16.2 жол белгилери 7.15 “Азиз адам” деген 

табличкасы менен белгиленген жөө адам өткөөлдөрүндө гана. 

3. Бардык учурларда, ал тургай жөө адам өткөөлү жок жерлерде 

да. 

 

 

Айыптардын таблицасы 
1.14.1-таблица  

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 
Ким чечим 

чыгарат 

Б ж К 

123-1 
б.1 

Жөө адам өткөөлдөрүнөн 

өтүү эрежелерин бузуу 

Ж.Ж. 3000 с 

Ю.Ж. 3000 с 
ЖКККББ 

Б ж К 

123-1 
б.2 

Маршруттагы транспорт  

каражаттарынын аялдама-

ларынан өтүү эрежелерин  
бузуу 

Ж.Ж. 5500 с 

Ю.Ж. 5500 с 
ЖКККББ 

1. Ооба.  

2. Жок. 
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15. ТЕМИР ЖОЛДОРДОН ӨТҤҤ 

15.1. Транспорт каражаттарынын айдоочулары темир жолдордон 

темир жол өткөөлдөрү аркылуу гана, поездге (локомотивге, 

дрезинага) жол бергенден кийин өтө алат (489, 490, 491-сүрөт).  
 

 
 

15.2. Темир жол өткөөлүнө жакындап келген учурда айдоочу жол 

белгилеринин, светофорлордун, чийиндердин талаптарын, тосмонун 

абалын жана өткөөл боюнча кезметчинин көрсөтмөлөрүн жетекчи- 

489-сҥрөт. 

491-сҥрөт. 

490-сҥрөт. 
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ликке алууга жана жакындап келаткан поезд (локомотив, дрезина) 

жоктугуна ынанууга тийиш (492, 493, 494-сүрөт).  
 

 
 

15.3. Өткөөлгө төмөнкҥдөй учурларда чыгууга тыюу 

салынат:  
тосмо жабылып турганда же жабыла баштаганда (светофордун 

сигналына карабастан) (495-сүрөт); светофордун тыюу салган 

сигналы күйүп турганда (тосмонун абалына жана бар же 

жоктугуна карабастан) (496-сүрөт); 
 

 

 

492-сҥрөт. 

493-сҥрөт. 

494-сҥрөт. 

495-сҥрөт. 

496-сҥрөт. 
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өткөөл боюнча кезметчинин тыюу салган сигналынын учурунда 

(кезметчи жезлди, кызыл фонарды же байракты башынан жогору 

көтөрүп, же колдорун капталга сунуп айдоочуга көкүрөгүн же 

далысын салып турушу) (497-сүрөт); эгерде өткөөлдүн ары 

жагындагы транспорт  

каражаттары маталып турса жана ал айдоочуну өткөөлгө токтоого 

мажбурласа (498-сүрөт); эгерде көзгө көрүнгөн жерде өткөөлгө поезд 

(локомотив, дрезина) жакындап келатса (499-сүрөт). 
 

  

 

 
 

Ошондой эле төмөнкҥлөргө тыюу салынат: 

каршы багыттагы кыймыл тилкесине чыгуу менен (500-сүрөт) 
   

 

497-сҥрөт. 

498-сҥрөт. 

499-сҥрөт. 

500-сҥрөт. 
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өткөөлдүн алдында турган транспорт каражаттарын айланып өтүүгө 

(501-сүрөт); тосмону өз алдынча ачууга (502-сүрөт); айыл чарба, жол, 

курулуш жана башка машиналарын жана механизмдерин 

транспорттук эмес абалда өткөөл аркылуу ташып өтүүгө (503-сүрөт); 

темир жол дистанциясынын начальнигинин уруксаты болмоюнча 

ылдамдыгы  

8 км/сааттан аз болгон жай жүрүүчү машиналардын, ошондой эле 

трактордук сүйрөлүүчү чаналардын кыймылына (504-сүрөт). 
 

 

 

 

 

501-сҥрөт. 

502-сҥрөт. 

503-сҥрөт. 

504-сҥрөт. 
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15.4. Өткөөл аркылуу кыймылга тыюу салынган учурда айдоочу 

стоп-линиянын (505-сүрөт), 2.5. белгисинин (506-сүрөт)  же 

светофордун жанына (507-сүрөт), эгерде алар жок болсо – тосмого 5 

метр жетпей (508-сүрөт), ал эми ал да жок болсо – жакынкы рельсага 

10 метр жетпей токтоого тийиш (509-сүрөт).  
 

 

 

 

 

 

505-сҥрөт. 

506-сҥрөт. 

507-сҥрөт. 

508-сҥрөт. 

509-сҥрөт. 
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15.5. Өткөөлдө аргасыздан токтогон учурда айдоочу тез арада 

жүргүнчүлөрдү жерге түшүрүүгө жана өткөөлдү бошотуу үчүн чара 

көрүүгө тийиш (510-сүрөт), эгерде транспорт каражатын өткөөлдөн 

алып салуу мүмкүн болбосо айдоочу: 

мүмкүн болсо эки адамды темир жолду бойлото эки тарапка 

өткөөлдөн 1000 метр жерге (эгерде бир эле адам болсо, жол начар 

көрүнгөн тарапка) жиберүүгө (511-сүрөт), анын алдында аларга 

жакындап келаткан поезддин машинистине токтотуу сигналын берүү 

эрежелерин түшүндүрүүгө (512-сүрөт); транспорт каражатынын 

жанында турууга жана жалпы коркунуч сигналдарын берүүгө; поезд 

пайда болгон учурда токтотуу сигналын берүү менен утурлап 

чуркоого тийиш  

(513-сүрөт).  
 

 

 

 

 

510-сҥрөт. 

511-сҥрөт. 

512-сҥрөт. 

513-сҥрөт. 
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Эскертҥҥ: Колду (күндүз ачык материя же кандайдыр бир көзгө 

урунарлык буюм, түнкүсүн – фонарь же от менен) айлантуу 

токтотуу-чу сигнал болуп кызмат кылат. Бир узун жана үч кыска үн 

сигналдары жалпы коркунуч сигналы болуп кызмат кылат (514-

сүрөт). [4] 
 

 
 
 

Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. Кайсы учурда өткөөлгө чыгууга тыюу салынат жана эмнеге 

экендигин түшүндүрүп бергиле?  

2. Айыл чарба, жол, курулуш жана башка машиналарын жана 

механизмдерин транспорттук эмес абалда алып өтүп кетсе, эмне 

болот?  

3. Эмне үчүн темир жол дистанциясынын начальнигинин уруксатын 

алыш керек?  

4. Сутканын караңгы мезгилинде темир жол өткөөлүнө аргасыздан 

токтоп калсаңар, машинистке кантип сигнал бересиңер?  

5. Өткөөл боюнча кезметчи кандай учурда темир жол өткөөлүндө 

кызмат кылат? 

 

  

514-сҥрөт. 
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Автомобиль темир жол өткөөлҥнө аргасыздан токтоп 

калгандыгын, поездди башкарган машинистке кантип 

билдиребиз?  
 

 
1. Колду өйдө көтөрүү: күндүз каалаган буюм менен, түнкүсүн – 

күйгөн от же фонарь менен. 

2. Сунулган колду өйдө-төмөн жылдырып туруу: күндүз каалаган 

буюм менен, түнкүсүн – күйгөн от же фонарь менен. 

3. Маңдайда колду айлантуу: күндүз ачык материя же кандайдыр 

бир көзгө урунарлык буюм, түнкүсүн - фонарь же от менен. 
 

2. Темир жол өткөөлҥнө жҥргҥнчҥлөрҥ жок аргасыздан 

токтоп калган учурда, айдоочу эмне кылышы керек? 
 

 
1. Автомобилди өткөөлдөн бошотуу үчүн чараларды көрүү, 

токтотуу сигналын берүү үчүн поездди көздөй чуркоо.  

2. Жалпы коркунуч сигналын берүү, ал эми поезд келе жатса, 

токтотуу сигналын берүү менен поездди көздөй чуркоо. 

3. Автомобилди өткөөлдөн бошотуу үчүн чараларды көрүү, 

жалпы коркунуч сигналын берүү, ал эми поезд жакындап келе 

жатканын билгенде, токтотуу сигналын берүү үчүн поезддин 

пайда болууга ыктымал жагына чуркоо. 
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3. Шлагбаум орнотулбаган темир жол өткөөлҥнө поезд 

жакындап калган учурда, айдоочу канча аралыкка жакынкы 

рельсага жетпей токтотууга милдеттҥҥ?  

 

 

 

1. 10 м. 

2. 15 м. 

3. 8 м. 

4. 5 м. 

 

4. Темир жол өткөөлҥ шлагбаум менен жабык кезде, айдоочу 

канча аралыкка шлагбаумга жетпей токтотууга милдеттҥҥ? 

 

 
 

1. 5 м. 

2. 10 м. 

3. 15 м. 

 

 

 

5. Шлагбаум ачык, ал эми светофордун кызыл сигналдары 

кҥйҥп жанып турган темир жол өткөөлҥнө жакындаган 

транспорт каражатынын айдоочусуна, эмне кылуу керек? 
 

 
1. Жакындап келе жаткан поезддин жоктугуна ынанган соң 

өткөөлдөн өтүп кетүү керек. 

2. Шлагбаумдун абалына карап, жай ылдамдыкта өтүп кетүү 

керек. 

3. Шлагбаумга жетпей 5 м аралыкта токтоп, светофордун өтүп  

кетүү сигналынын уруксатын күтүү керек. 
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6. Өтө оор жҥктҥ ташыгандан улам, ылдамдыгы 8 км/саатка 

жетпеген автомобилдерге, темир жол өткөөлҥнөн өтҥҥгө 

уруксатпы? 

 
1. Темир жол дистанциясынын башкармасынын уруксаты менен 

гана. 

2. Уруксат эмес. 

3. Кезметчи бар өткөөлдөрдөн гана уруксат. 

7. Темир жол өткөөлҥнө транспорт каражаты аргасыздан 

токтогон учурда, айдоочу бере турган  жалпы коркунуч ҥн 

сигналы, кандай кезекте болушу керек? 
 

 
 

1. Бир узун, эки кыска. 

2. Бир узун, үч кыска. 

3. Бир узун, бир кыска. 

4. Бир кыска, үч узун. 

 
8. Айыл чарба, жол, курулуш жана башка машиналарын  

темир жол өткөөлҥ аркылуу өтҥҥгө уруксатпы? 
 

 
 

1. Уруксат эмес. 

2. Кезметчи турган өткөөлдөрдөн гана уруксат. 

3. Транспорттук абалда уруксат. 

4. Транспорттук эмес абалда уруксат. 
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9. Темир жол өткөөлҥндө эки жҥргҥнчҥсҥ менен аргасыздан 

токтоп калган учурда, автомобилдин айдоочу эмне кылышы  

керек? 

 
1. Тез арада өткөөлдөн бошотуу чараларын көрүү жана жалпы коркунуч 

сигналын берүү керек. 

2. Авариялык сигнализациясын жандыруу менен автомобилден тез 

арада жүргүнчүлөрдү түшүрүү, өткөөлдөн автомобилди алып салуу 

чараларын көрүү, ал ишке ашпаса, жүргүнчүлөргө поездди кантип 

токтотуу сигналын түшүндүрүп рельсти бойлой эки жакка экөөнү 

жиберүү жана өзү автомобилде калып, жалпы коркунуч сигналын 

берүү керек. 

3. Тез арада автомобилден жүргүнчүлөрдү түшүрүү, өткөөлдөн 

автомобилди алып салуу чараларын көрүү жана жүргүнчүлөргө 

поездди токтотуу сигналын түшүндүрүп, рельсти бойлой эки жакка 

жиберүү, өзү  болсо жалпы коркунуч сигналын берүү керек. 

 

 

Айыптардын таблицасы 
1.15.1-таблица  

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 

Ким  

чечим  

чыгарат 

Б ж К 

127 
б.1 

Темир жолдордон өтүү 

эрежелерин бузуу 

Ж.Ж. 1000 с 

Ю.Ж. 1000 с 
ЖКККББ 

Б ж К 

130 
б.2 

Темир жол өткөөлдөрү аркылуу 

ири габариттүү же болбосо оор 

салмактуу транспорт 

каражаттарынын жүрүү 

эрежелерин бузуусу  

Ж.Ж. 17500 с 

Ю.Ж. 55000 с 

ЖКККББ  
КР Т жана 

ЖМ 

 

  



277 

 

16. АВТОМАГИСТРАЛДАР АРКЫЛУУ КЫЙМЫЛ 

16.1. Автомагистралдарда төмөнкҥлөргө тыюу салынат: 

жөө адамдардын, бакма малдын, велосипеддердин, мопеддердин, 

тракторлордун жана өзү жүрүүчү машиналардын, техникалык 

мүнөздөмөсү боюнча же алардын абалы боюнча ылдамдыгы 40 

км/сааттан ашпаган башка транспорт каражаттарынын кыймылына 

(515-сүрөт); уруксат берилген максималдуу массасы 3,5 тоннадан 

ашкан жүк  

ташуучу автомобилдердин экинчи тилкеден ары өтүшүнө (516-сүрөт); 

5.15 же 6.11-белгилери менен көрсөтүлгөн токтоп туруу үчүн атайын 

аянтчалардан башка жерге токтоого (517-сүрөт); 
 

 

 

 

515-сҥрөт. 

516-сҥрөт. 

517-сҥрөт. 
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бөлүп туруучу тилкенин технологиялык ажырымында артка 

кайрылууга же ага кирүүгө (518-сүрөт); артка карай айдоого (519-

сүрөт); окуу иретинде жүрүүгө (520-сүрөт).  

 

 

 

 
16.2. Жүрүүчү бөлүккө аргасыздан токтоп калган учурда айдоочу 

транспорт каражатын Эрежелердин 7-бөлүгүнүн талаптарына ылайык 

белгилөөгө жана аны бул үчүн арналган тилкеге (жүрүүчү бөлүктүн 

518-сҥрөт. 

519-сҥрөт. 

520-сҥрөт. 
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четин билдирген сызыктан оңго) чыгаруу үчүн чара көрүүгө тийиш 

(521-сүрөт).  
 

 
 

16.3. Бул бөлүмдүн талаптары 5.3 белгиси менен көрсөтүлгөн 

жолдорго да жайылтылат (522-сүрөт). [4]  
 

 
 

Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. Автомагистралда эмне үчүн жай жүргөндөрдүн баарына тыюу салат?  

2. Бөлүп туруучу тилкенин технологиялык ажырымында артка 

кайрылуу-га же ага кирүүгө тыюу салынышынын себеби эмнеде?  

3. Эмне үчүн жолдун бөлүп туруучу тилкесинде, технологиялык 

ушундай ажырымдар бар деп ойлойсуңар?  

4. “Автомагистраль”деп эмнени айтабыз?  

5. Автомобиль үчүн жол менен автомагистралдын окшош жактары жана 

айырмасы эмнеде? 
 

Айыптардын таблицасы 
1.16.1-таблица  

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 
Ким чечим 

чыгарат 

Б ж К 

123-1 
б.1 

Автомагистралда жүрүү 

эрежесин бузуу 

Ж.Ж. 3000 с 

Ю.Ж. 3000 с 
ЖКККББ 

 

521-сҥрөт. 

522-сҥрөт. 
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Техникалык мҥнөздөмөсҥнө байланыштуу максималдуу  

ылдамдыгы 40 км/сааттан ашпаган транспорт каражаттарына  

автомагистралда жҥрҥҥгө уруксатпы? 
 

 
1. Эң четки оң тилкеден гана уруксат. 
2. Уруксат эмес.  
3. Уруксат, эгер “Минималдуу ылдамдыкты чектөө” деген жол 

белгиси жок болсо. 
 

2. Автомагистралдын кайсы жеринде, транспорт 

каражаттарына токтоого уруксат берет? 
 

 
1. Жолдун четки оң тилкесинде. 
2. 300 м ден ары көрүнгөн жана кыймыл тилкесинин саны 

төрттөн жогору болгон жерлеринде. 
3. Атайын 5.15 “Токтоочу жай” жол белгиси менен белгиленген 

жерлерде. 
 

3. Ҥйрөтҥҥ ҥчҥн автомагистралда айдоого болобу? 
 

 
1. Курсанттын тиешелүү канааттандырарлык тажрыйбасы бар 

учурда гана уруксат. 
2. Жүрүүчү бөлүктүн четки оң тилкесинен гана уруксат. 
3. Уруксат эмес. 
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4. Автомагистралда артка кайрылууга уруксатпы? 
 

 

1. Уруксат эмес. 

2. Бөлүп туруучу тилкенини 

технологиялык ажырымында 

уруксат. 

3. Уруксат, эгер “Артка бурулууга 

тыюу салынат” деген жол белгиси 

жок болсо. 

 

5. Автомагистралда бөлҥп туруучу тилкеге же технологиялык 

ажырымына чыгууга уруксатпы? 
 

 

1. Транспорт каражатынын 

бузуктугун жоюу үчүн уруксат. 

2. Уруксат эмес. 

3. Четки сол тилке менен гана 

уруксат. 

 

6. Жалпы салмагы 3,5 тоннадан ашкан жҥк ташуучу 

автомобилдерге автомагистралдын кайсы тилкесинен кыймылга 

тыюу салат? 

 

1. Четки сол тилкесинен. 

2. Экинчи тилкеден ары өтүшүнө. 

3. Үчүнчү тилкеден ары өтүшүнө. 

 

7. Автомагистралдарда артка жҥрҥҥгө уруксатпы? 
 

 

1. Күүлөнүү тилкесинде гана уруксат. 

2. Уруксат, эки жак тарабына 300 м 

ден ашык көрүнгөн жерлерде. 

3. Уруксат эмес. 
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17. ТУРАК-ЖАЙ ЗОНАЛАРЫНДАГЫ КЫЙМЫЛ 

17.1. Турак-жай зонасында, башкача айтканда кире бериши же 

чыга бериши 5.38 жана 5.39-белгилери менен көрсөтүлгөн аймакта 

жөө адамдар тротуар боюнча да, жүрүүчү бөлүк боюнча да басышына 

уруксат берилет (523-сүрөт).  
 

 
 

Турак-жай зонасында жөө адамдар артыкчылыкка ээ. Бирок алар 

транспорт каражаттарынын кыймылына негизсиз тоскоолдук кылууга 

тийиш эмес (524-сүрөт).  
 

 
 

17.2. Турак-жай зонасында 10 км/сааттан ашык ылдамдыкта  

жүрүүгө (525-сүрөт),  
 

 

523-сҥрөт. 

524-сҥрөт. 

525-сҥрөт. 
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турак жай аркылуу өтүүгө (526-сүрөт), үйрөнүү үчүн айдоого (527-

сүрөт), иштеп жаткан кыймылдаткычы менен токтоп турууга (528-

сүрөт), ошондой эле атайын бөлүнгөн жана белгилер жана (же) 

чийиндер менен белгиленгенден башка жерлерде уруксат берилген 

макси-малдуу массасы 3,5 тоннадан ашкан жүк ташуучу 

автомобилдер токтоп турушуна тыюу салынат (529-сүрөт). [4] 
 

 

 

 

 
 

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы №136 токтомунун 

редакциясына ылайык). 

526-сҥрөт. 

527-сҥрөт. 

528-сҥрөт. 

529-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
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17.3. Турак-жай зонасынан чыгып келатканда айдоочулар 

кыймылдын башка катышуучуларына жол берүүгө тийиш (530-

сүрөт). 
 

 
 

17.4. Бул бөлүмдүн талаптары короо аймактарына да жайылтылат 

(531-сүрөт).  
 

 
 

 

Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. “Турак жай зонасы” – деп эмне аталат?  

2. Турак жай зонасында эмнелерге тыюу салынат жана себебин  

айтып бергиле?  

3. Эмне үчүн турак жай зонасындагы талаптар, короо 

аймактарына да жайылтылат?  

4. Үч жарым тоннадан жогору болгон жүк ташуучу 

автомобилдерге турак жай зонасында токтоого уруксатпы?  

5. Турак-жай зонасында жөө адамдар транспорт каражаттарына 

эмне кылууга тийиш эмес? 

530-сҥрөт. 

531-сҥрөт. 
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Айдоочулардын кимиси турак жай зонасында токтоп туруу 

эрежесин бузду? 

 
1. Айдоочу тротуардын бөлүгүн ээлеген. 

2. Транспорт каражаттынын кыймылдаткычын иштетип жаткан 

айдоочу. 

3. Экөө тең эрежени бузду. 

 

2. Солго бурулгандан кийин айдоочу кыймылын улантуу 

ҥчҥн, кандай максималдуу ылдамдык менен жҥрҥҥгө уруксат? 
 

 
 

3. Азыркы учурда айдоочу жөө адамга милдеттҥҥ тҥрдө жол 

бошотуп бериши керекпи? 
 

 

1. 10 км/саат. 

2. 20 км/саат. 

3. 30 км/саат. 

4. 40 км/саат. 

 

1. Жок. 

2. Ооба. 
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4. Эгер рульда окуучу болсо, кайсы багыттарга транспорт  

каражатына жҥрҥҥгө уруксат? 
 

 
1. Каалаган багытка. 

2. Оңго гана. 

3. Оңго, солго жана атрка кайрылууга. 

 

5. Жеңил автомобилдин айдоочусу жол берҥҥгө милдеттҥҥбҥ? 
 

                                
 

 

Айыптардын таблицасы 
1.17.1-таблица 

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 
Ким чечим 

чыгарат 

Б ж К 
127 

б.1 
Турак жай зонасында  ТК 
жүрүү эрежелерин бузуу 

Ж.Ж. 1000 с 
Ю.Ж. 1000 с 

ЖКККББ 

 

  

3. Ооба. 

4. Жок. 
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18. МАРШРУТТАГЫ ТРАНСПОРТ КАРАЖАТТАРЫНЫН  

АРТЫКЧЫЛЫГЫ 

18.1. Кесилиштен тышкары трамвай жолдору жүрүүчү бөлүктү  

кесип өткөн жерде трамвай рельсасыз транспорт каражаттарына  

караганда артыкчылыкка ээ (532, 533-сүрөт), буга деподон чыга 

берген учурлар кирбейт (534-сүрөт).  
 

 

 

 

532-сҥрөт. 

533-сҥрөт. 

534-сҥрөт. 
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18.2. 5.9, 5.10.1–5.10.3 белгилери менен көрсөтүлгөн маршрут-

тагы транспорт каражаттары үчүн тилкеси бар жолдордо бул тилке 

боюнча башка транспорт каражаттарынын кыймылына (535-сүрөт), 

жана токтошуна тыюу салынат (536-сүрөт).  
 

 

 
 

Эгерде бул тилке калган жүрүүчү бөлүктөн кыска үзүк чийини  

менен ажыратылган болсо, анда бурулуштарда транспорт 

каражаттары ага өтүүгө тийиш (537-сүрөт).  
 

 

535-сҥрөт. 

536-сҥрөт. 

537-сҥрөт. 
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Мындай жерлерде жолго кире бергенде (538-сүрөт) жана 

жүрүүчү бөлүктүн оң четинен жүргүнчүлөрдү отургузуу жана жерге 

түшүрүү үчүн бул тилкеге кирүүгө уруксат берилет (539-сүрөт), 

мында ал маршруттагы транспорт каражаттарына тоскоолдук 

кылууга тийиш эмес (540-сүрөт).  
 

 

 

 

538-сҥрөт. 

539-сҥрөт. 

540-сҥрөт. 
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18.3. Калктуу конуштарда айдоочулар белгиленген аялдамадан 

жыла баштаган троллейбустар менен автобустарга жол берүүгө 

тийиш. Троллейбустар менен автобустардын айдоочулары өздөрүнө 

жол бе-рилип жаткандыгына ынангандан кийин гана кыймылды 

баштай алат (541-сүрөт). [4]  
 

 
 

 
Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. Маршруттук транспорт каражаттарына кайсылар кирет жана эмне 

үчүн маршруттук деп аталышат?  

2. Трамвайдын канча артыкчылыгы бар жана ар бирин түшүндүрүп 

бергиле?  

3. Рельсасыз маршруттук транспорт каражаттарынын 

артыкчылыктарын айтып түшүндүрүп бергиле?  

4. Троллейбус менен трамвайдын окшоштуктары жана айырмасы  

эмнеде?  

5. Троллейбустун узундугу жана жүргүнчүлөрү үчүн отургучтарынын 

саны канча? 

 

  

541-сҥрөт. 
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Кесилиштен тышкары жҥрҥҥчҥ бөлҥктҥ трамвай жолдору 

кесип өткөн жерлерде, кайсы транспорт каражаты жол берҥҥгө 

милдеттҥҥ? 

 
1. Трамвай. 

2. Жеңил автомобиль. 

 

2. Азыркы жагдайда, четки оң тилке боюнча жеңил 

автомобилге айдап жҥрҥҥгө мҥмкҥнбҥ? 
 

 
1. Тротуарды жээктеп токтобостон, жүрүүгө мүмкүн. 

2. Жүргүнчүлөрдү салуу же түшүрүү максатында гана мүмкүн. 

3. Кандай гана шартта болбосун мүмкүн эмес. 

 

3. Кайсы учурда жеңил автомобилдин айдоочусуна четки оң 

тилкеге сҥрөттө көрсөтҥлгөндөй чыгууга уруксат? 
 

 
1. Маневр жазабастан, түз жүрүү үчүн гана. 

2. Жүргүнчүлөрдү түшүрүү же салуу максатында токтоо үчүн 

гана. 

3. Бардык жагдайларда уруксат. 
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4. Бул жерде жҥк ташуучу автомобилдин айдоочусуна 

уруксат: 
 

 
1. Токтоо максатында тротуарды жээктеп, сол тилкеге өтүүгө. 

2. Артка кайрылууга. 

3. Солго короого бурулууга. 

4. Солго короого бурулууга жана артка кайрылууга. 

 

5. Кайсы учурда транспорт каражаттарынын айдоочулары  

сҥрөттө көрсөтҥлгөндөй аялдамалардан, марштруттагы 

автобустарга жол берҥҥгө милдеттҥҥ? 
 

 
1. Калктуу конуштарда гана. 

2. Калктуу эмес конуштарда гана. 

3. Бардык учурларда. 

 

 

Айыптардын таблицасы 
1.18.1-таблица  

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 
Ким чечим 

чыгарат 

Б ж К 

123-1 

 

б.1 

Маршруттук транспорт 

каражаттары үчүн тилкеде 

токтоо же токтоп туруу 

Ж.Ж. 3000 с 

Ю.Ж. 3000 с 
ЖКККББ 

Б ж К 

123-1 

 

б.2 

Маршруттук транспорт 

каражаттарына артыкчылык 

бербөө  

Ж.Ж. 5500 с 

Ю.Ж. 5500 с 
ЖКККББ 
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19. ТЫШКЫ ЖАРЫК ШАЙМАНДАРЫН КОЛДОНУУ 

 
 

(Автордон: Транспорт каражатында астындагы тышкы жарык- 

тын баарын фара деп аташат, ал эми артындагысын фонарь деп 

аташат (542-сүрөт). 
 

Арткы тышкы жарык шаймандарынын жайгашуусунун  

схемасы (фонарлар) (543-сүрөт).  
 

 
 

4 – Бурулуу сигналынын фонарлары, 

5 – Габарит фонарлары,  

6 – Токтоо фонарлары,  

7 – Артка жүрүү фонарлары,  

8 – Туманга каршы фонарлары,  

9 – Номердик таануу белгини жарык кылган фонарлары. 

542-сҥрөт. 

543-сҥрөт. 
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Астынкы тышкы жарык шаймандарынын жайгашуусунун 

схемасы (фаралар) (544-сүрөт).  
 

 
 

1 – Блок фаралар (алыскы жана жакынкы фаралар), 

2 – Бурулуу сигналдарынын фаралары,  

3 – Туманга каршы фаралары, 

10 – Кошумча бурулуу сигналдарынын фаралары. 
 

19.1. Караңгы учурда жана айлана жакшы көрүнбөгөн шартта 

жолдогу жарыктарга карабастан, ошондой эле тоннелдерде жүрүп 

келаткан транспорт каражатында төмөнкүдөй жарык шаймандар 

күйгүзүлүүгө тийиш: 

бардык механикалык транспорт каражаттарында жана 

мопеддерде – жакын же алыс жарык берүү фаралары (545-сүрөт), 

велосипеддерде – фаралар же фонарлар (546-сүрөт),  
 

 

 

544-сҥрөт. 

545-сҥрөт. 

546-сҥрөт. 
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арабаларда - фонарлар (эгерде алар бар болсо) (547-сүрөт); 

чиркегичтерде – габарит жарыктары (548-сүрөт).  
 

 

 
 

19.2. Алыс жарык төмөнкҥдөй учурларда жакын жарыкка  

которулууга тийиш: 

калктуу конуштарда, эгерде жол жарык болсо (549-сүрөт); 

кайчылаш келатканда транспорт каражатына чейин 150 метрден 

жакын  

калганда (550-сүрөт),  
 

 

 

547-сҥрөт. 

548-сҥрөт. 

549-сҥрөт. 

550-сҥрөт. 
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ошондой эле андан алыс аралыкта, эгерде мунун зарыл экендигин 

каршы келаткан транспорт каражаты фараларды мезгил-мезгили  

менен өчүрүп-күйгүзүп көрсөтсө (551-сүрөт); каршы келаткан (552, 

553-сүрөт),  
 

 

 
 

(Автордон: Тагыраак айтканда өрүүнүн бүтүшүндө же коркунуч 

бурулуштарда алыскы жарыктан жакынкы жарыкка которуу керек, 

себеби ушундай учурларда көз уялып коопту абал жаралышы 

мүмкүн. Ошондуктан дайыма унутпай өз убагында фаралардын 

жарыктарын которуу зарыл.) ошондой эле удаа бараткан транспорт 

каражаттарынын айдоочуларынын көзүн уялтуу мүмкүнчүлүгүн 

четтетүү үчүн ар кандай башка учурларда (554, 555-сүрөт).  
 

 

551-сҥрөт. 

552-сҥрөт. 

553-сҥрөт. 

554-сҥрөт. 



297 

 

Көзү уялып кеткен учурда (556-сүрөт) айдоочу авариялык жарык 

сигнализациясын күйгүзүүгө жана жүрүп келаткан тилкесин 

өзгөртпөстөн ылдамдыкты азайтууга жана токтоого тийиш (557-

сүрөт). 
 

 

 

 
 

19.3. Караңгыда жолдун жарыгы жок участкаларына токтогон же 

токтоп турган учурда, ошондой эле айлана жакшы көрүнбөгөн шартта 

транспорт каражатында габарит жарыктары күйүп турууга тийиш. 

Айлана жакшы көрүнбөгөн шартта габарит жарыктарына кошумча 

түрдө жакын жарыктын фаралары, туманга каршы фаралар жана 

арткы туманга каршы фонарлар күйгүзүлүүгө тийиш (558-сүрөт).  
 

 

555-сҥрөт. 

556-сҥрөт. 

557-сҥрөт. 

558-сҥрөт. 
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19.4. Туманга каршы фаралар төмөнкүдөй учурларда 

колдонулушу мүмкүн (эгерде алар бар болсо): 

айлана жакшы көрүнбөгөн шартта өзүнчө, ошондой эле 

фаралардын жакын же алыс жарыктары менен бирге (559-сүрөт); 

караңгыда жолдун жарыгы жок участкаларында фаралардын жакын 

же алыс жарыктары менен бирдикте (560-сүрөт); 
 

 

 
 

Эрежелердин 19.5-пунктунда каралган шарттарда фаралардын  

жакын жарыгынын ордуна (561-сүрөт).  
 

 
 

19.5. Күндүз жүрүп баратканда жылып келаткан транспорт 

каражатын белгилөө үчүн фаралардын жакын жарыгы төмөнкүчө 

күйгүзүлүшү мүмкүн: 

– мотоциклдерде жана мопеддерде (562-сүрөт); 
 

 

559-сҥрөт. 

560-сҥрөт. 

561-сҥрөт. 

562-сҥрөт. 
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– уюшулган транспорт колоннасында баратканда (563-сүрөт); 

кыймылдын негизги агымына каршы багытта атайын бөлүнгөн тилке 

боюнча бараткан маршруттагы транспорт каражаттарында (564-

сүрөт); автобустарда же жүк ташуучу автомобилдерде балдардын 

тобун уюшуп ташыганда (565-сүрөт); коркунучтуу ири габариттүү 

жана өтө оор жүктөрдү ташыганда (566-сүрөт); механикалык 

транспорт каражаттарын сүйрөгөндө (сүйрөп келаткан транспорт 

каражатын-да) (567-сүрөт).  
 

 

 

 

 

 

563-сҥрөт. 

564-сҥрөт. 

565-сҥрөт. 

566-сҥрөт. 

567-сҥрөт. 
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19.6. Прожектор - фараны жана издөө - фарасын каршы багытта 

транспорт каражаттары жокто калктуу конуштардан тышкаркы жерде 

гана пайдаланууга уруксат берилет (568-сүрөт). 
 

 
 

Калктуу конуштарда мындай фараларды оперативдүү жана 

атайын кызматтардын транспорт каражаттарынын айдоочулары 

кызматтык тапшырманы аткаруу учурунда гана колдоно алат (569-

сүрөт).  
 

 
 

19.7. Туманга каршы арткы фонарлар айлана жакшы көрүнбөгөн 

шартта гана колдонулат (эгерде алар бар болсо).  Туманга каршы 

арткы фонарларды стоп-сигналдарга кошууга тыюу салынат (570-

сүрөт). 
 

 
 

568-сҥрөт. 

569-сҥрөт. 

570-сҥрөт. 
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19.8. "Автопоезд" деген таануу белгиси автопоезд жүрүп 

баратканда, ал эми түнкүсүн жана айлана жакшы көрүнбөгөн шартта 

ал токтогондо же токтоп турганда да күйүп турууга тийиш (571-

сүрөт). 
 

 
19.9. Ашып өтүү жөнүндө эскертүү үчүн үн чыгаруучу сигналдын 

ордуна (же аны менен бирге) жарык сигналы берилиши мүмкүн, ал 

күндүзү фаралардын жарыгын кыска мөөнөттүү күйгүзүп-өчүрүүнү 

(572-сүрөт), ал эми түнкүсүн фараларды жакын жарыктан алыс  

жарыкка бир нече жолу которууну билдирет (573-сүрөт). 
 

 

 
 

19.10. Калктуу конуштардын сыртта сутканын жарык мезгилинде 

бардык механикалык транспорт каражаттарында жүрүү фаранын  

жакынкы жарыгын күйгүзүү менен ишке ашырылууга тийиш (574-

сүрөт). [4] 

571-сҥрөт. 

572-сҥрөт. 

572-сҥрөт. 
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(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы №136 токтомунун  

редакциясына ылайык). 

 
Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. Арткы тышкы жарык шаймандарын эмне деп аташат жана ар бирин  

санап айтып бергиле?  

2. Күндүзү кайсы транспорт каражаттарында жакын жарыгы сөзсүз 

күйгүзүлүшү шарт жана эмне үчүн экендигин түшүндүрүп бергиле?  

3. Кандай учурларда туманга каршы фарасы колдонулушу мүмкүн?  

4. Ашып өтүү үчүн кантип жарык сигналдары аркылуу беребиз?  

5. Караңгыда жолдун жарыгы жок участкаларына токтогон же токтоп 

турган учурда, айдоочу кайсы жарык сигналдарын күйгүзүшү керек 

жана эмне үчүн?  

6. Эмне үчүн прожектор же издөө-фарасын бардык транспорт 

каражаттары колдоно бербейт?  

7. Кандай учурда алыс жарыгы жакын жарыкка которулууга тийиш 

жана эмне себептен? 

  

574-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Алыскы жана жакынкы жарыктар менен чогуу, туманга 
каршы жарыгын кҥйгҥзсө болобу? 

 

 
1. Уруксат. 
2. Уруксат эмес. 
3. Туман болгондо гана 

уруксат. 
 

 
 

2. Кайсы учурда, туманга каршы жарыктарын колдонууга  
болот? 

 
1. Бардык учурда. 
2. Сутканын караңгы мезгилинде. 
3. Начар көрүнгөн  шарттарда 

жана түнкүсүн жолдун жарыгы 
жок участкаларында. 
 

3. Тҥнкҥсҥн жарыгы жок жол участкаларында токтогон 
кезде, транспорт каражаттын кайсыл тышкы жарык 

шаймандары  
жанып турушу керек? 

 

 
1. Жакынкы жарык фарлары менен номердик таануу белгини 

жарык кылган жарыгы. 
2. Габарит жарыктары. 

3. Алыскы жарык фаралары жана габарит жарыктары. 
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4. Автомобилде канча өлчөмдө, туманга каршы фаралары  

болушу керек? 

 

1. Төрт. 

2. Эки. 

3. Айдоочунун ыктыяры 

менен. 

 

5. Кайсы жерлерде Эреже, жакынкы жарык фарасына 

которууну милдеттендирет? 
 

 
1. Түнкүсүн, ооруканалардын жанынан өтүүдө. 

2. Түнкүсүн, калктуу конуштун жарыгы бар жол участкаларында. 

3. Түнкүсүн, токтоп турган транспорт каражатынын жанынан 

өтүүдө. 

 

6. Жҥрҥҥчҥ бөлҥктҥн жасалма жарыгы бар жол 

участкаларында, качан алыскы жарык фарасын колдонууга 

уруксат? 
 

 
1. Чоң ылдамдык менен жүрүп бара жатса. 

2. Калктуу конуш бүткөндөн кийин. 

3. Жасалма жарыгы бар жол участкасы бүткөндөн кийин. 
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7. Метеорологиялык шарттардан улам (туман, жаан-чачын, 

кар ж. б.) максималдуу канча аралыкка чейин көрҥнҥшҥ “Начар 

көрҥнҥҥ” деп аталат? 
 

 

1. 400 метрге чейин. 

2. 300 метрге чейин. 

3. 150 метрге чейин. 

4. 100 метрге чейин. 
 

8. Жҥрҥп бара жатып, алдыдагы жол начар көрҥнгөн шартта, 

айдоочу эмне кылышы керек? 
 

 
1. Үн сигналын берүү. 

2. Ылдамдыгын жайлатып, жүрүүчү бөлүктүн четки оң тилкеси 

менен гана жүрүү. 

3. Габарит жарыктарын жандыруу. 

4. Туманга каршы же жакынкы фараларын жандыруу. 
 

9. Кайсы учурда прожектор же издөө фараларын колдонууга 

болот? 

 
1. Калктуу эмес конуштарда, туман болгон учурда. 

2. Калктуу эмес конуштарда жана утурлаш тараптагы транспорт 

каражаттары жок учурда гана. 

3. Шаарлардын жасалма жарыгы жок жол участкаларында. 
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10. Тҥнкҥсҥн жасалма жарыгы жок жол участкаларынан 

кайчы өтҥҥдө, айдоочу эмне кылышы керек? 
 

 
1. 150 м жетпей каршы транспорт каражатына алыскы жарык  

фараларын өчүрүп, габарит фарасы менен жүрүү керек. 

2. Каршы транспорт каражатына 150 м жетпей алыскы жарыкты 

жакынкы жарыкка которуу керек. 

3. Транспорт каражаттын фараларын мезгил-мезгили менен 

өчүрүп-күйгүзүү керек. 

 

11. Автомобилдин габарит жарыгы, кайсыл сҥрөтҥндө кҥйҥп 

турат? 

 
 

12. Утурлаш тараптагы транспорт каражатынын жарыгынан 

улам көз уялган учурда, айдоочу эмне кылышы керек? 
 

 
1. Алыскы жарык фарасын жандыруу керек. 

2. Авариялык сигнализациясын иштетип, кыймыл тилкесин 

өзгөртпөстөн, ылдамдыкты азайтып же болбосо токтоо керек. 

3. Жүрүүчү бөлүктүн четине чыгып, ылдамдыкты азайтуу керек. 

1. Солдогу. 

2. Ортодогу. 

3. Оңдогу. 

 



307 

 

13. Автомобиль туманда жҥрҥп бара жатканда кайсыл жары-

гы кҥйҥшҥ керек? 
 

 
1. Габарит жарыктары. 

2. Алыскы жарык фарасы. 

3. Жакынкы жарык фарасы же туманга каршы фарасы. 

4. Туманга каршы жарыктары. 
 

14. Сутканын караңгы мезгилинде шаардын жасалма жарык 

көчөлөрҥнөн, автомобилдин кайсы жарыгы кҥйҥшҥ керек? 
 

 
1. Габарит жарыктары жана жакынкы жарык фаралары. 

2. Жакынкы жарык фаралары. 

3. Алыскы жарык фаралары жана габарит жарыктары. 
 

15. Сутканын жарык мезгилинде маршруттук транспорт 

каражаттары атайын белгиленген тилке боюнча жалпы 

транспорт агымына каршы жҥрҥҥдө, кайсыл тышкы жарык 

шаймандары кҥйҥшҥ керек? 

 
1. Алыскы жарык фарасы. 

2. Габарит жарыктары. 

3. Жакынкы жарык фарасы же туманга каршы жарыктары. 

4. Туманга каршы жарыктары. 
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16. Жасалма жарыгы бар тоннелде жҥрҥп бара жатканда, 

транспорт каражаттын кайсы жарыгы кҥйгҥзҥлҥшҥ шарт? 
 

 

1. Фаралар. 

2. Алыскы жарык фарасы. 

3. Жакынкы жарык 

фарасы же габарит 

жарыктары. 

 

 

17. Кҥндҥзҥ топ балдарды ташууда, жакынкы жарыктын  

ордуна туманга каршы жарыгын колдонууга болобу? 
 

 

1. Уруксат. 

2. Уруксат эмес. 

3. Туман болгондо гана 

уруксат. 

 

 

18. Сутканын жарык мезгилинде сҥйрөтҥҥдө, транспорт 

каражаттарынын кайсы тышкы жарык шаймандары кҥйҥшҥ 

керек? 
 

 
1. Сүйрөгөн транспорт каражатында алыскы жарык фарасы, 

сүйрөлгөн транспорт каражатында – авариялык 

сигнализациясы. 

2. Сүйрөгөн транспорт каражатында жакынкы жарык фарасы, 

сүйрөлгөн транспорт каражатында – авариялык 

сигнализациясы. 

3. Эки транспорт каражатында тең авариялык сигнализациясы. 
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19. Сутканын жарык мезгилинде көрсөтҥлгөн шарттардын 

ичинен, жакынкы жарык фарасын, кайсы учурда жандыруу  

керек? 

 
 

1. Мотоцикл менен жүрүп бара жатканда. 

2. Уюшулган транспорт колоннасы жүрүп бара жатканда. 

3. Ири габариттүү жүктөрдү ташууда. 

4. Механикалык транспорт каражаттарын сүйрөтүүдө. 

5. Бардык каралган учурларда. 

 

 

Айыптардын таблицасы 
1.19.1-таблица   

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 
Ким чечим  

чыгарат 

Б ж К 
123-1 

б.1 

Тышкы жарык 

шаймандарынын 
пайдалануу эрежелерин 

бузуу 

Ж.Ж. 3000 с 
Ю.Ж. 3000 с 

ЖКККББ 
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20. МЕХАНИКАЛЫК ТРАНСПОРТ КАРАЖАТТАРЫН  

СҤЙРӨТҤҤ 

(Автордон: Транспорт каражаты  ̶  бул техника. Ар кандай 

учурларда, жолдо бара жатып бузулушу мүмкүн. Мисалы: жолдо бара  

жатып кыймылдаткыч иштен чыкса, үйгө же автомобилди тейлөө 

станциясына жетип алыш үчүн, күйүүчү май түгөнүп, май куюу 

станциясына жетип алыш үчүн жана башка учурларда колодонууга 

туура келет. Эвакуаторду чакырсак болот, бирок кылган кызматы 

үчүн көп өлчөмдө акча кетиши мүмкүн. Ал эми рулдук башкаруусу 

жана тормоз системасы иштесе, балким удаалаш тарапка бара жаткан 

транспорт каражаттары менен бекер же аз өлчөмдөгү акча берип, бара 

турган жерге жетип алууга болот. Эгер сүйрөө эрежелерин бардыгын 

сактап бара жатып, кокус жол кырсыгына кабылсаңыз, күнөөлүү Сиз 

деп табылбайсыз. Ал эми сүйрөө эрежелерин сактабасаңыз бул 

учурда, күнөөлүү Сиз деп табыласыз.) 

20.1. Катуу же жумшак сүйрөткүч менен сүйрөө сүйрөлгөн 

транспорт каражатынын рулунда айдоочу бар болгондо гана 

жүргүзүлөт (575-сүрөт), буга катуу сүйрөткүчтүн конструкциясы 

сүйрөлгөн транспорт каражаты сүйрөгөн транспорт каражатынын 

траекториясы боюнча түз жүрүшүн камсыз кылган учурлар кирбейт 

(576-сүрөт). 
 

 

 

575-сҥрөт. 

576-сҥрөт. 
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20.2. Катуу же жумшак сүйрөткүч менен сүйрөгөн учурда 

сүйрөлгөн автобус, троллейбус менен (577-сүрөт) жана сүйрөлгөн 

жүк ташуу-чу автомобилдин кузовунда адамдарды ташууга (578-

сүрөт), ал эми жарым-жартылай жүктөп сүйрөткөн учурда – 

сүйрөлгөн транспорт каражатынын кабинасында, ошондой эле 

сүйрөгөн транспорт каражатынын кузовунда адамдардын болушуна 

тыюу салынат (579-сүрөт). 
 

 

 

 
 

20.3. Жумшак сүйрөткүч менен сүйрөтүүдө сүйрөлгөн жана  

сүйрөгөн транспорт каражаттарынын ортосунда 4–6 метр өлчөмүндө 

(580-сүрөт), ал эми катуу сүйрөткүч менен сүйрөгөндө – 4 метрден  

ашпаган аралык камсыз кылынууга тийиш (581-сүрөт).  
 

 

 

577-сҥрөт. 

578-сҥрөт. 

579-сҥрөт. 

580-сҥрөт. 

581-сҥрөт. 
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20.4. Төмөнкҥчө сҥйрөтҥҥгө тыюу салынат: 

руль башкаруусу иштебеген транспорт каражаттарын (жарым- 

жартылай жүктөө ыкмасы менен сүйрөөгө жол берилет) (582-

сүрөт); эки же андан ашык транспорт каражаттарын (583-сүрөт); 

тормоз системасы иштебеген транспорт каражаттарын, эгерде 

алардын иш жүзүндөгү массасы сүйрөгөн транспорт каражатынын иш 

жүзүндөгү массасынын жарымынан ашпаса (584-сүрөт).  
 

 

 

 
 

(Автордон: Эгер мындай сүйрөтүүдө, астынан автомобиль же 

жөө адам чыга калса, анда сүйрөлгөн транспорт каражаты сүйрөгөн 

транспорт каражаты аркылуу токтогондуктан, инерциясы менен 

астынкы транспорт каражатын түртүп, жол транспорт кырсыгына 

алып келиши мүмкүн. Ошондуктан тыюу салынган.) 

Иш жүзүндөгү массасы аз болгон учурда мындай транспорт 

каражаттарын катуу сүйрөткүч менен (585-сүрөт),  
   

 

582-сҥрөт. 

583-сҥрөт. 

584-сҥрөт. 

585-сҥрөт. 
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же жарым-жартылай жүктөө жолу менен гана сүйрөтүүгө жол 

берилет (586-сүрөт); капталында чиркегичи жок мотоцикл менен, 

ошондой эле мындай мотоциклдерди (587-сүрөт); жол тайгакта 

жумшак сүйрөткүч менен (588-сүрөт). [4] 
 

 

 

 
 
Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор:  
 

1. “Сүйрөтүү” деген эмне?  

2. Сүйрөтүүнүн канча түрү бар жана кайсы учурда сүйрөтүүнүн 

тиешелүү түрүн колдонобуз?  

3. Кайсы учурда бузук транспорт каражатын айдоочусуз эле сүйрөтүүгө 

болот?  

4. Кандай учурларда механикалык транспорт каражаттарын сүйрөтүүгө 

тыюу салынат?  

5. Сүйрөтүүдө транспорт каражаттардын, кайсы тышкы жарык 

шаймандары күйүшү керек?  

6. Сүйрөтүүдө транспорт каражаттарынын максималдуу ылдамдыгы 

кан-ча жана эмне үчүн мындай?   

7. Эгер сүйрөп бара жатып караңгы кирген мезгилде, сүйрөгөн 

транспорт каражатынын жакынкы жарыгы менен кошумча, караңгыда 

бара жаткан башка транспорт каражаттарынан айырмаланып туруш 

үчүн, дагы кайсы жарыкты жандырышы керек? 

586-сҥрөт. 

587-сҥрөт. 

588-сҥрөт. 
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Жумшак сҥйрөткҥч менен сҥйрөтҥҥдө, байланыш тогоонун 

узундугунун уруксат чеги канча? 
 

 

1. 2 м ден 3 м чейин. 

2. 4 м ден 6 м чейин. 

3. 7 м ден 8 м чейин. 
 

 

 

2. Эгер транспорт каражатынын рулдук башкаруусу иштен 

чыкса, кайсы ыкма менен сҥйрөтҥҥгө болот? 
 

 

1. Катуу сүйрөткүч 

менен. 

2. Жумшак сүйрөткүч 

менен. 

3. Жарым жартылай 

жүктөө жолу менен. 
 

3. Кайсы учурда катуу сҥйрөткҥч менен сҥйрөтҥҥдө, 

сҥйрөлгөн автомобилде айдоочунун кереги жок? 
 

 
1. Сүйрөлгөн автомобилде жумуш тормозу иштен чыккан учурда. 

2. Эгерде сүйрөткүчтүн түзүлүшү, сүйрөлгөн автомобиль 

сүйрөгөн автомобилдин изи аркылуу ээрчишин камсыз кыла 

алса. 

3. Бардык учурда. 
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4. Сҥйрөлгөн транспорт каражатындагы айдоочу кайсы тыш-

кы жарык шаймандарын жандыруу керек? 
 

 
 

1. Жакынкы 

жарык фарасын. 

2. Габарит 

жарыктарын. 

3. Авариялык 

сигнализациясын. 

 

 
5. Катуу сҥйрөткҥч менен сҥйрөтҥҥдө, эреже боюнча 

байланыш тогоонун эң эле уруксат берген узуну канча? 
 

 
 
6. Капталында чиркегичи жок мотоциклдерди сҥйрөгөнгө 

уруксатпы? 

 
 

1. Жумшак сүйрөткүч менен жана капталында чиркегичи бар  

мотоциклдерге сүйрөгөнгө уруксат. 

2. Уруксат эмес. 

3. Керектүү сактык чараларын көрүү менен уруксат. 

1. 3 м. 

2. 4 м. 

3. 5 м. 

4. 6 м. 
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7. Жҥргҥнчҥлөрдҥ жҥк ташуучу автомобилдердин кузовуна  

салып, сҥйрөөгө болобу? 
 

 
1. Сүйрөгөндүн кузовунда гана болот. 

2. Сүйрөлгөндүн кузовунда гана болот. 

3. Уруксат эмес. 

 

8. Жарым жартылай жҥктөө жолу менен сҥйрөтҥҥдө, кайсы 

жеринде жҥргҥнчҥлөр жайгашышы мҥмкҥн? 
 

 
1. Сүйрөгөн автомобилдин кузовунда. 

2. Сүйрөлгөн автомобилдин кузовунда. 

3. Сүйрөгөн автомобилдин кабинасында. 

4. Сүйрөлгөн автомобилдин кабинасында. 

 

9. Автомобилдин эмнеси бузулганда, катуу сҥйрөткҥч менен 

сҥйрөгөнгө уруксат? 
 

 
1. Тормоз системасы бузулганда. 

2. Руль башкаруусу бузулганда. 

3. Кыймылдаткычы бузулганда. 
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10. Бир эле убакытта эки бузук механикалык транспорт 

каражаттарын сҥйрөгөнгө уруксатпы? 
 

 

1. ЖКККББнын 

кызматкерлеринин уруксаты менен. 

2. Түздүктүү жерлерде гана 

уруксат. 

3. Уруксат эмес. 

 

11. Тормоз системасы иштен чыккан транспорт 

каражаттарын сҥйрөгөнгө уруксатпы? 
 

 
1. Уруксат эмес. 

2. Жарым жартылай жүктөө жолу менен гана уруксат. 

3. Катуу сүйрөткүч мене гана уруксат. 

4. Катуу сүйрөткүч же жарым жартылай жүктөө жолу менен 

уруксат, эгер сүйрөлгөн транспорт каражаттын массасы, 

сүйрөгөн транспорт каражаттын жалпы массасынан ашпаса. 

 

12.Тайгак жолдо жумшак сҥйрөткҥч менен сҥйрөгөнгө 

болобу? 
 

 
1. Уруксат, тайганга каршы каражаттарды колдонуу менен. 

2. Уруксат эмес. 

3. Уруксат, 300 м ден алыс көрүнгөн түздүк жерлерде. 

4. Уруксат, өтө жай ылдамдык менен. 
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13. Сҥйрөтҥҥдө максималдуу ылдамдык кыймылы канча? 
 

 

1. 30 км/саатка чейин. 

2. 40 км/саатка чейин. 

3. 50 км/саатка чейин. 

4. 60 км/саатка чейин. 

 

 

14. Капталында чиркегичи бар мотоциклдерди сҥйрөгөнгө 

Эрежеде уруксат береби? 
 

 
 

1. Уруксат берет. 

2. Уруксат бербейт. 

3. Катуу сүйрөткүч менен гана уруксат. 

4. Жумшак сүйрөткүч менен гана уруксат. 

 

15. Автомобилдин эмнеси бузулганда, жумшак сҥйрөткҥч  

менен сҥйрөгөнгө уруксат? 
 

 
 

1. Руль башкаруусу иштен чыкканда. 

2. Кыймылдаткыч иштен чыкканда. 

3. Тормоз системасы иштен чыкканда. 
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16. Сҥйрөлгөн транспорт каражатында, адамдарды ташууга 

уруксатпы? 

 
 

1. Катуу сүйрөткүч менен автобустун ичинде уруксат. 

2. Жеңил автомобилдин кузовунда уруксат. 

3. Уруксат эмес. 

 

 

Айыптардын таблицасы 
1.20.1-таблица  

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 
Ким чечим 

чыгарат 

Б ж К 

123-1 
б.1 

Транспорт каражаттарын 

сүйрөө эрежелерин бузуу 

Ж.Ж. 3000 с 

Ю.Ж. 3000 с 
ЖКККББ 
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21. АЙДАГАНГА ҤЙРӨТҤҤ 

21.1. Транспорт каражатын айдаганга алгачкы үйрөтүү жабык 

аянттарда же автодромдордо жүргүзүлөт (589-сүрөт).  
 

 
 
21.2. Жолдордо айдаганга үйрөтүүгө үйрөтүүчү менен гана же 

окуп жаткан адамда башкаруу жагынан алгачкы көндүмдөрү 

болгондо гана жол берилет. Үйрөнүп жаткан адам Эрежелердин 

талаптарын билүүгө жана аткарууга милдеттүү (590-сүрөт).  
 

 
 
21.3. Үйрөтүүчүнүн жанында транспорт каражатын айдаганга, 

үйрөтүү укугуна ээ документ же 3 жылдан ашык айдоочулук стажы, 

ошондой эле тиешелүү категориядагы транспорт каражатын 

башкаруу укугуна ээ күбөлүк болууга тийиш (591-сүрөт).  
 

 
 

589-сҥрөт. 

590-сҥрөт. 

591-сҥрөт. 
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21.4. Автомобилге үйрөнүп жаткан адамга кеминде 17 жаш, 

мотоциклге үйрөнүп жаткан адамга кеминде 16 жаш болууга тийиш. 
 

 
 
21.5. Окутуу жүргүзүлүп жаткан механикалык транспорт 

каражатында "Үйрөтүү транспорт каражаты" деген таануу белгиси 

болууга жана үйрөтүүчү үчүн кошумча тормоз, чиркештиргич 

педалдары жана артты көрүүчү күзгү менен жабдылууга тийиш (592-

сүрөт). 
 

 
 
(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы №136 токтомунун 

редакциясына ылайык) 
 

21.6. Тизмеси белгиленген тартипте жарыяланган жолдордо 

айдаганга үйрөтүүгө тыюу салынат (593-сүрөт). 
 

 

592-сҥрөт. 

593-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
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21.7. Курсанттардын же окуп жаткан катталган топтордун 

окуулук айдоосу автодромдордо же автополигондордо 20–30 саат 

айдагандан кийин окутуучу уюмдардын (автомектептердин, 

ийримдердин) автомобилдеринде гана көчөлөрдүн жана жолдордун 

уруксат берилген участокторунда гана ишке ашырылат (594-сүрөт). 

[4]  
 

 
 

Мында жанында айдоо китепчеси болууга тийиш (595-сүрөт).  
 

 
 

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы №136 токтомунун 

редакциясына ылайык)  
 
 

Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. Үйрөтүүчү транспорт каражатына кайсы жерлерге жүрүүгө тыюу  

салынат жана эмне себептен?  

2. Окутуу жүргүзүлүп жаткан үйрөтүүчү механикалык транспорт 

каражаты, кошумча кайсы тетиктери менен жабдылышы керек? 

3. Айдаганды үйрөнүп жаткан курсант айдоочу болуп эсептелеби? 

 

  

594-сҥрөт. 

595-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Курсантты айдатып ҥйрөтҥҥгө, кимдин укугу бар? 
 

 
1. Педагогикалык жөндөмү бар 

каалагандай айдоочу. 
2. Үч жылдан кем эмес айдоочулук 

тажрыйбасы бар айдоочу. 
3. Үйрөтүү укугуна ээ документ же 3 

жылдан ашык айдоочулук стажы 
бар айдоочу. 
 

2. "Ҥйрөтҥҥ транспорт каражаты" деген таануу белгиси жок 
автомобиль менен айдатып, ҥйрөтҥҥгө болобу? 

 

 
1. Уруксат, эгер кошумча тормоз, 

кошкуч педалдары болсо. 
2. Уруксат эмес. 
3. Менчик автомобиль менен уруксат. 
4. Мопед же мотоцикл менен уруксат. 
 

3. Ҥйрөтҥҥчҥ транспорт 
каражатына калктуу конуштарда жана башка жолдордо жҥрҥҥгө 

уруксатпы? 
 

 
1. Уруксат эмес. 
2. Айдоочулук курс окуусуна катталгандан баштап, бүтөр 

убактысына чейин уруксат. 
3. Курсантта жетиштүү билими жана башкаруу көндүмдөрү  

болуп, инструктор менен гана уруксат. 

4. Окуулук айдоосу бекитилип берилген жолдордун 

участокторунда гана жана Эрежедеги талаптарды сактоо менен 

уруксат. 
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4. “Ҥйрөтҥҥ транспорт каражаты” деген таануу белгиси бар 

автомобилди башка транспорт каражаттын айдоочулары 

көргөндө, эмне кылышы керек? 
 

 
1. Үн сагналын тез-тез басуу керек. 

2. Курсантты түшүнүү керек. 

3. Ашып бара жатып курсантты, карап кетүү керек. 

4. Жакын айдап, курсанттын жүрөгүнүн үшүн алуу керек. 

 

 

Айыптардын таблицасы 
1.21.1-таблица   

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 
Ким чечим 

чыгарат 

Б ж К 

123-1 
б.1 

Айдоону үйрөтүү эрежелерин 

бузуу 

Ж.Ж. 3000 с 

Ю.Ж. 3000 с 
ЖКККББ 
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22. АДАМДАРДЫ ТАШУУ 

22.1. Адамдарды жүк ташуучу автомобилдин кузовунда "С" 
категориясындагы (кабинадагы жүргүнчүлөрдү кошкондо 8ден ашык 
адамды ташууда "С" жана "Д" категорияларындагы) транспорт 
каражаттарын башкаруу укугуна күбөлүгү жана бул категориядагы 
транспорт каражаттарын башкаруунун 3 жылдан ашык стажы бар 
айдоочулар ташый алат (596-сүрөт). 

 

 
 

Эскертҥҥ: 
1. Жүк ташуучу жана жүргүнчү транспорт каражаттарында 

адамдарды ташууга айдоочуларга, анын ичинде аскер айдоочуларына  
Кыргыз Республикасынын аймагында белгиленген өзгөчө тартипте 
жол берилет (597-сүрөт)  

 

 
 

2. Автобустун айдоочусу катары 3 жылдан ашык үзгүлтүксүз 
эмгек стажы бар айдоочуларга эл аралык, шаарлар аралык жана 
тоолуу маршруттарда автобус айдоого уруксат берилет. 

22.2. Борт платформасы бар жүк ташуучу автомобилдин 
кузовунда адамдарды ташуу, эгерде ал Негизги жоболорго ылайык 
жабдылган болсо, уруксат берилет, мында балдарды өзгөчө 
учурларда гана ташууга уруксат берилет. 

596-сҥрөт. 

597-сҥрөт. 
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(Автордон: Жүк ташуучу  автомобилге адамдарды ташууда 

кузову милдеттүү түрдө отургучтары менен жана үстүнкү бортунун 

кырынан ылдый көздөй кеминде 15 см болушу керек. Арткы бортко 

же каптал бортко жайгашкан отургучтар бекем жөлөгүчтөр менен 

жабдылышы керек) (598-сүрөт).  
 

 
 

22.3. Жүк ташуучу автомобилдин кузовунда ташылуучу 

адамдардын саны отуруу үчүн жабдылган орундардын санынан 

ашууга тийиш эмес (599-сүрөт).  
 

 
 

22.4. Ордунан жылар алдында жүк ташуучу автомобилдин 

айдоочусу кузовго отургузуунун, андан түшүрүүнүн жана 

жайгаштыруунун тартиби жөнүндө жүргүнчүлөргө түшүндүрмө 

берүүгө тийиш (600-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: мисалы бир жолу кабинага урганда, “Айда” дегенди 

түшүндүрсө, ал эми эки жолу урганда “Токтоо” деген сыяктуу 

шарттуу белгилерди, өз ара киргизүү керек. Жүргүнчүлөрдөн 

кузовдогу тартипти, коопсуздук эрежелерди, көзөмөлдөп сактоо үчүн, 

бир адамды шайлап алуу туура болот.) 

598-сҥрөт. 

599-сҥрөт. 

600-сҥрөт. 
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Жүргүнчүлөрдү коопсуз ташуу шарттары камсыз болгондугуна 
ынангандан кийин гана кыймылды баштоого тийиш. 

22.5. Борт платформасы бар, бирок адамдарды ташуу үчүн 
жабдылбаган жүк ташуучу автомобилдин кузовуна түшүүгө жүктү 
коштоп же аны алуу үчүн бараткан адамдарга борттун деңгээлинен 
төмөн жайгашкан отуруучу орун менен камсыз кылынган шартта гана 
уруксат берилет (601-сүрөт).  

 

 
 

22.6. Автобуста же фургон кузову бар жүк ташуучу автомобилде 
топ балдарды ташууда алар менен бирге коштоп жүрүүчү чоң киши, 
ал эми борт платформасы бар жүк ташуучу автомобилдин кузовунда 
кеминде эки киши болууга тийиш. Бул транспорт каражаттарында 
алдында жана артында "Балдарды ташуу" деген таануу белгиси 
орнотулууга тийиш (602-сүрөт).  

 

 
 

22.7. Айдоочу транспорт каражаты толук токтогондон кийин гана 
жүргүнчүлөрдү отургузууга жана түшүрүүгө, ал эми кыймылды 
эшиктери жабылгандан кийин гана баштоого жана аны толук 
токтогонго чейин ачпоого тийиш (603-сүрөт).  

 

 

601-сҥрөт. 

602-сҥрөт. 

603-сҥрөт. 
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22.8. Адамдарды төмөнкҥчө ташууга тыюу салынат: 

автомобилдин (буга борт платформасы бар жүк ташуучу 

автомобилдин кузовунда же фургондун кузовунда жүргүнчүлөрдү 

ташуу кирбейт), трактордун, өзү жүрүүчү башка машиналардын 

кабинасынан тышкары (604-сүрөт), жүк ташуучу чиркегичте (605-

сүрөт), дача чиркегичте (606-сүрөт), жүк ташуучу мотоциклдин 

кузовунда (607-сүрөт) жана отуруу үчүн мотоциклде конструкция 

тарабынан каралгандан башка жерде (608-сүрөт);  
 

 

 

 

 

 
 

604-сҥрөт. 

605-сҥрөт. 

606-сҥрөт. 

607-сҥрөт. 

608-сҥрөт. 
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12 жашка чейинки курактагы балдарды эсептебегенде, транспорт  

каражатынын техникалык мүнөздөмөсүндө каралгандан ашык санда  

(609-сүрөт).  

Мында транспорт каражатынын иш жүзүндөгү массасы аны 

чыгарган ишкана белгилеген, уруксат берилген максималдуу 

массанын чоңдугунан ашууга тийиш эмес (610-сүрөт).  

Балдарды кармап туруучу атайын түзүлүшү жок болсо (611-

сүрөт), 12 жашка чейинки курактагы балдарды мотоциклдин арткы 

орундугуна, ошондой эле жеңил автомобилдин алдынкы орундугуна 

отургузуп ташууга тыюу салынат (612-сүрөт). [4]  
 

 

 

 

 

609-сҥрөт. 

610-сҥрөт. 

611-сҥрөт. 

612-сҥрөт. 
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Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. Кандай учурларда адамдарды ташууга тыюу салынат?  

2. Жүк ташуучу автомобилдин кузовунда балдарды ташууга болобу 

жана шарттары кандай?  

3. Эмне үчүн 12 жашка чейинки баланы, жеңил автомобилдин алдынкы 

орундугуна, атайын кармап туруучу түзүлүшү жок ташууга тыюу  

салынат? 

 

 

Айыптардын таблицасы 
1.22.1-таблица 

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 
Ким чечим 

чыгарат 

Б ж К 

123-1 
б.4 

Жол кыймылынын 
эрежелеринде белгиленген 

балдарды ташуу боюнча 

талаптарды бузуу 

Ж.Ж. 3000 с 

Ю.Ж. 3000 с 
ЖКККББ 

Б ж К 

134 

б.1 

Балдардын же туристтердин 

уюштурулган топторун ташуу 

эрежелерин бузуу 

Ж.Ж. 5500 с 

Ю.Ж. 17000 с 

ЖКККББ 

КР Т ж ЖМ 

б.2 

Каттамдык такси же шаар 

аралык же болбосо эл аралык 
ташуулар режиминде 

иштегендердин транспорт 

каражатта-ры менен 

ташылуучу адамдардын 
санына карата талаптарды 

айдоочунун бузуусу же ташуу 

келишими же болбосо каттам-

дын паспорту болбогондо 

Ж.Ж. 3000 с 

Ю.Ж. 13000 с 

ЖКККББ 

КР Т ж ЖМ 

Б ж К 

127 
б.1 

Эске алгандарды кошпогондо 

адамдарды ташуу боюнча 

башка талаптарды бузуу 

Ж.Ж. 1000 с 

Ю.Ж. 1000 с 
ЖКККББ 
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Эреже, жҥк ташуучу автомобилдин кузовунда, 

жҥргҥнчҥлөрдҥ тургузуп ташууга уруксат береби? 
 

 
1. Уруксат берилет, эгер борттору бийик болсо. 

2. Уруксат берилет, 30 км/саат ылдамдык менен гана. 

3. Уруксат берилбейт. 
 

2. Жҥк ташуучу автомобилдин кузовундагы максималдуу  

жҥргҥнчҥлөрдҥн саны, эмне менен аныкталат? 
 

 
1. Администрациянын буйрутмасы менен. 

2. Ташуунун тездигине жана коопсуздугуна жараша. 

3. Орнотулган отургучтардын санына жараша. 
 

3. Кандай айдоочуларга Эреже жҥргҥнчҥлөрдҥ ташууга 

ылайыкташылган жҥк ташуучу автомобилин башкарганга 

уруксат берет? 

 
1. Айдоочулук күбөлүгүндө “С” категориясы бар 1 жана 2-

класстагы айдоочуларга гана. 

2. Айдоочулук күбөлүгүндө “В” жана“Д” категориялары жана  

тынымсыз он беш жылдык стажы бар айдоочуларга. 

3. Айдоочулук күбөлүгүндө “С” жана “Д” категориялары жана үч 

жылдан ашык стажы бар айдоочуларга. 
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4. Жҥк ташуучу автомобиль менен жҥргҥнчҥлөрдҥ ташууда, 

уруксат берилген максималдуу кыймылынын ылдамдыгы 

канча? 
 

 
1. 60 км/саат. 

2. 50 км/саат. 

3. 40 км/саат. 

 

5. Отургучтар менен жабдылбаган жҥк ташуучу автомобилде, 

Эреже жҥргҥнчҥлөрдҥ ташууга уруксат береби? 
 

 
 

1. Уруксат бербейт. 

2. Жүктөрдү карап барган адамдарга, борттон төмөн жеринен 

жайлуу орун менен камсыз кылынган шарттарда гана. 

3. Анча чоң эмес аралыкка гана уруксат. 
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23. ЖҤК ТАШУУ 

23.1. Ташылуучу жүктүн массасы жана жүктү бардык октор 

боюнча бөлүштүрүү бул транспорт каражатын чыгарган ишкана ал 

үчүн белгилеген чоңдугунан ашууга тийиш эмес (613-сүрөт). 
 

 
 

23.2. Кыймылды баштаар алдында жана жүрүп баратканда айдоо-

чу жүктү түшүп калышын, кыймылга тоскоолдук түзүлүшүн четтетүү 

үчүн анын жайгашуусуна, бекитилишине жана абалына контролдук 

кылууга тийиш (614-сүрөт).  
 

 

613-сҥрөт. 

614-сҥрөт. 
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23.3. Жүктү ал: 

– айдоочунун айлананы көрүшүн чектебеген (615-сүрөт); 

башкарууну татаалдантпаган жана транспорт каражатынын 

туруктуулугун бузбаган (616-сүрөт); тышкы жарык шаймандарын 

жана жарыкты чагылдыргычтарды, каттоо жана таануу белгилерин 

жаппаган, ошондой эле кол менен берилүүчү сигналдарды 

кабылдоого тоскоолдук кылбаган (617-сүрөт); ызы-чуу кылбаган, 

жолду жана курчап турган чөйрөнү чаңдатпаган, булгабаган учурда 

ташууга жол берилет (618-сүрөт). 
 

 

 

 

 

615-сҥрөт. 

616-сҥрөт. 

617-сҥрөт. 

618-сҥрөт. 
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Эгерде жүктүн абалы жана жайгашуусу көрсөтүлгөн талаптарды 

канааттандырбаса, айдоочу ташуунун саналып өткөн эрежелеринин 

бузулушун четтетүү үчүн чара көрүүгө же андан аркы кыймылды 

токтотууга милдеттүү (619-сүрөт). 
 

 
 

23.4. Транспорт каражатынын габаритинен алдынан же артынан 1 

метрден ашык (620-сүрөт) же капталынан габарит жарыгынын тышкы 

четинен 0,4 метрден ашык чыгып турган жүк (621-сүрөт) "Ири 

габариттүү жүк" деген таануу белгиси менен (622-сүрөт),  
 

 

 

 

619-сҥрөт. 

620-сҥрөт. 

621-сҥрөт. 

622-сҥрөт. 
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ал эми түнкүсүн жана айлана начар көрүнгөн шартта андан тышкары 

алдынан ак түстөгү фонарь же жарык чагылдыргыч менен, артынан 

кызыл түстөгү фонарь же жарык чагылдыргыч менен белгиленүүгө  

тийиш (623-сүрөт).  
 

 
 

23.5. Өтө оор жана коркунучтуу жүктөрдү, 

зыянсыздандырылбаган идиштерди ташуу, габариттик параметрлери 

жүгү менен же жүгү жок туурасы боюнча 2,5 метрден, бийиктиги 

жүрүүчү бөлүктөн 4 метр, узундугу (бир чиркегичти кошкондо) 20 

метрден ашкан, же транспорт каражатынын габаритинин арткы 

учунан 2 метрден ашык чыгып турган жүгү бар транспорт 

каражаттарынын кыймылы, эки жана андан ашык чиркегичи бар 

автопоезддердин кыймылы атайын эрежелерге ылайык жүзөгө 

ашырылат (624, 625-сүрөт).  
 

 
 
(Автордон: башкача айтканда ЖКККББнын кызматкерлеринин 

уруксаты менен мүмкүн. Себеби андай жүктөр жолду бөгөп, 
кыйынчылык жаратып, тороп калышы сөзсүз мүмкүн. Ошондуктан 
чанда өтө оор жана габариттүү жүктөр ташылган учурда эң эле 
ылайыктуу, чыгымдары аз сарпталган, коопсуз каттамды тандап, 

623-сҥрөт. 

624-сҥрөт. 625-сҥрөт. 
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керек болсо маалымат каражаттарына билдирип, башынан аягына 
чейин көзөмөлдөп узатып барат. Ал эми  бийиктиги 4 метрге чейин 
же туурасы боюнча 2,5 метрге чейин (626-сүрөт), жалпы узундугу 
бир чиркегичи менен 20 метрге чейин же эки чиркегичи менен 
биргеликте 24 метрге чейин (627-сүрөт), транспорт 
каражаттарынын астынан же артынан габарит жарыктарынан 
баштап 2 метрге чейин (628-сүрөт), чыгып турган жүктөргө эч 
уруксатсыз эле "Ири габариттүү жүк" деген таануу белгисин 
орнотуп алып айдап жүрүүгө уруксат.) 

 

 

 

 
 

23.6. Жүргүнчүлөрдү отургузууга жана түшүрүүгө тоскоолдук 
кылган, ошондой эле запас эшиктерди жаап турган жүктөрдү, кол  
жүктөрдү автобустун, микроавтобустардын салонунда ташууга тыюу 
салынат (629-сүрөт). [4]  

 

 

626-сҥрөт. 

627-сҥрөт. 

628-сҥрөт. 

629-сҥрөт. 



338 

 

БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. ЖКККББнын кызматкерлеринин макулдашуусуз уруксат 

берген жҥгҥнҥн максималдуу туурасы канча? 
 

 

 
2. ЖКККББнын кызматкерлеринин макулдашуусуз уруксат 

берген максималдуу бийиктиги канча? 
 

 

 
3. ЖКККББнын кызматкерлеринин макулдашуусуз 

транспорт каражаттын арткы бортунан максималдуу жҥгҥнҥн 

узундугу канча?  
 

 
  

1. 2 м. 

2. 2,5 м. 

3. 3 м. 

4. 3,5 м. 

 

1. 3 метр. 

2. 4 метр. 

3. 5 метр. 

4. 6 метр. 

 

1. 1,0 м. 

2. 2,0 м. 

3. 2,5 м. 
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4. Оор ири жҥктөрдҥ ташууда, кимдин уруксаттары талап  

кылынат? 

 
 

1. Авточарбанын жетекчисинин. 

2. Салык кызматкерлеринин. 

3. ЖКККББнын кызматкерлеринин. 

4. Жүк ээсинин администрациясынын. 

 
5. Эрежеге ылайык бир чиркегичи менен автопоезддин 

максималдуу узундугу канча? 
 

 

 
6. Эки чиркегичи менен автопоезддин максималдуу узундугу 

канча? 

 
  

1. 15 м. 

2. 18 м. 

3. 20 м. 

4. 24 м. 

 

1. 18 м. 

2. 20 м. 

3. 24 м. 

4. 30 м. 
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Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. “Жүк” деген эмне?  

2. Эмне үчүн айдоочу жүктүн бекитилишине, жайгашуусуна көңүл 

бурушуна милдеттүү?  

3. "Ири габариттүү жүк" деген таануу белгисин жүккө кантип, кайсы 

жерге орнотобуз?  

4. Эгер мисалы бийиктиги жүрүүчү бөлүктөн 10 метр болуп же туурасы 

боюнча 6 метр болгон жүгү менен же жүгү жок транспорт каражатын 

жолго айдап чыкса, эмне болорун айтып бергиле?  

5. Эмне себептен жүк ташуу эрежелерин сөзсүз сакташыбыз керек жана  

жүк ташуу эрежелеринин бузгандыгынын айынан, жол-транспорт 

кырсыгына кабылсак, ким күнөөлүү болот?  

6. Суюк жүктөрдүн түрүн жана транспорт каражаты менен кантип 

ташыларын айтып бергиле?  

7. Тез бузулуучу жүктөр транспорт каражатынын кандай түрү менен  

ташылат? 

 

Айыптардын таблицасы 
1.23.1-таблица   

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 
Ким чечим 

чыгарат 

Б ж К 

123-1 
б.1 

Жүктөрдү ташуу эрежесин 

бузуу 

Ж.Ж. 3000 с 

Ю.Ж. 3000 с 

 

ЖКККББ 

Б ж К 

130 
б.2 

Автомобиль жолдорунда 

жана көчөлөрүндө коопту 

жүктөрдү ташуу же ири 
өлчөмдүү, оор салмактуу 

транспорт 

каражаттарынын жүрүү 

эрежелерин  
бузуу 

Ж.Ж. 17500 с 

Ю.Ж. 55000 с 

ЖКККББ 

КР Т жана ЖМ 
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24. ВЕЛОСИПЕДДЕРДИН, МОПЕДДЕРДИН, АРАБАЛАРДЫН 

КЫЙМЫЛЫНА, ОШОНДОЙ ЭЛЕ МАЛ АЙДООГО  

КОШУМЧА ТАЛАПТАР 

24.1. Жолдор менен баратканда велосипед тебүүгө, арабаны  

(чананы) айдоого, көлүк, минилүүчү малды жана малдын тобун 

айдоо-го 14 жаштан ашкан, мопедди айдоого – 16 жаштан ашкан 

адамдарга уруксат берилет (630-сүрөт). 
 

 
 

Эскертҥҥ: Кыргыз Республикасында көрсөтүлгөн курактык 

жашы төмөндөтүлүшү мүмкүн, бирок ал 2 жылдан ашпайт жана 

велосипеддин, мопеддин жана арабанын (чананын) айдоочусунда 

алар Эрежелерди жана Негизги жоболорду билишин ырастаган 

документтердин, ал эми бул транспорт каражаттарында – атайын 

каттоо белгисинин болушун караган тартип белгилениши мүмкүн 

(631-сүрөт). 
 

 
 

24.2. Велосипеддер, мопеддер, арабалар (чаналар), минилүүчү 

жана көлүк малдар оң жактагы тилке боюнча бир катар, мүмкүн 

болушунча оң тарапка жакын жүрүүгө тийиш. Эгерде жөө адамдарга  

тоскоолдук кылбаса, жолдун жээги менен жүрүүгө жол берилет  

(632-сүрөт).  

 

630-сҥрөт. 

631-сҥрөт. 

632-сҥрөт. 
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Жүрүүчү бөлүк менен баратканда велосипедчендердин, 

арабалардын (чаналардын), минилүүчү жана көлүк малдардын 

колонналары 10дон велосипедчендердин, минилүүчү жана көлүк 

малдардын жана 5тен арабалардын (чаналардын) топторуна 

бөлүнүүгө тийиш. Ашып өтүүнү жеңилдетүү үчүн бул топтордун 

ортосундагы аралык 80–100 метрди түзүүгө тийиш (633-сүрөт). 
 

 
 

24.3. Велосипеддин жана мопеддин айдоочуларына 

төмөнкҥлөргө тыюу салынат: 

рулду жок дегенде бир кол менен кармабай айдоого; 

жүргүнчүлөрдү ташууга (634-сүрөт), буга 7 жашка чейинки 

курактагы балдарды бекем бекитилген бут койгуч менен жабдылган 

кошумча отургучта ташуу кирбейт (635-сүрөт);  
 

 

 

633-сҥрөт. 

634-сҥрөт. 

635-сҥрөт. 
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узундугу же туурасы боюнча габариттен 0,5 метрден көп ашкан 

жүктү же башкарууга тоскоолдук кылган жүктү ташууга; катар жерде 

велосипед жолу бар туруп жол менен жүрүүгө (636-сүрөт); трамвай  

кыймылы бар жолдордо жана бир багыттагы кыймыл үчүн бирден 

ашык тилкеси бар жолдордо солго бурулууга же артка кайрылууга 

(637-сүрөт).  
 

 

 
 

Велосипеддерди жана мопеддерди сүйрөтүүгө, ошондой эле 

велосипед жана мопед менен сүйрөтүүгө тыюу салынат, буга 

велосипед же мопед менен пайдаланууга арналган чиркегичти сүйрөө 

кирбейт (638-сүрөт).  
 

 
 

24.4. Велосипед жолу кесилиштерден тышкары жерде жол менен 

жөнгө салынбаган кесилиште кесилишкенде велосипеддин жана мо- 

636-сҥрөт. 

637-сҥрөт. 

638-сҥрөт. 
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педдин айдоочусу бул жолдо келаткан транспорт каражаттарына жол 

берүүгө тийиш (639-сүрөт).  
 

 
 

Арабанын (чананын) айдоочусу жамаатташ аймактан же экинчи 

даражадагы жолдон чоң жолго чыкканда айлана чектелүү көрүнгөн 

жерде малды тизгиндөөгө тийиш (640-сүрөт).  
 

 
 

24.5. Малды жол аркылуу, эреже катары, күндүзү айдоо керек. 

Жергиликтүү маанидеги жолдорду кошпогондо, аларды автомобиль 

жолдорунун боюнча жана газондорго жаюуга тыюу салынат. Мал 

айдагандар малды мүмкүн болушунча жолдун оң жагына жакын 

айдоого тийиш (641-сүрөт).  
 

 

639-сҥрөт. 

640-сҥрөт. 

641-сҥрөт. 
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24.6. Малды темир жол аркылуу айдап өтүүдө мал анын 

айдоочуларын эске алуу менен ар бир топту коопсуз түрдө айдап 

өткүдөй сандагы топторго бөлүнүүгө тийиш (642-сүрөт).  
 

 
 

24.7. Арабаны (чананы), минилҥҥчҥ, көлҥк малдарды жана 

малдын тобун айдоочуларга төмөнкҥлөргө тыюу салынат: 
малды жолго кароосуз калтырууга (643-сүрөт); атайын бөлүнгөн 

жерлерден башка жерде, ошондой эле караңгыда жана айлана начар 

көрүнгөн шартта малды темир жол жана жол аркылуу айдоого (буга 

ар кандай деңгээлдеги мал айдоочу жерлер кирбейт); башка жолдор 

бар туруп асфальт жана цемент-бетон төшөлгөн жол боюнча мал 

айдоого (644-сүрөт);  
 

 

 

642-сҥрөт. 

643-сҥрөт. 

644-сҥрөт. 
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чегилбеген малды кыймылдын багытында арабадан бир метрден 

ашпаган аралыкка оң жакка байлабастан арабаны (чананы) 

башкарууга (645-сүрөт). [4] 
 

 
 
 

Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. Малды жол аркылуу айдап өтүүдө, кандай талаптар бар?  

2. Велосипеддин жана мопеддин айдоочуларына, жолдордо эмне кылуу-

га тыюу салынат?  

