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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылы 30 қазан          №682         Астана, Үкімет Үйі

Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындау 
жөніндегі операторларды айқындау туралы

«Мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс туралы» 2001 жылғы 19 қаңтардағы Қазақстан 
Респубикасы Заңының 7-бабы 1-тармағының 4-1) тармақшасына сəйкес Қазақстан 
Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындау немесе мемлекеттік қорғаныстық 
тапсырыс орындаушыларын таңдауды жүзеге асыру үшін мыналар:

«Қазақстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) ұлттық компаниясы» акционерлік 
қоғамы – қару-жарақты, əскери жəне арнайы техеиканы, техникалық құралдарды, 
оқ-дəрі мен əскери мақсаттағы тауарларды (өнімді) жəне қосарланған мақсаттағы 
(қолданыстағы) тауарларды (өнімді) өндіруге жəне сынауға арналған жабдықты 
өндіру жəне беру;

«Əскери-стратегиялық зерттеу орталығы» акционерлік қоғамы – мемлекеттің 
қорғанысы  мен ұлттық қауіпсіздігі саласындағы іргелі жəне қолданбалы ғылыми 
зерттеулер, мемлекеттік тапсырыс берушілердің жарақтандыруындағы қару-
жарақтың, əскери жəне арнайы техниканың, техникалық құралдардың, оқ-дəрі мен 
əскери мақсаттағы тауарларды (өнімді) жəне қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) 
тауарларды (өнімді)  өндіруге жəне сынауға арналған жабдықты өндіру жəне беру;

«Қазақстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) ұлттық компаниясы» акционерлік 
қоғамы – қару-жарақты, əскери жəне арнайы техниканы, техникалық құралдарды, оқ-
дəрі мен мақсаттағы тауарларды  (өнімді) жəне қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) 
тауарларды (өнімді) өндіруге жəне сынауға арналған жабдықты жөндеу, жаңғырту жəне 
оларға регламенттелген техникалық қызмет көрсету;

Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш министрлігінің «Қазар-
наулыэкспорт (Казспецэкспорт)» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорны – пайдаланылмайтын əскери мүлікті жəне арнаулы мемлекеттік 
жəне құқық қорғау органдарының пайдаланылмайтын мүлкін, сондай-ақ оларға 
жинақтауыштарды кəдеге жарату, құртып жіберу, көму арқылы жою, өңдеу, өткізу;

«Қазақстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) ұлттық компаниясы» акционерлік 
қоғамы – Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери құрылымдардың əскери 
қызметшілері жəне арнаулы мемлекеттік органдардың, азаматтық қорғау органдарының 
қызметкерлері үшін əскери жəне арнаулы киім нысанын, айырым белгілері мен жеке 
қорғану құралдарын өндіру бойынша операторлар болып айқындалсын.

Осы қаулы алғашқы жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізілді.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 2 қараша          №707            Астана, Үкімет Үйі

Жүру жолында жүзеге асырылатын, жолаушыларды 
теміржол көлігімен тасымалдау кезінде шекаралық, 
кедендік және бақылаудың өзге де түрлерін жүргізу 

қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы» 2013 жылғы 16 
қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 55-бабының 10-3) тармақшасына сəйкес 
Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Қоса беріліп отырған Жүру жолында жүзеге асырылатын, жолаушыларды 
теміржол көлігімен тасымалдау кезінде шекаралық, кедендік жəне бақылаудың өзге 
де түрлерін жүргізу қағидалары бекітілсін.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2017 жылғы 2 қарашадағы №707 қаулысымен бекітілген 

Жүру жолында жүзеге асырылатын, жолаушыларды теміржол 
көлігімен тасымалдау кезінде шекаралық, кедендік жəне бақылаудың 

өзге де түрлерін жүргізу қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Жүру жолында жүзеге асырылатын, жолаушыларды теміржол көлігімен 
тасымалдау кезінде шекаралық, кедендік жəне бақылаудың өзге де түрлерін жүргізу 
қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шека-
расы туралы» 2013 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі 
– Заң) 55-бабының 10-3) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне жүру жолында жүзеге 
асырылатын, жолаушыларды теміржол көлігімен тасымалдау кезінде шекаралық, 
кедендік жəне бақылаудың өзге де түрлерін (бұдан əрі – мемлекеттік бақылау) жүргізу 
тəртібін, сондай-ақ жүру жолында жүзеге асырылатын халықаралық қатынастағы жола-
ушылар поездарында (бұдан əрі – поезд) мемлекеттік бақылау жүргізу кезінде теміржол 
станцияларының əкімшіліктері мен теміржол көлік құралдарына қызмет көрсететін 
персоналдың іс-қимылын айқындайды.

2. Жолаушыларды теміржол көлігімен тасымалдау кезінде кедендік, шекаралық 
жəне бақылаудың өзге де түрлері Кəсіпкерлік кодекстің нормаларына жəне Қазақстан 
Республикасының шекаралық, кедендік, көліктік, санитариялық-карантиндік, 
ветеринариялық жəне фитосанитариялық бақылау саласындағы заңнамасына сəйкес 
жүргізіледі.

3. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) жолаушы – жол жүру құжаты (билеті) бар жəне поезбен жол жүретін жеке тұлға;
2) тасымалдаушы – жүктерді немесе жолаушыларды, багажды, жүк-багажды, почта 

жөнелтілімдерін тасымалдау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жəне тасымалдау 
құжаттарында көрсетілген, тартқыш көлік құралдарын қоса алғанда, меншік құқығымен 
немесе өзге де заңды негіздерде жылжымалы құрамды иеленетін тұлға. 

2-тарау. Жүру жолында жүзеге асырылатын, жолаушыларды 
теміржол көлігімен тасымалдау кезінде шекаралық, кедендік жəне 

бақылаудың өзге де түрлерін жүргізу тəртібі
4. Жүру жолында жүзеге асырылатын, жолаушыларды теміржол көлігімен тасымал-

дау кезіндегі мемлекеттік бақылауды Заңда көзделген шекаралық бақылау бөлімшелері, 
мемлекеттік кірістер органдары жəне мемлекеттік бақылаудың өзге де түрлерінің 
бөлімшелері (бұдан əрі – бақылаушы органдар) бақылаушы орган қызметкерін отырғызу 
жүзеге асырылған теміржол станцияларынан, өзге айқындалған орындардан (бұдан 
əрі – бақылау басталатын станция) бастап өткізу пунктіне немесе Мемлекеттік шекара 
сызығына дейін немесе кері қарай жүргізеді.

5. Теміржол көлігімен халықаралық жолаушылар тасымалдау кезінде бақылаушы 
органдардың негізгі бақылау операцияларын жүзеге асыру дəйектілігі мен ұзақтығы 
теміржол жолдарының əр учаскесіне қатысты оның ерекшеліктеріне негізделіп 
Қазақстан Республикасының Ұлттық кауіпсіздік комитеті бекітетін өткізу пункттерінде 
адамдарды, көлік құралдарын, жүктерді жəне тауарларды Мемлекеттік шекара арқылы 
өткізуді ұйымдастырудың үлгілік схемаларында (бұдан əрі – өткізуді ұйымдастыру 
схемалары) айқындалады.

6. Бақылаушы органдар мен тасымалдаушы қызметті үйлестіру арқылы мемлекеттік 
бақылауды жүргізу уақытын азайту жəне поездар қозғалысын негізсіз кідіртуге жол 
бермеу шараларын қабылдайды.

7. Поездың жүру жолында болатын уақыты өткізуді ұйымдастыру схемаларын-
да бақылаушы органдар қызметкерлері өз лауазымдық міндеттерін орындағаннан 
кейін олардың поездан түсуі көзделген теміржол станциясына, айқындалған өзге 
орынға не өткізу пунктіне, не Мемлекеттік шекара сызығына (бұдан əрі – бақылау 
жұмыстары аяқталатын станция) келгенге дейін мемлекеттік бақылаудың аяқталуын 
қамтамасыз етуге тиіс.

8. Поездың жүру жолында мемлекеттік бақылау жүргізілген кезде жол жүрудің 
бүкіл учаскесінің бойында адамдарды түсіруге (отырғызуға), жүктер мен тауарларды 
түсіруге (тиеуге) тыйым салынады.

Мұндай учаскелерде қозғалыс қауіпсіздігін сақтау мақсатында қарсы келе жатқан 
поезды өткізу үшін ғана поездардың тоқтауына рұқсат беріледі.

9. Поездардың Қазақстан-Ресей Мемлекеттік шекарасын жəне Қазақстан-Қырғыз 
Мемлекеттік шекарасын кесіп өткен кезде жүру жолында мемлекеттік бақылауды жүзеге 
асыру барысында шекаралық бақылау ғана жүргізіледі.

10. Бақылау басталатын станцияның əкімшілігі поездың келуіне кемінде бір сағат 
қалғанда бақылаушы органдарға поездың осы станцияға келетін уақыты, тоқтайтын 
орны (теміржол жолы) жəне жолаушылар саны туралы ақпарат береді.

11. Поездардың поезд бригадаларының жұмыскерлері бақылау басталатын 
станцияға поезд келгенге дейін жолаушылардың құжаттарын, қол жүктерін бақылау үшін 
дайындап, сондай-ақ көші-қон карталарын жəне кеден декларациясын (қажет болған 
жағдайда) толтырып, өз орындарында отыруын қамтамасыз етеді.