3. Велосипед менен, арабанын аныктамасын айтып бергиле жана 

окшоштук жактары эмнеде? 

  

645-сҥрөт. 
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Сҥрөттө көрсөтҥлгөндөй велосипеддин айдоочусуна 

ушинтип, жҥргҥнчҥлөрдҥ ташууга уруксатпы? 
 

 
1. Шаар ичинде уруксат. 

2. Уруксат эмес. 

3. Уруксат. 

4. Астыдагы жүргүнчүсү жок уруксат. 

 

2. Бул жагдайда, кимиси жол берҥҥгө милдеттҥҥ? 
 

 
1. Жеңил автомобилдин айдоочусу. 

2. Велосипеддин айдоочусу. 

 

 

Айыптардын таблицасы 
1.24.1-таблица   

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 
Ким чечим 

чыгарат 

Б ж К 

125 

б.1 

Велосипедчен, мопедчен, 

арабаны башкарган же мал 
айдаган адам тарабынан жол 

кыймыл эрежелерин бузуусу 

Ж.Ж. 1000 с 
Ю.Ж. 1000 с 

ЖКККББ 

б.2 

Мас абалындагы адам 

жасаган ушул берененин 1-
бөлүгүндө каралган жосун 

Ф.Ж. 3000 с. 

Ю.Ж. 3000 с. 
ЖКККББ 
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1-тиркеме 

ЖОЛ БЕЛГИЛЕРИ (10807-78 ГОСТ жана 23457-86 ГОСТ 

боюнча) 

 

ЭСКЕРТҤҤЧҤ БЕЛГИЛЕР 
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АРТЫКЧЫЛЫК БЕЛГИЛЕР 

 

ТЫЮУ САЛУУЧУ БЕЛГИЛЕР 
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МИЛДЕТТЕНДИРҤҤЧҤ БЕЛГИЛЕР 

 

МААЛЫМАТ – ЖОЛ КӨРСӨТҤҤ БЕЛГИЛЕРИ 
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СЕРВИС БЕЛГИЛЕРИ 
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КОШУМЧА МААЛЫМАТТАРДЫН БЕЛГИСИ  

(ТАБЛИЧКАЛАР) 
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ТРАНСПОРТ КАРАЖАТТАРЫНЫН ТААНУУ БЕЛГИЛЕРИ 
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ТРАНСПОРТТУК СВЕТОФОРЛОР 

 

 

ЖӨӨ ЖҤРҤҤЧҤЛӨРДҤН, ВЕЛОСИПЕДИСТТЕРДИН  

КЫЙМЫЛЫН ЖӨНГӨ САЛУУЧУ  

СВЕТОФОРЛОР 

              
 

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы №136, 2016-

жылдын 16-январындагы № 9 токтомдорунун редакцияларына 

ылайык). 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/99037?cl=ky-kg
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/99037?cl=ky-kg
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1. ЭСКЕРТҤҤЧҤ БЕЛГИЛЕР 

Эскертүүчү белгилер айдоочуларга жолдун коркунучтуу бөлүгү- 
нө жакындагандыгы жөнүндө, аны менен жүрүү тийиштүү жагдайда  
тийиштүү чараларды көрүү керектигин маалымдайт. 

Бул топтогу белгилер 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1-1.4.6, 1.31.1-1.31.3. 

 
 

белгилерден башкалары ак фондуу жана жээктүү кызыл үч 
бурчтуу формада болушат.  

 

 
 

1.1."Шлагбаум коюлган темир жол өткөөлҥ" (646-сүрөт) 
 

 
 

(Автордон: Тарыхта автомобиль транспортуна караганда, бирин-
чи болуп темир жол транспорту пайда болгондуктан жана жол 
кырсыктары темир жол өткөөлүндө катталгандыктан да, коркунуч 
жөнүндөгү эскерткен эң биринчи жол белгилери ушинтип пайда 
болгон. “Шлагбаум” деген сөз немец тилинен которгондо “Кулап 
калган бак” дегенди түшүндүрөт. Ошол мезгилдеги авторлор 
белгидеги тартылган жыгач дубалы менен шлагбаумду түшүндүрүүнү 
аракет кылышкан. Эмне үчүн үч бурчтук? Себеби түз жолду алыстан 
карасак бизге үч бурчтуктай болуп көрүнөт.) (647-сүрөт)  

 

 

646-сҥрөт. 

647-сҥрөт. 
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жана 1.2. "Шлагбаум коюлбаган темир жол өткөөлҥ" (648-сүрөт) 
айдоочуга тийиштүү өткөөлгө келгенин эскертет, ал жерде айдоочу 
ашып өтүүгө, кайрылууга, артка берүүгө, токтоого жана токтоп 
турууга байланыштуу чектөөлөрдү аткарууга милдеттүү. 

 

 
 

 (Автордон: Шлагбаум коюлбаган темир жол өткөөлү, коюлган 
темир жол өткөөлүнө караганда аябай коркунучтуу, себеби поезд келе 
жатканын айдоочу өзү аныкташ керектигинде, тагыраак айтканда, өз 
көзү менен көрүп, кулагы менен угуп, ынангандан кийин абайлап 
өтүү керек. Белгиде буу менен жүргөн поезд тартылып, шлагбаум 
жок экендигин түшүндүрүп кеткен.) 

1.3.1. "Бир нуктуу темир жол", 1.3.2. "Көп нуктуу темир 
жол". Шлагбаум коюлбаган темир жол аркылуу өткөөлдү белгилөө.  
1.3.1. – бир нуктуу, 1.3.2. – эки жана андан ашык нуктуу (649-сүрөт). 

 

 
 

(Автордон: Көп нуктуу темир жолдон өтүүдө, карама-каршы 
жактан поезд келип калуусун эстен чыгарбай, абайлап өтүү керек.) 

1.4.1. – 1.4.6. "Темир жол өткөөлҥнө жакындоо". Калктуу  
конуштан тышкары жерде темир жол өткөөлүнө жакындоо жөнүндө 
кошумча эскертүү (650-сүрөт).  

 

 

648-сҥрөт. 

649-сҥрөт. 

650-сҥрөт. 
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(Автордон: Ар бир диоганал кызыл чийини темир жол өткөөлүнө 

50 м калды дегенди түшүндүрөт. Эки кызыл чийин 100 м, үч кызыл 

чийин 150 м. Сол жана оң тарапка орнотулушу мүмкүн жана адашпоо 

үчүн, колуңузду өйдө капталга 45 градуска көтөрсөңүз, оң 

колуңуздай болуп кыйшайган диоганал чийиндер жолдун оң 

тарабына орнотулат. Ал эми сол колуңуздай болуп кыйшайган 

диоганал чийиндер жолдун сол тарабына орнотулат.) 

1.5."Трамвай линиясын кесип өтҥҥ". Трамвай линиясын 

кесилиштен башка жерде кесип өтүү жөнүндө эскертет, ал жерде 

рельсасыз транспорт каражатынын айдоочусу трамвайга жол берүүгө 

милдеттүү (трамвай деподон чыгып жаткандан башка учурларда) 

(651, 652-сүрөт).  
 

 

 
 

1.6."Теңдеш жолдорду кесип өтҥҥ". Кесилишкен теңдеш 

жолдордон өтүү жөнүндө эскертет, ал жерде айдоочу оң жакта 

келаткан транспорт каражатка жол берүүгө милдеттүү (653-сүрөт). 
 

 

651-сҥрөт. 

652-сҥрөт. 

653-сҥрөт. 
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(Автордон: кесилиш жерлер дайыма коркунучтуу жерлерге 

кирет. Себеби кесилиште транспорт каражаттары багыттарын 

өзгөртүшөт. “Теңдеш” деген сөздү биз бирдей деңгээлдеги, башкача 

айтканда Жибек-Жолу көчөсү менен дагы бир Жибек-Жолу көчөсү 

кесилишкен сыяктуу түшүнүү керек). 
 

1.7."Айлампа кыймылды кесип өтҥҥ". (654-сүрөт) 
 

 
 

(Автордон: Бул да кесилиш, бирок айлампа түрүндө. Айдоочу 

каалаган тилкеден кесилишке кирүүгө болот. Себеби кыймылдын 

бары, бир багытта. Ылдамдыкты өз убагында азайтпаса, коопсуздук 

аралчасына чыгып кетүү же сүзүшүү коркунучу пайда болушу 

мүмкүн. Айлампанын ичинде жүрүп бара жаткан транспорт 

каражаттары  утур айлампага кирип жаткан транспорт каражаттарына 

жол берүүсү милдеттүү, эгер кирүүдө артыкчылык жол белгилери 

менен коштолуп коюлбаса.) 

1.8."Светофор менен жөнгө салуу". Жөө адамдар өткөөлүнүн  

кесилишин же жол участкасындагы кыймыл светофор менен жөнгө  

салынган жер (655-сүрөт).  
 

 
 

(Эгер светофордун тыюу салуучу сигналы жанып калса, айдоочу 

токтогонго дайым даяр болушу керек. Светофор бар жерлерде сөзсүз 

кыймыл көп болот.  Шаарга кирип келе жаткан, башкача айтканда эң 

биринчи астыдагы жолдо светофор бар учурларда, эскертүү үчүн  

орнотулат.) 

654-сҥрөт. 

655-сҥрөт. 
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1.9."Ажыратылуучу көпҥрө". Ажыратылуучу көпүрө же паром 

өткөөлү (656-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Мындай жерлерде тыюу сигналдары күйүп калышы 

мүмкүн жана көпүрө кошулган жерлери чуңкур болуп, баары бир 

ылдамдыкты азайтуу керек. Өзгөчө жергиликтүү эмес айдоочуларга, 

кайсы маалда ачылып же жабыла турганын так убактысы белгисиз 

болгондуктан да кооптуу жер.) 

 

1.10."Жээкке чыгуучу жол". Жээкке чыгуу (657-сүрөт). 
 

 
 

(Автордон: Жолдон чыгып кетүү жана сууга түшүп кетүү 

коркунучу бар. Ошону белгиде чагылдырып, сууга кулап бара жаткан 

автомобилдин сүрөтү тартылып калган.) 

656-сҥрөт. 

657-сҥрөт. 
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1.11.1, 1.11.2 "Коркунучтуу бурулуш". Жолдун кыска радиус 

менен бурулушу же жолдун начар көрүнүшү: 1.11.1-оңго, 1.11.2-

солго (658, 659-сүрөт).  
 

 

 
 

(Автордон: Коркунучтуу бурулушка айдоочу туура ылдамдык  

менен кирбесе, жолдон чыгып кетүү коркунучу бар.) 

1.12.1. 1.12.2. "Коркунучтуу бурулуштар". Кооптуу 

бурулуштары бар жол участкасы: 1.12.1-биринчи бурулушу оңго, 

1.12.2-биринчи бурулушу солго (660, 661-сүрөт).  
 

 

 
 

(Автордон: Биринчи коркунучтуу бурулуш менен экинчи 

коркунучтуу бурулуштун ортосундагы аралык 100 м ден ашпаган 

учарда гана, “Коркунучтуу бурулуштар”  деген  жол белгиси 

орнотулат.) 

658-сҥрөт. 

659-сҥрөт. 

660-сҥрөт. 

661-сҥрөт. 
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1.13."Тик ылдый тҥшҥҥ" (662-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Айдоочу кыймыл өткөргүчтүн  ылдыйлатылган 

кыймыл өткөрүүнүн бирин тандап, кыймылдаткычтан 

чиркештиргичти (сцепление) ажыратпай туруп, жана тормоз 

системасына, жүгүнө, жалпы салмагына жараша түшүү кыймылы 

сунушталат. Мында 12% деген түшүнүк 100 м аларыкта 12 метр 

бийиктикке көтөрүлөт дегенди билдирет, башкача айтканда 12 пайыз 

жантаюу бул 7 градуска барабар, ал эми 16 пайыз жантаюу 9 градуска 

барабар (663-сүрөт).  
 

 
 

Стандарт боюнча асфальт жолдор 12 же 16 пайыз жантаюну 

сактап курулушу зарыл. Анткени андан көп болсо, транспорт 

каражаттары  жолго жармаша албай шыпырылып, түшүп калышы 

мүмкүн. Ошол себептен серпантиндер пайда  болгон).  

1.14. "Тик өйдө чыгуу" (664-сүрөт).  
 

 
 

Жолдун ылдый түшүү же өйдө чыгуу жерлери жүрүп бараткан 

транспорт каражаттары үчүн опурталдуу болгон жол участогуна 

келгенин эскертет. Ылдый түшүүдө кыймыл өткөрүүнү жана 

чиркештиргичти ажыратпай туруп, жай ылдамдык менен ишке 

662-сҥрөт. 

663-сҥрөт. 

664-сҥрөт. 
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ашырылууга тийиш. Өйдө чыгууда айдоочу өрдү жеңип чыга турган 

которулуусуз тиешелүү ылдыйкы кыймыл өткөрүүнү тандашы керек. 

Андай участоктордо токтогон учурда айдоочу транспорт каражаты 

жүрүүчү бөлүктө жылып кетпестен турушун камсыздоочу чараларды 

көрүүгө милдеттүү (665-сүрөт).  
 

 
 

Кайчы өтүү татаал болгондо, өйдө чыгып келе жаткан транспорт 

каражатына жол берүү зарыл (666-сүрөт).  
 

 
 

Өрдүн аягында утурлаш тилкеге чыгып, ашып өтүүгө, 

кайрылууга, токтоого жана жүрүүчү бөлүктө токтоп турууга тыюу 

салынат. 

1.15."Тайгалак жол". Жолдун таманы өтө жылгаяк болгон 

участок (667-сүрөт).     
 

 
 

(Автордон: дөңгөлөктүн жол менен жармашуусу начар болгон 

жол участкаларында, өзгөчө кар же жаан-чачын жаап, нөл градустан 

төмөн температурада, эртең менен же кечинде тайгак болгон жол 

665-сҥрөт. 

666-сҥрөт. 

667-сҥрөт. 
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участкаларында жана ар дайым жолдун бети кар болгон жерлерде  

орнотулат. Айдоочуга ыкчам тормоз тебүүгө, рулдук башкарууну,  

ылдамдыкты тез өзгөртүүгө сунушталбайт). 

1.16."Тегиз эмес жол". Жолдун таманы тегиз болбогон учас- 

ток (өңгүл-дөңгүл, чуңкурлар, көпүрөлөр жана ушул сыяктуулар)  

(668-сүрөт). 

 
 

(Автордон: чуңкурлар терең, өңгүл-дөңгүлдөр бийик  болушу 

мүмкүн. Туура эмес ылдамдык тандаса дөңгөлөктөрүнө жана 

асмасына доо кетип, эрте иштен чыгышы мүмкүн.) 

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы №136 токтомунун 

редакциясына ылайык) 1.16.1.эскертүүчү белги менен толукталды. 

1.16.1."Жасалма тегиз эмес жол". Ылдамдыкты азайттыруу 

үчүн жолдун жасалма, тегиз эмес участогу. Мектептердин, бала-

бакчалардын ж. б. жанындагы көчөлөрдө жана жолдордо 

ЖКККББнын көрсөтмөсү боюнча тийиштүү жол-коммуналдык 

органдар орнотушат (669-сүрөт). 
 

  
 

1.17."Шагылдын ыргышы". Шагыл таш жана ушул сыяктуу 

нерселер транспорт каражаттарынын дөңгөлөгүнөн ыргышы мүмкүн 

болуучу участок. Мындай учурда айдоочу ылдамдыкты азайтып, 

башка транспорт каражаттардан дистанцияны жана каптал 

интервалды алыстатып, айнектер жана фаралар сынбашы үчүн ашып 

өтүүдөн жана озуп өтүүдөн карманышы зарыл (670-сүрөт).  
 

 

668-сҥрөт. 

669-сҥрөт. 

670-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/70077?cl=ky-kg


365 

 

(Автордон: негизи белги убактылуу болуп эсептелет. Жол 

жумуштарында жолго шагыл төшөлүп, бирок асфальттанбай калган 

участоктордо колдонулат.) 

1.18.1–1.18.3 "Жолдордун тарышы". 1.18.1-Жолдордун эки  

жагынан тарышы (671-сүрөт), айдоочу ылдамдыкты азайтып жана 

чоң эмес интервалда кайчы өтүүгө даяр болушу зарыл. 
 

 
 

1.18.2 – оң жактан (672-сүрөт), кайчы өтүү татаал болсо бараткан 

тилкени алмаштырган айдоочу багытын өзгөртпөстөн өз тилкеси  

менен бараткан айдоочуга жол берүүгө милдеттүү. Жол эки жагынан 

тарыган учурда айдоочулар өз ара макулдашуу боюнча кайчы өтүүгө 

тийиш.  
 

 
 

1.18.3 – сол жактан (673-сүрөт). 
 

 
1.19. "Эки тараптуу кыймыл". Жолдун каршы кыймыл 

башталган участкасы (674, 675-сүрөт).  
 

 

671-сҥрөт. 

672-сҥрөт. 

673-сҥрөт. 

674-сҥрөт. 
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(Автордон: Белги айдоочуга жолдун четки оң тилкеге өтүү керек 

деп айтып жаткандай жана утурлаш тараптан транспорт каражатына 

пайда болушуна көңүл салуу керек.) 

1.20."Жөө адам өткөөлҥ". 5.16.1, 5.16.2 белгилери жана (же) 

1.14.1–1.14.3 чийиндери менен көрсөтүлгөн жөө адам өткөөлү  

(676-сүрөт).  

 
 

Айдоочуларга ылдамдыкты азайтуу жана тийиштүү 

өткөөлдөрдөн өтүүнүн эрежелерин сактоо зарыл болгон өткөөлгө 

келгенин эскертет. Андай участоктордо ашып өтүүгө, кайрылууга, 

токтоого жана жүрүүчү бөлүктө токтоп турууга байланыштуу 

чектөөлөрдү да унутпоо зарыл. 

(Автордон:  жөө адам өткөөлү эл көп өткөн жерге коюлат. Көп 

учурда айдоочу менен жөө адам бири-бирин түшүнбөй кетишип 

авариялык кырдаалга туш болушат. Биз шаардын жолдорун жөө 

адамсыз элестете албайбыз!) 

 1.21."Балдар". Жолго балдар чыгып кетиши мүмкүн болуучу 

балдар мекемелерине (мектеп, бала-бакча, ден соолук чыңдоочу 

лагерь жана ушул сыяктуулар) жакын участок (677-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: бардык балдардын психологиясык табити ар кандай 
болгондугуна, жакшы калыптана электигине жана башка себептерге 

675-сҥрөт. 

676-сҥрөт. 

677-сҥрөт. 
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байланыштуу айдоочу ылдамдыкты сөзсүз азайтуу керек. Мисалы эки 
окуучу  жолдун жээгинде транпорт каражаттарын өткөрүп күтүп 
турушат дейли. Эгер бирөөсү чуркап баштаса экинчиси эмне кылат? 
Ошондуктан белгиде чуркап бара жаткан окуучулар тартылган. Бала 
чоң кишилердей күтүп туралбайт жана жол шарттарына туура баа 
берүүсү калыптана элек) 

1.22."Велосипед жолу менен кесилишҥҥ" (678-сүрөт). 
 

 
 

(Автордон: Европа өлкөлөрүндө бардык жолдордун көбү 
транспорт каражаты жүргөн жолуна паралель болуп  өзүнчө 
велосипед жолдору жайгашкан. Автомобилдердин жолу менен 
велосипеддин жолу келилишкен учурда, жалгыз  велосипедист жолдо 
жүрүп жаткан транспорт каражаттарына жол берүүсү зарыл, 
тескерисинче эгер уюшулган велосипедисттер колоннасы өтүп 
жатканда, транспорт каражаттары жол берүүсү туура болот. 
Велосипедди жалаң чоң кишилер теппестен мектептеги окуучу 
балдар да тебиши мүмкүн. Ошол себептүү мындай кесилиштерде 
айдоочу ылдамдыкты сөзсүз азайтуу керек).  

1.23. "Жол иштери" (679-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: ал жер коркунучтуу, себеби жол тар, кокус жылбаган 
бетондорго тийип кетүү коркунучу бар жана жол жумушчулары 
жолду биринчи кезекте айдоочулар үчүн оңдоп жүрүшөт). 

1.24. "Мал айдоо" (680-сүрөт).  
 

 

678-сҥрөт. 

679-сҥрөт. 

680-сҥрөт. 
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(Автордон: Белги тосулбаган жайыттарды, мал короолорду жана 

фермаларды бойлото жайгашкан жол участкаларында орнотулат. 

Эгер малды кокустан сүзүп алсаңар, мал ээсине төлөп берүүгө 

милдеттүүсүңөр. Жолдон өтүү боюнча кайсы малдын түрү үстөмдүк 

кылса, ошол малдын сүрөтү белгиге тартылат). 

1.25."Жапайы жаныбарлар" (681-сүрөт) жүрүүчү бөлүктө мал 

жана жапайы жаныбарлар болушу же жолго чыгышы мүмкүн болгон 

жол участокторуна жакындагандыкты эскертет. Жаныбарлар жолго 

чыга калганда, айдоочу өз убагында токтоону камсыздоочу коопсуз 

ылдамдык менен жүрүүгө тийиш.  
 

 
 

(Автордон: Жапайы жаныбарлар белгиси токойлорду аралаган 

жолдордо орнотулушу мүмкүн. Кайсы жапайы жаныбар белгиде 

тартылса ошол жаныбар ошол жол учаскада үстөмдүк кылат.) 

1.26."Таштын кулашы". Жер көчкү жүрүшү, таш кулашы 

мүмкүн болгон участок (682-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: балким  жолдо өтө чоң таш жатышы ыктымал жана 

аны айланып өтүү керектигине байланыштуу алдын ала ылдамдыкты 

азайтууга тийиш. Ошондой эле кар көчкү жүргөн жерлерге да 

коюлушу мүмкүн.) 

1.27."Капталдан соккон шамал". Айдоочуларга жолдун катуу 

соккон шамал транспорт каражаттын чайпалып, туруктуулугу 

жоготулушуна алып келиши мүмкүн болгон участогуна 

жакындагандыкты эскертет. Андай жерлерге жолдордун, 

681-сҥрөт. 

682-сҥрөт. 
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көлмөлөрдүн жанындагы участоктору, тоодогу капчыгайлар ж. б. у. с. 

кирет. Андай учурларда айдоочуга ылдамдыкты азайтып жана абдан 

этият болуу сунушталат (683-сүрөт). 

 
 

(Автордон: андай жерлерде шамалдын соккон ылдамдыгы 20– 

30 м/с га барабар болот. Транспорт каражат түз бараткан жолунан 

каршы багыттагы жолго билинбестен жылып же жолдон чыгып кетүү 

коркунучу бар. Ошол себептүү рулду шамалдын багыты көздөй 

кичине бурушу зарыл. Аба ырайында иштеген кызматкерлер, 

шамалдын соккон багытын белгидеги тартылган шаймандын 

жардамы менен аныкташат.) 

1.28. "Жапыз учкан самолѐт" (684-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Бул жерде самолѐттон чыккан катуу үн айдоочуну 

кокус чоочутуп же көңүлүн буруп алаксытып, авариялык кырдаалга 

алып келиши мүмкүн. Учуп же коноюн деп жаткан самолѐттун 

реактивдүү кыймылдаткычынан соккон шамалдын ылдамдыгы жеңил 

транспорт каражаттарынын туруктулугун жоготуу коркунучу бар жол 

участкасына жакындап келе жаткандыгын эскертет. А380 

самолѐтунун жалпы салмагы 560 тоннага чейин барат.) 

1.29."Тоннель". Жасалма жарык кылуусу жок тоннель же кирүү-

чү эшиги жакшы көрүнбөгөн тоннель (685-сүрөт).  
 

 

683-сҥрөт. 

684-сҥрөт. 

685-сҥрөт. 
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(Автордон: Коопсуздукка байланыштуу айдоочу жакынкы 

жарык фарасын күйгүзүп алышы тийиш. Тоннелдин кирүү же чыгуу 

жерлери өтө коркунучтуу, себеби караңгы бөлмөгө киргенде же 

караңгы бөлмөдөн жарыкка чыкканда көз уялып, бир нече секундага 

көңгүчө көрбөй калуу коркунучуна байланыштуу.) 

1.30."Башка коркунучтар". Башка эскертүүчү белгилер менен 

каралбаган коркунуч бар участок (686-cүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Мисалы: туманда, жол жер титирөөдөн жарылып,  

суу ташкындап жолдун жээгин жууп жана башка ушу сыяктуу 

учурларда колдонулат. Айдоочу кандай коркунуч экендигин ошол 

учаскага жеткенде көрөт жана тиешелүү коопсуздук кыймылды 

сактоого тийиш.) 

1.31.1, 1.31.2 "Бурулуштун багыты". Айлануу радиусу кичине 

болгон начар көрүнгөн кыймылдын багыты. Оңдолуп жаткан жол 

участкасын айланып өтүү багыты (687, 688-cүрөт). 
 

 

 
 

1.31.3."Бурулуштун багыты". Т түрүндөгү кесилишке же 

жолдун айрылышына карай кыймылдын багыты. Оңдолуп жаткан 

жол участкасын айланып өтүү багыты (689-сүрөт). 
 

 

686-сҥрөт. 

687-сҥрөт. 

688-сҥрөт. 

689-сҥрөт. 
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Калктуу конуштан тышкары жерде 1.1, 1.2, 1.5-1.30 (690-сүрөт)  

эскертүү белгилери коркунучтуу участок башталганга чейин 150– 

300 метр аралыкта (691-сүрөт).  
 

 

 
 

(Автордон: Себеби калктуу конуштан тышкары жерде ылдамдык 

90 км/саат болгондугуна байланыштуу, 150–300 м аралыкта 

орнотушат. Айдоочу чечим чыгаргыча автомобиль бир далай 

аралыкка жылып кетишин эске алган). Ал эми калкттуу конуштарда 

50–100 метр аралыкта орнотулат (692-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Себеби калктуу конушта 60 км/саат ылдамдык 

менен чектелгендигине байланыштуу 50–100 м аралык жетиштүү. 

Эмне себептен аралык 50–100 м деп толук бир санда берилбейт. 

Анткени айдоочуга бул жолдун жагдайы байкалышына жараша 

орнотулат. Эгер айдоочуга жол жакшы көрүнсө, анда 50 м аралыкта 

орнотулат. Ал эми начар көрүнүп, имарат тосуп же башка себептер 

менен алыстан байкалбаса 100 м аралыкта орнотулат). 

Зарыл болгон учурда белгилер башка аралыктарга орнотулушу 

мүмкүн, ал 7.1. табличкасында көрсөтүлөт (693-сүрөт).  
 

 

690-сҥрөт. 

691-сҥрөт. 

692-сҥрөт. 

693-сҥрөт. 
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1.13 жана 1.14-белгилери 7.1.1-табличкаларын орнотпостон, тик 

ылдай же тик өйдө чыгуунун башталышында, эгерде ылдый түшүү же 

өйдө чыгуу биринин артынан бири келсе орнотулат (694-сүрөт). 
 

 
 

Жолдун таманында кыска мөөнөттүү жумуштар жүргүзүлүп 

жатканда 1.23 белгиси ал иш жүргүзүлүп жаткан жерге чейин 10–15 

метр, аралыкта (7.1.1 табличкасыз) орнотулушу мүмкүн (695-сүрөт).  
 

 
 

Калктуу конуштан тышкары жерлерде 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.21 

жана 1.23 белгилери кайталанат. 
 

 
 

(Автордон: анткени эскертүүчү белгилердин ичинен алты белги 

өтө коркунучтуу эскертүүчүлөр  болуп эсептелинет. Себеби поезддин 

жүргүнчүлөрү да жаракат алышы мүмкүн, 90 % сууга түшкөн 

транспорт каражаттарынын жүргүнчүлөрү чыга албай тумчугуп, каза 

табышы мүмкүн жана эгер жол оңдогучтарды же окуучуларды сүзүп 

кетсе, соттолуп кетиши мүмкүн. Экинчиден калктуу конуштан 

тышкары жерлерде  транспорт каражаттарынын ылдамдыктары 

жогору жана эгер биринчи белгини кандайдыр бир себептер менен 

көрбөй калса экинчи белгисин көрсүн деп кайталанат). 

694-сҥрөт. 

695-сҥрөт. 
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Экинчи белги коркунучтуу участок башталганга чейин кеминде  

50 метр аралыкта орнотулат (696-сүрөт).  
 

 
 

1.3.1 жана 1.3.2 белгилери түздөн-түз темир жол өткөөлүнүн  

алдына орнотулат (697-сүрөт). [4]  
 

 
 

Айыптардын таблицасы 
2.1.1-таблица 

 
Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 

1. Эскертүүчү белгилердин айдоочуга берген жардамы кандай?  

2. Эмне үчүн калктуу конуштарда жана калктуу конуштан тышкары 

жерлерде белгинин орнотулушу ар кандай?  

3. Кайсы белгилер өтө коркунучтуу деп эсептелинет?  

4. Темир жол өткөөлүнө тиешелүү кандай эскертүүчү белгилерди койсо 

болот?  

5. Кайсы учурда жолго “Эки тараптуу кыймыл” деген эскертүүчү 

белгисин орнотушат?  

6. Кайсы эскертүүчү белгилер коркунучтун алдында орнотулат? 

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 
Ким чечим 

чыгарат 

(Б ж К) 

123-1 
б.1 

Жол белгилеринин 

талаптарын аткарбоо 

Ж.Ж. 3000 с. 

Ю.Ж. 3000 с. 
ЖКККББ 

696-сҥрөт. 

697-сҥрөт. 
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Сҥрөттө көрсөтҥлгөн белгилердин ичинен кайсы белги 

калктуу эмес конуштарында эки жолу кайталанат? 
 

 
 

2. Сҥрөттө көрсөтҥлгөн белгилердин арасынан темир жол  

өткөөлҥнө жакыныраагы кайсы? 
 

 
3. «Теңдеш жолдорду кесип өтҥҥ» белгиси  сҥрөттө кайсы сан 

менен көрсөтҥлгөн? 

 
 

4. Кайсы белги «шлагбаум коюлган темир жол өткөөлҥнө»  

жакындап келе жатканын эскертет? 
 

 
 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 

 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Айырмасы жок. 

 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 

 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 
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5. Транспорт каражатынын кайсы айдоочусу коркунучтуу 

жерде жайгашты? 

 
1. Жүк ташуучу автомобилдин айдоочусу. 

2. Мотоциклдин айдоочусу. 

3. Жеңил автомобилдин айдоочусу. 

4. Мотоцикл жана жүк ташуучу автомобилдин айдоочулары. 
 

6. Белгилердин кайсынысы коркунучтуу бурулуштарга  

жакындап келе жатканын эскертет? 
 

 
7. Белгилердин кайсынысы тайгалак жолго жакындап келе 

жатканын эскертет? 
 

 
 

8. Белгилердин ичинен кайсыл айкалышуусу темир жол  

өткөөлҥнө жетпей 50 м аралыкта орнотулат? 
 

 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 

 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 

 

1. Биринчиси. 

2. Экинчиси. 

3. Экөө тең. 
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9. Бул белги кыска мөөнөттҥҥ жумуштарды өткөргөн учурда,  

кандай аралыкка  коюлушу мҥмкҥн? 
 

 
 

10. Белгилердин кайсынысы «Тик өйдө чыгуу» деп аталат? 
 

 
 

11. Белгилердин ичинен кайсынысы калктуу конуштан 

тышкары жерлерде эки жолу кайталап орнотушат? 
 

 

1. Биринчиси жана экинчиси. 

2. Экинчи жана бешинчи. 

3. Үчүнчү жана төртүнчү. 

4. Төртүнчү жана алтынчы. 

5. Бардык көрсөтүлгөн 

белгилер. 
 

12. Белгилердин кайсынысы шлагбаум жок ҥч рельсалуу  

темир жол өткөөлҥнө  келгенин кошумча  эскертет? 
 

 

1. 10–15 м. 

2. 40–50 м. 

3. 50–100 м. 

4. 150–300 м. 

 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 

 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 
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2. АРТЫКЧЫЛЫК БЕЛГИЛЕР 

Артыкчылык белгилер кесилиштен, жолду кесип өтүүчү 

жерлерден же ичке жол участкаларынан өтүүнүн кезектүүлүгүн 

көрсөтүү үчүн орнотулат. 

2.1."Негизги жол". Бул жол жөнгө салынбаган кесилиштен өтүү-

дө артыкчылык укугун берет (698-сүрөт).  
 

 
 

2.2."Негизги жолдун бҥтҥшҥ". Негизги жолдун аягына же 

кесилиштин башталышына орнотулат. Мындай учурда айдоочу 

жүрүп бараткан кесилиштеги багытында биринчи болуп өтүп кетүүгө 

артыкчылыктуу укугу болбойт (699-сүрөт). 
 

 

698-сҥрөт. 

699-сҥрөт. 
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2.3.1."Экинчи даражадагы жол менен кесилишҥҥ" (700-

сүрөт). 
 

 
 

(Автордон: белгинин ортосундагы кара калың сызык негизги 

жол экендигин түшүндүрөт. Ичке кескен сызыгы экинчи даражадагы 

жол экендигин билдирет. Белги үч бурчтуу формада болгонунун 

себеби, эскертүүчү белгилердикиндей аралыкта орнотулушу менен 

түшүндүрүлөт.) 

2.3.2, 2.3.3 "Экинчи даражадагы жолго кошулуу". 2.3.2 - оң 

жактан жанашуу (701-сүрөт), 2.3.3 - сол жактан жанашуу (702-сүрөт). 
 

 

 

700-сҥрөт. 

701-сҥрөт. 

702-сҥрөт. 
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2.4."Жол бер". Айдоочу транспорт каражатына кесилиш жол боюнча 

баратканда (703-сүрөт), ал эми 7.1.3 табличкасы бар болсо – негизги 

жол менен бараткандарга жол берүүгө тийиш (704-сүрөт). 

 

 
 

(Автордон: Эмне үчүн негизги жол ромб 

формасында ал эми жол берүү белгиси үч бурчтуу жана 

учу астын карап калган. Анткени ромбдун жарымы үч 

бурчтук жана учу астын карайт. Бул бүтүн ромбко жол 

берүү дегенди түшүндүрүп, ушундан улам азыркы 

формадагы белги пайда болгон.) 

2.5."Токтомоюнча өтҥҥгө тыюу салынат". Стоп – сызыктын  

алдында токтобой өтүүгө, ал эми ал жок болсо жүрүүчү бөлүктүн  

кесилишинин жээгинин алдында токтобой өтүүгө тыюу салынат  

(705-сүрөт).  

 

703-сҥрөт. 

704-сҥрөт. 

705-сҥрөт. 
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Транспорт каражатынын айдоочу кесилиш жол боюнча 

бараткандарга, ал эми 7.13 табличкасы болсо негизги жол менен 

бараткандарга жол берүүгө тийиш (706-сүрөт).  
 

 
 

2.5 Белгиси темир жол өткөөлүнүн же карантин постунун алдына 

орнотулушу мүмкүн. Мындай болгон учурда айдоочу стоп сызык- 

тын алдына, ал эми ал жок болсо – белгинин алдына токтоого тийиш 

(706-сүрөт). 

2.6."Каршы кыймылдын артыкчылыгы бар". Эгерде, каршы 

кыймылга кыйынчылык келтире турган болсо, ичке жол участкасына 

чыгууга тыюу салынат. Айдоочу ичке участкада же ага карама-каршы 

келаткан транспорт каражатына жол берүүгө тийиш (707-сүрөт). 
 

 
 

2.7."Каршы кыймылга караганда артыкчылыгы бар". 

Каршы келаткан транспорт каражатына карата айдоочу 

артыкчылыктан пайдаланган ичке жол участкасы (708-сүрөт). [4]  
 

 

706-сҥрөт. 

707-сҥрөт. 

708-сҥрөт. 
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(Автордон: эки белгиде жебе көрсөтүлгөн, бирөөсү кызыл. 

Кызыл өңдүү жебе, дайыма жол берип турушун түшүндүрөт. Бул 

белги кыймыл үчүн бир тилке калганда гана колдонулат.) 

 
 

Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. Кайсы учурда артыкчылык белгилер айдоочуга жардам берет?  

2. Кандай жерлерге 2.3 белигилери орнотулушу мүмкүн?  

3. Эгер “Жол бер” жана “Токтомоюнча өтүүгө тыюу салынат” деген 

белгилерин орнотулган жеринен ордуларын алмаштырып койсо эмне  

болот?  

4. "Каршы кыймылга караганда артыкчылыгы бар" деген белгинин  

карама-каршысында, кандай белги орнотулушу милдеттүү?  

5. “Артыкчылык” деген сөздү түшүндүрүп бергиле? 
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Ушундай жагдайда мотоцикллисттер бири-бирине бир 

убак-та утурлаш жҥрө алышабы? 
 

 
1. Жүрө алышпайт. 

2. Жүрө алышат. 

 
2. Кайсы белги «Токтомоюнча өтҥҥгө тыюу салынат» деп  

аталат? 

 

 
3. Көрсөтҥлгөн белгилердин ичинен кайсы белги жолдор- 

дун кесилишинде транспорт каражаттарына жол берҥҥсҥн талап  

кылат? 

 
  

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 

 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 
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4. Транспорт каражаттары бир мезгилде жолугушкан учурда, 

кимиси милдеттҥҥ тҥрдө жол берет? 
 

 
 

1. Трактордун айдоочусу. 

2. Автобустун айдоочусу. 

3. Экөөнүн тең өтүп кетүүгө бирдей укугу бар. 

 
5. Белгилердин ичинен кайсы белги «Негизги жол» деп 

аталат 
 

 

 
6. Белгилердин ичинен кайсы белги айдоочуга каршы 

кыймылындагы транспорт каражатына караганда артыкчылык 

укугу  бар экендигин көрсөтөт? 
 

 
 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 

 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 
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7. Белгилердин ичинен кайсы белгиси каршы транспорт 

каражаттарына жол берҥҥгө милдеттҥҥ экендигин көрсөтөт? 
 

 
 

8. Бул шартта транспорт каражаттарынын кайсы айдоочусу 

өтҥп кетҥҥдө артыкчылык укугун колдонот? 
 

 
1. Жүк ташуучу автомобилдин айдоочусу. 

2. Автобустун айдоочусу. 

 

 

Айыптардын таблицасы 
2.2.1-таблица   

 

  

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 
Ким чечим 

чыгарат 

(Б ж К) 

123-1 
б.1 

Жол белгилеринин 

талаптарын аткарбоо 

Ж.Ж. 3000 с. 

Ю.Ж. 3000 с. 
ЖКККББ 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 
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3. ТЫЮУ САЛУУЧУ БЕЛГИЛЕР 

Тыюу салуучу белгилер кыймылга белгилүү чектөөлөрдү 

киргизет же алып салат. 

3.1."Кирҥҥгө тыюу салынат". Бул багыт боюнча бардык 

транспорт каражаттарынын киришине тыюу салынат (709-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: белгинин бетине ак кирпич тартылып турат. Себеби 

дубал турса биз айдай албайбыз, дубалды тешмейинче. Демек, дубал 

кирпичтерден тургандыктан, кирпич символу менен кирүүгө тыюу 

салынат деп түшүндүргүсү келген. Белги эс алуучу, май куюучу, 

токтоп туруучу жана бир тараптуу кыймыл жолдордо кирүүсүн  тыюу 

салуу-сун уюштурууда жана башка учурларда колдонулат).  

3.2."Кыймылга тыюу салынат". Бардык транспорт 

каражаттарынын кыймылына тыюу салынат (710-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: “Кыймыл” деген сөзгө, эч бир символ туура келбей, 

белгиде эч нерсе тартылбай ак фон боюнча калган. Белги турак жай, 

жол оңдоо иштери жүрүп жаткан, эс алуу зоналарында жана башка 

учурларда колдонулат. Кирүүгө тыюу салынат деген белгиден айыр- 

маланып, ошол жол участкасында эки тарапка тең бардык транспорт 

каражаттардын  кыймылына тыюу салынат.) (711-сүрөт).  

709-сҥрөт. 

710-сҥрөт. 
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3.3."Механикалык транспорт каражаттарынын кыймылына 

тыюу салынат" (712-сүрөт). 
 

 
 

(Автордон: Эмне үчүн белгиде жеңил автомобиль тартылып 

калган. Себеби бардык механикалык транспорт каражаттарынын 

ичинен көпчүлүгү жеңил автомобиль 70% түзгөндүктөн, белгидеги 

символ ушинтип пайда болгон.) 

3.4."Жҥк ташуучу автомобилдердин кыймылына тыюу 

салынат". Уруксат берилген максималдуу массасы 3,5 тоннадан 

ашкан (эгерде белгиде масса көрсөтүлбөсө) же белгиде көрсөтүлгөн 

уруксат берилген максималдуу массадан ашкан жүк ташуучу 

автомобилдердин жана транспорт каражаттарынын курамына (713-

сүрөт), ошондой эле тракторлорго жана өзү жүрүүчү машиналардын 

кыймылына тыюу салынат (714-сүрөт).  
 

 

 

711-сҥрөт. 

712-сҥрөт. 

713-сҥрөт. 

714-сҥрөт. 
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(Автордон: эмне үчүн тракторлорго да тыюу салынды, деген ой 

туулат. Эгер трактор өзү эле жүрбөй чиркегичти сүйрөсө, ал эми 

чиркегичте 8 т жүк болсо, белгинин коюлушунун максатынын түп 

тамыры бузулат. Ошондуктан тракторлордун кыймылына да тыюу 

салынып калган.)   

3.4. белгиси бортунда ак кыйгач тилкеси бар же адамдарды  

ташууга арналган жүк ташуучу автомобилдердин кыймылына тыюу 

салбайт (715-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Себеби максималдуу массасы  

3,5 т га жетпеген жүк ташуучу автомобилдер 

жеңил автомобилдерге теңештирилгендиктен 

уруксат берилген. Ал эми кузову адамдарды 

ташууга атайын арналып, отургучтары бар жүк 

ташуучу автомобилдер автобуска 

теңештирилгендиктен уруксат берилген. 

Бортундагы ак кыйгач тилкеси бар жүк ташуучу автомобилдер почта 

кызматкерлеринин транспорт каражаты болуп эсептелгендиктен жана 

кат, ачык кат, журнал, газета, бандероль, посылка, ар бир үйгө 

жеткирүү керектигинен улам уруксат берилген. Эгер белгиде масса 

көрсөтүлгөн болсо, анда ошол чоңдукка чейинки жүк ташуучу 

автомобилдерге уруксат, ашкандарына тыюу салынат. 

 

3.5."Мотоциклдин кыймылына тыюу салынат" (716-сүрөт). 
 

 

715-сҥрөт. 

716-сҥрөт. 
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(Автордон: тыюу салат мотороллерге, мотоколяскаларга (717-

сүрөт) жана максималдуу массасы 400 кг ашпаган транспорт 

каражаттарына дагы тыюу салынат. Себеби “мотоцикл” деген 

аныктамасында айтылган. Белгинин орнотулушунун себеби 

мотоциклдерден чыгарган үнүнө байланыштуу болуп, эс алуучу 

жайларда, санаторийлерде, ооруканаларда жана стратегиялык 

маанидеги жол участкаларда орнотулушу мүмкүн. Мотоциклдин 

даркыраган үнү түтүн чыгаруучу түтүгүнүн кыскалыгында.)  
 

 
 

3.6."Трактордун кыймылына тыюу салынат". Тракторлордун 

жана (718-сүрөт) өзү жүрүүчү машиналардын кыймылына тыюу 

салынат (719-сүрөт).  
 

 

 
 

(Автордон: габариттеринин чоңдугуна жана техникалык 

мүнөздөмөсүнө байланыштуу кыймылдын ылдамдыгы 40 

км/сааттан ашпаган транспорт каражаттары жолдо башка транспорт 

каражаттарынын кыймылына тоскоолдук жаратпашы үчүн пайда 

болгон белги. Жай жүрүүчү транспорт каражаттарын ичинен 

көпчүлүк пайызын трактордун саны түзгөндүктөн, белгиде трактор 

тартылып калган). 

717-сҥрөт. 

718-сҥрөт. 

719-сҥрөт. 



389 

 

3.7."Чиркегич менен жҥрҥҥгө тыюу салынат". Жүк ташуучу 

автомобилдердин жана тракторлордун ар кандай типтеги чиркегичтер 

менен жүрүшүнө, ошондой эле механикалык транспорт каражаттарын 

сүйрөп жүрүүгө тыюу салынат (720-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Белги көбүнчө ичке көчөлөрдө, оңго же солго 

бурулууда, өзгөчө чиркегичи бар автопоезддерге кыйынчылык 

туудурган жолдордун башталышында орнотулат. Белги жеңил 

автомобилдерге чиркегичи менен жүрүүгө тыюу салбайт.  

Себеби чиркегичи жок жүк ташуучу автомобилдерге бул белгиде 

жүрүүгө уруксат берет. Ал эми  жеңил автомобиль чиркегичи менен 

биригип жалпы узундугу чиркегичи жок жүк ташуучу автомобилдей 

же автобустай.) (721-сүрөт).   
 

 
 

3.8."Арабалардын жҥрҥшҥнө тыюу салынат". Арабалардын 

(чананын), атчан жана чегилген малдын жүрүшүнө, ошондой эле мал 

айдап өтүүгө тыюу салынат (722, 723-сүрөт).  
 

 

720-сҥрөт. 

721-сҥрөт. 

722-сҥрөт. 
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(Автордон: Кыймылынын жыштыгы көп болгон шаар 

көчөлөрүндө орнотулат. Экинчи себептеринин бири тракторлорго 

салыштырмалуу өтө жай жүрүшөт, мотордон, сигналдардан улам мал 

үркүп жолду бөгөп калышы аз келгенсип, жолду булгап жибериши да 

мүмкүн). 

3.9."Велосипеддин жҥрҥшҥнө тыюу салынат". Велосипед жана 

мопеддердин жүрүшүнө тыюу салынат (724-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Бул белгини транспорт кыймылы жыш жана 

маршруттук транспорт каражаттарынын кыймылы бар шаар 

көчөлөрүндө кездештирүүгө болот. Эгер велосипедчен тайып кулап 

кете турган же мопед кыпчылып тоскоолдук жарата турган болсо, 

анда өз өмүрүнө коркунуч жана кошумча транспорттук тыгынга алып 

келиши мүмкүн болгон жерлерде орнотулат). 

3.10."Жөө кишилердин жҥрҥшҥнө тыюу салынат". Жөө 

кишилердин жүрүшүнө тыюу салат жана жолдун өзү орнотулган 

тарабына карата гана колдонулат. Жөө кишилердин жүрүшү 

коркунучтуу болгон жана транспорт каражаттарынын жүрүшүнө 

тоскоолдук жаратышы мүмкүн болгон жол участокторунда 

723-сҥрөт. 

724-сҥрөт. 
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колдонулат (Мисалы, көп кабаттуу үйлөрдү салууда курулуш 

материалдар ыргып түшө турган тротуарлардын, жол 

жумуштарына байланыштуу өткөөлдөрдүн, көпүрөлөрдүн, 

эстакадалардын, тоннелдердин, жол жээктердин  

ж. б. у. с  жерлердин алдында) (725, 726-сүрөт).  
 

 

 
 

3.11."Массага чек коюу". Жалпы чыныгы массасы белгиде 

көрсөтүлгөндөн көп болгон транспорт каражаттарынын, анын ичинде 

транспорт каражаттарынын курамынын кыймылына тыюу салынат 

(727-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: белги жасалма курулуштардын көпүрө, жол 

өткөөлдөрүнүн жана башка ушу сыяктуу жерлердин алдында 

орнотулат. Бул негизги көтөрө турган тирөөчтөрүнө доо кетип урап 

калуу коркунучуна байланыштуу, чектөө жол белгиси пайда болгон. 

Жалпы чыныгы массасына автомобилдин өзүнүн айдоочунун, 

жүргүнчүлөрдүн, жана  (чиркегичинин массасы эгер бар болсо) 

жүктүн чыныгы жүктөлүшүнө жараша болот. Мисалы, 5 тонна 

массага чек коюу жол белгиси турса, жүк ташуучу автомобилдин 

өзүнүн массасы 4 т ал эми жүк көтөрүмдүүлүгү 4 т. Бирок жүгү жок, 

демек чыныгы массасы 4 т га барабар. Ал эми көпүрө  бул массаны 

көтөрөт жана өтүүдө коркунуч жаралбайт.) 

725-сҥрөт. 

726-сҥрөт. 

727-сҥрөт. 
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3.12."Ок темирге кҥч келтирҥҥгө чек коюу". Ок темирине 

белгиде көрсөтүлгөндөн көп күч келген транспорт каражаттарынын 

кыймылына тыюу салынат (728, 729-сүрөт).  
 

 

 
 

(Автордон: Жолдун таманы транспорт каражатынын 

массасынын оордугунун натыйжасында бузула турган жол 

участкалардын алдында орнотулат. Изилдөөдө көрсө эки октуу 

темири бар жүк ташуучу автомобилдин астынкы дөңгөлөктөргө 

чыныгы массанын 1/3 бөлүгү, арткы дөңгөлөктөргө чыныгы 

массанын 2/3 бөлүгү,  туура келет экен. Ошол себептүү жүк ташуучу 

автомобилдердин арткы огунда экиден кош дөңгөлөктөр орун алган. 

Ал эми эки октуу автобустар менен жеңил  

автомобилдерде жана экиден көп октуу жүк ташуучу автомобилдерде 

массасы окторго бирдей бөлүнөрү далилденген.) 

3.13."Бийиктикке чек коюу". Габариттик бийиктиги (жүгү 

менен же жүгү жок) белгиде көрсөтүлгөндөн жогору болгон транс-

порт каражаттарынын кыймылына тыюу салынат (730-сүрөт).  

728-сҥрөт. 

729-сҥрөт. 
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(Автордон: Белги темир жол өткөөлүнүн, тоннелдин, көпүрөнүн 

жана башка ушу сыяктуу жол курулуштардын алдында орнотулат.  
Чектөө жердин бетинен баштап, транспорт каражаттын жүгү менен 
же жүгү жок эң эле бийик чекитине чейинки аралыкка. Эгер 
транспорт каражатынын жүгү бийик болуп, курулушка натыйжада 
доо кетире турган болсо, анда ал жол курулушту башка жол менен 
айланып өтүү талап кылынат). 

3.14."Жазылыгына чек коюу". Габариттик жазылыгы (жүгү  
менен же жүгү жок) белгиде көрсөтүлгөндөн жазы болгон транспорт 
каражаттарынын кыймылына тыюу салынат (731-сүрөт). 

 

 
 

3.15."Узундугуна чек коюу". Габариттик узундугу белгиде 
көрсөтүлгөндөн узун болгон транспорт каражаттарынын (транспорт  
каражаттар курамынын) кыймылына тыюу салынат (732-сүрөт). 

 

 
 

730-сҥрөт. 

731-сҥрөт. 

732-сҥрөт. 
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(Автордон: Белги узун транспорт каражатынын кыймылын 
кыйынга туудурган, мисалы жүрүүчү бөлүгү ичке, тар, чукул 
бурулуштардын алдында жана башка ушу сыяктуу жерлерге 
орнотулат. "Чиркегич менен жүрүүгө тыюу салынат" деген белги 
менен окшошуп кетет. Бирок белгиде 10 м ден ашпасын деп так 
транспорт каражаттарынын максималдуу узундугу көрсөтүлгөн. 
Себеби 10 метрге чейинки транспорт каражаттары алдыдагы 
жолдордон кыйналбай бурулушат. 10 м ден ашкан автобус, лимузин 
кузовундагы женил автомобиль болобу же курамында чиркегичи бар 
башка транспорт каражаттарынын баарына бул белги тарайт. Ал эми 
көпчүлүк пайыз жолдо узун транспорт каражаттары  бул жүк ташуучу 
автомобиль болгондуктан белгиде жүк ташуучу автомобиль 
тартылып калганы ушундан улам.) 

3.16."Минималдуу аралыкка чек коюу". Белгиде 

көрсөтүлгөндөн аз дистанцияда транспорт каражаттарынын 

кыймылына тыюу салынат (733-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Белги муздуу өткөрүүлөрдө, көтөрүмдүүлүгү 

чектелгендигине байланыштуу чоң пролеттуу көпүрөлөрдө, 

өткөөлдөрдө жана эстакадаларда, ошондой эле жолдун көрүнүүсү 

чектелген жерлерде орнотулат.) 

3.17.1. "Бажы". Бажынын (контролдук пункттун) алдында 

токтобой өтүүгө тыюу салынат (734-сүрөт).  
 

 
 

733-сҥрөт. 

734-сҥрөт. 
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(Автордон: Бажы белгиси өлкөнүн чек арасынан транспорт 

каражаттары чыгып кетүүдөгү же кирүүдөгү жол участакторунда 

колдонулат. Ал жерде керектүү формалдуу иш-кагаздар толтурулат 

жана текшерилет. Белгидеги “Бажы” сөзү эки тилде жазылат. 

Мисалы: өз өлкө-сүнүн тилинде Кыргызстан “БАЖЫ” жана чектеш 

өлкөнүн тилинде Казакстан “КЕДЕН”. Pоссия тилинде 

“ТАМОЖНЯ”, Эстония тилин-де “TOLL”.) 

3.17.2."Коркунуч". Жол-транспорт кырсыгына, аварияга же 

баш-ка коркунучка байланыштуу бардык түрдөгү транспорт 

каражаттарынын кыймылына тыюу салынат (735-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Эки сөздүн бири өз өлкөсүндө жазылат. Экинчиси 

башка улутундагы айдоочулар үчүн эл аралык англис тилинде.)  

(736-сүрөт) 3.18.1. "Оңго бурулууга тыюу салынат" (737-сүрөт). 
 

 

 
 

(Автордон: Биринчи эле кайрылышка тиешелүү болот). 

735-сҥрөт. 

736-сҥрөт. 

737-сҥрөт. 
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3.18.2. "Солго бурулууга тыюу салынат" (738-сүрөт). 
 

 
3.19."Артка бурулууга тыюу салынат" (739-сүрөт).  
 

 
 
(Автордон: Белгини артка кайрылууга кыйынчылык туудурган 

же кайрылганда  башка транспорт каражаттарынын кыймылына 

тоскоолдук жараткан кесилиштердин алдында орнотулат.) 
 

3.20."Ашып өтҥҥгө тыюу салынат". Ылдамдыгы кеминде  

30 км/саат менен бараткан жалгыз транспорт каражатынан башка- 

лардын бардыгынан ашып өтүүгө тыюу салынат (740-сүрөт). 
 

 
 

738-сҥрөт. 

739-сҥрөт. 

740-сҥрөт. 
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(Автордон: Белгинин ичинде эки транспорт каражаты тартылып 

турат. Ашып өтүү маневрин сол тарабынан жасалгандыктан, 

белгидеги сүрөттө сол транспорт каражаты кызыл өңдө. Бул жерде 

кызыл өң светофордун кызыл сигналына теңдештирилген. Эмне үчүн 

жеңил автомобиль тартылгандарынын себеби, транспорт 

каражаттардын көп пайызы жолдо жеңил автомобиль түзгөндүктөн. 

Белги эки тилкелүү жолдордо, коркунучтуу бурулуштарда, өрүүнүн 

аягында жана каршы кыймылы менен сүзүшүү коркунучу бар жол 

участкаларында колдонулат.) 

3.21."Ашып өтҥҥгө тыюу салуу зонасынын бҥтҥшҥ"  
(741-сүрөт).  

 
 

(Автордон: Бул белгиден кийин ашып өтүүгө болот жана 

коркунуч туудурбайт). 

3.22. "Жҥк ташуучу автомобиль менен ашып өтҥҥгө тыюу  

салынат". Максималдуу уруксат берилген массасы 3,5 тоннадан  

ашкан жүк ташуучу автомобилдерге ылдамдыгы 30 км/саат  

менен жалгыз бараткандардан башка, ашып өтүүгө тыюу салынат  

(742-сүрөт). 
 

 

741-сҥрөт. 

742-сҥрөт. 
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(Автордон: өзгөчө жүгү оор чоң чиркегичтери менен жүргөн жүк 

ташуучу автомобилдерге башка транспорт каражаттарды ашып өтүү 

кыйынга турат. Биринчиден, алар ашып өтүү үчүн көп убакытты 

талап кылат жана айдоочуга арткы күзгүдөн транспорт каражатты 

ашып өткөндүгү билинбейт. Экинчиден, эгер катуу ылдамдыкта 

ашып бара жатып туура эмес бурулса, кулап кетүү коркунучу бар. 

Ошол себептүү тыюу салынган. Бул белгинин ичинде жүк ташуучу 

автомобиль кызыл менен боѐлуп турат. Демек, жүк ташуучу 

автомобилдерге гана ашып өтүүгө болбойт. Калган бардык транспорт 

каражаттарына коопсуздук чараларын сактоо менен ашып өтүүгө 

уруксат.) (743-сүрөт) 
 

 
 

3.23. "Жҥк ташуучу автомобиль менен ашып өтҥҥгө тыюу  

салуу зонасынын бҥтҥшҥ" (744-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: жүк ташуучу автомобилдерге ашып өтүү үчүн 

коопсуз жол башталган жерлердин алдында орнотулат.)  
 

743-сҥрөт. 

744-сҥрөт. 
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3.24. "Максималдуу ылдамдыкка чек коюу". Белгиде көрсө- 

түлгөндөн ашкан ылдамдык (км/саат) менен жүрүүгө тыюу салынат 

(745-сүрөт).  

 
 

(Автордон: Жүрүүчү бөлүк ичкерген жана коркунучтуу 

бурулуштардын, мектептердин жана жогору ылдамдыкта жүрүп бара 

жатканда жол кырсыктарына алып келчү жол участкалардын алдында 

орнотулат). 

3.25."Максималдуу ылдамдыкка чек коюу зонасынын бҥтҥ-

шҥ" (746-сүрөт).  
 

 
 

3.26. "Ҥн чыгарып сигнал берҥҥгө тыюу салуу". Жол-

транспорт кырсыгын болтурбоо үчүн берилген сигналдан башка 

учурларда үн чыгарып сигнал берүүгө тыюу салынат (747-сүрөт). 
 

 

745-сҥрөт. 

746-сҥрөт. 

747-сҥрөт. 
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(Автордон: белги мектептердин, ооруканалардын, эс алып 

дарылануучу жайлардын, төрөт үйлөрүнүн жана башка жерлердин 

алдында орнотулат.) 

 

3.27. "Токтоого тыюу салынат". Транспорт каражаттарынын 

токтошуна жана токтоп турушуна тыюу салынат (748-сүрөт). 
 

 
(Автордон: Белгини жүрүүчү бөлүктү 

натыйжалуу колдонуш үчүн, коопсуз кыймыл 

максатында ичке жол участкаларда колдонулат. 

Белги орнотулган тарапка эле жайылтылат. 

“Болбойт” деп чийип салгандай эле белгидеги символ ушундай 

жаралган. Айдоочуга көк фондуу түс айрыкча кызыл сызыктарын ак 

фонго караганда, бар экенин абдан жакшы билдирет.) 
 

3.28."Токтоп турууга тыюу салынат". Транспорт 

каражаттарынын токтоп турушуна тыюу салынат (749-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Бул белгиде токтоого болот. Ал эми токтоп турууга 

болбойт. “Токтоп туруу” деген аныктамасын карап чыккыла.) 
 

748-сҥрөт. 

749-сҥрөт. 
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3.29."Айдын так сандагы кҥндөрҥндө токтоп турууга тыюу 

салынат" (750-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Мындай белги, жолду жөнгө салуу максатында же 

болбосо, жолдогу тазалоо иштерине байланыштуу орнотулушу 

мүмкүн. Тазалоо иштеринде айдоочусу жок токтоп турган 

автомобилдин асты жакшы тазаланбай калат. Айдоочусу кийин келип 

автомобилди айдап кеткенден кийин асты кир боюнча калып, жолдун 

көркү бузулат.) 

 

3.30."Айдын жуп сандагы кҥндөрҥндө токтоп турууга тыюу  

салынат" (751-сүрөт).  
 

 
 

3.29 жана 3.30 белгилери бир учурда колдонулганда транспорт  

каражаттары бир жактан экинчи жакка 19 сааттан 21 саатка чейин  

которулат. 

750-сҥрөт. 

751-сҥрөт. 
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(Автордон: Айдын кийинки күнү түнкү саат 12 ден кийин келет. 

Айдоочу түн ичинде туруп автомобилди токтоп турган жерден от 

алдырып, жолдун уруксат берген тарабына автомобилди 

жайгаштырып убара болбосун деп. Жол эрежелери которуу убактысы 

саат 19 дан саат 21ге чейин уруксат берип койгон. Демек, жол 

эрежеде өзгөчө бул белгилерде саат 21ден кийин айдын кийинки күнү 

башталды деп эсептелинет.) 

 

 3.31."Бардык чек коюу зонасынын бҥтҥшҥ". 
 

 
Чек коюу зоналарынын бүтүшүн төмөнкүдөй бир нече белгилер: 

3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26-3.30. билдирет (752-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Тогуз белги тең жүрүп бара жатканда белги 

орнотулган жеринен баштап тыюу салат. Бирок качан бүтөрү үч 

белгиники 3.21, 3.23, 3.25 белгилериники эле бар, калгандарыныкы 

752-сҥрөт. 
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жок. Жокторго өзүнчө белги ойлоп табуу керек болгон. Ал өз учурда 

белгилердин баркы жоголмок. Сөзсүз белгилердин колдонуу 

зонасынын бүткөн жерин айдоочуларга көрсөтүү – жолдун 

коопсуздугуна алып келет. Ошол себептүү бир белгини ойлоп 

табышып, алты белгинин колдонуу зонасын жана үч белгини да 

буларга кошуп тогуз белгинин колдонуу зонасын бүтүшүн билдирген. 

Экинчи себеби 3.16, 3.20–3.30 белгилеринин ичинен жүрүп бара 

жатып жолго үч белгиси бир эле убакытта колдонулган учурда, 

жакынкы кесилишке жеткирбей же калктуу конуш бүтүшүнө 

жеткирбей бүтүрүү үчүн бир нече белгини орнотпостон, бир белгини 

орнотуу менен чектелиш үчүн. “Бардык чек коюу зонасынын 

бүтүшү” – деп аталышынын себеби, чынында эле жакшылап баамдап 

көрсөк, жогорудагы тогуз белгинин колдонуу зонасы созулуп таралат 

экен. Калган тыюу салуучу белгилер башталышында эле киргизбей, 

жүрүүгө тыюу салат. Ал эми тогуз белги жүрүүгө уруксат берип, 

тактап айтканда сигнал берүүгө, маневр кылууга, ылдамдыкты 

жогорулатууга жана автомобилдер ортосундагы коопсуз аралыкты 

азайтууга тыюу салат). 

3.32."Коркунучтуу жҥгҥ бар транспорт каражаттарынын 

кыймылына тыюу салынат" (753-сүрөт).  
 

  
 

"Коркунучтуу жҥк" деген белги коюлган транспорт 

каражаттарынын кыймылына тыюу салынат (754-сүрөт).  
 

 

753-сҥрөт. 

754-сҥрөт. 
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(Автордон: Белги бардык коркунучтуу жүгү бар транспорт 

каражаттарынын кыймылына тыюу салат. Аларга жарылгыч, тез 

тутануучу, уулу, жугуштуу, радиоактивдүү  жана башка заттар кирет. 

Коркунучтуу жүгү бар автомобилдер шаарды аралап, кокус жол 

кырсыкка учураса, айлана чөйрөгө экологиялык зыян келтирбөө 

максатында, шаарларга кирерде жана башка ушу сыяктуу жерлердин 

алдында орнотулат.)  
3.33. "Жардыргыч жана тез тутануучу жҥгҥ бар транспорт  

каражаттарынын кыймылына тыюу салынат" (755-сүрөт). 
 

  
"Коркунучтуу жҥк" деген белги коюлган жана 19433-88 ГОСТу 

боюнча 1, 2.2-2.4 3.1, 3.2, 5.2 класстагы коркунучтуу жүктөрдү та- 

шууга арналган транспорт каражаттарынын кыймылына тыюу 

салынат (756-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: 3.32 белгисинен айырмаланып 3.33 белгиси 

жардыргыч жана тез тутануучу жүгү бар, тактап айтканда өрттүн 

сүрөтү бар, коркунучтуу жүктү ташыган транспорт каражаттарынын 

кыймылына тыюу салынат.)  
 

Тыюу салуучу белгилеринин өзгөчөлҥгҥ жана кошумча 

толуктоосу 

3.2-3.9, 

  

755-сҥрөт. 

756-сҥрөт. 
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3.32 жана 3.33 белгилери  тийиштүү түрдөгү 

транспорт каражаттарынын эки багытка тең кыймылына тыюу салат. 

3.1-3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.27 белгилери маршруттагы 

транспорт каражаттарына жайылтылбайт (757, 758-сүрөт).  
 

 

 
(Автордон: Себеби 70–80% жүргүнчүлөрдү маршруттук 

транспорт каражаттары ташыгандыктан, кээ бир тыюу салуучу 

белгилер маршруттук транспорт каражаттары жүрүүчү бөлүктө 

кысылбай жайгашуу үчүн колдонууга туура келген жана убагында 

жумуштарына, окууларына, үйлөрүнө жетип алышсын деп, бир 

четинен жолдогу транспорт каражаттарынын агымын туура 

пайдаланып, уюштуруу максатында Эреже ушундай тыюу салуучу 

белгилердин жети белгисине баш ийбөө артыкчылыгын беришкен).  

3.2–3.8 белгилери көрсөтүлгөн зонада жайгашкан ишканаларды 

тейлеген, ошондой эле көрсөтүлгөн зонада жашаган же иштеген  

жарандарды тейлеген же ал жарандарга таандык транспорт каражат- 

тарына жайылтылбайт (759, 760-сүрөт). 
 

 
 

 

757-сҥрөт. 

758-сҥрөт. 

759-сҥрөт. 760-сҥрөт. 
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(Автордон: Бара турган жери белги колдонуучу зонада 

жайгашып, бирок ал жакка барууга башка жол жок болсо, ошондо 

гана уруксат берилет.  
Мындай болгон учурда транспорт каражаттары көрсөтүлгөн  

зонага баруучу жерге жакын жердеги кесилиш аркылуу кирет жана  

чыгат; 

3.28-3.30 белгилери таксометри иштеп жаткан таксилерге 

жайылтылбайт (761, 762-сүрөт).  
 

 

 
 

(Автордон: Себеби алар дайыма автомобилдин ичинде кетпей 

отурушат. Эгер керек болсо токтоп турган жеринен айдап кетүүгө  

дайым даяр. Ал эми башка транспорт каражаттары токтоп турууда  

автомобилди таштап кетиши мүмкүн.)  

3.2, 3.3, 3.28-3.30 белгилери I жана II топтогу майыптар 

башкарган же ал майыптарды ташып бараткан транспорт каражатта-

рына жайылтылбайт (763, 764-сүрөт).  
 

 

761-сҥрөт. 

762-сҥрөт. 

763-сҥрөт. 
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(Автордон: Мисалы, “Токтоого тыюу салынат” деген белги 

магазиндин алдындагы жолдо орнотулган дейли. Ал эми майыпка 

башка жерден токтоп магазинге келүүсү кыйынга туудурушу мүмкүн. 

Башка айдоочуларга салыштырмалуу мүмкүнчүлүгү чектелгенин эске 

алып жана башка себептер менен Эреже коопсуздукту сактоо менен 

беш тыюу салуучу белгиге баш ийбөөгө уруксат берилген.) 

3.18.1, 3.18.2 белгилери белги орнотулган жердин алдындагы  

жүрүүчү бөлүктүн кесилишине жайылтылат (765-сүрөт). 
 

 
 

3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26-3.30 белгилери колдонулуучу зона 

белги орнотулган жерден андан кийинки жакынкы кесилишке чейин 

(766-сүрөт),  

 
 

 

764-сҥрөт. 

765-сҥрөт. 

766-сҥрөт. 
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(Автордон: Эмне үчүн ушундай эрежени киргизген? Себеби 

кесилиште сөзсүз транспорт каражаттары кошулат же бурулуп 

кетишет. Ал эми кесилиштен кошулган транспорт каражаттары ушул 

жолдо ашып өтүүгө тыюу салынат экендигин билбейт. Ошол 

себептүү колдонулуучу зона кесилишке чейин деп кирген. Эгер 

кесилиш бүткөндөн кийин ашып өтүүгө тыюу салуу керек болсо, анда 

кайра дагы бирди кайталап орнотушат.) (767-сүрөт) ал эми калктуу 

конуштарда кесилиш жок болсо, калктуу конуштун акырына чейин 

жайылтылат (768, 769-сүрөт).  
 

 

 

 
 

Белгинин колдонулушу жолго жамаатташ жактан аймактардан 

чыккан жерлерде жана талаа, токой жана экинчи даражадагы 

767-сҥрөт. 

768-сҥрөт. 

769-сҥрөт. 
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тийиштүү белги орнотулбаган башка жолдор менен кесилишкен 

(бириккен) жерлерде токтотулбайт (770-сүрөт).  
 

 
5.22 белгиси коюлган калктуу конуштун алдында орнотулган 3.24 

белгисинин колдонулушу ал белгиге чейин жайылтылат (771-сүрөт). 
 

 
 

Белгилерди колдонуу зонасы төмөнкҥлөр ҥчҥн азайтылышы 

мҥмкҥн: 

3.16 жана 3.26 белгилери үчүн 7.2.1 табличкасын колдонуу менен 

(772-сүрөт);  
 

 
 

770-сҥрөт. 

771-сҥрөт. 

772-сҥрөт. 
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3.20, 3.22, 3.24 белгилери үчүн анын колдонуу зонасы бүткөн 

жер-ге 3.21, 3.23, 3.25 белгилерин орнотуу же 7.2.1 табличкасын 

колдонуу менен (773-сүрөт).  
 

 
 3.24 белгисин колдонуу зонасы кыймылдын максималдуу 

ылдамдыгынын башка мааниси көрсөтүлгөн 3.24 белгисин орнотуу  

менен азайтылышы мүмкүн (774-сүрөт).  
 

 
 

3.27-3.30 белгилери үчүн аларды колдонуу зонасы бүткөн жерге 

7.2.3 табличкасы бар 3.27-3.30 белгилерин кайталап коюу (775-сүрөт) 

же 7.2.2. табличкасын колдонуу менен (776-сүрөт).  

3.27 белгиси 1.4 чийини менен бирге (777-сүрөт), ал эми 3.28 

белгиси 1.10 чийини менен бирге колдонулушу мүмкүн. Мында 

белгилерди колдонуу зонасы чийиндин узактыгы менен аныкталат 

(778-сүрөт). 

 

773-сҥрөт. 

774-сҥрөт. 

775-сҥрөт. 
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3.10, 3.27-3.30 белгилеринин колдонулушу жолдун алар 

орнотулган жагына гана жайылтылат (779-сүрөт). [4]  
 

 
 

 
Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. Тыюу салуучу белгилердин айдоочуга берген жардамы кандай?   

2. Кайсы тыюу салуучу белгилерге маршруттук транспорт каражаттары 

баш ийбейт?  

776-сҥрөт. 

777-сҥрөт. 

778-сҥрөт. 

779-сҥрөт. 
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3. “Бардык чек коюулардын зонасынын бүтүшү” деген жол белгиси 

кайсы белгилерге чек коѐт, аттарын атап бергиле?   

4. “Узундугуна чек коюу” жана “Чиркегич менен жүрүүгө тыюу 

салынат” деген белгилеринде кандай окшоштуктар жана 

айырмачылыктар бар?  

5. “Массага чек коюу” белгиси кандай жерлерге орнотулат жана “Жүк  

ташуучу автомобилдердин кыймылына тыюу салынат” деген белги  

менен окшоштуктары барбы?  

6. Эмне үчүн тыюу салуучу белгилердин колдонулуучу зонасы 

жакынкы кесилишке чейин?  

7. Кайсы тыюу салуучу белги мал айдап өтүүгө тыюу салат? 

 

 

Айыптардын таблицасы 
2.3.1-таблица   

 

  

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 
Ким чечим 

чыгарат 

(Б ж К) 

123-1 
б.1 

Жол белгилеринин 

талаптарын аткарбоо 

Ж.Ж. 3000 с. 

Ю.Ж. 3000 с. 
ЖКККББ 
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Кайсы белгилер маршруттук транспорт каражаттарына  
жайылтылбайт? 

 
1. Биринчи, экинчи. 
2. Экинчи, үчүнчү. 
3. Үчүнчү, төртүнчү. 
4. Төртүнчү, биринчи. 
5. Үчүнчү, бешинчи. 
 

2. Транспорт каражаттарынын айдоочуларынын кимиси жол 
эрежесин бузушту? 

 
1. Мотоциклдердин 

айдоочулары. 
2. Мотоцикл коляскасы менен 

жана автомобилдин айдоочулары. 
3. Автомобилдин айдоочусу. 
4. Бардык айдоочулар. 
 

3. Эгер жолдун башталышында сҥрөттөгҥ белги орнотулса,  
эмнени тҥшҥндҥрөт? 

 

 
1. Транспорт каражаттарынын баарына түз өтүп кетүүгө тыюу  

салат. 
2. Бир гана маршруттук транспорт каражаттарынын башкасынын 

баарына түз өтүп кетүүгө тыюу салат. 

3. Механикалык транспорт каражаттарынын кирүүсүнө тыюу  

салат. 
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4. Белгинин колдонулуучу зонасында, кандай дистанция  

менен жҥрҥҥгө уруксат берилет? 
 

 
 

1. 70 м ге чейин. 

2. 70 м ден жогору. 

3. так 70 м. 

 

 

5. Сҥрөттө көрсөтҥлгөн белгилеринин ичинен «Жҥк ташуу- 

чу автомобилдердин кыймылына тыюу салынат» деген белги 

кайсы? 

 
 

6. Бул белги кайсы автомобилдерге жҥрҥҥгө тыюу салат? 
 

 
 

1. Бардык жеңил автомобилдерге. 

2. Бардык жүк ташуучу 

автомобилдерге. 

3. Бир гана жалпы салмагы 3,5 

тоннадан жогору жүк ташуучу  

автомобилдерге. 
 

7. Ушул белги  орнотулган жолдордо капталында чиркегичи 
бар мотоциклдерди сҥйрөтҥп өтҥҥгө болобу? 

 

 
1. Бирди гана сүйрөтүүгө уруксат. 
2. Катуу сүйрөткүч менен  

уруксат. 
3. Уруксат  берилбейт. 
 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 
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8. Сҥрөттө «Ашып өтҥҥгө тыюу салынат» деген белгиси, кай-

сы сан менен көрсөтҥлгөн? 
 

 
 

9. Кайсы багыттар менен жеңил автомобилге жҥрҥҥгө  
уруксат? 

 
 

10. Бул белги кайсы транспорт каражаттарына жҥрҥҥгө 

тыюу салат? 
 

1. Чыныгы массасы 8 т чейинки жүк 
ташуучу автомобилдерге. 

2. Уруксат берилген максимум 
массасы 8 т дан жогору жүк ташуу-
чу  автомобилдерге. 

3. Жүк көтөрүмдүүлүгү 8 т га 

чейинки жүк ташуучу автомобилдерге. 

 

11. Эгер автомобилдин  чыныгы массасы, белгиде 

көрсөтҥлгөндөн жогору болсо, айдоочу эмне кылуу керек? 
 

 

1. Токтобой көпүрөнүн үстүнөн 

абайлап жүрүп кетүү.  

2. Кыймыл өткөргүч кутусундагы 

өткөргүчтөрүн которбой туруп, тез 

ылдамдыкта көпүрөнүн үстүнөн 

жүрүп кетүү.  

3. ЖКККББнын кызматкеринен өтүп кетүү уруксатын алуу. 

4. Көпүрөнү башка маршрут менен айланып өтүү. 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 

 

1. А жана Б. 

2. А жана В. 

3. Б жана В. 
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12. Сҥрөттөгҥ автопоездке көпҥрөнҥн ҥстҥнөн өтҥп кетҥҥгө  

болобу? 

 

1. Ооба. 

2. Жок. 

3. Ооба, кыймыл өткөргүч 

кутусундагы өткөргүчтөрүн 

жана ылдамдыгын өзгөртпөй 

туруп. 

 

13. Сҥрөттөгҥ жебе менен көрсөткөн багыттар боюнча жеңил 

автомобилдин кыймылына белги уруксат берет? 
 

 
14. Бул белги транспорт каражаттарынын кайсы тҥрҥнө  

жҥрҥҥгө тыюу салат? 

 

1. Маршрутук транспорт каражатары, 

өндүрүштү тейлеген, менчик, ошол 

аймакта жашаган же иштеген 

атуулдардан башка бардык 

механикалык транспорт каражаттарына. 

2. Жеңил автомобилдерге гана. 

3. 3,5 тоннадан жогору болгон бардык автомобилдерге. 

 

15. Уруксат берилген бардык багыттарын көрсөткҥлө? 
 

 

1. А жана Г. 

2. Б жана В. 

3. В жана Г. 

 

1. А га гана. 

2. Б га гана. 

3. В га гана. 

4. А жана Б. 
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16. Сҥрөттө көрсөтҥлгөн багыттарынын ичинен, кайсы 

багыттарга белги жҥрҥҥгө мҥмкҥндҥк берет? 
 

           
 

17. Кыймылга уруксат берген багыттарын көрсөткҥлө? 
 

         
18. Көрсөтҥлгөн белгинин колдонуу зонасында, кайсыл 

учурда ашып өтҥҥ эрежени бузган жокпуз? 
 

 
1. Айдоочуга эч бир жооп сигналын бербеген, 30 км/саат 

чейинки ылдамдык менен жүрүп бара жаткан жеңил 

автомобилди  ашып өттү. 

2. Ашып өтүүгө жол берип жаткандыгын бир нече жолу колу  

менен шилтеп көрсөтүп жаткан 50 км/саат ылдамдык менен  

жүрүп бара жаткан автомобилди ашып өттү. 
 

19. Автомобилге уруксат берген бардык жҥрҥҥ багыттарын 

көрсөткҥлө? 
 

1. Солго гана. 

2. Түз гана. 

3. Оңго гана. 

4. Оңго жана солго. 

5. Бардык багыт боюнча. 

1. А. 

2. Г жана А. 

3. А жана Б. 

4. В жана Г. 

5. Г  

 

1. А жана Г. 

2. А, В жана Г. 

3. А , Б жана 

В. 

4. А жана Б. 
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20. Белгиде көрсөтҥлгөн сан эмнени тҥшҥндҥрөт? 
 

 

1. Транспорт каражаттын жүк 

көтөрүмдүүлүгүн. 

2. Жүктүн массасын. 

3. Транспорт каражаттын жалпы 

чыныгы массасын. 

4. Транспорт каражаттын 

берилген максималдуу уруксат массасын. 

21. Бул белгинин колдонулуучу зонасында автобустун айдоо-

чусуна ашып өтҥҥгө болобу? 
 

 

1. Болот, эгер ашып өтө турган 

транспорт каражатынын 

ылдамды-гы 30 км/саат кем 

болсо. 

2. Болбойт. 

3. Болот, ашып өтүү эрежесин 

сактоо менен. 
 

22. Белгилердин ичинен кайсыл белги «Механикалык 

транспорт каражаттарынын кыймылына тыюу салынат» деп 

аталат? 
 

 
 

23. Кайсы багыт боюнча жеңил автомобилге жҥрҥҥгө 

уруксат? 
 

 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 

 

1. А га гана. 

2. Б, В жана Д. 

3. Б, В, Г жана 

Д. 

4. Г га гана. 
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24. Кайсы белгисинин аракети  маршруттук транспорт 

каражаттарына жайылтылбайт? 
 

 

 

 

 

 

25. Сҥрөттөгҥ белги орнотулган жолдон автомобилди 

сҥйрөтҥп өтҥҥгө уруксат береби? 
 

 
1. Уруксат жумшак сүйрөткүч менен 30 км/саат ылдамдыкта.  

2. Уруксат катуу сүйрөткүч менен гана. 

3. Уруксат берилбейт. 

4. Уруксат катуу сүйрөткүч менен 30км/саат ылдамдыкта. 
 

26. Сҥрөттөгҥдөй автомобилдин айдоочусуна оңго бурулууга 

болобу? 

 

1. Болот, биринчи бурулушка. 

2. Болбойт, биринчиге жана 

экинчиге да. 

3. Болот, экинчи бурулушка 

гана. 
 

27. Кайсы белги жолдун орнотулган тарабына эле 

колдонулат? 
 

 
 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 

 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 
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28. Кайсы белги маршруттук транспорт каражаттарына  

жайылтылбайт? 

 
29. Белгинин колдонулуучу зонасында жҥрҥҥгө уруксат 

берилет? Сандар чыныгы массасын көрсөтҥп жатат. 
 

 
 

1. Автобуска. 

2. Эки чиркегичи бар жүк 

ташуучу автомобилге. 

3. Бензин ташыган 

автомобилге. 

4. Бардыгына тыюу салат. 

 

30. Кайсы белги, чыныгы массасы 7 т болгон автопоездке  

жҥрҥҥгө тыюу салат?  
 

 
 

31. Белгилердин ичинен кайсы белги артыкчылыгына 

карабастан бардык транспорт каражатына андан ары жҥрҥҥгө 

тыюу салат? 

 
  

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 

 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 

 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 
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32. Көрсөтҥлгөн жооптордун ичинен белгинин таасир этҥҥ  

зонасында, кайсы транспорт каражатына жҥрҥҥгө уруксат  

берилет? 
 

 
 

1. Чыныгы массасы 10 т болгон эки октуу жүк ташуучу авто- 

мобилге. 

2. Чыныгы массасы 12 т болгон үч октуу жүк ташуучу авто- 

мобилге. 

3. Чыныгы массасы 9 т болгон эки октуу жүк ташуучу авто- 

мобилге.  

4. Чыныгы массасы 12 т болгон эки октуу жүк ташуучу авто- 

мобилге. 

 

33. Төмөндөгҥ санап өтҥлгөн жалпы массасы 3,5 т дан ашкан 

жҥк ташуучу автомобилдердин ичинен кайсы жҥк ташуучу 

автомобиль бул белгиге баш ийбейт? 
 

 
 

1. Жарым чиркегичи жок жүк ташуучу автомобилге. 

2. Кузову атайын отургучтары менен жабдылган жүргүнчүлөрү 

бар жүк ташуучу автомобилге. 

3. Фургон кузовунда азык-түлүк ташыган автомобилге. 

4. Көтөргүч краны менен жабдылган жүк ташуучу автомобилге. 
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4. МИЛДЕТТЕНДИРҤҤЧҤ БЕЛГИЛЕР 

Бул топтогу белгилер айдоочуга жүрүүнүн тийиштүү багытын, 

жүрүүнүн уруксат берилген минимум ылдамдыгын көрсөтөт, андан 

ары транспорттун тийиштүү түрлөрү гана жүрүшүнө уруксат берет, 

ошондой эле жөө адамдардын жана велосипедчендердин жүрүүчү 

жолдорун көрсөтөт. 

4.1.1. "Тҥз кетҥҥ" (780-сүрөт), 4.2.1.  "Оңго кетҥҥ" (781-сүрөт), 

4.1.3. "Солго кетҥҥ" (782-сүрөт), 4.1.4. Тҥз же оңго кетҥҥ"  

(783-сүрөт),  

 

 

 

 
 

780-сҥрөт. 

781-сҥрөт. 

782-сҥрөт. 

783-сҥрөт. 
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4.1.5 "Тҥз же солго кетҥҥ" (784-сүрөт), 4.1.6. "Оңго же солго  

кетҥҥ" (785-сүрөт).  
 

 

 
 

Белгидеги стрелкада көрсөтүлгөн багыттарда гана жүрүүгө 

уруксат берилет. Солго бурулууга уруксат берген белги кайра артка 

бурулууга да уруксат берет (конкреттүү кесилиштеги кыймылдын 

талап кылынган багытына ылайык конфигурациядагы стрелканы 

көрсөтүү менен 4.1.1–4.1.6 белгилери колдонулушу мүмкүн) (786-

сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: белгилер сөзсүз айдоочулар үчүн орнотулат жана 

жүрүүчү бөлүктүн көп тилкелүүсүнө, көрүнүшүнө жараша 

кесилиштин сол тарабына (787-сүрөт)  
 

 

784-сҥрөт. 

785-сҥрөт. 

786-сҥрөт. 

787-сҥрөт. 
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же жүрүүчү бөлүктүн үстүнө (788-сүрөт), ажыратуучу тилкеде (789-

сүрөт) жана башкача айтканда кронштейн аркылуу дубалдарга 

жабыштырылып, таянычтарга, же атайын консолдук таянычтарга 

колонналарда жана чоюлган троссторго бекитишет. Негизгиси жол 

катышуучуларына белгилерди жакшы көрүнгүдөй кылып 

жайгаштырып орнотулат.  
 

 

 
 

4.1.1–4.1.6 белгилери маршруттагы транспорт каражаттарына  

колдонулбайт (790-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Себеби марштруттук транспорт каражаттары үчүн 

жана транспорт агымды көчөлөрдөн туура уюштуруу, башкаруу 

максатында Эреже ушундай белгилерди ойлоп тапкан.) 

788-сҥрөт. 

789-сҥрөт. 

790-сҥрөт. 
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4.1.1–4.1.6 белгилери белги коюлган жүрүүчү бөлүктүн 

кесилишине жайылтылат (791-сүрөт).  
 

 
 

Жолдун башталыш участкасына орнотулган 4.1.1 белгиси жакын-

кы кесилишке чейин колдонулат. Бул белги оң жактагы короолорго 

жана жолго жамаатташ башка аймактарга бурулууга тыюу салбайт 

(792-сүрөт).  
  

 
 

(Автордон: ошондой эле 4.1.1. белгиси жол участкаларынын 

ажыратуучу тилкенин ажырымында артка кайрылууга тыюу салуу 

үчүн да колдонулат (793-сүрөт).  
 

 
 

4.1.1.белгиси ажыратуучу тилкенин өзүндө гана орнотулат.) 
 

4.2.1. "Бөгөөттҥ оң жагынан айланып өтҥҥ" (794-сүрөт), 
 

 

791-сҥрөт. 

792-сҥрөт. 

793-сҥрөт. 

794-сҥрөт. 
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4.2.2. "Бөгөөттҥ сол жагынан айланып өтҥҥ". Айланып өтүү  

стрелка менен көрсөтүлгөн жактан гана уруксат берилет (795-сүрөт). 
 

 
 

4.2.3. Бөгөөттҥ оң же сол жагынан айланып өтҥҥ". Айланып 

өтүүгө эки жактан тең уруксат берилет (796-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Жумуш иштери болуп жаткан жерлерде, коопсуздук 

аралчаларында, көпүрөлөрдүн таянычтарында жана башка ушу 

сыяктуу жерлерге орнотулат.) 

4.3."Айлампа кыймыл". Стрелкада көрсөтүлгөн багыт боюнча 

жүрүүгө уруксат берилет (797-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: бардык айланма кыймылы бар кесилиштердин 

алдын-да орнотулат.)  

795-сҥрөт. 

796-сҥрөт. 

797-сҥрөт. 
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4.4."Жеңил автомобилдердин кыймылы". Жеңил 

автомобилдердин, автобустардын, мотоциклдердин, маршруттагы 

транспорт каражаттарынын жана уруксат берилген максималдуу 

массасы 3,5 тоннадан ашпаган жүк ташуучу автомобилдердин 

жүрүшүнө уруксат берилет (798-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Кыймылды уюштуруу максатында кээ бир жолдордо 

ушундай  төрт тыюу салуучу белгини 3.4, 3.6, 3.8, 3.9 орнотуш керек 

болгон. Ал эми жүрүп бара жаткан транспорт каражаттарынын айдоо-

чулары төрт белгини көргөндө адашып калары далилденген. 

Ошондуктан төртөөнү бириктирген бир белгини ойлоп табышкан ал 

"Жеңил автомобилдердин кыймылы" деп аталат. Бул белги шаар 

ичиндеги ылдам жүргөн жолдордо гана колдонулат.) (799-сүрөт)  
 

 
 

 Бул белги көрсөтүлгөн зонада турган ишканаларды тейлеген, 

ошондой эле көрсөтүлгөн зонада жашаган же иштеген жарандарды 

тейлеген же аларга таандык транспорт каражаттарынын жүрүшүнө 

уруксат берет. Мындай учурда транспорт каражаттары бара турган 

жерге жакын кесилиштеги жерден көрсөтүлгөн зонага кирип чыгышы 

керек (800-сүрөт). 

798-сҥрөт. 

799-сҥрөт. 
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4.5."Велосипед жолу". Бул белги велосипед менен мопеддердин 

кыймылына гана уруксат берет. Велосипед жолу менен (тротуар же 

жөө адамдар жүрүүчү жол жок болсо) жөө адамдар да жүрө алышат 

(801-сүрөт).  
 

 
 

4.6."Жөө адамдар жҥрҥҥчҥ жол". Бул белги жөө адамдардын  

жүрүшүнө гана уруксат берет (802-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: жөө адамдар үчүн арналган зона же жол участкасы. 

Парк, аллея жана жөө адамдар эс алуучу зоналарда орнотулат.) 

800-сҥрөт. 

801-сҥрөт. 

802-сҥрөт. 
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4.7."Минималдуу ылдамдыкты чектөө". Көрсөтүлгөн же чоң 

ылдамдыктагы (км/саат) кыймылга уруксат берет (803-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Ылдам жүрүүчү жолдо техникалык абалына 

байланыштуу ыкчам  жүрө алалган транспорт каражаттары жай 

жүрүшпөсүн деп пайда болгон белги. Автомагистраль жана башка 

ушу сыяктуу жогорку ылдамдыкта тез жүрүүчү жолдордо 

колдонулат. Ал эми колдонулуучу зонасы тыюу салуучу тобунун 

белгилериникине сыяктуу окшош.)  

4.8. "Минималдуу ылдамдыкты чектөө зонасынын бҥтҥшҥ" 

(804-сүрөт). 
 

 
 

4.9."Коркунучтуу жҥгҥ бар транспорт каражаттарынын 

кыймылынын багыты". "Коркунучтуу жүк" белгиси менен 

жабдылышы транспорт каражаттарынын кыймылына 4.9.1 - солго, 

803-сҥрөт. 

804-сҥрөт. 
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4.9.2 - түз, 4.9.3 – оңго кетүү белгилеринде көрсөтүлгөн багыт боюнча 

гана жүрүүгө уруксат берилет (805-сүрөт). [4]  
 

 
 
 

Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. 4.1.1.– 4.1.6. белгилеринин колдонулуучу зонасы кандай?  

2. Бул белгилердин ичинен кайсы белгилер артка кайрылып кетүүгө 

уруксат берет?  

3. “Бөгөөттү айланып өтүү” деген белгилер кандай жерлерге орнотулат?  

4. Милдеттендирүүчү белгилердин ичинен маршруттук транпорт 

каражаттары баш ийбеген белгилерин санап бергиле?  

5. “Жеңил автомобилдердин кыймылы” 4.4. белгиси турган жолго 

кайсы транспорт каражаттарына жүрүүгө тыюу салынат жана эмне 

үчүн?  

6. Жөө адамдар жүрүүчү жол менен тротуарды эмне бириктирип турат 

жана айырмачылыгы эмнеде?  

7. “Түз кетүү” 4.1.1. белгиси дагы кандай жерлерде орнотулат жана 

колдонулуучу зонасы кайсы жерге чейин? 

 

 

Айыптардын таблицасы 
2.4.1-таблица  

 

  

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 
Ким чечим 

чыгарат 

(Б ж К) 

123-1 
б.1 

Жол белгилеринин 

талаптарын аткарбоо 

Ж.Ж. 3000 с. 

Ю.Ж. 3000 с. 
ЖКККББ 

805-сҥрөт. 
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Жебе көрсөткөн багыттарынын ичинен уруксат берген 

бардык багыттарын көрсөткҥлө? 
 

 
 

2. Көрсөтҥлгөн белгиде транспорт каражаттарын кайсыл  

ылдамдык менен жҥрҥҥгө милдеттендирет? 
 

 
 

1. Бир гана 30 км/саат менен. 

2. 30 км/саатка чейин. 

3. 30 км/сааттан жогору. 
 

 

3. Кайсы белги жакынкы кесилишке чейин таасир этиши  

мҥмкҥн? 

 
 

4. Транспорт каражаттарынын айдоочуларынын кимисине тҥз 

багытка жҥрҥҥгө уруксат? 

1. Автомобилдин айдоочусуна гана. 

2. Автомобилдин жана мотоциклдин 

айдоочуларына гана. 

3. Көрсөтүлгөн транспорт 

каражаттарынын бардык 

айдоочуларына. 

4. Автомобиль жана автобус айдоочуларына. 

1. А га гана. 

2. Б  га гана. 

3. В га гана. 

4. А жана Б. 

5. Б жана В. 

 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнү.  

4. Төртүнчү.  

5. Бешинчи. 
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5. Көрсөтҥлгөн белгилердин ичинен кайсы белги 

мотоциклдердин кыймылына тыюу салбайт? 
 

 
 

6. Транспорт каражаттарынын кайсы айдоочусу туура солго 

бурулуп жатат? 

 

1. Жүк ташуучу автомобилинин 

айдоочусу. 

2. Мотоциклдин айдоочусу. 

3. Жеңил автомобилдин 

айдоочусу. 

4. Транспорт каражаттарынын 

бардык айдоочулары. 

7. Белгилердин ичинен кайсы белги бөгөөттҥ оң жагынан 

гана айланып өтҥҥгө уруксат берет? 
 

 
 

8. Жеңил автомобилге кайсы багыттарга жҥрҥҥгө тыюу 

салат? 
 

 
 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 

 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 

 

1. А гана. 

2. Б гана. 

3. Д гана. 

4. А жана Е. 

5. Е гана. 
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9. Жҥк ташуучу автомобилдин айдоочусу, сҥрөттҥн төмөн 

жагындагы көрсөтҥлгөн белгилердин ичинен кайсы белгини 

көрҥп турат? 

 
 

10. Жҥк ташуучу автомобилге кайсы багыттарга жҥрҥҥгө 

уруксат? 

 

1. Солго. 

2. Артка кайрылганга. 

3. Солго жана артка кайрылганга. 

 

11. Жҥк ташуучу автомобилге кайсы багыттарга жҥрҥҥгө  

болот? 

 

1. Түз гана.  

2. Бардык багыттарда. 

3. 3, 4 багытында гана. 

 

12. Белгилердин ичинен кайсы белги артка кайрылууга тыюу 

салбайт?  

 
 

13. Белгилердин ичинен кайсы белги артка кайрылууга тыюу 

салат? 

 
 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 
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5. МААЛЫМАТТЫК - ЖОЛ КӨРСӨТҤҤ БЕЛГИЛЕРИ 

Маалыматтык – жол көрсөтүү белгилери кыймылдын белгилүү 

бир режимдерин киргизет же алып салат, ошондой эле калктуу 

конуштардын же башка объекттердин жайгашуусу жөнүндө 

маалымат берет. 

5.1."Автомагистраль". Автомагистраль боюнча жүрүүнүн 

белгиленген тартибинин эрежелеринин тараптары колдонула турган 

жол (806-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Автомагистралдын максаты транспорт каражаттарын 

жогорку ылдамдыкта жана көп өлчөмүндө өткөрүү. Ошол себептүү 

жолунда светофор кесилиштер кездешпейт, кездешсе бул эки 

деңгээлдеги кесилиштер, ошондой эле белгинин өңү да светофордун 

жашыл сигналын түшүндүрөт.)  
5.2."Автомагистралдын бҥтҥшҥ" (807-сүрөт). 
 

 

806-сҥрөт. 

807-сҥрөт. 
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5.3. "Автомобиль ҥчҥн жол". Автомобиль, автобус жана 

мотоциклдер гана жүрө турган жол. (Автордон: “Автомобиль”  деген 

сөз жалпы маанини түшүндүргөндүктөн, буга жүк ташуучу 

автомобиль да кирет.) (808-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Белги формасы боюнча автомагистраль деген белги 

менен окшош. Себеби жолдун категориясы да 

автомагистралдыкындай жана жогорку ылдамдыкта жүрүүгө 

арналган жолдордо орнотулат. Эмне үчүн өңү жашыл эмес, көк болуп 

калганы бул жерде кесилиштер бир деңгээлде бирин-эки кездешет.) 

5.4."Автомобиль ҥчҥн жолдун бҥтҥшҥ" (809-сүрөт). 
 

 

808-сҥрөт. 

809-сҥрөт. 



436 

 

5.5."Бир жактуу кыймылда жҥрҥҥчҥ жол". Транспорт 

каражаттары жолдун бүткүл тилкеси боюнча бир багытта гана жүрө 

турган жол (810-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Белгидеги стрелка калың болуп  жолдун бүткүл 

тилкеси боюнча деп түшүндүрүп жаткандай. Мындай жолдордо 

жүрүүчү бөлүктүн сол жагына токтоого жана токтоп турууга болот.) 

5.6."Бир жактуу кыймылда жҥрҥҥчҥ жолдун бҥтҥшҥ"  
(811-сүрөт).  

 

 
 

(Автордон:  Айдоочуга кесилиштен кийинки жол эки тараптуу 

кыймыл башталарын маалымдайт.) 

5.7.1, 5.7.2 "Бир жактуу кыймылда жҥрҥҥчҥ жолго чыгуу". 

Бир жактуу кыймылда жүрүүчү жолго же жүрүүчү бөлүккө чыгуу 

(812, 813-сүрөт).  
 

 

 

810-сҥрөт. 

811-сҥрөт. 

812-сҥрөт. 

813-сҥрөт. 
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5.8.1."Тилкелер боюнча жҥрҥҥнҥн багыттары". Тилкелердин 

жана ал боюнча уруксат берилген багыттын саны (814-сүрөт). 
 

 
 

(Автордон: Белгинин коюлушунун максаты, ар кандай багытта 

бара жаткан  транспорт каражаттары жүрүүчү бөлүктө тилкелерди 

натыйжалуу пайдаланыш үчүн кесилишке жетпей алдын ала 

айдоочуларга маалымат берип, 1.18 жол чийиндери менен биргеликте 

колдонулат.) (815-сүрөт).  

 
 

5.8.2."Тилке боюнча жҥрҥҥнҥн багыты". Тилке боюнча 

жүрүүгө уруксат берилген багыт (816-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Көп тилкелүү жолдордо ортодогу 5.8.1. белгисин же 

тилкелер жазыраак болуп четтеги транспорт каражаттарынын айдоо-

чулары көрбөй калган учурда, 5.8.2 белгилерин ар бир тилкенин 

багытын  көрсөтүп колдонулат. Эгер кесилиш татаал болуп тилке 

боюнча багыттары башкача болсо, сөзсүз 5.8.1-5.8.2 белгилери ал 

кесилиште орнотулат.) 

814-сҥрөт. 

815-сҥрөт. 

816-сҥрөт. 
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Сол жактагы эң четки тилкеден сол жакка бурулууга уруксат 

берген 5.8.1 жана 5.8.2 белгилери ошол тилкеден кайра артка 

бурулууга да уруксат берет (817-сүрөт).  
 

 
 

Кесилиштин алдында орнотулган 5.8.1 жана 5.8.2 белгилери ага 

орнотулган башка белгилер башкача көрсөтмөлөрдү бербесе, бүткүл 

кесилишке колдонулат (818-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон:  5.8.1 жана 5.8.2 белгилери калктуу эмес 

конуштарын-да ылдамдык жогору болгондугуна байланыштуу, 

айдоочу кесилиштеги тилкедеги багыт жөнүндө алдын ала кесилишке 

жетпей 50–150 м аралыкта дагы бирөө коюлушу мүмкүн.) (819, 820-

сүрөт).  
 

 

 

817-сҥрөт. 

818-сҥрөт. 

819-сҥрөт. 

820-сҥрөт. 
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5.8.3."Тилкенин башталышы". Жогору көтөрүлүүдө кошумча 

тилкенин же токтоо тилкесинин башталышы (821-сүрөт).  
 

 
 

Эгерде кошумча тилкенин алдында орнотулган белгиде 4.7. 

"Минималдуу ылдамдыкты чектөө" белгиси көрсөтүлсө, анда 

көрсөтүлгөн же андан чоң ылдамдык менен негизги тилке боюнча 

кыймылын уланта албаган транспорт каражатынын айдоочусу 

кошумча тилкеге өтүүгө тийиш (822-сүрөт).  
 

 
 

5.8.4."Тилкенин башталышы". Бул багытта жүрүүгө арналган 

үч тилкелүү жолдун ортонку тилкесинин башталышы (823-сүрөт). 
 

 
 

(Автордон: 5.8.4 белгисин атайын тилкеден солго же артка 

кайрылуучу үчүн да колдонулат). 

821-сҥрөт. 

822-сҥрөт. 

823-сҥрөт. 
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5.8.5."Тилкенин бҥтҥшҥ". Көтөрүлүүдө же күүлөнүү 

тилкесиндеги кошумча тилкенин бүтүшү (824, 825-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон:  Бул белги тилкенин бүтүшүнө жетпей 50 м аралыкта 

орнотулат.) 

 

5.8.6."Тилкенин бҥтҥшҥ". Бул багытта жүрүүгө арналган үч 

тилкелүү жолдун ортонку тилкесинин бүтүшү (826-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Бул белгини 1.6 горизонталдык чийини башталарда 

орнотулат.) 

824-сҥрөт. 

825-сҥрөт. 

826-сҥрөт. 
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5.8.7, 5.8.8. Тилкелер боюнча кыймылдын багыты" (827, 828-

сүрөт).  
 

 

 
 

(Автордон: 5.8. 1"Тилкелер боюнча жүрүүнүн багыттары" деген 

белгисинен айырмаланып кесилиштен кийин орнотулуп, айдоочуга 

карама-каршы багыттагы тилкелер боюнча өзгөчө тилкенин саны так 

болгондугу жөнүндөгү маалыматты берет жана ошондой так сандагы 

тилкелер бүткүчө, кесилиштен кийин кайталанып орнотулат.) 
 

Эгерде 5.8.7 белгисинде кайсы бир транспорттун кыймылына 

тыюу салган белги турса, анда ал транспорттун тийиштүү тилке 

боюнча жүрүшүнө тыюу салынат (829-сүрөт).  
 

 

827-сҥрөт. 

828-сҥрөт. 

829-сҥрөт. 
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Тийиштүү сандагы стрелкалары бар 5.8.7 жана 5.8.8 белгилери 

төрт жана андан ашык тилкеси бар жолдордо колдонулушу мүмкүн.  

Сүрөттөрү алмашып турма 5.8.7, 5.8.8 белгилеринин жардамы  

менен реверсивдик кыймыл уюштурулушу мүмкүн (830-сүрөт).  
 

 
 

5.9. "Маршруттагы транспорт каражаты ҥчҥн тилке". 
Транспорт каражаттарынын жалпы агымы боюнча бараткан 

маршруттагы транспорт каражаттарына арналган тилке. 

Бул белги ал орнотулган тилкеге гана колдонулат. Жолдун оң  

тарабына орнотулган белги оң тилкеге гана колдонулат (831-сүрөт). 
 

 
 

(Автордон: Шаардын борбордук көчөлөрүндө кездештиребиз.  

Тагыраак айтканда эл көп топтолчу жерлерге (базар, парк, кинотеатр, 

борбордук аянт, театр, цирк ж. б.) 70–80 % ташыган маршруттук 

транспорт каражаттары өз убагында жүргүнчүлөрдү жеткирүү 

максатында, бир жактуу кыймылы бар жолдорунан атайын бир тилке 

арналып, маршруттук транспорт каражаттарына өзгөчө “Пик” 

сааттарында жеңилдик жаратыш үчүн пайда болгон белги). 

830-сҥрөт. 

831-сҥрөт. 
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5.10.1."Маршруттагы транспорт каражаттары ҥчҥн тилкеси 

бар жол". Транспорт каражаттарынын жалпы агымына карама-

каршы, атайын бөлүнгөн тилке боюнча маршруттагы транспорт 

каражаттары жүрүүчү жол (832-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон:  белги жалпы транспорт агымына каршы бир жактуу 

кыймыл жолдорунда туташ чийини менен бөлүнгөн эң четки сол 

тилкесинде, маршруттук транспорттору жүрө турган жолун 

маалымдайт. 5.10.1 белгиси жолдун башталышында, жүрүүчү 

бөлүктүн үстүнөн орнотулат жана ошондой жол участкасы бойлой 

бүткүчө ар бир кесилиштен кийин кайталанып орнотулат). 
 

5.10.2, 5.10.3."Маршруттагы транспорт каражаттары ҥчҥн 

тилкеси бар жолго чыгуу" (833, 834-сүрөт).  
 

 

 
 

(Автордон:  Демек, маршруттагы транспорт каражаттарынын 

тилкеси болгондуктан башка транспорт каражаттарына жүрүүгө 

тыюу  

832-сҥрөт. 

833-сҥрөт. 

834-сҥрөт. 
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салынат. Адашып, ошол тилкеге кокус бурулуп кетпесин деп 

айдоочулар үчүн пайда болгон маалымат белгиси). 

5.10.4."Маршруттагы транспорт каражаттары ҥчҥн тилкеси 

бар жолдун бҥтҥшҥ" (835-сүрөт).  
 

 
 

5.11.1."Артка бурулуучу жер". Солго бурулууга тыюу салынат 

(836-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон:  Жазы жолдордо мүмкүн болгон жол кырсыктарын 

алдын алуу максатында солго бурулууга тыюу салган. 5.11.1 белгиси 

ажыратуучу тилкенин технологиялык ажырымдарында жана артка 

кайрылып кетүүгө коопсуз жерлерде орнотулат.) 

5.11.2."Артка бурулуу зонасы". Артка бурулуу зонасынын 

узундугу. Солго бурулууга тыюу салынат (837-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Бир катар эле бурулууга болот. Бир маалда көбүрөөк 

транспорт каражаты артка бурулуп кетсин деген максатта пайда  

болгон). 

835-сҥрөт. 

836-сҥрөт. 

837-сҥрөт. 
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5.12."Автобус жана (же) троллейбус токтоочу жер" (838-

сүрөт). 
 

 
 

(Автордон:  Эгерде маршруттук транспорт каражаттарынын 

кыймылына тоскоолдук жаратпаса, жүргүнчүлөрдү түшүрүү же салуу 

үчүн башка транспорт каражаттарына да токтоого болот. Мисалы, 

калктуу конуш эмес жерлердеги токтоочу аялдамаларда, түн ичинде 

же таң эрте автобус жана троллейбустар жок кезде).  
 

5.13."Трамвай токтоочу жер" (839-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон:  Эгерде трамвай токтосо ошол багытында жүрүп бара 

жаткан транспорт каражаттары жөө адамдарды өткөрүү үчүн токтоп 

берүү керек. Бул жерге жүргүнчүлөрдү түшүрүү же салуу үчүн башка 

транспорт каражаттарына да токтоого болот.) 
 

5.14."Жеңил таксилер токтоп туруучу жер" (840-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Эгерде таксилердин кыймылына тоскоолдук 

жаратпаса  жүргүнчүлөрдү түшүрүү же салуу үчүн башка транспорт 

каражаттарына да токтоого болот. 

838-сҥрөт. 

839-сҥрөт. 

840-сҥрөт. 
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5.12, 5.13жана 5.14 белгилеринин төмөнкү жагындагы калың көк 

жээгинде “аталган транспорт каражаттарынын маршруттук 

номерлери жазылат” деп белгинин тышкы көрүнүшү ушундан улам. 

Эң башкы вариантында квадрат формасында болушмак.) 
 

5.15."Токтоп туруучу жер" (841-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон:  Атайын транспорт каражаттарына токтоп туруу үчүн 

бөлүнгөн аянтча зонасы жана чек аралары жол чийиндери менен 

көрсөтүлөт же жүрүүчү бөлүктүн конфигурациясына жараша болот. 

Белгидеги “Р” тамгасы англис тилиндеги “Раrking” деген сөзүнөн 

келген.) 

5.16.1,  5.16.2 "Жөө адам өткөөлҥ" (842-сүрөт). 
 

 
 

(Автордон:  жөө адамдарга жолдон өтүүгө уруксат берген жер. 

Белги көп өтө турган жерлерге мисалы окуу жайлардын, 

мектептердин, ишканалардын жолдорунда, жөнгө салынбаган 

кесилиштерде, ири соода түйүндөрүндө же жолдо транспорт 

каражаттын кыймылынын жыштыгы 300 авт/сааттан көп жана өтө 

турган жөө адамдардын саны саатына 100 кишиден ашкан жолдордо 

орнотулат.) 

841-сҥрөт. 

842-сҥрөт. 
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1.14.1–1.14.3 чийиндери өткөөлдө жок болсо, 5.16.2 белгиси 

өткөөлдүн жакынкы чек арасына жолдун оң тарабына, ал эми 5.16.1 

белгиси өткөөлдүн алыскы чек арасына жолдун сол тарабына 

орнотулат (843-сүрөт).  

 
 

(Автордон:  Айдоочулар бул жерден жөө адамдарды өткөрүү 

үчүн ылдамдыкты азайтып, керек болсо токтоп бериши керек). 
 

5.17.1., 5.17.2 "Жөө адамдардын жер асты менен өткөөлҥ"  

(844-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Элди көп чогулта турган ири соода комплекстердин, 

базарлардын, автобекеттердин, маданият имараттарына жакын 

жайгашкан кесилиштеринде, транспорт каражаттары менен жөө 

адамдардын коопсуздугу жана кесилиштин өткөрүмдүүлүгүн 

жогорулатуу максатында курулуучу инженердик курулуш болуп 

эсептелет.  5.17.1., 5.17.2  белгилери жол тарабына кире бериш 

тепкичтеринин башталыш жерлеринде, жөө адамдарга каратылып 

орнотулат). 

5.17.3, 5.17.4 "Жөө адамдардын жердин ҥстҥ менен өткөөлҥ" 

(845-сүрөт).  

 

843-сҥрөт. 

844-сҥрөт. 

845-сҥрөт. 
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(Автордон: Жөө адамдардын жана транспорт каражаттардын 

агы-мы көбөйүп, “Жөө адам өткөөлү” деген белгиси же светофор өз 

максатын аткаралбай калган учурларда, тез ылдам жүрүүчү жолдор 

калктуу конуштар аркылуу өткөн учурларда, ири соода 

комплекстерге жакын жайгашкан жерлерде, 5.17.3, 5.17.4 белгилери 

атайын жөө адамдардын көпүрөлөрүнүн тепкичтеринин бүтөрүндө, 

жол тарабына каратылып орнотулат.) 

5.18."Сунуш кылынган ылдамдык". Жолдун ошол 

участкасында гана жүрүүгө сунуш кылынган ылдамдык (846-сүрөт).  
 

 
 

Белги колдонула турган зона жакынкы кесилишке чейин, ал эми 

эскертүүчү белги менен бирге 5.18 белгисин колдонуу коркунучтуу 

участканын узактыгы менен аныкталат (847-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Бул ылдамдыкты сактаса, айдоочуга ошол жолдо  

артыкчылыктарга ээ болот дегенди түшүндүрөт. Мисалы, жашыл  

толкун. Бул жерде кесилиштен кесилишке жакындаган сайын 

светофордун жашыл сигналдарына туш боло берет. Сунуш кылынган 

ылдамдыкты сактабаса деле болот.) 

5.19.1-5.19.3 "Туюк жол". Түз өтүп кетүүгө болбой турган жол 

(848-сүрөт).  
 

 

846-сҥрөт. 

847-сҥрөт. 

848-сҥрөт. 
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(Автордон: Бул белгиде туюк жолго бурулууга тыюу салбайт, 

бир гана маалымат берет. 5.19.1 белгиси жолдун башталышында, 

5.19.2 жана 5.19.3 белгиси кесилиштин алдында орнотулат). 

5.20.1."Багыттарды алдын ала көрсөтҥҥ", 5.20.2 "Багытты  

алдын-ала көрсөтҥҥ". Белгиде көрсөтүлгөн калктуу конушка жана 

башка объектке баруучу багыт. Белгиде 5.29.1 белгисинин сүрөтү,  

автомагистралдардын, аэропорттун символдору, спорттук жана башка 

пиктограммалар көрсөтүлүшү мүмкүн. 5.20.1 белгисинде кыймылдын 

өзгөчөлүгү жөнүндө маалымдаган башка белгилер да көрсөтүлүшү 

мүмкүн. 5.20.1 белгисинин төмөн жагында орнотулган белги менен  

кесилишке чейинки же токтоо тилкесинин башталышына чейинки  

аралык көрсөтүлөт (849-сүрөт). 
 

 
 

(Автордон: Айдоочуга багыттарды алдын ала тандасын деп 

маалымат берип, калктуу конуштарда кеминде 50 м, калктуу эмес 

конуштарда 300 м, автомагистралдарда 800 м кесилишке жетпей 

орнотулат. Белгинин өзүндө болгону үч калктуу конуш жана 

маршруттун номерлери көрсөтүлүшү мүмкүн.) 

5.20.1 белгиси 3.11-3.15 тыюу салуучу белгилеринин бири 

орнотулган жолдун участкасын айланып өтүү жолун көрсөтүү үчүн 

да колдонулат. 
 

 
 

849-сҥрөт. 
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5.20.2."Багытты алдын ала көрсөтҥҥ" (850, 851-сүрөт). 
 

 

 

 
 

(Автордон: 5.20.2  белгиси бир багытта көп тилкелүү жолдордо, 

жүрүүчү бөлүктүн үстүндө “Арка” же “Г” тамгасы сыяктуу 

таянычтарда бекитилип, бара жаткан жолдогу кесилиште солго же 

оңго кетүүгө өзүнчө тилкелери каралган жолдорго чыгууда 

колдонулат. Маалыматты  айдоочуга эки жолу кайталап берет. 

Биринчи белги,  калктуу конуштарда 50–150 м, калктуу эмес 

конуштарда 300–500 м, автомагистралдарда кеминде 800 м 

850-сҥрөт. 

851-сҥрөт. 
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кесилишке жетпей, ал эми экинчиси белгиси,  калктуу конуштарда 50 

мге чейин,  автомагистраль жана калктуу эмес конуштарда 100 м 

кесилишке жетпей кайталанып коюлат.) 

5.20.3."Кыймылдын схемасы". Кесилиште айрым маневрлорго 

тыюу салган же татаал кесилиште кыймылга уруксат берген 

кыймылдын маршруту (852, 853-сүрөт).  
 

 

 
 

(Автордон: калктуу конуштарда 50 м, калктуу эмес конуштарда 

150 м кесилишке жетпей орнотулат.) 

5.21.1. "Багыттын көрсөткҥчҥ", 5.21.2 “Багыттын көрсөткҥ-

чҥ". Маршруттун пункттарына карай кыймылдын багыты. 

Белгилерде анда көрсөтүлгөн объектке чейинки аралык (км) 

көрсөтүлүп, автомагистралдын, аэропорттун символдору, спорттук 

жана башка пиктограммалар тартылышы мүмкүн (854-сүрөт).  
 

 

852-сҥрөт. 

853-сҥрөт. 

854-сҥрөт. 
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(Автордон: 5.21.1 белгиси кайрылышта орнотулат жана калктуу 

конушту же башка объектин кайсы тарапта экенин учтуу жагы менен 

көрсөтүп, маалымдап турат. Ал эми сан Мисалы: 6 кмден кийин 

Сары-Ой деген калктуу конуш башталарын маалымдайт.) (855-сүрөт) 

  
 

(Автордон: 5.21.2 белгиси айырмаланып, айдоочуга эки же үч  

багыттын  маалыматын берет.)  
5.22."Калктуу конуштун башталышы". Калктуу конушта 

жүрүүнүн тартибин белгилеген Эрежелердин талаптары колдонула 

турган калктуу конуштун аталышы жана башталышы (856-сүрөт). 
 

 
 

(Автордон: Калкынын саны 2000 адамдан ашкан, ал жерде 

мектеп, бала-бакча, административдик, маданий имараттар, эс алуучу 

жайлар бар. Бул жерлерде үйлөр жолго жакын жайгашкан жана 

тротуарларында жөө адамдар, кесилиштер көп кездешет. Ошол 

себептүү жөө адамдарды чоочутуп, үн сигнал берүүгө болбойт жана 

коопсуздук үчүн 60 км/саат ылдамдыктан ашпай айдоочу ак фондуу 

белгидеги ушундай эрежени сактоого милдеттүү). 

5.23."Калктуу конуштун аякташы". Калктуу конушта жүрүү-

нүн тартибин белгилеген Эрежелердин талаптары күчүн жоготкон 

жер. 

855-сҥрөт. 

856-сҥрөт. 
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5.22. белгиси калктуу конуш башталганда, ал эми 5.23 белгиси 

калктуу конуштан чыгарда орнотулат. 
5.24. “Калктуу конуштун башталышы". Калктуу конушта  

жүрүүнүн тартибин белгилеген Эрежелердин талаптары колдонулбай 
турган калктуу конуштун аталышы жана башталышы (857-сүрөт). 

 

 
 

(Автордон: Калкынын саны  2000 адамга жетпеген, ал жерде 
тротуарлар, светофорлор, мектеп, бала-бакча, административдик, 
маданий имараттар, эс алуучу жайлар, жокко эсе. Бул жерлерде үйлөр 
аз жана жолдон алыс жайгашкан. Ошол себептүү үн сигналын 
берүүгө болот жана белги 90 км/саат ылдамдык менен айдоого 
уруксат берет.) 

5.25."Калктуу конуштун аякташы". 5.24 белгиси менен 
көрсөтүлгөн калктуу конуштун аякташы. 

5.26."Объекттин аталышы". Калктуу конуштан башка 
объекттин (көчөлөр, дарыялар, көл, ашуулар, ажайып жерлер жана 
башка кооз жерлер) аталыштары (858, 859, 860-сүрөт).  

 

 

 
 

(Автордон: Объекттин алдында орнотулат.) 

857-сҥрөт. 

858-сҥрөт. 

859-сҥрөт. 

860-сҥрөт. 
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5.27. "Аралыкты көрсөткҥч". Маршрутта жайгашкан калктуу  
конушка чейинки аралык (км) (861-сүрөт).  

 

 
 

(Автордон: Белги орнотулган жерден баштап аралыгы эсептелет. 
Калктуу конуштардан, шаарлардан,татаал кесилиштерден, ар кыл 
деңгээлдеги кесилиштерден чыккандан  кийин орнотулат жана 
айдоочуга күйүүчү майдын көздөгөн калктуу конушуна жетиш үчүн 
эсептөө жагынан жардам берип, маалымдайт.) 

5.28."Километрлик белги". Жолдун башталышына же 
бүтүшүнө чейинки аралык (км) (862, 863-сүрөт).  

 

 
 

(Автордон: Белги автомобиль жолдорунда гана жана ар бир 
километр сайын бүтөрүндө орнотулат. Айдоочу жолдун так кайсы 
жеринде экендигин билиш үчүн пайда болгон маалымат белгиси. 
Эреже боюнча арналган ар кайсы багыттагы кыймыл үчүн бир 
таянычка эки белгини 60 градуста каратып орнотууга жол берилет. 
Айдоочуга карап турган сан  борбордук калктуу конуштан баштап 
канча километр басып өткөн жолун, ал эми карама-каршы жагындагы 
сан (борбордук калктуу конушка, мамлекеттик чек арага, жолдун 
паспортуна жараша кошула турган объектерге,) чейинки калган 

861-сҥрөт. 

862-сҥрөт. 863-сҥрөт. 
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аралыкты көрсөтөт. Эгер ошол эки санды кошсок, маршруттун 
баштапкы жана акыркы пунктарына чейинки жолдун жалпы узундугу 
аныкталат.) 

5.29.1, 5.29.2."Маршруттун номери". 5.29.1 - жолго (маршрут-

ка) берилген номер; 5.29.2 – жолдун (маршруттун) номери жана  

багыты (864-сүрөт).  

 
 

(Автордон: Эгер шаар, калктуу конуш ичиндеги жолдорго 
атактуу кишилердин ысымы бериле турган болсо, ал эми калктуу 
эмес башка автомобиль жолдорго тамга саны же жөн эле сан менен 
берилет. Жолдун деңгээли аныкталып, дүйнөлүк автомобиль жол 
атласында бекитилген марштруттун (жолдун) номерлери. Белги 
автомобиль жол атласында кызыктыруучу объектилерге жана башка 
маршруттук схемала-ры бекитилип берилген маршруттун номерин 
көрсөтөт. Башкача айтканда автомобиль жол атластарда көрсөтүлүп, 
өзгөчө автотуристтерге, эл аралык жүктөрдү ташуучу айдоочуларга 
тандаган маршрут боюнча өз кыймылы туура багытта бара 
жаткандыгын көзөмөлдөөгө жеңилдик берип, адашпашы үчүн пайда 
болгон белги. Белгидеги “Е” тамгасы европалык жол тармагы, “М” 
тамгасы магистралдык жол тармагы, “А” тамгасы азиялык жол 
тармагы, “Р” тамгасы Республикалык деңгээлдеги жолду жана 
тамгасыз сан өлкө ичиндеги жергиликтүү маанидеги жолдорду 
түшүндүрөт. 5.29.1 жолго берилген  номерин көрсөтүп жолдун 
башталышында жана кийинки ар бир кесилиштен кийин же болбосо 
ар бир 15–20 км сайын кайталанып орнотулат. Ал эми 5.29.2 
кесилиштин алдында орнотулуп, жолдун номерин жана багытын 
көрсөтөт. Жолдун жүрүүчү бөлүгүндө 1.22 жол чийини менен да 
кайталанылат.) 

5.30.1.-5.30.3."Жҥк ташуучу автомобилдер ҥчҥн кыймылдын 
багыты". Эгерде кесилиште жүк ташуучу автомобилдер, тракторлор 
жана өзү жүрүүчү машиналар үчүн бир багытта жүрүүгө тыюу 
салынса, алар үчүн сунуш кылынган багыт (865-сүрөт). 

 

864-сҥрөт. 
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(Автордон: Үч түрү болуп, жүк ташуучу автомобилдер үчүн 

айланып өтүүнүн кыска маршруттук жолун сунуштайт жана ошол 
маршруттан чыккыча бойлото ар бир кесилиштин алдында 
орнотулуп, маалымат берет. Бул маалымат белгинин пайда 
болушунун себеби жүк ташуучу автомобилдерге тыюу салган 
белгилеринин көптүгүнөн (Мисалы 3.3, 3.4, 3.11,3.12 жана 3.15) 
айдоочусу башы айланып кайсы жакка жана убактысын үнөмдөп 
жардам берүү үчүн пайда болгон, маалымат белгиси.  

5.31."Айланып өтҥҥнҥн схемасы". Кыймыл үчүн убактылуу  
жабык жол участкасын айланып өтүүчү маршрут (866-сүрөт). 

 

 
 

(Автордон: Айланып өтүү башталарда жана алдын ала, 
убактылуу жабылган жол участкасына жетпей: калктуу конушта 50–
100 м, калктуу эмес конушта 150–300 м аралыкта орнотулат.) 

5.32.1-5.32.3 "Айланып өтҥҥ багыты". Кыймыл үчүн убактылуу 
жабык жол участкасын айланып өтүүчү багыт (867-сүрөт). 

 

 

865-сҥрөт. 

866-сҥрөт. 

867-сҥрөт. 
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(Автордон: Айланып өтүү схемасы башталарда жана ошондой 
эле айланып өтүү схемасында көрсөтүлгөн ар бир кесилиштин 
алдында  
орнотулат). 

5.33. "Стоп-сызык". Светофордун (жөнгө салгычтын) тыюу  
салуучу сигналы менен транспорт каражаттары токтой турган жер  

(868, 869-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Жүрүүчү бөлүктүн үстүндө же оң тарабында 
орнотулат.1.12 “Стоп сызык” деген жол чийинин кайталоо үчүн да 
колдонулушу мүмкүн жана стоп-сызык милдеттүү түрдө токтоону 
талап кылбайт, эгер жашыл күйүп же жөнгө салуучу уруксат берип 
жатса. Бирок тыюу салган сигналында транспорт каражаты стоп 
сызыктан ашпай токтосо, кесилиштен солго, оңго бурулгандарга 
кыйынчылык туудурбай жакшы жагдай түзүп берет. Кокустан 
кырсык катталса, стоп сызыктан чыгып турган транспорт каражаты 
күнөлүү деп табылат). 

5.34.1, 5.34.2 "Жолдун башка бөлҥгҥнө өтҥҥнҥ алдын ала 
көрсөткҥч". Бөлүүчү тилкеси бар жолдун участкасы менен кыймыл 
үчүн жабык участканы айланып өтүүнүн багыты же жолдун оң 
бөлүгүнө кайтып келүү үчүн кыймылдын багыты (870, 871-сүрөт).  

 

 

 
 

(Автордон: Убактылуу белги болуп эсептелет. Мисалы: 
Дүйнөлүк спорт чемпионаты, олимпиада учурунда, жол оңдоолордо, 
парадка даярданууда жана башка учурларда ажыратылуучу тилкеси 

868-сҥрөт. 869-сҥрөт. 

870-сҥрөт. 

871-сҥрөт. 
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бар жолдордун ажырымынын өзүндө же жүрүүчү бөлүктүн оң 
тарабында атап өткөн иш-чаралар бүткүчө орнотулат). 

5.35. "Реверсив кыймылы". Бир же бир нече тилке боюнча 

кыймылдын багыты карама-каршы жакка карай өзгөрүшү мүмкүн 

болгон жол участкасынын башталышы (872-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Реверсивдүү кыймыл – жолдун өткөрүмдүүлүгүн  

жогорулатышы үчүн жана кыймылды натыйжалуу башкаруу, 

уюштуруу максатында пайда болгон белги. Белгидеги жебелери өйдө-

ылдый карап турушунун себеби, реверсивдүү светофордун уруксат 

берген сигналына жараша мисалы: кыймыл эртеден түшкө чейин 

реверсивдүү тилке менен транспорт каражаттары түз багытта 

реверсивдүү светофор уруксат берсе, түштөн кечкиге чейин ошол эле 

тилкеден каршы багыт тарапка уруксат берген болот. Ошол себептүү 

белгидеги жебе өйдө-ылдый көрсөтүп түшүндүрүп турат. 

Реверсивдүү кыймыл болгон жол участкасы бүткүчө 1.9 реверсивдүү 

жол чийини менен коштолот. Белги реверсивдүү кыймылдуу 

жолдордун башталышында орнотулат.) 

5.36."Реверсив кыймылынын бҥтҥшҥ" (873-сүрөт).  
 

 
 

5.37."Реверсив кыймылы бар жолго чыгуу" (874-сүрөт). 
 

 

872-сҥрөт. 

873-сҥрөт. 

874-сҥрөт. 
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(Автордон: реверсивдүү кыймылы бар бардык жолдорго чыгууда 

айдоочуга маалымдайт. Айдоочу дароо реверсивдүү тилкеге 

бурулууга болбойт.) 

5.38. "Турак жай зонасы". Турак жай зонасындагы кыймылдын 

тартибин белгилөөчү эрежелердин талабы колдонула турган аймак 

(875-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: турак жай зонасында транспорт каражаттарына 

караганда, жөө адамдар артыкчылык укугуна ээ. Турак жай зонасы 

башталарда орнотулат. Белгиден көп кабаттуу үйдүн сүрөтүн 

байкоого болот. Демек, көп кабаттуу үйлөрдүн короолорундагы жол 

эрежелери жөнүндө белги маалымат берет).  
 

5.39."Турак жай зонасынын бҥтҥшҥ" (876-сүрөт). 
 

 
 

(Автордон: Турак жай зонасынан чыгарда орнотулат). 
 

5.40."Видеоконтроль". Жол белгиси колдонулган зонада же 

болбосо жолдун ушул участогунда автоматтык режимде иштеп 

жаткан фото жана кино тартуу, видео жазып алуу функциялары бар 

атайын техникалык каражаттары же фото жана кино тартуу, видео 

жазуу каражаттары менен администрациялык укук бузуулар 

875-сҥрөт. 

876-сҥрөт. 
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фиксациялана тургандыгы жөнүндө маалымат берет. Белгиге 

"Контроль" деген жазууну киргизүүгө жол берилет. 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 16-январындагы №9 токтомунун 

редакциясына ылайык) (877-сүрөт)  
 

 
 

Маалыматтык – жол көрсөтҥҥ белгилеринин кошумча 

толуктоолору 
Калктуу конуштан тышкары жерде орнотулган 5.20.1, 5.20.2, 

5.21.1 жана 5.21.2 белгилериндеги жашыл же көк фон көрсөтүлгөн 

калктуу конушка же объектке карай кыймыл автомагистраль же 

башка жол боюнча ишке ашырыла тургандыгын билдирет (878-

сүрөт).  
 

 
 

Калктуу конуштан тышкары жерде орнотулган 5.20.1, 5.20.2, 

5.21.1 жана 5.21.2 белгилериндеги жашыл же көк фон аталган калктуу 

конушка же объектке карай кыймыл аталган калктуу конуштан 

чыккандан кийин тийиштүү автомагристраль же башка жол менен 

ишке ашырыла тургандыгын билдирет (879-сүрөт);  
 

 

877-сҥрөт. 

878-сҥрөт. 

879-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/99037?cl=ky-kg
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ал эми ак фон аталган объект ошол калктуу конушта 

жайгашкандыгын билдирет (880-сүрөт). [4]  
 

 
 
Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. “Реверсив кыймылы” деген белгиси кандай жерлерге орнотулушу 

мүмкүн?  

2. Маалымат жол көрсөтүү белгилердин айдоочуларга канчалык 

деңгээлде керек жана мисал келтирип бергиле?  

3. “Тилке боюнча жүрүүнүн багыты” деген белгилер кайсы учурларда  

орнотулат?  

4. Калктуу конушта кандай эрежелерди сактоо керек?  

5. Багыттарды алдын ала көрсөтүүчү белгилер кандай аралыктарда 

орнотулат жана эмне үчүн?  

6. “Төө ашуу” деген жазуусу кайсы белгиге кирет жана бул белгиден 

дагы мисал келтирип бергиле?  

7. Эмне үчүн “Артка бурулуучу жер” деген белгиден солго бурулууга 

тыюу салынган?  

8. Жөө адам өткөөлү кайсы жерлерде орнотулат? 

 

 

Айыптардын таблицасы 
2.5.1-таблица 

 

  

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 
Ким чечим 

чыгарат 

(Б ж К) 

123-1 
б.1 

Жол белгилеринин 

талаптарын аткарбоо 

Ж.Ж. 3000 с. 

Ю.Ж. 3000 с. 
ЖКККББ 

880-сҥрөт. 
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Белгинин колдонулуучу зонасында айдоочуга кандай 

ылдамдык менен жҥрҥҥгө уруксат берилет? 
 

 
1. Айдоочу тандаган ар кандай ылдамдык менен, бирок ЖКЭде 

көрсөткөн ылдамдыктардан ашпай. 

2. 50 км/с чейинки ылдамдыкта. 

3. 50 км/с  жогору ылдамдыкта. 
 

2. Уруксат берилген бардык багыттарын көрсөткҥлө? 
 

 
1. Түз гана. 

2. Түз жана оңго. 

3. Түз, оңго жана солго. 

4. Бардык багыттарга. 
 

3. Бул белги менен белгиленген жолдордо кайсы транспорт  

каражаттарына жҥрҥҥгө болот? 
 

 
1. Бардык транспорт каражаттарына. 

2. Механикалык транспорт каражаттарына гана. 

3. Автомобиль, автобус жана мотоцикл гана. 
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4. Белгилердин ичинен кайсы белги солго бурулууга тыюу 

салбайт? 

 
 

5. Бул жол белгиси эмнени тҥшҥндҥрөт? 
 

 

1. Сунуш кылынган багытынын 

кыймылы. 

2. Бир жактуу кыймылда жүрүүчү 

жолго чыгуу. 

3. Маршруттагы транспорт 

каражаттары үчүн  тилкеси бар 

жолго чыгуу. 

 
6. Кайсы белги жогорудагы белгилердин ичинен 

орнотулгандан баштап,  калктуу конуштардагы  тийиштҥҥ 

эрежелердин кҥчҥнө киришин жана сакталышын талап кылат? 
 

     
7. Кыймылга уруксат берген багыттарын көрсөткҥлө? 

 

                    
 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 

 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

 

1. А, Б, В, Г. 

2. Б, В. 

3. А, В, Г. 

4. А, Б, В. 
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8. Кайсы сҥрөттө туура артка кайрылуусу көрсөтҥлгөн? 
 

 
 

9. Кыймылга уруксат берген багыттарын көрсөткҥлө? 
 

 
 

10. Айдоочу бул учурда эмне кылышы керек? 
 

 
1. Ылдамдыкты өзгөртпөстөн, көңүлдү күчөтүп, жөө адам 

өткөөлүн өтүп кетүү керек. 

2. 30 км/саат ылдамдык менен өткөөлдү өтүп кетүү керек. 

3. Жөө адамдар үчүн коркунуч же тоскоолдук жаратууга 

байланыштуу ылдамдыкты азайтып жана токтоп  берүү керек. 

 

11. Белгилердин ичинен кайсы белги «Тилкелер боюнча 

кыймылдын багыты» деп аталат? 
 

 

1. Солдогу. 

2. Оңдогу. 

3. Экөө тең. 

 

1. А жана В.  

2. А жана Б. 

3. А га гана. 

 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 
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12. Белгилердин ичинен кайсы белги так жөө адам 

өткөөлҥндө орнотулат? 

 

 
13. Транспорт каражатынын кайсы айдоочусу токтоп туруу 

эрежесин бузду? 
 

 
 

1. Жеңил автомобиль. 

2. Жүк ташуучу автомобиль. 

3. Экөөсү тең. 

 

14. Бул белгилер айдоочуга эмнени тҥшҥндҥрөт? 

1. Белги орнотулган жүрүүчү бөлүктү 

бошотууну талап кылат. 

2. Айдоочуга  жолдун башка бөлүгүнө 

өтүүнү алдын ала көрсөтүү жөнүндө 

маалымат берет. 

3. Алдыда жол иштери жүрүп 

жаткандыгы туралуу маалымат. 

 

15. Жҥк ташуучу автомобилге кайсы багыттарга жҥрҥҥгө  

болот? 

 

1. Оңго гана. 

2. Оңго, солго жана артка 

кайрылууга. 

3. Бардык багыттарга. 

4. Солго гана. 

 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 
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16. Белгилердин ичинен кайсы белги бир жактуу кыймылда 

жҥрҥҥчҥ жолдордо орнотулат? 
 

 
17. Сҥрөттҥн төмөнҥндөгҥ көрсөтҥлгөн белгилердин ичинен 

жеңил автомобиль айдоочусун  карап турган белги кайсы? 
 

 

 
18. Кайсы белгиде жол белгилердин ичинен реверсив кыймы-

лы экендигин тҥшҥндҥрөт? 
 

 

 
19. Белги эмне жөнҥндө маалымат берип жатат? 
 

 

1. Алдыдагы сол бурулушка 

жакындап келе жаткандыгын. 

2. Өрүүгө чыгуудагы кошумча 

тилекенин же күүлөнүү  

тилкенин бүтүшүнө. 

3. Тилкелер боюнча 

кыймылдын багыттарын. 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 
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6. СЕРВИС БЕЛГИЛЕРИ 

Сервис белгилери тийиштүү объектилердин жайгашуусу 

жөнүндө маалымдайт. 

(Автордон: “Сервис” деген сөз англис тилинен келген “Service” – 

тейлөө деп которулат. Сервис белгилери объектилердин алдында 

жана ошондой эле алдын ала объектиге чейинки аралыкты көрсөтүү 

менен орнотулат. Калктуу эмес конуштарында 200–400 м жетпей 

орнотулат. Эгер объектилер жолго алыс жайгашкан болсо, анда 

объектке жакын-кы бурулуш жерлеринде оң тарапка транспорт 

каражаттарына жакшы көрүнгөндөй кылып, ал эми белгинин өзүнүн 

ылдыйкы бөлүгүндө багыттын жана объектке чейинки аралыкты 

көрсөтүү менен орнотулат. Сервис белгилери орнотулбай калышы да 

мүмкүн, эгер жолго жакын болуп, сырткы белгилери менен, ал 

объекттин функционалдык милдеттерин белгисиз эле маңызын ачып 

билдирип жатса). 

 

6.1."Медициналык алгачкы жардам пункту" (881-сүрөт). 
 

 
 

(Автордон: Жолдо оорулууга же жол кырсыгынан денесине 

жаракат алган адамга медициналык биринчи тез жардам бере турган 

мекеменин жайгашкан жерин маалымдайт. Мындай мекемелерге 

фельдшердик акушердик пунктар же хирургия бөлүмү жок 

участоктогу ооруканалар кирет. Эң эле жакынкы оорукана алыс 

жайгашкандыктан, бирок эл көп топтолгон жерлерде сөзсүз 

медициналык алгачкы жардам пункттун кездештирүүгө болот). 

881-сҥрөт. 
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6.2."Оорукана" (882-сүрөт). 

 

 
 

(Автордон: Жол транспорт кырсыгынан жабыр тарткандарга 

квалификациялуу медициналык жардам көрсөтүлүүчү мекеме 

жайгашкан жерин маалымдайт. Бул дарылоочу жайларда реанимация 

жана хирургия бөлүмдөрү бар.) 

 

6.3."Автомай куюу станциясы" (883-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Күйүүчү май куюп тейлеп берүүчү станциянын 

жайгашкан жерин маалымдайт. Өзүнчө тактада майлардын тийиштүү 

түрлөрү көрсөтүлөт. Мисалы күйүүчү майдын  АИ-95  эмнени 

түшүндүрөт? Чечмелениши мындай: А – автомобилдик, И – 

изилденген, 95% углеводород дегенди билдирет). 

882-сҥрөт. 

883-сҥрөт. 
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6.4."Автомобилдерди техникалык жактан тейлөө" (884-сүрөт). 

 

 
 

(Автордон: Механикалык транспорт каражаттарын тейлей турган 

техникалык тейлөө пункту же станциясы жайгашкан жерин 

маалымдайт. Эгер транспорт каражатын өз алдынча оңдой 

алалбасаңыздар же убакыт жок болуп бошобосоңуздар, анда бул 

сервиске кайрылсаңыздар туура болот.  Транспорт каражатын 

капиталдык тейлөөгө жеткирбеш үчүн, өз убагында техникалык 

тейлөө пунктарына алып барып көрсөтүү керек). 

 

6.5."Автомобилдерди жуучу жай" (885-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Автомобилдерди жуучу пункт жайгашкан жерин 

маалымдайт. Ар бир айдоочу өзүнүн транспорт каражатын милдеттүү 

түрдө жууганды билиши керек. Эгер жууганга убакыт жок болсо, 

884-сҥрөт. 

885-сҥрөт. 
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анда бул жуучу жайларга кайрылсаңыздар тез арада  жууп, 

профессионалдуу тазалап тейлеп беришет). 

6.6."Телефон" (886-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Жолдо же жолго жакын жерде коомдук колдонуу 

телефону же атайын телефон чалуучу жай жайгашкандыгын 

маалымдайт. Бардык станционардык жана уюлдук телефондордон 

101, 102, 103 номерлерине чалуулар акысыз). 

 

6.7."Тамактануучу жай" (887-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Жолдо коомдук тамактануучу пунктарынын 

жайгашкан жерин маалымдайт. Аларга чайхана, ашкана, кафе, 

ресторан кирет. Ал тамактануучу жайларда тамак берип тейлеп 

беришет.)   

6.8."Ичилҥҥчҥ суу" (888-сүрөт).  
 

 

886-сҥрөт. 

887-сҥрөт. 

888-сҥрөт. 
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(Автордон: Жолдун жээгинде кудук же жолдон алыс эмес жерде 

булак суусу жайгашкан жерин маалымдайт. Айдоочулардын 

суусундугу кансын деп жолдун боюна атайын суу чыгарып коюлган 

жерди маалымдайт.) 
 

6.9."Мейманкана же мотель" (889-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Ар кандай шарттары бар мейманкана же мотель 

жайгашкан жерин маалымдайт. Мейманкана  ̶  бул калктуу 

конуштарда, өзгөчө шаарларда кездешүүчү 50дөн көп адамга бөлмө 

берүү менен тейлеген көп кабаттуу имарат. Ал эми мотель – 

автотуристтер үчүн калктуу конуштан тышкары жерлердеги жолдун 

боюнда атайын транспорт каражаттарына токтоп туруучу жайы бар 

жана 30 адамга чейин бөлмө берүү менен тейлеген бир же эки 

кабаттуу имарат).  
6.10."Кемпинг" (890-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Автотуристтердин лагери жайгашкан жерин 
маалымдайт. “Кемпинг” деген сөз англис сөзүнөн келип, “Сamping – 
лагердешүү” дегенди түшүндүрөт. Ал жерде автотуристердин 

889-сҥрөт. 

890-сҥрөт. 
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транспорт каражаттары токтоп туруучу аянтчасы жана чатыр тигип 
түнөөгө бардык шарттары бар жай). 

 

6.11."Эс алуучу жай" (891-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Жолдун боюнда атайын кыска мөөнөткө эс алуучу 
аянтча жайгашкан жерин маалымдайт. Ал жерлер көбүнчө ажайып 
кооз ачык жерлер тандалып, транспорт каражаттары үчүн токтоп 
туруучу аянтча, отургучтар, таштанды челектер жана автомобилдерди 
кароочу жай менен камсыздалат). 

 
6.12."МАИнин посту" (892-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Күнү-түнү турган ЖКККББнын кызматкерлеринин 

посту жайгашкан жерин маалымдайт.) [4] 
 

Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. Сервис белгилериндеги белгинин төмөнкү калың көк жээгинде 

эмнелер көрсөтүлүшү мүмкүн?  

2. Сервис белгилери кайсы жерлерге орнотулат жана эмне үчүн керек?  

3. 6.1 жана 6.2 белгилеринин окшоштугу жана айырмасын талдап 

бергиле?  

4. Тийиштүү объектилердин жайгашуусу жөнүндөгү маалыматты 

билдирген сервис белгилери, кайсы учурда коюлбайт?  

891-сҥрөт. 

892-сҥрөт. 
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Көрсөтҥлгөн белгилердин ичинен кайсы белги сервис 

тобундагы белгилерге кирбейт? 
 

 
 

2. Көрсөтҥлгөн белгилердин ичинен кайсы белги мейманкана 

же мотель жайгашкан жерин маалымдайт? 
 

 
 

3. Көрсөтҥлгөн белгилердин ичинен кайсы белги оорукана 

жайгашкан жерин маалымдайт? 
 

 
 

4. Көрсөтҥлгөн жол белгиси эмненин жайгашкан жерин 

маалымдайт? 

                                 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 

 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

 

1. Туристтик базанын. 

2. Эс алуучу үйлөрдүн. 

3. Эс алуучу жайдын. 
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7. КОШУМЧА МААЛЫМАТТАРДЫН БЕЛГИСИ  

(ТАБЛИЧКАЛАР) 

Кошумча маалыматтардын белгиси (табличкалар) белгилердин 

колдонулушун тактайт же чектейт. 

7.1.1."Объектке чейинки аралык". Белгиден коркунучтуу 

участоктун башталышына чектөө киргизилген жерге же кыймыл 

боюнча алды жакта турган белгилүү объектке чейинки аралыкты 

көрсөтөт (893, 894, 895, 896-сүрөт).  
 

 

 

 

893-сҥрөт. 

894-сҥрөт. 

895-сҥрөт. 

896-сҥрөт. 
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7.1.2."Объектке чейинки аралык". Эгерде кесилиштин ал-

дында 2.5 белгиси орнотулган болсо, ал 2.4 белгисинен кесилишке 

чейинки аралыкты көрсөтөт (897, 898-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Бул табличка бир гана ушундай учурда колдонулат.) 

7.1.3, 7.1.4."Объектке чейинки аралык". Жолдон обочо турган 

объектке чейинки аралыкты көрсөтөт (899, 900-сүрөт).  
 

 
 

7.2.1."Колдонуу зонасы". Эскертүүчү белгилер менен 

көрсөтүлгөн жолдун коркунучтуу участкасынын аралыгын (901-

сүрөт).   
 

 

897-сҥрөт. 

898-сҥрөт. 

899-сҥрөт. 

900-сҥрөт. 

901-сҥрөт. 
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же тыюу салуучу жана маалыматтык көрсөткүч белгилер 

колдонуучу зонаны көрсөтөт (902-сүрөт).  
 

 
 

7.2.2-7.2.6."Колдонуу зонасы" (903-сүрөт).  
 

 
 

7.2.2 белгиси 3.27 - 3.30  тыюу салуучу 

белгилери колдонулуучу зонаны көрсөтөт (904, 905-сүрөт);  
 

 

 

902-сҥрөт. 

903-сҥрөт. 

904-сҥрөт. 

905-сҥрөт. 
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7.2.3 белгиси 3.27-3.30 белгилери 

колдонулган зонанын бүтүшүн көрсөтөт (906-сүрөт);  
 

 
  

7.2.4 белгиси айдоочуларга алар 3.27-3.30  

белгилери колдонулган зонада тургандыгын маалымдайт (907, 908-

сүрөт);  
 

 

 

 
7.2.5, 7.2.6 белгилери аянттын, үйдүн маңдайкы бетинин бир та-

рабын бойлой токтоо же токтоп туруу тыюу салынганда 3.27-3.30 

906-сҥрөт. 

907-сҥрөт. 

908-сҥрөт. 
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 белгилери колдонулган зонаны жана 

багытты көрсөтөт (909, 910-сүрөт).  
 

 

 
 

7.3.1-7.3.3."Колдонуу багыттары". Кесилиштин алдында 

орнотулган белгилердин колдонулушунун багытын же түздөн-түз 

жолго жамаатташ турган көрсөтүлгөн объектиге карай кыймылдын 

багытын көрсөтөт (911, 912-сүрөт).  
 

 
 

 

909-сҥрөт. 

910-сҥрөт. 

911-сҥрөт. 
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7.4.1–7.4.8. "Транспорт каражаттарынын тҥрлөрҥ" Белгинин 

колдонулушу жайыла турган транспорт каражаттарынын түрлөрүн 

көрсөтөт.  

 
 

7.4.1 табличкасы жүк ташуучу, анын ичинде чиркегичи бар, 

уруксат берилген максималдуу массасы 3,5 тоннадан ашык 

автомобилдерге (913-сүрөт), 7.4.2. табличкасы (914-сүрөт); 
 

 
 

 

912-сҥрөт. 

913-сҥрөт. 

914-сҥрөт. 
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7.4.3 табличкасы – жеңил автомобилдерге, ошондой эле уруксат 

берилген максималдуу массасы 3,5 тоннага чейинки жүк ташуучу  

автомобилдерге (915-сүрөт), 7.4.4. табличкасы (916-сүрөт); 
 

 

 
 

(Автордон: Салондо жалпы жүргүнчүлөрдүн саны 8 кишиден 

ашкан автобустун бардык түрүнө уруксат.) 

7.4.5. табличкасы (917-сүрөт);  
 

 
 

(Автордон: Өзү жүрүүчү машиналар жана механизмдерге да 

тиешелүү.) 

7.4.6. табличкасы (918-сүрөт);  
 

 

915-сҥрөт. 

916-сҥрөт. 

917-сҥрөт. 

918-сҥрөт. 
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7.4.7. табличкасы (919-сүрөт);  
 

 
 

7.4.8 табличкасы "Коркунучтуу жүк" белгиси коюлган транспорт 

каражаттарына белгини колдонууну жайылтат (920-сүрөт). 
 

 
 

7.5.1."Ишемби, жекшемби жана майрам кҥндөр" (921-сүрөт), 

7.5.2 "Жумушчу кҥндөр" (922-сүрөт),  
 

 

 

919-сҥрөт. 

920-сҥрөт. 

921-сҥрөт. 

922-сҥрөт. 
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 7.5.3 "Жуманын кҥндөрҥ". Белги колдонула турган жуманын 

күндөрүн көрсөтөт (923-сүрөт).  
 

 
 

7.5.4."Колдонуу убактысы". Сутка ичинде белги колдонула 

турган убакытты көрсөтөт (924-сүрөт).  
 

 
 

7.5.5-7.5.7."Колдонуу убактысы". Белги колдонула турган 

жуманын күндөрүн жана сутканын убактысын көрсөтөт (925, 926, 

927-сүрөт).  

 

 

923-сҥрөт. 

924-сҥрөт. 

925-сҥрөт. 

926-сҥрөт. 



483 

 

 
 

7.6.1-7.6.9."Транспорт каражатын токтоп туруучу жайга 

коюунун ыкмасы".  
 

 
 

7.6.1 белгиси бардык транспорт каражаттары тротуарды бойлой 

кеткен жолго токтотулууга тийиш экендигин көрсөтөт (928-сүрөт); 
 

 
 

(Автордон: Белгиде бардык транспорт каражаттарына токтоп  

турууга болот. Себеби бардык транспорт каражаттарынын туурасы 

бирдей, болжол менен 2 м.) 

7.6.2-7.6.9 белгилери жеңил автомобилдерди жана мотоциклдер-

ди тротуардын жанындагы токтоп туруучу жайга коюунун ыкмасын 

көрсөтөт (929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936-сүрөт). 
 

 

927-сҥрөт. 

928-сҥрөт. 

929-сҥрөт. 
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930-сҥрөт. 

931-сҥрөт. 

932-сҥрөт. 

933-сҥрөт. 

934-сҥрөт. 

935-сҥрөт. 
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(Автордон: Эмне үчүн 7.6.2-7.6.9 белгилери жеңил 

автомобилдерге жана мотоциклдерге гана тиешелүү? Себеби башка 

транспорт каражаттары, мисалы: жүк ташуучу автомобиль 7.6.4 

табличкадагы сүрөтүндөгүдөй кылып токтоп турса, жолду тосуп 

калышы мүмкүн (937-сүрөт).  

 
 

Бул табличкалар жүрүүчү бөлүктү максималдуу пайдалануунун 

максатында тротуарга чыгып токтоп туруу. Ошондой эле жөө 

адамдарга тоскоолдук жаратпагандай кылып, ыңгайына карап 

табличкаларда токтоп туруучу жайга коюунун ыкмаларынын көптүгү 

ушинтип пайда болгон.) 

7.7. "Кыймылдаткычы иштебей тургандагы токтоп туруучу 

жай" (938-сүрөт). 

5.15 белгиси көрсөтүлгөн токтоп туруучу жайга кыймылдаткычы 

иштебей турган транспорт каражаттарын токтотууга гана уруксат  

бериле тургандыгын көрсөтөт.  
 

 
 

(Автордон: Кыймылдаткычты иштетип 5 мүнөткө чейин гана 

уруксат. Себеби транспорт каражатынан чыккан түтүн айлана чөйрө- 

нүн абасын булгабоо максатында пайда болгон табличка. Шаардын 

936-сҥрөт. 

937-сҥрөт. 

938-сҥрөт. 



486 

 

жыш отурукташкан жерлеринин, эс алуучу жайлардын, соода 

борборлорунун, мейманканалардын, ооруканалардын жана башка 

жерлердин токтоп туруучу жайларында колдонулат.) 

7.8."Акы төлөнҥҥчҥ кызматтар". Бул жерде кызматтар 

накталай акы төлөө менен гана көрсөтүлө тургандыгын көрсөтөт 

(939-сүрөт). 
 

 
 

(Автордон: Сүрөтүндө тартылган 10,15,20 сандары бул 

тыйындарды билдирет. 10 тыйын, 15 тыйын, 20 тыйын. Мисалы: Акы  

төлөнүүчү автомагистраль, токтоп туруучу жер жана башкалар.)  

(940-сүрөт) 

 
 

7.9."Токтоп туруунун узактыгын чектөө". 5.15 белгиси менен 

көрсөтүлгөн токтоп туруучу жайда транспорт каражаттарынын 

турушунун максималдуу узактыгын көрсөтөт (941-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Көбүнчө шаарларда токтоп туруу үчүн жердин 

жетишсиздигинен же көпкө токтоп туруунун кажети жок 

учурларында колдонулат. Бул жерде атайын убакытты көзөмөлдөгөн 

939-сҥрөт. 

940-сҥрөт. 

941-сҥрөт. 
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адам же техникалык каражат болот. Белгиленген убакытка чейин 

бекер. Ал эми ашкан убакыт үчүн акы төлөнөт.) 

7.10."Автомобилдерди кароочу жай". 5.15 же 6.11 белгилери 

менен көрсөтүлгөн аянттарда эстакада же кароочу чуңкур бар 

экендигин көрсөтөт (942-сүрөт).  
 

 
 

7.11."Уруксат берилген максималдуу массага чек коюу". Бул 

белгинин колдонулушу уруксат берилген максималдуу массасы 

табличкада көрсөтүлгөндөн ашпаган транспорт каражаттарына гана  

жайылтыларын көрсөтөт (943-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Кээ бир милдеттендирүүчү жана тыюу салуучу 

белгилер менен биргеликте колдонулат. “Жүк ташуучу автомобилдин 

кыймылына тыюу салынат” деген белгини кайталап жатпайбы деген 

суроо туулушу мүмкүн. Мисалы “Жүк ташуучу автомобилдин 

кыймылына тыюу салынат” деген белгинин ичинде 15 т деп жазылып 

турсун дейли. Эгер транспорт каражатынын айдоочусу ылдам жүрүп 

бара жатса, жакындап калганда гана белгидеги санды көрүшү  

мүмкүн. Ал эми ошол эле “Жүк ташуучу автомобилдин кыймылына 

тыюу салынат” деген белгиси 7.11. табличка менен чогуу көрсөтүлсө, 

анда айдоочу алыстан эле жакшы көрөт. Ушундай учурлар үчүн  

айдоочу ылдам бара жатып, алыстан эле көрсүн деп пайда болгон 

табличка). 

7.12."Коркунучтуу жол чети". Ремонт иштери жүргүзүлүп 

жаткандыгына байланыштуу жолдун четине чыгуу коркунучтуу 

экендигин эскертет. Буга 1.23 белгиси колдонулат (944-сүрөт). 

942-сҥрөт. 

943-сҥрөт. 
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7.13."Башкы жолдун багыты". Кесилиште башкы жолдун 

багытын көрсөтөт (945, 946-сүрөт).  
 

 

 
 

(Автордон: табличкадагы калың чийин негизги жол болуп 
эсептелет. Эреже боюнча да жана логикага таянсак негизги жолду 
транспорт агымы көбүрөөк өткөн көчөлөргө берилет. Ал эми кесип 
өткөн жолу транспорт каражаттары салыштырмалуу аз өткөн көчөгө 
экинчи даражадагы жол берилет. Кесилиштерден негизги жол бардык 
учурларда түз боло бербейт. Алар салынып калган  имараттарга, 
үйлөргө, жол курулмаларга, кызыктырган объектилерге жана башка 
себептерге жараша болушу мүмкүн.) 

7.14."Кыймыл тилкеси". Белги же светофор колдонула турган 
кыймылдын тилкесин көрсөтөт (947-сүрөт).  

 

 
 

945-сҥрөт. 

946-сҥрөт. 

947-сҥрөт. 

944-сҥрөт. 
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7.15."Азиз жөө жҥрҥҥчҥлөр" Бул жөө жүрүүчүлөр өткөөлүнөн 
азиз адамдар пайдалана ала тургандыгын көрсөтөт. Буга 1.27, 5.16.1, 
5.16.2 белгилери жана светофор колдонулат (948, 949-сүрөт). 

 

 

 
 

7.16."Нымдуу жол". Бул белги жолдун жүрүүчү бөлүгү нымдуу 

болгон мезгилде колдонулат (950-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: 60 км/саат менен айдап бара жаткан жеңил 

автомобилдин айдоочусу жол эрежесин бузган жок. Себеби күн 

тийип турат, асфальт кургак, балдар көпөлөк кармап жүрүшөт.) 

7.17."Майыптар". 5.15 белгиси "Майып" белгиси орнотулган 

мотоколяскаларга жана автомобилдерге гана жайылтылат (951-

сүрөт). 
 

 

948-сҥрөт. 

949-сҥрөт. 

950-сҥрөт. 

951-сҥрөт. 
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7.18."Майыптардан башкалар". Бул белги "Майып" белгиси 

орнотулган мотоколяскалар менен автомобилдерден башкаларга 

жайылтылбайт (952-сүрөт).  
 

 
 

(Автордон: Башкача айтканда тыюу салуучу белги менен 

табличкадагы тыюу салуучу кызыл сызыгы бири-бирин жоюп, бир 

гана майып айдоочуларга бурулуу укугу бардай болуп калат.) 

7.19."Коркунучтуу жҥктҥн классы". 19433-88 ГОСТу боюнча 

коркунучтуу жүктөрдүн классынын (класстарынын) номерин 

көрсөтөт (953-сүрөт).  

 
 

7.20."Видеоконтроль". Жол белгиси колдонулган зонада же 

болбосо жолдун ушул участогунда автоматтык режимде иштеп 

жаткан фото жана кино тартуу, видео жазып алуу функциялары бар 

атайын техникалык каражаттары же фото жана кино тартуу, видео 

жазуу каражаттары менен администрациялык укук бузуулар 

фиксациялана тургандыгы жөнүндө маалымат берет (954-сүрөт). 
 

 

952-сҥрөт. 

953-сҥрөт. 

954-сҥрөт. 
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7.21."Эвакуатор". Эрежелердин талаптары бузулгандыгы үчүн 

транспорт каражатын мажбурлап эвакуациялоо колдонула 

тургандыгын маалымдайт. 3.27-3.30, 5.12-5.14 белгилери менен 

колдонулат (955-сүрөт).  

 
(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 16-январындагы № 9 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

 (Автордон: 1968-жылкы “Жол белгилери жана сигналдар” деген 

Веналык Эл аралык конвенцияга ылайык тиешелүү катеориядагы жол 

катышуучуларына уруксат берүү максатында жана табличкага ошол 

өлкөнүн тилинде жазылууга жол берген табличкалардын дагы бир 

түрү бар ал “башка” деген сөзүнөн турган жазуусу бар табличкасы 

(956-сүрөт).  
 

 
 

Табличкалар түздөн-түз белгинин алдына орнотулат. Белги 

жолдун жүрүүчү бөлүгүнүн үстүнө, жол четине же тротуарга 

орнотулганда 7.2.2-7.2.4, 7.13 белгилери белгинин каптал жагына 

жайгаштырылат (957-сүрөт). 

 

955-сҥрөт. 

956-сҥрөт. 

957-сҥрөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/99037?cl=ky-kg
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Убактылуу жол белгилери (көчүрмө белгилер) менен стацио- 

нардык белгилердин маанилери бири-бирине карама-каршы келген  

учурда айдоочулар убактылуу белгилерди колдонууга тийиш  

(958-сүрөт). [4] 

 
Айыптардын таблицасы 

2.7.1-таблица   

 
 

Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. Кошумча маалымат белгилери айдоочуга кантип жардам берет? 

Мисал келтиргиле.  

2. Объектке чейинки аралык деген табличкалар менен тыюу салуучу 

тобундагы белгилери менен чогуу колдонсо, экөө бирге эмнени 

түшүндүрөт?  

3. Кыймылдаткычы иштебей тургандагы токтоп туруучу жай деген 

табличкасы кандай жерлерде колдонулат?  

4. 7.2.1 табличкасы жана эскертүүчү тобундагы белгилери менен чогуу 

колдонулса, экөө биргеликте эмнени түшүндүрөт?   

5. “Кыймыл тилкеси” деген белгиси менен мисал келтирип бергиле?  

6. Токтоп туруучу жер 5.15 белгиси менен колдонуу убактысы деген 

табличкалар менен чогуу колдонулса, мааниси канчалык өзгөрөт?  

7. “Транспорт каражатын токтоп туруучу жайга коюунун ыкмасы” 

деген табличкалар эмне максат менен пайда болгон жана эмне үчүн 

жеңил автомобиль менен мотоциклдерге  гана тиешелүү?  

8. Транспорт каражатынын түрлөрү 7.4.3 табличкасы 3.27 “Токтоого 

тыюу салынат” деген белги менен биргеликте колдонулса, жүк 

ташуучу автомобилдерге токтоого болобу?  

  

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 
Ким чечим 

чыгарат 

(Б ж К) 
123-1 

б.1 
Жол белгилеринин 
талаптарын аткарбоо 

Ж.Ж. 3000 с. 
Ю.Ж. 3000 с. 

ЖКККББ 

958-сҥрөт. 
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Кимиси жол берҥҥгө милдеттҥҥ? 
 

 
1. Мотоциклдин айдоочусу. 

2. Автомобилдин айдоочусу. 

3. Экөө чогуу бир маалда жүрүшөт. 

 

2. Кайсы транспорт каражаттарына токтоп турууга уруксат? 
 

 
1. Мотоциклдерге. 

2. Жалпы салмагы 3,5 т дан жогору болгон жүк ташуучу 

автомобилдерге. 

3. Жеңил автомобилдерге. 

4. Жеңил автомобилдерге жана мотоциклдерге. 

5. Бардык транспорт каражаттарына. 

 

3. Жебе көрсөтҥлгөн багыт боюнча бурулууга уруксатпы? 
 

 
1. Маршруттук транспорт каражаттарына гана уруксат. 

2. Бардыгына уруксат. 

3. Уруксат эмес. 
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4. Кайсы багыттарга мотоциклге жҥрҥҥгө болот? 
 

 
1. Бардык багыттарга. 

2. А жана Б. 

3. В. 

4. А жана В. 

 

5. Кайсы табличка тротуардын жанындагы токтоп туруучу 

жайга коюунун ыкмасын көрсөтөт? 
 

 
1. Биринчи, экинчи жана үчүнчү. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү жана бешинчи. 

5. Бешинчи. 

 

6. Кимиси транспорт каражатын токтоп туруучу жайга туура 

токтоткон? 

 
1. Жүк ташуучу автомобилдин айдоочусу. 

2. Жеңил автомобилдин айдоочусу. 

3. Мотоциклдин айдоочусу. 
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7. Автобуска кайсы багытта жҥрҥҥгө уруксат? 
 

 
1. Солго.  

2. Түз. 

3. Оңго. 

4. Бардык багыттарга. 

 

8. Бул табличкалар кайсы жол белгилери менен чогуу орно- 

тулат? 

 
1. Тыюу салуучу белгилери менен. 

2. Милдеттендирүүчү белгилери менен. 

3. Маалымат-көрсөтүүчү белгилери менен. 

4. Токтоого жана токтоп турууга тыюу салуучу белгилери менен. 

5. Сервис белгилери менен. 

 

9. Белгинин астындагы табличка эмнени көрсөтҥп турат? 
 

 
1. Артка кайрылуу зонасынын созулушу. 

2. Белгиден баштап артка кайрыла турган жерге чейинки аралык. 

3. Кесилишке чейинки аралык. 
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10. Белгинин астындагы табличка эмнени тҥшҥндҥрөт? 
 

 
1. Транспорт каражаттарын токтоп турууга тыюу салган  кыймыл 

тилкесин. 

2. Белгинин таасири жолдун бир жак тарабына гана тиешелүү 

экендигин. 

3. Айдоочуларга белгинин колдонулуучу зонасында экендигин 

маалымдайт. 
 

11. Белгинин астындагы табличка эмнени көрсөтҥп турат? 
 

 
1. «Майып» деген таануу белгиси бар автомобилдерге токтоого 

болбойт. 

2. Белгинин таасири «Майып» деген таануу белгиси бар 

автомобилдер жана мотоколяскаларга гана жайылтылат. 
 

12. Белгинин астындагы табличка эмнени тҥшҥндҥрөт? 
 

 
1. Транспорт каражаттарын токтоого жана токтоп турууга тыюу 

салган  кыймыл тилкесин. 

2. Кыймылды көздөй белгинин колдонулуучу зонасынын  

багытын.  

3. Белгинин колдонулуучу зонасынын бүтүшүн. 
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13. Автомобилдердин ичинен кайсы автомобиль токтоп 

туруу-чу жайда туура токтоп турат? 
 

 
 

14. Кайсы багытта кыймылга тыюу салат? 
 

 
1. Солго жана оңго. 

2. Түз жана артка кайрылууга. 

3. Бардык багыттарга. 

 

15. Жогоруда көрсөтҥлгөн белгилеринин ичинен кайсы белги 

«Азиз жөө адам» деген табличкасы  менен чогуу колдонулат? 
 

 
1. 1,4,5  белгилери менен. 

2. 2,3,4  белгилери менен. 

3. 1,2,3  белгилери менен. 

4. 1,3 белгилери менен. 

1. 1 жана 2. 

2. 1 жана 3. 

3. 1 гана. 

4. 3 гана. 

 



498 

 

16. Кайсы белги колдонуу багытын көрсөтөт? 
 

 
 

17. Транспорт каражаттын кайсы айдоочусу жол берҥҥгө 

милдеттҥҥ? 

 
1. Автомобилдин айдоочусу. 

2. Велосипедчен. 

 

18. Белгинин астындагы табличка эмнени тҥшҥндҥрөт? 
 

 
 

1. «Майып» деген таануу белгиси бар автомобилдерге токтоп 

турууга тыюу салат. 

2. Белгинин күчү «Майып» деген таануу белгиси бар 

автомобилдерге жайылтылбайт. 

  

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 
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19. Бул белгилер айдоочуга эмнени тҥшҥндҥрҥп жатат? 
 

 
 

1. Белгинин күчү 800 м аралыкка созулушун.  

2. Жолдун 800 м аралыгын өтө жай ылдамдык менен жүрүү. 

3. Эгерде автомобилдин массасы белгиде көрсөтүлгөн ок темирге 

күч келтирүү  чегинен жогору болсо, жол участкасын башка 

маршрут менен айланып өтүү жана ок темирге чек коюу 

зонасы башталарына 800 м калганын. 

 
20. Табличкалардан токтоого жана токтоп турууга тыюу 

салган белгилеринин багытын жана колдонулуучу зонасын 

кайсы табличка көрсөтөт? 
 

 

 
21. Микроавтобустун айдоочусуна сҥрөттө көрсөтҥлгөн 

багыттарынын ичинен кайсы багытына жҥрҥҥгө болот? 
 

 
 

1. Каалаган багытына. 

2. Б багытына гана. 

3. А багытына гана. 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 
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22. Белги колдонулуучу  зонасында жҥк ташуучу автомобилге 

эмне кылууга уруксат берилет? 
 

 
1. Токтоого. 

2. Токтоп турууга. 

3. Жүгүнүн документтерин жол-жоболоштурууга. 

 

23. Белгинин астындагы табличка эмнени көрсөтҥп жатат? 
 

 
1. Белгиден башталып биринчи бурулушка чейинки аралыкты. 

2. Биринчи бурулуштан баштап, экинчи бурулушка чейинки 

аралыкты. 

3. Коркунуч бурулуштарынан  турган жол участкасынын 

созулушун  көрсөтөт. 

 

24. Сҥрөттөгҥ айдоочулардын аракети Эрежеге карама-

каршы келип жатабы? 

 
1. Баары карама-каршы келет. 

2. Велосипедченге гана. 

3. Мотоцикл айдоочусуна гана. 
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2-тиркеме 

ЖОЛ ЧИЙИНДЕРИ  

ГОРИЗОНТАЛДЫК ЧИЙИНДЕР 
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ВЕРТИКАЛДЫК ЧИЙИНДЕР 
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1. ГОРИЗОНТАЛДЫК ЧИЙИНДЕР 

Горизонталдык чийиндер (жолдун жүрүүчү бөлүгүндөгү 

сызыктар, жебелер, жазуулар жана башка белгилер) кыймылдын 

белгилүү режимин жана тартибин белгилейт. 

Горизонталдык чийиндер сары түстөгү 1.4, 1.10 жана 1,17 

сызыктардан тышкары ак түстө болот (959-сүрөт).  
 

 

 
Горизонталдык чийиндер: 

1.1. Үзгүлтүксүз сызык (960-сүрөт):  
 

 
 

– карама-каршы багыттагы транспорттун агымын бөлүп турат жана 

жолдун кооптуу жерлериндеги кыймылдын тилкесинин чектерин 

көрсөтөт; кирүүгө тыюу салынган жүрүүчү бөлүктүн чек арасын 

көрсөтөт; транспорт каражаттарынын токтоп туруучу жерлеринин чек 

959-сҥрөт. 

960-сҥрөт. 
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арасын жана автомагистралга кирбеген жолдордун жүрүүчү 

бөлүгүнүн четтерин көрсөтөт (961, 962-сүрөт).  
 

 

 
 

1.2. Үзгүлтүксүз жазы сызык (963-сүрөт) – автомагистралда  

жүрүүчү бөлүктүн жээгин көрсөтөт (964-сүрөт).  
 

 

 
 

1.3. Үзгүлтүксүз кош сызык (965-сүрөт)  
 

 

961-сҥрөт. 

962-сҥрөт. 

963-сҥрөт. 

964-сҥрөт. 

965-сҥрөт. 
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– төрт жана андан ашык тилкеси бар жолдогу карама-каршы  

багыттагы транспорт агымдарын бөлөт (966-сүрөт).  
 

 
 

1.4. Үзгүлтүксүз сары сызык (967-сүрөт) – токтоп турууга тыюу 

салынган жерлерди көрсөтөт. Бул белги өз алдынча же 3.27 белгиси 

менен бирдикте колдонулат жана жүрүүчү бөлүктүн четине же 

бордюрдун үстүнө сызылат (968-сүрөт).  
 

 

 
 

1.5. Аралыктары алыс болгон үзүк сызык (969-сүрөт),  
 

 

966-сҥрөт. 

967-сҥрөт. 

958-сҥрөт. 

969-сҥрөт. 
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– эки же үч тилкеси бар жолдордогу карама-каршы багыттагы 

транспорт агымын бөлөт; эки же андан ашык тилке болгондо бир 

багытта жүрүүгө арналган кыймылдын тилкесинин чек арасын 

көрсөтөт (970, 971-сүрөт).  
 

 

 

 
1.6. Жакындоо сызыгы – узун үзүк сызык, анын узундугу 

алардын ортосундагы аралыктан үч эсеге ашык болот (972-сүрөт) –1.1 

же 1.11 чийинине жакындап келүү жөнүндө эскертет, ал карама-

каршы же бир багыттагы транспорт агымын бөлөт (973-сүрөт);  
 

 

 
  

970-сҥрөт. 

971-сҥрөт. 

972-сҥрөт. 

973-сҥрөт. 
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1.7. Кыска штрихтерден жана аралыктары бирдей болгон кыска 

үзүк сызык (974-сүрөт) – кесилиштин чегинде кыймылдын тилкесин 

билдирет (975-сүрөт).  
 

 

 
 

1.8. Жазы кыска үзүк сызык (976-сүрөт) – күүлөнүү же токтоо 

тилкеси менен өтүүчү бөлүктөгү негизги тилкенин ортосундагы чек 

араны (кесилиште, ар кандай деңгээлдеги жолдордун кайчылашында, 

автобус аялдамасынын зонасында ж. б.) көрсөтөт (977, 978-сүрөт).  
 

 

 

974-сҥрөт. 

975-сҥрөт. 

976-сҥрөт. 

977-сҥрөт. 
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1.9. Үзүк кош сызык (979-сүрөт) – реверсивдүү жөнгө салуу ишке 

ашырылган кыймыл тилкесинин чек арасын көрсөтөт; реверсивдүү 

жөнгө салуу ишке ашырылган карама-каршы багыттагы (реверсив- 

дүү светофор өчүрүлгөн жолдордо) транспорт агымын бөлүштүрөт  

(980-сүрөт).  

 

 
 

1.10. Үзүк сары сызык (981-сүрөт), 
 

 

978-сҥрөт. 

979-сҥрөт. 

980-сҥрөт. 

981-сҥрөт. 
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– токтоп турууга тыюу салынган жерди көрсөтөт. Бул белги өз  

алдынча же 3.28 белгиси менен бирдикте колдонулат жана жүрүүчү 

бөлүктүн четине же бордюрдун үстүнө сызылат (982-сүрөт). 
 

 
 

1.11. Бирөөсү үзүк кош сызык (983-сүрөт) – бир тилкеден кайра 

тизилүүгө уруксат берилген жол участкаларында карама-каршы же 

бир багыттагы транспорт агымын бөлүштүрөт; кайра артка 

бурулууга, токтоп туруучу аянтка кирүүгө же чыгууга же ушул 

сыяктуу эле бир багыттагы кыймылга арналган жерди көрсөтөт (984-

сүрөт).  
 

 

 
 

1.12. Стоп-сызыгы (985-сүрөт), 
 

 

982-сҥрөт. 

983-сҥрөт. 

984-сҥрөт. 

985-сҥрөт. 
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– 2.5 белгиси болгондо же светофордун жол белгилеринин номерлери 

13508-74 ГОСТуна ылайык келет (жөнгө салгычтын) тыюу салган 

сигналы менен айдоочу токтоого тийиш болгон жерди көрсөтөт  

(986-сүрөт).  
 

 
 

1.13. Жол берүү чийини (987-сүрөт) – кесип өткөн жол менен 

бараткан транспорт каражатын өткөрүү менен айдоочу токтоп 

турууга тийиш болгон жерди көрсөтөт (988-сүрөт).  
 

 

 
 

1.14.1, 1.14.2 "Зебра" чийини (989, 990-сүрөт), 
 

 

986-сҥрөт. 

987-сҥрөт. 

988-сҥрөт. 

989-сҥрөт. 990-сҥрөт. 



511 

 

– жөнгө салынбаган жөө адамдар өткөөлүн көрсөтөт; 1.14.2 чийини- 

нин жебелери жөө жүрүүчүлөрдүн кыймылынын багытын көрсөтөт  

(991-сүрөт).  
 

 
 

1.14.3. Жөнгө салынган жөө адам өткөөлүнүн чийини (992-сүрөт) 

– кыймылы светофор менен жөнгө салынган жөө жүрүүчүлөрдүн  

өткөөлүн көрсөтөт (993-сүрөт).  
 

 

 
 

1.15. Велосипед өткөөл чийини (994-сүрөт)  
 

 

991-сҥрөт. 

992-сҥрөт. 

993-сҥрөт. 

994-сҥрөт. 
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– велосипеддин жолунун жүрүүчү бөлүк менен кесилишкен жерди 

көрсөтөт (995-сүрөт). 
 

 
 

1.16.1-1.16.3. Транспорт агымын бөлгөн жана кошкон чийини –

(996, 997, 998-сүрөт)  
 

 

 

 

995-сҥрөт. 

996-сҥрөт. 

997-сҥрөт. 

998-сҥрөт. 



513 

 

– транспорт агымдары бөлүнүп же кошулган жердеги аралчаларды 

көрсөтөт (999-сүрөт).  
 

 
 

1.17. Сары сынык чийини (1000-сүрөт) – маршруттагы транспорт 

каражаттарынын аялдамасын жана таксилердин токтоп туруучу 

жерин көрсөтөт (1001-сүрөт).  
 

 

 
 

1.18. 3D жебе чийини (1002-сүрөт), 
 

 

999-сҥрөт. 

1000-сҥрөт. 

1001-сҥрөт. 

1002-сҥрөт. 
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– кесилиште тилкелер боюнча жүрүүнүн уруксат берилген 

багыттарын көрсөтөт. Бул белги өз алдынча же 5.8.1, 5.8.2 белгилери 

менен бирдикте колдонулат; туюк жолдун белгиси көрсөтүлгөн 

чийин жакынкы жүрүүчү тилкеге бурулууга тыюу салынгандыгын 

көрсөтөт (1003-сүрөт); бул чийин эң четки сол тилкеден оң жакка 

бурулууга, кайра артка бурулууга уруксат берет (1004-сүрөт).  
 

 

 
 

1.19. Жолдун тарышынын багытынын чийини (1005-сүрөт) 
 

 

1003-сҥрөт. 

1004-сҥрөт. 

1005-сҥрөт. 
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– жолдун жүрүүчү бөлүгүнүн ичкерген жерине (ошол багыттагы 

кыймылдын тилкелеринин саны азайган участок) же карама-каршы  

багыттагы транспорт агымын бөлүп турган 1.1 же 1.11 чийиндеринин 

сызыктарына жакындоо жөнүндө эскертет. Биринчи учурда 1.19  

чийини 1.18.1–1.18.3 белгилери менен бирдикте колдонулушу 

мүмкүн (1006-сүрөт). 
 

 
 

1.20. Жол берүүнү эскерткен чоң 3D чийини (1007-сүрөт), 
 

 

1006-сҥрөт. 

1007-сҥрөт. 
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– 1.13 чийинине жакындоо жөнүндө эскертет (1008-сүрөт).  
 

 
 

1.21. Эскертүүчү 3D "СТОП" жазуусу (1009-сүрөт) – 1.12 чийини 

2.5 белгиси менен бирдикте колдонулган учурда ага жакындоо 

жөнүн-дө эскертет (1010-сүрөт).  
 

 
 

 
 

1.22. 3D номер чийини (1011, 1012-сүрөт)  
 

 

1008-сҥрөт. 

1009-сҥрөт. 

1010-сҥрөт. 

1011-сҥрөт. 
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– жолдун (маршруттун) номерин көрсөтөт (1013-сүрөт).  
 

 
 

1.23. 3D “А” чийини (1014-сүрөт), 
 

 

1012-сҥрөт. 

1013-сҥрөт. 

1014-сҥрөт. 
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– маршруттук транспорт каражаттары үчүн атайын тилкени көрсөтөт 

(1015, 1016-сүрөт).  
 

 

 
 

1.1. – 1.3 сызыктарынан өтҥҥгө тыюу салынат (1017-сүрөт).  
 

 
 

Жолдун жүрүүчү бөлүгүнүн четин көрсөткөн жана айдоочудан оң 

жакта жайгашкан 1.1 жана 1.2 сызыктарынан транспорт каражатын 

жээкке токтотуу үчүн кесип өтүүгө уруксат берилет. 

1015-сҥрөт. 

1016-сҥрөт. 

1017-сҥрөт. 
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1.5–1.8 сызыктарын бардык тараптан кесип өтүүгө уруксат 

берилет (1018, 1019-сүрөт).  
 

 

 
 

1.9 сызыгы кыймыл бир багытта уруксат берилгенде реверсивдик 

светофорлор жокто же алар өчүрүп коюлганда, эгерде ал айдоочудан 

оң жакта жайгашканда кесип өтүүгө (1020-сүрөт);  
 

 
 

реверсивдик светофорлор жанып турганда, эгерде ал тилкелерди 

бөлүп турса, бардык тараптан кесип өтүүгө уруксат берет (1021-

сүрөт).  
 

 

1018-сҥрөт. 

1019-сҥрөт. 

1020-сҥрөт. 

1021-сҥрөт. 
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 Реверсивдик светофорлор өчүрүп коюлганда айдоочу дароо 1.9 

чийинин сызыгынан оң жакка тизилүүгө тийиш (1022-сүрөт).  
 

 
 

Карама-каршы багыттагы транспорт каражаттарын бөлүп турган 

1.9 сызыгын реверсивдүү светофорлор өчүрүп коюлганда кесип 

өтүүгө тыюу салынат (1023-сүрөт).  
 

 
 

1.11 сызыгын үзүк-үзүк сызык тараптан, ошондой эле 

үзгүлтүксүз сызык тараптан, бирок ашып өтүүнү же айланып өтүүнү 

аяктаганда гана кесип өтүүгө уруксат берилет (1024-сүрөт).  
 

 
 

Көчүрүлмө мамыга орнотулган убактылуу жол белгилеринин 

мааниси жана чийиндердин сызыктары бири-бирине карама-каршы 

келген учурда айдоочулар жол белгилерин колдонууга тийиш (1025-

сүрөт). 

 

1022-сҥрөт. 

1023-сҥрөт. 

1024-сҥрөт. 

1025-сҥрөт. 



521 

 

2. ВЕРТИКАЛДЫК ЧИЙИНДЕР 

Жол курулуштарындагы ак кара тилкелеринин айкалышуусу 

жана жолдорду жабдуунун элементи катарында колдонулган 

вертикалдык чийиндер анын габариттерин көрсөтөт жана көз 

өлчөмүнүн каражаты катары кызмат кылат. 

 

Вертикалдык чийиндер: 

2.1. – жол курулуштарынын элементтерин (көпүрөлөрдүн, жол 

өткөөлдөрүнүн мамылары, парапеттердин арткы жагы жана ушул 

сыяктууларды), качан алар кыймылдагы транспорт каражаты үчүн 

коркунуч келтиргенде көрсөтөт (1026, 1027-сүрөт).  
 

 
 

 
 

1026-сҥрөт. 

1027-сҥрөт. 
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2.2. – тоннелдердин, көпүрөлөрдүн жана жол өткөөлдөрүнүн 

пролетунун төмөнкү бөлүгүн билдирет (1028, 1029-сүрөт).  
 

 

 
 

2.3. – ажыратуучу тилкелерде же коопсуздук аралчаларында 

орнотулган тегерек тумбаларды көрсөтөт (1030-сүрөт).  
 

 

1028-сҥрөт. 

1029-сҥрөт. 

1030-сҥрөт. 
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2.4. – багыт берүүчү мамычаларды, кашаалардын тирөөчтөрүн 

жана ушул сыяктууларды көрсөтөт (1031-сүрөт).  
 

 
 

2.5. – кичине радиус менен айланган жолдордогу, тик 

эңкейиштердеги, башка коркунучтуу участкалардагы тосмолордун 

каптал беттерин көрсөтөт (1032-сүрөт).  
 

 
 

2.6. – башка участкалардагы жолдордун тосмолорунун каптал 

беттерин көрсөтөт (1033-сүрөт).  
 

 

1031-сҥрөт. 

1032-сҥрөт. 

1033-сҥрөт. 
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2.7. – коркунучтуу участкалардагы бордюрларды жана 

бийиктелген коопсуздук аралчаларын көрсөтөт (1034, 1035-сүрөт). 

[23] 
 

 

 
 

Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. Жол чийиндеринин айдоочуга берген таасири кандай?  

2. Кайсы горизонталдык чийиндерин кесип өтүүгө болбойт?  

3. Жол чийиндеринин ичинен кайсы чийиндеринин өңү сары түстө, 

аттарын атап бергиле?  

4. Чийиндер кайсы учурда күчүн жоготушат?  

5. Жолдун четинде чийилген 1.1 үзгүлтүксүз сызыгы эмне үчүн 

чийилген?  

6. Сутканын караңгы мезгилинде жол чийиндери кандайча жардам  

берет?  

7. Коркунучтуу бурулушта кайсы вертикалдык чийиндери кездешиши 

мүмкүн?  

8. Горизонталдык “А” чийини кандай жерлерге чийилет жана эмне үчүн 

А деп жазылып калган?  

9. 1.13 жол берүү чийини кандай учурда чийилет?  
 

Айыптардын таблицасы 
3.1.1-таблица  

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 
Ким чечим 

чыгарат 

(Б ж К) 

123-1 
б.1 

Жол чийиндеринин 

талаптарын аткарбоо 

Ж.Ж. 3000 с 

Ю.Ж. 3000 с 
ЖКККББ 

1034-сҥрөт. 

1035-сҥрөт. 
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Кайсы сҥрөттө короого туура кирҥҥ көрсөтҥлгөн? 
 

 
1. Солдогу. 

2. Оңдогу. 

3. Экөөндө тең. 

4. Экөөндө тең туура эмес. 

 

2. Көрсөтҥлгөн багытка кыймылга уруксатпы? 
 

 
1. Уруксат эмес. 

2. Уруксат. 

 

3. Кыска ҥзҥк жазы сызык эмнени тҥшҥндҥрөт? 
 

 
1. Жүрүүчү бөлүк менен жолдун жээгин бөлүп турган чек арасын. 

2. Негизги жүрүүчү бөлүктүн күүлөнүү жана токтоо 

тилкелеринин чек арасын.  

3. Транспорт каражаттарынын токтоого жана токтоп туруу үчүн 

арналган аянтчасынын чек арасын.  
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4. Сҥрөттөгҥ чийин эмнени тҥшҥндҥрөт? 
 

 
1. Жөө жүргүнчүлөр үчүн коопсуздук аралчасын. 

2. Автомобилдердин токтоочу жайын. 

3. Транспорт агымынын кошула турган жериндеги багыттоочу 

аралчасын. 

 

5. Автомобилдин жҥрҥҥсҥ кайсы жебелер менен туура 

көрсөтҥлгөн? 

 
1. А, Б, Г жебелери. 

2. Б, В, Г жебелери. 

3. Б, Г жебелери. 

 

6. Сҥрөттөгҥдөй жагдайда көрсөтҥлгөн багыттардын ичинен 

кайсы багыттарга  жҥрҥҥгө мҥмкҥн? 
 

 

1. А жана В. 

2. А гана. 

3. В гана. 
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7. Жолдун жҥрҥҥчҥ бөлҥгҥнҥн четинде зигзаг сыяктуу 

тартылган сары  чийин эмнени тҥшҥндҥрөт? 
 

 
1. Маршруттук автобус жана троллейбустун токтоочу, ошондой 

эле таксилердин токтоп туруучу жерин. 

2. Транспорттун токтоп туруучу жерин. 

3. Транспорт каражаттарынын ашып өтүүгө тыюу салган жерин. 

 

8. Мындай шартта кимисинде артыкчылык бар? 
 

 
1. Автобустун айдоочусунда. 

2. Жеңил автомобилдин айдоочусунда. 

 

9. Кимиси туура артка кайрылды? 
 

 
1. Жеңил автомобилдин айдоочусу. 

2. Жүк ташуучу автомобилдин айдоочусу. 

3. Мотоциклдин айдоочусу. 

4. Транспорт каражаттарынын бардык айдоочулары. 
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10. Туура кыймылдын багытын көрсөткҥлө? 
 

 
 

11. Автомобиль менен мотоциклдин туура кыймыл 

багыттарын көрсөткҥлө? 

 
 

12. Жҥрҥҥчҥ бөлҥктҥн бетинде тартылган жебе эмнени 

тҥшҥндҥрөт? 

 
 

1. Айдоочуга жолдун коркунучтуу участогуна жакындап келе 

жатканын эскертет. 

2. Жолдун тарышына жана 1.1 же 1.11 чийиндерине жакындап 

келе жатканын эскертет. 

3. Жолдун коркунуч бурулушунун багытын көрсөтөт. 

  

1. А. 

2. Б. 

3. А жана Б. 

 

1. Б гана. 

2. В, Б гана. 

3. А гана. 

4. А, Б жана В. 

 



529 

 

13. Бул жол участкасында сҥрөттөгҥдөй маневр жасоого  

болобу? 

 
1. Болот, эгер транспорт каражаты 30 км/с чейинки ылдамдык  

менен бара жатса. 

2. Болбойт, светофордун жоктугуна байланыштуу. 

3. Болот, эгер бул маневр жолдо коркунуч жагдай жаратпаса. 
 

14. Кайсы жоопто транспорт каражаттарынын мҥмкҥн 

болгон бардык багыттары туура толук айтылган? 
 

 
1. Жеңил автомобиль түз жана солго, жүк ташуучу автомобиль 

түз жана оңго, мотоцикл оңго гана. 

2. Жеңил автомобиль түз  гана, жүк ташуучу автомобиль түз жана 

оңго, мотоцикл оңго гана. 

3. Жеңил автомобиль солго гана, жүк ташуучу автомобиль түз 

гана, мотоцикл оңго гана. 
 

15. «А» тамгасы тартылган тилкеде кайсы транспорт 

каражаттарына жҥрҥҥгө уруксат? 
 

 
1. Маршруттук транспорт каражаттарына. 

2. Жүк ташуучу, жеңил жана такси автомобилдерине. 

3. Автобустарга жана микроавтобустарга. 
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16. Сҥрөттөгҥ чийиндин кызматы кандай? 
 

 
1. Темир жол өткөөлүнө жакындап келе жаткандыгын эскертүү. 

2. Кыймыл тилкелеринин санын көрсөтүү. 

3. Тоннелдердин, көпүрөлөрдүн жана жол өткөөлдөрүнүн 

пролетунун төмөнкү бөлүгүн көрсөтүү. 
 

17. Жҥрҥҥчҥ бөлҥктҥн четине тҥшҥрҥлгөн 1.1 ҥзгҥлтҥксҥз  

чийинин кесип өтҥҥгө болобу? 
 

 
1. Жолдун жээгине токтоого же токтоп туруу үчүн болот. 

2. Бардык учурда үзгүлтүксүз сызык чийиндерин кесип өтүүгө 

уруксат берилбейт. 

3. Калктуу эмес конуштарында гана уруксат берилет. 

4. Аргасыздан токтогон учурда гана уруксат берилет. 
 

18. Сҥрөттөгҥ чийин эмнени тҥшҥндҥрөт? 
 

 
1. Транспорт агымынын бөлүнө турган жериндеги багыттоочу 

аралчасын. 

2. Жөө жүргүнчүлөр үчүн коопсуздук аралчасын. 

3. Автомобилдердин токтоочу жайын. 
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19. Жҥрҥҥчҥ бөлҥктҥн четинде же бардюрдун ҥстҥндө 

чийилген ҥзҥк сары чийин эмнени тҥшҥндҥрөт? 
 

 
1. Транспорт каражаттардын токтоого тыюу салган жүрүүчү 

бөлүктүн участогун. 

2. Транспорт каражаттардын токтоп турууга тыюу салган 

жүрүүчү бөлүктүн участогун. 

3. Маршруттук транспорт каражаттарынын токтоочу жерин. 

 

20. Бул чийин эмнени тҥшҥндҥрөт? 
 

 
1. Кесилиштин чек арасын түшүндүрөт. 

2. Светофордун же жөнгө салуучунун тыюу салуучу сигналын 

көрсөткөндө, милдеттүү түрдө токтой турган жерди билдирет. 

3. Кесип турган жолдо жакындап келе жаткан транспорт 

каражаттарына мүмкүн болсо милдеттүү түрдө токтоп жол 

бере турган жерди көрсөтөт. 

 

21. Белгинин колдонулуучу зонасында, кайсыл сҥрөтҥндө  

айдоочу туура маневр жасады? 
 

 

1. Сол жактагы 

2. Ортоңку 

3. Оң жактагы 
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Кыргыз Республикасынын Өкмөтҥнҥн 

1999-жылдын 4-августундагы 

№ 421 токтому менен бекитилген 

 

Транспорт каражаттарын пайдаланууга уруксат кылуу 

боюнча негизги жоболор жана жол кыймылынын коопсуздугун 

камсыз кылуу боюнча кызмат адамдарынын милдеттери 
 

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-

мартындагы №136, 2015-ж. 16-ноябрындагы №771 токтомдорунун 

редакциясына ылайык) 
 

1. Механикалык транспорт каражаттары жана чиркегичтер 

"Транзит" каттоо белгиси  колдонулган мезгилдин ичинде же аларды 

сатып алуудан же бажы документтерин толтуруудан кийин беш 

сутканын ичинде Мамлекеттик Каттоо Кызматына караштуу ТК жана 

АКК департаментинде каттоодон өткөрүлүүгө тийиш (1036, 1037-

сүрөт).  
 

 

 
 

2. Механикалык транспорт (трамвай жана троллейбустардан 

башка) каражаттары жана чиркегичтерге ошол жер үчүн каралган  

тийиштүү үлгүдөгү каттоо белгилери орнотулат, 
(Автордон: Кыргыз Республикасынын мамлекеттин номеринин 

чечмелениши. Сол бурчунда мамлекеттин желеги жайгашкан. 
Биринчи тамгасы кайсы регионго таандык экендигин түшүндүрөт. 
Мисалы: А – Баткен областы; B, Е – Бишкек ш.; I – Ысык-Көл 
областы;  

1036-сҥрөт. 

1037-сҥрөт. 
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T – Талас областы; S, С – Чүй областы; N, Н – Нарын областы;  
D – Жалал-Абад областы; O – Ош областы; Z – Ош ш. Кийинки тамга 
жана сандар эч кандай маалыматты бербейт. 0001 ден баштап, 9999  
чейинки серия сандары бүтсө, латын алфавитинин кийинки тамгасы 
менен кайра башынан башталат.  

Сары фондогу номерлер – чет элдик инсандар жана ишканаларга, 
көгүш фондогу номерлер – БУУнун өкүлдөрүнө, кызыл фондогу  
номерлер – дипломатикалык өкүлдөрүнө, кара фондогу номерлер –  
аскердик кызмат өтөгөн өкүлдөрүнө, ак фондогу KG номерлер –  
жогорку жетекчилик өкүлдөрүнө таандык. Ошондой эле 
ведомстволук номерлер аларга MVD ички иштер министирлиги, MES 
өзгөчө кырдаалдар министрлиги, AP аскер жана BP башкы 
прокуратурасы. Эгерде белгиде биринчи тамгасы жок болсо 
юридикалык жакка тиешелүү экендигин билдирет.  

2016-жылдын 1-июнунан баштап мамлекеттик номерге жаңы  
өзгөртүүлөр кирди. Алар: 01 – Бишкек ш.; 02 – Ош ш.; 03 – Баткен  
областы; 04 – Жалал-Абад областы; 05 – Нарын областы; 06 – Ош  
областы; 07 – Талас областы; 08 – Чүй областы; 09 – Ысык-Көл  
областы. [27]) (1038-сүрөт) ал эми мындан тышкары 
автомобилдердин маңдайкы айнегинин ылдыйкы оң бурчуна 
мамлекеттик техникалык кароодон өткөндүк жөнүндөгү талон жана 
белгиленген учурларда лицензиялык карточка чапталат (1039-сүрөт).  

 

 

 
 

1038-сҥрөт. 

1039-сҥрөт. 
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Каттоо белгилеринин цифралары жана ариптери жүк ташуучу  

автомобилдин, чиркегичтердин (жеңил автомобилдер менен 

мотоциклдин чиркегичтеринен тышкары) жана автобустардын (өтө 

кичине автобустардан башка) кузовунун арткы жагында 

кайталанууга тийиш. Цифралардын бийиктиги кеминде 300 мм, 

жазылыгы – кеминде 120 мм, штрихтин калыңдыгы – 30 мм, 

ариптердин өлчөмү цифранын өлчөмүнүн үчтөн бирине туура 

келүүгө тийиш (1040-сүрөт).  
 

 
 

Трамвайлар менен троллейбустарга тийиштүү ведомстволор 

берген каттоо номерлери тагылат (1041-сүрөт).  
 

 
 

3. Жол кыймылына катышкан транспорт каражаттарынын жол 

кыймылынын коопсуздугуна жана курчап турган чөйрөнү коргоого 

тиешеси бар техникалык абалы жана жабдуулары тийиштүү 

стандарттарга, аларды техникалык жактан пайдалануунун 

эрежелерине жана көрсөтмөлөрүнө ылайык келүүгө тийиш (1042-

сүрөт).  
 

 

1040-сҥрөт. 

1041-сҥрөт. 

1042-сҥрөт. 
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4. Адамдарды ташууга арналган борттук платформасы бар жүк 

ташуучу автомобилдер полдон 0,3–0,5 метр бийиктикте жана борттун 

жогорку кырынан кеминде 0,3 метр аралыкта орнотулган орундуктар 

менен жабдылууга, ал эми балдарды ташууда өзүнүн бортунан 

тышкары полдон ал кеминде 0,8 метр бийик болууга тийиш. 

Арткы же каптал бортту бойлой жайгашкан орундуктардын 

бекем жөлөнгүчү болууга тийиш (1043-сүрөт).  
 

 
 

5. Айдоого үйрөтүүгө пайдаланган жана окутуу уюмуна 

тиешелүү механикалык транспорт каражаты чиркештиргичтин жана 

тормоздун кошумча муунагы менен жабдылууга тийиш (1044-сүрөт).  
 

 
6. Велосипеддин тормозу оң абалында болуп, руль жана үн 

чыгаруучу сигналы болууга, алды жагынан жарыкты чагылдыргыч 

жана фонарь же ак түстөгү (сутканын караңгы учурунда жана көрүүгө 

начар болгон шартта жүрүү үчүн) фара менен, арт жагынан жарык 

чагылдыргыч же кызыл түстөгү фонарь менен, ал эми эки капталы – 

саргыч же кызыл түстөгү жарык чагылдыргыч менен жабдылууга 

тийиш (1045, 1046-сүрөт).  
 

 

1043-сҥрөт. 

1044-сҥрөт. 

1045-сҥрөт. 1046-сҥрөт. 
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7. Ат арабанын токтоп тургандагы тормоздук жабдуусу жана 

артка жылып кетүүгө каршы таянычы болууга, алды жагынан эки 

жарык чагылдыргыч же ак түстөгү фонарь (түн ичинде жана жол 

начар көрүлгөн шартта), арт жагынан эки жарык чагылдыргыч же 

кызыл түстөгү фонарь менен жабдылышы керек (1047-сүрөт).  
 

 
 

8. Транспорт каражаттарында төмөнкҥдөй айырмалоочу 

белгилер орнотулууга тийиш: 
"Автопоезд" - чиркегичи бар жүк ташуучу автомобилдерде жана 

(1,4 тонна жана андан жогорку класстагы) дөңгөлөктүү тракторлордо, 

ошондой эле ортосу бүктөлмө автобустар менен троллейбустарга 

аралыгы 150 миллиметрден 300 миллиметрге чейинки өлчөмдө 

кабинанын үстү жагына горизонталдуу абалда саргыч кызыл түстөгү 

үч фонарь (1048-сүрөт);  
 

 
"Шиштер" – дөңгөлөгүндө тикенектери бар механикалык 

транспорт каражаттарынын арт жагына кара түстө «Ш» арибин жазуу 

менен, кызыл түс менен кыймаланган, бир учу жогору жакты караган 

ак түстөгү үч бурчтук (үч бурчтуктун жактары кеминде 200 мм, 

кыймалардын жазылыгы 1/10) (1049-сүрөт);  
 

 
 

"Балдарды ташуу" – балдардын тобун ташууда автобустардын 

же жүк ташуучу автомобилдердин алдына жана артына карата түстөп 

1047-сҥрөт. 

1048-сҥрөт. 

1049-сҥрөт. 
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1.21 жол белгисинин символу бар кызыл түстөгү кыймасы менен 

сары түстөгү төрт бурчтук (тараптардын узундугу кеминде 250 мм, 

кыйманын жазылыгы 1/10) (1050-сүрөт);  
 

 
 

"Дҥлөй айдоочу" – дүлөй жана дудук же дүлөй айдоочу 

башкарган механикалык транспорт каражатынын алдына жана 

артына бир учу ылдый жакты караган тең жактуу үч бурчтуктун 

бурчтары боюнча диаметри 40 мм болгон үч кара тегерекче 

тартылган диаметри 160 мм келген сары айлана (1051-сүрөт);  
 

 
 

"Окуу транспорт каражаты" – айдоого үйрөтүүдө 

пайдалануучу механикалык транспорт каражатынын алдына жана 

артына (жеңил автомобилдин чатырына эки жактуу белги 

орнотууга жол берилет) кара түстөгү "У" ариби жазылган 

(жактарынын узундугу кеминде 200 мм, кыймасынын жазылышы 

1/10) кызыл түс менен кыйылган бир учу жогору жакты караган ак 

түстөгү тең жактуу үч бурчтук (1052-сүрөт); 
 

 
 

"Ылдамдыкка чек коюу" – оор жана ири өлчөмдөгү жүктөрдү 

ташыган, ошондой эле техникалык мүнөздөмөсү боюнча транспорт  

каражатынын максималдуу ылдамдыгы Кыргыз Республикасынын 

жол кыймылынын Эрежелеринин 10.3 пункту менен аныкталган 

учурларда айдоочулук стажы кеминде эки жыл болгон айдоочу 

1050сҥрөт. 

1051-сҥрөт. 

1052-сҥрөт. 
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башкарган механикалык транспорт каражатынын арткы кузовунун 

сол жагынан уруксат берилген ылдамдыкты көрсөтүү менен 3.24 жол 

белгисинин кичирейтилген түстүү сүрөтү (белгинин диаметри 

кеминде 160 мм, кыймасынын жазылыгы диаметрдин 1/10) (1053-

сүрөт);  
 

 
 

"Коркунучтуу жҥк" – 690х300 мм өлчөмүндөгү тик бурчтук, 

анын 400х300 мм өлчөмүндөгү оң бөлүгү саргыч кызыл түскө, ал эми 

сол бөлүгү кара түстөгү кыйма менен (жазылыгы 15 мм) кыйылган ак 

түскө боѐлгон жана жүктүн коркунучтуулугун мүнөздөгөн белгилер 

коюлат. Ал мындай жүк ташыган транспорт каражатынын алдына 

жана артына тагылат (1054-сүрөт);  
 

 
"Ири габариттҥҥ жҥк" – үстүнкү бети жазылыгы 50 мм келген 

кызыл жана ак диагоналы боюнча кезектешкен жарык чагылдырган 

сызыктан турган 400х400 мм өлчөмүндөгү калканч (1055-сүрөт);  
 

 

1053-сҥрөт. 

1054-сҥрөт. 

1055-сҥрөт. 
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"Узун транспорт каражаты" – жүгү менен же жүгү жок 

турганда узундугу 20 метрден ашкан транспорт каражаттарынын 

жана эки же андан ашык чиркегич сүйрөгөн автопоезддин арткы 

жагына үстүнкү бети жарык чагылдырган кызыл түстөгү (жазылыгы 

40 мм) кыйма менен кыйылган кеминде 1200х200 мм өлчөмүндөгү 

сары түстөгү тик бурчтук. Аталган өлчөмдөгү белгини орнотууга 

мүмкүн болбосо, транспорт каражатынын ок темирине симметриялуу 

кылып кеминде 600х200 мм өлчөмүндөгү эки бирдей белги орнотулат 

(1056-сүрөт). 
 

 
 

Айдоочунун каалоосу боюнча төмөнкүдөй айырмалоочу 

белгилер орнотулушу мүмкүн: 

"Врач" – врач-айдоочу башкарган автомобилдин алдына жана  

артына ак түстөгү айлампа (диаметри 125 мм) болгон көк түстөгү 

(жактары 140 мм) төрт чарчы келип, ага кызыл крест (бийиктиги  

90 мм, штрихтин жазылыгы 25 мм) тартылат (1057-сүрөт);  

 
"Майып" – I жана II топтогу майыптар башкарган же ушундай 

майыптарды ташыган механикалык транспорт каражаттарынын алды-

на жана артына жактары 150 мм келген жана кара түстөгү 7.17 жол 

белгисинин символу түшүрүлгөн сары түстөгү төрт чарчы орнотулат 

(1058-сүрөт).  
 

 

1056-сҥрөт. 

1057-сҥрөт. 

1058-сҥрөт. 
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"Акырын жҥрҥҥчҥ транспорт каражаты" – 

флюоресценциялуу кызыл түстөгү жана жарыкты кайра 

чагылдыруучу сары же кызыл түстөгү жээктүү тең жактуу үч бурчтук 

түрүндө (үч бурчтуктун жактарынын узундугу 350 дөн 365 мм 

чейин, жээгинин эни 45тен 48 мм чейин) – механикалык транспорт 

каражаттарынын артына орнотулат. Алар үчүн жасаган ишканада 

максимум ылдамдык 30 км/сааттан ашык эмес белгиленген (1059-

сүрөт).  
 

 
 

9. Механикалык транспорт каражаттарын сүйрөтүүдө ийилчек 

байламталарды билдирүү үчүн эскертүүчү жабдуулар, желекчелер же 

үстүнкү бети жарык чагылдыруучу жазылыгы 50 мм келген 

диагональ боюнча кызыл жана ак түстөгү тилкелер кезектешкен 200 х 

200 мм өлчөмүндөгү калканч түрүндө жасалат (1060-сүрөт).  
 

 
Ийилчек байламтага кеминде 2 эскертүүчү жабдуу орнотулууга 

тийиш (1061-сүрөт).  
 

 

1059-сҥрөт. 

1060-сҥрөт. 

1061-сҥрөт. 
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10. Темирден жасалган сүйрөткүч жабдуунун конструкциясы 

25907-89 ГОСТунун талаптарына туура келүүгө тийиш (1062-сү- 

рөт). [4]  

 
 

11. Төмөнкҥлөрдҥ эксплуатациялоого тыюу салынат: 

 Эгерде техникалык абалы жана жабдуулары бузуктуктардын 

тизмесинин талаптарына жана шарттарына жооп бербеген, 

муну менен транспорт каражаттарын (тиркемеге ылайык) 

пайдаланууга тыюу салынган автомобилдер, автобустар, 

автопоезддер, чиркегичтер, мотоциклдер, мопеддер, 

тракторлор  

ж. б. өзү жүрүүчү машиналар; 

 техникалык эксплуатациялоонун тийиштүү Эрежелери боюнча 

жок эле дегенде бир бузуктугу болгон троллейбус жана 

трамвайлар; 

 мамлекеттик техникалык кароодон өтпөгөн, ошондой эле 

тийиштүү уруксатысыз кайра жабдылган транспорт 

каражаттары; 

 ЖКККББнын уруксатысыз жаркылдак маяктар жана атайын 

үн чыгаруучу сигналдар менен жабдылган, ЖКККББсы менен  

макулдашпастан кузовдун каптал жагына туурасынан кеткен 

ак тилке сызып алган, каттоо белгилерин көрсөтүлгөн 

жерлерге бекитпеген, начар көрүнгөн, жасалма, агрегат жана 

түйүндөрүнүн номерлери же каттоо белгилери өзгөртүлгөн 

транспорт  

каражаттары. 

 

1062-сҥрөт. 



542 

 

12. Транспорт каражаттарынын техникалык абалы жана 

эксплуатациялоо ҥчҥн жооп берген кызмат жана башка 

адамдарга  (1063-сүрөт)  
 

 
 

төмөнкҥлөр тыюу салынат: 
 

 бузуктугунан улам пайдаланууга тыюу салынган же тийиштүү 

уруксатысыз кайра жабдылган, же белгиленген тартипте катталбаган, 

же мамлекеттик техникалык кароодон өтпөгөн транспорт 

каражаттарын линияга чыгарууга (1064, 1065-сүрөт);  
 

 

 
 

1063-сҥрөт. 

1064-сҥрөт. 

1065-сҥрөт. 
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 мас абалындагы (алкоголдук, баңги заттык же башка), реакцияны 

жана көңүлдү алагды кылуучу дары каражаттарынын таасири менен, 

кыймылдын коопсуздугун коркунуч астына койгон оорулуу же 

чарчаган айдоочуларды же бул категориядагы транспорт каражатын 

башкарууга укугу жок адамдарды транспорт каражатын башкарууга 

жол берүүгө (1066, 1067-сүрөт);  
 

 

 
 

 асфальт жана цемент-бетон төшөлгөн жолго каз тамандуу 

тракторлорду жана башка өзү жүрүүчү машиналарды чыгарууга 

(1068-сүрөт). 
 

 

1066-сҥрөт. 

1067-сҥрөт. 

1068-сҥрөт. 
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13. Жолдун, темир жол кесилиштеринин жана башка жол 

курулуштарынын абалы ҥчҥн жооп берген кызмат жана башка 

адамдар төмөнкҥлөргө милдеттҥҥ (1069-сүрөт):  

 
 

 жолду, темир жол кесилиштерин жана башка жол 

курулуштарын кыймыл үчүн коопсуз абалды күтүүгө; 

 кыймылга тоскоолдуктарды өз убагында четтетүүгө, жол 

кыймылына коркунуч түзгөн жолдун айрым участкаларындагы 

кыймылга тыюу салууга же чектөөгө өз убагында чара көрүүгө (1070-

сүрөт); 
 

 
 

 жол кыймылынын катышуучуларына тийиштүү техникалык 

каражаттарды, маалыматтык такталарды жана жалпыга маалымдоо 

1069-сҥрөт. 

1070-сҥрөт. 
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каражаттарынын жардамы менен жол кыймылын уюштуруудагы 

чектөөлөр жана өзгөртүүлөр жөнүндө маалымдоого.  

14. Жолдордо иш аткаруу үчүн жооптуу кызмат жана башка 

адамдар ал иштер жүргүзүлүп жаткан жерлерде кыймылдын 

коопсуздугун камсыз кылууга милдеттҥҥ (1071-сүрөт).  
 

 
 

Ушул жерлер, ошондой эле жолдон сырткары алып коюуга 

болбой турган иштебей турган жол машиналары, курулуш 

материалдары, конструкциялар жана ушул сыяктуу нерселер багыт 

берүүчү жана коргоочу жабдуулар менен, тийиштүү жол белгилери 

менен (1072-сүрөт), ал эми караңгы мезгилде жана көрүүгө начар 

болгон шартта кошумча түрдө кызыл же сары сигналдык оттор менен 

белгиленүүгө тийиш (1073-сүрөт).  
 

 

 
 

Жолдогу иш бүткөндөн кийин транспорт каражаттарынын 

жүргүнчүлөрдүн коопсуз жүрүшү камсыз кылынууга тийиш. 

1071-сҥрөт. 

1072-сҥрөт. 

1073-сҥрөт. 
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15. Колдонулуп жаткан мыйзамдарда каралган учурларда  

тийиштҥҥ кызмат жана башка адамдар белгиленген тартипте  

төмөнкҥлөрдҥ макулдашат: 

 шаарда жана автомобиль жолдорунда жол кыймылын 

уюштуруунун долбоорлорун, кыймылды уюштуруунун техникалык 

каражаттары менен жолду жабдууну; 

 жол салуунун, жол курулуштарын реконструкциялоонун жана 

ремонттоонун долбоорлорун (1074-сүрөт);  
 

 
 

 жолдон анча алыс эмес жерге киоскаларды, транспаранттарды, 

плакаттарды, жарнамалык такталарды жана жүргүнчүлөрдүн 

кыймылын кыйындаткан же көрүүсүн начарлаткан башка нерселерди 

орнотууну (1075-сүрөт);  
 

 

1074-сҥрөт. 

1075-сҥрөт. 
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 маршруттагы транспорт каражаттарынын кыймылынын 

маршруту жана токтоочу жерлеринин жайгашуусу (1076-сүрөт); 
 

 
 

 жолдордо массалык, спорттук жана башка иш-чараларды 

өткөрүү (1077-сүрөт);  
 

 
 

 транспорт каражаттарын кайра жабдуу, аларга атайын жарык 

берүүчү жана үн чыгаруучу сигналдарды орнотуу, транспорт 

каражаттарынын кузовунун каптал жагына жантыгынан кеткен ак 

тилкени тартуу (1078-сүрөт);  
 

 

1076-сҥрөт. 

1077-сҥрөт. 

1078-сҥрөт. 
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 оор жүктөрдү, коркунучтуу жана ири өлчөмдөгү жүктөрдү  

ташуу (1079-сүрөт);  
 

 
 

 жалпы узундугу 20 метрден ашкан автопоезддердин же эки же 

андан ашык чиркегичи бар автопоезддердин кыймылын (1080-сүрөт); 
 

 
 

 жол кыймылынын коопсуздугу боюнча адистерди, айдоо 

боюнча инструкторлорду жана айдоочуларды даярдоонун програм- 

масын; 

 окуу үчүн жүрүүгө тыюу салынган жолдордун тизмесин  

(1081-сүрөт);  

 

1079-сҥрөт. 

1080-сҥрөт. 

1081-сҥрөт. 
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 транспорт каражатынын же жүргүнчүлөрдүн кыймылына 

тоскоолдук түзүүчү жолдогу ар кандай иштерди жүргүзүү (1082-

сүрөт). 
 

 
 

16. Сары же кызгылт-сары түстөгү жаркылдоочу маяктар 

төмөнкҥдөй транспорт каражаттарына орнотулат: 

 чоң көлөмдүү же оор салмактагы жүктөрдү, жарылгыч, тез 

өрт алуучу, радиоактивдүү жана катуу таасир этүүчү заттарды 

ташыгандарга, ошондой эле атайын эрежеде белгиленген учурларда, 

– андай ташууларды коштогон транспорт каражаттарга (1083-сүрөт); 
 

 
 

 жолдорду куруу, оңдоо же күтүү, бузулган, оң эмес транспорт 

каражаттарды, ошондой эле мыйзамда белгиленген учурларда башка 

транспорт каражаттарды жүктөө жана ташуу боюнча жумуштарды  

аткаруучуларга (1084-сүрөт);  
 

 

1082-сҥрөт. 

1083-сҥрөт. 

1084-сҥрөт. 
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 жол кыймылына катышуучу, габарити Жол кыймылынын  

эрежелеринде белгиленген нормадан ашкандарга (2.3.4, 2.3.5-пп.) 

(1085-сүрөт).  
 

 
 

17. Тийиштүү транспорт каражаттарды жаркылдак маяктар жана 

(же) атайын үн сигналдар менен жабдууга уруксаттар Кыргыз 

Республикасынын Ички иштер министрлиги белгилеген тартипте 

берилет (1086, 1087-сүрөт).  
 

 
 

18. Стандартка ылайык сыртына атайын түстүү графикалык 

схемалар тартылбаган транспорт каражаттары белгиленген учурларда  

атайын үн сигнал жана бийиктиги 230 мм ашпаган жана корпусунун 

1085-сҥрөт. 

1086-сҥрөт. 

1087-сҥрөт. 
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негизинин диаметри 200 мм ашпаган бир жаркылдак маяк менен 

жабдылышы мүмкүн (1088-сүрөт).  
 

 
 

19. Бардык түстөгү жаркылдак маяктар транспорт каражатынын 

төбөсүнө же анын үстүнө орнотулат. Тагуунун ыкмалары транспорт 

каражатынын бардык жүрүү режимдеринде ишеничтүү орнотулушун 

камсыздоого тийиш. Мында жарык сигналдын горизонталы мей- 

киндиктен 360 градуста көрүнөө болушу камсыздалууга тийиш  

(1089-сүрөт). 

 
 

20. Транспорт каражаттар бардык түстөгү жаркылдак маяктар 

жана үн сигналдар менен жабдылганы жөнүндө маалыматтар 

транспорт каражаттарды каттоо документтерине киргизилүүгө тийиш  

(1090-сүрөт).  

 

1088-сҥрөт. 

1089-сҥрөт. 

1090-сҥрөт. 
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21. Оперативдүү кызматтардын кызматкерлери үчүн оператив- 

дик жашыруундук үчүн мамлекеттик номер белгилерди пайдалануу  

Кыргыз Республикасынын ИИМ белгилеген тартипте ишке ашырылат 

(1091-сүрөт). 

 
 

22. Транспорт каражатына ар түрдүү жарнактарды, 

фотографияларды жазуу, ошондой эле эмблемаларды тарткан 

сыяктуу эле негизги түсүн өзгөртүү Кыргыз Республикасынын 

ИИМинин ЖКККББнын уруксатына ылайык ишке ашырылат 

(1092-сүрөт). 
 

 
 

Жалпы пайдалануудагы жолдордо пайдаланылчу жол тандабас  

автомобилдерге туманга каршы экиден ашык фара жана фара издегич 

орнотууга тыюу салынат (1093, 1094-сүрөт).  
 

 

 

1091-сҥрөт. 

1092-сҥрөт. 

1093-сҥрөт. 

1094-сҥрөт. 
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Жарандык транспорт каражаттарына аскердик-байкалбас 

боѐктор-ду жана түстөрдү (камуфляждарды) пайдаланууга тыюу 

салынат (1095-сүрөт).  
 

 
 

23. Айдоочуларга атайын жарык жана үн сигналдар менен 

жабдылган транспорт каражатты башкарууга уруксат берҥҥ Кыргыз  

Республикасынын Өкмөтү белгилөөчү тартипте ишке ашырылат  

(1096-сүрөт).  
 

 
 

24. Автожолдордо, кесилиштерде жана темир жол өткөөлдөрүндө 

атайын техникалык каражаттар, анын ичинде айдоочулар Жол 

кыймылынын эрежелерин бузганын фотого жана видеого тартуу үчүн 

каражаттар орнотулушу мүмкүн (1097-сүрөт).  
 

 

1095-сҥрөт. 

1096-сҥрөт. 

1097-сҥрөт. 
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25. Айдоочу (же айдоого укугу жок адам) транспорт каражатын 

мас абалда башкарганы үчүн кармалганда, аны текшерүү жүргүзүлөт. 

Текшерүү белгиленген тартипте "Соолукту контролдоо" 

индикаторлук түтүгүн же мындай максатка арналган атайын 

каражаттарды колдонуу менен ишке ашырылат (1098-сүрөт).  
 

 

 
Текшерүүнүн жыйынтыгы менен протоколдун тийиштүү бөлүгү 

толтурулат (1099-сүрөт).  
 

 

 
Эскертҥҥ: Бул документтин текстинде Кыргыз Республикасынын 

жол кыймылынын Эрежелери менен белгиленген атайын терминдер 

колдонулду. [4] 

 

 

  

1098-сҥрөт. 

1067-сҥрөт. 
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Автобус же жҥк ташуучу автомобиль топ балдарды 

ташууда  кайсы таануу белгиси менен белгилениши керек? 
 

 

 
2. Атайын майыптарды ташыган жана майыптар башкарган 

транспорт каражаттарында кайсы таануу белгиси колдонулат? 
 

 

 
3. Сҥрөттө көрсөтҥлгөн белги кайсы транспорт каражаттары-

на орнотулушу керек? 
 

 
 

1. Айдоону үйрөтүү үчүн атайын кошумча педалдары бар 

транспорт каражаттарында. 

2. Жалаң гана үйрөтүүчү автомобилдерде. 

3. Тажрыйбасы жок башкарган айдоочулардын 

автомобилдеринде. 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

 

1. Биринчи. 

2. Экинчи. 

3. Үчүнчү. 

4. Төртүнчү. 

5. Бешинчи. 
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4. Сҥрөттө көрсөтҥлгөн белги кайсы транспорт 

каражаттарында орнотулуш керек? 
 

 
1. Бузулган автомобилдерде. 

2. Дайыма автомагистралдарда жүрүүчү автомобилдерде. 

3. Транспорт каражаттарынын кыймылы же сүйрөтүүсү ЖКККББ 

кызматкерлеринин уруксаты менен  бекитилген транспорт 

каражаттарында. 

 

5. Коркунучтуу жҥктҥ ташуучу транспорт каражаттарында 

кайсы таануу белгиси орнотулат? 
 

 
 
 

 

Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. Транспорт каражатынын мамлекеттик каттоо номерин чечмелеп 

бергиле?  

2. Айдоочулук стажы эки жыл боло элек айдоочунун  транспорт 

каражатына кандай айырмалоочу белги коюлат?  

3. Айырмалоочу белгилер транспорт каражатынын кайсы жерине 

орнотулат?  

4. Бетон плиталарын ташыган жүк ташуучу автомобилге кандай 

айырмалоочу белгилерди орнотууга болот?  

5. Айырмалоочу белгилердин жардамы канчалык деңгээлде?  

1. Биринчи 

2. Экинчи 

3. Үчүнчү 

4. Төртүнчү 
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Айыптардын таблицасы 
4.1.1-таблица   

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 
Ким чечим 

чыгарат 

(Б ж К) 
121 

б.3 

Транспорт каражатын 

каттоо, номердик белгини 
жайгаштыруу тартибин 

бузуу 

Ж.Ж. 1000 с. 
Ю.Ж. 1000 с. 

ЖКККББ 

(Б ж К) 

135 
б.2 

Транспорт каражаттарын 

каттаган мамлекетти 

таанытуучу белгилери жок 

эл аралык автомобилдик 
ташууларды жүзөгө ашыруу 

Ж.Ж. 3000 с. 

Ю.Ж. 13000 с. 
ЖКККББ 

 

Айыптардын таблицасы 
4.2.1-таблица   

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 

Ким  

чечим  

чыгарат 

(Б ж К) 
121 

б.1 

Эксплуатациялоого тыюу 

салынган, техникалык 

бузуктары бар транспорт 

каражаттарын айдоо 

Ж.Ж. 5500 с. 

Ю.Ж. 5500 с. 
ЖКККББ 

б.2 

Бул транспорт каражаты үчүн 

милдеттүү болгон техникалык 
кароодон өтпөгөн транспорт 

каражатын айдоо 

Ж.Ж. 3000 с. 
Ю.Ж. 3000 с. 

ЖКККББ 

б.3 

Транспорт каражатын каттоо, 

номердик белгини 

жайгаштыруу тартибин бузуу 

Ж.Ж. 1000 с. 

Ю.Ж. 1000 с. 
ЖКККББ 

б.4 

Транспорт каражатын номери 

жок, жасалма же жалган 
мамлекеттик каттоонун 

номердик белгилери (белгиси) 

менен башкаруу, ага тете 

транспорт каражатын 
мамлекеттик каттоонун 

номердик белгисин 

идентификациялоого 

тоскоолдук жараткан же аны 
өзгөртүүгө, же жашырууга 

Ж.Ж. 10000 с. 

Ю.Ж. 10000 с. 
ЖКККББ 
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мүмкүндүк берген түзүлүштөр 

жана материалдар колдонулган 
мамлекеттик каттоонун 

номердик белгиси (белгилери) 

менен башкаруу 

б.6 

Ыйгарым укуктуу адамдын 

пайдаланууга тыюу салынган 

техникалык бузугу бар же 
милдеттүү техникалык 

кароодон өтпөгөн же болбосо 

белгиленген тартипте 

катталбаган транспорт 
каражатынын жол кыймылына 

катышуусуна жол берүүсү 

Ж.Ж. 10000 с. 

Ю.Ж. 10000 с. 
ЖКККББ 

(Б ж К) 

131 
 

Курамдык бөлүктөрүнүн 

идентификациялык номерлери 

каттоо документтериндеги 

жазуу-ларга ылайык келбеген 

транспорт каражаттарын 

пайдалануу же аларды жок 

кылуу же болбосо жалган 

жасоо 

Ж.Ж. 5500 с 

Ю.Ж. 17000 с. 

ЖКККББ  

КР ТжЖМ 

(Б ж К) 

132 
 

Техникалык абалы же жабдуу-

лары жол кыймылынын 
эрежелерине, жол 

кыймылынын коопсуздук 

стандарттарына же 

техникалык 
эксплуатациялоого ылайык 

келбеген транспорт  

каражаттарын жолго чыгаруу 

эрежелерин бузуу 

 

 

Ж.Ж. 10000 с 
Ю.Ж. 28000 с. 

 

ЖКККББ 

КР ТжЖМ 

 

 
 

 

 

 (Б ж К) 
134 

б.4 
Айдоочулардын иштөө же эс 

алуу режимин бузуу 
Ж.Ж. 5500 с 

Ю.Ж. 17000 с. 

ЖКККББ 

КР ТжЖМ 

 
 

 

 

б.5 

Айдоочунун жүргүнчүлөрдү 
ташуу эрежелеринин ар бир 

смена сайын рейске чыгар 

алдындагы медициналык 

кароодон өтүү же рейске 
чыгар алдындагы транспорт 

каражаттарынын техникалык 

абалын контролдон өткөрүү 

бөлүгүндөгү эрежелерди 
бузуусу 

 
 

 

 

Ж.Ж. 5500 с 
Ю.Ж. 17000 с. 

ЖКККББ 
КР ТжЖМ 

(Б ж К) б.1 Эл аралык автомобилдик Ж.Ж. 7500 с ЖКККББ 



559 

 

135 ташууларды жүзөгө 

ашыруунун, айдоочулардын 
иш режимин же болбосо эс 

алуусун каттоо-нун 

контролдоочу түзүлүштөрү 

(тахографтары) болбогон же 
бузук болгон, же алардын эс 

алуу же иштөө режимдерин ар 

күнү каттоочу 

баракчаларынын жок болгон 
бөлүгүндөгү эрежелерин бузуу 

Ю.Ж. 23000 с. КР ТжЖМ 

(Ж ж К) 

151 

 Транспорттук каражаттарды, 
катнашуу жолдорун, сигнал 

берүү же байланыш 

каражаттарын же болбосо 

башка транспорттук 
жабдууларды атайы-лап же 

абайлабай сапатсыз оңдоо, 

буга тете эле транспорттук 

каражаттардын техникалык 
абалына жооптуу адамдын 

билип туруп техникалык 

жактан оң эмес транспорттук 

каражаттарды пайдаланууга 
чыгаруу-су, эгерде бул 

абайлабагандан ден соолукка 

анча оор эмес зыян келтирсе 

белгилүү бир 
кызмат ордун 

ээлөө (1 жыл - 

2 жыл) же 

белгилүү бир 
иш-ти 

жүргүзүү 

укугунан 

ажыратуу 
менен (30000 

с – 60000 с) 

Сот 

(Ж ж К) 

154 

 Алкоголдук, баңгизаттык же 

кандай болбосун башкача мас 

абалдагы адамдын же болбосо 
транспорттук каражатты 

башкарууга укугу жок 

адамдын 

автомототранспорттук 
каражат-ты башкаруусуна 

мындай транспорттук 

каражатты пайдалануу үчүн 

жооптуу адамдын жол 
берүүсү, буга тете эле 

автомототранспорттук 

каражаттын айдоочусунун же 

болбосо ээсинин ушул 
каражатты мас абалдагы 

адамдын же болбосо ушул 

каражатты башкарууга укугу 

жок адамдын башкаруусуна 

белгилүү бир 

кызмат ордун 

ээлөө (1 жыл 
– 2 жыл) же 

белгилүү бир 

ишти 

жүргүзүү 
укугунан 

ажыратуу 

менен (30000 

с – 60000 с) 

Сот 
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берүү, эгерде бул 

абайлабагандан ден соолукка 

анча оор эмес зыян келтирсе 

 

Айыптардын таблицасы 

4.3.1-таблица   

Берене 
Бө

лҥк 
Тартип бузуулар Жазасы 

Ким  

чечим 

чыгарат 

(Б ж К) 

119 
б.2 

Курулуш аянтчаларынан кеткен 

көчөнүн же жолдун өтүүчү бөлүгүн 

булгоонун алдын алууга карата 
чараларды көрбөө, жолдун өтүүчү 

бөлүгүндөгү ремонттоо-курулуш 

иштеринин натыйжасында 

бузулган жолдун же көчөнүн 
элементтерин калыбына келтирүү 

эрежелерин бузуу жол 

кыймылынын коопсуздугуна 

коркунуч келтирсе 

Ж.Ж. 7500 с. 

Ю.Ж. 23000 

с. 

ЖКККББ 

(Б ж К) 

119-1 

б.1 

Жолдордо жумуштарды жүргүзүү, 

жолдорду, темир жол өткөөлдөрүн 
жана жол курулмаларын күтүү 

боюнча талаптарды, жол 

кыймылынын коопсуздугун камсыз 

кылуу эрежелеринде белгиленген 
башка талаптарды аткарбоо 

Ж.Ж. 7500 с. 

Ю.Ж. 23000 

с. 

ЖКККББ 

б.2 

Ушул берененин 1-бөлүгүндө 

каралган, жабырлануучунун 

саламаттыгына жеңил зыян 

келтирген, транспорт каражатына, 

жүктөргө, жолдорго, жолдогу жана 
башка курулмаларга же башка 

мүлккө зыян келтирген жол-

транспорт кырсыгына алып келген 

аракеттер 

Ж.Ж. 12500 

с. 
Ю.Ж. 35000 

с. 

ЖКККББ 

(Б ж К) 

133 
 

Автомобиль жолдорун, көчөлөрдү, 

темир жол өткөөлдөрүн, жол 
курулмаларын курууда,  

оңдоодо же күтүүдө транспорт 

каражаттарын же алардын 

тетиктерин, же болбосо аларды 

Ж.Ж. 7500 с 

Ю.Ж. 23000 

с. 

ЖКККББ 

КР ТжЖМ 



561 

 

кошумча жабдуудагы башка 

предметтерди оңдоодо жол 
кыймылынын коопсуздук 

эрежелерин, ченемдерин же 

стандарттарын бузуу 

 

 

 
(Ж ж К) 

157 

 Автомобиль жолдорун пайдалануу 

жана аларды коргоо эрежелерин 

атайылап же абайлабай бузуу, 
башкача айтканда автомо-биль 

жолдорунда же болбосо аларга 

бөлүнгөн жер тилкесинде 

тиешелүү уруксатсыз жер 
алдындагы же жер бетиндеги 

коммуникацияларды салуу, оңдоо, 

бул жумуштарды аткаруунун 

белгиленген шарттарын жана 
мөөнөттөрүн сактабоо, аркаларды, 

тосмолорду, шлагбаумдарды же 

башка курулмаларды өз эркинче 

куруу, жол-дордо материалдарды 
же болбосо нерселерди үйүп коюу, 

жол тасмасын бузуу, эгерде бул 

абайлабагандан ден соолукка анча 

оор эмес зыян келтирсе 

белгилүү 

бир кызмат 

ордун ээлөө 
(1 жыл – 2 

жыл) же 

белгилүү 

бир иш-ти 
жүргүзүү 

укугунан 

ажыратуу 

менен 

(30000 с – 

60000 с) 

 

 

 
Сот  

 

Айыптардын таблицасы 

4.5.1-таблица   

Берене 
Бөл

ҥк 
Тартип бузуулар Жазасы 

Ким  

чечим  

чыгарат 

(Б ж К) 
120 

 

 

 
 

 

 

Жолдо, көчөдө тоскоолдуктарды 

түзүү, жол жээгиндеги тилкелерде 
тиешелүү органдар менен 

макулдашпастан, соода 

точкаларын, тамактануу жайларын, 

сервистерди же жарнак 
такталарын, паннолорду, 

афишаларды, транспаранттарды, 

көрнөктөрдү, плакаттарды, 

белгилерди, көрсөткүчтөрдү куруу 
же уюштуруу 

Ж.Ж. 3000 с. 

Ю.Ж. 13000 

с. 

ЖКККББ 



562 

 

(Б ж К) 
120-1 

б.1 

Жолдун жүрүүчү бөлүгүндө 

жайгашкан кароочу кудуктарды, 
жер алдындагы 

коммуникацияларды күтүүнүн 

эрежелерин бузуу, ага тете жолдун 

үстүңкү бетине суунун, 
техникалык суюктуктардын, 

буунун чыгышына жана ушул 

себептен улам жол бетинин 

бузулушуна, муздун пайда 
болушуна, көрүүнүн чектелишине 

жана башка тоскоолдуктарга алып 

келген жер астындагы 

коммуникациялардын бузуктарын 
оңдоо үчүн чара көрбөө 

Ж.Ж. 7500 с. 

Ю.Ж. 23000 

с. 

Сот  

б.2 

Ушул берененин 1-бөлүгүндө 
каралган, жабырлануучунун 

саламаттыгына жеңил зыян 

келтирүү, транспорт каражаттарын, 

жүктөрдүн жана башка мүлктү 
бузуу менен жол-транспорт 

кырсыгына алып келген бузуу 

Ж.Ж. 12500 

с. 
Ю.Ж. 35000 

с. 

Сот  

(Б ж К) 

127 

б.1 

Транспорт каражаттарын 

пайдаланууга уруксат кылуу 

боюнча жана жол кыймылынын 
коопсуздугун камсыз кылуу 

боюнча кызмат адамдарынын 

милдеттеринин башка талаптарын 

бузуу  

Ж.Ж. 1000 с. 
Ю.Ж. 1000 с. 

ЖКККББ 

б.2 

Ошол эле жосун транспорт 

каражатынын, жүктүн, автомобиль 

жолунун, көчөнүн, темир жол 
өткөөлүнүн, жол курулмасынын же 

башка мүлктүн бузулушуна алып 

келсе 

Ж.Ж. 5500 с. 
Ю.Ж. 5500 с. 

ЖКККББ 

(Б ж К) 

129 

 

б.2 

Сыртына ыкчам кызматтардын 

транспорт каражаттарынын атайын 

түстүү графикалык схемалары 
мыйзамсыз түшүрүлгөн же атайын 

үн чыгаруучу же жарык берүүчү 

сигналдар орнотулган же болбосо 

ар кандай түрдөгү жазуулар, 
сүрөттөр, фотосүрөттөр 

түшүрүлгөн транспорт каражатын 

башкаруу 

Ж.Ж. 5500 с 

Ю.Ж. 5500 с. 
ЖКККББ 
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Транспорт каражаттарын пайдаланууга уруксат берүү жана  

жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча 

 кызмат адамдарынын милдеттенмелеринин 

 негизги жобосунун 1-тиркемеси 

 

 

ТРАНСПОРТ КАРАЖАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУУГА 

ТЫЮУ САЛЫНА ТУРГАН БУЗУКТУКТАРДЫН ЖАНА 

ШАРТТАРДЫН ТИЗМЕСИ 

Бул тизме пайдаланууга тыюу салына турган автомобилдерди,  

автобустардын, автопоезддердин, чиркегичтердин, мотоциклдердин, 

мопеддердин, тракторлордун, башка өзү жүрүүчү машиналардын  

бузуктуктарын жана шарттарын белгилейт. Төмөндө келтирилген  

параметрлерди текшерүүнүн ыкмасы "Автомобиль транспортунун 

каражаты. Кыймылдын коопсуздугунун шарты боюнча 

техникалык абалга карата талаптар. Текшерҥҥ ыкмасы" деген 

25478-91 ГОСТу менен жөнгө салынган. 

1. Тормоз системасы (1100-сүрөт).  
 

 

1100-сҥрөт. 
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1.1. Жолдо сынаганда тормоз системасынын натыйжалуу тормоз 

беришинин төмөнкү нормалары сакталбайт:  
1.1-таблица  

Транспорт каражаттары 

Тормоз берҥҥ 

жолу (м)  

ашпайт 

Белгиленген 

акырындоо 

кеминде 

(м/с2) 

Жалгыз транспорт каражаты: 

Жеңил автомобилдер жана жүк ташуу үчүн алардын 

модификациялары   

 

12,2 (14,5) 6,8 (6,1) 

Уруксат берилген максималдуу массасы 5 тоннага  

чейинки автобустар 

 

13,6 (18,7) 6,8 (5,5) 

Ошонун эле  өзү  5 тоннадан ашык 

 

16,8 (19,9) 5,7 (5) 

Уруксат берилген максималдуу массасы 3,5 тоннага 

чейинки жүк ташуучу автомобилдер 

 

15,1 (19) 5,7 (5,4) 

Ошонун эле  өзү  3,5 тоннадан 12 тоннага чейин 

 

17,3 (18,4) 5,7 (5,7) 

Ошонун эле өзү 12 тоннадан ашык 

 

16 (17,7) 6,2 (6,1) 

Эки дөңгөлөктүү мотоциклдер жана мопеддер 

 

7,5 (7,5) 5,5 (5,5) 

Мотоцикл капталындагы чиркегичи менен 

 

8,2 (8,2) 5 (5) 
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Автопоезд, сҥйрөгҥч болуп саналгандар 

Жеңил автомобилдер жана жүк ташуу үчүн алардын 
модификациялары 

 

13,6 (14,5) 5,9 (6,1) 

Уруксат берилген максималдуу массасы 5 тоннага  

чейинки автобустар 

 

15,2 (18,7) 5,7 (5,5) 

Ошонун эле өзү 5 тоннадан ашык 

 

18,4 (19,9) 5,5 (5) 

Уруксат берилген максималдуу массасы 3,5 тоннага 

чейинки жүк ташуучу автомобилдер 

 

17,7 (22,7) 4,6 (4,7) 

Ошонун эле өзү 3,5 тоннадан 12 тоннага чейин 

 

18,8 (22,1) 5,5 (4,9) 

Ошонун эле өзү 12 тоннадан ашык 

 

18,4 (21,9) 5,5 (5) 

 

Эскертҥҥ: 
 

1. Тормоздук жолдун жана кашаанын ичинде жазылган 

токтотуунун мааниси 1981-жылдын 1-январына чейин чыгарылган 

транспорт каражаттарына жайылтылат. (Автордон: Кашаанын 

сыртындагы сан 1991-жылдын 1-январына чейин чыгарылган 

транспорт каражаттарына жайылтылып, тагыраак айтканда 

жаңы чыгарылыштагы  транспорт каражаттарына бул 

сандардын мааниси туура келбей калышы мҥмкҥн жана 
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таблицадагы сандар болгону 40 км/сааттагы гана  тормоздук 

жолунун узундугу көрсөтҥлгөн). 
2. Сыноо горизонталдык, тегиз, кургак, тегиз төшөлгөн цемент- 

асфальт жолдо автомобилдер, автобустар жана автопоезддер үчүн 

тормоз берүүнүн башталышы 40 км/саатта жана мотоцикл жана 

мопеддер үчүн 30 км/саатта жүргүзүлөт. Транспорт каражаттары 

толук ишке жарактуу абалында жумушчу тормоз системасын 

башкаруу органынын бир нече жолу аракетке келтирүү менен 

сыналат. 

3. Транспорт каражаттарынын жумушчу тормоз системасынын  

натыйжалуулугу башка көрсөткүчтөр боюнча 25478-91 ГОСТУна  

ылайык да бааланышы мүмкүн. 
 

1.2. Гидравликалык тормоз муунагынын жылчыксыздыгынын  

бузулушу (1101-сүрөт).  
 

 
 

1.3. Пневматикалык жана пневмогидравликалык тормоз 

муунагынын жылчыксыздыгынын бузулушу кыймылдаткыч иштебей 

турганда абанын кысымынын аны толук аракетке келтиргенден 

кийин 15 минутанын ичинде 0,05 МПа (0,5 кгс/кв.см) ашыкча 

түшүшүн пайда кылат. 

1.4. Пневматикалык жана пневмогидравликалык тормоз 

муунагынын манометрлери иштебейт (1102-сүрөт).  
 

 

1101-сҥрөт. 

1102-сҥрөт. 
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1.5. Токтоп турган тормоз системасы төмөнкүлөрдүн кыймылсыз 

турушун камсыз кыла албайт (1103-сүрөт): толук жүктөлгөн 

транспорт каражатынын – 16 %ке чейинки жантаймада турушун 

(1104-сүрөт); толук ишке даяр жеңил автомобилдердин жана 

автобустардын – 23%га чейинки жантаймада турушун (1105-сүрөт); 

толук ишке даяр автомобилдердин жана автопоезддердин 31%ке 

чейинки жантаймада турушун (1106-сүрөт).  
 

 

 

 

 

1103-сҥрөт. 

1104-сҥрөт. 

1105-сҥрөт. 

1106-сҥрөт. 
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2. Рулдук башкаруу (1107-сүрөт)  
 

 
 

2.1. Төмөнкүлөр рулдук башкаруунун жалпы люфтун жогору- 

латат: 
2.1.-таблица 

Транспорт каражатынын тиби 

Жалпы люфт  

(градус), мындан 

ашпайт 

Жеңил автомобилдер жана алардын базасында жасалган 

жүк ташуучу автомобилдер жана автобустар 

 10  

Автобустар 

 
20  

Жүк ташуучу автомобилдер 

 25  

1107-сҥрөт. 
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2.2. Конструкцияда каралбаган тетиктер менен түйүндөрдүн 

жылып кетиши; сайлуу бирикмелер бекем тартылбаган же 

белгиленген ыкма менен бекитилбеген (1108-сүрөт).  
 

 
 

2.3. Конструкцияда каралган рулдук башкарууну же рулдук  

демпферди (мотоциклдер үчүн) күчөткүч бузук же ал жок (1109,  

1110-сүрөт).  
 

 

 

1108-сҥрөт. 

1109-сҥрөт. 

1110-сҥрөт. 
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3. ТЫШКЫ ЖАРЫК БЕРҤҤЧҤ ШАЙМАНДАР 

3.1. Тышкы жарык берүүчү шаймандардын саны, тиби, түсү, 

жайгашуусу жана иштөө режими транспорт каражатынын 

конструкциясынын талаптарына жооп бербейт (1111-сүрөт).  
 

 
 

Эскертҥҥ: Өндүрүштөн чыкпай калган транспорт 

каражаттарына башка маркадагы жана моделдеги транспорт 

каражаттарынан алынган тышкы жарык берүүчү каражаттарды 

тагууга уруксат берилет. 
 

3.2. Фараларды жөнгө салуу 25478-91 ГОСТунун талаптарына 

туура келбейт (1112-сүрөт).  
 

 
 

3.3. Белгиленген режимде иштебейт же тышкы жарык берүүчү 

шаймандар жана жарык чагылдыргычтар булганган (1113-сүрөт).  
 

 

1111-сҥрөт. 

1112-сҥрөт. 

1113-сҥрөт. 
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3.4. Жарык берүүчү шаймандарда жарыкты чачыратуучулар жок 

же жарык берүүчү шаймандын ошол тибине ылайык келбеген жарык 

чачыраткычтар жана лампалар пайдаланылат (1114,1115-сүрөт).  
 

 
 

3.5. Жаркылдак маяктарды орнотуу стандарт талаптарына 

ылайык келбейт (1116-сүрөт).  
 

 
 

3.6. Транспорт каражатынын алды жагына кызыл түстөгү оттор 

же кызыл түстөгү жарык чагылдыргыч шаймандар (1117-сүрөт),  
 

 
 

ал эми арт жагында – артка жүрүүнү көрсөтүүчү жана каттоо 

белгисин, айырмалоочу жана таанытуучу белгилерди көрсөтүүчү 

фонардан тышкары ак түстөгү жарык орнотулган (1118-сүрөт).  
 

 

1114-сҥрөт. 1115-сҥрөт. 

1116-сҥрөт. 

1117-сҥрөт. 

1118-сҥрөт. 
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4. МАҢДАЙКЫ ТЕРЕЗЕНИ ТАЗАЛАГЫЧ ЖАНА  

ТЕРЕЗЕ ЖУУГУЧ 

4.1. Терезе тазалагычтар белгиленген режимде иштебейт  

(1119-сүрөт).  
 

 
 

4.2. Транспорт каражатынын конструкциясында каралган терезе 

жуугучтар иштебейт (1120-сүрөт).  
 

 
 

  

1119-сҥрөт. 

1120-сҥрөт. 



573 

 

5. ДӨҢГӨЛӨКТӨР 

5.1. Жеңил автомобилдердин дөңгөлөктөрүнүн быдырларынын 

бийиктиги кеминде 1,6 мм, жүк ташуучу автомобилдердики – 1 мм,  

автобустар – 2 мм, мотоциклдер менен мопеддер – 0,8 мм болот  

(1121, 1122, 1123-сүрөт).  
 

 

 

 
 

Эскертҥҥ: Чиркегичтер үчүн дөңгөлөктүн быдырларынын 

бийиктиги транспорт каражаттары – сүйрөгүчтөрдүн дөңгөлөгү үчүн 

берилген нормадагыдай болот.  
 

1121-сҥрөт. 

1122-сҥрөт. 

1123-сҥрөт. 
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5.2. Дөңгөлөктөрдүн кээ бир жерлери бузулган (тешик, тилик, 

айрык) болуп, ичи чыгып калат, ошондой эле каркасы ажырап, 

быдырлары жана каптал жагы сыйрылган болот (1124, 1125-сүрөт).  
 

 

 
 

5.3. Дөңгөлөктүн дискасы жана алкагы жарака болуп же аны  

беките турган болт (гайка) жок болот (1126-сүрөт).  
 

 
 

5.4. Дөңгөлөктүн өлчөмү же ага келтирилген күч транспорт 

каражатынын ошол моделине туура келбейт (1127-сүрөт).  
 

 

1124-сҥрөт. 

1125-сҥрөт. 

1126-сҥрөт. 

1127-сҥрөт. 
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5.5. Транспорт каражаттын бир огуна ар башка өлчөмдөгү, 

конструкциядагы (радиалдык, диагоналдык, камерадагы, камерасыз), 

моделдеги, протекторунун быдыры ар бөлөк, тиштүү же тишсиз, 

суукка туруктуу жана суукка туруксуз, жаңы жана кайра калыбына 

келтирилген дөңгөлөктөр орнотулган (1128-сүрөт).  
 

 
 

6. Кыймылдаткыч (1129-сүрөт).  
 

 
 

6.1. Иштетилген газдагы зыяндуу заттардын болушу жана анын  

түтөп калышы 17.2.2.03-87 ГОСТу жана 21393-75 ГОСТУ менен 

белгиленген өлчөмдөрдөн ашат (1130-сүрөт).  
 

 

1128-сҥрөт. 

1129-сҥрөт. 

1130-сҥрөт. 
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6.2. Май берүү системасынын жылчыксыздыгы бузулушу  

(1131-сүрөт).  
 

 
 

6.3. Иштетилген газды чыгаруу системасынын бузуктугу (1132, 

1133-сүрөт).  
 

 

 
 

6.4. Картердин желдетүү системасынын жылчыксыздыгы 

бузулган (1134-сүрөт).  

 

1131-сҥрөт. 

1132-сҥрөт. 

1133-сҥрөт. 

1134-сҥрөт. 
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7. КОНСТРУКЦИЯНЫН БАШКА ЭЛЕМЕНТТЕРИ 

7.1. Транспорт каражатынын конструкциясында каралган арткы 

жакты көрүүчү күзгүсү (1135-сүрөт), айнегинин жок болушу  

(1136-сүрөт).  
 

 

 
 

7.2. Үн чыгаруучу сигналы иштебейт (1137-сүрөт).  
 

 

1135-сҥрөт. 

1136-сҥрөт. 

1137-сҥрөт. 
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7.3. Жол кыймылынын катышуусунун жабыр тартуу коркунучун 

пайда кылуучу айдоочу отурган жерден алдыдагы жолду көрүүгө 

тоскоолдук кылуучу, айнектин тунуктугун начарлатуучу кошумча 

буюмдардын орнотулушу же башка нерселер менен каптоо (1138-

сүрөт).  
 

 
 

Эскертҥҥ: Автомобилдин жана автобустун маңдайкы терезе- 

синин жогорку бөлүгүнө түстүү тунук пленка чапталышы мүмкүн 

(1139-сүрөт). 
 

 
 

Өндүрүштөн чыккан күңүрттөлгөн айнекти (күзгү айнектен 

башка) колдонууга уруксат берилет, анын жарык өткөрүүсү 

Гауметр ИИС-1 5727- 88 ГОСТУнун талаптарына ылайык келет. 

Автобус- 

тардын терезесине парда, ошондой эле жеңил автомобилдердин эки  

тарабында тең артты көрүү күзгүсү бар болсо арткы терезеге  

жалюзи жана парда тагууга уруксат берилет. 

7.4. Кузовдун же кабинанын конструкцияда каралган кулпулары, 

жүк платформасынын бекиткичтери, цистернанын оозунун бекиткичи 

(1140-сүрөт)  
 

 

1138-сҥрөт. 

1139-сҥрөт. 

1140-сҥрөт. 
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жана күйүүчү май багынын капкагы, айдоочунун отургучунун абалын 

жөнгө салуучу механизм (1141-сүрөт), авариялык чыгуу жана аны 

аракетке келтирүүчү жабдуу, эшикти башкаруучу муунактар (1142-

сүрөт), спидометр, тахограф (1143-сүрөт), уурдап кетүүгө каршы 

жабдуу, айнекти жылытуу жана үйлөө жабдуусу иштебейт (1144-

сүрөт). 
 

 

 

 

 

1141-сҥрөт. 

1142-сҥрөт. 

1143-сҥрөт. 

1144-сҥрөт. 
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7.5. Конструкцияда каралган арт жактан коргоочу жабдуу, 

баткакты чачыроодон сактоочу фартук жана калканычтар жок 

болгондо (1145-сүрөт).  
 

 
 

7.6. Сүйрөгүчтүн жана чиркегич звенонун сүйрөп – чиркөөчү 

жана таянып – чиркөөчү жабдуулары бузук, ошондой эле анын 

конструкциясында каралган коопсуздук тросу (чынжырлары жок же 

бузук) (1146, 1147, 1148-сүрөт),  
 

 

 

1145-сҥрөт. 

1146-сҥрөт. 

1147-сҥрөт. 

1148-сҥрөт. 
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мотоциклдин рамасы менен анын капталдагы чиркегичинин 

рамасынын бириктиргичинде люфт бар (1149-сүрөт).  
 

 
 

7.7. Төмөнкҥлөр такыр жок: 

 автобустарда, жеңил жана жүк ташуучу автомобилдерде, 

дөңгөлөктүү тракторлордо медициналык аптечка, өрт өчүргүч, 

авариялык токтоо (жымыңдаган кызыл фонарь) белгиси (1150-

сүрөт);  
 

 
 

 уруксат берилген максималдуу массасы 3,5 тоннадан ашкан жүк 

ташуучу автомобилдерде жана уруксат берилген максималдуу 

массасы  

5 тоннадан ашык автобустарда – артка жылып кетүүгө каршы 

таянычтар (кеминде экөө) (1151-сүрөт);  
 

 

1149-сҥрөт. 

1150-сҥрөт. 

1151-сҥрөт. 
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капталындагы чиркегичи бар мотоциклде – медициналык аптечка, 

авариялык токтоо (жымыңдаган кызыл фонарь) белгиси (1152-

сүрөт). (жымыңдаган кызыл фонарь) (1153-сүрөт).  
 

 

 
 

7.8. Оперативдүү жана атайын кызматтарга таандык болбогон 

транспорт каражаттарында жаркылдап туруучу маяктар, добушунун 

тону жана жарык графикалык схемасы өзгөрүп турган Р50574-93 

ГОСтунда каралган добуш чыгаруучу сигналдардын болушу (1154-

сүрөт). 
 

 

1152-сҥрөт. 

1153-сҥрөт. 

1154-сҥрөт. 
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7.9. Транспорт каражатынын конструкциясында орнотуу карал-

ган болсо, коопсуздук курларынын жоктугу (1155-сүрөт).  
  

 
 

7.10. Коопсуздук куру иштебейт же анын айрыгы айкын көрүнүп 

турса (1156-сүрөт).  
 

 
 

7.11. Транспорт каражатынын каттоо белгиси стандарт 

талаптарына жооп бербейт (1157-сүрөт).  
 

 
 

7.12. Мотоциклдерди конструкцияда каралган коопсуздук 

догосунун жоктугу (1158-сүрөт).  
 

 

1155-сҥрөт. 

1156-сҥрөт. 

1157-сҥрөт. 

1158-сҥрөт. 
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7.13. Мотоцикл менен мопеддерде конструкцияда каралган ээрде 

отурган жүргүнчүлөр үчүн бут койгучтун жана туурасынан кеткен 

таянычтын жоктугу (1159, 1160-сүрөт).  
 

 
 

7.14. Талап кылынышы ушул тизме менен жөнгө салынган 

конструкцияда каралган тормоз системасынын, рулдук башкаруунун 

жана башка түйүндөр менен агрегаттардын жоктугу же транспорт 

каражатын чыгарган ишкана же ага ыйгарым укугу бар башка 

уюмдар менен макулдашпастан алардын кошумча элементтеринин 

орнотулушу (1161-сүрөт). 

 
 

7.15. Запас дөңгөлөктүн кармагычы, лебедка жана запас 

дөңгөлөк-тү көтөргүч-түшүргүч механизм иштебейт. Лебедканын 

храп түзүлү-шү барабанды бекиткич канат менен бекитпейт (1162, 

1163-сүрөт). 
 

 

 

1159-сҥрөт. 1160-сҥрөт. 

1161-сҥрөт. 

1162-сҥрөт. 

1163-сҥрөт. 
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7.16. Жарым чиркегичте тирөөч түзүлүш, тирөөчтөрдүн 

транспорттук абалынын фиксаторлору, тирөөчтөрдү көтөрүүчү жана 

түшүрүүчү механизмдер, ошондой эле жүк ташуучу автомобилдер 

жана автобустар үчүн 4 даана жана жеңил автомобилдер үчүн 2 даана 

өзүнөн өзү жылып кетүүнү болтурбоочу түзүлүштөр (тамандар) жок 

же оң эмес (1164, 1165-сүрөт).  
 

 

 
 

7.17. Кыймылдаткычтын, ылдамдыкты өткөрүүчү кутусунун, 

борттук редукторлордун, арткы октун, чиркештирүүнүн, 

аккумулятордук батареянын, муздатуу жана абаны кондициялоо 

системаларынын жана транспорт каражатка кошумча орнотулчу 

гидравликалык түзүлүштөрдүн чыптамаларынын жана кошулган 

жерлеринин жылчыксыздыгы бузулган (1166, 1167-сүрөт).  
 

 

1164-сҥрөт. 

1165-сҥрөт. 

1166-сҥрөт. 1167-сҥрөт. 
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7.18. Азыктануунун газ системасы менен жабдылган 

автомобилдер менен автобустардын газ баллондорунун сырткы 

бетинде көрсөтүлгөн техникалык параметрлер техникалык 

паспорттогу маалыматтарга ылайык келбейт, акыркы жолку жана 

пландалган текшерүүнүн даталары көрсөтүлгөн эмес (1168-сүрөт).  
 

 
 

7.19. КР ИИК ЖКККББнын же башка ыйгарым укуктуу 

органдарынын уруксаты жок транспорт каражатын 

(кыймылдаткычтарды, кузовторду, күйүүчү май бактарды 

алмаштыруу) кайра жабдуу эрежесин жана белгиленген нормалын 

бузуу менен  жүргүзүлдү. 

7.20. Маңдайкы айнекке, алдыңкы эшиктердин каптал 

терезелерине караңгылаштырчу кабык капталган же пардалар 

пайдаланылат, ошондой эле арткы каптал эшиктерде жана арткы 

айнектерде чагылдыруучу караңгылаштырган кабык пайдаланылат 

(1169-сүрөт). [4] 

 

 

 
  

1168-сҥрөт. 

1169-сҥрөт. 
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Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. Эки дөңгөлөктүү мотоциклдерден башка, эмне үчүн медициналык  

аптечка, авариялык токтоо белгиси ар бир транспорт каражатында  

болушу керек?  

2. Транспорт каражатында үн чыгаруучу сигналынын берген жардамы 

кандай деңгээлде жана эгер иштен чыкса, анда жолдогу 

коопсуздукка кепилдик барбы?  

3. Кандай учурда транспорт каражатынын  арт жакты көрүүчү күзгүсү 

жок айдап жүрүүгө болот?  

4. Эмне үчүн дөңгөлөктүн быдырларынын бийиктиги азайып кетсе, 

транспорт каражатын пайдаланууга тыюу салынат?  

5. Мотоциклдин жүргүнчүлөрү үчүн каралган кайсы тетиктери жок 

болгондо, пайдаланууга тыюу салынат?  

6. Транпорт каражатынын тышкы жарык берүүчү шаймандары кандай 

талаптарга жооп бербегенде пайдаланууга тыюу салынат жана эмне 

үчүн?  

7. Рулдагы люфт эмнеден улам пайда болот?  

8. Спидометр иштен чыкса айдоочу кандай маалыматтарды алалбай  

калат?  

9. Эмне үчүн айдоочунун отургучунун абалын жөнгө салуучу механиз-

ми иштен чыкса, транспорт каражатын пайдаланууга тыюу салынат?  

10. Эгер транспорт каражатынын гидравликалык тормоз системасынын 

жылчыксыздыгы бузулса, айдоого болобу? 
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Көрсөтҥлгөн бузуктардын ичинен кайсы транспорт 

каражатын пайдаланууга тыюу салынат? 
 

 
 

1. Транспорт каражаттын конструкциясында каралган арткы 

күзгүлөрү жок. 

2. Тутандыруу свечасынын электроддорунун ортосундагы 

жылчыгы бузулган. 

3. Кыймылды өткөргүч кутучасындагы шестерняларда чоң 

чуулдоолор бар. 

 

2. Айдоочу эмне кылышы керек, эгер жолдо баратып арткы 

номердик таануу белгисинин жарык кылуучу фонары өчҥп 

турганын байкаса? 
 

 
 

1. Андан аркы кыймылды токтотуу. 

2. Ошол жерде бузукту четтетүү, эгер мүмкүн болбосо, сактык  

чараларын көрүү менен токтоп туруучу же оңдоочу жерге 

айдап баруу. 

3. Кыймылды улантуу. 
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3. Айдоочу эмне кылуу керек, эгер автомобилдин май берҥҥ 

системасынын жылчыксыздыгы бузулса? 
 

 
1. Өрт өчүргүч бар болсо, кыймылды улантуу керек. 

2. Ошол жерде бузукту четтетүү, эгер мүмкүн болбосо, сактык  

чараларын көрүү менен токтоп туруучу же оңдоочу жерге 

айдап баруу керек. 

3. Кыймылды андан ары токтотуу керек. 

 

4. Жеңил, автобус жана жҥк ташуучу автомобилдерде рулдук 

башкаруунун жалпы люфтун суммасынын чеги  канча? 
 

 
 

5. Санап өтҥлгөн бузуктардын ичинен кайсыл бузукта Эреже 

транспорт каражаттарын линияга чыгуусуна тыюу салбайт? 
 

 
1. Рулдук механизмдин картеринин бекиши бош. 

2. Автомобилдин  кузовунун бекиткичтери бузук. 

3. Жүк ташуучу автомобилдин дөңгөлөктөрүнүн шиналарынын 

быдырларынын бийиктиги кеминде – 1,0  мм жана жогору. 

1. 25°, 20°, 

10° 

2. 10°, 20°, 

25° 

3. 20°, 25°, 

10° 
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6. Дөңгөлөктҥн шинасынын кайсы бузуктарында транспорт 

каражатын пайдаланууга тыюу салынат? 
 

 
1. Дөңгөлөктүн шинасынын кээ бир жерлери тешик, тилик, айрык 

болуп, быдырлары жана каптал жагы сыйрылган. 
2. Кош дөңгөлөктүн ортосунда жат нерсе бар. 
3. Дөңгөлөктүн өлчөмү же ага келтирилген күч транспорт 

каражатынын ошол моделине туура келбейт. 
4. Бардык санап өтүлгөн бузуктарда. 
 

7. Транспорт каражаттын бир огуна шинасынын быдыры ар 
бөлөк болгон дөңгөлөктөрдҥ орнотуп пайдаланууга болобу? 

 

 
1. Өзгөчө кылдаттык кыймылды сактоо менен уруксат. 
2. Толук жүктөлбөгөн шартта гана уруксат. 
3. Уруксат эмес. 
 

8. Көрсөтҥлгөн бузуктардын ичинен кайсы жеңил 
автомобилин пайдаланууга тыюу салынат? 

 

 
1. Транспорт каражатын чыгарган ишкана тарабынан каралбаган 

кузов тетиктери орнотулган. 
2. Кыймыл бөлүштүрүү кутусундагы шестерняларынын чуулдоо-

су көбөйгөн. 

3. Асылманын  амортизатору иштебейт. 
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9. Көрсөтҥлгөн бузуктардын ичинен кайсы транспорт 

каражатын пайдаланууга тыюу салынат? 
 

 
1. Күч берүү механизиминде чуулдоо үндөрү бар. 
2. Кыймылды өткөргүч кутучасынын ысып кетиши. 
3. Иштетилген газдын зыяндуу заттардын өлчөмү ГОСТтун 

белгиленген нормасынан ашып кетиши. 
 

10. Тик ылдыйыш жолдон жетектөөчҥ дөңгөлөктөрҥн 

ажыратып тҥшҥҥгө уруксат береби? 
 

 
1. Уруксат, эгер гидровакумдук тормоз күчөткүчү менен 

жабдылса. 
2. Уруксат, эгер жол жакшы абалда болуп, алыскы аралыкка 

чейин көрүнсө. 
3. Уруксат эмес. 

 

11. Эгер пайда болгон бузуктарынын ичинен кайсы бузук 
жолдо четтетилбесе, айдоочуну сактык чараларын көрҥҥ менен 

токтоп туруучу же оңдоочу жерге айдап баруу керектигин Эреже 
милдеттендирет? 

 
1. Тутануунун орнотулушу бузулганда. 
2. Рулдун люфту жалпы суммасы көрсөткүчтүн чегинен ашып 

кетсе. 

3. Асылманын амортизатору тыкылдап үн чыгарса. 
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12. Чиркештиргич педалын толук баспай ажыратууда  

кандай жышаан мҥнөздҥҥ болот? 
 

 
1. Кыймылдаткычтын валынын айлануу саны көбөйөт. 

2. Кыймылды өткөргүч кутучасында чуулдоо байкалат. 

3. Кыймыл өткөрүү рычагы титиреп чуулдап баштайт. 
 

13. Кайсы бузукта транспорт каражатын пайдаланууга тыюу 

салат? 

 
1. Экинчи класстагы оңдоо менен дөңгөлөктөрдүн шинасы 

калыбына келтирилди. 

2. Эшиктин терезе көтөргүчү такалып жатат. 

3. Транспорт каражатында авариялык белгиси же жымыңдаган 

кызыл фонарь жок. 
 

14. Эгер пайда болгон бузуктарынын ичинен кайсы бузук 

жол-до четтетилбесе, айдоочуну сактык чараларын көрҥҥ менен 

токтоп туруучу же оңдоочу жерге айдап баруу керектигин Эреже 

милдеттендирет? 

 
1. Жумушчу тормозу бардык дөңгөлөктөрдүн бирдей кармашын 

камсыз кыла албайт. 

2. Амперметр бузук. 

3. Амортизатордон суюктук тамып жатат. 
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15. Эгер пайда болгон бузуктарынын ичинен кайсы бузук 
жолдо четтетилбесе, айдоочуну сактык чараларын көрҥҥ менен 
токтоп туруучу же оңдоочу жерге айдап баруу керектигин Эреже 
милдеттендирет? 

 
1. Иштетилген газды чыгаруу системасы бузук болушу. 
2. Панелдеги приборлордун жарыгы иштебейт. 
3. Аккумулятордо электролит жетиштүү өлчөмдө эмес. 
 

16. Көрсөтҥлгөн бузуктардын ичинен кайсы учурда 
транспорт каражатты пайдаланууга тыюу салынат? 

 

 
1. Күйүүчү майдын деңгээлин көрсөткөн прибор иштебейт. 
2. Фаралардын түзөтүлүп жөнгө салуусу ГОСТ талаптарына 

туура келбейт. 
3. Капталында чиркегичи жок мотоциклде өрт өчүргүч жок. 

 

17. Эгер санап өтҥлгөн бузуктарынын ичинен кайсы бузукту 
жолдо четтеттҥҥгө мҥмкҥн болбосо, айдоочуну сактык чараларын 
көрҥҥ менен токтоп туруучу же оңдоочу жерге айдап баруу 
керектигин Эреже милдеттендирет? 

 

 
1. Жүк ташуучу автомобилдин платформасынын бекиткичтери 

иштебесе. 
2. Чиркештиргич педалынын жүрүшү нормадан кем болсо. 
3. Тутандыруу системасынын алдын алуу бурчу  иштен чыкса. 
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18. Эгер айдоочу кургак асфальттын жабуусу бар жолдо  

40 км/саат ылдамдык менен бара жатып, жумушчу тормозу 

менен токтогондо, жеңил автомобилдин тормоз берҥҥ жолу 16 м 

барабар болсо, эмне кылуу керек? 
 

 
 

1. Андан аркы кыймылын жай ылдамдык менен улантуу. 

2. Көздөгөн баруусун улантуу, токтогондо кыймылдаткычтын 

жардамы менен токтотуу. 

3. Ошол жерде бузукту четтетүү, эгер мүмкүн болбосо, сактык  

чараларын көрүү менен токтоп туруучу же оңдоочу жерге 

айдап баруу керек. 

4. Таяныч тормозду колдонуп, жай  ылдамдык менен кыймылын 

улантуу. 

 
19. Эгерде сҥйрөп чиркөөчҥ жабдуулары бузук болсо, айдоочу 

эмне кылуу керек? 
 

 
 

1. Ошол жерде бузукту четтетүү, эгер мүмкүн болбосо, сактык 

чараларын көрүү менен токтоп туруучу же оңдоочу жерге 

айдап баруу керек. 

2. Кыймылын чиркегич менен улантуусун токтотуу керек. 

3. Сактык чараларын көрүү менен кыймылды улантуу керек. 
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20. Эгерде жаан-чачын же кар жаап жаткан убакта, терезе  

тазалагычтары иштен чыкса, айдоочу эмне кылуу керек? 
 

 
1. Сактык чараларын көрүү менен андан аркы кыймылын 

улантуу.  

2. Андан аркы кыймылын улантуусун токтотуу. 

3. Жай ылдамдык менен жүрүү. 

 

21. Эгерде жумушчу тормоз системасы иштен чыкса, айдоочу 

эмне кылуу керек? 

 
1. Таяныч тормозду колдонуп, жай  ылдамдык менен кыймылын 

улантуу. 

2. Жумшак сүйрөткүч менен сүйрөтүү мүмкүндүгүн колдонуу. 

3. Андан аркы кыймылды улантуусун токтотуу. 

 

22. Эгер пайда болгон бузуктарынын ичинен кайсы бузук 

жолдо четтетилбесе, айдоочуну сактык чараларын көрҥҥ менен 

токтоп туруучу же оңдоочу жерге айдап баруу керектигин Эреже 

милдеттендирет? 

 
1. Тышкы жарык приборлору белгиленген режимде иштебейт же 

жарык чачыратуучулары булганган болсо. 

2. Газ бөлүштүрүү механизминде тыкылдаган үндөрү чыкса. 
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3. Терезе көтөргүч бузук болсо. 
23. Көрсөтҥлгөн бузуктардын ичинен кайсы бузугунда андан 

аркы кыймылды  милдеттҥҥ тҥрдө токтотуу керек? 
 

 
1. Иштелип чыккан газ түтүн бекитилген нормадан ашык. 
2. Рулдук башкаруусу иштебейт. 
3. Кош дөңгөлөктү темир огунда шинасынын быдыры ар бөлөк, 

дөңгөлөктөр орнотулган. 
 

24. Эгерде жол начар көрҥнгөн шартта тышкы жарык 
шаймандары иштен чыкса, айдоочу эмне кылуу керек? 

 

 
1. Минималдуу ылдамдык менен кыймылын улантуу. 
2. Жолоочудан сүйрөтүүнү өтүнүү. 
3. Андан аркы кыймылын улантуусун токтотуу. 

 

25. Эгерде медициналык аптечка, өрт өчҥргҥч жана 
авариялык токтоо белгиси жок болсо, кайсы транспорт 
каражаттарын пайдаланууга тыюу салынат? 

 

 
1. Жеңил автомобилдерге гана. 
2. Автобустарга гана. 
3. Жүк ташуучу автомобилдерге гана. 
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4. Бардык санап өтүлгөн транспорт каражаттарына. 

26. Конструкциясында каралбаган жҥк ташуучу автомобилде 
ашыкча фаралары болсо, пайдаланууга болобу? 

 

 
1. Уруксат. 
2. Уруксат эмес. 
3. Уруксат, эгер фаранын бардык жарыктары туура жөнгө 

салынып жана карама-каршы транспорт каражаттарынын 
айдоочуларынын көздөрүн уялтпаса. 
 

27. Автомобилдин жумушчу тормоз системаларынын сыноо-
лору жҥргҥзҥлөт: 

 
1. Каалагандай жолдо баштапкы ылдамдыгы 30 км/саат менен 

тормоз берүү. 
2. Абалына карабастан асфальтталган жолдо тормоз берүү. 
3. Түз горизонталдуу кургак асфальт жол участкасында баштапкы 

ылдамдыгы 40 км/саат менен тормоз берүү. 
 

28. Санап өтҥлгөн бузуктарынын ичинен кайсы бузук жолдо 
четтетилбесе, айдоочуну сактык чараларын көрҥҥ менен токтоп 
туруучу же оңдоочу жерге айдап баруу керектигин Эреже 
милдеттендирет? 

 
1. Кыймылдаткычтын иштөөсүндө мүчүлүштөр болсо. 
2. Кузовунун же кабинанын конструкциясында каралган 

кулпулары, бекиткич механизмдери иштебейт. 
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3. Айдоочунун кабинасынын арткы айнеги сынган болсо. 

29. Эгер санап өтҥлгөн бузуктарынын ичинен кайсы бузукту 
жолдо четтетҥҥгө мҥмкҥн болбосо, айдоочуну сактык чараларын 
көрҥҥ менен токтоп туруучу же оңдоочу жерге айдап баруу 
керектигин Эреже милдеттендирет? 

 

 
1. Кузовдун платформасынын полундагы доскалары сынса. 
2. Кыймылдаткычтын клапандары тыкылдаса. 
3. Уурдап кетүүгө каршы жабдуусу иштебесе. 
 

30. Санап өтҥлгөн бузуктардын ичинен кайсыл бузукта 
Эреже транспорт каражаттарын линияга чыгуусуна тыюу салат? 

 

 
1. Конструкциясында каралган жарык чачыратуучусу түзүлүш  

бузулган. 
2. Чиркештиргич педалы ордунан жылбай иштен чыкса.  
3. Таяныч тормоз рычагынын бекиши бекитүү түзүлүшү менен 

кармалбайт. 
 

31. Айдоочу эмне кылуу керек, эгер автопоезддин таануу 
белгиси кҥйбөсө? 

 
1. Ошол жерде бузукту четтетүү, эгер мүмкүн болбосо, сактык 

чараларын көрүү менен токтоп туруучу же оңдоочу жерге 
айдап баруу керек. 

2. Андан аркы кыймылын улантуусун токтотуу керек. 
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3. Таануу белгинин ордуна кабинага жымындаган кызыл фонарды 

орнотуп кыймылды улантуу керек. 

32. Санап өтҥлгөн бузуктардын ичинен кайсыл бузукта 

Эреже транспорт каражаттарын линияга чыгуусуна тыюу салат? 
 

 

1. Спидометр иштебесе. 

2. Арткы көрүү күзгүлөрү 

туура эмес орнотулган 

болсо. 

3. Кыймыл бөлүштүрүү 

кутусундагы 

шестерняларында чуулдоо 

бар. 
 

33. Тҥз горизонталдуу кургак асфальт жол участкасында 

баштапкы ылдамдыгы 40 км/саат менен 12 т дан ашкан жҥк 

ташуучу автомобилдер ҥчҥн эң эле уруксат берилген тормоз 

берҥҥ жолу канчага барабар? 

 
 

34. Четтетҥҥ чараларын колдонууга мҥмкҥн болбосо, кайсы 

бузукта айдоочу сактык чараларын көрҥҥ менен токтоп туруучу 

же оңдоочу жерге айдап барууга милдеттҥҥ? 
 

 
1. Кыймылдаткычта анча-мынча детондук чыкылдоолор болсо. 

2. Конструкцияда каралган арт жактан баткакты чачыроодон 

сактоочу фартук же калканычтар жок болгондо. 

3. Гидравликалык аракет берген тормоз педалынын жүрүшү 

нормадан жогору болсо. 

1. 17,7 м. 

2. 18,4 м. 
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35. Эгерде жолдо компрессор жакшы иштебей, бузукту жолдо 

четтетҥҥгө мҥмкҥн эмес болсо жана тормозду башкаруу 

органдары эркин турганда, 15 минутанын ичинде абанын 

басымы кайсы көрсөткҥчтөн ашыкча тҥшҥп кетсе, айдоочу  

токтоп туруучу же оңдоочу жерге жеткирҥҥгө милдеттҥҥ? 
 

 
 

 

Айыптардын таблицасы 
4.6.1-таблица   

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 
Ким чечим  

чыгарат 

(Б ж К) 

121 

б.1 

Эксплуатациялоого тыюу 

салынган, техникалык бузуктары 

бар транспорт каражаттарын айдоо 

Ж.Ж. 5500 с. 

Ю.Ж. 5500 с. 
ЖКККББ 

б.5 

Мотошлемдерди же коопсуздук 

курларын пайдалануу эрежелерин 

бузуу 

Ж.Ж. 1000 с. 

Ю.Ж. 1000 с. 
ЖКККББ 

(Б ж К) 

123-1 
б.2 

кыймылдаткычтын иштетилген 

газдарын чыгаруучу тутумунун 

үнүнүн (күрүлдөшүнүн) деңгээлин 

күчөтүү үчүн кайра жабдуу, ага 

тете жабдууларды орнотуу 

Ж.Ж. 5500 с. 

Ю.Ж. 5500 с. 
ЖКККББ 

(Б ж К) 

129 

б.1 

Айдоочунун тиешелүү 

макулдашуусу жок кайра 

жабдылган же транспорт 

каражатынын конструкциясында 

каралбаган кошумча жабдуулар 

орнотулган транспорт каражатын 

башкаруусу 

Ж.Ж. 5500 с 

Ю.Ж. 5500 с. 

ЖКККББ  

КР ТжЖМ 

б.3 

Айдоочунун маңдайкы айнеги 

жана (же) алдыңкы эшиктин 

каптал айнектери күңүрттөлгөн, 

анын ичинде кустардык, өнөр 

жайлык түрдө даярдалган же 

болбосо аларда пардалар 

пайдаланылган же айнектеринде 

чагылышкан күңүрттөөчү жабуусу 

бар транспорт каражатын 

башкаруусу 

Ж.Ж. 5500 с 

Ю.Ж. 5500 с. 

ЖКККББ  

КР ТжЖМ 

1. 0,5 кгс/см². 

2. 0,05 кгс/см². 
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2-тиркеме 19433-74 ГОСТу 

2. КОРКУНУЧТУУ ЖҤКТӨРДҤ ТАШУУ 

2.1. Коркунучтуу жүктөрдү ташууда, жүк жүктөө, түшүрүү жана 

сактоо иштерин аткарууда жарылууга, өрткө же транспорт 

каражатынын, кампалардын, жабдуулардын, имараттардын жана 

курулуштардын бузулушуна, ошондой эле адамдар менен 

жаныбарлардын өлүмүнө, жаракат алышына, ууланышына, 

күйүшүнө, нурлануусуна же ооруп калуусуна себепчи болгон заттар 

жана предметтер (19433-74 ГОСТу боюнча) кирет. 

2.2. Коркунучтуу жүктөр ташууга атайын эрежелерге же 

техникалык шарттарга ылайык ташылат. 

2.3. Коркунучтуу жүк ташылып бараткан транспорт каражатын 

башкарууга айдоочу катары кеминде үч жылдык үзгүлтүксүз иш ста-

жы, тийиштүү категориядагы транспорт каражатын башкарууга укук 

берген күбөлүгү бар жана атайын даярдыктан же инструктаждан жана 

медициналык контролдон өткөн айдоочуларга уруксат берилет. 

2.4. 2.1.1 пунктунда аталган документтерден тышкары корку- 

нучтуу жүк ташыган айдоочунун жанында төмөнкүлөр болууга 

милдеттүү: 

 коркунучтуу маалымдоо системасынын авариялык карточкасы; 

 транспорт каражатына уруксат берүү жөнүндө күбөлүк; 

 жүк ташып өтүүнүн маршруту (автомобиль транспорту менен 

коркунучтуу жүктөрдү ташуунун коопсуздугун камсыз кылуу 

боюнча Нускоого ылайык); 

 айдоочу жүк ташуунун эрежеси же техникалык шарттары 

менен таанышкандыгы жөнүндө күбөлүк. [4] 

 

19433-81 ГОСТУ боюнча классификациялоо 
 

1. Жарылгыч заттар (ЖЗ) 

2. Кысылган, суюлтулган жана басым астында эритилген газ (Г) 

3. Тез тутануучу суюктуктар (ТТС) 

4. Тез тутануучу заттар жана материалдар (ТЗМ) 

5. Кычкылдануучу заттар (КЗ) жана органикалык перекись (ОП) 

6. Уулуу (токсиндүү) заттар (УЗ) 
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7. Радиоактивдүү заттар (РЗ) жана жугуштуу заттар (ЖЗ) 

8. Жегич жана дат бастыруучу заттар (ЖДЗ) 

9. Башка коркунучтуу заттар (БКЗ) [4] 

 

КОРКУНУЧ ЖӨНҤНДӨГҤ МААЛЫМАТ  

СИСТЕМАСЫНЫН МААЛЫМАТТЫК КАРТОЧКАСЫ 

 

Коркунучтуу жҥктөрдҥ ташуу. 

Коркунуч жөнҥндө маалымдоо системасы. 

Транспорт каражатын белгилөө. 

 

1. Сууну колдонууга болбойт! Өрт өчүрүүчү кургак каражаттар 

колдонулат! 

2. Ичке сызылып чыккан суу колдонулат. 

3. Чачырап чыккан суу колдонулат. 

4. Көбүк же курамында хладону бар заттар колдонулат 

5. Бул заттардын агын сууларга же көлмөлөргө киришине жол  

берилбейт. 
 

Д – дем алуу аппараты жана коргоочу кол каптар зарыл. 

Ө – өрттө дем алуу аппараты жана коргоочу кол каптар зарыл. 

К – коргоочу кийимдердин толук комплекти жана дем алуу 

аппараты зарыл. 

Э – элдерди эвакуациялоо зарыл 

+ – өрт же газ чыкканда КЭМ 

++ – 19433-74 ГОСТу боюнча коркунуч белгиси 

+++ – № ООН [4] 
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19433 -  74 ГОСТ БОЮНЧА КООПТУУ БЕЛГИЛЕР 
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3-тиркеме 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АВТОМОБИЛЬ  

ТРАНСПОРТУНА ЖАРЫК ЧАГЫЛДЫРГЫЧТАР МЕНЕН 

МАМЛЕКЕТТИК ТИЕШЕЛҤҤЛҤК БЕЛГИЛЕРИН  

ОРНОТУУНУН ЖАНА КОЛДОНУУНУН ТАРТИБИ 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АВТОМОБИЛЬ  

ТРАНСПОРТУНА ЖАРЫК ЧАГЫЛДЫРГЫЧТАР МЕНЕН 

МАМЛЕКЕТТИК ТИЕШЕЛҤҤЛҤК БЕЛГИЛЕРИН  

ОРНОТУУНУН ЖАНА КОЛДОНУУНУН ТАРТИБИ 

1.1. Транспорттун ийилгич, катуу жарык чагылдыргычтары жана 

мамлекеттик тиешелүүлүк белгилери Кыргыз Республикасынын 

аймагында каттоого алынган ата мекендик жана чет өлкөлүк 

транспорттун бардык түрлөрүндө ушул нускамадагы сүрөттөрдө 

көрсөтүлген жерлеринде гана орнотулат. 

1.2. Эгерде транспорттун арткы панелинде ийилгич жарык 

чагылдыргычтын пленкасын кандайдыр бир себептер менен 

жабыштырууга мүмкүн болбосо, аны кошумча пластиналарда өзүнүн 

бекитүүчү кронштейндери менен орнотууга болот. 

1.3. Транспорттун улуттук тиешелүүлүгүнүн өзгөчөлүү белгиси 

болуп жарык чагылдыргыч пленка эсептелет, анын составы башка  

жарык чагылдыргычтардыкындай эле болот, бирок ал эллипс түрүндө 

жасалып, кара жээк менен жээктелген - (KGZ). 

1.4. Бул белги эллипс түрүндө эки өлчөмдө даярдалат. 

1.4.1. Жеңил автомобилдер жана микроавтобустар үчүн:  

58х125 мм өлчөмүндө; 

1.4.2. Калган транспорттор үчүн: 130 х 190 мм өлчөмүндө; 

1.5. Жеңил автомобилдерде, микроавтобустарда жана 

автобустарда белги арткы айнектин жогорку оң, бурчуна 

жабыштырылат  

же орнотулат, ал эми калган транспорттордо арткы панелде сүрөттө 

(схемада) көрсөтүлгөндөй оң жагында орнотулат. 

1.6. Ар бир транспорт каражатында эки жарык чагылдыргыч 

жана транспорттун мамлекеттик тиешелүүлүгүн билдирген бир белги 

орнотулушу керек. 

1.7. Жол велосипединде, мопедде жарык чагылдыргыч арткы 

канатында туурасынан бекитилет, эгерде канаты жок болсо 

отургучтун төмөн жагында атайын кронштейн менен орнотулат 

1.8. Жарык чагылдыргычтарды узундугу 6,0 м ден кыска эмес 

механикалык транспорт каражаттарынын капталдарына, ат арабада 

алды жагына догосуна орнотууга жол берилет. 

1.9. Жарык чагылдыргычтар жана транспорттун мамлекеттик 

тиешелүүлүк белгилери Кыргыз Республикасынын ИИМнин 
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ЖКККББ тарабынан даярдалат жана жер-жерлерде бөлүктөр 

тарабынан каттоо, кайтадан каттоо учурунда, ошондой эле 

техникалык кароо учурунда орнотулат. 

1.10. Транспорттун ээсине колдо жасалган жарык 

чагылдыргычтар менен мамлекеттик тиешелүүлүк белгилерин 

орнотууга жол берилбейт. 

1.11. Жарык чагылдыргычтар атайын техникалык тейлөөнү талап 

кылбайт. Айдоочу өзүнүн транспортун тейлөөдө жарык 

чагылдыргычтын бекемдигин күн сайын текшерип турушу керек, 

эгерде керек болсо ным чүпүрөк менен сүртүп турушу зарыл. 

1.12. Жарык чагылдыргычтын үстүнө так калтыргыч заттар: 

бензин, эриткич, кислота, май ж.б. заттар төгүлбөшү керек, анткени 

алар жарык чагылдыргычтын пленкасынын негизин жараксыз кылып 

салышат. [4] 
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I I  Б Ө Л Ү М  

МЕДИЦИНАЛЫК ТЕЗ ЖАРДАМ КӨРСӨТҤҤ 

1. КИШИНИН АНАТОМИЯСЫНЫН ЖАНА  

ФИЗИОЛОГИЯСЫНЫН НЕГИЗДЕРИ 

Кишинин организми – бул өтө татаал түзүлүштөгү тирүү 

материя. Ал клеткалык түзүлүш, заттардын алмашуусу, өсүү, өрчүү, 

кыймыл, дүүлүгүү, көбөйүү, өзгөрүүчүлүк жана айлана чөйрөнүн 

шарттарына ылайыкташуу сыяктуу негизги тиричилик касиеттеринин 

жыйындысын камтыйт. Кишинин организминде ушул негизги 

касиеттерге шайкеш келген организмдин тигил же бул функциясына 

жоопкер системалар болот. Бардык системалар өзүнүн иш-аракетинде 

бир бүтүнгө биригип, жөнгө так салынган механизм катары иштейт. 

Ар бир система өз ара жана жалпы системалар менен тыгыз 

байланышкан органдардан турат. Ар бир орган ар түрдүү ткандардан 

турат, алардын негизгилери: 

 эпителий тканы (каптама) – дененин сырткы бетин түзөт 

жана организмдин бүт ички көңдөйлөрүн каптап жатат; 

 тутумдаштыргыч ткань – органдын негизги тулкусун, ал эми 

сөөк тканы кишинин бүт сөөк скелетин түзөт; 

 булчуң тканы – жыйрылуу функциясын аткарат; 

 нерв тканы – мээнин жана жүлүндүн негизги массасын түзөт 

да, бардык клеткаларды, ткандарды жана органдарды бир 

бүтүнгө бириктирип турат. 

Бул негизги ткандардан башка өзүнө гана тийиштүү атайын 

функцияны аткарган ткандар да бар. Ар бир ткань клеткалардан 

түзүлөт, аларда тиричиликтин негизин түзгөн негизги химиялык 

айлануулар жүрүп турат. 

Биздин денебиздин негизин сөөк скелети түзөт. Скелеттин ар 

түрдүү сөөктөрү бири-бири менен байламта, тарамыш жана 

булчуңдар менен туташат. Скелеттин ар түрдүү бөлүктөрүнүн 

аткарган милдеттерине байланыштуу сөөктөр өз ара кыймылдуу – 

мындай тутумдашуу муундар деп аталат (мисалы, кол-бут муундары), 

жарым-жартылай кыймылдуу (омуртка тутуму, кабыргалардын 
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төш сөөгү менен биригүүсү) жана кыймылсыз болуп туташат. Сөөк 

жана булчуң системасы жеке эле таяныч-кыймыл функциясын гана 

аткарбастан, көөдөндө, курсак, жамбаш көңдөйүндө, баш сөөгүндө, 

омуртка тутумунда жайгашкан ички органдарды ар түрдүү 

мертинүүлөрдөн сактайт. 

 

Дем алуу органдарынын системасы 
 

Биздин денебиздин ар кандай клеткаларынын, ткандарынын, 

органдарынын иш-аракети энергиянын сарпталышы менен 

байланыштуу болот; ал энергиянын булагы клеткага кан ташып 

келген ар түрдүү органикалык бирикмелердин кычкылданышы болуп 

эсептелет. Кычкылдануу процессине өпкөдөн кан клеткалары алып 

келген кычкылтек да сарпталат. Кычкылтектин дайыма болушу – 

клетканын жана бүт организмдин тиричилигинин зарыл шарты болуп 

эсептелет. Дем алуу органдарынын негизги функциясы – организмди 

кычкылтек менен жабдып туруу жана сиңимдүү заттардын 

утилизацияланышынын натыйжасында пайда болгон көмүр 

кычкылдыгын бөлүп чыгаруу болуп эсептелет. 

Кычкылтек атмосферадагы абада болот. Демди ичке алганда аба 

мурун аркылуу өтүп, жылып, чаң, микробдордон арылат да, алкым 

көндөйүнө барат. Андан ары көмөкөйгө, кекиртекке жана колко 

аркылуу өпкөгө барат, мына ушул жерде кандын кычкылтек менен 

каныгуусу жана көмүр кычкыл газын сыртка чыгаруу процесси 

тынымсыз жүрүп турат. Дени соо киши орто эсеп менен 1 минутада 

14–16 жолу дем алып, дем чыгарып турат. 

 

Жҥрөк-кан тамыр системасы 
 

Жүрөк-кан тамыр системасынын негизги функциясы кандын 

тынымсыз кыймылын камсыз кылуу болуп эсептелет. Жүрөк-кан 

тамыр системасы жүрөктөн жана кан тамырларынан турат. Жүрөк 

улам жыйрылып насос сыяктуу иштеп, кычкылтекке каныккан канды 

артериялар боюнча айдап турат. Жүрөктөн алыстаган сайын 

артериялар акырындык менен бир топ майда артерияларга өтүп, 

организмди бүт каптаган капиллярлардын жыш тармагына өтөт. 

Каппилярлардын керегелери бир катмарлуу клеткадан түзүлгөн. 

Ушул клеткалар аркылуу кан менен органдын клеткаларынын 
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ортосунда алмашуу: кычкылтек жана сиңимдүү заттар клеткага 

кычкылдануу процесстерине барат, ал эми клеткадан канга көмүр 

кычкылдыгы жана алмашуунун продуктулары чыгат. Кан акырындык 

менен капиллярлардан вена кан тамырларына өтүп, кайрадан 

жүрөккө жетет. Жүрөктөн кан өпкө артериясы боюнча өпкөгө өтөт, ал 

жерде ал көмүр кычкылдыгынан арылып, кычкылтек менен каныгат. 

Андан ары кычкылтекке жана сиңимдүү заттарга бай кан өпкө 

веналары боюнча жүрөккө кайтып келет. Бул баяндалган цикл өмүр 

бою тынымсыз жүрүп турат; жүрөк токтоду дегиче өмүр да токтойт. 

Ири артериялардын дененин үстүңкү бетине жакын жаткан 

жерлеринен жүрөктүн жыйрылуусунан кандын басымы артериянын 

ийилчээк керегелерине тийишинен тамырдын согууларын сезүүгө 

болот. Тамырдын согушун билектен, чекеден жана моюндун каптал 

беттеринен ж. б. басып көрүүгө болот. Тамырдын согушу боюнча 

жүрөктүн жыйрылуу санын билүүгө болот. Оорубаган дени соо 

кишинин тамыры 1 минутада 60–70 жолу согот. 

 
Тамак сиңирҥҥ органдарынын системасы 
 

Ар бир клетка ийгиликтүү иштеши үчүн курулуш, энергетикалык 

жана сиңимдүү материал катары пайдалануучу ар түрдүү 

органикалык жана минералдык заттардын келип турушуна муктаж 

болот. Азык менен кошо барган заттардын баарын организм түздөн 

түз пайдалана албайт, адегенде химиялык айлануулардын татаал 

тизмеги жүрөт. Бул айлануулардын алгачкы стадиясы ооздо 

шилекейдин таасири менен башталат. Жутулган тамак кызыл өңгөч 

аркылуу карынга барат, ал жерде азык бир нече саат бою 

механикалык майдалануудан өтүп, карын зилинин таасири менен 

андан ары ажыроо уланат. Андан ары тамак ичке ичегиге өтөт, бул 

жерде ичеги зилинин таасири менен азык продуктуларынын толук 

ажыроосу жүрөт да, андан канга сорулуп, бүт организмге таратылат. 

Азык продуктуларынын сиңбегендери жоон ичегиге барып, заң пайда 

болот, ал түз ичеги аркылуу организмден сыртка чыгарылат. 

Организмдин тиричилигинде башка, өмүргө мааниси зор 

маанилүү системалардын да ролу чоң, аларга мисалы, нерв, заара, 

эндокриндик системалары кирет. Жол транспорттук кырсыктарда 

аларга залал келгендигин адис гана аныктай алат, ошондуктан бул 

окуу куралында биз ага толук токтолбойбуз. [6] 



614 

 

2. ЖОЛ ТРАНСПОРТТУК КЫРСЫКТАРЫНАН ЖАБЫР  

ТАРТКАНДАРГА ДАРЫГЕРГЕ ЧЕЙИН АЛГАЧКЫ ЖАРДАМ 

КӨРСӨТҤҤНҤ УЮШТУРУУ ПРИНЦИПТЕРИ, УКУКТУК  

НЕГИЗДЕРИ ЖАНА ИШ АРАКЕТТЕРДИН ИРЕТИ 

Жол транспорттук кырсык болгон жерде алгачкы күбө, кээ бир 

жагынан алганда катышуучу да айдоочулардын өздөрү болуп 

калышы ыктымал. Жабыр тарткандарга өз убагында билгичтик менен 

дарыгер келгенге чейин алгачкы жардамдын берилиши ошолорго 

байланыштуу болот. 

Көпчүлүк убакта жол транспорттук кырсыктар калк жашаган 

жайлардан алыс жерде болгондуктан, болгон окуя жөнүндө кабар 

берип тез жардамды чакырууга мүмкүн болбой калат. Мына ушул 

жагдайлар, ошондой эле айдоочулар башкалардан мурун кырсыкка 

чалдыккандарга пайда келтиргендиктен алар дарыгерге чейинки 

алгачкы жардам берүүнү билиши милдеттүү, б. а. адамдын өмүрүн 

сактап калууга түздөн-түз тиешеси бар эң жөнөкөй кийинкиге 

калтырууга болбой турган чараларды аткара билиши керек. Мына 

ошондуктан жол транспорттук кырсыктарга катышканына же 

катышпаганына карабай жакын арада болуп калса тезинен токтоп, 

керектүү жардам көрсөтүүгө тийиш. Өмүргө коркунуч туулган 

учурда жардам бербей коюу мыйзам боюнча жазага тартылат. 

Дарыгерге чейинки алгачкы жардамдын элементардык нерселерин 

билбөө алардын иш-аракетин актоочу себеп боло албайт. 

Жабыр тартканга алгачкы жардамды көрсөтүү үчүн жеке эле 

элементардык эрежелерди жана жардам берүү боюнча белгилүү 

көнүмүшү гана болбостон, медикаменттердин жана таңуучу 

каражаттардын жетиштүү жыйындысы болууга тийиш. Жолдо жүрүү 

эрежелери-не ылайык ар бир автомобиль медициналык аптечка менен 

жаб- 

дылууга тийиш, жыйындыда төмөндөгүлөрдүн болушу зарыл (КМС 

1174:2009): 

 

Антисептикалык жана дезинфекциялоочу каражаттар: 
 

 3% суутек кычкыл эритмеси, 30 мл – 1 флакон;  

 йод же жашыл бриллиант эритмеси (10 мл) – 1 флакон; 
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Оорутпоочу, сезгенҥҥгө каршы жана залал чеккендеги 

(жаракат алганда, мертингенде, сөөк сынганда, чыкканда) шокко 

каршы каражаттар: 

 30% сульфатцил натрий эритмеси, 1,5 мл – 1 флакон; 

 кичинекей пакет-контейнер (муздатуучу) – 1 даана; 

 парацетамол таблеткасы, 500 мг  – 1 конвалют; 

Канды токтотуу, жаратты таңуу жана тазалоо ҥчҥн кара- 

жаттар: 

 жуп медициналык кол кап (мээлей) – 1 даана; 

 өлчөмү 5 м ×5 см болгон стерилдүү эмес бинт – 3 даана; 

 өлчөмү 5 м ×10 см болгон стерилдүү бинт – 2 даана; 

 өлчөмү 5 м ×10 см болгон стерилдүү эмес бинт – 1 даана; 

 өлчөмү 45 см×29 см стерилдүү салфеткалардын пакети – 1 

куту; 

 ийилчээк түтүктүү медициналык бинт – 1 куту; 

 микробко каршы дарылоочу салфетка – 3 даана; 

 өлчөмү 1 см × 2,5 м болгон рулондуу жабышма пластырь  

1 – даана; 

 өлчөмү 1,9 см ×7,2 см болгон бактерияга каршы бир жолу 

колдонуучу жабышма пластырь – 10 даана;  

 стерилдүү кебез (50 г) – 1 куту;  

 кан токтотуучу резина боолук – 1 даана;  

Клиникалык өлҥм учурунда жҥрөк-өпкө реанимация  ҥчҥн  

каражаттар: 

 “Ооз-түзүлүш-ооз”, “жүрөк-өпкө” реанимация үчүн каражат  

1 даана; 

Эс-учун жоготкондогу каражаттар: 

 10% аммиак эритмеси 30 мл (нашотыр спирти) – 1 флакон; 

Тамак аш менен ууланганда жана панос болгон учурда 

дезинтоксикация ҥчҥн каражаттар: 

 активдештирилген көмүр таблеткасы, 0,25 мг – 1 конвалют; 

 лоперамид таблеткасы, 200 мл – 1 конвалют; 

Жҥрөк ооруган учурдагы каражаттар: 

 валидол таблеткасы, 0,06 мг  – 1 конвалют; 

 нитроглицерин таблеткасы, 0,0005 мг  – 1 конвалют; 

Стресстик реакция болгон учурдагы каражаттар: 
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 корвалол, 15 мл – 1 флакон; 

Кошумча каражаттар: 

 Тукул учтуу кайчы – 1 даана; 

 Өзүнө жана өз ара жардам көрсөтүү эреже усулу – 1 даана. 

 

Эскертҥҥ: 
 

1. Топтомунун курамындагы медициналык багыттагы 

буюмдардын түрүн жана өлчөмдөрүн өзгөртүүгө жол берилет.  

2. Дары-дармек каражаттары жана медициналык багыттагы 

буюмдардын белгиленген тартипте катталган учурда, аптечканын 

курамын өзгөртүүгө жол берилет. 

3. Маркировкасы бузулган жана мөөнөтү өтүп кеткен дары-

дармек каражаттарын жана медициналык багыттагы буюмдарды 

колдонбоо керек.  

4. Аптечкадагы кайсы бир каражаттарды пайдалангандан кийин, 

анын ордун толтуруп, толуктап коюу сунушталат. 

 

Көбүнчө жол транспорттук кырсык бөтөн түн ичинде караңгыда 

болсо, нервоздук жагдай түзүлүп, болгон окуянын мүнөзүн жана 

масштабын тез эле ажыратып билүү кыйын болот. Бирок кандай абал 

болсо да, өзүн токтоо кармап, «кырсыкка чалдыкканга залал 

келтирбе» деген негизги принципти эске тутуп, тез жана ишенимдүү 

аракет жасоо керек. Жардам берүүчүлөр төмөндөгүдөй иш-аракет 

жасоого тийиш. 

1. Болгон окуянын масштабын жана мүнөзүн тактап билүүгө, 

жабыр тарткандарды жана алардын санын аныктоо, жабыр тартуунун 

мүнөзүн белгилеп, ошол замат тезинен тез жардам менен 

ЖКККББнын кызматкерлерин чакыруу боюнча чара көрүү. Баарынан 

жакшысы бул иштер менен ошол жердегилердин бири алек болгону 

дурус. 

2. Жабыр тарткандардын абалын көрүп ынануу. Бул максатта 

жабыр тарткандан сурап, анын абалына кызыгуу. Эгерде жабыр 

тарткан киши ээси ооп жатса же өлүп калгандай сулк жатса, анын дем 

алуусун жана жүрөк согуусун байкап көрүү керек. 

3. Талкаланган автомобилден жабыр тарткандарды алып чыгуу 

үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү жумшоо. Бул максатта жабыр 

чеккендин курчанган курларын чечип же кесип салып, бутун бошотуп 
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аны кармап чыгарбай жолтоо кылган бардык нерселерди алып салуу 

керек. Көбүнчө кырсыкка учурагандар көптөгөн татаал 

мертинүүлөргө: баш сөөгү сынып мээге кан кетүү, омуртка тутуму 

жана кабыргалары, жам-баш сөөктөрү, кол бутунун көп жери сынуу, 

ички органдары үзүлүп кетүү ж. б. мертинүүлөр кезигет. Мындай 

учурда жабыркагандарды автомобилден өтө кылдаттык менен 

түшүрүү дурус болот. Аларды күчкө салып тартууга, буту колун, 

денесин ийүүгө болбойт, анткени аларга кошумча залал келтирип 

алууга болот. Эгерде жабыр тарткандар эс-учун жоготуп койсо, 

экөөлөп же үчөөлөп ошол калыбында көтөрүп чыгуу керек. 

4. Кырсыкка чалдыкканды автомобилден чыгаргандан кийин 

тезинен алгачкы жардам берүүгө киришүү керек. Мындай чаралар 

маанилүүлүгүнө карата төмөндөгүдөй иретте жүргүзүлөт: 

4.1. Дем алдырууну жана жүрөктүн иштешин (жасалма дем 

алдыруу, жүрөккө туюк массаж жасоо) калыбына келтирүү, 

анткени дем албай жана жүрөк сокпой калса, бир нече минутанын 

ичинде киши жан таслим болушу мүмкүн; 

4.2. Кан агууну, өзгөчө артериядан кан көп кеткенде (боолук, 

чорбоо салуу, артерияны кол менен басуу) убактылуу токтотуу; 

4.3. Сыныкты жана чыгып кеткен жерди колдо бар каражаттар: 

тактай жыгач, картон ж. б. менен таңуу; 

4.4. Жаракатты алгачкы тазалап дарылоо жана таңуу. 

Алгачкы жардамды тез жана жабыр тарткандын эч жерин 

оорутпай жасоо керек. Доктур келгенге чейинки жардам берүүнүн 

негизги принциптери кийинки бөлүмдөрдө каралат. 

5. Кырсыкка учурап жабыр тартканды жакынкы дарылоо 

мекемесине жеткирүү боюнча чараларды камсыз кылуу. Мында да 

түзүлгөн шартка жараша сактык менен байлап аракет жасоо керек. 

Эгерде жаралануу анча оор болбой жабыр тарткан адамдын өмүрүнө 

коркунуч туудурбагандай болсо, тез жардамдын жана ЖКККББнын 

кызматкерлерин күткөн оң. Эгерде тез жардамды чакырууга мүмкүн 

болбосо же ал тез келе койбосу сезилсе, жабыркаган кишинин ал 

абалы тез жардам берүүнү талап кылса, анда жабыркаган кишини 

жакынкы дарылоо мекемесине жеткирүү боюнча бардык 

мүмкүнчүлүктү пайдалануу керек. Жабыр тартып калгандын мээси 

жаракаттанганда, омуртка тутуму, жамбаш сөөктөрү жана колу-буту 
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сынганда, көөдөн жана ич көндөйүндөгү органдары жаракат алганда 

өз алдынча басууга таптакыр уруксат этпейт. 

Жабыр тартканды бир киши көтөрүүгө туура келсе, төмөнкү анча 

татаал деле эмес ыкманы колдонсо болот: бир кол менен сандан алып, 

экинчи колду белдин алдынан коюп, жабыркаган кишини акырын 

көтөрүү керек. Эгерде жабыркаган киши эсинде болсо, колу 

жаракаттанбаса көтөргөн адамдын моюнунан кучактап алат (1170-

сүрөт). 

Жабыр тартканды экөөлөп көтөрүү алда канча жеңил: жардам 

көрсөтүүчүлөр жабыр тарткандын эки жагына сыңар тизелеп 

турушат, бир колу менен сандан алып экинчи колун белдин астынан 

өткөрүп жабырт тартканды көтөрүп алып кетишет (1171-сүрөт). 
 

 
1170-сҥрөт. Жабыр тартканды бир киши көтөрҥҥ 

 

 

1171-сҥрөт. Жабыр тартканды эки кишилеп көтөрҥҥ:  
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а) булгаары кайыштын жардамы менен биринин артынан бири 

басуу;  

б) булгаары кайыштын жардамы менен жандап басуу;  

в) үч колду килиттөө ыкмасы менен;  

г) биринин артынан бири басуу;  

д) шыргыйдын жардамы менен ийинге көтөрүп басуу;  

ж) төрт колду килиттөө ыкмасы менен. 
 

Жабыр тартканды замбилге салып көтөрүү эң жөнөкөй ыкма 

болуп эсептелет. Көтөрүп кетүү үчүн замбилди жабыр тарткандын 

урунуп жаракат алган жагы тарапка коюшат. Жардам берүүчүлөр 

жабыркабаган жагына сыңар тизелеп, же кош тизелеп, колдорун баш, 

далы, жамбаш жана буттун алдынан өткөрүшөт. Андан кийин буйрук 

боюнча тизеден турбай алдыга жылдырып замбилге жаткырышат. 

Жабыр тартканды кийиминен кармап замбилге салууга да болот (2.2.-

таблица). 
 

2.2.-таблица  

Жаракат Замбилдеги жайгашуусу 

Жаагынан көп жарааттанган кишини 

башынын алдына кийим ороп коюп, 
үстөмөнүнөн жаткырышат. 

 
Ичинен жаракат алган жабыр 

тартканды бутун тизесинен ийип, анын 

астына тоголоктоп оролгон кийим 

коюп, замбилге чалкасынан жаткыруу 
керек.  

Омуртка тутуму сынган убакта 
жаракаттанган адамды кашаа жыгачка 

жаткырып көтөрүшөт. 

 
Көөдөнү жаракаттанганда жабыр 

тартканды жаракаттанган капталына 

же чалкасынан жамбаштагандай 

абалда отургузушат. Кабыргалар, 
акырек сынганда, моюн мертингенде 

да жабыр тартканды чалкалата 

отургузушат. 
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Баш сөөгү сынганда жана мээге доо 

кеткенде жабыр тарткан кишини 

кусундусу дем алдыруу жолдоруна 
тийбесин деп башын кичине буруп 

чалкасынан жаткырышат. 
 

 
Жабыр тарткандарды бутун алды жакка каратып, ал эми өр жер- 

ге келгенде башын алды жакка каратып, дайыма түз көтөрүү керек  
(1172-сүрөт). Көтөрүп бара жатканда жабыр тарткандын абалына көз 
салып, зарыл болсо ага колдон келишинче жардам берүү керек.  

 

 
 

Транспортко салып жеткизүүдө сөзсүз салып бара жаткан 
транспорттун абалын, аба ырайын, жаралангандын ал жайын эске 
алуу зарыл, жеткирүүнүн өзү эле абалын начарлатпагыдай болуу 
керек. Тартып бара жатканда жабыр тартканды эч качан жалгыз 
калтырбоо керек (анын жанында коштогон киши болууга тийиш), 
анткени сөзсүз жардам берүү керек болуп калат; өзүнүн мамилеси 
жана кеп кеңеши менен баары ийгиликтүү аяктайт деген ишеним 
туудуруу керек. Эгерде мүмкүн болсо майда медициналык пункттарга 
токтобой эле түз эле ири ооруканага жеткирген оң, анткени ал жерде 
ага толук медициналык жардам көрсөтүлөт. Ооруканага жеткенде 
жабыр тартканды транспорт каражаттан түшүрбөй туруп дежурный 
медперсоналды чакырып транспорт каражаттын ичинде көрүңүз деп 
өтүнүү керек. Ошол жерде андан ары кандай аракеттер жасалары 
чечилет. Медицина кызматкерлери окуя болгон шарт, убагы жана 
орду жөнүндө кабардар кылып, ошондой эле паспорттук 
маалыматтарын калтырып кетүү керек. 

1172-сҥрөт. 
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Ар бир конкреттүү учурда алгачкы жардам берген адам түзүлгөн 
кырдаалга ылайык өз алдынча жана тез, жабыр тарткандын өмүрүн 
сактап калуу үчүн эмне кылуу керек экендигин чечүү керек. Ириде 
адамдын өмүрүнө коркунуч туудура турган себепти жок кылуу дурус. 
Алгачкы жардам көрсөтүүдө убакыт фактору чечүүчү ролду ойнойт, 
анткени кризис абалында болушу мүмкүн, ал эми дем алдыруу же 
жүрөк токтоп калганда, кан көп акканда мертингенден кийин алгачкы 
бир нече минутанын ичинде тез жардам берилбесе орду толгус окуяга 
жана өлүмгө алып келиши ыктымал. Апкаарып калуу, туталанып 
шашкалактоо, өз аракеттерине ишенбегендик мертинген адамдын 
абалына таасир этиши мүмкүн. Алгачкы жардам берүүдө бир мүнөттү 
да текке кетирбей тез жана чечкиндүү аракет жасоо керек. [6] 

3. МЕРТИHYY ЖӨНҤНДӨ ТҤШҤНҤК 

Мертинүү – бул организмди анатомиялык же физиологиялык  

бузуулуга алып баруучу тигил же бул фактордун таасир этиши. 

Мертинүүнү механикалык, хирургиялык, термикалык, электрдик, 

нурдук ж. б. деп бөлүшөт. 

Жол транспорт кырсыктарынын натыйжасында пайда болгон 

мертинүүлөрдүн ичиндеги ар түрдүү жарааттардан чоң үлүшкө ээ 

болгону: урулган, жулунган, былчыраган, кесилген, сайылган, 

чабылган ж. б. ар түрдүү аралаш жаракаттар болун эсептелет (1173-

сүрөт).  
 

 

1173-сҥрөт. Жараааттын тҥрҥ:  

а) урулган; б) сайылган; в) кесилген; г) чабылган 
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Жараат – деп теринин, былжыр челдеринин жана терең жаткан 

ткандардын, сөөктөрдүн, ички органдардын ар түрдүү бүлүнүшүн 

айтабыз. Тери менен былжыр челдердин бузулушун сыйрык жана 

тытык дейбиз. 

Мертинүүдөн болгон жаракаттар мүнөзүнө карай: ачык – теринин 

жана былжыр челдердин бузулушу; туюк – мында тери жана былжыр 

челдер бузулбайт; организмдин көңдөйүнө өтүп кетме: көөдөн, 

курсак, баш сөөгү, муундардагы жаракат; өтпөгөн ж. б. болуп 

бөлүнөт. 

Дене жаракат алганда тийген нерсе менен кошо микробдор жана 

жат нерселер (металл, айнек сыныктары, кийимдин айрыктары 

топурак ж. б.) кирет, мына ошондуктан ар бир жаракатка инфекция 

кирди деп эсептешет. Мындай жакшы тазаланып иштетилбеген 

жаракаттар ириңдеп, анын айыгышы узарып кетет, кээде жабыр 

тарткандын өлүмү менен аякташы мүмкүн. Алгачкы жардам берүүдө 

туура эмес иш кылганда жараатка инфекция экинчи жолу 

киргизилиши да ыктымал. Мындан алгачкы жардам берүүдөгү 

негизги эреже келип чыгат: жарага коюлуучу нерселердин баары 

стерилдүү жана дезинфекцияланган болууга тийиш. Көптөгөн 

дезинфекциялоочу каражаттардын ичинен кеңири тарагандары: йод 

эритмеси, суутектин өтө кычкылы, бриллиант жашылынын эритмеси 

(карапайым тилде – «зеленка»), этил спирти, марганец кычкыл 

калийдин эритмеси ж. б. 

Жаракаттангандагы алгачкы жардам биринчи кезекте кан агууну 

токтотуу, жарааттын четтерин жана терини тазалап иштетүү жана 

стерилдүү таңып салуу. Жараатты жууганда кирип кеткен жат 

нерселерди (сыныктар, кийимдин тытындылары ж. б.) сууруп 

алууга жана кол тийгизүүгө болбойт, анткени муну менен жаракатты 

күчөтүп, кан агызып же кайрадан дагы инфекция киргизүүгө болот. 

Эгерде жарат өтө булганыч болсо анда даки же кебез тампон менен 

жаракаттын четинен сыртын карай акырын сүрүү керек. 

Тазалангандан кийин жарааттын тегерегиндеги терини 

дезинфекциялоочу эритмелер менен (йод эритмеси, «зеленка», 

спирт) тазалап иштетишет. Бул каражаттарды жаранын өзүнө 

тийгизбөө керек. Жарааттын тегерегиндеги териге бул каражаттарды 
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көп куюп сыйпоого болбойт, анткени алар терини жана ткандарды 

күйгүзүп, жарааттын айыгышын кечеңдетет. 

Таңуу үчүн автомобилдин аптечкасында болгон стерилдүү 

бинтти, дакини, жабышма пластырды, ал эми алар жок болгондо ич 

кийимдин тилкелерин, дасмалды, шейшепти, жоолук жана 

чарчыларды ж. б. пайдаланууга болот. Таңуу жараатты микробдон 

сактоо менен бирге, ал кан агууну токтотот жана жаракаттанган 

органды ыңгайлуу, тынч абалда кармап турат. 

Таңуучу материалдын жаракатка коюлуучу жагына эч нерсеге 

тийбешин камсыз кылуу керек (кол менен кармоого, башка 

нерселерди тийгизүүгө болбойт). Стерилденген дакинин бир үзүмүн 

(салфетка) же бинтти жаранын бетин жапкыдай кылып коюп, анын 

үстүнө бир кабат кебезди же бир нече салфетканы же бинттин бир 

нече кесиндилерин коюп, анын үстүнөн бинт менен таңышат. Бинтти, 

эреже катары солдон оңду көздөй бинттин экинчи тегерениши 

биринчисинин энинин жарымын баскыдай кылып орошот. Бинт 

жылып кетпеши үчүн  1-баштаганда, аяк ченинде тегеретип 

бекитүүчү ороолорду жасашат. Ороону дененин ичке жеринен 

баштап жоон жагын карай, б. а. төмөндөн жогору карай жүргүзүшөт. 

Катталышкан кобул чөнтөкчөлөр болбосун үчүн буту-колду таңууда 

бинтти бир же бир нече жолу кайталап орогондон кийин бинтти 

буруп орошот (1174-сүрөт). 
 

 

1174-сҥрөт. Бинт менен таңуу.  

Таңууда кол-бут эң ыңгайлуу физиологиялык абалда болгудай  

кылышат (мисалы, колду чыканак муунунан кичине ийип ороп таңуу 
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дурус болот). Таңууда өзүңөрдүн кыймыл аракетиңер менен жабыр 

тарткан кишиге кошумча азап алып келбегидей болгула. 

Жаралануу орду жана бинт ороо техникасына ылайык байлап  

таңуунун бир нече түрүн ажыратышат: спиралдык, тегерете, ташбака 

жана салмоор сымал, сегиз түспөлдүү ж. б. (1175-сүрөт). 
 

 

1175-сҥрөт. Таңуунун негизги тҥрлөрҥ:  

а )колду тегерете таңуу;  

б )мурунду салмоор сымал таңуу;  

в) ээкти салмоор сымал таңуу;  

г) чыканак муунду ташбака түрдө таңуу;  

д) шыйрак таман муунун сегиз түспөлдүү таңуу;  

ж) ийин муунун машак сыяктуу таңуу;  

з) башты крест түрүндө таңуу. Сан менен ыраттуулугу, 

ал эми жебе менен бинттин жүрүшү белгиленген.  
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Жабыр тарткан кишинин өмүрүнө жабыр тарткан учур жана 
андан кийинки бир нече мүнөттө же саатта эстен тануу, коллапс, кан 
агуу, өмүр сүрүүгө маанилүү болуп эсептелген органдардын 
жаракаттанышы өтө коркунучтуу. 

Эстен тануу – мээнин канынын өтө аздыгынан болгон акыл-
эсинен убактылуу ажырап калуу. Эстен тануунун түздөн-түз 
себептеринен болуп коркуу, толкундоо, канды көрүү, кан көп кетүү, 
күн өтүп кетүү ж. б. Демейде эстен танууда киши акыл эсин бир нече 
секунда же минута жоготуп коѐт, эрди жана өңү кубарып, колу-буту 
муздайт, каректери кичирейет, жүрөгү начар иштеп, дем алуусу 
начарлайт. Кан көп агып, эстен тануу узакка созулса кишинин 
өмүрүнө зыян келет. Мээнин аз кандуулугунан болгон эстен танууну 
мээнин зыянга учурашынан болгон эстен тануудан ажырата билүү 
керек. 

Эстен танганда алгачкы жардам катары жабыркаган кишини түз 
жаткыруу керек. Башка кандын барышын көбөйтүү үчүн башты 
буттун деңгээлинен төмөн коюу зарыл. Жаканын бүчүлүктөрүн 
чечип, бетке муздак суу чачып, спиртке малынган кебез жыттатып, 
бетке чапкылап, кулагын ушалоо керек. Дем алуусу начарлап баратса 
жана эстен тануу көпкө созулганда жасалма дем алдыруу кажет. 

Коллапс кан басымы кескин төмөндөгөндө жана жүрөккө кан аз 
барганда пайда болот. Эстен тануудан айырмаланып, коллапста эстен 
тануу болбойт жана ал көпкө созулат. Коллапста өң кубарат, эриндер 
көгөрөт, кол-бут муздайт, көздүн тегерегинде күңүрт тактар пайда 
болот, муздак тер чыгат. 

Мертингенде эсинен танып калуу – бул нерв системасынын иш 
аракетинин бузулушунан болгон организмдин катуу жабыркашы. 
Демейде катуу сыздатып ооруткан учурда жана кан көп кеткенде 
болот. Эстен тануу мертинүүдөн кийин же бир аз убакыт өткөндө 
болушу мүмкүн. Демейде жабыр тарткан кишинин сезими козголот, 
тынчы кетет, онтоп чабалактайт, бир аз убакыт өткөндөн кийин 
жалпы кескин талыкшыган абалга келет. Жабыркаган адам көбүнчө 
кыймылсыз көзүн чоң ачып селдейип каткан абалда болуп, эч нерсеге 
көңүл бөлбөйт, көңүл бөлсө да өтө начар болот, өзүнө жана 
тегерегиндегилерге кайдыгерликте болот, өңү кубарып, муздак тер 
чыгып, тамыры тездеп согот, ал араң эле билинет, дем алуусу 
начарлайт. 

Коллапс жана мертинүүдөн эсинен танып калуудагы алгачкы 
жардам болжол менен бирдей эле болот. Бул учурда жабыркаганды 
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тынч жаткырып жылытып, канын токтотуп, сынган жерлерин таңуу 
керек (таңуу, боолук салуу жана шакшак коюу ж. б.). Колдон 
келишинче ар түрдүү тынчты кетирип жанды жеген, сыздатып 
ооруган дүүлүгүүлөрдү басууга аракет жасоо керек. [6] 

4. КАН АККАНДАГЫ АЛГАЧКЫ ЖАРДАМ 

Кан тамырлары зыян тартканда кан ага баштайт. Ал сырткы 

ошондой эле ички (кан көөдөн жана курсак көңдөйүнө, баштын 

ичине, муундардын кобулдарына агат) болушу мүмкүн. 

Кайсы кан тамыры зыянга учураганына жараша капиллярдык,  

веналык, артериялык кан агуу деп бөлүшөт. 

Капиллярдык кан агуу – көбүнчө сырткы жарааттардан пайда 

болот. Мында айрым майда кан тамырлары көрүнбөйт, кан 

шүйшүндөп чыгып турат. Мындай кан агуу көбүнчө тез эле өзүнөн 

өзү токтоп калат. Алгачкы жардам берүүдө кысып таңуу иши 

колдонулат. Жараатка бир нече кат марли же бинт, анын үстүнө кебез 

коюп, тыгыздап бинт менен орошот. 

Веналык кан агуу – жарааттан кочкул-кызыл кан тынымсыз 

сызылып агат. Аны дененин жараланган жерин бийигирээк коюп, 

катуу кысуучу таңуу салып токтотууга болот. Чоң веналар залал 

тартканда боолук салып токтотушат. 

Артериялык кан агуу – кан агуунун өтө коркунучтуу түрү. 

Жарааттан ачык-кызыл кан диртилдеп агат. Эгерде артериялык кан 

агууну тез токтотпосо, өзгөчө чоң артерияныкын, бир нече минутадан 

кийин өмүргө коркунуч туудуруучу кан жоготуу пайда болот. Майда 

артериялардан аккан канды кысып таңуу менен токтотууга болот. 

Кол-буттун артерияларынан кан катуу акканда жарааттын жогору 

жагына боолук (1176-сүрөт) же толгоо (1177-сүрөт) салышат. 

 

 

1177-сҥрөт. Толгоо салуунун техникасы.  
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1176-сҥрөт. Боолук салуунун техникасы.  

 

Боолук салуунун эрежеси. Боолук узундугу 1,5 м келген жоон 

ийилчек учунда чынжыры жана илгичтери бар резина түтүк же тасма. 

Боолук салынуучу жерге адегенде матадан, кебезден, марлиден же 

төшөлгү коюп же кийимдин үстүнөн эле боолук салышат. Боолук 

салууда кийимде, төшөлгүдө, өзгөчө тери катталышпоосу зарыл. 

Боолук ортосунан кармап кичине чоюп, кийинки оромдору алгачкы 

оромго жанаша жатып, жазы кысуучу бет түзгүдөй кылып, кол-бутту 

ороп бекитишет, 2–3 оролгондон кийин боолуктун учтарын илмек 

жана чынжырчалар менен бекитишет, алар жок болсо түйүндөп 

коюшат. Боолукту туура салганда анын төмөн жагы ооруйт, тамыр 

сокпой калат, кан агуу токтолот. Бирок, боолукту өтө катуу тартуу 

кол-буттун жансыз болуп калышына алып келет, ал эми анча катуу 

тартылбаса кан токтобойт, тескерисинче аны күчөтөт, анткени 

венаны гана баскандыктан кан токтоп, кол-бут көгөрүп шишип 

баштайт, артериялык кан агуу токтобойт. 

Боолук жок болсо колго тийген каражаттарды (жип, жоолук, 

бинт) пайдаланып толгооч салууга болот. Толгооч кол-бутту тегерете 

курчап төрт манжа өткүдөй болууга тийиш. Андан кийин толгоочтун 
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арасынан таякчаны өткөрүп кан толук токтогонго чейин толгойт. 

Таякчаны бинт же жип менен байлап коѐт. 

Боолук же толгоочту жайында 1,5 сааттан, кышында 45 

минутадан ашпаган убакытка салууга болот, антпесе кол-бут жансыз 

болуп калат, ошондуктан боолук (толгооч) салынган убактыны 

атайын белгилеп коюу керек. Боолук коюлган убакытты карандаш же 

калем менен таңуунун өзүнө жазышат же кагазга жазып боолуктун 

алдына киргизип коюшат. 

Бир саат өткөндөн кийин боолукту кол-бут кызара баштаганга 

чейин бошотушат, сезүү жана тамыр согуу жарааттын ылдый 

жагында пайда болот. Муну жараатта пайда болгон коюуланып 

калган канды тээп кетпегендей кылып акырындык менен жасашат. 

Эгерде кан тамырдан кан ага баштаса аны манжа менен басып, кол-

бутту өйдө көтөрүү керек. Кол-бутта кан жүрүү калыбына келгенден 

кийин боолукту кайта бир саатка салууга болот. 

Эгерде боолук жана толгоочту толук бошоткондон кийин 5-10 

мин өткөндө кан жүрбөсө анда ал токтогону деп билүүгө болот. Бул 

учурда бошондотулган боолукту толук алып салууга болбойт, 

анткени керек болуп калса аны кайра тартууга туура келет. Жараатка 

кысуучу таңуу салып байлашат. 

Боолукту колдонууга мүмкүн болбогон чаптагы жана колтуктагы 

жарааттан кан агууну токтотуунун убактылуу токтотуунун 

ишенимдүү ыкмасы болуп кол-бутту мүмкүн болушунча муундан 

ийип (эгер сынык жок болсо), аны ошол абалда байлап коюу болуп 

эсептелет (1178-сүрөт). Мында ийилген муундун астына марли же 

кебезден жалпактап орон коюп кол-бутту мүмкүн болушунча кан 

тамырын бек кыскандай кылып ийип денеге байлап коюшат. 
 

 

1178-сҥрөт. Буту-колду катуу ийип канды токтотуу:  

а) шыйрак артериясынан; б) сан артериясынан;  в) каруу артериясынан. 
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1179-сҥрөт. Колдун жаратынан аккан канды токтотуу.  

 

Колдун жараатынан кан акканда колду аркага тартып чыканак 

ченден байлап (1179-сүрөт) токтотууга болот. Мында акырек биринчи 

кабыргага жабышып, акырек артериясын кысат. 

Боолукту пайдаланууга болбой турган учурда (моюн, дене, баш, 

кол-бут аймагында) кан тамырларын кол менен сөөктү карай басып 

канды токтотууга болот (1180-сүрөт). Баштан кан акканда кулактын 

алды жагынан каштын деңгээлинде кысышат же күрө тамырларынын 

бирин кекиртектен кыйгачыраак моюн омурткасынан кысышат. 

Беттен же эринден кан акканда жаактын орто жеринен азуу тиштин 

тушунан артерияны басышат. 

 

1180-сҥрөт. Кан агууну кол менен басып токтотуу:  

а) күрө артериясынан; б) омуроо артериясынан; в) жаак 

артериясынан; г) чыкый артериясынан; д) колтук артериясынан; е) 

каруу артериясынан. 
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Ийиндин жараатынан аккан канды кебезден жасалган катуу 

жаздыкчаны колтук астына тыгып токтотууга болот. Буттагы 

жарааттан аккан канды артерияны чапка кысуу менен токтотууга 

болот (1181-сүрөт). 

Эгерде алы кетүү, баш айлануу, акыл-эсти жоготуу сезилсе, жүзү 

кубарса, бирок тышкы кан агуу көрүнбөсө, анда бул ички кан агуу  

болуп жаткандыгы жөнүндө кабар бериши мүмкүн. Ички кан агууда 

сөзсүз дарыгердин жардамы керек. Доктур келгиче мээнин 

кансыздануусун азайтуу үчүн жана ага жол бербөө үчүн баш менен 

көкүрөктү буттан төмөн коюу керек. Мындай учурда жабыр 

тартканды тезинен дарылоо мекемесине жеткирүү үчүн бардык 

мүмкүнчүлүктү жумшоо керек. [6] 
 

 
 

1181-сҥрөт. Негизги артерия кан тамырынын жана нокотторунун схемасы:  
 

1-чыкый, 2-желке, 3-жаак, 4-күрө, 5-жаак алдындагы, 6-колтук алдындагы, 

7-каруу, 8–9-чыканак, 10–11-сан, 12–13-шыйрак.  
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5. МЕХАНИКАЛЫК ЗАЛАЛ ЧЕККЕНДЕ БЕРИЛҤҤЧҤ  

АЛГАЧКЫ ЖАРДАМ 

Урунуудан көгөрүү, чоюлуу жана байламталардын үзүлүшү – бул 

теринин бүтүндүгүн бузбай турган жаралануулар болуп эсептелет. 

Бул жаракаттануулардын белгилери бирдей эле: мертинген жердеги 

катуу оору, шишүү, кан агуу, кыймылдын чектелиши болуп эсеп-

телет. 

Мындай учурдагы алгачкы жардам жабыркаган адамды тынч 

коюп жабыр тарткан жерин колдо бар методдор менен муздатуудан  

турат. Мындай абалды түзүү катуу таңуу жана шакшак коюу менен 

жетишилет; ошол жерге муздак нерсе (муз, кар, муздак суу) басуу 

керек. Бул чаралар жаракаттанган жерде оорунун басылышына жана 

кандын агышынын токтошуна жардам берет. 

Кээде жол транспорт кырсыктарында талкаланган автомобилдин 

сыныктары же бөлүктөрү жумшак ткандарды кысып жанчышы бир 

топ убакытка созулушу мүмкүн. Мындай залал тартуу өтө катуу 

жабыркоого алып келет, кээде өлүм менен аякташы да ыктымал. 

Мындай жабыр тартканды оор нерсенин алдынан сууруп 

алгандан кийин аларда кандайдыр бир өзгөрүүлөр сезилбейт, алар 

өзүн дурус сезишет. 

Бир нече саат өткөндөн кийин эзилген жер шишийт, тери 

көгөрөт, ал жерде канталаган кан сымал суюктуктарга толгон 

ыйлаакчалар пайда болот. Жабыр тарткандын жалпы абалы кескин 

өзгөрөт, бөйрөктүн иштөөсү бузулат, жансыз ткандардын 

бузулушунан продуктуларды синирип алуудан заара токтоп калганга 

чейип барат. Ошондуктан басылып жанчылган белгиси барларды оор 

жарадар, алгачкы убакта абалы дурус болгонуна карабай аларды оор 

нерселерден бошотуп алгандан кийин дароо дарылоо мекемелерине 

жеткирүү чараларын көрүү зарыл. Жаракаттанган жерлерине шакшак 

коюп, ооруну басаңдатуу үчүн муздак нерсе басуу керек. 

Чыгып кетҥҥ – бул муундун тайышы муундун бетинин бири  

биринен туруктуу нормадан сырткары жылышуусу. Чыгып кетүүнүн 

негизги белгилери: муундун сыздап оорушу, ал кичине эле кыймыл 

жасоого далалат кылганда ого бетер күчөп ооруйт, кол-буттун 

кыскарышы же узарышы, муундун формасынын өзгөрүшү, кол-

буттун ыңгайсыз абалы. Чыккандагы алгачкы жардам сынгандагыдай 
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эле муунду кыймылсыз кылып таңуу болуп эсептелет. Ал жөнүндө 

төмөндө айтылат. Шишикти азайтуу жана оорусун азайтуу үчүн залал 

тарткан муунга муздак нерсе жабуу керек. Чыкканды өз алдынча 

салууга эч убакта болбойт. 

Сынык – бул сөөктүн бүтүндүгүнүн бузулушу. Анын негизги 

белгилери: 

 деформация – кан толуу, шишик же сөөк сыныктарынын 

залдарынан сөөктүн туура формасынын өзгөрүшү. 

Деформация залал тарткан жана өз калыбындагы бөлүктөрүн 

салыштырууда даана көрүнөт, мында ичкерүүнү же 

кыйшаюуну көрүүгө болот; 

 булчундардын жыйрылуусу же ордунан жылышынын 

натыйжасында кол-буттун кыскарышы; 

 кыймылдаганда сөөктөрдүн сыныктарынын жылышуусунан 

кычыраган үн чыгып туура эмес кыймылдоо. Кан тамырларын, 

нервдерди, булчуңдарды сөөк сыныктары менен жабыркатып 

тилдирип албоо үчүн жасалма сөөк кычыратууну жасабоо  

керек. Андан тышкары мындай аракеттер жабыр тарткандарга 

кошумча азабын ого бетер күчөтөт да, ооруну көбөйтүп адам 

эсинен танып калышы мүмкүн; 

 сынган жердин катуу оорушу, ал кичине эле кыймылдоого 

аракет жасаганда жана которгондо ого бетер ооруйт; 

 функциясынын бузулушу – жабыр тарткан кол-буттан 

пайдалана албай калуу; 

 ачык сыныкта кээде сөөктүн сыныктары көрүнүп турат. 

Сынганда сынган сөөктү тынч абалда болгондой кылып, 

кыймылсыз болушун камсыз кылуу зарыл. Бул болсо эси ооп кала 

турган ооруксунууну азайтат жана сөөк сыныктарынын жылып 

кетишин алдын алат, ал сыныктардын тегерегиндеги жумшак 

ткандарды жаракаттоого жол бербейт. Теринин ар кайсы жери 

тытылган ачык сыныкта шакшак коѐрдон мурда жараатты таңуу 

керек. Кийимди жана бут кийимди акырын чечишет же тигиши 

боюнча сөгүшөт. Залал тарткан сөөктөр кыймылдабаш үчүн шакшак 

коюп таңышат. Шакшак үчүн колдо бар катуу буюмдарды: таяктар, 

тактайлар, фанера, картон, автомобилдин күн нурунан сактоочу 

калканчын, монтировка, кол насос, бактын бутактарын пайдаланууга 

болот. Эгерде эч нерсе табылбаса сынган бутту соо бутка кошуп 
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таңып (1182-сүрөт), ал эми сынган колду чыканак муунунан ийип 

денеге таңып койсо болот. 
 

 

1182-сҥрөт. Шакшак жок болгондо мертинген бутту соо бутка кошо таңуу.  

Сынган кол-буттун сыртынан жана ич жагынан эки шакшак 
коюп, кол-бутка физиологиялык деп аталган абалда: бутка – таман 
менен бирге түз бурч түзгөн; колго – денеге жакындатылган абалда 
(чыканак муунунда түз бурчтук түрүндө ийилген, алакан ичке карап 
турат) таңышат. Шакшакты коѐрдо анын бет жагына кебез же колго 
урунган материал коюшуп, андан кийин бинт, чарчы, сүлгү, кур, жип 
менен байлап таңышат. Шакшак сынган сөөктүн эки жагындагы 
муундарды камтыгандай кылып коюлушу керек (1183-сүрөт).  

 

  

1183-сҥрөт.  

Сынганда 

шакшак 

коюп таңуу:  

а) билек; 

 б )шыйрак;  

в) кашка 

жилик.  
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Колго шакшак коюлгандан кийин чарчы, бинт же кур менен асып 
коюшат. 

Жаак жана мурундун сөөгү сынганда салмоор сымал таңышат 
(1175-сүрөт, в карагыла). 

Акырек сынганда колду ийин муунунда кыймылдабай тургандай 

кылып таңышат. Ал үчүн колду чыканак муунунан ийип денеге бинт 

менен таңышат же чарчы менен асып коюшат (1184-сүрөт). 

Кабыргалар сынганда мындай алгачкы жардам көрсөтүлөт: бинт же 

сүлгү менен көкүрөк клеткасын дем чыгаруу мезгилинде катуу 

таңышат, мында дем алуу мезгилинде кабыргалардын кыймылы азаят 

(1175-сүрөт, ж карагыла). 
 

 

1184-сҥрөт. Акырек сынганда таңуу  

а) бинт менен таңуу 

б) чарчы менен асып коюу. 
 

Жамбаш сынганда сөөк сыныктары табарсыкты, ичегилерди, 

заара каналын ж. б. органдарды залалга учуратышы мүмкүн, 

ошондуктан мындай учурда жабыр тартканды бурууга, отургузууга 

жана тургузууга болбойт. Аны чалкасынан жаткырып, бутун эки 

жакка керип, тизе муунунан ийип, анын астына кийимди тоголоктоп 

ороп коюп коюшат (1185-сүрөт).  
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1185-сҥрөт. Жамбаш сынганда оорулунун абалы  

Мындай абал булчуңдардын бошоңдошуна шарт түзөт, сөөк 

сыныктарынын жылышына жол бербей, ооруну басаңдатат. 

Омуртка тутумунун сынышы, өзгөчө жүлүндүн жабыр тартышы 

же кысылышы бир топ оор кыйынчылыктарга дуушар кылат. Бул 

болсо ар кайсы жердин же толук кыймылсыз болуп калуу жана 

буттун сезүүсү жоголуу менен коштолот, ал эми омуртка тутумунун 

моюн бөлүгү сынганда кол жана бут кыймылдабай калат. Эгерде 

омуртка тутуму сынып кетти го деп, шек санаганда аны отургузууга, 

бурууга жана бастырууга жарабайт, анткени оңтойсуз тийип алса 

сынган жер жылышып жүлүндү кысып, үзүп салышы да мүмкүн. 

Бул болсо жабыр тартканды оор инвалиддикке дуушар кылат. 

Мындай жабыр тартканды чалкасынан же үстөмөндөтүп, эң дурусу 

тактайга жаткырышат (1186-сүрөт). Омуртка тутумунун моюн бөлүгү 

сынды го деп шектенгенде, эч кыймылсыз жаткыруу үчүн баштын 

жана моюндун тегерегине ар түрдүү нерселерди коюп, 

кыймылдабагандай кылып койгон дурус. 
 

 

1186-сҥрөт. Омуртка тутуму сынганда таңып байлоо  

Сыныктын арасынан өзгөчө орунду баш сөөгүнүн сынышы 

ээлейт, анткени ар бир учурда ал мээнин козголушу же урунуу менен 

коштолот, кээде баш сөөгүнүн ичинде кан агып гематома пайда 

болот. 
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Мээнин козголушунун белгиси болуп, аң сезимди жоготуп эстен 

тануу, ал бир нече секундадан бир нече минутага, кээде саатка чейин 

созулушу мүмкүн, жүрөк айлануу, кусуу, ретрограддык амнезия, 

мында жабыр тарткандын эсинен мертинүүдөн мурда болгон окуялар 

чыгып кетет. Андан тышкары жабыр тарткан киши жүүнү боштук,  

кош көңүлдүк, уйкучулук, баш оору, баш айлануу пайда болот. Кээде 

кулактан, ооздон, мурундан кан же ачык түстүү суюктук бөлүнүп  

чыгат. 

Баш-мээсинен жабыр тарткандарга алгачкы жардам жаткырып, 

жарааттарына таңуу коюудан турат. Эгерде кулагынан кан акса, аны 

кебез бинт менен катуу тыгындап коюуга болбойт. Мындай учурда  

кулакты стерилдүү байлооч менен таңуу менен чектелүү керек. 

Кандай болбосун мээси мертинген кишини ооруканага жеткирүү 

керек. Эгерде залал тарткан эс-учун жоготуп койгон болсо, кусканда 

тумчугуп калбашына көз салуу керек. Бул үчүн аны капталына 

жаткыруу дурус болот (эгерде жамбашы жана омуртка тутуму 

мертинбесе). Омуртка тутуму же жамбашы залал тартканда жабыр 

тарткан адамды чалкасынан жаткырып, башын кичине кыйгач буруп 

коюу керек.[6] 
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6. ЖАБЫР ТАРТУУНУН БАШКА ТҤРЛӨРҤНДӨ  

КӨРСӨТҤЛҤҤЧҤ АЛГАЧКЫ ЖАРДАМ 

Жол транспорт кырсыктарында көөдөндүн жана курсактын 

органдарынын ар түрдүү зыянга чалдыгышы өтө көп кезигет. Өпкө, 

бөйрөк, боор, көк боор, карын, ичегилер, табарсыктын үзүлүшү, ар 

түрдүү урунуулар, мээ козголуу, кысып калуу, көөдөндөн жана 

курсактан өтүп жабыркашы ж. б. кезигет. 

Урунуу жана көөдөнүнүн кысылышы кабырганы сындырып,  

өткөнү көөдөндүн ички бетин каптап турган челдерди, тамырларды 

жаракаттандырышы мүмкүн. Көөдөндөн өткөн жаракаттанууларда 

дем алганда аба жарааттан чуу менен өтөт, ал эми челдердин 

кобулуна толгон кан өпкөнүн жайылышына мүмкүндүк бербей, дем 

алууну бузат. 

Карын, ичегилер, табарсык жарылганда курсак көңдөйүнө анын 

ичиндегилер толуп курсактын ириңдүү сезгенүүсүнө түрткү берет. 

Бөйрөк, боор, көк боор жарылганда ичине кан агуу пайда болуп, 

жабыр тарткан тез өлүмгө учурашы мүмкүн. Ичине кан агууда 

курсакта катуу оору башталат, ич чыңалат, өң кубарат, муздак тер 

чыгат, тамыр тез-тез согот, б. а. эс-учун жоготуунун бардык 

белгилери ачык байкалат. 

Алгачкы жардам. Жабыркаганга тынч шарт түзүп, жылытуу 

керек. Көөдөнгө өтмө жаракат болуп, аба жараат аркылуу өткөндө 

аны жабышма пластырь менен же марли коюп, анын үстүнө 

полиэтилен пленка коюп туруп, бинт менен таңып коюу керек. 

Курсактын өтмө жараатында жана ичеги-карын булайып чыгып 

калганда (карын май, ичеги орому) жараатка стерилдүү таңуу 

коюшат. Бултуюп чыгып калган ичеги-карынды ордуна салууга 

болбойт. Курсак жараланганда жабыр тарткандарга жеп ичүүгө тыюу 

салынат. 

Ички органдардын залал тартышы кечиктирилгис операция  

жасоону талап кылат, ошондуктан жабыр тарткандарды токтоосуз тез 

арада дарылоо мекемесине жеткирүү керек. [6] 

 



638 

 

7. ТЕРМИКАЛЫК ЗАЛАЛ ТАРТКАНДА КӨРСӨТҤЛҤҤЧҤ  

АЛГАЧКЫ ЖАРДАМ 

Термикалык залалга күйүү жана үшүккө алдыруу кирет. Күйүк  

жогорку температуранын жана химиялык заттардын, өзгөчө 

кычкылдык жана шакарлардын таасиринен болот. 

Залал келтирүү оордугу боюнча күйүк ар түрдүү даражада болот: 

кичине кызарып калгандан жана теринин кичине ооруксунуп 

калганынан тартып булчуңдун, кала берсе сөөктүн көмүргө 

айланышына чейин кезиктирүүгө болот. Күйүк дайым катуу оорутат 

жана анын коркунучтуулугу жеке эле анын даражасы менен гана 

аныкталбастан, анын  

күйүп калган аянты менен аныкталат: жада калса кичине даражадагы 

күйүк болгону менен көп аянтты каптап жатса өмүр үчүн 

коркунучтуу болушу мүмкүн. 

Күйүктөгү алгачкы жардам. Жогорку температура булагынын 

таасирин жок кылууда турат. Күйүп жаткан кийимди чечип жиберип 

же залал тарткандын үстүнө колго тийген буюмду жаба коюу керек, 

ал кычкылтектин барышын токтотуп жалын тез өчөт. Бул максатта 

күйүп жатканды брезент, пальтого ороо керек, же сууга салып, же 

кум же карга көмүү керек. Күйүп калган жерге жабышып калган 

кийимдин бөлүктөрүн алып салууга болбойт. Күйүктөн пайда болгон 

ыйлаакчаларды жок кылууга же жарууга жарабайт. Кычкылдык жана 

шакардан күйгөн күйүктөрдү таза суу менен жууга болот, 

кычкылдыктан күйгөн күйүктү сууга кичине сода кошуп жууган 

дурус. Эгерде күйүккө каршы атайын суюктуктар жок болсо, анда 

күйүктүн үстүнө стерилдүү таңуу коюшат. Стерилдүү материал 

жетишпесе же жок болсо, анда күйгөн жерди таза сүлгү же шейшеп 

менен жаап коюу керек Күйгөн кишини муздап калуудан сактап, 

суюктукту көп берген оң. Андан кийин жабыр тартканды ооруканага 

жеткирүүнүн камын көрүү керек. 

Жылдын суук мезгилинде өзгөчө кан көп кеткен жабыр 

тарткандар, үшүп кетүү, өтө муздоо, үшүтүп алуу коркунучу туулат. 

Өтө үшүп кеткенде адегенде чыйрыгып, калтырап титирөө пайда 

болот, андан кийин уйку басат, айланага кайдыгер мамиле жасайт, 

булчуңдар муздап зынкыйып катып калгандыктан кыймыл 

кыйындайт. Андан кийин ыктыта баштайт, жабыр тарткандын 
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кекиртек булчуңдарынын сенек болушунан сүйлөй албай калат. 

Андан ары эси ооп, деми токтойт. 

 
Ҥшҥккө алдыргандагы алгачкы жардам.  

Акырындык менен дененин жабыркаган жерин жылуу аба, жылуу 

суу менен жылытуу жана терини нооту, арак менен сүрүүгө болот. 

Ысык чай, кофе берүү керек. Дененин үшүккө чалдыккан жерин 

катуу материал, кар менен сүрүүгө болбойт, анткени бул учурда 

инфекция кирүү коркунучу пайда болот. Пайда болгон 

ыйлаакчаларды жарып жок кылууга болбойт. Үшүккө чалдыккан жер 

жылыгандан кийин одеколон же спирт менен сүрүлөт да, стерилдүү 

таңуу менен таңылып, дарылоо мекемесине жөнөтүлөт. 

 

Ысык өткөндө жана кҥн өтҥп кеткендеги алгачкы жардам. 

Ысык өтүү жылуу кийимди көпкө чейин түшүрбөй кийүүдө, 

ысык жерлерде иштөөдө пайда болот. Күндө көп жүргөндө күн 

нурунун түздөн түз башка таасир этишинен күн өтүп кетиши мүмкүн. 

Жалпы абал начарлап, алсыздык пайда болот, баш ооруйт, баш 

айланып, жүрөк айныйт, кусат, жүзү албырып чыгат. Кээде эс-учун 

жоготуп коюшу да мүмкүн. Мындай учурда алгачкы жардам берүү 

төмөндөгүдөн турат. Жабыр тартканды көлөкө же салкын жерге 

башын денесинен бийик кылып жаткырышат. Бүчүлүктөрүн чечип, 

башын жана жүрөгүнүн тегерегин муздак суу менен сүрүп, муздак 

суу ичирүү керек. Эс-учун жоготсо кебез малынган ношотур спиртин 

жыттатса болот. [6] 

 

Электр тогу ургандагы алгачкы жардам 

Адегенде эле залал тартканды электр тогунан бошотуу керек. Бул 

үчүн колду кургак чүпүрөк же кийим менен ороп, жыгач таяк же 

тактай менен зымды ары жылдыруу керек. Токтун таасирин 

жоготкондон кийин жабыр тарткан кишиге жасалма дем алдыруу 

жасашат (керектигине жараша). Аны өз алдынча дем ала баштаганга 

чейин же өлүмдүн ишеничтүү белгилери пайда болгонго чейин (өлүм 

тактары, селейип калуу) жасашат. Чагылган тийгенде да ушундай 

иштерди жасашат. Эс-учун жоготкондо жабыр тартканга ношотур 

спиртин жыттатышат. Эгерде күйүп калган жерлери болсо стерилдүү 
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таңуу салышат. Андан кийин жабыр тартканды дарылоо мекемесине 

жеткирүү зарыл (1187-сүрөт).  
 

 
 

Сууга чөккөндөгҥ алгачкы жардам 

Чөккөн кишини суудан чыгарганда дем албаса жана жүрөгү 

иштебесе сөзсүз түрдө жасалма дем алдырууга жана жүрөккө туюк 

массаж жасоого өтүү керек (1188-сүрөт). 

Адегенде оозун ачып суудан, балырлардан, кумдан ж. б. тазалоо 

зарыл. Бул үчүн жардам берүүчү жабыр тартканды башы жана ийини 

ылдый болгудай кылып, өзүнүн тизесине жаткырып, өпкөдөн жана  

карындан сууну агызуу үчүн белинен басат (1189-сүрөт). Суу чыкпай 

калганда жабыркаганды чалкасынан жаткырып ар кимге маалым 

болгон ыкмада жасалма дем алдырууну жасашат. Жабыр тарткандын 

жылышына кам көрүү керек. Алгачкы жардам берүү менен бирге 

жабыр тартканды жакынкы дарылоо мекемесине жеткирүүнүн камын 

көрүү керек. [6]  
 

 
 

1187-сҥрөт. 

1188-сҥрөт. 1189-сҥрөт. 
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8. УУЛАНГАНДА КӨРСӨТҤЛҤҤЧҤ  

АЛГАЧКЫ ЖАРДАМ 

Айдоочунун иш практикасында көбүн эсе ис газы (көмүртек  

кычкылы) менен ууланышы мүмкүн. Ал иштетилген газ, бензин, 

антифриздин аба менен аралашкан аралашмасын дем алганда пайда  

болот. 

Ис газы менен уулануу. Гаражда же башка жабык жайда 

кыймылдаткычты иштетип коюп жумуш жасаганда, ошондой эле 

автомобилдин кабинасында отурганда кабинанын жылчыктары көп 

болгондугуна байланыштуу иштетилип чыккан газдын киришинен 

уулануу мүмкүн. Абадагы ис газынын концентрациясына жана аны 

дем алуунун узактыгына жараша ар түрдүү даражадагы уулануунун 

болушу мүмкүн: жеңилден оорго чейин. Адегенде өзүн начар сезет, 

чарчоо пайда болот, уйку басат, андан кийин көңүлү карангылап кус-

кусу келет, куса баштайт, башы айланып жер көчөт, башы өтө катуу 

ооруйт. Андан кийин ага кулагы чуулдоо, тунуу, эси оогон абал, 

калчылдап титирөө жана аң-сезимдин ачык бузулушу кошулат. 

Ис газы менен уулануунун кичине эле белгиси болсо, 

жабыркаганды тышка таза абага чыгарып, бүчүлүктөрүн чечип, дароо 

эле жасалма дем алдырууга өтүү керек. 

Ис газы менен ууланууну дарылоого караганда алдын алуу оңой 

экендигин эске тутуу керек. Бул үчүн кээ бир жөнөкөй кеңештер- 

ди эске сактап, учурунда аны пайдаланып туруу зарыл. Эч качан  

айнектердин баарын бүт жаап коюп жүрбөгүлө. Эгерде силердин 

уйкуңар келе баштаса кабинаны желдетип алганыңар оң. Эч качан 

кыймылдаткычы иштеп турган автомобилде уктабагыла, гараждарда 

жана жабык жайларда автомобилдин кыймылдаткычын иштетип 

койбогула. [6] 

 

Этил аралаштырылган бензинден уулануу  
 

Бензиндин октан санын жогорулатуу үчүн кыймылдаткычта 

бензиндин күйүү процессин жакшыртуучу тетраэтилкоргошуну 

(ТЭК) бар этил суюктугун кошушат. 

Тетраэтилкоргошун өтө күчтүү уу болуп эсептелет, ал организмге 

тери (залал тартпаган эле), өпкө (бензиндин буулары менен дем 

алганда), ичеги-карын (кокустан бензинди жутуп алганда же 
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бензинге тийип калган азыктарды жегенде) аркылуу кирет. Этил 

аралаштырылган бензинден уулануу курч жана өнөкөт болуп калган 

түрлөрү да болушу мүмкүн. 

Курч мүнөздөгү уулануу бир эле убакытта этилдештирилген 

бензиндин көп өлчөмдө болушунан пайда болот да, жүрөк айнып 

кусат, абалы начарлайт, алы кетет, башы айланып ооруйт, тамакты 

жакшы ичпей аппетити жоголот. Ооздо металл даамы сезилет, тилге 

башка бир нерсе жабышып тургандай болуп сезилет. Өтө катуу 

ууланганда тынчы кетип козголуу, темтеңдеп басуу, жөөлүү, көзүнө 

ар нерсе көрүнүү жана кулагына ар нерсе угулуу, тарамыш тырышуу 

пайда болот. Катуу уулангандан өлүмгө учуроого да мүмкүн. 

Өнөкөт уулануу организмге тетраэтилкоргошундун аз санда узак 

убакыт боюнча кириши менен өрчүйт. Мындай учурда уулануу 

муруңку айтылгандай ачык-айкын белгилер менен мүнөздөлбөйт. 

Ириде ал-абалдын начарлашы, тез чарчоо, уйкунун бузулушу, 

ылдырагандык, жүүнү боштук, көңүл чөгүү, сабыры суздук, 

туталанып жини келүү пайда болот. 

Териге бензин тийгендеги алгачкы жардам аны жоготууда турат. 

Ал үчүн булганган жерди керосин же этил кошулбаган бензин менен, 

андан кийин жылуу суу менен самындап жуу керек. Эгерде этил 

кошулган бензин көзгө тийсе суу менен абдан жуу зарыл. 

Эгерде бензин ичеги-карынга өтүп кетсе аны жууп-тазалашат: 

сода кошулган бир нече стакан жылуу суу берип, сөөмөйдү оозго 

салып кустурушат. Мындай процедураны жууп-тазалоочу 

суюктуктун жалпы өлчөмүн 8–10 л ге жеткирүү максатында бир нече 

жолу кайталашат. Андан кийин сүт ичирип дарылоо мекемесине 

жөнөтүшөт. 

Этил кошулбаган бензинден да ууланууга мүмкүн. Мындай 

уулануунун белгилери этил кошулган бензин менен ууланганга 

окшоп кетет, бирок уулануу өтө жайлуу өтөт. 

Мында да, алгачкы жардам берүү этилдештирилген бензин менен 

уулангандагыдай жүргүзүлөт. 

 

Антифризден уулануу 
Антифриз – ичтен күйүүчү кыймылдаткычтарды муздатуу үчүн 

колдонулуучу суу менен этиленгликолдун аралашмасынан турган 

тоңбоочу суюктук. Антифриздин буулары менен дем алуу анча уулуу 
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эмес, башты анча-мынча айландырат. Ичип алганда адегенде бир аз 

убакытка баш айланып, андан кийин ууландырат, башты оорутат, 

кускуну келтирет, ич ооруй баштап кустурат, денени ичиркентип 

дүүлүктүрөт жана аң-сезимди быт-чыт кылат. Уулануунун 

салдарынан бара-бара бөйрөктүн иштеши бузулат, заара толук токтоп 

калганга чейин барат, жабыр тарткандын өлүмү менен бүтүшү да 

мүмкүн. 

Антифризди ичип алганда алгачкы жардам көрсөтүү иретинде 

ичеги-карынды суу менен же сода кошулган суу менен жууп-тазалоо 

керек. Ичилген антифриздин өлчөмүнө жана жабыркагандын ал-

абалына карабай сөзсүз түрдө дарылоо мекемелерине жеткирүү 

керек. [6] 
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9. ДЕМ АЛБАЙ ЖАНА ЖҤРӨК ТОКТОП КАЛГАНДА  

КӨРСӨТҤЛҤҤЧҤ АЛГАЧКЫ ЖАРДАМ 

Жол-транспорт кырсыктарында, ис газы менен ууланганда, сууга 

чөккөндө, электрден мертинүүдө, дем токтоп жүрөк сокпой калгандан 

өлүмгө дуушар болууга болот. Демдин жана жүрөктүн токтоп 

калышы өтө оор татаалдашуунун салдары болуп саналат. Мунун 

натыйжасында организмдин органдарына жана ткандарына 

кычкылтек барбай калат, ансыз адамдын өмүрү токтойт. Мээнин 

клеткалары кычкылтектин жетишсиздигине өтө сезгич келет, ал 

өзүнүн иш-аракетин кычкылтеги жок 5–6 мүнөт гана кармап тура 

алат, андан кийин токтоп, өлүмгө учурайт. Мына ошондуктан дем 

токтоп, жүрөк сокпой калганда жандандырууну алгачкы 3–4 мүнөттө 

баштоо зарыл, бул болсо мээнин клеткаларынын иштешин жасалма 

түрдө колдоо үчүн керек. Дем токтоп калганда канды кычкылтек 

менен каныктыруу үчүн тезинен жасалма дем алдырууга өтүү керек. 

Эгерде дем менен бирге жүрөк да иш токтотсо, анда жасалма дем 

алуу менен бирге жүрөккө тыштан массаж жасоого өтүү керек. 

Ириде абанын эркин өтүшү үчүн механикалык тоскоолдуктарды 

(эгерде алар болсо) жоготуу зарыл. Бул максатта кол менен жүз аарчы 

же марли менен ооз көңдөйүн башка жат нерселерден, былжырдан, 

уюган кандан, кусундудан, топурактан ж. б. тазалашат. Тил ичти 

көздөй тартылса, аны сыртка тартып башты бир жакка буруу керек. 

Жасалма дем алдыруунун көп түрдүү ыкмалары бар. Алардын ичинен 

эң натыйжалуу жана жөнөкөй ыкмасы «ооздон оозго» жана «ооздон  

мурунга» болуп эсептелет. Мында жардам берип жаткан киши өзүнүн 

өпкөсүнөн чыккан абаны жабыр тарткандын өпкөсүнө оозу же мурду 

аркылуу үйлөйт (1190-сүрөт). Жасалма дем алдыруу үчүн жабыр 

тартканды чалкасынан жаткызып, далысынын астына одеял бүктөп 

коюп, моюн ээктин денгээлинде болгудай кылып, башты мүмкүн 

болушунча артка тартып, оозун былжырдан жана жат нерселерден 

тазалашат. Андан кийин жардам берүүчү бир колу менен жабыр 

тарткандын төбөсүнөн басып, экинчи колу менен анын ээгин тартып, 

терең дем алып, өзүнүн эриндерин оозуна тийгизип («ооздон оозго» 

ыкмасы, же мурдуна тийгизип «ооздон мурунга» ыкмасы) күч менен 

чыккан деми менен абаны үйлөйт (1190-сүрөт). Аба мурдунан 

(«ооздон оозго» ыкмасы) же ооздон («ооздон мурунга» ыкмасы) 

чыгып кетпесин деп манжалар менен басып турушат. Жабыр тарткан 



645 

 

демди чыгарышы үчүн анын оозунан эриндерди алып, анын 

ээгиндеги колдун бармагы менен анын эриндерин ачуу керек. Жабыр 

тарткандын өпкөсүнө абаны “Ооз түзүлүш ооз” каражаты аркылуу да 

үйлөөгө болот. Гигиенаны сактоо максатында жасалма дем 

алдырууну жасоонун алдында жабыр тарткандын оозун жана мурдун 

жүз аарчы, марли же бинт менен жаап коюу керек. Үйлөөнүн 

ылдамдыгы болжол менен жардам берген кишинин дем алуу 

ырааттуулугуна дал келүүгө тийиш (мүнөтүнө 14–16 жолу). 
 

 

1190-сҥрөт. а) Ооздон оозго жана б) ооздон мурунга ыкмалары менен 

жасалма дем алдыруу. 

Жасалма дем алдыруунун көрсөтүлгөн ыкмаларынан башка да, 

кол ыкмасын колдонушат, бирок алар анча натыйжа бербейт, аны 

жабыр тарткандын колу жана көкүрөк клеткалары залал тартпаганда 

колдонууга болот. Жасалма дем алдырууну жасоо үчүн кийимдин 

бүчүлүктөрүн биротоло чечип, ооз жана мурдун былжыр челден, 

кусунду жана уюган кандан, жат нерселерден тазалап, аба дем алуу 

жолу менен тоскоолсуз өткүдөй кылуу керек. 

Жабыркаганды чалкасынан жаткырып, далысынын астына 

бүктөлгөн кийимди коюшат. Жардам берүүчү жабыркагандын баш 

жагына тизелеп отуруп, аны билектен алып «бир, эки, үч» эсеби 

боюнча эки жакка жана артка кескин кыймылдатып, мындай абалда 

аны 3 сек чамасында кармап турат (демди ичке алуу, 1191-сүрөт, а). 

Андан кийин «төрт, беш, алты» эсеби боюнча бир аз күч келтирип, 

чыканактан ийилген колун жабыркагандын көкүрөк клеткасына 

кысат (дем чыгаруу).  

Эгерде колу залал тартып, кабыргалары эч нерсе болбосо, 

үстөмөндөтүп, башын кичине буруп, чыканак муунунан ийилген 

колун башынын астына коюп жаткырышат. Экинчи колун башынан 

узата коюшат. Жабыр тарткандын башын карап тизелеп отуруп, төрт 



646 

 

бириккен манжалары жабыр тарткандын төмөнкү кабыргаларында 

жаткандай кылып, колун алакан жагы менен белине коюшат (1192-

сүрөт). б). Алдыга жуткунуп «бир, эки үч эсеби боюнча өзүнүн 

денесинин салмагын алаканга салып басат (дем чыгаруу), Андан 

кийин «төрт, беш, алты» эсеби боюнча артка жуткунуп кол менен 

басууну токтотушат (демди ичке алуу).  
 

 

1191-сҥрөт. Жасалма дем алдыруу:  

а-жабыр тарткандын колуна залал келгенде Шоффердин ыкмасы. 
 

Мындай кыймылдардын ылдамдыгы баяндалган ыкмада 

мүнөтүнө 12–16 жолу болот. Жасалма дем алдырууну өз алдынча дем 

алуу калыбына келгиче же өлүмдүн чыныгы белгилери пайда болгуча 

жүргүзүү керек. 



647 

 

 

1192-сҥрөт. Жасалма дем алдыруу: б-жабыр тарткандын колуна жана 

көөдөнүнө залал келбегенде Сильвестордун ыкмасы. 

 

Жүрөк сокпой токтоп калганда сырткы (туюк) массаж жасашат 

(1193, 1194-сүрөт). Жабыркаганды катуу нерсеге чалкасынын 

жаткырышат (асты жумшак болгон жерде массаж жасоого такыр 

болбойт). Жабыр тарткандын сол жагына туруп, сол колдун 

алаканын төмөн каратып жүрөктүн аймагына коюу керек, анын 

үстүнө оң колду коюп, көкүрөк клеткасынын титиреп чайкалуусу 

жүрөккө жеткендей кылып кескин жандуу чечкиндүү силкип 

түртүшөт. Көөдөндү басууну сөзсүз түрдө вертикаль (тик) боюнча 

болжол менен 4–5 см че жеринде мүнөтүнө 60 жолку тездик менен 

жүргүзүшөт. 
 

 
 

1193-сҥрөт. Жүрөккө туюк (сырткы) массаж жасоо: жогорку сүрөттө 

жүрөккө туюк массаж жасоодо колдун кандай абалда болору 

көрсөтүлгөн. 
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1194-сҥрөт. Жүрөккө туюк (сырткы) массаж жасоо: Жогорку сүрөттө  

жүрөккө туюк массаж жасоодо колдун туура жайгашуусу 

көрсөтүлгөн 

 

Эгерде жабыр тарткандын жүрөгү сокпой калуу менен бирге дем 

алуусу да жоголсо, анда тышкы массаж жасоо менен бирге жасалма 

дем алдырууну да жасоо керек. Мында жардам берүүчү 2 жолу демди 

оозго же мурунга үйлөп («ооздон оозго», ооздон мурунга» үйлөө  

ыкмасы), көкүрөгүн 30 жолу демитип басат (1195-сүрөт).  
 

 

1195-сҥрөт. 
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Эгер бардыгын туура жасап жаткан болсоңор тышкы массаж 

жасоо менен бирге жасалма дем алдырууну үчүнчү ирээтинде 

жабырлануучу жүрөгү иштеп дем алуусу калыбына келиши керек. 

Эгер жүрөккө сырткы массаж жана жасалма дем алдыруу үчүнчү ирет 

жасап жатып дарылоочулук натыйжа бербеген күндө кетирген 

каталарды (жумшак жерде жатып көөдөндү басууда 4–5 см 

сакталбай жатат, жабырлануучунун оозуна үйлөөдө 

жылчыксыздык камсыз кылынбай жатат ж. б.) жоюп дагы үч жолу 

сырткы массаж жана жасалма дем алдыруу жасоо керек. 

Эң негизгиси массаж менен жасалма дем алдырууну 7-8 

минутанын ичинде тагыраак айтканда ири артерияларда тамырдын 

согушу билингенге чейин жана жүрөк иштеп, дем алуу калыбына 

келгиче жүргүзүшөт. Эгер 10 минутадан ашса, мээнин клеткаларына 

кан барбай жабырланып биологиялык өлүмгө алып келет. 

Ошондуктан тез арада убакыт кетирбей туура медициналык жардам 

көрсөтсө, кишинин өмүрүн сактап калса болот. [6] 

 
 

 

         Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 

 

1. Эмне үчүн айдоочу биринчи тез жардамды билүүсү зарыл?  

2. Дем албаган кишиге кантип биринчи тез жардам берсе болот?  

3. Артерия каны кандай болот сүрөттөп айтып бергиле жана аны кантип 

токтотууга болот?  

4. Эмне үчүн боолук менен кошо таңган убактысын көрсөтүү керек?  

5. Эгер жалгыз киши жабыр тарткан кишиге жүрөккө массаж жасоодо 

канча ирет басуу керек жана эмне үчүн дивандын үстүнө жаткырып 

коюп басууга болбойт?  
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Айыптардын таблицасы 
2.3.-таблица  

Берене Бөлҥк Тартип бузуулар Жазасы 

Ким  

чечим 

чыгарат 

 
 

 

 

 
 

 

 

ЖК150 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

б.1 

Өмүрүнө же ден 
соолугуна коркунуч 

келтирген абалда болгон 

жана жа-шы 

жетелектиктин, 
карылыктын, оорунун, же 

алсыз абалда экендигин, 

эгерде күнөөлүү анын 

өмүрү үчүн коркунучтуу 
абалга калтырып, анын 

ичинде транспорттук жол 

кырсыгынын кесепетинен 

өзүн-өзү сактап калууга 
мүмкүн болбогондо, же 

башка себептерден улам 

жабырлануучуга кам 

көрүүгө милдеттүү 
болгондо жана жардам 

берүү мүмкүнчүлүгү 

болгондо, жардам 

бербестен, адамды билип 
туруп калтыруу 

2,6 жыл – 3 жыл 
түзөтүү 

жумуштарына же 

220000 с – 260000 с 

айып салууга, же эки 
жылга чейинки 

мөөнөткө белгилүү 

бир кызмат ордун 

ээлөө, же болбосо 
белгилүү бир иш 

менен алектенүү 

укугунан ажыратуу 

менен же 2,6 жылга 
чейин эркиндигинен 

ажыратууга 

жазаланат. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Сот 

 
 

 

 

 
б.2 

Ушул берененин 1-
бөлүгүндө каралган 

этиятсыздыктан ден 

соолукка оор зыян 

келтирген жосун 
 

260000 с – 300000 с 
айып салууга, же эки 

жылга чейинки 

мөөнөткө белгилүү 

бир кызмат ордун 
ээлөө, же болбосо 

белгилүү бир иш 

менен алектенүү 

укугунан ажыратуу 
менен же 2,6 жыл -5 

жылга чейин 

эркиндигинен 

ажыратууга 
жазаланат. 

 
 

 

 

 
Сот  

 
 

 

 

 Этиятсыздыктан ден 
соолукка оор зыян 

келтирген, жашы 

жетелектигине, 

2,6 жыл – 3 жыл 
түзөтүү 

жумуштарына же 

220000 с – 260000 с 
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ЖК 
151 

карылыгына, оорусуна же 

өзүнүн алсыз абалына 
байланыштуу өзүн сактап 

калууга карата чара 

көрүүгө мүмкүнчүлүгү 

болбогон жана өмүрү 
жана ден соолугу үчүн 

коркунучтуу абалда 

калган адамга, эгерде 

күнөөлүүнүн 
жабырлануучуга жардам 

берүүгө мүмкүнчүлүгү 

болуп, жардам көрсөтпөй 

коюу, же 
жабырлануучунун 

мындай абалы жөнүн-дө 

тиешелүү мекемелерге же 

болбосо адамдарга 

билдирбей коюу 

айып салууга, же эки 

жылга чейинки 
мөөнөткө белгилүү 

бир кызмат ордун 

ээлөө, же болбосо 

белгилүү бир иш 
менен алектенүү 

укугунан ажыратуу 

менен же 2,6 жылга 

чейин эркиндигинен 
ажыратууга 

жазаланат 

 

 
 

Сот 

 

  



652 

 

БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Кандай кезекте биринчи тез жардам көрсөтҥҥ керек, эгерде 

анын дем алуусу жана жҥрөктҥн согушу токтосо? 
 

 
1. Сырткы жүрөк массажы, дем алуу жолдорун ачуу, жасалма дем 

жасоо. 

2. Жасалма дем жасоо, сырткы жүрөк массажы, дем алуу 

жолдорун ачуу. 

3. Дем алуу жолдорун ачуу, жасалма дем жасоо, сырткы жүрөк 

массажы. 
 

2. Жҥлҥн сөөгҥнөн жабырт тартканды кантип транспорт 

каражатына салып жеткирҥҥгө болот? 
 

 

1. Отургузуп. 

2. Капталына жаткыруу 

менен. 

3. Чалкалатып, далы 

менен катуу тактайга 

жаткырып таңуу менен. 

 

3. Кайсы кан агуу өзҥнҥн жыштыгы боюнча, жабыркаган 

ҥчҥн аябай коркунучтуу? 
 

                         

1. Веналык 

2. Капиллярдык 

3. Артериялык 
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4. Акыреги сынган жабырлануучуну кандай абалда 

транспорт  каражатына салып жеткирҥҥ керек?  
 

 
1. Чалкасынан жаткырып. 

2. Көмкөрөсүнөн жаткырып. 

3. Капталынан жаткырып. 

4. Отургузуп. 

 

5. Дем алуусу жана жҥрөктҥн иштеши токтоп калган учурда, 

жабыр тарткан адамга жардамды кайсынысынан баштоо керек? 
 

 
1. Жасалма дем алуу. 

2. Тышкы жүрөк массаж. 

3. Кезегинин айырмасы жок. 

 

6. Кан токтотуучу боолукту канча убакытка чейин койгонго 

болот? 

 
1. Жайкысын жана кышкысын 1,5 саатка чейин. 

2. Жайкысын 1,5 саатка жана кышкысын 45 минутага чейин. 

3. Жайкысын 45 минута жана кышкысын 1,5 саатка чейин. 
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7. Жасалма дем алууну качан токтотуш керек? 
 

 
1. Тиешелүү бир канча жасалма үйлөөдөн кийин. 
2. Жабырлануучунун дем алышы жана тамырдын согушу пайда 

болгондо же жан киргенде. 
3. Жабырлануучу эсине келгенде. 

 

8. Жараатты тазалоонун эрежеси кандай? 
 

 
1. Канды токтотуу, таңуу. 
2. Жарааатын бетиндеги чоочун жат нерселерди алуу, канды 

токтотуу, жарааттын айланасындагы терини антисептик (йод 
эритмеси, спирт ж. б.) менен тазалоо, таңуу. 

3. Жараатты суу менен жууп, канды токтотуу жараатка йод 
эритмесин куюп таңуу. 
 

9. Жабырт тарткандын бутундагы боолугун кайсы маалда 
чоюсун токтотуу керек? 

 

 
1. Жабырт тарткан оорусуна чыдабай жооп бергенде. 
2. Денеге боолук басылып киргенден баштап. 

3. Кан токтогон маалдын астында. 
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10. Жабырланган чоң кишиге тышкы жҥрөк массаж жасоодо 

кандай тездик менен төш клеткасын басуу керек? 
 

 
1. 120 ирет мүнөтүнө. 

2. 60 ирет мүнөтүнө. 

3. 30 ирет мүнөтүнө. 

 

11. Кайсы жасалма дем берҥҥ ыкмасы өпкөнҥн эң эле көп  

шамалдоосун камсыз кылат? 
 

 
1. Шоффердин ыкмасы. 

2. Сильвестордун ыкмасы. 

3. “Ооздон-оозко, ооздон-мурунга” ыкмалары менен. 

 

12. Баш сөөк мээсинен жаракат алуу менен эс-учун жоготкон 

жабырлануучуну кандай жайгаштыруу керек? 
 

 
1. Отургузуп. 

2. Капталына жаткырып. 

3. Чалкасына жаткырып. 
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I I I   Б Ө Л Ү М   

АЙДООЧУГА ТИЕШЕЛҤҤ КЫРГЫЗ  

РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОДЕКСТЕРИНЕН 

1. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БУЗУУЛАР  
ЖӨНҤНДӨ КОДЕКСИНЕН 

27-берене. Айып пул 

1. Айып пул акчалай жаза чарасы болуп саналат, бузууларды  

жасагандыгы үчүн жеке жана юридикалык жактарга ушул Кодексте 

белгиленген учурларда, өлчөмдө жана тартипте салынат. 

2. Айып пул эсептик көрсөткүчтөр менен эсептелет. 

3. Айып пул өлчөмү боюнча төмөнкүдөй сегиз категорияга бө- 

лүнөт: 

119-120-1, 128 жана 130-135-беренелерди кошпогондо, 19-глава-

да каралган бузуулар үчүн юридикалык жактарга карата жеке жактар 

үчүн көрсөтүлгөн айыл пулдардын өлчөмдөрү колдонулат. 

1) 1-категориядагы айып пул: жеке адамдар үчүн – 10 эсептик 

көрсөткүч, юридикалык жактар үчүн – 50 эсептик көрсөткүч; 

2) 2-категориядагы айып пул: жеке адамдар үчүн – 30 эсептик 

көрсөткүч, юридикалык жактар үчүн – 130 эсептик көрсөткүч; 

3) 3-категориядагы айып пул: жеке адамдар үчүн – 55 эсептик 

көрсөткүч, юридикалык жактар үчүн – 170 эсептик көрсөткүч; 

4) 4-категориядагы айып пул: жеке адамдар үчүн – 75 эсептик 

көрсөткүч, юридикалык жактар үчүн – 230 эсептик көрсөткүч; 

5) 5-категориядагы айып пул: жеке адамдар үчүн – 100 эсептик 

көрсөткүч, юридикалык жактар үчүн – 280 эсептик көрсөткүч; 

6) 6-категориядагы айып пул: жеке адамдар үчүн – 125 эсептик 

көрсөткүч, юридикалык жактар үчүн – 350 эсептик көрсөткүч; 

7) 7-категориядагы айып пул: жеке адамдар үчүн – 150 эсептик 

көрсөткүчтө, юридикалык жактар үчүн – 450 эсептик көрсөткүч; 

8) 8-категориядагы айып пул: жеке адамдар үчүн – 175 эсептик 

көрсөткүч, юридикалык жактар үчүн – 550 эсептик көрсөткүч. 

(КР 2019-жылдын 21-февралындагы №29 Мыйзамынын 

редакциясына ылайык) 

  

https://online.toktom.kg/Toktom/141414-20/kyr?documentFtsExpr=21%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%202019#st_119
https://online.toktom.kg/Toktom/141414-20/kyr?documentFtsExpr=21%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%202019#st_120_1
https://online.toktom.kg/Toktom/141414-20/kyr?documentFtsExpr=21%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%202019#st_128
https://online.toktom.kg/Toktom/141414-20/kyr?documentFtsExpr=21%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%202019#st_130
https://online.toktom.kg/Toktom/141414-20/kyr?documentFtsExpr=21%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%202019#st_135
https://online.toktom.kg/Toktom/141414-20/kyr?documentFtsExpr=21%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%202019#g19
https://online.toktom.kg/Toktom/141414-20/kyr?documentFtsExpr=21%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%202019#g19
https://online.toktom.kg/Toktom/153675-0/kyr
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29-берене. Туум 
1. Төлөөнүн мөөнөтү өткөн ар бир күн үчүн өз убагында 

төлөнбөгөн айып пулдун суммасынан 1 пайызга барабар өлчөмдө 
пайыздарда эсептелген акчалай төлөм туум болуп саналат. 

2. Туумдун эң чоң өлчөмү бузуучуга карата колдонулган айып 
пулдун өлчөмүнөн ашпайт. 

(КР 2019-жылдын 21-февралындагы N 29 Мыйзамынын 
редакциясына ылайык) 

31-берене. Транспорт каражатын мажбурлап эвакуациялоо 
жана дөңгөлөктөрдҥн блокираторлорун же шаймандардын башка 
тҥрлөрҥн колдонуу 

1. Мажбурлап эвакуациялоо транспорт каражатын бузуу 
жасалган жерден же жол транспорт кырсыгы болгон жерден атайын 
унаа токтотуучу жайга которуп, мажбурлап алып барууда турат. 

2. Дөңгөлөктөрдү блокировкалоо Жол кыймылынын эрежелери 
транспорт каражатын айдоочу тарабынан бузулган учурда, транспорт 
каражатынын кыймылдоо (дөңгөлөктөрдүн айлануу) мүмкүнчүлүгүн 
жокко чыгаруучу техникалык каражаттарды транспорт каражатына 
мажбурлап орнотуудан турат. Шаймандардын башка түрлөрү рулдук 
башкарууну жана газдын педалын блокировкалоо үчүн (мотоцикл, 
трицикл, квадроцикл жана башка мототранспорт үчүн) колдонулат. 

3. Транспорт каражатын мажбурлап эвакуациялоодо менчик 
ээсине транспорт каражатынын турган жери жөнүндө кабар берилет. 
Транспорт каражатын мажбурлап эвакуациялоо жана дөңгөлөктөргө 
блокираторлорду колдонуу жөнүндө бузуу тууралуу протоколдо 
тиешелүү белги коюлат. 

4. Транспорт каражатын мажбурлап эвакуациялоого жана аны 
сактоо боюнча чыгымдардын ордун бузууну жасаган адам тарабынан 
толтурулат. 

5. Транспорт каражатын мажбурлап эвакуациялоо, атайын унаа 
токтотуучу жайга алып баруу, аны сактоо жана дөңгөлөктөргө 
блокираторлорду же шаймандардын башка түрлөрүн колдонуу 
тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат. 

(КР 2019-жылдын 21-февралындагы N 29 Мыйзамынын 
редакциясына ылайык) 

31-1-берене. Транспорт каражатын башкаруудан четтетҥҥ 

1. Транспорт каражатын башкаруудан четтетүү - бул бузууларды 

болтурбоо (токтотуу) максатында транспорт каражатын башкарууга 

убактылуу тыюу салуу. 

https://online.toktom.kg/Toktom/153675-0/kyr
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2. Жеке жактар транспорт каражатын башкаруудан төмөнкү 

учурларда четтетилет: 

1) эгерде транспорт каражатын башкарган адамда транспорт 

каражатынын катталганы жөнүндө күбөлүк, тийиштүү категориядагы 
айдоочулук күбөлүгү жок болсо; 

2) эгерде транспорт каражатын башкарган адам жараксыз 

айдоочулук күбөлүктү алып жүрсө; 

3) эгерде транспорт каражатын мамлекеттик каттоонун номердик 
белгилери же алардын бири жок болсо, анын ичинде эгерде алар 

стандарттуу эмес (жасалма) болсо же болбосо башка транспорт 

каражатына берилген (жалган) болсо; 
4) эгерде транспорт каражатынын кузовунун жана шассисинин 

номери ошол транспорт каражатын каттоо жөнүндө күбөлүктөгү 

маалыматтарга шайкеш келбесе; 

5) эгерде транспорт каражатын мас абалдагы адам башкарып 
баратса жана бул медициналык күбөлөндүрүүнүн, анын ичинде 

атайын техникалык каражаттарды колдонуу менен жүргүзүлгөн 

күбөлөндүрүүнүн натыйжалары менен ырасталса же болбосо бул 
адам күбөлөндүрүүдөн өтүүдөн баш тартса; 

6) эгерде транспорт каражатына жабдууларды орнотуу же аны 

кайра жабдуу ченемдик талаптарды бузуу менен жүргүзүлсө, анын 

ичинде, эгерде транспорт каражаты атайын үндүү (көп сигналдуу) 
сигнализация же жаркылдап туруучу жарык сигнал менен жабдылса, 

же болбосо айнегине пайдаланууга тыюу салынган пленка капталса; 

7) аларды жүктөө учурунда уруксат берилген габариттердин 
параметрлеринин, жүк менен бирге огуна туура келүүчү салмактын 

жана массанын талаптары бузулган ири габариттүү же оор салмактуу 

транспорт каражаттарын жалпы пайдалануудагы автомобиль 

жолдорунда башкарууда; 
8) ушул Кодекстин 19-главасында каралган бузуулар болгон 

учурда ушул Кодекстин 342-беренесинин 1-бөлүгүндө белгиленген 

айып пулдарды төлөө мөөнөтү бузулса. 
3. Транспорт каражатын башкаруудан четтетүү мындай 

четтетүүнүн бардык себептери толугу менен жоюлганга чейин 

адамдын транспорт каражатын башкаруусуна тыюу салуу жана жол 

бербөө аркылуу ишке ашырылат. 
4. Транспорт каражатын башкаруудан четтетүү жөнүндө ички 

иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын кызматкери 

https://online.toktom.kg/Toktom/141414-20/kyr?documentFtsExpr=21%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%202019#g19
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тарабынан бузуу жөнүндө протоколго тийиштүү жазуу жазылат, ал 
эми ушул берененин 2-бөлүгүнүн 8-пунктунда каралган учурда 
өзүнчө протокол түзүлөт жана транспорт каражатын башкаруудан 
четтетүү түрүндөгү кошумча укуктук чара колдонуу жөнүндө токтом 
чыгарылат. 

5. Айдоочу транспорт каражатын башкаруудан четтетилген 
учурда ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган иш боюнча 
чечим чыгарылганга жана транспорт каражатын башкаруудан 
четтетүү үчүн негиз болгон себептер жоюлганга чейин транспорт 
каражатын убактылуу сактоо үчүн атайын (айыптык) токтотуучу 
жерге жеткирет. 

(КР 2019-жылдын 21-февралындагы N 29 Мыйзамынын 
редакциясына ылайык) 

35-берене. Бир нече бузууларды жасаганда жаза чараларын 
колдонуу 

Бир эле адам тарабынан эки же андан ашык бузуулар жасалган 
учурда жаза чарасы ар бир бузуу үчүн өзүнчө колдонулат. 

36-берене. Жаза чарасын колдонуунун эскириши 
1. Айып пул түрүндөгү жаза чарасы бузуу жасалган күндөн 

тартып алты айдын ичинде, ал эми бузуу улантыла берсе, бузуу 
табылган күндөн тартып алты айдын ичинде колдонулушу мүмкүн. 

2. Эгерде бузуу жасаган адам ыйгарым укуктуу органдан качса, 
ошол качып жүргөн бүтүндөй убакытта эскирүү мезгилинин өтүшү 
токтотула турат. Адам табылган күндөн тартып эскирүүнүн 
мөөнөтүнүн өтүшү кайра жаңыртылат. Мында туум ушул Кодекстин 
29-беренесине ылайык эсептелет. 

3. Эскертүү түрүндөгү жаза чарасы бузуу табылган учурларда, ал 
жасалгандан кийин жана жасалган жеринде түздөн-түз колдонулушу 
мүмкүн. 

119-берене. Жол курулмаларын бузуу 

119-1-берене. Автомобиль жолдорун, көчөлөрдҥ, темир жол  

өткөөлдөрҥн жана башка жол курулмаларын кҥтҥҥ эрежелерин 

бузуу 
 (КР 2019-жылдын 21-февралындагы N 29 Мыйзамынын 

редакциясына ылайык) 

120-берене. Автомобиль жолдорунун бөлҥҥ тилкесин сактоо 

эрежелерин бузуу 

https://online.toktom.kg/Toktom/153675-0/kyr
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120-1-берене. Жолдун жҥрҥҥчҥ бөлҥгҥндө жайгашкан кароочу 

кудуктарды, жер алдындагы коммуникацияларды кҥтҥҥ 

эрежелерин бузуу 

 121-берене. Транспорт каражаттарын эксплуатациялоо 

эрежелерин бузуу 

 (КР 2019-жылдын 21-февралындагы N 29 Мыйзамынын 

редакциясына ылайык) 

122-берене. Транспорт каражаттарын документи жок айдоо 

122-1-берене. Транспорт каражатынын айдоочусунун ички 

иштер чөйрөсҥндөгҥ ыйгарым укуктуу органдын жана транспорт 

чөйрөсҥндөгҥ ыйгарым укуктуу органдын кызматкерлеринин 

транспорт каражатын токтотуу жөнҥндө талаптарын аткарбоосу 

 (КР 2019-жылдын 21-февралындагы N 29 Мыйзамынын 

редакциясына ылайык) 

122-2-берене. Транспорт каражатынын айдоочусунун 

жараксыз айдоочулук кҥбөлҥктҥ көрсөтҥҥсҥ 

 (КР 2019-жылдын 21-февралындагы N 29 Мыйзамынын 

редакциясына ылайык) 

123-берене. Транспорт каражаттарынын айдоочуларынын 

кыймылдын белгиленген ылдамдыгынан ашуусу 

 (КР 2019-жылдын 21-февралындагы N 29 Мыйзамынын 

редакциясына ылайык) 

123-1-берене. Транспорт каражаттарынын айдоочуларынын 

жол кыймылынын эрежелерин бузуусу 

 (КР 2019-жылдын 21-февралындагы N 29 Мыйзамынын 

редакциясына ылайык) 

124-берене. Автоээнбаштык 

125-берене. Жөө жҥрҥҥчҥ, велосипедчен, көлҥк унаасын 

башкаруучу, мал айдоочулар жол кыймылынын эрежелерин 

бузуусу 

126-берене. Кечиктирилгис учурларда транспорт каражатын 

бербей коюу 

127-берене. Жол кыймылынын башка эрежелерин бузуу 

128-берене. Мас абалындагы айдоочунун транспорт 

каражатын башкаруусу, мас абалындагы адамга транспорт 

каражатын башкарууга берҥҥ 
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 (КР 2019-жылдын 21-февралындагы N 29 Мыйзамынын 

редакциясына ылайык) 
129-берене. Ички иштер чөйрөсҥндөгҥ ыйгарым укуктуу 

орган менен тиешелҥҥ макулдашуусу жок кайра жабдылган 

транспорт каражатын башкаруу 
 (КР 2019-жылдын 21-февралындагы N 29 Мыйзамынын 

редакциясына ылайык) 

130-берене. Кооптуу жҥктөрдҥ ташуу эрежелерин бузуу 

131-берене. Идентификациялык номерлери каттоо 
документтериндеги жазууларга ылайык келбеген транспорт 

каражаттарын пайдалануу 

132-берене. Транспорт каражатын жолго чыгаруу эрежелерин 

бузуу 

133-берене. Транспорт каражаттарын оңдоодо жол 

кыймылынын коопсуздук эрежелерин, ченемдерин же 

стандарттарын бузуу 

134-берене. Автомобиль транспорту менен ташуу эрежелерин 

бузуу 

135-берене. Эл аралык автомобилдик ташуу эрежелерин бузуу 

342-берене. Айып пул жөнҥндө токтомду аткаруу мөөнөтҥ 

жана тартиби 
1. Айып пул айып салынгандыгы жөнүндө токтом - тапшырылган 

күндөн баштап бир айдан кечиктирбестен, ал эми токтомго 
даттанылган учурда, ал даттануу канааттандырылбагандыгы тууралуу 
билдирүүнү алган күндөн баштап он беш күндөн кечиктирилбестен 
төлөнүүгө тийиш. 

Бузуу болгон жерде айып төлөө өндүрүүдө айып пулду төлөө 
банк картасын пайдалануу менен терминал аркылуу жүргүзүлөт, ал 
эми төлөөнүн мындай түрүн пайдалануу мүмкүн болбогондо, 
бузуулары үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан адамга ыйгарым 
укуктуу орган тарабынан белгиленген формадагы айып квитанциясы 
берилет, ал так каржылык отчеттук документ болуп саналат жана эки 
нускада түзүлөт. Бузуу үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан 
адамга салынган жаза чарасы менен макул экендигин ыктыярдуу 
айып төлөө жана айып квитанциясынын биринчи нускасына кол коюу 
менен тастыктайт, мында анын экинчи нускасы ушул жаза чарасы 
колдонулган адамга берилет. 

https://online.toktom.kg/Toktom/153675-0/kyr
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2. Айып пулду төлөө бузуу жасалгандан башка жерде төлөнгөн 

учурда, бузуу жасагандыгы үчүн салынган айып пул бузуучу 

тарабынан банк мекемелерине же почта байланышынын улуттук 

операторуна накталай же накталай эмес төлөм түрүндө төлөнөт. 

3. Өндүрүп алынган айып пулдардын, анын ичинде ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан салынган айып пулдардын 

суммалары республикалык жана жергиликтүү бюджетке которулат. 

4. 119 - 120-1-беренелерди, 121-берененин 4-бөлүгүн, 128 жана 

130-135-беренелерди кошпогондо, 19-главанынберенелеринин 

санкцияларында көрсөтүлгөн бузуулар үчүн айып пул аны салуу 

жөнүндө токтом алынган учурдан тартып он беш календардык 

күндүн ичинде төлөнгөн учурда, айып пулдардын көлөмдөрү 50 

пайызга азайтылат. 

5. Ушул Кодекстин 312-беренесинин 1-бөлүгүнүн талаптарына 

ылайык аныкталган бузууларды жасагандыгы үчүн салынган айып 

пулдарды кошпогондо, ушул Кодекстин 19-главасында каралган жол 

кыймылынын коопсуздугу жана транспорт каражаттарын 

эксплуатациялоо чөйрөсүндө бузууларды жасагандыгы үчүн 

өндүрүлгөн, республикалык бюджетке чегерилген айып пулдардын 

суммасынан 25 пайыз акча каражаты Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтү аныктаган тартипте ички иштер органдарынын жол 

кыймылынын коопсуздугу бөлүмдөрүн материалдык-техникалык 

жактан камсыз кылууну жакшыртууга жана алардын кызматкерлерин 

материалдык стимулдаштырууга жумшалат. 

Ушул Кодекстин 312-беренесинин 1-бөлүгүндө белгиленген 

тартипте аныкталган бузууларды жасагандыгы үчүн өндүрүлгөн айып 

пулдардын суммасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген 

тартипте түзүлөт жана пайдаланылат. 

(КР 2019-жылдын 21-февралындагы N 29 Мыйзамынын 

редакциясына ылайык) 

345-1-берене. Алкоголь, баңги зат, психотроптук жана башка 

маң кылуучу заттар менен мас болгон абалды аныктоону 

кҥбөлөндҥрҥҥ 

1. Транспорт каражатын башкарган адамдын мас абалында 

экендигинин ачык белгилери болсо, анын мас абалын күбөлөндүрүү 

үчүн атайын техникалык каражаттар колдонулат. Бул адам атайын 

техникалык каражаттарды пайдалануу менен мас абалын 
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күбөлөндүрүүдөн баш тартканда же болбосо мындай 

күбөлөндүрүүнүн жыйынтыгы менен макул болбогондо, ал 

медициналык күбөлөндүрүүгө жиберилет. 

Күбөлөндүрүүгө жөнөтүүнүн тартиби жана күбөлөндүрүү 

жүргүзүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 

аныкталат. 

2. Мас абалын күбөлөндүрүү үчүн атайын техникалык 

каражаттарды колдонуу жөнүндө же медициналык күбөлөндүрүүгө 

жиберүү жөнүндө протокол түзүлөт, анын көчүрмөсү өзүнө карата 

ушундай чара көрүлүп жаткан адамга тапшырылат. 

3. Мас абалын күбөлөндүрүү үчүн атайын техникалык 

каражаттарды колдонуу жөнүндө же медициналык күбөлөндүрүүгө 

жиберүү жөнүндө протоколдо төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

1) протоколдун түзүлгөн орду, датасы жана убактысы; 

2) протоколду түзгөн адамдын кызмат орду, фамилиясы, аты-

жөнү; 

3) мас абалын күбөлөндүрүүгө негиздер; 

4) транспорт каражатын башкарган адам жөнүндө маалыматтар; 

5) транспорт каражатынын тиби, маркасы, модели, мамлекеттик 

каттоонун номердик белгиси жана идентификациялоонун башка 

белгилери жөнүндө маалыматтар. 

4. Мас абалын күбөлөндүрүү үчүн атайын техникалык 

каражаттарды колдонуу жөнүндө же медициналык күбөлөндүрүүгө 

жиберүү жөнүндө протоколго аны түзгөн кызмат адамы, ошондой эле 

өзүнүн мас абалын күбөлөндүрүү үчүн атайын техникалык 

каражаттар колдонулган же медициналык күбөлөндүрүүгө 

жиберилген айдоочу кол коѐт. Айдоочу протоколго кол коюудан баш 

тартканда бул тууралуу протоколго тиешелүү жазуу жазылат. 

Айдоочу протоколдун мазмуну боюнча түшүндүрмө берүүгө жана 

пикирин айтууга, ошондой эле ага кол коюудан баш тартуусунун 

себептерин көрсөтүүгө укугу бар. Мындай түшүндүрмөлөр жана 

пикирлер протоколго тиркелет. Протоколдун көчүрмөсү айдоочуга 

берилет. 

5. Мас абалын медициналык күбөлөндүрүү жөнүндө акт 

тиешелүү протоколго тиркелет. 

(КР 2019-жылдын 21-февралындагы N 29 Мыйзамынын 

редакциясына ылайык) 
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2. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАРАНДЫК  

КОДЕКСИНЕН 

717-берене. Жҥргҥнчҥнҥ өлҥмгө учураткандыгы же ден 

соолугуна зыян келтиргендиги ҥчҥн ташуучунун жоопкерчилиги 
Эгерде мыйзамда же ташуу келишиминде ташуучунун 

жогорулатылган жоопкерчилиги каралбаса, жүргүнчүнүн өмүрүнө же 
ден соолугуна келтирген зыян үчүн ташуучунун жоопкерчилиги ушул 
Кодекстин 51-главасындагы эрежелер боюнча аныкталат. 

1007-берене. Айлана чөйрөдөгҥлөр ҥчҥн өтө коркунуч тҥзҥҥчҥ 
иш менен келтирилген зыян ҥчҥн жоопкерчилик 

1. Иши айлана чөйрөдөгүлөр үчүн өтө коркунуч келтирүү менен 
байланышкан (транспорт каражаттарын, механизмдерди, 
электроэнергиясын, жарылгыч заттарды, катуу таасир берүүчү 
ууларды ж.б. колдонуу; курулуш жана аны менен байланышкан 
башка иштерди жүргүзүү) юридикалык жактар жана граждандар, 
эгерде зыян келтирүү жеңе алгыс күчтүн же жабыр тартуучунун 
кыңыр оюнун кесепетинен келип чыккандыгы далилденбесе, өтө 
коркунучтун булагы болуп саналгандар зыяндын ордун толтурууга 
милдеттүү. 

Зыяндын ордун толтуруу милдети өтө коркунуч булагына менчик 
ээсинин укугунда, чарба жүргүзүү укугунда же оперативдүү 
башкаруу укугунда, же болбосо башка мыйзамдуу негизде (мүлктү 
жалдоо келишими менен, транспорт каражатын башкаруу укугуна 
ишеним кат менен, өтө коркунучтун булагын өткөрүп берүү 
жөнүндөгү тийиштүү органдын буйругу менен) ээлик кылган 
юридикалык жакка же гражданинге жүктөлөт. 

2. Өтө коркунучтун булагынын ээси эгерде башка жактардын 
укукка каршы аракетинин натыйжасында ал булак анын карамагынан 
чыгып кеткендиги далилденсе, ал булак келтирген зыян үчүн жооп 
бербейт. Мындай болгон учурда өтө коркунучтун булагы келтирген 
зыян үчүн жоопкерчиликти ал булакты укукка каршы ээ болгон жак 
тартат. Ал булакты укукка каршы тартып алууда өтө коркунучтун 
булагынын ээсинин күнөөсү бар болсо, анда жоопкерчилик ал 
булактын ээсине, ошондой эле өтө коркунучтун булагын укукка 
каршы ээлеп алган жакка да жүктөлүшү мүмкүн. 

3. Өтө коркунучтун булагынын ээлери ал булактардын өз ара 
аракетинин (транспорт каражаттарынын кагылышуусу ж. б.) 
натыйжасында үчүнчү жакка келтирилген зыян үчүн ушул статьянын 
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1-пунктунда каралган негиздер боюнча бирдей жоопкерчилик 
тартышат. 

Өтө коркунучтун булактарынын өз ара аракетинин 

натыйжасында аны ээлерине келтирилген зыяндын орду жалпы 

негиздерде толтурулат. Мында: 

 бир жактын күнөөсү боюнча келтирилген зыяндын орду ал 

жак тарабынан толук көлөмүндө толтурулат; 

 эки же бир нече жактардын күнөөсү боюнча келтирилген 

зыяндын орду алардын ар биринин күнөөсүнө жараша 

толтурулат. 

Жактардын биринин да күнөөсүнүн өлчөмүн аныктоо мүмкүн 

болбогондо жоопкерчилик алардын ортосунда тепе-тең 

бөлүштүрүлөт. 

Зыян келтирүүдө тараптардын күнөөсү жок болгон учурда эч ким 

зыянын ордун толтурууну талап кылууга укуксуз. Мындай болгон 

учурда ар бир тарап ага келтирилген зыянды өздөрү тартышат. 

1015-берене. Бойго жетпеген жактардын ден соолугуна 

келтирилген залалдын ордун толтуруу 

1. Он төрт жашка чыкпаган бойго жете элек (жаш баланын) жана 

эмгек акы (киреше) албаган жактын ден соолугуна жаракат же залал 

келтирилген учурда зыян келтирүү үчүн жооптуу жак анын ден 

соолугуна келтирилген залалга байланышкан чыгымдардын ордун 

толтурууга милдеттүү. 

2. Жаш бала он төрт жашка чыкканда, ошондой эле залал он төрт 

жаштан он сегиз жашка чейинки курактагы, эмгек акы (киреше) 

албаган жакка келтирилген учурда зыян келтирүү үчүн жоопкер жак 

ден соолугуна залал келтирүү менен байланышкан чыгымдардан 

тышкары анын эмгекке жарамдуулугун жоготкондугуна же 

азайгандыгына байланышкан зыяндын ордун эмгек акынын эсептик 

көрсөткүчтүн беш эселенген өлчөмүнө негизденүү менен 

чыгымдарын жабыр тартуучуга төлөп берүүгө милдеттүү. 

Эгерде ден соолугуна залал келтирилген учурга бойго жете элек 

жак эмгек акы алган болсо, анда зыяндын орду анын эмгек акысынын 

өлчөмүнө негизденүү менен, бирок эмгек эсептик көрсөткүчтүн беш 

эселенген өлчөмүнөн төмөн эмес толтурулат. 

3. Ден соолугуна мурда зыян келтирилген бойго жете элек жак 

эмгектене баштагандан кийин ал алган эмгек акыга негизденүү 
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менен, бирок ал иштеген жер боюнча ээлеген кызматына же ошол 

квалификациядагы кызматкердин эмгек акысына жараша белгиленген 

эмгек акы боюнча аныкталган акынын өлчөмүнөн төмөн эмес 

өлчөмдө зыяндын ордун толтурууну талап кылууга укуктуу. 

(КР 2008-жылдын 19-мартындагы N 24 Мыйзамынын 

редакциясына ылайык) 

1016-берене. Жарандын өлгөндҥгҥнө байланыштуу зыян 

тарткан жактарга анын ордун толтуруу 

1. Жаран өлгөн учурда зыяндын ордун толтуртуу укугуна 

төмөнкүлөр ээ болот: 

 өлгөн жактын багуусунда турган же ал өлгөн күнгө карата 

андан каражат алууга укугу бар эмгекке жараксыз жактар; 

 ал киши өлгөндөн кийин төрөлгөн баласы; 

 ата-энесинин бири, жубайы же иштебеген жана өлгөн кишинин 

балдарына, неберелерине, он төрт жашка чыга элек же ал 

куракка чыкса да, бирок медициналык органдардын 

корутундусу боюнча ден соолугунун абалына жараша башка 

бирөөнүн көзөмөлүнө муктаж болгон бир туугандарына көз 

болгон жана аларга көз болуу мезгилинин учурунда эмгекке 

жараксыз болгон үй-бүлө мүчөсү; 

 өлгөн адамдын карамагында турган жана ал өлгөндөн кийин 

беш жылдын ичинде эмгекке жараксыз болуп калган жак. 

Ата-энесинин бири, жубайы же иштебеген жана өлгөн кишинин 

балдарына, неберелерине, бир туугандарына көз болгон жана аларга 

көз болуу мезгилинин учурунда эмгекке жараксыз болгон үй-бүлө  

мүчөсү ал адамдарга көз болуу аяктагандан кийин да зыяндын ордун 

толтуртуу укугун сактап калат. 

2. Зыяндын орду төмөнкүлөргө толтурулат: 

 он сегиз жашка чыга элек – бойго жете электерге; 

 он сегиз жаштан ашкан окуучуларга – окуу жайларында 

күндүз окуган окуусун аяктаганга чейин, бирок жыйырма үч 

жаштан ашпаса; 

 элүү беш жаштан ашкан аялдарга жана алтымыш жаштан 

ашкан эркектерге – өмүр бою; 

 ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга – 

майыптуулугунун мөөнөтүнө; 

https://online.toktom.kg/Toktom/80780-0/kyr


667 

 

 өлгөн адамдын багуусунда турган балдарына, неберелерине, 

бир туугандарына көзөмөлдүк кылган ата-энесинин бири, жу- 

байы же башка үй-бүлө мүчөсүнө – алар он төрт жашка 

чыкканга же ден соолугунун абалы өзгөргөнгө чейин. 

 

3. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОРУКТАР  

ЖӨНҤНДӨ КОДЕКСИНЕН 

 

151-берене. Транспорттук каражаттарды сапатсыз оңдоо 

153-берене. Транспорттун коопсуз иштөөсҥн камсыз кылуучу 

эрежелерди бузуу 

154-берене. Транспорттук каражатты мас абалда башкаруу 

155-берене. Автомототранспорттук каражаттардын 

кыймылынын жана аларды пайдалануунун коопсуздук 

эрежелерин бузуу 

157-берене. Автомобиль жолдорун пайдалануу эрежелерин  

бузуу 

 

(КР 2017-жылдын 24-январындагы № 10 Мыйзамынын 

редакциясына ылайык) 
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4. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК  

КОДЕКСИНЕН 

67-берене. Тҥзөтҥҥ жумуштары 

1. Түзөтүү жумуштары соттолгон адамдын иштеген жери боюнча, 

ал эми айкалыштырып иштеген учурда, соттолгондун негизги 

иштеген жери боюнча өтөлөт. 

2. Түзөтүү жумуштары төрт категорияга бөлүнөт: 

1) I категория: жашы жетелектер үчүн – эки айдан төрт айга  

чейин, башка адамдар үчүн – бир жылдан бир жыл алты айга чейин; 

2) II категория: жашы жетелектер үчүн – төрт айдан алты айга 

чейин, башка адамдар үчүн – бир жыл алты айдан эки жылга чейин; 

3) III категория: жашы жетелектер үчүн – алты айдан тогуз айга 

чейин, башка адамдар үчүн – эки жылдан эки жыл алты айга чейин; 

4) IV категория: жашы жетелектер үчүн – тогуз айдан бир жылга 

чейин, башка адамдар үчүн – эки жыл алты айдан үч жылга чейин. 

3. Түзөтүү жумуштарына соттолгондун эмгек акысынын (акчалай 

үлүшүнүн) суммасынан мамлекеттин кирешесине соттун өкүмү 

менен белгиленген өлчөмдө, 20 пайыздан 25 пайызга чейинки чектеги 

сумманы чегерүү жүзөгө ашырылат. 

4. Түзөтүү жумуштары туруктуу жумуш орду жок адамдарга, кош 

бойлуу аялдарга, бала багуу боюнча өргүүдөгү аялдарга жана 

эркектерге, мөөнөттүү кызматтын аскер кызматчыларына, ошондой 

эле түзөтүү жумуштарынын мөөнөтү аяктагандан мурдараак пенсия 

курагына келип калган адамдарга дайындалбайт. 

5. Түзөтүү жумуштарына соттолгон адам түзөтүү жумуштарын 

өтөөдөн кыянаттык менен качса, сот пробация органынын сунушу 

боюнча түзөтүү жумуштарын, адам соттолгон ушул Кодекстин 

Өзгөчө бөлүгүнүн беренесинде (берененин бөлүгүндө) тиешелүү 

санкциясын-да каралган башка катуураак жаза менен алмаштырат. 

6. Соттун өкүмү чыгарылгандан кийин адам ишин жоготсо жана 

бир айдын ичинде өз ыктыяры менен жумушка орношпосо, сот 

түзөтүү жумуштарын төмөнкүдөй эсеп менен айып салууга 

алмаштырат: 

1) I категориядагы түзөтүү жумуштары – I категориядагы 

коомдук иштер менен; 

2) II категориядагы түзөтүү жумуштары – II категориядагы 

коомдук иштер менен; 
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3) III категориядагы түзөтүү жумуштары – III категориядагы 
коомдук иштер менен; 

4) IV категориядагы түзөтүү жумуштары – IV категориядагы 
коомдук иштер менен. 

Коомдук иштерге соттолгон адам коомдук иштерди аткаруудан 
кыянаттык менен качса, сот жазаны өтөө карамагында болгон 
органдын сунушу боюнча сот бул жазаны адам соттолгон ушул 
Кодекстин Өзгөчө бөлүгүнүн беренесинде (берененин бөлүгүндө) 
тиешелүү санкциясында каралган башка жаза менен алмаштырат. 

7. Түзөтүү жумуштарына соттолгон адам соттун өкүмүнүн 
токтому чыккандан кийин баланы багуу боюнча өргүүгө чыкса, сот 
түзөтүү иштерин төмөнкүдөй эсеп менен айып салууга алмаштырат: 

1) I категориядагы түзөтүү жумуштары – I категориядагы 
айыптын 50 пайызы; 

2) II категориядагы түзөтүү жумуштары – II категориядагы 
айыптын 50 пайызы; 

3) III категориядагы түзөтүү жумуштары – III категориядагы 
айыптын 50 пайызы; 

4) IV категориядагы түзөтүү жумуштары – IV категориядагы 
айыптын 50 пайызы. 

Айыпты төлөөдөн качканда, адам ушул Кодекстин 351-
беренесинин негизинде жазык жоопкерчилигине тартылат. 

8. Түзөтүү ишине соттолгон адам соттун өкүмүнүн токтому 
чыгарылгандан кийин I же II топтогу майып деп таанылса, ошондой 
эле кош бойлуу аял, эгерде кош бойлуулугу соттун өкүмүнүн токтому 
чыгарылгандан кийин билинсе, аларга карата ушул Кодекстин 91-
беренесинин жоболору колдонулат. 

68-берене. Айып пул 
1. Айып пул – ушул Кодексте белгиленген учурларда, өлчөмдө 

жана тартипте акча түрүндө сот тарабынан дайындалуучу жаза. 
2. Айып пулдун эсептик көрсөткүч менен эсептелет. 
3. Айып пулдун өлчөмү боюнча алты категорияга бөлүнөт: 
1) I категория: жашы жетелектер үчүн – 200дөн 400 эсептик 

көрсөткүчтөргө чейин, башка адамдар үчүн – 600дөн 1000 эсептик 
көрсөткүчтөргө чейин; 

2) II категория: жашы жетелектер үчүн – 400дөн 600 эсептик 

көрсөткүчтөргө чейин, башка адамдар үчүн – 1000ден 1400 эсептик 

көрсөткүчтөргө чейин; 
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3) III категория: жашы жетелектер үчүн – 600дөн 800 эсептик 
көрсөткүчтөргө чейин, башка адамдар үчүн – 1400дөн 1800 эсептик 
көрсөткүчтөргө чейин; 

4) IV категория: жашы жетелектер үчүн – 800дөн 1000 эсептик 
көрсөткүчтөргө чейин, башка адамдар үчүн – 1800дөн 2200 эсептик 
көрсөткүчтөргө чейин; 

5) V категория: жашы жетелектер үчүн – 1000ден 1200 эсептик 
көрсөткүчтөргө чейин, башка адамдар үчүн – 2200дөн 2600 эсептик 
көрсөткүчтөргө чейин; 

6) VI категория: жашы жетелектер үчүн – 1200дөн 1400 эсептик 
көрсөткүчтөргө чейин, башка адамдар үчүн – 2600дөн 3000 эсептик 
көрсөткүчтөргө чейин. 

4. Айып кошумча жаза катары сот тарабынан ушул Кодекстин  
Өзгөчө бөлүгүнүн тиешелүү беренелеринде каралган учурларда гана 
дайындалат жана тиешелүү категориядагы акчалай айыптын 
өлчөмүнүн жарымынан ашык эмес өлчөмүндө колдонулат. 

5. Адам негизги жаза катары дайындалган айыпты бир айдын 
ичинде төлөбөгөн учурда айып пулдун суммасы эки эсеге өсөт. Айып 
пулду андан ары эки айдан ашык мезгилдин ичинде төлөөдөн качкан 
учурда, сот айып пулду ошол адам күнөөлүү деп таанылган ушул 
Кодекстин Өзгөчө бөлүгүнүн тиешелүү беренесинде каралган 
мөөнөттүн чегинде эркиндигинен ажыратууга алмаштырат. Эгерде 
ушул Кодекстин Өзгөчө бөлүгүнүн тиешелүү беренесинин 
(беренесинин бөлүгүнүн) санкциясында эркиндигинен ажыратуу 
каралбаса, анда сот айып пулду I категориядагы эркиндигинен 
ажыратуу менен алмаштырат. 

70-берене. Белгилүү бир мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу 
1. Белгилүү бир мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү 

жаза соттолгон адамды коомдон мажбурлап обочолонууну жана аны 
өкүм-дө белгиленген мөөнөткө жазык-аткаруу тутумунун 
мекемелеринде жайгаштырууну билдирет. 

2. Эркиндигинен ажыратуу алты айдан он беш жылга чейинки 
мөөнөткө белгиленет. 

3. Эркиндигинен ажыратуу жазанын мөөнөттөрү боюнча алты  
категорияга бөлүнөт: 

1) I категория: жашы жетелектер үчүн – бир жыл алты айга 
чейин, башка адамдар үчүн – эки жыл алты айга чейин; 
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2) II категория: жашы жетелектер үчүн – бир жыл алты айдан 

эки жыл алты айга чейин, башка адамдар үчүн – эки жыл алты айдан 

беш жылга чейин; 

3) III категория: жашы жетелектер үчүн – эки жыл алты айдан 

төрт жылга чейин, башка адамдар үчүн – беш жылдан жети жыл алты 

айга чейин; 

4) IV категория: жашы жетелектер үчүн – төрт жылдан алты 

жылга чейин, башка адамдар үчүн – жети жыл алты айдан он жылга 

чейин; 

5) V категория: жашы жетелектер үчүн – алты жылдан сегиз 

жылга чейин, башка адамдар үчүн – он жылдан он эки жыл алты айга 

чейин; 

6) VI категория: жашы жетелектер үчүн – сегиз жылдан он 

жылга чейин, башка адамдар үчүн – он эки жыл алты айдан он беш 

жылга чейин. 

4. Кылмыштардын жыйындысы боюнча жана өкүмдөрдүн 

жыйындысы боюнча жазаларды дайындоодо эркиндигинен ажыратуу 

мөөнөттөрүн жарым-жартылай же толук кошкон учурунда 

эркиндигинен ажыратуунун максималдуу мөөнөтү жыйырма жылдан 

ашпоого тийиш. 

5. Эркиндигинен ажыратуу жазык-аткаруу тутумунун 

мекемелеринде өтөлөт. Жазаны өтөө орду жана шарттары Кыргыз 

Республикасынын Жазык-аткаруу кодексинде аныкталат. 

150-берене. Коркунучта калтыруу 

151-берене. Жардам көрсөтпөй коюу 

297-берене. Автомототранспорт каражаттарынын 

кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук 

эрежелерин  

бузуу. 

Этиятсыздыктан оор зыян келтирген транспорт каражатын 

башкарган адам тарабынан автомототранспорт каражаттарынын 

кыймылынын жана эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин 

атайылап же этиятсыз бузуу, – VI категориядагы айып салууга же эки 

жылга  

чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө, же болбосо бел- 

гилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу менен II 

категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат. 
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Эскертҥҥ:  

Ушул Кодекстин 206, 298 жана 301-беренелеринде 

автомототранспорт каражаттары деп автомобилдердин бардык 

түрлөрү, троллейбустар, тракторлор жана башка өзү жүрүүчү 

машиналар, мотоциклдер жана башка механикалык транспорттук 

каражаттар түшүнүлөт. 

298-берене. Транспорт каражаттарын сапатсыз ремонттоо. 

Транспорттук абалы үчүн жооптуу болгон адам тарабынан 

этиятсыздыктан оор зыян келтирген транспорт каражаттарын, 

катнашуу жолдорун, сигнал берүү же байланыш каражаттарын же 

башка транспорт жабдууларын сапатсыз ремонттоосу, ошого тете 

бузук экенин билип туруп транспорт каражаттарын пайдаланууга 

чыгаруусу, – 

VI категориядагы айып салууга же эки жылга чейинки мөөнөткө 

белгилүү бир кызмат ордун ээлөө, же болбосо белгилүү бир иш менен 

алектенүү укугунан ажыратуу менен II категориядагы эркиндигинен 

ажыратууга жазаланат. 

299-берене. Транспорт каражаттарын же катнашуу жолдорун 

жараксыз абалга келтирҥҥ. 

Этиятсыздыктан оор зыян келтирген транспорт каражаттарын, 

катнашуу жолдорун, сигнал берүү же байланыш каражаттарын, же 

болбосо башка транспорттук жабдууларды бузуу, талкалоо же башка 

ыкма менен пайдаланууга жараксыз абалга келтирүү, ошого тете 

транспорт коммуникацияларына бөгөт коюу, – 

VI категориядагы айып салууга же эки жылга чейинки мөөнөткө 

белгилүү бир кызмат ордун ээлөө, же болбосо белгилүү бир иш менен 

алектенүү укугунан ажыратуу менен же ансыз II категориядагы 

эркиндигинен ажыратууга жазаланат. 

300-берене. Mac абалындагы адамдын автомототранспорт  

каражатын айдоого жол берҥҥ. 

Этиятсыздыктан оор зыян келтирген алкоголдон, баңгизаттан же 

башкадан мас болгон абалдагы адамга, же болбосо бул каражаттар 

менен айдоого укугу жок адамга мындай транспорттук каражатты 

пайдаланууга жооптуу адам тарабынан автомототранспорт 

каражатын башкарууга берүүсү, ошого тете айдоочу же 

автомототранспорттук каражаттын ээси тарабынан аны мас 

абалындагы адамга, же болбосо бул каражатты айдоого укугу жок 
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адамдын айдоосуна жол берүүсү, –IV категориядагы түзөтүү 

жумуштарына же V категориядагы айып салууга же эки жылга 

чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө, же болбосо 

белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу менен же 

ансыз I категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат. 

301-берене. Транспорттун коопсуз иштөөсҥн камсыз кылуучу 

эрежелерди бузуу. 

Этиятсыздыктан оор зыян келтирген жүргүнчү, жөө жүрүүчү же 

кыймылдын башка катышуучусу тарабынан кыймылдын же 

транспорттун бардык түрлөрүн пайдалануунун коопсуздук 

эрежелерин атайылап же этиятсыз бузуу, – 

IV категориядагы түзөтүү жумуштарына же V категориядагы 

айып салууга, же эки жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат 

ордун ээлөө, же болбосо белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан 

ажыратуу менен же ансыз I категориядагы эркиндигинен ажыратууга 

жазаланат.  

303-берене. Автомобиль жолдорун пайдалануу жана аларды 

сактоо эрежелерин бузуу 

Этиятсыздыктан оор зыян келтирген, автомобиль жолдорун 

пайдалануу жана аларды сактоо эрежелерин атайылап же этиятсыз 

бузуу, башкача айтканда автомобиль жолдорунда, же болбосо аларды 

бөлүү тилкелеринде жер алдындагы же жер бетиндеги 

коммуникацияларды тиешелүү уруксаты жок төшөө, ремонттоо, бул 

иштерди аткаруунун белгиленген шарттарын жана мөөнөттөрүн 

сактабоо, аркаларды, тосмолорду, шлагбаумдарды же башка 

курулмаларды өзү билип тургузуу, жолдорго материалдарды же 

предметтерди жыйноо, жол төшөлмөсүн бузуу – 

VI категориядагы айып салууга же эки жылга чейинки мөөнөткө 

белгилүү бир кызмат ордун ээлөө, же болбосо белгилүү бир иш менен 

алектенүү укугунан ажыратуу менен же ансыз II категориядагы 

эркиндигинен ажыратууга жазаланат. 

 

(КР 2017-жылдын 24-январындагы № 10 Мыйзамынын 

редакциясына ылайык) 

  

https://online.toktom.kg/Toktom/122895-0/kyr
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I V   Б Ө Л Ү М   

КЫЙМЫЛ КООПСУЗДУГУНУН НЕГИЗДЕРИ 

1. ТРАНСПОРТТУК КАРАЖАТКА ТААСИР  

ЭTYYЧY KYЧTӨP 

Автомобиль, ага төмөндөгү күчтөрдүн таасир этүүсүнөн: тартуу 

күчүнөн, кыймылга каршылык кылуучу жана инерция күчүнөн 

кыймылга келет.  Ал кыймыл режимине байланыштуу алды жакка, 

артка же туура багытта болот (1197-сүрөт). 

Кыймылга каршылык көрсөтүүчү күчтөргө: чайпалууга 

каршылык көрсөтүүчү күч Рf, бийикке көтөрүлүүгө каршылык 

көрсөтүүчү күчү Рα, абанын каршылык күчү Pw, инерция күчү Рj 

жатат. Бул күчтөрдү басып өтүү үчүн автомобиль энергия булагы – 

кыймылдаткыч менен жабдылган. Кыймылдаткыч иштегендеги пайда 

болгон айлануу кыймылы трансмиссия аркылуу автомобилдин 

жетектөөчү дөңгөлөктөрүнө берилет. Жетектөөчү дөңгөлөктөр 

айланма кыймылды пайда кылып, ал жолго таасир этип, аны артка 

түртүүгө умтулгандай болот. Жол болсо өз кезегинде дөңгөлөктөргө 

бирдей каршы аракет жасайт, бул болсо автомобилдин алга 

жылышын камсыз кылат. Автомобилди кыймылга келтирген күчтү 

“Тартуу күчү” Pk деп аташат. Автомобилди кыймылга келтирүүгө 

себепкер болгон бардык күчтөрдүн арасында болгон байланышты  

Pk = Pf ± Рα + Pw + Pj                               (1.1) 

формуласы боюнча аныктоого болот. Бул теңдеме тартуу 

балансынын теңдемеси деп аталып, тартуу күчүнүн каршылыктын 

ар түрдүү түрлөрү боюнча бөлүштүрүлүшүн аныктоого мүмкүнчүлүк 

берет. 
  

 

Транспорт каражатына таасир этҥҥчҥ кҥчтөр 1197-сҥрөт. 
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Термелҥҥгө каршылык карсөтҥҥчҥ кҥч Pf. Жолдо шинанын 

чайпалууга каршылыгы шинанын деформадиясына (ички жоготуу) 

жана издин пайда болушуна (сырткы жоготуу) сарпталган 

энергиянын натыйжасы болуп эсептелет. Андан тышкары дөңгөлөк 

бир орун-да тегеренип жолго сүрүлүшүнүн же жылмышкандыгынын 

натыйжасында, дөңгөлөктөрдүн подшипниктеринде болгон 

сүрүлүүнүн жана дөңгөлөктүн айланышына абанын каршылыгынын 

натыйжасында энергиянын бир бөлүгү сарпталат. Дөңгөлөктүн 

термелүүгө болгон каршылыгын аныктоочу бардык факторлорду 

эсепке алуу өтө татаал болгондуктан, термелүүгө болгон каршылык 

күчүн автомобилге кара-та аны сырткы күч деп эсептеп 

чыгымдардын суммасы катары алышат. 

Ийилгич дөңгөлөктүн, катуу жабуу менен жабылган жолдо 

жүргөндө сырткы жоготуусу анча көп болбойт. Шинанын астыңкы 

бөлүгү бирде кысылып, бирде жазылып турат. Шинанын айрым 

бөлүктөрүнүн арасында сүрүлүү пайда болуп, жылуулук бөлүнүп 

чыгып, жайылат да, шинанын деформациясына сарпталуучу жумуш 

шинанын формасынын калыбына келишине толугу менен кайтпайт. 

Ийилгич дөңгөлөк термелгенде анын алдыңкы бөлүгүнүн жол менен 

болгон тийишүүсү  дагы көбөйөт, ал эми арткы бөлүгүнүкү азаят. 

Катуу дөңгөлөк жумшак деформациялануучу жолдо (кара жол, 

кар) жүргөндө шинанын деформациясына кеткен чыгым анча көп 

болбойт, энергия негизинен жолдун деформациясына жумшалат. 

Дөңгөлөк жерге кирип, топурагын жан жакка кысып чыгарат, анын 

тапталган айрым бөлүктөрү изди пайда кылат. 

Деформациялануучу дөңгөлөк жумшак жолдо термелгенде ички 

жана сырткы чыгымдар да болот. Катуу дөңгөлөктүн жумшак жолдо 

термелишинде катуу жолдо термелгенине караганда анын 

деформациясы аз болот, ал эми жердин деформациясы катуу 

дөңгөлөктүн ошол эле жерде термелишине караганда аз болот. 

Термелүүгө каршылык көрсөтүүчү күч төмөндөгү формула 

боюнча аныкталышы мүмкүн: 
 

Pf = Ga ∙ f  ∙ cosα                                      (1.2) 

мында:  

Pf – термелүүгө каршылык карсөтүүчү күч; 

Ga – автомобилдин салмак күчү;  

α – жолдун бийиктөө бурчу;  
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f – термелүүгө каршылык көрсөтүү коэффициенти. 

Термелүүгө каршылык көрсөтүү коэффициенти термелүүгө 

каршылык көрсөтүүчү күчтү аныктоочу бардык факторлорду өз 

ичине алып, жолдун абалына жараша төмөндөгү маанилерди 

камтышы  

мүмкүн:  

 жакшы абалдагы асфальт – 0,015–0,018;  

 канааттандырарлык абалдагы асфальт – 0,018–0,020;  

 шагылдуу шоссе – 0,020–0,025;  

 таш төшөлгөн жол – 0,023–0,030; 

 тапталган кургак кара жол – 0,025–0,030;  

 жаандан кийинки кара жол – 0,050–0,150; 

 кургак кум – 0,100–0,300;  

 суу кум – 0,060–0,100; 

 тапталган кар – 0,025–0,030;  

 муз – 0,018–0,020. 
 

Бийикке көтөрҥлҥҥгө каршылык көрсөтҥҥчҥ кҥчҥ Рα. Өpгө 

көтөрҥлҥҥдөгҥ каршылык. Автомобиль жолдору кезектешип 

туруучу өрлөрдөн жана эңкейиштерден турат. Жолдун түз 

участкалары анча чоң узундукта болбойт. Өpгө чыгуунун (же ылдый 

түшүүнүн) тиктиги а бурчунун чоңдугу менен же жолдун 

эңкейиштигинин чоңдугу i менен мүнөздөлөт; ал Н ашып кетүүсүнүн 

В га болгон катышын билдирет (сүрөттү карагыла): 
 

i = H/B = tg α                                          (1.3) 
 

Өрдө кетип бара жаткан автомобилдин оордук күчүн эки түзүүчү 

күчтөргө ажыратууга болот: жолго жарыш багытталган Ga sin α, 

жолго тик багытталган Ga cos α күчүн өргө каршылык көрсөтүү күчү 

деп аташат. 

Катуу жабуу менен жабылган автомобиль жолдорунда өргө 

көтөрүлүү бурчу анча чоң болбойт (4–5°тан ашпайт). Мындай кичине 

бурчтар үчүн i = tg α ≈sin α эсептөөгө болот.  
 

 Рα = Ga ∙  sin α     (1.4)     же     Рα = Ga  ∙  i                 (1.5) 

 

мында: 

Рα – бийикке көтөрүлүүгө каршылык көрсөтүүчү күчү; 
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Ga – автомобилдин салмак күчү;  

i – өргө көтөрүлүү бурчу.  

 

Эңкейишке түшкөндө Рα күчү карама-каршы багытта болуп, 

кыймылдатуучу күч катары таасир этет. α бурчун жана i жантаюусун 

өрдө оң, ал эми ылдыйда тескери деп эсептешет. Азыркы автомобиль 

жолдорунун такай эңкейиш болгон даана көрүнгөн бөлүктөрү жок. 

Алардын узунунан кеткен профили жай өтмө сөлөкөттү элестетет. 

Мындай жолдордо эңкейиш жана Рα күчү автомобиль жүрүп бара 

жатканда тынымсыз өзгөрүп турат. 

 

Өңгҥл-дөңгҥлдөрдҥн каршылыгы. Салынган жолдордун бири 

да, бүт түз болбойт. Жаңы салынган цемент-бетон жана асфальт-

бетон жолдорунда да түз эмес жерлери бир топ. Пайдалануу учурунда  

жолдордун түз эмес жерлери көбөйүп, автомобилдин ылдамдыгын  

төмөндөтөт, түйүндөр менен агрегаттардын иштөө мөөнөтүн азайтат,  

күйүүчү майдын чыгымдалышын арттырат. Жолдун түз эместиги 

кыймылга кошумча каршылыкты туудурат. 

Дөңгөлөк жазы чуңкурга тийгенде анын таманына урунуп, 

жогору ыргытат. Дөңгөлөк катуу тийгенде жолдун бетинен көтөрүлүп 

барып, кайра урунуп басаңдоочу термелүүнү пайда кылат. Эни 

кичине чуңкурларга жана дөңчөлөргө тийгенде урунуудан шина 

кошумча деформацияга дуушар болот. 

Мына ошентип, автомобиль жүргөндө жолдун өңгүл-дөңгүлүнө 

тийип, дөңгөлөк такай урунуп, кузов термелип отурат. Мунун 

натыйжасында шинада жана асманын тетиктеринде энергия кошумча 

жайылып, ал кээде бир топ эле чоң көлөмгө жетет. 

 

Абанын каршылык кҥчҥ Pw. Автомобиль жүргөндө ага аба  

чөйрөсү таасир этет. Абанын каршылыгы төмөндөгү чоңдуктардан  

түзүлөт: 

 маңдай каршылык, ал автомобилдин алдыңкы жана арткы 

бетине жасалган ар түрдүү басымдын (жалпы каршылыктын 55–

60%на жакын) залдарынан болот; 

 оркоюп чыгып турган бөлүктөрү аркылуу болгон каршылык:  

күзгүлөр, канаттары, эшиктин туткалары, декоративдик 

(көркөмдүк) элементтери ж. б. (12–18%); 
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 абанын радиатор жана капоттун алдындагы боштуктан 

өткөндөгү каршылыгы (10–15%); 

 сырткы беттердин абанын катмарларына тийишүүсүнөн (8–

10%); 

 автомобилдин үстүнкү жана астынкы басымынын 

айырмасынан пайда болгон каршылык (5–8%). 

Абанын каршылык күчү, көбүнчө автомобилдин ылдамдыгына 

байланыштуу болот. Ылдамдык көбөйгөндө, бул күч да көбөйөт. Чоң 

ылдамдыкта абанын каршылык күчүн жеңүү үчүн, кыймылдаткыч 

иштеп чыгарган энергиянын чоң бөлүгү сарпталат. 

Абанын каршылык күчү кузовдун формасына да жараша болот. 

Мына ошондуктан жеңил автомобилдер абаны жирөөгө ыңгайлуу 

сүйрү формада жасалат. Жеңил автомобилдерге караганда жай 

жүрүүчү жүк ташуучу автомобилдердин абаны жиреши бир канча 

начар болот. Чиркегичти чиркегенде абанын каршылык күчүн 

көбөйтөт. Бул болсо сүйрөгүч менен чиркегичтин ортосунда аба 

агымынын куюнду пайда кылышынан, ошондой эле сүрүлүүнүн 

сырткы бетинин чоңоюшунан болот. Жеке автомобилдин өзүнө 

караганда ар бир чиркегичтерди колдонуу абанын каршылыгын 

25%ке көбөйтөт. 
  

Pw = 1/2 ∙ Cаба ∙ ρ ∙ S ∙ V
2                                                  

(1.6) 

мында:  

Pw – абанын каршылык күчү; 

Cаба – телого абанын каршылык коэффиенти; 

ρ – абанын тыгыздыгы; 

S – телонун туурасынан кесилишиндеги маңдай жагынын аянты; 

V – транспорт каражаттын ылдамдыгы. [9] 
 

Ар кандай формадагы телого абанын каршылык  

коэффиентинин таблицасы 
4.1-таблица  

Шар  
 

0,47 

Жарым шар 
 

0,42 

Конус  
 

0,5 
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Куб  
 

1,05 

Бурулган куб 
 

0,80 

Узун цилиндр 
 

0,82 

Кыска цилиндр  
 

1,15 

Сҥйрҥ объект  0,04 

Сҥйрҥ объекттин жарымы 
 

0,09 

 

Инерция кҥчҥ Pj. Жолдун жана абанын каршылык күчтөрүнөн 

башка автомобилдин кыймылына инерция күчү да таасир этет. 

Кыймыл ылдамдыгын өзгөртүү инерция күчүн жеңүүгө 

байланыштуу, анын чоңдугу автомобилдин массасы чоңойгон сайын 

артат: 
 

Pj = Gа ∙ j / g                                           (1.7) 

мында:  

Pj – инерция күчү; 

g – эркин түшүүнүн ылдамдануусу;  

j – автомобилдин ылдамдануусу. 

 

Автомобилдин жалпы иштөө убактысына салыштырганда анын 

бир калыпта иштөө убактысы аз болот. Мисалы, шаарда жүргөндө  

автомобиль убакыттын 15–25%ында орточо бир калыпта 

кыймылдайт. Убакыттын 35тен 40%ы күүлөнтүп коѐ берүүгө жана 

тормоздоого кетет. Ордунан жылдырууда жана ылдамдыкты 

көбөйтүүдө оң ылдамдануу, ал эми тормоздогондо, тескери 

ылдамдануу же акырындоо болот. 

Автомобиль бурулганда да, инерция күчү пайда болот. Бул 

учурда ал бурулуу борборунан туурасын карай багытталып, кыймыл 

ылдамдыгы көбөйгөндө жана бурулуу радиусу азайганда көбөйөт. 

Инерциянын туурасынан кеткен күчү автомобилдин кыймыл 

ылдамдыгына олуттуу таасир этпейт. 

Инерция күчү автомобилдин кыймылдоо процессиндеги 

ылдамдануунун өзгөрүшүнө жараша өзгөрүп турат. Ылдамдануудагы 

инерция күчүн жеңүү үчүн тартуу күчүнүн бөлүгү сарпталат. Бирок 

автомобиль күүлөнүп алгандан кийин күү менен жылышы же 
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тормоздоодо инерция күчү кыймылдатуучу күчтүн милдетин 

аткарып, автомобилдин багыты боюнча аракет жасайт. Муну эске 

алып жолдун кыйын бөлүктөрүнөн өтүү үчүн автомобилди алдын ала 

күүлөндүрүп алып өтүп кетүүгө болот. 

Автомобилдин иштөө мезгилинде кыймыл шарттары: жолдун 

түрү жана жабдуусунун абалы, эңкейиштин чоңдугу жана багыты, 

шамалдын күчү жана багыты тынымсыз өзгөрүп турат. Бул болсо 

автомобилдин ылдамдыгынын өзгөрүшүнө алып келет. Жакшы 

шарттарда да (калк жашабаган конуштардагы өркүндөтүлүп 

жасалган автомагистралдардагы кыймылда да) автомобилдин 

кыймылы жана тартуу күчү көп убакытка чейин чанда гана 

өзгөрүүсүз калышы мүмкүн. Орточо ылдамдыктагы кыймылда 

каршылык күчүнөн тышкары өтө көп сандагы факторлор таасир этет. 

Ага төмөндөгүлөр кирет: жүрүүчү бөлүктүн кеңдиги, кыймылдын 

ургалдуулугу, жолдун жарыктануусу, аба ырайынын шарттары, 

коркунучтуу зоналардын болушу (темир жол өткөөлдөрү, жөө 

кишилердин топтолушу), автомобилдин абалы ж. б. 

Татаал жол шарттарында бардык каршылык күчтөрүнүн суммасы 

тартуу күчүнөн көп болуп кетиши ыктымал. Мындай учурда 

автомобилдин жүрүшү жайлай баштайт, эгерде айдоочу тийиштүү 

зарыл чара көрбөсө автомобиль токтоп калат.  

 

Тартуу кҥчҥ – Pk. 

Кыймылдаткычтагы энергия жетектөөчү дөңгөлөктөргө 

трансмиссия аркылуу келет: чиркештиргич, кыймыл өткөргүч кутуча, 

кардандык кыймыл өткөргүч, башкы кыймыл өткөргүч, 

дифференциал жана жарым октор. Трансмиссиядагы кыймыл 

өткөргүч кутуча жана башкы кыймыл өткөргүч аркылуу, жетектөөчү 

дөнгөлөктөрдөгү жалпы тегеренүү моментинин суммасы 

кыймылдаткычтагы тегеренүү моментине караганда көп.  

Жетектөөчү дөнгөлөктөрдүн тегеренүү моменти жол менен 

тийишкен жери жолдун жанышуу реакциясын алып келип, башкача 

айтканда транспорт каражатты кыймылга алып келген тартуу күчү 

пайда болот. Тартуу күчү жарым октогу тегеренүү моментинин 

жетектөөчү дөңгөлөктөрдүн радиусуна болгон катышына барабар.  
 

 

Pk = МТ / rдөң                                          (1.8) 
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мында:  

Pk – тартуу күчү; 

МТ  – тегеренүү моменти; 

rдөң – дөңгөлөктүн статикалык радиусу. 

 

Дөңгөлөктҥн жолго жармашуу кҥчҥ Pжар. Автомобилдин 

кыймылга келиши үчүн анын жетектөөчү дөңгөлөктөрү жолго 

жармашууга тийиш. Жармашуу күчү автомобилдин массасына, 

ылдамдыгына ошондой эле жолдун жана шинанын абалына жараша 

болот. Тартуу күчү жол менен дөңгөлөктүн аракеттешкен чекитинде 

транспорт каражаты жолдун бетинен түрткөн дөнгөлөктүн жолго 

жармашуу күчү пайда болот: 1198-сүрөт. 

 

Pжар = φжар ∙ Gжар                                 (1.9) 

мында:  

Pжар – жармашуу күчү; 

φжар – жармашуу коэффициенти; 

Gжар – автомобилдин жармашуу оордугу. 
 

 

1198-сҥрөт. Дөңгөлөктҥн жолго жармашуу кҥчҥ жана тартуу кҥчҥ 

Жармашуу коэффициенти жолдун жана шинанын абалын 

мүнөздөйт. Жолдун одур-будурлары көбөйгөндө жабышуу артат. 
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Жаңы шинанын жолго жармашуу коэффициенти эскиге караганда 

көп болот. Жармашуу коэффициентинин чоңдугуна бир топ башка 

факторлор: шинадагы басым, кыймыл ылдамдыгы, жол жабуусунун 

нымдуулугу, шинанын жана жолдун температурасы таасир этет. 

Дөңгөлөктүн жолго жармашуусуна мүмкүн болуучу максималдуу 

тартуу күчү жана автомобилди тормоздоодогу коопсуздук 

байланыштуу болот. Жармашуу коэффициентинин чоңдугу 

төмөндөгүдөй маанилерге ээ: 

 кургак асфальт 0,6–0,8;  

 суулуу асфальт 0,3–0,4; 

 чым 0,8–0,9; 

 кургак кара жол 0,5–0,6; 

 кургак муз 0,05–0,1; 

 суулуу кыртыш 0,3–0,4. 

Эгерде тартуу күчү жармашуу күчүнөн аз болсо, жетектөөчү 

дөңгөлөктөр бир орунда тегеренип калбай жүрө берет. Эгерде 

жетектөөчү дөңгөлөктөргө жармашуу күчүнө караганда көбүрөөк 

тартуу күчү берилсе, анда автомобилдин жетектөөчү 

дөңгөлөктөрүнүн ордунда тегерениши менен кыймылдайт. 

Жармашуу коэффициенти жабуунун түрүнө жана абалына да 

байланыштуу болот. Катуу жабуу менен жабылган жолдордо 

жармашуу коэффициентинин чоңдугу негизинен шинанын жолго 

жылмышып сүрүлүшү жана шинанын протекторунун элементтеринин 

жол жабуусунун өтө майда одур-будурларына жасаган өз ара 

аракеттери менен шартталган. Катуу жабуу суу болгондо жармашуу 

коэффициенти бир топ билинерлик азаят, бул болсо суу менен кара 

жолдун бөлүктөрүнөн катмарланып жука кыртыштын түзүлгөндүгү 

менен түшүндүрүлөт. Кыртыш сүрүлүүчү беттерди ажыратып, шина 

менен жабуунун өз ара аракетин бошоңдотуп, жармашуу 

коэффициентин азайтат. Шинанын жолдо жылмышуусундагы 

тийишүү зонасында протектордун элементтерин жабуудан бир аз 

көтөрүүчү жөнөкөй эле гидродинамикалык шынаалар пайда болушу 

мүмкүн. Бул жерлердеги шина менен жолдун түздөн түз байланышы 

суюктук сүрүлүү менен алмаштырылат, мында жармашуунун 

коэффициенти минималдуу болот. 

Деформациялануучу жолдордо жармашуу коэффициенти 

кыртыштын ийкемдүүлүгүнө байланыштуу болот. Жетектөөчү 
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дөңгөлөктөрдүн чыгып турган кырлары кара жолго кирип, дөңгөлөк 

менен жолдун жакшы жармашуусун камсыз кылат. 

Жармашуу коэффициентинин чоңдугуна шинанын протекторуна 

түшүрүлгөн издердин түспөлдөрү да таасир этет. Жеңил 

автомобилдердин протекторлоруна майда издер түшүрүлгөндүктөн, 

катуу жабуу жолдордо бек, дурус жармашууну камсыз кылат. Жүк та-

шуучу автомобилдердин жана өтүмдүүлүгү жогору автомобилдердин 

протекторлорунун издери чоң, жазы жана бийик келип кыртышка 

жармашкан-дай урчуктуу жасалат. Автомобиль жүргөндө урчуктары 

кара жолго батып, дөңгөлөк менен жолдун ортосундагы жармашууну 

жакшыртат. 

Жармашуу коэффициентинин чоңдугу шинанын жолго карата 

жармашуу ылдамдыгына да байланыштуу болот. Чайпалбай 

жылмышканда жармашуу коэффициенти болжол менен 15%га 

төмөндөйт.  

20–30% жылмышып өтүүдө жармашуу коэффициенти максималдуу 

болот. Мына ошондуктан, блокировкаланган дөңгөлөктөргө 

караганда блокировкалоо чегинде турган айлануучу дөңгөлөктөр 

менен тормоздоо артыкча натыйжалуу болот. 

Шинанын жолго жармашуусунун коопсуз кыймыл үчүн чоң 

мааниси бар, анткени ал тормоздоо мүмкүнчүлүгүн жана 

ургаалдуулугун, жылмышып жолдон чыгып кетүүдөн сактап, 

туруктуу кыймылга мүмкүнчүлүк түзөт. Муз каптаган жолдордо жол-

транспорттук окуялардын башкы себеби жармашуу 

коэффициентинин чоңдугунун жетишсиздиги болуп эсептелет. [6] 
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2. ТОРМОЗДУК КАСИЕТТЕР 

Тормоз системасынын ишенимдүү болушуна кыймыл 

коопсуздугу көз каранды болот жана айдоочуга ишенимдүү айдоого 

шарт түзөт. Тормоздоодо автомобилдин кинетикалык энергиясы 

колодкалардын фрикциондук накладкалары менен тормоздук 

күпчөктөрдүн (же дискалардын), ошондой эле шина менен жолдун 

ортосундагы сүрүлүү жумушуна өтөт. Азыркы автомобилдердин 

тормоздору шина менен жолдун жармашуу күчүнөн алда кайда көп 

тормоздук күчтү пайда кылышат. Мындай кырдаалда автомобиль 

блокировкаланган (тегеренбеген) дөңгөлөктөр менен жылат. 

Дөңгөлөктөрдүн жылмышуусу кээ бир учурларда автомобилдин 

жолдон чыгып кетишине алып барат. 

Дөңгөлөк блокировкаланганга чейин тормоздук каптамалар 

менен барабандын ортосунда жылмышып сүрүлүү күчү, ал эми шина 

менен жолдун ортосундагы тийишүүдө тынчып сүрүлүү күчү 

аракетке келет. Блокировкалангандан кийин тескерисинче, тормоздук 

каптамалар менен барабандын ортосунда тынчып сүрүлүү күчү, ал 

эми шина менен жолдун ортосундагы тийишүүдө жылмышып 

сүрүлүү күчү аракет кылат. 

Тормоздоо жолу деп, автомобилди тормоздоодон баштап, толук 

токтогонго чейинки аралыкты аташат. 

Токтотуу жолу деп, айдоочу коркунучту көргөндөн баштап, 

автомобилди токтотконго чейинки аралыкты айтышат. Мына 

ошентип, токтотуу жолу тормоздоо жолу менен бирге айдоочунун 

байкаган убагынан баштап автомобиль өткөн аралык, бутту тормозго 

койгонго чейинки убакыт, тормозду ишке киргизүү убактысы 

сыяктууларды да ичине камтыйт. 

Айдоочунун реакциясы анын абалына жараша болот да 0,2ден  

1,5 секундага чейин өзгөрүшү мүмкүн. Эсептөөлөрдө көбүнчө айдоо-

чунун реакциясынын убагын 0,8 секунда деп алышат. 

Тормоздук кыймылга келтиргичтин иштөө убактысы анын 

конструкциясына жана техникалык абалына байланыштуу болуп, 

гидравликалык тормоздор үчүн 0,2ден 0,4 секундага чейин, 

пневматикалык тормоздор үчүн 0,6дан 0,8 секундага чейин өзгөрүлүп 

турат. Пневматикалык тормозду автопоезддердин чиркемесинин 

тормозунун иштөө убагы 2 секундага чейин жетет. 
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Автомобилди инерция күчүнүн таасири менен тормоздогондо 

масса октор боюнча бөлүштүрүлөт. Алдынкы октун жүгү көбөйүп, 

арткы окто азаят. Тормоздоонун ургаалдуулугу канчалык жогору 

болсо, массанын бөлүштүрүлүшү ошончолук бир кыйла жогору 

болот. Арткы окко түшкөн жүк азайганда дөңгөлөктү жолго карай 

кысуучу күч азаят; анын салдарынан дөңгөлөк жылмышып жолдон 

чыгып кетиши ыктымал (1199-сүрөт).  
 

 
 

Алдыңкы окто жүктүн көбөйүшү алдыңкы дөңгөлөктү жолго  

карай кысуучу күчтүн көбөйүшүнө алып келет, демек, анын жыл- 

мышуусу азаят. Ошентип, тормоздоо канчалык ургаалдуу болгон 

сайын, алдыңкы тормоздор ошончолук натыйжалуу болушу керек, ал 

эми арткы тормоздордун натыйжалуулугу андан азыраак болууга  

тийиш. 

Бир окто (оң жана сол) орнотулган тормоздук механизмдер 

бардык учурларда натыйжалуулукта болушу керек, анткени дал 

ушунун өзү автомобилди тормоздоодо анын туруктуулугун камсыз 

кылуучу шарттардын бири болуп эсептелет. 

Тормоздун колодкаларына тормоз суюктугу, майлар жана суу 

тийгенде оң, жана сол тормоздук механизмдерде ар түрдүү болгон 

натыйжалуулук келип чыгат. Бул учурда тормоздоо убагында 

машиненин туруктуулугун жоготуучу дестабилдештирүүчү 

тормоздук ар кандай күчтөр пайда болот. Автомобилдин аз натыйжа 

берүүчү тормоздору коюлган тарабы алдыга озуп кетип, ал эми 

карама-каршы жагы артта калат. Бул учурда автомобиль бир жакка 

жылышып (1200-сүрөт), начар шарттарда туруктуулугун жоготуп, 

көңтөрүлүп да кетиши ыктымал. 

1199-сҥрөт. 
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1200-сҥрөт. Тормоздук механизмдердин ар тҥрдҥҥ натыйжалуулугунун  

салдарынан автомобилдин жолдон чыгып кетҥҥ схемасы 

 

Автомобиль жүрүп бара жатканда тормоздук системалардын 

иштебей калышы өтө коркунучтуу жана иш жүзүндө дайыма жол-
транспорттук кырсыкка алып келет. 

Тайгак жолдо жүргөндө автомобилдин дөңгөлөктөрү жылмышып 

тайгалануу коркунучу туулат. Бул коркунуч тормоздоодо ого бетер 
артат. Автомобилдердин тормоздук системалары тайгак жолдо 

дөңгөлөктөрдү иш жүзүндө блокировкалоого дайым жетиштүү болот. 

Бул учурда автомобиль өзүнүн туруктуулугун жоготуп коюшу 

мүмкүн. Мындагы коркунучтуу нерсе блокировкаланган жетектөөчү 
дөңгөлөктөр автомобилдин жүрүү багытына таасир этпейт, ал 

ылдамдыгы боюнча да, жүрүү багыты боюнча да башкаруусуз калат. 

Эгерде тайгак жолдо айдоочу алды жакта келе жаткан 
автомобилге кагылышуудан сактануу максатында бир эле мезгилде 

тормоздоо менен бирге, маневр жасаса (багытын өзгөртүүгө аракет 

кылса), ал эми дөңгөлөктөр блокировкаланып калса автомобиль 

мурунку багыты боюнча ылдамдыгын акырындык менен басаңдатып, 
рулга баш ийбей, мурдагы багыты боюнча жүрө берет. Эгерде 

айдоочу рулду тегеретип, тормоздун педалына болгон басымды 

акырындатса, бул учурда дөңгөлөктөрдүн блокировкалануусу 
жоголуп, автомобиль бурулган жетектөөчү дөңгөлөктөр алган 

багытта кыймыл багытын кескин өзгөртөт. Бирок бул учурда каршы 

жүргөн кыймылдын тилкесине чыгып кетип, келе жаткан транспорт 

менен кагылышып кетиши мүмкүн. Мына ошентип, тайгак жолдо 
дөңгөлөктөрдүн блокировкаланып калышы, тормоздун иштебей 

калуу коркунучунан кем эмес. Тайгак жолдо  

жүрүүдө айдоочудан жогорку профессиялык машыккандык талап  
кылынат. 
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Тайгак жолдо тормоздоонун коопсуздугун жана 

натыйжалуулугун күчөтүүчү блокировкалоочу системалар түзүлгөн 

жана колдонулуп жүрөт. Алар өтө татаал жана кымбат турган 

электрондук түзүлүштөр, ал бардык учурда, тормоздун педалына 
катуу басканда да, дөңгөлөктөрдүн блокировкаланышына жол 

бербейт. Тормоздун педалына басканда система ар бир дөңгөлөктүн 

тегеренишин контролдоп турат. Кайсы дөңгөлөктүн тегеренүү 

ылдамдыгы нөлгө жакындап калганда (дөңгөлөк блокировкаланып 
калат) система ошол дөңгөлөктүн тормоздук кыймылга 

келтиргичиндеги күчтү азайтат. Мына ошентии, блокировка болбой 

калат. Антиблокировкалоочу системасы орнотулган  
автомобилди тормоздоодо туруктуулук жана башкаруучулук эч качан 

жоголбойт. 

Автомобилди пайдалануу ишинде туруктуулуктун жоюлушу 

көбүнчө тормоздоодо байкалат. Бул учурда шина менен жолдун 

тийишкен жерлеринде чоң тормоздук күчтөр таасир этип, 

дөңгөлөктөр туурасынан таасир этүүчү күчтөрдү кабыл алуу 

жөндөмдүүлүгүн жоготот. Дөңгөлөктөр толук блокировкаланып 

калганда автомобилдин кыймылы туруксуз болуп калат. Арткы октун 

дөңгөлөктөрү блокировкаланып калганда автомобиль жолдон чыгуу 

абалына өтөт, бул абалдан чыгаруу үчүн алдыңкы башкаруучу 

дөңгөлөктөр блокировкаланбаган болушу керек. Алдыңкы 

дөңгөлөктөр блокировкаланып калганда четке тартуу күчү күчөбөйт, 

бирок, жогоруда айтылгандай, автомобиль башкарылбай калат, 

анткени блокировкаланган дөңгөлөктөр кыймылдын багытын 

өзгөртпөйт. 

Жол менен дөңгөлөктөрдүн жармашуусу жоголгондо автомобил-

ди четке тартып кетүүнүн бардык учуру каптал күчтөрдүн таасир 

этишинин салдарынан болот. Бул автомобилдин түз кыймылынан ар 

түрдүү четтөөлөрдөн пайда болгон инерция күчү же дөңгөлөктөрдүн 

жолдун өңгүл-дөңгүлү менен тийишүүсүнүн натыйжасында пайда 

болгон күч болушу мүмкүн. 

Автомобилдин эки огунун тең бир убакта туурасынан 

жылмышуусу иш жүзүндө өтө сейрек кездешет. Автомобилдин арткы 

огуна дайыма тартуу күчү же тормоздук күч оордугу түшүп 

тургандыктан, аны тартып жолдон чыгып кетиши ыктымал. 

Салмактын кайрадан бөлүштүрүлүшүнө байланыштуу тормоздоо 
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убагында арткы дөңгөлөктөрдүн жармашуу күчү азаят, бул да 

туруктуулукту жоготууга себепкер болот. 

Тайгалак жолдо автомобилди тормоздогондо чиркештиргичти 

чыгарбоо керек, анткени жетектөөчү дөңгөлөктөрдүн 

кыймылдаткычтын айланып турган маховиги менен болгон 

байланышы дөңгөлөктөрдүн блокировкаланышына жол бербейт. 

Тапталып калган кардуу жолдо же жылгаякта шиштери бар 

шиналарды пайдалануу автомобилдин туруктуулугун бир топ 

арттырат. Мындай шиналарды муз тоңгон тайгалак жолдо сынап 

көрүү тормоздук жолдун 2...2,5 эсе азайгандыгын көрсөттү. Ошону 

менен бирге шиштүү шиналарды бардык дөңгөлөктөргө, эң 

болбогондо арткы дөңгөлөктөргө салуу керек. Шиштүү шиналарды 

алдыңкы дөңгөлөктөргө салганда, ар бир тормоздоодо арткы октун 

четке тартылып жылмышуусуна алып келет (1201-сүрөт). [6] 
 

 
 

  

1201-сҥрөт. 
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3. БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫН ПАЙДАЛАНУУНУН  

ЭРЕЖЕЛЕРИ ЖАНА ЫКМАЛАРЫ 

Автомобилдин кабинасынын эшигин ачканда анын бир нерсеге 

тийбешин жана эч кимге жолтоо кылбасын байкоо зарыл. Эгерде 

эшикти жолдо жүргөндө ачууга туура келсе жакын жерде келе жаткан 

транспорттук каражаттын жок экендигине көз жеткенден кийин гана 

ачуу керек. Жолдо адамдын болушу жана эшиктин ачык турушу  

айдоочуну жолдун сол тарабын көздөй чыгууга мажбур кылат да, 

каршы келе жаткан транспорт каражаты менен кагылышып калуу 

коркунучу пайда болот. 

Автомобилге түшкөндөн кийин отургучка ыңгайлуу отуруу 

керек. Эгерде бул автомобилге биринчи ирет отурбаса, орундук 

мурун эле ылайыкташтырылып, жөнгө салынган болууга тийиш. 

Эгерде биринчи жолу отуруп жатса анда эркин жана ыңгайлуу отуруу 

үчүн жөнгө салып алуу ылайыктуу болот (1202, 1203-сүрөт). 

Жөндөөчү туткалардан пайдаланып, отургучтан жылмышып түшпөй, 

чоюлбай эле буттар эч кыйындыгы жок педалдарга жетип, аларды 

аягына чейин басууга болгудай кылып отургучту жөндөп алуу керек. 

Колдор дагы бардык башкаруу органдарына эркин жетүүгө тийиш.  
 

 
 

Кээ бир жаңы айдай баштаган айдоочулар аракетке даяр болом 

деп, бутун педалдан албай коюшат. Бул туура эмес, анткени мындай 

болгондо бут, сөзсүз педалды басат (аз болсо да) кыймылга 

келтиргичтеги жылчык жок болот, тормоздук суюктук (же 

тормоздук кран) басымга дуушар болот. Чиркештиргичтин 

ажыратуучу подшипниги согончокко тийип иштеп турат да, бат 

жешилет. Тормоздук колодкалар тормоздук барабандарга (же 

дискаларга, ал жердеги жылчык өтө кичине – 0,08 мм) тийип ысыйт 

жана жешилет. Басым алдында болгон гидротүтүктөн суюктук агышы 

1202-сҥрөт. 1203-сҥрөт. 
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мүмкүн, ал тормоздук механизмге тийип, анын натыйжалуулугун 

кескин төмөндөтөт. 

Мына ошондуктан чиркештирүүнү жана тормозду иштеп турган 

абалда кармабоо үчүн бутту педалдын жанында чукул, буттун 

булчуңдарына күч келтирбей кармоо ыңгайлуу болот. 

Рулдук дөңгөлөктү кош колдоп кармоо керек. Алардын жайгашуу 

абалы улам алмаштырып туруу менен рулду тез бурууну камсыз 

кылуусу зарыл. Рулду кандай кармоо керектиги жөнүндө ар түрдүү 

сунуштар бар. Автотранспортто өзүнүн эрежелери жана салттары бар, 

ал эми жөнөкөй шарттарда башка болушу да мүмкүн. 

Автомобиль жалпыга арналган жол тармагында бара жатканда 

колду рулду экиге бөлгөндөгү же «экиси кем он» абалында ортонку 

түз сызыкта кармоо керек. 

Кээде кол талып кетпесин деп, жүргөнгө 5–10 мүнөт болгондон 

кийин «экиси кем он», «ону кем төрт», «жыйырмасы кем эки» 

абалында алмаштырып турууну сунуш кылышат. Бул ыкмалардын 

бардыгын туура деп эсептөөгө болот (1204-сүрөт). Эң маанилүүсү 

айдоочу рулду эптеп-септеп бир колу менен кармабагыдай, бүт 

денесинин салмагын салып, кучактап албагыдай, рулдун ортонку 

сызыгынан анчалык алыстап кетпегидей болушу керек. 

 

 
 

1204-сҥрөт. Руль дөңгөлөгҥндөгҥ колдордун абалы 

 

Рулдук дөңгөлөктү катуу кысып, штангисттер жасагандай 

манжалары менен «кулпу» түзүп кармоого болбойт. Мындай аткый 

кармоодон кол бат талыйт. Рулду демейдегидей эле кармоо керек. Бул 

ишке бара-бара көнүгөт, мына ошондуктан адегенде өзү «бек аткый 

кармоодон» же жеңил-желпи кармоодон сактануу зарыл. 
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Отургучка ыңгайлуу жайгашып алгандан кийин арт жакты 

көрүүчү, күзгүнү, ички жана тышкы күзгүлөрдү текшерип, кереги 

болсо жөндөп коюу керек. Ички күзгүнүн орто жеринде арткы 

айнектин ортоңку бөлүгү көрүнүүгө тийиш. Сырткы күзгүдөн 

автомобилдин арт жагындагы жол, горизонттун сызыгы, кичине 

асман жана автомобилдин капталынын бир аз бөлүгү көрүнүп 

тургудай болуу керек (1205-сүрөт). Акыркысы кууп өтүүчү тран-

спорттук каражатынын канчалык чукулдап калганын көрүүгө 

мүмкүндүк берет. 
 

 
 

Стартѐрду көпкө чейин туташтырып турууга (10 секундадан 

ашык), өзгөчө кышында, жарабайт. Ар бир аракет жасалгандан кийин 

1 мин тыным берүү керек. Бул убакыт, аккумулятордук батареядан 

чоң ток кетип разряддалгандан кийин, нормалдуу абалына кайра 

келүү үчүн керектүү болгон процесстердин жүрүшү үчүн керек. 

Кыймылды качан баштоого болот? Бул жөнүндө сунуштар ар 

түрдүү, ошондуктан айдоочуга тандап алууга мүмкүнчүлүк берип, 

бир нече варианттарына токтолобуз. 

Ордунда  турганда   жылытуу. Эгерде кыймылдаткычты 

жумушчу температурасына чейин жылытып алып, андан кийин 

жүргөндө, жылытууга көп убакыт кетет, күйүүчү май эч пайдасы 

тийбестен чыгымдалат, атмосферага кошумча түрдө уулантуучу 

заттардын бир тобу чыгарылат, бирок бул учурда кыймылдаткыч аз 

жешилет. Кыймылды шар эле орточо же жогорку ылдамдыкта 

баштоого болот. 

Жүрүп бара жатканда жылытуу. Эгерде кыймылдаткычты 

жылытып отурбай эле кыймылды баштаганда убакыт үнөмдөлөт, 

күйүүчү майдын чыгымдалышы көп болсо да, биринчи вариант менен 

салыштырганда азыраак баштоого болот. Кыймылдаткыч 

жүктөлгөндө тезирээк жылыйт, бирок жешилүү көп болот, өзгөчө 

1205-сҥрөт. 
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кыймылдаткыч чоң айланууларда иштегенде. Бул ыкманы эгерде 

айдоочу шашып турса, эгерде жүргөндөн кийин жол түз (же 

эңкейиш) жана тегиз болсо, эгерде кайчылаш жерлер жок болсо жана 

1–1,5 км токтоосуз жана кыймылды өзгөртпөй жүрө турган болсо, 

аны колдонууга болот. Эгерде кыймылды баштоо үчүн артка берип 

токтогон жерден чыгууга туура келсе, андан кийин бурулуп тоо 

жакты карай өңгүл-дөңгүл түз эмес, анысы аз келгенсип 50 м 

жүргөндөн кийин светофору бар кайчылаш жолго туура келсе, эң 

жакшысы күтө туруп, кыймылдаткычты жылытып алган оң, анткени 

муздак кыймылдаткыч менен ылдамдоо жана манѐвр жасоо эң 

кыйын. Дайым эле өчүп калуу жагына умтулуп, тартуу күчү 

арбыбайт. 

Жарым жартылай жылытуу. Кыймылдаткычты орточо 

температурага +(20...30)°Сге чейин жылытуу орточо натыйжа берет. 

Жылытуунун узактыгы биринчи учурга караганда анча көп эмес, ал 

эми жешилүү экинчи учурга караганда анча көп эмес. Муздак 

кыймылдаткычка караганда кыймылдаткыч бир топ туруктуу иштейт, 

күйүүчү майдын чыгымдалышы да орточо болот. 

Ордунан жылардан мурда айдоочу чыга турган жолун кунт коюп 

карашы керек. Транспорт каражат же жөө жүргөн адамдар болуучу 

тараптардын баарына көз чаптырып кароосу зарыл. Мына ошондон 

кийин гана кыймыл коопсуз болоруна ишенип көзү жеткенде гана 

бурулушту көрсөткүчтү иштеткенден кийин кыймылды баштоого 

болот. Иштеп жаткан көрсөткүч айдоочуну алагды кылып көңүлүн 

жолдон бурат. Мындай учурларда үн сигналдар болот (кыймылды 

баштаба деген мааниде). Мына ошондуктан өтүп бара жаткан 

айдоочуларга силерди көрүп жатам жана күтүп турам деген 

ишенимди билдиргиле (1206-сүрөт).  
 

 

1206-сҥрөт. 
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Ордунан жылганда биринчи кыймыл өткөргүчтү гана колдонгула, 

анткени мында ылдамдануу өтө ургаалдуу болот. Адегенде педалды 

басып чиркештиргичти ажыратуу керек, андан кийин биринчи 

өткөргүчкө салып, чиркештиргичтин педалын акырындык менен коѐ 

берүү керек. Токтотуп туруучу тормоз бул учурда коѐ берилген 

болууга тийиш. Белгилүү убакытта чиркештирүүчү дискалар 

жакындашып, дөңгөлөктөрдө тартуу күчү пайда болот, чиркештиргич 

«жабыша» баштайт. Эң маанилүүсү ушул учурду сезе билип, 

аракетти шайкеш жасоого аракеттенүү керек (1207, 1208-сүрөт): 

кыймылдаткычтын айлануусун акырындык менен көбөйтүү жана 

чиркештиргичтин педалындагы күчтү акырындап азайтуу.  
 

 

 
 

Ар кандай автомобилдерде алардын конструкциясынын жана 

техникалык абалынын ар түрдүүлүгүнө жараша чиркештиргичтин 

«жабышуусу» педалдын ар түрдүү абалына туура келет. Кээ бир 

автомобилдерде бул педалдын жүрүшүнүн башталышына, кээ 

биринде аягына, үчүнчүсүндө орто жерине туура келет. Бара-бара 

1207-сҥрөт. 

1208-сҥрөт. 
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убакыт өтүү менен айдоочу чиркештиргич «жабыша» баштагандагы 

педалдын абалын эске тутуп калат да, педалды тез коѐ берип, андан 

кийин мерчемдүү жерге келгенде кармап туруп, ордунан жылууда 

жай коѐ берет. Кыймыл баштаганда чиркештиргичтин педалын тез 

(кескин эмес) коѐ берсе болот. Биринчи өткөргүчтө автомобилди 

күүлөндүрүп алып, ошого окшоштуруп экинчи жана үчүнчү ж. б. 

кыймыл өткөргүчтөргө салууга болот. Кыймыл өткөргүчтөргө 

салууда рычагдарга көп күч келтирүүгө жарабайт. Азыркы кыймыл 

өткөргүч кутулардын алга жүрүүсүнүн бардык кыймыл өткөргүчтөрү 

синхронизаторлор менен жабдылган. Мына ошондуктан кыймыл 

өткөргүч кутунун валынын айлануу ылдамдыгын синхронизатор бир 

калыпка келтирмейинче кыймыл өткөргүч ордуна түшпөйт. Мында 

рычагга күч келтирүү кыймыл өткөргүч кутунун иштөө мөөнөтүнө 

гана таасир этпесе, башка эч нерсе чыкпайт. Эң пайдалуусу кол менен 

синхронизатордун иштешин сезип, синхронизатор өз ишин 

аткаргандан кийин гана рычагды жылдырууда турат. 

Ордунан жылдырганга караганда жүрүп бара жатканда кыймыл 

өткөргүчтөрдү туташтырганда чиркештиргичтин педалын тезирээк 

коѐ берсе болот, бирок бул учурда салынган кыймыл өткөргүчкө жана 

кыймыл ылдамдыгына кыймылдаткычтын айлануу жыштыгы дал 

келгендей кылып көбөйтүшөт, же б. а. адегенде артка тебүү, андан 

кийин «газдын» педалын басканда алга тебүү болбоого тийиш (1209-

сүрөт). 
 

 

1209-сҥрөт.  
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1 – маховик, 2 – эчүүчү диск, 3 – басуучу диск, 4 – пружина, 5 – 

басуучу подшипник, 6 – кыймыл өткөргүч кутучанын биринчи валы, 7 

– вилка, 8 – чиркештиргичтин каптоочусу. 

 

Жүрүп бара жатканда ар түрдүү манѐвр жасоонун алдында 

сырткы жарык сигналдарын иштетиши керек. Оң тарапка алганда 

жана оңго бурулганда оң жакка бурулууну көрсөткүчтү, ал эми сол 

жакка бурулганда сол жакты көрсөтүүчүсүн туташтыруу керек. 

Сигналды алдын ала, б. а. силер жасоочу маневр эч кимге 

күтүлбөгөндөй болбошу дурус. Мисалы, 30...40 км/саат ылдамдыкта 

келе жатып, оңго бурула турган болсо, маневр баштоодон мурун 20 м 

калганда бурулуу көрсөтүү үчүн туташтырса болот. Автомагистралда 

90 км/саат менен келе жатканда тоскоолдукту айланып өтүү үчүн 

шартка жараша 150...200 м калганда сигнал берүүгө болот. 

Зарыл болгондо ылдамдыкты азайтуу үчүн жана токтотуу үчүн 

тормоздоону колдонушат.  

Тормоздоонун эки түрүн: капыстан тормоздоо жана кызматтык 

тормоздоо деп ажыратышат. Капыстан тормоздоо – бул максималдуу 

мүмкүн болгон ургаалдуулукта тормоздоо. Аны тоскоолдукка урунуу 

коркунучу пайда болгондо ж. б. коркунучтуу жагдайларда 

колдонушат. Башка учурларда айдоочу алдын ала болжогон жерге 

автомобилди токтотуу үчүн жумушчу тормоздоону пайдаланышат. 

Андан башка тормоздоонун төрт түрдүү ыкмасын ажыратышат: 

(1210-сүрөт)  
 

 

1210-сҥрөт. Тормоздоонун  төрт тҥрдҥҥ ыкмасынын  

графикадагы көрсөткҥчтөрҥ:  

а) жай;  б) катуу; в) үзгүлтүктүү; г) тепкичтүү. 
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жай, катуу үзгүлтүктүү, тепкичтүү. Жай тормоздоодо айдоочу 

педалды акырын басып автомобилди акырындык менен жайлатат. 

Чукулунан тез тормоздоодо айдоочу педалды катуу басат, акырындоо 

ургаалдуу болуп, токтоордо айдоочуну жана жүргүнчүлөрдү артка 

жүткүнтөт. Үзгүлтүктүү тормоздоодо айдоочу тормоздун педалын 

улам басып, улам коѐ берип, автомобилди тормоздоонун бир нече 

циклинде токтотот. Мындай ыкманы тайгак жолдо дөңгөлөктөр 

блокировкаланып калбоо жана жолдон тартылып чыгып кетпөө үчүн 

колдонушат. Тепкичтүү тормоздоодо айдоочу адегенде тормоздун 

педалын басып артта келе жаткан айдоочуга сак болуп жооп берүүчү 

аракеттерди жасоосуна мүмкүнчүлүк берет, андан кийин педалды 

катуураак басып автомобилди акырындатат. Токтоонун алдында 

айдоочу эки-үч жолку аракет менен педалга берилип жаткан 

салмакты азайтып чукул токтотуудан жана айдоочу менен 

жүргүнчүлөрдүн артка жүткүнүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүлбөгөндөй 

кылып токтотот.  

Эгерде автомобилди белгиленген жерге (светофордун жанына) 

токтотуу керек болсо мындай ыкманы колдонсо болот. Адегенде 

тормоз менен автомобилди жай ылдамдыкка (5–10 км саат) 

акырындатып, мерчемдүү жерге жетип, андан кийин тормозду коѐ 

берип, руль менен так корректировка жасап, автомобилди керектүү 

жерде токтотууга болот. [6] 
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4. ТРАНСПОРТ КАРАЖАТТАРЫН БАШКАРУУНУН  

НЕГИЗДЕРИ 

Алдыда кетип бара жаткан транспорттук каражатка чейинки 

аралык кыймыл ылдамдыгына жана жумушчу тормоздук системанын 

натыйжалуулугуна карата тандап алынат. Эгерде тормоздору оң 

болуп биринин артынан бири жүрүп бара жаткан эки бирдей 

транспорттук каражаттардын ортосундагы минималдуу аралык 

спидометрдеги көрсөтүүлөрүнүн (метр менен) жарымына барабар 

болууга тийиш. Эгерде алдыда бара жаткан автомобилдин тормозу 

натыйжалуураак болсо же арткы дөңгөлөктөрүндө шиштери болсо 

(кышында), анда мындай транспорт каражаттарынан алысыраак эле 

жүргөн оң. 

Стоп-сигналдары иштебеген же ылай баткак жабышып көрүнбөй 

калган автомобиль жол шартын бир топ эле оордотот. Мындай 

автомобилдин айдоочусу өзүн да, башкаларды да коркунучка дуушар 

кылат. Мындай автомобиль тормоздогондо артта келе жаткан 

айдоочу алдыда келе жаткан автомобилдин акырындаганын адегенде 

көз менен көргөндө анча деле баамдабай, тынч айдай берет. Ал эми 

качан гана баамдай баштаганда адегенде чоочуп кетет, андан кийин 

кескин чукул кыймылдарды жана дайыма эле туура болбогон 

кыймылдарды жасай баштайт. Бул кээде ар түрдүү окуя менен 

аякташы мүмкүн, ал эми тамырдын кагышынын көбөйүшү демейдеги 

иш. Мына ошондуктан ар бир айдоочунун милдети жарык 

сигналдарынын оң болушуна көз салып туруу, ал эми башка 

кыймылга катышкандардын милдети айдоочуга оң эместиктерди 

айтуу болуп эсептелет. 

Жөө адамдар өтүүчү өткөөлдөрдөн өткөндө өзгөчө көңүл буруу 

керек. Мунун зарылдыгы тартипти сактабаган жана өтө коркунучтуу 

кыймылга катышуучулар: балдар, улгайган адамдар, майыптар болуп 

калышы менен түшүндүрүлөт. Жөө адамдар өткөөлдөргө жакындап 

калганда айдоочу алдын ала шартты баамдап, ага баа берүүсү зарыл. 

Мисалы, эгерде жөө адам өткөөлдө сен жакты карап эки-үч киши 

турат, бардык жагынан карасаң алар, сени күтүп жаткандай сезилет, 

бул учурда аларды өткөрүп жиберүү керек. Эгер балалуу адамдарды 

көрсөңөр, аны ата-энеси жетелеп алса да, ал тынч албаган ойноок 

бала көрүнсө – бул кооптуу. Мындай учурда ылдамдыкты азайтып, 
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эгерде баладан алысыраак тилке бош болсо ошого түшүп чукул 

тормоздоого даяр болгон дурус. 

 

Коомдук транспорттор токтоочу аялдамалар да бир топ 

коркунучтуу. Жол транспорттук окуялардын статистикасы боюнча 

кайгылуу мисалдары көп. Бул учурда Эрежени бузуп, абалды карабай 

авариялык кырдаалды түзүп, чыга калган адам күнөөлүү экенине 

карабай  кайгылуу натыйжанын болушуна жол бербөөгө айдоочу 

бардык аракетти жасоо керек.  

Аялдамада автобустун турганын көрүп, ага жакындай берерде 

шартка баа бергиле: автобустун жанында кандай кишилер турат, алар 

кандай аракет жасашы ыктымал, алардан эмнени күтүүгө болот, 

автобустун турганына көп болгонбу, ал жакында жүрөбү ж. б. баам-

дап билүү зарыл. Автобустун жанынан өтүп бара жатканда шартка 

жараша ылдамдыкты басаңдатып, мүмкүн болушунча андан алыстап, 

жөө жүргүнчүгө үн сигналын же чукулунан тормоз берүүгө даяр 

болуу керек. Автобустун алдыңкы ылдый чыгып турган жерине көз 

салуу пайдалуу. Эгерде ал жерден жүргүнчүнүн буту көрүнүп калса 

бул коркунучтуу (1211-сүрөт). 
 

 

1211-сҥрөт. Автобусту айланып өтҥҥдө ылдый чыгып  

турган бөлҥгҥн контролдоо 
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Сигнал берүүгө, маневр жасоого, чукул тормоздоого даяр 

болгула. Мындай да болуп калышы мүмкүн, автобустун алдында 

киши турганда же жүргүнчү жүрүп бара жатканда айдоочу автобусту 

жылдыра башташы мүмкүн. Мына ошондуктан, автобустун 

кыймылынын башталышын «иштин аякташы» деп кабыл алууга бол-

бойт, жүргүнчүнүн капыстан чыга калышы мүмкүн. Эгерде 

автобустун ылдамдыгы бир топ арбып калса (жок дегенде 10 

км/саатка жетсе) жөө жүргүнчүнүн чыга калуу ыктымалдуулугу аз 

болот. Аялдамадан өткөндөн кийин эркин сезип, «газдын» педалын 

басып, мурунку кыймылды калыбына келтирүүгө болот. 

Бурулушта жүрүп бара жатканда бурулуштун сырт жагына 

жылдырып салууга аракет жасаган инерция күчү пайда болот. Эгерде 

бурулуш сол жакка ыңгайлашса, силер каршы келе жаткан кыймыл 

тилкесине, ал эми бурулуш солго карай болгондо жолдун четине же 

андан ары кетип калышыңар ыктымал. Ошондуктан бурулушка 

чукулдап калганда бийиктикке жана өзүңөр бара жаткан ылдамдыкка 

баа бергиле. 

Кээ бир коркунучтар типтүү ал эми кээ бир жеке түрдө болот. 

Ошондуктан, бардык учурга белен рецепт жок. Жалгыз гана 

айдоочунун жыйнактуу тыкандыгы, Жол кыймылынын эрежелерин 

жакшы билгендиги, аны сактаганы жана күндөлүк иш практикасы 

менен толукталып турган тажрыйбасы кандай гана болбосун жолго 

чыгуунун коопсуздугунун шарты болот. [6] 
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5. КЫЙМЫЛ ЖЫШ БОЛГОН ЖОЛДОРДО ТРАНСПОРТ  

КАРАЖАТТАРДЫ БАШКАРУУНУН ЭРЕЖЕЛЕРИ  

ЖАНА ЫКМАЛАРЫ 

Жолго чыгардын алдында автомобилдин абалын текшерүү зарыл. 

Бул үчүн күндөлүк тейлөөнүн тизмесинде көрсөтүлгөн бардык 

операцияларды толук аткаруу керек. Автомобилди сыртынан карап 

чыгып, мотордогу майдын, муздатуучу жана тормоздук 

суюктуктардын деңгээлин текшерүү керек. 

Шиналардагы басымды мезгил-мезгили менен текшерип туруу 

зарыл, анткени алардын иштөө мөөнөтү жана кыймылдын 

коопсуздугу ушуга байланыштуу болот. Муну күндө эле жасабаса да, 

аптасына бир жолу карап койсо болот. 

Шинадагы басымды көз болжол менен же бут менен тээп 

аныктоого жарабайт. Мындай методдор өтө так болбойт. Басымдын 

нормадан олуттуу кемигендигин байкабай калууга мүмкүн. Басымды 

текшерүүдө ар бир автомобилдин комплектисинде болуучу 0,1 

кгс/см2
 тактыкка чейин өлчөөчү штаттык манометрди пайдалануу 

дурус. 

Тыгыз агымда ар бир маневр бир топ татаалдыкты жаратат. 

Башка катарга өтүүдө же бурулууда айдоочу абалды так аныктап, баа 

берип: ойлонулган маневр ишке ашабы жана коопсуз өтөбү деп 

ойлонуп ошондон кийин гана белгилүү сигнал берүү керек. Жыш 

агымда эскертүүчү сигналдын ролу өтө зор, тилекке каршы көп 

айдоочулар ага маани беришпейт. Чындыгында маневрдин өзү гана 

коркунучтуу болбостон, айлана-чөйрөдөгүлөр ал жөнүндө кабардар 

болбой калат, же өтө эле кеч сезип калышы ыктымал. 

Муну эреже катары тутуу керек: адегенде коопсуз экендигине 

көзү жетип, сигнал берип, андан кийин аракет жасоого болот. Иш 

жүзүндө биз тескери көрүнүшкө жолугабыз. Мисалы, такси жолдо 

келе жатат, эч себеби жок күтпөгөн жерден капыл-тапылынан 

тормоздоп калат, айдоочу андан ары эмне кылары белгисиз же 

токтойбу, же шартты баамдап алуу үчүн бир секундага ылдамдыкты 

азайттыбы түшүнүп болбойт. Ошону менен бирге ал кыймылдаткыч 

менен тормоздосо стоп- сигналы да күйбөйт. Эч нерсеге түшүнбөй 

аң-таң болуп, андан ары эмне болот деп күтүп каласыңар. Акыр 

аягында тормоздоо оттору жарк дей түшөт. Айдоочу эч бир 

эскертүүсүз эле токтоп калды. Туталанып айланып өтүүгө аракет 
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жасайсың. Мына ошондо көрбөгөндү көрөсүң. Артыңдан чуулдатып 

сигнал беришет, шашып-бушканда жаныңда башка айдоочулардын 

пайда болгонун байкабай каласың. Бул жерде элдин тынчын алган сиз 

болуп каласыз да, бардык нааразылык сизге тиет. Ал эми тиги 

ыңгайсыз жагдайды түзгөн оѐн эчак кетип калат. Башкалардын аны 

менен иши канча.  

Жогорку ылдамдыкта коркунуч арбын, ошондуктан сигнал да 

узагыраак күйүүгө тийиш. Ошондуктан азыркы «алдын ала» деген 

түшүнүк чыныгы реалдуу шартка толук жооп берет. 

Мисалы, айдоочу кесилишкен жерге сол тилке менен келип, 

жашыл жарыкты күтүп светофордун алдына токтоду. Ал өзү эч 

кандай сигнал берген жок, ал түз кетет окшойт. Анын артына барып 

токтодук. Жашыл сигнал күйдү, алдыдагы айдоочу түшүнөн 

чочугансып, так ушул жерде солго бурулуу белгисин көрсөтө 

баштады. Жагдай кескин өзгөрүп кетти. Адатта ал шар эле маневр 

жасай албайт, анткени ал каршы келе жаткан транспорттук 

каражаттарды жана жөө жүрүүчүлөрдү өткөрүп жибериши керек. 

Анын артында биз «капаска» түшкөндөй болуп турабыз, ал эми 

башка жанаша тилкедегилердин баарысы эбак эле жүрүп кетишсе, 

дагы биз камалып калдык. Анын бул максатын биз алдын ала 

билгенде, биз башка тилкеге түшүп же ошол эле тилкеде болсок дагы 

бурулуучуга да башкаларга да жолтоо болбогондой кылып токтоор 

элек го. Светофордун алмашыла турган сигналын күткөн жагдайда, 

кыймылдын башка катышуучуларын өзүңдүн жасай турган аракетиң 

жөнүндө алдын ала кабардар кылышыңыз зарыл. [6] 
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6. ТРАНСПОРТ КАРАЖАТТАРЫН АШЫП ӨТҤҤДӨ  

ЖАНА ОЗУП ӨТҤҤДӨ ТРАНСПОРТ КАРАЖАТТАРЫН  

БАШКАРУУНУН ЭРЕЖЕЛЕРИ ЖАНА ЖАНА ЫКМАЛАРЫ 

Транспорттук каражаттарды ашып өтүү айдоочулук өнөрдүн эң 

татаал экзамени болуп эсептелет. Эгерде жанындагы тилкеге чыгып, 

көп убакытка чейин транспорттук каражаттан озуп өтүүгө мүмкүн 

болсо, ашып өтүүдө муну жасоого болбойт. Ашып өтүү каршы 

жүрүүчү кыймылдын тилкесине чыгуу менен байланыштуу, ал жакта 

бир эле кожоюн бар – ал каршы келе жаткан транспорттук 

каражаттын айдоочусу, бул тилке ага арналган, аны көпкө ээлөөгө 

болбойт. 

Ашып өтүүдөн мурун деги эле ашып өтүүнүн зарылдыгы барбы, 

алдыда кетип бара жаткан автомобиль менен сиздин автомобилдин 

кыймыл ылдамдыгында орчундуу айырма барбы, ошол жагын чечип 

алуу керек. 

Эгерде каршы тилкеде кыймыл көп болсо, ашып өтпөй койгон 

эле жакшы. Эгерде ашып өтүү зарыл болсо, каршы келе жаткан 

автомобилге чейин канча аралык калганына баа берип, ыңгайы келе 

калгыча ашып өтпөө дурус болот. Эң акыркы каршы келе жаткан 

автомобиль чукулдаганда арт жактагы шартты баамдап (күзгүнү 

карап), солго бурулуунун көрсөткүчүн иштетүү керек. Эгерде 

артында көшөргөн сабырсыз айдоочу келе жатканын байкасаңар, ал 

да бурулуу сигналын берсе, акыркы каршы келе жаткан автомобиль 

өтүп кетери менен ашып өтүүгө даяр экенин байкасаңар, эң жакшысы 

ага атаандашпай жол берүү дурус болот. 

Алдынкы автомобилди ашып өтүп, бир топ узагандан кийин оңго 

бурулуу белгисин берип, жайбаракат өзүндүн тилкеңе түшүүгө болот. 

Жакындап калган айдоочу силердин ашып өтүүнүн кайсы мезгилинде 

экендигиңерди жакшы көрбөгөндүктөн, оңго бурулуу белгисин көрүп 

санаасы тынчый түшөт. Эң сонунда арткы күзгүнү карап баары  

жайында экендигине ынангыла.  

Айдоочу ашып өтүү жана бурулуудан башка учурларда да, 

күзгүнү карап, андан такай пайдаланууга өзүн көндүрүү керек. 

Транспорт агымы канчалык жыш болсо, айдоочу күзгүгө ошончолук 

көп кароого тийиш. Автомобилге жакын жерди (алды жакта жана 

артта) такай көрүп билип турганда гана, айдоочу автомобилди 
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эркин башкарып, күтүлбөгөн жагдайларга дуушар болбойт жана 

коркунучтуу кырдаал түзбөйт. 

Жолдун чукул бурулуштары, планда (бурулуштар) жана 

профилде (тик жердин чокусу) бир топ коркунуч туудурат, өрдүн 

акырындагы коркунуч жолдун жакынкы участогу таптакыр 

көрүнбөгөндүгүндө, анда эмне болуп жаткандыгы 

билинбегендигинде турат. Бул учурдагы белгисиздик, болуп жаткан 

шартты билбөөнүн өзү эле коркунучтуулук болуп эсептелет. Мына 

ошондуктан өрдүн аяк ченинде эч нерсеге азгырылбай транспорт 

акырын жүрүп бара жаткан күндө да, чыдамдуу-лук кылып ашып 

өтпөө керек. 

Озуп кетүү бир катардан экинчи катарга чыгуу менен 

байланыштуу, анын коркунучу ошондо турат, ошондуктан ал 

жөнүндө кыймылдын башка катышуучуларын эскертүү оң. 

Көрсөткүчтү иштээрден мурун арт жакты көрсөтүүчү күзгүгө 

карагыла. Эгерде жанаша жаткан тилкеде автомобиль жакындап 

калган болсо, озуп өтүүгө азырынча шарт болбойт. Ошол себептүү 

көрсөткүчтү иштетүүнүн зарылчылыгы болбойт. Сиз берки 

айдоочунун тынчын кетиресиз, ал мени көрбөй жатабы деп, 

бушайман болуп кыжырың кайнайт. Жалпысынан ар түрдүү оошууда 

мындай ырааттуулукту сактоого көнгөнүңөр дурус: кҥзгҥ – сигнал – 

маневр. 
Кимде ким озуу учурунун аягына чейин сигналды бере берсе 

анын маанисин түшүнбөй сабатсыз иштеп жаткандыгын гана 

көрсөтөт. Мунун анча деле көп мааниси жоктой көрүнөт. Өзүңөрдү 

каршы жактан келе жаткан айдоочунун ордуна коюп көргүлө. Ал 

жолдогу абалга кандай баа берип, болжой алат? Айдоочунун солго 

буруларын же сак болуп, алда кандай болот деп, ылдамдыкты 

азайтып жана оңго аларын билбей башы катат же эч жакка бурулбайт 

деп мурункудай түз жүрө берет. Кыскасын айтканда, баарын көз 

жумуп формалдуу аткарбастан маанисине түшүнүп, жалпыга 

түшүнүктүү тилде жасоо керек. Ошондо гана жол коопсуздугу 

сакталат. [6] 
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7. ТРАНСПОРТ КАРАЖАТЫН КАРАҢГЫДА  

БАШКАРУУНУН ЭРЕЖЕЛЕРИ ЖАНА ЫКМАЛАРЫ 

Жол-транспорттук окуялардын жарымына жакыны түнкү мезгил-

ге туура келерин статистика далилдеп көрсөттү. Ушуга байланыштуу 

ар бир түнкү рейске автомобилди алдын ала даярдап, жүрүүчү 

маршрутту үйрөнүшөт. 

Түн ичиндеги жүрүү ылдамдыгы күндүзгүгө караганда орточо  

алганда төмөн болуу керек. 

Алдыдан чыккан автомобилдин фараларынын жарыгы менен 

көздү уялтуу өзгөчө коркунучту түзөт: көрүү кескин начарлайт, кээде 

таптакыр жоголот. Бул убакыт аралыгында айдоочу кыймылды 

улантып өзүн жана жүргүнчүлөрдү коркунучка дуушар кылат. Көз 

карыккандан кийин көздүн көрүү жөндөмдүүлүгүнүн калыбына 

келиши бир кыйла чектерде өзгөрүп, 10 секундага же андан да көп 

болушу мүмкүн. Бул убакытта автомобиль бир топ жерди басып өтөт. 

Жарык кылынбаган жолдордо жүрүүдө жарык сигналдары жок 

токтоп турган транспорттук каражаттар өтө коркунучтуу. Эгерде 

транспорт каражаты бузулуп калса, жарык сигналдарын күйгүзүп 

коюу керек. Myну аткарууга мүмкүн болбосо транспорт каражатын 

жолдон чыгарып коюу керек же жымыңдап өчүп-жанып турган 

кызыл фонарь же авариялык токтоо белгиси менен белгилениши 

керек. 

Караңгыда бурулуу да, өзгөчө кыйынчылыкты туудурат. 

Бурулуштун чеги толук көрүнбөйт, анын тиктигин аныктоо, ошого 

жараша бурулушту өтүү үчүн коопсуз ылдамдыкты тандап алуу да 

кыйын. Мындай учурларда кырдаал айкын болбойт, бурулушту 

коркунучсуз өтүүгө ишенич болбосо анда ылдамдыкты басаңдатуу 

керек. 

Эч убакта каршы келе жаткан автомобилдин фарасы менен 

жарык кылынган жолдун участогуна, андан бетер фарага көз карашты 

толук топтоого болбойт. Бул зонаны көздүн кыйыгы менен учкай 

караган дурус. Негизги көңүл силердин автомобилдин алдындагы 

мейкиндикке топтолгону жакшы. Эгерде каршы келе жаткан 

автомобилге карасаңар сөзсүз көзүңөр уялат. [6] 
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8. ТАЙГАК ШАРТТАРДА ТРАНСПОРТ КАРАЖАТТЫ  

БАШКАРУУНУН ЭРЕЖЕЛЕРИ ЖАНА ЫКМАЛАРЫ 

Жылгаяк башкаруудагы болгон кичине катаны, так эместикти  

кечирбейт. Жыл сайын кыш маалында муну көрүп жүрөбүз. Ошону  

менен бирге азыркы автомобилдердин конструкциясы аларды татаал 

жол шарттарында жетиштүү даражадагы ишенимдүүлүк менен 

пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет. Эң негизгиси айдоочу өзүнүн 

карамагындагыны туура пайдалануусу абзел. 

Муз каптаган тоңголок жолдогу кайгылуу жыйынтыктарга 

дуушар кылуучу коркунучтуу нерсе – бул автомобилдин жолдон 

чыгып кетиши (занос). Жолдон сыйгаланып чыгып кетүү бул 

автомобилдин алдынкы же арткы окторунун капталынан 

сыйгалануусу менен коштолгон кыймылы. Мындай учур дөңгөлөктүн 

жолго жармашуусу жоюлганда болот, анын себептери көп.  

Көбүнчө автомобилдин арткы огу тартылып кетет. Тартылып 

жылмышканда автомобилдин тулкусу багытын жоготуп бурула 

баштайт. Алдыңкы ок алдынкы дөңгөлөктүн багыты боюнча кетип, 

арткысы алдынкы дөңгөлөктүн изинен таят. Мына ошондуктан, 

автомобиль алга жылуу менен бирге айландырма кыймылга туш 

келет. Бул учурда пайда болгон борбордон четтөөчү күч тартууну 

пайда кылган каптал күчтөр менен кошулуп, аны күчөтөт. Эгерде 

тартып кетүү ылдамдыктын көбөйүшүнөн болсо, анда «газды» 

азайтуу керек экендиги, ал эми тормоздоодон болсо – тормозду коѐ 

берүү керек экендиги айкын болот. Бирок муну менен туурасынан 

тийген күчтүн таасирин азайтууга гана болот. Тартып кетүүнү жоюу 

үчүн рулду тартып жаткан жакка буруу керек. Бул мезгилде пайда 

болгон инерциянын борбордон четтөөчү күчү автомобилди тарткан 

жакка каршы тарапка бурат, б. а. аны мурунку калыбына алып барат 

(1212-сүрөт). Автомобилдин мурунку калыбына түшүп бара 

жатканын сезгенде рулду буруп алдыңкы дөңгөлөктү мурунку 

калыбына келтирүү керек. Муну биз бурулуш бүтө электе эле 

дөңгөлөктү түз абалга келтиргендей жасоо керек. Айдоочу бир топ 

эле машыккан болсо муну бир жасаганда эле калыбына келтирүүгө 

болот. Эгерде автомобиль мурунку калыбына келгенде токтобой 

башка жакка бурула баштаса, анда рулду тартып жаткан жакка буруп, 

аны токтотуу керек. Бул жерде шашып, токтоолук кылып, кылдаттык 
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менен тартып кетүүнүн бурчуна пропорциялуу болгон чоңдукта 

рулду буруу керек. 

 

1212-сҥрөт. Тартып кетҥҥнҥ же жолдон чыгып кетҥҥнҥ жоюу 

ыкмасы 

20...25 км/саат менен бара жатканда кескин тормоздоп, тартып  

кетүүнү жасалма түрдө пайда кылууга болот. Тартып кетүүнү 

тормоздоонун алдында рулду буруп жиберүү менен күчөтүп 

жиберүүгө  

болот. Ыкмаларга машыгууну төмөндөгүчө жасоого болот. 

1. Дөңгөлөк менен жолдун ортосундагы жармашуу өтө 

кичирейип сыйгалануу абалынын чегине жеткен учурду аныктай 

билүүгө көнүгүү. Бул чекти сезе билүү өз убагында ылдамдыкты 

басаңдатууга, тормоздоону азайтууга, б. а. тартып кетүүгө 

жеткирбөөгө жардам берет. 

2. Тартып кетүүнү көз ачып-жумгуча сезип, ага жооп кайтарууга, 

аны «тартып кетүү-руль» аракетин автоматизмге чейин жеткирүүгө  

көнүгүү. 

3. Рулду буруу жооп реакциясын пайда кылганын, тартып кетүү 

басаңдай түшкөн учурун аныктоону үйрөнүү. 

4. Тартып кетүүнүн аяктоосун күтпөй рулду тескери жакка бура 

баштоого көнүгүү жана ал рефлексти адат кылып алууга үйрөнүү. 

5. Тартып кетүүнүн басаңдоо мүнөзүнө жана автомобилдин 

калыбына келе башташына рулду буруу ылдамдыгын бир ыңгайга 

келтирип, мурунку абалга так чыгууга көнүгүү. 
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Тартып кетүүдө чиркештиргичти ажыратууга болобу? Тартып 

бара жатканда педалды басуу оңой эмес. Андан тышкары, бул айдоо-

чунун башкы нерсени руль менен тез иштөөсүн кыйындатат. 

Ошондуктан эң акылга сыярлыгы чиркештиргичтин педалына тийбей 

«газды» кичине басып, бул учурда тартпай же тормоздобой 

«акырындык» менен жылууга болот. Муну сезип «газдын» педалын 

билгичтик менен башкарууга көнүү керек. [6] 

 

9.КОРКУНУЧТУУ КЫРДААЛДАРДА ТРАНСПОРТ  

КАРАЖАТЫН БАШКАРУУНУН ЭРЕЖЕЛЕРИ  

ЖАНА ЫКМАЛАРЫ 

Деги коркунучтуу кырдаал пайда болсо эмне кылуу керек? Буга 

бир сөз менен толук жооп берүү кыйын. Белгилүү жагдайды алып 

көрөлү. Айдоочу кайчы жолго жакындаганда тормозду басты, бирок 

ал иштебейт. Дагы бир нече жолу кайталап басат, бирок тормоздун  

педалы чөгүп кетип тормоз дагы эле кармабайт. Кайчы жол жакын 

калды, светофордо кызыл жарык күйүп турат. Эмне кылуу керек?  

Түзүлгөн кырдаалдын капыстан чыга калышы жана анын акыры 

кайгылуу болору айдоочунун психикасына катуу таасир этет. Бул 

шартта токтоолук кылып, жагдайга көз ачып жумгуча баа берип, 

калган убакытты ой жорууга коротпой, конкреттүү иш-аракетке 

багыттап, жол кырсыгынан толук качып кутулууга болбосо да, анын 

салдарын басаңдатууга аракет жасоо керек. 

Кырдаалга баа берүү жана аны талдоо мындайча болушу мүмкүн. 

Ылдамдык анча чоң эмес. Оң кол менен токтотуп туруучу тормоз 

менен тормоздоп, сол кол менен маневр жасоого туура келет, 

антпегенде токтоого үлгүрө албайм: каршы келүүчү автомобилдин 

тилкесине түшөм (анткени ал бош) алдыда турган автомобилдерди 

айланып өтүп, мурун ойлонуштурулган кыймылдан тайып оңго 

кескин буруп эч кимге тийбей жалпы агымга кошулууга аракет 

кылам. Бул тактика акылга сыярлык, дурус аякташы мүмкүн. Бирок 

да ката кетиши да ыктымал: ылдамдык бир аз көбүрөөк болуп, 

токтотуп туруучу тормоздун натыйжалуулугу кичине болуп калды, 

өзүңө жана башкаларга зыянын тийгизбей жалпы агымга кошулуп 

кетүүгө мүмкүнчүлүк болбой калды. 
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Баа берүү жана талдоо башкача да болушу мүмкүн. Ылдамдык 

чоң, токтотуп туруучу тормоз менен тормоздоонун пайдасы жок, 

алдыда турган автомобиль жок. Фараны күйгүзүп, үн сигналын берип 

кайчы жолдон өткөн агымдан өтүп кетүүгө аракет жасайм, балким 

бул оюм ишке ашар, андан кийин токтотууга аракет кылармын. Бул 

тактика да, дурус бүтөр же кыйын болор, ким билсин. Баарысы туура 

баамдоого байланыштуу болот. Кудайдан болуп, кесип өткөн агым 

өтө сейрек болуп калса – ийгилик, ал эми жыш болуп калса кырсык. 

Үчүнчү варианттын болушу да мүмкүн. Алдыда жеңил 

автомобиль жүргүнчүлөрү менен турат, кесилүүчү жолдон автобус 

бурулганы турат, сол жакта жөө адамдар, оң жакта бактар. Кемерлер 

бекитилген, оңго бурам, биринчи бак начар, ал ылдамдыкты 

басаңдатат, экинчиси – токтотот. Коркунучтуу! Бирок эр жигиттин 

иши. 

 

Мына ошентип коркунучтуу абалда эң башкысы: 

 алабармандабай токтоолук кылып, өзүңө ишене билүү керек. 

Окуяны болтурбай коюуга, жок дегенде анын салдарын 

басаңдатууга күчүңөрдүн жете тургандыгына ишене билүү; 

 түзүлгөн кырдаалга тез баа берип, окуянын чечилишине 

таасир этүүчү бардык жактарын ача билүү; 

 коркунучтуу окуяга себепкер эмес адамдардын өмүрүнө эч 

кандай залака тийбей тургандай чечимге келүү; 

 өзүнүн чечимин аткарууга бел байлоо менен бирге жагдай 

өзгөрө турган болсо, өзүнүн иш-аракетин өзгөртүүгө даяр 

болуу керек. 

 

Бул сыяктуу машыгууларга көнүгүп жана Жол кыймылынын 

эрежелерин мыкты өздөштүрүп, ар түрдүү шарт пайда кылган 

коркунучтуу кырдаалдардан ар-намыстуулук менен чыгып кетүүгө 

болот. [6] 

 

  



709 

 

10.ТРАНСПОРТ КАРАЖАТЫН ҤНӨМДҤҤ БАШКАРУУНУН 

ЫКМАЛАРЫ ЖАНА ТЕХНИКАСЫ 

Күйүүчү майды үнөмдөөнүн жолдору арбын. Жолдордун өзүн, 

автомобилди жана анын техникалык абалын жакшыртуу күйүүчү 

майды үнөмдөйт. Бирок, кыймыл уюштуруу иштерин өркүндөтүү, 

машина айдоо өнөрүн өркүндөтүү алардан кем натыйжа бербейт. 

Изилдөөлөрдүн маалыматтарына караганда көп жылдык иштөө 

тажрыйбасы бар айдоочулар, жаңы үйрөнчүк иштөө мөөнөтү бир 

жылга жетпеген айдоочуларга салыштырганда, күйүүчү майды 17%га 

аз сарпташа тургандыгы белгилүү болду. Ага кандайча жетишүүгө  

болот? Ириде бир калыпта тынч жайбаракат айдоого байланыштуу. 

Жөнөкөй айтканда эгерде транспорт агымында жалпы ритмди 

сактаса, эгерде тез жүрбөй жана кескин тормоздобой бир калыпта 

айдаса, күйүүчү май 15–18%га аз чыгымдаларын тажрыйба жүзүндө 

аныкталды.  Ошентип, дайыма бир калыптагы ылдамдыкты сактап, 

ашыкча тездетпей жана акырындатпай жүрүү эң үнөмдүү деп 

эсептелет. Ошондой болсо да, шаар магистралдарында кээ бир 

айдоочулар кандайдыр бир секунда убакытты утууга жанталашып 

өзүн да, башка айдоочуларды да бушайманга салышат. Айдоонун 

мындай өнөкөтү айдоочунун кайсы бир деңгээлде сабатсыз экендигин 

гана көрсөтөт. 

 Күйүүчү майды үнөмдөө ишинде жол кыймылын жакшы 

уюштуруу зор натыйжа берет. Өзүн актабаган ар түрдүү тыюу 

салуулар, светофордун туура эмес тандалып алынган иштөө режими, 

тигил же бул объектиге карата кыймылдын багытын көрсөтүүчү так 

маалыматтын жоктугу автомобилдин артык баш бош жүрүүсүнө, кээ 

бир жолдордо автомобилдердин тыгылышып көп жүрүүсүнө жана 

майдын көп чыгымдалышына алып келет. Жол кыймылын 

башкаруунун автоматташтырылган системасын колдонгондо 

транспорттук каражаттардын кайчы жолдун алдында туруп калышын 

20–40%га төмөндөтөт да, күйүүчү майдын чыгымдалышын 5–20%га 

азайтат. [6] 
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11. АВТОПОЕЗДДЕРДИ БАШКАРУУНУН  

ӨЗГӨЧӨЛҤКТӨРҤ 

Жеке автомобилди айдоонун бардык ыкмалары автопоезддерди 

башкарууга толук жарактуу, бирок анын салмагынын бир топ оордугу 

жана габариттеринин чоң болушуна байланыштуу өзгөчөлүктөрү да 

бар. Автопоезд автомобиль-тягачтан жана бир жарым чиркеме же бир 

же бир нече чиркемеден турат. Автопоезддин тормоздоо жолу жалгыз 

тягачка салыштырганда бир топ чоң болот. Жүргөндө чиркеме 

автомобиль-тягачтын кыймыл траекториясынан четтейт, бул болсо 

ашып өтүүдө жана жанаша өтүүдө, узак өрдө же эңкейиште жүрүп 

бара жатканда бир топ коркунуч туудурат. Ошондуктан, жеке 

автомобилге караганда автопоездди башкаруу бир топ кыйын. 

Жеке автомобилге караганда автопоезддин маневрдуулугу начар. 

Автопоезд бурулганда чиркеме бурулуунун борборун көздөй оошуп, 

автопоезддин кыймылындагы коридордун аралыгы чоңоѐт. 

Автопоезд шаардын көчөлөрүндө жүргөндө жана кесилиштеги 

бурулуштардын радиусу аз болгон учурда бул шарттын өзгөчө маа-

ниси бар. Мында чиркеме тротуарга чыгып кетип, жөө жүргөндөрдү 

мертинтиши, жарык түркүктөрүн же светофорду кулатып, жашыл 

бак-дарактарга зыян кылат. Ошондой эле автопоездди артка айдоо 

бир топ кыйын. 

Ошону менен бирге чиркемеге түртүү күчү таасир этип, ал четке 

кетүүгө умтулат. Айдоочу тягачтын башкаруучу дөңгөлөктөрүнүн 

абалын такай өзгөртүп турат, мындагы кичине эле жаңылыштык 

чиркегичти сыртка тартып кетет. Бир эле аракет жасоо менен артка 

чиркемени белгиленген жерге так жылдырып баруу үчүн чоң 

тажрыйба керек. 

Автопоезддерди бир сызыкта жайгашкандай кылып түз жерге 

токтотуу керек. Бурулуш жерде тормоздогондо чиркемени тартып 

кетип, алар бири бирине жабыша түшүп, андан кийин ала салып 

кетиши да мүмкүн, автомобиль тягачты жолдун сыртындагы арыкка 

сүрүп же чиркеме түзүлүштөрдү талкалап кетет. 

Жүрүп бара жатканда мезгил-мезгили менен (артты көрсөтүүчү 

күзгүдөн) чиркемедеги жүктүн бек таңылгандыгына көз салуу керек. 

Кыймыл режими өзүнөн өзү өзгөргөндө анын себебин аныктап 

билип, чара көрүү зарыл. Балким чиркеме жолдон чыгып кеткендир, 
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балким чиркеменин бир дөңгөлөгүнүн жели чыгып кеткендир, кээде 

чиркеме тягачтан бөлүнүп калган учуру да болот. [6] 

12. АЛДЫНКЫ КЫЙМЫЛГА КЕЛТИРГИЧТҤҤ  

АВТОМОБИЛДЕРДИ АЙДООНУН ӨЗГӨЧӨЛҤКТӨРҤ 

Алдынкы кыймылга келтиргичтүү автомобилдер классикалык 

компановкадагы автомобилдерден башкача жасалгандыгы менен гана 

эмес, жолдо өзгөчө тайгалак жолдо жүрүү, өзгөчөлүктөрү менен да 

айырмаланат. Ошондуктан башкачараак көнүмүштөр жана 

башкаруунун өзгөчө ыкмаларын билүү талап кылынат. Бул болсо 

алдынкы дөңгөлөктөргө тартуу күчүнүн түшүшү жана автомобилдин 

жалпы массасынын арбын салмагынын үлүшүнүн туура келишине 

байланыштуу болот. Айдоочу алдынкы кыймылга келтиргичтүү 

автомобилге отурардан мурун, анын жолдо жүрүүдөгү өзгөчөлүктөрү 

боюнча толук кабардар болушу керек. 

Түз жолдо жүрүүдөн баштайлы. Арткы кыймылга келтиргичтүү 

автомобилдин айдоочусу бул учурда, өзгөчө тайгак жолдо чоң 

ылдамдыкта жүргөндө же күүлөнгөн учурда арткы дөңгөлөктөр четке 

сыйгалана турганын билет. Бул жолдун өңгүл-дөңгүлүнөн жолдун 

жабуусунун ар түрдүүлүгүнөн же рулду шалкы кармагандан 

кокусунан пайда болуучу каптал күчтөрдүн таасир этишинен болот. 

Багыт алган туруктуулукту сактоо үчүн айдоочу рулду буруу менен 

тышка сурулуп жылмышууга жол бербей оңдойт, эгер бул аракеттер 

натыйжа бербесе, ылдамдыкты азайтуу керек. 

Алдынкы кыймылга келтиргичтүү автомобиль болсо, өзүн 

башкача алып жүрөт. Түз жүргөндө тайгалакта жолдон тышка чыгып 

кетүүнүн белгиси кенедей да сезилбейт. Ошондуктан аны түз атылган 

жебеге салыштырышат. Чындыгында автомобилдин алдынкы 

бөлүгүнүн оор болушу жана алдынкы дөңгөлөктө да, тартуу күчүнүн 

болушу айдоочуга ишенимдүүлүк жана кооптонбоо сезимин пайда 

кылат. Ал өтө тайгалак жолдо да, түз жүргөндө руль менен бурап 

жөндөбөй эле чоң ылдамдыкта жүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мунун 

натыйжасында айдоочунун кыраакылыгы басаңдай түшүшү мүмкүн. 

Ошондуктан ал өзүнүн субъективдүү сезимине таянбай, 

спидометрдин көрсөткүчү боюнча ылдамдыкты тандап алышы керек. 
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Алдынкы кыймылга келтиргичтүү автомобилдин түз тайгалак 

жолдо жүргөндөгү артыкчылыктары жөнүндө айтып отуруунун деле 

кажети жок, ал айкын көрүнөт жана башкарууда өзгөчө бир ыкманы 

колдонууну да талап кылбайг. Мына эми, түз жүрүү артта калып 

алдыда бурулуш кезикти дейли. Тажрыйбалуу айдоочу бул жерге 

жакындаганда алдын ала ылдамдыкты азайтып, күтүлбөгөн 

жагымсыз нерседен оолак болот. Бирок, автомобилдин 

мүмкүнчүлүгүнө ашыкча баа берип, чоң ылдамдыкта маневр жасаса, 

борбордон четтөөчү күч шинанын жолго бурчтук жармашуусунан 

ашып кетип, жолдон тайып кетүү башталат. Мындай учурда арткы 

кыймылга келтиргичтүү автомобиль айдаган айдоочу ылдамдыкты 

азайтып, рулду тайган жакты көздөй бурат. Ал эми алдынкы 

кыймылга келтиргичтүү автомобилдин айдоочусуна мындай кылууга 

жарабайт. «Газды» азайтканда таюу күчөйт да, рулдун оңдоочу 

кудурети жетишсиз болуп, автомобиль тегеренип  

кетет. 

Эмне болуп кетти? Иштин жагдайы мындай, алдынкы кыймылга 

келтиргичтүү автомобилдин айдоочусу чындыгында «газды» 

акырындатуу менен кыймылдаткыч аркылуу алдынкы дөңгөлөктөргө 

тормоздоо учурун пайда кылды. Ал эми арткы дөңгөлөктөр жолго 

жармашуусун жоготуп, каптал жакка кетип, таюуну күчөтүп, 

автомобилди тескери буруп да жибериши мүмкүн. Андан тышкары 

кыймылдаткыч менен тормоздолгондо «чокуп алуу» пайда болуп, 

арткы дөңгөлөктөрдү жүктөлүүдөн бошотот. Анын кайрадан жол 

менен тийишүүсүн калыбына келтирүү үчүн кошумча жүктөлүү керек 

эле. 

Айдоочу алдын ала эмне кылышы керек? Анткени коркунуч 

түзүлгөндө «газды» таштап салуу табигый иш эмеспи. Андай эмес! 

Алдынкы кыймылга келтиргичтүү автомобилдин айдоочусу муну 

эсине сакташы керек: рулду буруудан мурун бурулушка чейин 

ылдамдыкты акырындатуу үчүн «газды» азайтуу керек экендигин 

сакташы зарыл. 

Бирок, эгерде айдоочу ылдамдыкты туура эмес тандап алса, 

автомобиль бурулушта сыйгаланып, жолдон тая баштаса, эмне кылуу  

керек? Алдынкы кыймылга келтиргичтүү автомобилдин эң сонун, эң 

ишенимдүү (адегенде чын эле көндүм эмес) сыры жолдон таюуну 

болтурбоочу касиети болуп саналат. 
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Биринчиден, айдоочу арткы кыймылга келтиргичтүү 

автомобилдегидей эле рулду тая баштаган жакка буруу керек, бирок 

бул учурда «газды» такыр таштабоо керек. Мындан башка да ар 

түрдүү ыкмалар бар. Айдоочу «газды» демитип койсо алдынкы 

дөңгөлөктөр автомобилди тайып кетүүдөн куткарып чыгат. Бул 

учурда рулдун жөңгө салуучу иши да талап кылынбайт. Башкаруучу 

дөңгөлөктөр жөн эле кыймыл багыты боюнча бурулууга тийиш. 

Эгерде таюу бир топ эле орчундуу болсо руль менен жөнгө салуу 

жана күйүүчү майды көбөйтүүнү айкалыштырганда бир топ оңдоп 

кетет. 

Кандай гана таюу болбосун (анын бурчу кыймыл багытынан 

90°тан ашып кетсе да) алдынкы кыймылга келтиргичтүү 

автомобилди андан тартуу күчү менен алып чыгып кетүүгө болот. 

Мына ошентип алдынкы кыймылга келтиргичтүү автомобилге таюу 

эч коркунучсуз. 

Бирок, таюу башталганда айдоочу инстинкти боюнча «газды»  

басууга анча деле куштар болбойт. Ошондуктан алдынкы кыймылга  

келтиргичтүү автомобилдерди бурулуштан алып чыгуунун жаңы  

көнүмүш адаты күндөлүк иш-аракетте иштелип өнөкөткө айланышы 

керек. [6] 
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13. ЖОЛ КЫРСЫКТАРЫНЫН СЕБЕПТЕРИ 

Адам тиги же бул ишти аткарып жатканда анын организминде 

белгилүү бир учурда анын ишке жөндөмдүүлүгүн төмөндөтүүчү 

процесстер пайда болот. Иштелип бүткөн иштин таасиринен пайда 

болгон жана иштөө жөндөмдүүлүгүнүн деңгээлине таасир этүүчү 

мындай абалды чарчоо деп аташат. Субъективдүү түрдө чарчоо, алы 

кетүү сезими катары сезилет, анын физиологиялык маңызы 

организмдин ишти токтотуу же анын ургаалдуулугун азайтуу 

жөнүндө берген сигнализациясы болуп эсептелет. Чарчап-чаалыгуу – 

татаал жана көп кырдуу кубулуш. Айдоочу чарчаганда шашылыш 

аракеттерди жасоого даярдыгын жоготот, б. а. кыраакылыгы 

төмөндөйт, ал өз кезегинде жол кырсыгынын болуу мүмкүнчүлүгүн 

арттырат. 

Чарчоо жол-транспорттук кырсыктардын бир топ эле көп 

кездешүүчү себептеринин бири болуп саналат. Кээде жол кыймылын 

бузуу шалаакылыктан же тартипсиздиктен эмес, өтө чарчоонун 

натыйжасы да болот. Чарчоонун таасиринен көрүү функциялары, 

кыймыл реакциясы жана кыймылды координациялоо начарлайт, 

көңүл буруп, назар салуу төмөндөйт, ылдамдыкты сезүү жоголот, 

айдоочулардын көзүнүн уялышы күчөйт. Чарчаганда айдоочулардын 

шалпысы бошоп, көңүлү чөгөт, шалдырай баштайт, кош көңүлдүк 

пайда болот. Көңүл автомобилди башкарууга тиешеси жок нерселерге 

бурулат, жолдогу болуп жаткан кырдаалды иллюзиялык кабылдоо 

пайда болот, жоопкерчиликти сезүү мокой түшөт. Чарчоону жана 

басмырттыкты алдын алуунун негизги каражаттарынын бири 

айдоочунун эмгек жана эс алуусунун режимин туура уюштуруу 

болуп эсептелет. 

Жол-транспорттук кырсыктардын көбү, өзгөчө өтө оорлору, 

айдоочунун организмине ичкиликтин таасир этишинен болот, өтө мас 

болгондо автомобилди айдоого болбой тургандыгын далилдеп 

отуруунун кажети деле жок.  

Мындай караганда кичине эле ичкен ичкилик адамдын кылык-

жоругуна анча деле таасир этпейт го деп ойлойсуң, бирок 

чындыгында ал адамдын организмин олуттуу өзгөртүүгө дуушар 

кылат. Жүргүзүлгөн изилдөөлөр көрсөткөндөй алкоголь реакциянын 

орточо убактысын көбөйтөт, даана кабылдоону бир топ эле чектейт, 
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өзгөчө динамикалык көз болжоону начарлатат. Көңүл бурууну жана 

аны башка жакка бурууну кескин начарлатат. 

Алкоголдун таасиринен айдоочунун сындап ой жүгүртүүсү 

начарлагандыктан ал сактыгын жоготуп, коркунуч менен эсептешпей 

баатыр болуп алат, ошонун кесепетинен жолдо авариялык кырдаал 

пайда болот. 

75 г алкоголь ичкенде айдоочунун жооп кайтаруу убактысы 2–2,5 

эсе көбөйөт, ал эми 100 г да 2–4 эсеге, 140 г болгондо 3–5 эсе, 165 г 

дан ашып кеткенде 6–9 эсеге көбөйөт. [6] 
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14. АВТОМОБИЛДЕРДИ КҤЗҤНДӨ  ЖАНА ЖАЗЫНДА  

ПАЙДАЛАНУУ ТАРТИБИ 

Күз жана жаз мезгилдик автомобилдерди тейлөөгө байланыштуу 

болгон көп түйшүктөрдү алып келет. Бул убакта жол шарттары да 

татаалдаша түшөт. Жолдо эки коркунуч: туман жана суу пайда болот.  

Туман – бул суунун микроскоптук ирим түрүндөгү тамчылары, 

ал жарык нурларынын жана үн толкундарынын өтүшүнө тоскоолдук 

кылып далдалап турат. Анын эң коркунучтуулугу ал көрүү зонасын 

азайтып, жалган көрүүгө алып барат, адамдын мейкиндиктеги багыт 

алуусун олуттуу бузат. Ошону менен бирге кыймыл ылдамдыгы 

жөнүндөгү түшүнүгүн, башка автомобилдерге жана тоскоолдукка 

чейинки аралыкты буруп көрсөтөт. 

Туманга мүнөздүү болгон фаралардын жарыгынын чачырашы 

автомобилди өзүнүн турган жеринен ары жактагыдай кылып 

көрсөтөт. Аралыктан кеткен каталык, ал эми объект кыймылда 

болгондо анын кыймыл ылдамдыгын аныктоодогу ката айдоочуга 

коркунучту өз учурунда байкоого жолтоо түзөт. Анын акыры көбүнчө 

кайгылуу бүтүшү мүмкүн. 

Айдоочунун күзгү , жазгы жолдогу дагы бир душма ны  ̶  бул 

жолдогу суу болуп эсептелет. Суу шина менен жолдун ортосундагы 

жармашууну начарлатат. Ошону менен бирге алар тийишкен жердеги 

калган суу пленкасынан жана суу шынасы пайда болуудан 

туруктуулук да начарлайт. Кургак жолдо (1213-сүрөт А,) шина менен 

жол жабуусунун тийишүү тагы с чоңдугун калтырат. Суу жолдо бул 

бөлүк суу шынаасынын пайда болушунан (1213-Б сүрөт) d чоңдугуна 

кемийт. Кыймыл ылдамдыгы жана суунун көлөмү көбөйгөн сайын 

шина ошончолук жолдон көтөрүлүп калкый баштайт. Ылдамдык 

кризистик мааниге жеткенде жана жол жабуусунун ортосунда суу 

катмары (1213-сүрөт В) 
  

 

1213-сҥрөт. Шина менен жол жабуусунун тийишҥҥсҥ.  

А) кургак жолдо, Б) Суусу аз болгон жолдо, В) Суусу көп болгон жолдо 
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калганда автомобилдин жол менен болгон байланышы үзүлүп, ал 

башкаруусуз болуп калат. Бул кубулуш аквапланирование деп аталып 

өтө коркунучтуу болгондуктан, ага жол бербөө керек. Эгерде андай 

абал пайда болуп калса тезинен ылдамдыкты азайтуу керек. Бул 

учурда тормозду пайдаланууга болбойт, анткени мындай ыкма менен 

токтоткондо дөңгөлөктөр жерге тийгенде автомобилди тартып 

кетиши ыктымал. 

Аквопланированиеге ылдамдыктан шинанын быдырларынын 

тиби жана протектордун жешилүү даражасы, ошондой эле жолдун  

жабуусунун ар түрдүүлүгү да чоң таасир этет. Шинадагы оюктар түз, 

кенен, терең жана жакын жайгашса; жол менен шинанын 

ортосундагы байланыш зонасынан суу ошончолук тез агып кетип, 

ошону менен бирге жармашуу да жакшырат. Мисалы быдыры 

жешилип жылмакай шинанын протектору жешиле элек шинага 

салыштырганда суу шынаасы пайда болгондо көтөрүү күчү эки эсе 

жогору болот. Мына ошондуктан, Жол кыймыл эрежелери шиналары 

жешилип калган автомобилдерди пайдаланууга жол бербейт. 

Жаан жаңы жаап, чаң суу менен аралашып, тайгалак катмарды 

түзгөндө аквапланированиенин болушу өтө эле ыктымал. Жаан 

акырындык менен бул катмарды жууп кетип, жол адегендегиге 

караганда анча сыйгалак болбой калат. Ушундай учурларда да сак 

болуу керек. [6] 
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15. АЙДООЧУНУН ИШ-АРАКЕТИНИН  

ПСИХОЛОГИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ 

Айдоочу жайбаракат тынч же стресс абалында болушу ыктымал. 

Стресс (кооптонуу) айдоочунун кесиптик сапатын бир топ 

төмөндөтөт: реакциясы басаңдайт, аракет жасоо тактыгы жана 

логикалык ой туюм жөндөмдүүлүгү начарлайт, ал жолдо жүргөндө 

агрессивдүүлүккө өтөт, бул жыш кыймыл шартында өтө коркунучтуу. 

Татаал жана коркунучтуу кырдаалдарда шашып коркуп калбай, 

оор басырыктуулук кылып, тез жана чечкиндүү аракет жасоо 

эмоциялык туруктуулук менен аныкталат да, ал айдоочунун маанилүү 

сапаттарынын бири болуп саналат. 

Айдоочунун тескери эмоциялары коллективдеги дурус эмес 

жагдай же жаман мамиле, ишти туура эмес уюштуруу, 

администрациянын туура эмес иштери, үй-бүлөдөгү чыр-чатак, табы 

начарлоо сыяктуу нерселерге байланыштуу болот. 

Маалыматты кабыл алууну жана аны иштеп чыгууну камсыз 

кылуучу маанилүү функция болуп көңүл-коюу эсептелет. Айдоочу 

үчүн ынта коюп иштөөнүн мааниси канчалык экенине баа берүү эң 

кыйын. Статистиканын маалыматына караганда көңүл койбоо жол-

транспорттук кырсыктардын өтө көп кезиккен себептеринин бири 

болуп эсептелет. 

Ар бир учурда айдоочуну көптөгөн нерселер жана кубулуштар 

курчап турат, бирок ал түзүлгөн кырдаалда кыймыл коопсуздугуна 

таасирин тийгизүүчү нерсени гана кабыл алышы керек. 

Чарчап-чаалыкканда көңүлдү бөлүштүрүү жана башкага которуу 

начарлайт, кайтарым реакциясынын убагы көбөйөт, кабыл алуунун 

тактыгы төмөндөйт, жол шартын баамдоо начарлайт. Психикалык өтө 

күч келүү, оору, алкоголь айдоо учурунда көңүл коюу ишине олуттуу 

таасирин тийгизет. 

Талыкшып чарчоонун алгачкы белгиси – эстөө (зевота). Ал 

кычкылтек жетишпегендиктен мээ клеткаларынын тормоздолушу 

жөнүндө кабар берет. Мындайда чылым чегүүнү токтотуп (эгер 

айдоочу чылым чегип келаткан болсо), салонду желдетип алуу керек. 

Мындай абалда алдын алуучу чара катары бир нече жолу терең жана 

жай дем алып, демди тез чыгарууну сунуш кылууга болот. Моюн 

булчуңдарынын чыңалышы мээнин тамырларындагы кандын 

жүрүшүн тездетип, анын клеткаларына кычкылтектин керектүү саны 
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бара баштайт. Ошондой эле бир канча активдүү физикалык 

көнүгүүлөрдү жасоо да гипоксияны - кычкылтектин жетишсиздигин 

жеңүүгө жардам берет. 

Чарчоо күчөгөн учурунда уйку катуу келет. Мына ушул туруктуу 

уйку баскандык өтө коркунучтуу абалдын башкы симптому (белгиси) 

болуп эсептелет. Анын башталуу маалында кежиге булчуңдарынын 

тонусунун жоголушуна байланыштуу баштын титиреп капыстан 

шылкылдоосу пайда болот. 

Андан кийин көз ачык туруп эле уктап кеткен уйкунун эң 

коркунучтуу учуру пайда болот. Бул убакта киши катуу чоочуп 

ойгонот да, тамыры катуу сого баштайт. Мындай учурда айдоочу 

автомобилди түз кармай албай калат да, ал бир тыякка, бир бул жакка 

кетип кыйшаңдай баштайт. Эгерде айдоочу кыймылды токтотуп 

организмдин эс алуусуна мүмкүнчүлүк бербесе автомобиль айдап 

бара жатып уктап кетиши мүмкүн. 

Чарчоо жана уйкудан башка жол-транспорттук кырсыктардын 

дагы бир себеби парагипноз абалы же жасалма уйкучулдук болуп 

эсептелет. Мындай абалга айдоочу шаардан сырткары жолдордо 

жүргөндө такай бир калыптагы ылдамдык менен узак убакыт 

жүргөндө бактардын, зым карагайлардын, жолдогу белги 

сызыктардын кылкылдап таасир этишинен гипноздук уйку сыяктуу 

селдейген абалга туш кылат. Мындай абалда айдоочу көптөгөн 

километрди басып өтүшү мүмкүн. Бул убакта автомобилди 

контролдой алат, сырткы дүүлүктүргүчтөргө автоматтык түрдө жооп 

кайтарат, бирок анын жооп кайтаруу реакциясы кескин төмөндөп 

кетет. Мындай касиетке кыймылдап теңселип турган нерселер да ээ 

болушат.[6] 
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16. АЙДООЧУ БОЛУУ 

Келечектеги айдоочуларды алгач даярдоо иштери тосулган 

аянттарда жүргүзүлөт. Алгачкы көнүгүүлөр автомобиль аз каттаган 

тынч көчөлөрдө өткөрүлөт. Ал эми бир топ машыгып калганда 

окуучу инструктор менен бирге кыймыл бир топ жыш болгон 

магистралга чыгууга болот. Окуучу биринчи жолго чыкканда андан 

бир топ тажрыйбалуу болгон коллегаларынын колдоосу зарыл, 

түшүнө билүү, жакшы мамиле жасоо демейдеги адамдык сылыктык 

менен мамиле жасоонун мааниси зор. 

Келечектеги айдоочуларды тарбиялоо жөнөкөй иш эмес. Бул 

процесстин жыйынтыгы көбүнчө инструктордон жана окутуучудан, 

окуу жана тарбия иштеринин жолго коюлушунан болот. Ошондой эле 

окуу-чу айдоого көнүккөн учурда катарында үлгүлүү айдаган, 

тартипти сактаган айдоочу жүргөнүн көргөндө андан да зор ишеним 

пайда алат. Тажрыйбалуу айдоочу баарынан мурун жолдо жүрүүнүн 

маданияттуу үлгүсү. 

Кең жол, баарына тең жол дейт. Ал баарына бирдей. Бирок ага 

чыккан ар бир адам жана кандай гана транспорт каражаттын айдоочу 

болбосун Эрежени сактаганы оң. Бир минутага токтой калып, 

ойлонсок жолдо силерге ар түрдүү маркадагы түркүн автомобилдер 

гана эмес, ар түрдүү мүнөздөгү адамдар  кезигери анык. Өзүңөрчө 

кезиккен адамдардын баарына адеп сактап мамиле жасай 

аласыңарбы, жолдун негизги мыйзамын сөзсүз аткара аласыңарбы? – 

деген суроо койгула. Эгерде аны аткара албасаңар автомобилди 

өчүрүп койгонуңар дурус болмокчу. [6] 
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17. МЕХНИКАЛЫК КЫЙМЫЛ ӨТКӨРГҤЧТҤҤ  

ТРАНСПОРТ КАРАЖАТЫНЫН АЙДОО  

ТЕОРИЯСЫНЫН АЛГОРИТМДЕРИ 

(жаңыдан үйрөнүп баштаган айдоочулар үчүн) 

17.1. Автомототранспорт каражатын кыймылга даярдоо 

1. Сол кол менен эшикти ачып жана оң бут менен салонго кирип 

отургучка отурабыз. Эшикти жабабыз. (Айдоочу ар бир айдап 

баштоодон мурда транспорт каражатынын техникалык абалын 

текшерүүгө милдеттүү тышкы жарык шаймандары шайма-шай 

экендигин жана тазалыгын, дөңгөлөктөрдүн желин жана абалын, мам. 

номер тазалыгын, агрегаттардын суюктуктарынын бар болуусу жана 

анын деңгээлин.) 

2. Отургучту жөнгө салабыз, сол бут менен чиркештиргич 

педалын аягына чейин басканда, бут кичине бүгүлүш керек. Эгер 

андай болбосо, отургучтун астындагы жөндөөчү тутканы тартып 

керектүү аралыкка жылдырып алабыз. Андан соң колдорду астыга 

сунганда колдун билектери руль дөңгөлөктөрүнүн үстүнө тийиши 

керек. Эгер андай болбосо, отургучтун капталындагы тегерек 

жөндөөчү тутканы бурап же тартып, керектүү абалга коюп алабыз. 

Колдорду саат жебесинин үч жана тогуз абалында кармайбыз.  
 

 

 

1214-сҥрөт. 
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3. Андан кийин каптал күзгүлөрдү жөнгө салабыз. Сол  каптал 

күзгүдөн баштайбыз. Күзгүдө 80 пайыз жол жана 20 пайыз транспорт 

каражаттын арткы бөлүгү көрүнүп турушу керек. Ушуну оң каптал 

күзгүдөн да кайталайбыз.  
 

 
4. Коопсуздук курун тагынабыз жана жүргүнчүлөрдү 

коопсуздук курун тагынганын жана эшиктердин жабылганын 

текшеребиз.  
 

 
 

5. От алдырганда автомобиль жүрүп кетпеш үчүн, чиркештиргич 

педалын аягына чейин басып, кыймыл өткөргүч кутучанын рычагы 

нейтралдык өткөркүчтө экендигин текшеребиз.  
 

 
 

6. Эми жандыруу ачкычын экинчи абалдан үчүнчү абалга  бурап 

стартерду туташтырып иштетебиз. 

1215-сҥрөт. 

1216-сҥрөт. 

1217-сҥрөт. 
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17.2. Автомототранспорт каражатынын ордунан  

кыймылын баштоосу 

1. Жандыруу ачкычын бурап кыймылдаткычты от алдырабыз 

2. Кыймылды баштоо жөнүндө башка айдоочуларга эскертүү 

үчүн сол бурулуу көрсөткүчүн жандырабыз. 
 

 
3. Капталдагы сол күзгүнү карайбыз. Маневр коопсуз болушуна 

жана жол катышуучуларынын кыймылына тоскоолук жаратпашына 

ынанабыз.  

 
 

4. Андан соң чиркештиргич педалын аягына чейин басып, 

кыймыл өткөргүч кутучанын рычагын нейтралдык өткөргүчтөн 

биринчи өткөргүчкө которобуз. 

5. Токтотуп туруучу тормоз рычагынын учунда турган 

кнопкасын баскан боюнча 1–2 сантиметрге артка тартып туруп, 

ылдый басып токтоп туруу абалынан чыгарабыз. 

6. Чиркештиргичтин педалын акырындык менен автомобиль 

титиреп баштагыча 1–2 сантиметрден коѐ берүү керек. Белгилүү 

1218-сҥрөт. 

1218-сҥрөт. 
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убакытта чиркештирүүчү дискалар жакындашып, дөңгөлөктөрдө 

тартуу күчү пайда болот, чиркештиргич «жабыша» баштайт. Эң 

маанилүүсү ушул учурду сезе билип, чиркештиргич педалын  кое 

бербей кармап калуу керек. Эгер кармай албай, чиркештиргич 

педалын кое берсе, трансмиссия менен тез кошулуп кеткендигине 

байланыштуу кыймылдаткыч өчүп калат.  Эгер  бул учурда сиздин 

бутуңуз чиркештиргичтин педалынын абалын сезе албай, 

кыймылдаткыч кайра-кайра өчө берсе, анда бут кийимди чечип 

жыңайлак аракет кылып сезип көрүү керек. Бул ыкма чиркештиргич 

педалын кармап туруу учурундагы абалын тезирээк үйрөтөт. 
7. Качан гана автомобиль ордунан 1–2 метр жылгандан кийин 

чиркештиргич педалын толук кое беребиз. 

                                 

 
 

1219 сүрөт. Чиркештиргич педалынын иштөө моменти 

 
1. Чиркештиргич ажыратылган абал. Автомобиль токтоп 

турат. 
2. Жармашуу чекити. Автомобиль акырындан жылып баштап 

бара жатат 
3. Толук чиркештиргич кошулду. Автомобиль жүрүп бара 

жатат. 
4. Чиркештиргич педалы толук кое берилген. Автомобиль 

жүрүп бара жатат 
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17.3. Автомототранспорт каражатынын кыймылы  

1. Автомобиль биринчи өткөргүчтө жүрүп бара жатат. 
Кыймылдын ылдамдыгын жогорулатыш үчүн газ педалын басуу 
керек. Качан  тахометрде муунактуу валдын жыштыгы минутасында 
1000-2000 айлануу жазаса, чиркештиргич педалын аягына чейин 
басып, кыймыл өткөргүч кутучанын рычагын биринчи өткөргүчтөн 
экинчи өткөргүчкө салабыз. 

2. Которуу мезгилинде жагымсыз жулкунуу же 
кыймылдаткычка жүк болтурбоо үчүн чиркештиргич педалын 
акырындан 2–3 сантиметрден кое беребиз. Ошол эле мезгилде болжол 
менен 1,5–2,5 сантиметр газ педалын басабыз. 

3. Шаардагы шарттарда эң жакшы вариант бул үчүнчү өткөргүч 
менен жүрүү. Бул үчүн газ педалын басып, качан тахометр 
минутасына 2000–2600 айланууну көрсөтсө, чиркештиргич педалын 
аягына чейин басып, кыймыл өткөргүч кутучанын рычагын экинчи 
өткөргүчтөн үчүнчү өткөргүчкө салабыз. (Эмне үчүн Сиз ылдыйкы 
өткөргүчтөн жогорку өткөргүчкө которушуңуз керек? Бул жагдайда 
экинчи өткөргүч кыймылдаткычтын мындай чоң айлануу жыштыкка 
эсептелген эмес. Башкача айтканда трансмиссия кыймылдаткычтын 
айлануу жыштыгы аркасынан үлгүрүп жетишпей жатат. Мында 
кыймылдаткычтын кыйналып чыгарган үнүнөн  билсе болот. 
Кыймылдаткычка жеңил болушу  үчүн педал газынан бутту алуу же 
кийинки жогорку өткөргүчкө салуу керек) 

4. Автомобилдин ылдамдыгын андан ары жогорулатууга 
ылайыктуу жол шарттары болсо, педаль газын басабыз. Качан 
тахометр минутасына 2800–3200 айлануу жазаса, чиркештиргич 
педалын аягына чейин басып, кыймыл өткөргүч кутучанын рычагын 
үчүнчү өткөргүчтөн төртүнчү өткөргүчкө салабыз. 

 

 

 

 

 



726 

 

17.4. Автомототранспорт каражатын тормоздоо 

Сиз 40–50 км/с ылдамдык менен ҥчҥнчҥ өткөргҥчтө бара 

жатасыз. Алдыда жөө адам өткөөлҥндө адамдардын, токтоочу 

жайдан чыгып жаткан транспорт каражаттардын, ар кандай 

тоскоолуктарды айланып өтҥҥдө жана башка учурларда 

тормоздоого аргасыз болгон учурларда. 

 

1. Сол бут менен чиркештиргич педалын аягына чейин басып, оң 

бут менен тормоз педалын акырындан басабыз. (Тормоздоонун 

үзгүлтүктүү жана тепкичтүү ыкмаларынын жардамы менен эрте 

токтотууга болот,ал эми кышкы жол тайгак шарттарда 

чиркештиригичти ажыратпай туруп, дал ушундай гана ыкмалар 

менен токтотуу керек жана автомобиль токтогондо гана 

чиркештиргич педалын аягына чейин басабыз).Кыймыл өткөргүч 

кутучанын рычагын үчүнчү өткөргүчтөн нейтралдык өткөргүчкө 

салабыз. 

2. Эгер автомобилдин кыймылы улантууга тоскоолдук жок жана 

сиздин автомобилиңиздин ылдамдыгы чуркап бара жаткан кишинин 

ылдамдыгындай болсо, анда нейтралдык өткөргүчтөн үчүнчү 

өткөргүчкө салабыз. 

3. Эгер автомобилдин кыймылы улантууга тоскоолдук жок жана 

сиздин автомобилиңиздин ылдамдыгы жөө басып бара жаткан 

кишинин ылдамдыгындай болсо, анда нейтралдык өткөргүчтөн 

экинчи өткөргүчкө салабыз. 

4. Эгер автомобилдин кыймылы улантууга тоскоолдук жок жана 

сиздин автомобилиңиз токтоп калса, анда нейтралдык өткөргүчтөн 

биринчи өткөргүчкө салабыз. 
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17.5. Кесилиштерден өтҥҥ (жөнгө салынган, жөнгө салынбаган) 

17.5.1. Сиз ортоңку тилкедесиз жана 40–50 км/с ылдамдык 

менен ҥчҥнчҥ өткөргҥчтө бара жатасыз. Кесилиштен солго 

бурулуу  

керек. 

 

1. Сол бурулуу көрсөткүчүн жандырабыз. Газ педалынан бутту 

алып, сол каптал күзгүнү карайбыз. Эгер транспорт каражаты бар 

болсо, өткөрөбүз  жана маневр коопсуз болушуна ынанган соң сол 

тилкеге өтөбүз. 

 
 

2. Эгер кесилишке чейин алыс болсо, бурулуу көрсөткүчүн 

башка катышуучуларды адаштырбаш үчүн  өчүрүү керек. Болжол 

менен 10–20 м кесилишке жакындап калганда сол бурулуу 

көрсөткүчүн жандырабыз. 

3. Жашыл сигнал күйүп өчүп  баштады  жана тыюу салган 

светофордун кызыл сигналы жанды. Чиркечтиргич педалын аягына 

чейин тээп, стоп сызыкка же астыдагы транспорт каражатына жетпей  

0,5–1,5 м аралыкты сактап токтош үчүн тормоз педалын акырындан 

басып токтотобуз. (Тормоздоонун үзгүлтүктүү жана тепкичтүү 

ыкмаларынын жардамы менен эрте токтотууга болот,ал эми кышкы 

жол тайгак шарттарда чиркештиригичти ажыратпай туруп, дал 

ушундай гана ыкмалар менен токтотуу керек жана автомобиль 

токтогондо гана чиркештиргич педалын аягына чейин басабыз). Бул 

учурда кыймыл өткөргүч кутучанын рычагын нейтралдык өткөргүчкө 

1220-сҥрөт. 
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которуу керек. Мындай да чиркештиргич педалын кое берип, сол 

буттун булчуңдарын эс алдырууга болот.  

4. Светофор совет үлгүсүндө болсун. Бул учурда туурасынан 

кеткен тараптагы светофордун сигналын колдонсо болот.  Качан 

туурасынан кеткен тараптагы светофордун сигналы күйүп-өчүп же 

бараткан багыттагы артка санаган заманбап светофордо, кызыл 

сигналынын бүтүшүнө 3–5 секунда  калганда, кыймылга даярдануу 

керек. Себеби, сиз тарапта светофордун уруксат жашыл сигналы 

күйөт.   

5. Чиркештиргич педалын аягына чейин басып кыймыл өткөргүч 

кутучанын рычагын нейтралдык өткөргүчтөн биринчи өткөргүчкө 

салабыз. 
6. Чиркештиргич педалын акырындап кое бере баштайбыз. 

Автомобиль жүрүп баштайт. Бул убакта утурлаш тараптагы 
автомобилдерге да уруксат жашыл сигналы күйгөн болот. Түз жана 
оңго кеткен утурлаш тараптан жүргөн автомобилдерди өткөрүп, 
кесилиштин ортосуна, башкача айтканда, кесилиштин борбор чекити 
автомобилдин оң тарабында калгандай кылып  жана руль дөңгөлөгүн 
180–240 градуска солго буруп токтотобуз. Чиркештиргич педалын 
аягына чейин басканда автомобиль токтошу керек, эгер токтобосо 
тормоз менен жардам беребиз. 

7. Маневрды бүтүрүү үчүн коопсуз мезгилин күтөбүз. Бул жерде 
негизгиси шашпаш керек.Өзгөчө утурлаш тараптагы солго бурулган 
автомобиль габариттеринен улам сокур зона болгондугуна 
байланыштуу  кесилиште көрүүнү чектейт. Мында түз жүргөн 
транспорт каражаттар токтоп калышкан же алар жоктой көрүнөт.  

8. Утурлаш тараптан түз жана оңго жүрүп жаткан транспорт 
каражаттар токтошту . Эми маневрду аяктоого болот. 

9. Автомобилдин кыймылын баштоо сыяктуу чиркештиргич 
педалын акырындан кое беребиз. Маневрду эртерээк аяктоо үчүн  газ 
педалын басып кыймылдаткычтын айлануу жыштыгын көбөйтөбүз. 

10. Солго бурулуусун аяктоодо жөө адам өткөөлүндө өтүүсүн 
аяктап бүтө электер болсо, анда аларды кое берүү керек. 
Чиркештиргич педалын аягына чейин басып, автомобилди 
токтотобуз. Эгер автомобилдин инерциясы кыймылын улантууга 
аргасыз кылса, тормоз педалы менен жардам беребиз.  
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11. Жөө адамдарды өткөрдүк эми чиркештиргичти кое берүүгө 
болот. Руль дөңгөлөктү  кое беребиз, автомобилдин салмагы менен  
руль өзүнүн баштапкы түз абалына келиши керек.  

12. Кыймылды андан ары улантуусуна жараша тиешелүү кыймыл 
тилкесин ээлейбиз. 

 
17.5.2. Сиз ортоңку тилкедесиз жана 40–50 км/с ылдамдык 

менен ҥчҥнчҥ өткөргҥчтө бара жатасыз. Кесилиштен  оңго 

бурулуу керек. 
1. Оң бурулуу көрсөткүчүн жандырабыз. Газ педалынан бутту 

алабыз, оң каптал күзгүнү карайбыз, эгер транспорт каражаттар бар 
болсо, өткөрөбүз  жана маневр коопсуз болушуна ынанган соң сол 
тилкеге өтөбүз. 

2. Эгер кесилишке чейин көп бар болсо, бурулуу көрсөткүчүн 

өчүрүү керек. Болжол менен кесилишке 10-20м калганда сол бурулуу 

көрсөткүчүн жандырабыз. 

 
 

3. Жашыл сигнал күйүп-өчүп  баштады  жана тыюу салган 

светофордун кызыл сигналы жанды. Чиркечтиргич педалын аягына 

чейин тээп,  стоп сызыкка же астыдагы транспорт каражатына  

жетпей 0,5-1,5 м аралыкты сактап токтош үчүн тормоз педалын 

акырындан басып токтойбуз. (Тормоздоонун үзгүлтүктүү жана 

тепкичтүү ыкмаларынын жардамы менен эрте токтотууга болот,ал 

эми кышкы жол тайгак шарттарда чиркештиригичти ажыратпай 

туруп, дал ушундай гана ыкмалар менен токтотуу керек жана 

автомобиль токтогондо гана чиркештиргич педалын аягына чейин 

басабыз). Бул учурда кыймыл өткөргүч кутучанын рычагын 

1221-сҥрөт. 
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нейтралдык өткөргүчкө которобуз. Мында чиркештиргич педалын 

кое берип, сол буттун булчуңдарын эс алдырууга болот. 

4. Светофор совет үлгүсүндө болсун. Бул учурда туурасынан 

кеткен тараптагы светофордун сигналын колдонсо болот.  Качан 

туурасынан кеткен тараптагы светофордун сигналы күйүп-өчүп же 

бараткан багыттагы артка санаган заманбап светофордо, кызыл 

сигналынын бүтүшүнө 3–5 секунда  калганда, кыймылга даярдануу 

керек. Себеби, сиз тарапта светофордун уруксат жашыл сигналы 

күйөт.   

5. Чиркештиргич педалын аягына чейин басып, кыймыл 

өткөргүч кутучанын рычагын нейтралдык өткөргүчтөн биринчи 

өткөргүчкө  

салабыз. 

6. Чиркештиргич педалын акырындап кое бере баштайбыз. 

Автомобиль кыймылын баштайт. Руль дөңгөлөгүн 180–240 градуска 

оңго буруп, ушул абалда кармап турабыз. Маневрду эртерээк аяктоо 

үчүн  газ педалын басып кыймылдаткычтын айлануу жыштыгын 

көбөй- 

төбүз.   

7. Оңго бурулуусун аяктоодо жөө адам өткөөлүндө жөө адамдар 

аяктай элек болсо, анда аларды кое берүү керек. Чиркештиргич 

педалын аягына чейин тепсек, автомобиль токтошу керек. Эгер 

автомобил- 

дин инерциясы кыймылын улантууга аргасыз кылса, тормоз педалы 

менен жардам беребиз.  

8. Жөө адамдарды өткөрдүк эми чиркештиргичти кое берүүгө 

болот. Руль дөңгөлөктү  кое беребиз автомобилдин салмагы менен  

руль өзүнүн баштапкы түз абалына келиши керек.  

9. Кыймылды андан ары улантуусуна жараша тиешелүү кыймыл 

тилкесин ээлейбиз. 
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17.6. Автомототранспорт каражатынын артка  

кайрылып бурулуусу 

Сиз ортоңку тилкедесиз жана 40–50 км/с ылдамдык менен 

ҥчҥнчҥ өткөргҥчтө бара жатасыз. Кесилиштен  артка кайрылып 

бурулуу керек. 

1. Сол бурулуу көрсөткүчүн жандырабыз. Газ педалынан бутту 

алабыз. Сол каптал күзгүнү карайбыз. Эгер транспорт каражаттары 

бар болсо өткөрөбүз  жана маневр коопсуз болушуна ынанган соң, 

сол тилкеге өтөбүз. 

2. Эгер кесилишке чейин алыс болсо, бурулуу көрсөткүчүн 

өчүрүү керек. Болжол менен 10–20 м кесилишке калганда сол 

бурулуу көрсөткүчүн жандырабыз. 

3. Жашыл сигнал күйүп-өчүп  баштады  жана тыюу салган 

светофордун кызыл сигналы жанды. Чиркечтиргич педалын аягына 

чейин тээп, стоп сызыкка же астыдагы транспорт каражатына  жетпей 

0,5–1,5 м аралыкты сактап токтош үчүн тормоз педалын акырындан 

басып токтойбуз. (Тормоздоонун үзгүлтүктүү жана тепкичтүү 

ыкмаларынын жардамы менен эрте токтотууга болот,ал эми кышкы 

жол тайгак шарттарда чиркештиригичти ажыратпай туруп, дал 

ушундай гана ыкмалар менен токтотуу керек жана автомобиль 

токтогондо гана чиркештиргич педалын аягына чейин басабыз). Бул 

учурда кыймыл өткөргүч кутучанын рычагын нейтралдык өткөргүчкө 

которобуз. Мында чиркештиргич педалын кое берип, сол буттун 

булчуңдарын эс алдырууга болот. 

4. Светофор совет үлгүсүндө болсун. Бул учурда туурасынан 

кеткен тараптагы светофордун сигналын колдонсо болот.  Качан 

туурасынан кеткен тараптагы светофордун сигналы күйүп-өчүп же 

бараткан багыттагы артка санап бөлгөн заманбап светофордо, кызыл 

сигналынын бүтүшүнө 3–5 секунда  калганда, кыймылга даярдануу 

керек. Себеби, сиз тарапта светофордун уруксат жашыл сигналы 

күйөт.   

5. Чиркештиргич педалын аягына чейин басып, кыймыл 

өткөргүч кутучанын рычагын нейтралдык өткөргүчтөн биринчи 

өткөргүчкө салабыз. 

6. Чиркештиргич педалын акырындап кое берип, автомобиль 

кыймылын баштайбыз. Бул убакта утурлаш тараптагы 

автомобилдерге да уруксат жашыл сигналы күйгөн болот. Түз жана 
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оңго кеткен утурлаш тараптан жүргөн автомобилдерди өткөрүп, 

кесилиштин ортосуна, башкача айтканда, кесилиштин борбор чекити 

автомобилдин оң тарабында калгандай кылып  жана руль дөңгөлөгүн 

360–540 градуска солго буруп токтотобуз. Чиркештиргич педалын 

аягына чейин басканда автомобиль токтошу керек. Эгер токтобосо 

тормоз менен жардам беребиз. 

7. Маневрду бүтүрүү үчүн коопсуз мезгилин күтөбүз. Бул жерде 

негизгиси шашпаш керек. Өзгөчө утурлаш тараптагы солго бурулган 

автомобиль габариттеринен улам сокур зона болгондугуна 

байланыштуу,  кесилиште көрүүнү чектейт. Мында түз жүргөн 

транспорт каражаттар токтоп калышкан  же алар жоктой көрүнөт.  

8. Утурлаш тараптан түз жана оңго жүрүп жаткан транспорт  

каражаттар токтошту . Эми маневрду аяктоого болот. 

9. Автомобилдин кыймылын баштоо сыяктуу чиркештиргич  

педалын акырындан кое беребиз. Маневрду эртерээк аяктоо үчүн  газ 

педалын басып, кыймылдаткычтын айлануу жыштыгын көбөйтөбүз. 

10. Артка кайрылып бурулуусун аяктоодо жөө адам өткөөлүндө 

жаңы өтүп баштаган болсо, анда аларды кое берүү керек. 

Чиркештиргич педалын аягына чейин тепсек, автомобиль токтошу 

керек. Эгер автомобилдин инерциясы кыймылын улантууга аргасыз 

кылса, тормоз педалы менен жардам беребиз.  

11. Жөө адамдарды өткөрдүк, эми чиркештиргичти кое берүүгө 

болот. Руль дөңгөлөктү  кое беребиз, автомобилдин салмагы менен  

руль өзүнүн баштапкы түз абалына келиши керек. Келбесе колубуз 

менен жардам  беребиз 

12. Кыймылды андан ары улантуусуна жараша тиешелүү кыймыл 

тилкесин ээлейбиз. 
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17.7. Автомототранспорт каражатын токтотуу  

жана токтотуп туруу 

1. Токтотууга жана токтотуп турууга тыюу салбаган жерди 
тандайбыз. 

2. Жолдогу жүрүүчү бөлүгүнүн оң же сол тарабына токтотууну 
кааласаңар тиешелүү тараптагы бурулуу көрсөткүчүн жандырабыз.  

3. Газ педалынан бутту алабыз. 
4. Чиркештиргич педалын аягына чейин басып, кыймыл 

өткөргүч кутучанын рычагын үчүнчү өткөргүчтөн экинчи өткөргүчкө 
салабыз. 

5. Чиркештиргич педалын акырын кое берип, токтоо үчүн 
ылайыктуу жерди жай ылдамдыкта издейбиз. 

6. Параллель кылып жүрүүчү бөлүктүн оң четине кантип 
токтошу керек экендигин тандагандан кийин, чиркештиргич педалын 
аягына чейин басып, руль дөңгөлөгүн оңго болжол менен 120-180 
градуска бурабыз. Качан оң жактагы бардюр айдоочунун көз 
талаасында көрүнбөй калганда, тезинен руль дөңгөлөгүн тескери 
багытка 120-180 градуска буруу керек. 

7. Чиркештиргич педалын аягына чейин басып ажыратсак, 
автомобилдин инерциясынын жардамы менен жетиштүү көздөгөн 
жерге чейин жетип токтоого болот. Ал эми инерциясын тормоз 
педалынын жардамы менен акырын басып токтотобуз. Автомобиль 
токтоду. 

8. Кыймыл өткөргүч кутучанын рычагын экинчи өткөргүчтөн 
нейтралдык өткөргүчкө салабыз. Басып турган чиркештиргич 
педалын кое беребиз. 

9. Токтоп туруу рычагын өзүбүздү көздөй тартып, тормоз 
педалынан бутту алабыз.  

10. Жандыруу ачкычын бурап, кыймылдаткычты өчүрүп, 
ачкычты сууруп алабыз. Эки жакты карап, коопсуз экендигине 
ынанган соң, автомобилдин эшигин ачып чыгабыз. 
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17.8. Автомототранспорт каражатынын артка  

айдап маневрлөө 

1. Артка айдоо коопсуз болушу үчүн жол катышуучулардан 
(жөө адам, жүргүнчү) жардам суроо туура болот. 

2. Эгер эч ким жок болсо, авариялык сигналын жандырабыз 

3. Токтоп туруу тормозун түшүрөбүз (рычагдын учунда 

жайгашкан кнопканы баскан боюнча, 1–2 см артка тартып токтоп 

туруу тормозунун  рычагын ылдый түшүрөбүз). Чиркештиргич 

педалын аягына чейин басып, кыймыл өткөргүч кутучанын рычагын 

нейтралдык өткөргүчтөн артка жүрүү өткөргүчкө «R» ге салабыз. 

4. Тулку бойду оң тарапка буруп артты карайбыз. Жолдун башка 

катышуучуларына  күтүүсүздөн болбошу жана сиздин 

автомобилиңизди убагында көрүш үчүн акырындан чыгуу керек. 

Токтоп туруучу жайдан тез чыгуу коркунучтуу, себеби башка жол 

катышуучулары өз убагында токтоп калууга жетишпей калышы 

мүмкүн 

5. Чиркештиргич педалын акырындан кое беребиз, автомобиль 

кыймылын акырындан токтоп туруучу жайдан чыга баштайт. Эгер 

жакындап келе жаткан транспорт каражатты көрсөңөр, чиркештиргич 

педалын аягына чейин тепсеңер автомобиль токтойт. Эгер башка 

автомобиль үн сигналын берсе да, чиркештиргич педалын аягына 

чейин тээп автомобилди токтотосуңар. 

6. Качан оң жактагы турган автомобилдин арткы бамперине 

артка жүрүп жаткан автомобилдин так ортосуна туш келгенде, 

чиркештиргич педалын аягына чейин тээп, руль дөңгөлөгүн 240-360 

градуска бурабыз. Руль дөнгөлөгүн ушундай абалда кармап, басып 

турган чиркештиргич педалын акырындан кое бере баштайбыз. Бул 

жерде башка катышуучулар сизди көрүшөт. Бирок баари бир сак 

болуш керек. Маневрду аяктап жолго чыгып алыш үчүн, башка 

айдооочулар токтоп  бериши мүмкүн. 

7. Токтоочу жайдан качан чыккандан кийин чиркештиргич 

педалын аягына чейин басып, кыймыл өткөргүч кутучанын рычагын 

артка жүрүү өткөргүч «R»  абалынан биринчи өткөргүчкө салабыз. 

Басып турган чиркештиргич педалын кое берип, кыймылды астыга 

баштайбыз. 

8. Авариялык сигналын өчүрөбүз.  
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17.9. Автомототранспорт каражатын эки транспорт  

каражаттарынын ортосуна узунунан токтотуп коюу 

1. Оңго бурулуу көрсөткүчүн жандырабыз. Газ педалынан бутту 

алабыз. Чиркештиргич педалын аягына чейин басып, кыймыл 

өткөргүч кутучанын рычагын үчүнчү өткөргүчтөн экинчи өткөргүчкө 

салабыз. Себеби, жай ылдамдыкта токтоочу жайда бош орун издеш 

үчүн. Чиркештиргич педалын акырын кое беребиз. Автомобиль жай 

жүрүп бара жатат. 

2. Эки автомобилдердин ортосуна автомобилдин узундугу бата 

тургандай же бош ылайыктуу жерди издейбиз. Таптык, эми транспорт 

каражатын каптал жагынан токтотууну  баштасак болот.  
 

 
 

3. Каптал интервалды 0,4-0,7 м аралыкты сактап, чиркештиргич 

педалын аягына чейин басып, автомобилге параллель токтойбуз. 

Кыймыл өткөргүч кутучанын рычагын экинчи өткөргүчтөн 

нейтралдык өткөргүчкө салабыз.  

4. Авариялык сигналын жандырып, кыймыл өткөргүч кутучанын 

рычагын нейтралдык өткөргүчтөн артка жүрүү өткөргүчкө «R»  ге 

салабыз. 

5. Тулку бойду оң тарапка буруп артты карайбыз. Акырындан 

чиркештиргич педалын кое беребиз. Качан автомобилдин арткы 

октогу дөңгөлөктөрүнө токтоп турган транспорт каражатынын арткы 

бамперине дал келгенде. 

1222-сҥрөт. 
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6. Чиркештиргич педалын аягына чейин басып, руль дөңгөлөгүн 

оңго 540 градуска бурабыз.  
 

 
 

7. Сол каптал күзгүнү карап, чиркештиргич педалын акырындан 

кое бере баштайбыз. Бул жерде сол каптал күзгүсүнүн жардамы 

менен артагы токтоп турган  транспорт каражатынын астыңкы сол 

бамперин табуу керек.  
 

 
 

8. Тапкан соң, чиркештиргич педалын аягына чейин басып, руль 

дөңгөлөгүн артка бурап түздөйбүз. Андан соң чиркештиргич педалын 

акырындан кое берип, акырын шашпай артка жүрөбүз. 

9. Автомобилиңиздин астынкы оң бурчун карайбыз. Качан 

астыдагы токтоп турган автомобилдин арткы сол бурчу менен дал 

келегенде, чиркештиргич педалын аягына  чейин басып, руль 

дөңгөлөгүн 540 градуска солго бурабыз.  
 

1223-сҥрөт. 

1224-сҥрөт. 
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10. Чиркештиргич педалын акырындан кое беребиз. Сиз эки 

автомобилдин ортосуна киргенден кийин чиркештиргич педалын 

аягына чейин басып,  кыймыл өткөргүч кутучанын рычагын артка 

жүрүү өткөргүч  «R»  абалынан нейтралдык өткөргүчкө салабыз. 

11. Токтоп туруу тормозунун рычагын өзүбүзгө тартабыз. 

Жандыруу ачкычын бурап кыймылдаткычты өчүрүп, ачкычты суруп 

алабыз. Эки жакты карап, коопсуз экендигине ынанган соң, 

автомобилдин эшигин ачып чыгабыз.  

17.10. Эстакадага чыгуу жана тҥшҥҥ 

17.10.1.Сиз ортоңку тилкедесиз жана 40–50 км/с ылдамдык 

менен ҥчҥнчҥ өткөргҥчтө бара жатасыз. Астыда жол кесилиш 

кичине өрҥ. Сиз кыймылды тҥз улантышыңыз керек. 

 

1. Жашыл сигнал күйүп-өчүп  баштады  жана тыюу салган 

светофордун кызыл сигналы жанды. Чиркечтиргич педалын аягына 

чейин тээп,  стоп сызыкка же астыдагы транспорт каражатына  1,5–2 

м, башкача айтканда уруксат берилген 30 сантиметр автомобилдин 

артка жылуусун эске алып, коопсуз аралыкты сактоо менен тормоз 

педалын акырындан басып токтойбуз. Бул учурда кыймыл өткөргүч 

кутучанын рычагын үчүнчү өткөргүчтөн дароо биринчи өткөргүчкө 

которобуз.  

2. Тормоз педалынан бутубузду албайбыз. 

1225-сҥрөт. 
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3. Светофор совет үлгүсүндө болсун. Бул учурда туурасынан 

кеткен тараптагы светофордун сигналын колдонсо болот.  Качан 

туурасынан кеткен тараптагы светофордун сигналы күйүп-өчүп же 

бараткан багыттагы, артка санаган заманбап светофордо, кызыл 

сигналынын бүтүшүнө 3–5 секунд  калганда, кыймылга даярдануу 

керек. Себеби, сиз тарапта светофордун уруксат жашыл сигналы 

күйөт. 

4. Акырындан чиркештиргич педалын автомобиль титиреп, 

башкача айтканда кыймылдаткычтан келген айлануу моменти 

чиркештиргич аркылуу жетектөөчү дөңгөлөктөргө өтүп баштаганга 

чейин кое бере баштайбыз. Бул мезгилде тормоз педалын басып 

турган оң бутту акырындан кое берип, кыймылдаткыч кичине өрү 

жолдо жүрүп баштаганда өчүп калбашы үчүн, газ педалын  2–3 

сантимерге басып, тахометрдеги айлануу жыштыгын 1000–2000 ге 

көбөйтөбүз. 

5. Айлануу жыштыгын көбөйткөн соң сол бут менен 

чиркештиргич педалын акырындан кое беребиз. Автомобиль кичине 

өрүү жолдо  сөзсүз өчпөй жүрөт. 

 

17.10.2.  12% жана 16%дуу өрҥ жолдордо токтотуу 

 

1. Астыда автомобиль токтоп калды 

2. Чиркечтиргич педалын аягына чейин тээп,  стоп сызыкка же 

астыдагы транспорт каражатына 1,5–2 м жетпей, башкача айтканда 

өрүү жолдо уруксат берилген 30 сантиметр автомобилдин артка 

жылуусун эске алып, коопсуз аралыкты сактоо менен тормоз педалын 

акырындан басып токтойбуз. Бул учурда кыймыл өткөргүч 

кутучанын рычагын экинчи өткөргүчтөн нейтралдык өткөргүчкө 

которобуз.  

3. Токтоп туруу рычагын өзүбүзгө тартабыз. Оң бутту тормоз  

педалынан алабыз.  

4. Астыда автомобиль кыймылын улантты. Өзүбүз кыймылды 

башташыбыз керек. 

5. Чиркештиргич педалын аягына чейин басып, кыймыл 

өткөргүч кутучанын рычагын нейтралдык өткөргүчтөн биринчи 

өткөргүчкө  

салабыз. 
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6. Акырындан чиркештиргич педалын автомобиль титиреп 

башкача айтканда кыймылдаткычтан келген айлануу моменти 

чиркештиргич аркылуу жетектөөчү дөңгөлөктөргө өтүп баштаганга 

чейин кое бере баштайбыз. Бул мезгилде кыймылдаткыч өрүү жолдон 

жүрүп баштаганда өчүп калбашы үчүн газ педалын 2–3 сантимерге 

басып, тахометрдеги айлануу жыштыгын 1800–2500 кө көбөйтөбүз.  

7. Айлануу жыштыгын көбөйттүк, эми чиркештиргичти 

акырындан улантып кое берсе болот. Автомобиль  өрүүдө  сөзсүз 

өчпөйт. 

8. Эгер чиркештиргич педалын кое берүүдө автомобилдин 

астынкы бөлүгү жерге умтулуп жүткүнүп жабыша баштаса, тартылып 

турган токтоп туруу рычагын  ылдый түшүрүүгө болот. (рычагдын 

учунда жайгашкан кнопкасын баскан боюнча, 1–2 см артка тартып 

токтоп туруу тормозунун  рычагын ылдый түшүрөбүз). Газ жана 

тормоз педалдары менен жакшы колдонсоңор уруксат берилген 30 

сантиметр автомобилдин артка жылышы болбойт. 

9. Кыймылдаткыч өчпөй ордунан жылып баштайсыз. 

 

Эскертүү. Ар бир транспорт каражатында  чиркештиргич 

педалынын жармашуу чекити  ар кандай болушу мүмкүн. Бир 

автомобилден башка автомобилге отурганда дайыма габариттерин 

жана башка техникалык өзөчөлүктөрүн эске алуу керек.  

 

 
Текшерҥҥ ҥчҥн суроолор: 
 

1. Башкаруу органдарын пайдалануунун эрежелери жана ыкмалары 

айтып бергиле?  

2. Транспорт каражатына таасир этүүчү күчтөрдү санап бергиле?  

3. Эмне үчүн калктуу эмес конуштун коркунучтуу бурулушка жакындап 

калаганда ылдамдыкты жайлатуу керек?  

4. Жол кырсыктарынын себептерин талдап айтып бергиле?  

5. Айдоо жөндөмдөрүн өркүндөтүү үчүн эмне кылуу керек?  

6. Жол коопсуздукту сактоодо тормоз системасынын жардамынын 

деңгээли канчалык?  

7. Айдоочу кандай сапаттарга ээ болушу керек?  
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БИЛИМДИ ТЕКШЕРҤҤ ҤЧҤН ТЕСТ: 

1. Суу тосмодон өткөндөн кийин тормоздун 

эффективдҥҥлҥгҥн тез калыбына келтирҥҥ ҥчҥн айдоочу эмне 

кылуусу шарт: 
 

 
1. Тормоз калодкалары кургагыча токтоп жана күтүп туруу керек. 

2. Кыймылды жай ылдамдыкта улантуу керек. 

3. Кыймылды улантып жана бир нече тормоз педалын жеңил 

тебүү менен тормоз калодкаларын кургатуу керек. 
 

2. Автомобиль капыстан токтош ҥчҥн кантип тормоз тебҥҥ  

керек? 

 
1. Тормоз педалын тез басып кармап туруу керек. 

2. Дөңгөлөктөр блокировкаланып калуусуна мүмкүнчүлүк бербей 

тормоз педалын үзүп басып тебүү керек. 
 

3. Кайсы автомобилдин тормоз жолу көбҥрөөк? 
 

 
1. Жүктөлгөн автомобилде. 

2. Жүгү жок автомобилде. 

3. Экөө тең бирдей. 
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4. Айдоочу кандай иш-аракеттерди  кылуу керек, эгер 

автомобилдин бир жак капталы жол участкасынын тайгак 

жерине туш болуп калса? 

 
1. Рулду буруп дөңгөлөктү катуу кыртышка алып чыгуу жана 

кыймылдын ылдамдыгын азайтуу. 

2. Рулду бурбай туруп, бир калыптагы кыймыл ылдамдыгын  

сактоо. 

3. Рулду бурбай туруп кыймыл ылдамдыгын көбөйтүү. 
 

5. Транспорт каражаттарынын ичинен кайсы транспорт 

каражаты оодарылып кетҥҥдөн туруктуу? 
 

 
1. Автокран. 

2. Жүксүз жүк ташуучу автомобиль. 

3. Туруп турган жүргүнчүлөрү бар автобус. 
 

6. Туман шартында жҥрҥп бара жаткан айдоочуга обьектке  

чейинки аралык кандай көрҥнөт? 
 

 
1. Алыс болуп көрүнөт.  

2. Жакын болуп көрүнөт. 

3. Реалдуу болуп көрүнөт. 
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7. Жыш болгон транспорт агымында коопсуздук боюнча эң 

эле туура болот: 

 
1. Жүрүүчү бөлүктүн четки оң тилкесинде жалпы агым 

кыймылынын ылдамдыгынан аз ылдамдыкта жүрүү. 

2. Ашыкча маневрду жасабай, агымдын орточо ылдамдыктагы 

кыймыл менен жүрүү. 
 

8. Кандай учурда тормоздоону тартиби тайгалак жолдо туура 

болот? 

 
1. Чиркештиргичти өчүрүп тормоздоодо. 

2. Чиркештиргичти өчүрбөй туруп тормоздоодо. 

3. Кол тормозун (токтоп туруу тормозу) колдонуу менен 

тормоздоодо. 
 

9. Автоцистерналардын кайсынысы оодарылып кетҥҥ 

мҥмкҥндҥгҥ көбҥрөөк? 
 

 
1. Суюктук толук толтурулган. 

2. Толук эмес,  жартысынан толтурулган. 

3. Экөө тең кандайдыр бир даражада туруктуу. 
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10. Астынкы дөңгөлөктҥн шинасы кҥтҥлбөгөн жерден 

жарыл-са анда: 

 
1. Жумушчу тормоз педалынын жардамы  менен толук токтотуу 

керек. 

2. Токтоп туруу тормозу же жумушчу тормоздун жардамы менен 

автомобилди токтотууга аракет кылуу керек. 

3. Түз сызыктуу кыймылды жана рулду бекем кармап, транспорт 

каражатты тепкичтүү ыкма менен токтотуу керек. 

 

11. Тротуардан кыймылды баштоодон мурда эмне кылуу  

керек? 

 
1. Каптал күзгүнүн жардамы менен тилке бош экендигине 

ынанып, солго бурулуу сигналын берип, кыймылдаткычты 

иштетип, биринчи өткөргүчкө кошуп, токтоп туруу тормозун 

түшүрүп маневр жасоо. 

2. Кыймылдаткычты иштетип, биринчи өткөргүчкө кошуп, солго 

бурулуу сигналын берип, каптал күзгүнүн жардамы менен 

тилке бош экендигин ынанып туруп,   токтоп туруу тормозун 

түшүрүп маневр жасоо. 

3. Кыймылдаткычты иштетип, солго бурулуу сигналын берип, 

токтоп туруу тормозун түшүрүп биринчи өткөргүчкө кошуп, 

каптал күзгүнүн жардамы менен тилке бош экендигин ынанып 

туруп,  маневр жасоо 
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12. Суу шынаасынын пайда болушунун негизинде 

дөңгөлөктөрдҥн жол менен жармашуусу жоголгон жагдайда 

айдоочу эмне кылуу керек? 

 
1. Ылдамдыкты кичине жогорулатуу керек. 

2. Тезирээк тормоз педалын тээп, ылдамдыкты азайтуу керек. 

3. Кыймылдаткычтын жардамы менен ылдамдыкты азайтуу 

керек. 

 

13. Бурулуштарда кыймылдын туруктуулугун жогорулатыш 

ҥчҥн эмне туура? 

 
1. Чиркештиргичти өчүрбөй туруп бурулуу. 

2. Чиркештиргичти өчүрүп. 

 

14. Бул бурулушта автопоезд менен кайчы өтҥҥ эмнеси менен 

коркунучтуу? 

 
1. Автопоезд бурулушта көрүүнү чектетет. 

2. Чиркегичи бурулуш борборунан жылышына байланыштуу аны 

менен сүзүшүү коркунучу көбөйөт. 
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15. Эгер астыдагы транспорт каражаты кҥтҥҥсҥздөн токтоп 

жиберсе, токтотуунун кайсы ыкмасы эффективдҥҥ? 
 

 
1. Дөңгөлөктөрдү блакировкалоо менен токтотуу. 

2. Блакировкага жетер-жетмексен кылып тормоз педалын үзүп 

тээп токтотуу. 

 

16. Кургак жолдо юз менен токтогондо автомобилдин тормоз 

жолу: 

 
 

17. Автомобилдин оң  дөңгөлөктөрҥ бекемделбеген же нымдуу 

болгон жол жээгине чыккан жагдайда эмне кылуу керек: 
 

 
1. Толук токтогонго чейин токтотуу керек. 

2. Бир убакта эле жүрүүчү бөлүк көздөй рулду буруп жана 

ылдамдыкты азайтуу керек. 

3. Токтотпой туруп жай баракат автомобилди жүрүүчү бөлүккө 

алып келүү керек. 

1. Көбөйөт.  

2. Азаят. 
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18. Эгер автомобилдин тормоз жолу балдарга чейинки 

аралык аз болсо, урунууну болтурбоо ҥчҥн туура болот: 
 

 
1. Толук токтогонго болгон чараларды көрүү, эгер бул мүмкүн 

болбосо балдарды сол жактан айланып өтүү. 

2. Толук токтогонго болгон чараларды көрүү, эгер бул мүмкүн 

болбосо балдарды оң жактан айланып өтүү. 

 

19. Автомобилдин арткы октун таюусунун натыйжасында 

тайгаланууну болтурбоо ҥчҥн  айдоочу эмне кылууга милдеттҥҥ? 
 

 
1. Руль дөңгөлөгүн таюуга карама-каршы жакка буруу керек. 

2. Тормоз педалын тебүү керек. 

3. Руль дөңгөлөгүн таюу жагына буруу керек. 

 

20. Кайсы сҥрөттө руль дөңгөлөгҥндө колдору туура абалда? 
 

 

1. А сүрөтүндө 

2. Б сүрөтүндө 

3. В сүрөтүндө  
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21. “Токтоо жолу”деп эмне аталат? 
 

 
1. Айдоочу коркунучту байкагандан баштап тормоз иштегенге  

чейинки аралык. 

2. Айдоочу коркунучту байкагандан баштап автомобиль толук  

токтогонго чейинки аралык. 

 

22. Көрсөтҥлгөн автомобилдердин ичинен кайсынысы 

оодарылып кетҥҥдөн туруктуу? 
 

 
1. Жүгү жок автомобиль. 

2. Үстүнкү багажникте жүгү бар автомобиль. 

 

23. “Тормоз” жолу деп эмне аталат? 
 

 
1. Айдоочу коркунучту байкагандан баштап автомобиль толук 

токтогонго чейинки аралык. 

2. Тормоз педалын тепкенден баштап автомобиль толук 

токтогонго чейинки аралык. 
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24. Кайсы сҥрөттө айдоочу туура рулда жайгашкан? 
 

 

1. А сүрөтүндө гана. 

2. Б сүрөтүндө гана. 

3. Экөөндө тең. 
 

 

 

25. Тайгак жолдо арткы дөңгөлөктөрҥ жетектөөчҥ 

автомобилдин  тормоз жолу азаят: 
 

 
1. Чиркештиргичти өчүрбөй педалды үзүп-үзүп басып 

токтоткондо. 

2. Дөңгөлөктөрдү блакировкалап, юз менен токтоткондо. 

3. Чиркештиргичти  өчүрүп, педалды үзүп-үзүп басып 

токтоткондо. 
 

26. Алкаголь айдоочунун реакциясынын убактысына кандай 

таасир этет? 

 

1. Таасир этет. 

2. Реакциясынын убактысын 

азайтат. 

3. Реакциясынын убактысын 

көбөйтөт. 

27. Эгер транспорт каражаттын ылдамдыгы ҥч эсе көбөйсө, 

канча эсе тормоз жолу көбөйөт? 

 
 

1.  3 эсе. 

2. 6 эсе. 

3. 9 эсе. 
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28. Айдоочунун чарчашы анын көңҥл бөлҥҥсҥнө жана 

реакциясына кандай таасир этет? 

 

1. Таасир этпейт. 

2. Көңүл бөлүүсү начарлайт, 

реакциясы көбөйөт. 

3. Реакциясы жайлайт, көңүл  

бөлүүсү начарлайт. 

 

29. Кайсы факторлор дөңгөлөктҥн жол менен жармашуусун 

көбөйтөт? 

 

1. Нымдуулук. 

2. Баткак. 

3. Шинанын 

протектирлеринин сүрөтүнүн 

жешилиши. 

4. Басымы азайтылган шина. 

30. Жумушчу тормозу иштен чыккан жагдайда, автомобилди 

кантип токтотуу керек? 
 

 

1. Токтоп туруу тормозу менен 

токтотуу жана кыймыл өткөргүч 

кутучасындагы ылдыйкы 

өткөргүчкө өтүү. Мүмкүн болсо 

кандайдыр бир тоскоолдуктарды 

пайдалануу. 

2. Чиркештиргичти  өчүрүп, тезинен 

токтоп туруу тормозу менен токтотуу. 
 

31. Жолдо бара жатып өтө чарчаган же уйку баскан абалда 

айдоочу коопсуздукту сактоо ҥчҥн эмне кылуу керек? 

 

1. Жүргүнчү менен маек куруу керек. 

2. Автомобилди токтотуп, эс алуу керек. 

3. Кыймылдын ылдамдыгын азайтуу 

керек. 
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32. Автомобилдин дөңгөлөгҥнҥн тартуу кҥчҥ  менен жолго 

болгон жармашуу кҥчҥнҥн ортосундагы  кандай катышында 

дөңгөлөктөр бир орунда тегеренип калбай жҥрҥҥсҥ камсызданат? 
 

 
1. Тартуу күчү жармашуу күчүнөн көбүрөөк болсо. 

2. Тартуу күчү жармашуу күчүнөн аз болсо. 

3. Тартуу күчү жармашуу күчүнө барабар болсо. 

33. Оң жана сол дөңгөлөктөрҥнҥн шиналарынын ар кандай  

жешилҥҥсҥндө автомобилдин тормоз тебҥҥдө кандай коркунучтуу 

кесепеттер пайда болушу мҥмкҥн? 
 

 
1. Тормоз барабандарынын ысып кетишине. 

2. Протекторлорунун жукарышына. 

3. Автомобилдин таюусуна жана оодарылышына. 
 

34. Кайсыл себептерден улам автомобилдин арткы окторунун 

дөңгөлөктөрҥнҥн таюусу пайда болот? 
 

 
1. Тез токтогондон. 

2. Тез газ берүүсүн көбөйтүүдөн. 

3. Жетектөөчү дөңгөлөктөрдү тез буруудан. 

4. Бардык келтирилген себептерден улам. 
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35. Тормоз тебҥҥнҥн натыйжасында пайда болгон таюу 

коркунучун болтурбоо ҥчҥн айдоочу эмне кылууга милдеттҥҥ? 
 

 

1. Тормоз педалын тез басуу. 

2. Чиркештиргич механизмин 

өчүрүү. 

3. Баштаган тормоз берүүсүнөн 

баш тартуу. 

 

36. Жетектөөчҥ дөңгөлөктөрдҥ ажыратып тик ылдый тҥшҥҥ-

дө, созулган тормоздоо эмнеси менен коркунучтуу? 
 

 
1. Шинанын протекторлорунун жешилиши көбөйөт. 

2. Тормоз механизиминдеги тетиктердин жешилиши жогорулайт. 

3. Тормоз механизмдери ысып кетип, тормоз берүүнүн 

эффективдүүлүгү азаят. 

 

37. Ашып өтҥҥдө автомобилдин сол дөңгөлөктөрҥ жолдун 

борборундагы кар бар бөлҥгҥнө чыкса: 
 

 
1. Ашып өтүүдөн баш тартып, тормоз берүү менен өз тилкесине 

кайра келүү. 

2. Ылдамдыкты көбөйтүү менен автомобилди ашып өтүп өз 

тилкесине келүү. 

3. Ашып өтүүдөн баш тартып, ылдамдыкты азайтып өз тилкесине 

келүү. 
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ТЕСТКЕ ЖООПТОР: 

Шарттуу белгилери:  С – суроолор,  Ж – жооптор 
 

Негизги тҥшҥнҥктөр жана терминдер 
С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ж 3 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 3 
 

С 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ж 2 1 3 2 3 5 3 2 1 1 1 
 

Айдоочулардын жалпы милдеттери 

 

 

Атайын сигналдарды колдонуу 
С 1 2 3 4 5 6 

Ж 1 3 2 2 3 2 
 

Жөө адамдардын жана жҥргҥнчҥлөрдҥн милдеттери 

 

 

Светофордун жана жөнгө салуучунун сигналы 
С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ж 4 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 4 1 
 

С 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Ж 3 3 2 3 2 1 1 2 3 3 3 3 1 
 

С 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ж 4 2 1 4 2 3 3 2 3 2 1 2 3 
 

С 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Ж 3 2 1 2 4 1 3 3 4 5 1 3 3 
 

С 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

Ж 1 2 3 1 3 1 2 3 4 2 3 
 

Авариялык сигнализацияны  жана авариялык токтоп калуу 

белгисин колдонуу 
С 1 2 3 4 5 6 

Ж 3 3 2 1 2 1 

С 1 2 3 4 5 6 

Ж 3 1 3 3 4 4 

С 1 2 3 4 5 

Ж 4 2 3 1 2 
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Кыймылды баштоо, маневр жасоо 
С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ж 1 3 1 2 2 1 2 2 5 1 3 1 3 
 

С 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Ж 1 3 2 5 2 3 3 1 3 2 3 2 5 
 

С 27 28 29 30 31 

Ж 1 2 2 3 3 
 

Жҥрҥҥчҥ бөлҥктө транспорт каражаттарынын жайгашуусу 
С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ж 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 2 3 2 
 

Кыймылдын ылдамдыгы жана дистанция 
С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ж 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 5 1 2 
 

Ашып өтҥҥ, кайчы өтҥҥ 
С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ж 3 1 2 3 1 3 3 3 1 
 

Транспорт каражатынын токтошу жана токтоп турушу 
С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ж 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 
 

С 14 15 16 17 18 19 

Ж 2 3 1 2 2 2 
 

Кесилиштерден өтҥҥ 
С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ж 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 
 

С 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Ж 2 2 2 2 3 3 1 2 2 1 2 2 2 
 

С 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Ж 4 1 1 2 1 3 1 1 4 2 2 2 
 

С 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Ж 3 2 3 3 2 3 3 1 3 2 2 1 
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С 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

Ж 2 1 2 2 3 1 3 1 2 3 2 2 
 

С 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Ж 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 2 
 

Жөө адам өткөөлдөрҥ жана маршруттагы транспорт 

каражаттарынын аялдамалары 
С 1 2 3 4 5 

Ж 1 2 1 2 3 
 

Темир жолдордон өтҥҥ 
С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ж 3 3 1 1 3 1 2 3 2 
 

Автомагистралдар аркылуу кыймыл 
С 1 2 3 4 5 6 7 

Ж 2 3 3 1 2 2 3 
 

Турак-жай зоналарындагы кыймыл 
С 1 2 3 4 5 

Ж 3 1 2 3 1 
 

Маршруттагы транспорт каражаттарынын артыкчылыгы 
С 1 2 3 4 5 

Ж 2 3 2 3 1 
 

Тышкы жарык шаймандарын колдонуу 
С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ж 1 3 2 2 2 3 2 4 2 2 1 2 
 

С 13 14 15 16 17 18 19 

Ж 3 1 3 3 1 2 5 
 

Механикалык транспорт каражаттарды сҥйрөтҥҥ 
С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ж 2 3 2 3 2 2 1 3 1 3 4 2 
 

С 13 14 15 16 

Ж 3 1 2 2 
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Айдаганга ҥйрөтҥҥ 
С 1 2 3 4 

Ж 3 2 4 2 
 

Адам ташуу 
С 1 2 3 4 5 

Ж 3 3 3 1 2 
 

Жҥк ташуу 
С 1 2 3 4 5 6 

Ж 2 2 2 3 3 3 
 

Велосипеддердин, мопеддердин, арабалардын кыймылына, 

ошондой эле мал айдоого кошумча талаптар. 
С 1 2 

Ж 4 2 
 

Эскертҥҥчҥ белгилери 
С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ж 3 2 5 2 1 2 1 2 1 4 5 5 
 

Артыкчылык белгилер 
С 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ж 2 4 1 2 1 4 2 1 
 

Тыюу салуучу белгилер 
С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ж 2 4 2 2 4 3 3 1 2 2 4 2 
 

С 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ж 1 1 4 5 3 1 5 3 3 3 4 2 
 

С 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Ж 3 3 1 5 3 5 5 2 2 

 

Милдеттендирҥҥчҥ белгилер 
 

С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ж 4 3 1 3 3 3 1 4 4 3 3 3 
 

С 13 

Ж 4 
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Маалымат жол көрсөтҥҥчҥ белгилер 
С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ж 1 2 3 1 2 3 4 2 1 3 4 4 
 

С 13 14 15 16 17 18 19 

Ж 3 2 2 2 2 3 2 
 

Сервис белгилери 
С 1 2 3 4 

Ж 4 5 2 3 
 

Кошумча маалымат белгилери 
С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ж 2 4 2 4 3 2 4 4 2 3 2 3 3 
 

С 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ж 1 4 2 1 2 3 3 1 1 3 2 
 

Жол чийиндери 
С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ж 3 2 2 3 3 3 1 1 2 1 1 2 2 
 

С 14 15 16 17 18 19 20 21 

Ж 2 1 3 1 1 2 3 2 
 

Таануу белгилери 
С 1 2 3 4 5 

Ж 3 4 1 3 2 
 

Транспорт каражатын пайдаланууга тыюу салына турган  

бузуктардын жана шарттарынын тизмеси 
С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ж 1 2 2 2 3 4 3 1 3 3 2 3 3 
 

С 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Ж 1 1 2 1 3 2 2 3 1 2 3 4 2 
 

С 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Ж 3 2 3 2 1 1 1 2 1 
 

Медицина 
С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ж 3 3 3 4 1 2 1 2 3 2 3 2 
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Айдоонун негиздери жана кыймыл коопсуздугу 
С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ж 3 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 1 
 

С 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Ж 2 2 1 3 2 3 3 2 1 2 2 1 3 
 

С 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Ж 3 3 4 1 2 2 3 4 3 3 3 
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КОШУМЧА МААЛЫМАТ 

1968-жылдын 8-ноябрындагы Веналык конвенцияга 

кошулган мамлекеттердин тизмеси. Бул өлкөлөрдө Кыргыз 

Республикасынын айдоо кҥбөлҥгҥ таанылат: Австрия, 

Азербайджан, Албания, Армения, Багамдар, Бахрейн, БАЭ (Бириккен 

Араб Эмираты), БАР (Борбордук Африка Республикасы), Белоруссия, 

Бельгия, Болгария, Босния жана Герцеговина, Бразилия, Ватикан, 

Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Гайана, Гана, Германия, Греция, 

Грузия, Дания, Заир, Зимбабве, Израиль, Индонезия, Ирак, Иран, 

Испания, Италия, Казакстан, Катар, Кабо-Верде, Кыргызстан, Кения, 

Коста-Рика, Кот-дИвуар, Конго, Куба, Кувейт, Латвия, Литва, 

Либерия, Люксембург, Македония, Марокко, Мексика, Монако, 

Молдавия, Монголия, Нидерланд, Нигер, Нигерия Норвегия, 

Өзбекистан, Пакистан, Перу, Польша, Португалия, Россия, Румыния, 

Сан-Марино, Сауд Аравиясы, Сейшелдер, Сенегал, Сербия, 

Словакия, Словения, Таджикистан, Тайвань, ТАР (Түштүк Африка 

Республикасы), Таиланд, Турция, Тунис, Түркмөнстан, Түштүк 

Корея, Украина, Улуу Британия, Уругвай, Филиппиндер, Финляндия, 

Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, 

Эквадор, Эстония. [27]. 

 

1949-жылдын 19-сентябрындагы Женевалык конвенцияга 

кошулган мамлекеттердин тизмеси. Бул өлкөлөрдө Кыргыз 

Республикасынын эл аралык айдоо кҥбөлҥгҥ гана таанылат: 

Австралия, Алжир, АКШ (Америка Кошмо Штаты), Андорра, 

Аргентина, Бангладеш, Барбадос, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, 

Гаити, Гватемала, Доминикалык Республикасы, Жаңы 

Зеландия,  Египет, Индия, Иордания, Ирландия, Исландия, Камбоджа, 

Канада, Кипр,  Лаос, Лесото, Ливан, Мадагаскар, Малави, Малайзия, 

Мали, Мальта, Намибия, Папуа – Жаңы Гвинея, Парагвай, 

Руанда, Сингапур, Сирия,  Сьерра-Леоне, Того, Тринидад и Тобаго, 

Уганда, Фиджи,  Шри-Ланка, Ямайка, Япония. 

 

Айдоочуга тиешелүү китепте көрсөтүлүп берилген айыптар  

2019-жылдын 1-январына карата алынган маалымат боюнча. 
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АВТОРДОН КОРУТУНДУ 

Айдоо – бул да өнөр. Ал өнөрдү үйрөнүүгө болот. Эгер “айдоочу 

болом” деп чечтиңби, анда акылдуу, мыкты, кесипкөй айдоочу бол. 

Калп эле айдоочу болом десеңиз, жүргүнчү же жөө адам болгонуңуз 

туура болот.  

 Аракет кыла берсе, ийгилик көп күттүрбөйт. Азыркы заманда 

мисалы, жөө же ат минип алып базарга, окуу жайга, жумуштарга, 

алыс жактагы аралыктарга же жүк ташып жеткирүү үчүн транспорт 

каражаттарын каалабасак да колдонууга туура келет экен. Келгиле, 

ошол колдоно турган транспорт каражаты менен жолдогу тартипти 

сактап, Эрежени жана жол кыймылынын катышуучуларын сыйлап, 

аман-эсен, бөөдө кырсыктан тышкары, барчу жерге жетип, 

жумуштарыбызды, окууларыбызды, иштерибизди аягына чыгарып, 

бүтүрүп алалы.  

Бардык  айдоочулар, айдаганды качандыр бир мезгилде билишчү 

эмес. Качан автомектептерге барып, терең билим алып, айдоонун 

негизги жөндөмдөрүн үйрөнгөн. Ал эми үйрөнгөн айдоочулук 

жөндөмдөрүн жана алган билимин адегенде автомектептерге, андан 

кийин мамлекеттик атайын айдоочуларды каттоо кызматкерине 

экзамен берип далилдеген соң, айдоо укугуна ээ болуп айдоочу 

болушкан.  

Айдоочуга сунуш катары айтканда, транспорт каражатын 

башкарганы отурганда, дайыма акылды иштетүү керек. Эч качан 

шашып айдабооңорду, өзгөчө таңда, күүгүмдө, түн ичинде сак болуу 

керек. Себеби, статистика боюнча ушул маалдарда, жол 

катышуучулары жакшы көрүнбөгөндүктөн, транспорт каражаттары 

түнкүсүн аз деп жогорку ылдамдыкта жүргөн, уйкусу ачыла элек , 

катуу чарчап көнүл бөлүүсү, реакциясы жайлап калган мас, 

айдоочулардын айынан кырсыктар көп катталат. Ал эми алыскы 

жолго чыгарда, транспорт каражатынын техникалык абалын дайыма 

текшерип, эмгек режимин кыйшаюсуз аткаруу керек. Жол 

эрежелерине терең ой жүгүртсөк, башка эч кимге эмес, 99 пайызы 

айдоочулар үчүн . Айдоочулар жолуңуздар шыдыр болсун! Ийгилик 

каалап чын дили менен автор! 
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