12. Мемлекеттік бақылау жүргізу кезінде жолаушылардың вагондар ішінде 
қозғалуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын бақылаушы органның уəкілетті 
қызметкерінің рұқсатымен ғана жол беріледі. Мемлекеттік бақылау жүргізу уақытында 
вагон-мейрамханалардың жұмысы тоқтатылады.

13. Поезд бақылау басталатын немесе аяқталатын станциядан мемлекеттік 
шекаралық бақылау бөлімшесінің уəкілетті қызметкерінің рұқсатымен ғана қозғалысын 
бастайды.

14. Бақылаушы органдардың лауазымды уəкілетті тұлғалары мемлекеттік 
бақылауды бастар алдында поезд бастығынан поезда науқас адамдардың, ауру 
деп күдіктенетін адамдардың, поезға заңсыз кірген адамдардың, оның ішінде 
Қазақстан Республикасына кіруге құқық беретін құжаты жоқ адамдардың, Қазақстан 
Республикасының кеден заңнамасымен Қазақстан Республикасына (нан) əкелуге/
əкетуге тыйым салынған жүктердің бар-жоғы туралы қолда бар ақпарат нақтыланады.

Поезд бастығы күнібұрын бақылаушы органдардың лауазымды уəкілетті 
тұлғалары мемлекеттік бақылауды жүргізуді бастағанға дейін бақылау органдарының 
қызметкерлеріне ұсыну үшін жалпы жолаушылар саны жөнінде (əр вагон бойынша 
жəне жалпы поезд бойынша) ақпаратты жинауды ұйымдастырады.

Поезға мемлекеттік бақылау жүргізу үшін бақылаушы органдардың лауазымды 
тұлғалары келген кезде поезд бастығы шекаралық бақылау бөлімшесінің жəне аумақтық 
мемлекеттік кірістер органы ауысымдарының басшыларына поездың мемлекеттік 
бақылауға дайын екендігі туралы хабардар етеді, сондай-ақ жолаушылар поезының 
қызмет көрсететін персоналы туралы ақпарат береді.

15. Теміржол көлігімен Мемлекеттік шекара арқылы өтетін адамдарды жəне олардың 
құжаттарын тексеруді шекара жасақтары шетелге қатынайтын поездардың вагонда-
рында жəне локомотивтерінде тікелей жүзеге асырады.

16. Мемлекеттік шекараны бұзушыларды анықтау жəне ұстау мақсатында шекара 
жасақтары поезд бригадасының мүшелерін тарту арқылы Мемлекеттік шекара арқылы 
өтетін адамдардың құжаттарын тексере отырып жүзеге асырады.

17. Қазақстан Республикасына кірер кезде Заңда көзделген кедендік жəне багаж 
бен қол жүгін бақылаудың өзге де түрлері шекара жасақтары олардың иелерінде 
Қазақстан Республикасына кіруіне құқық беретін құжаттың бар-жоғын тексергеннен 
кейін жүргізіледі. Қазақстан Республикасынан шығатын кезде бақылау кері ретпен 
жүзеге асырылады.

18. Поезда багаж вагондары болған жағдайда бақылаушы органдардың уəкілетті 
лауазымды тұлғалары оларды тексеріп-қарауды, тасымалданып отырған жүктер мен 
тауарлардың тасымалдау жəне ілеспе құжаттарын тексеруді жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасының аумағына багаж вагондарында жүк кірген кезде 
оларға Кодекске сəйкес, сондай-ақ кедендік транзиттің кеден рəсіміне сəйкес кедендік 
декларациялауға жатады.

19. Шекара жасақтары локомотив бригадасының құжаттарын жəне поезд вагонда-
ры мен локомотивтің сыртқы бөлігін поезд Қазақстан Республикасына кірген кезде – 
бақылау басталатын станцияда, Қазақстан Республикасынан шыққан кезде бақылау 
аяқталатын станцияда тексереді.

Жоғарыда көрсетілген бақылау рəсімдерін жүргізу үшін поездардың қозғалыс 
кестесінде аялдамаға қажетті уақыт белгіленеді.

20. Шекаралық бақылау бөлімшесі мемлекеттік бақылау басталатын жəне 
аяқталатын станцияларда жəне бақылаушы органдардың уəкілетті лауазымды 
тұлғалары жұмысын бастаған жəне жұмыстары барысында поезға қадағалау орнатады.

Поезға Қазақстан Республикасы заңнамасының шеңберінде шекаралық бақылау 
бөлімшесінің рұқсатымен қызметтік міндеттерін орындауы қажет адамдардың ғана 
кіруіне рұқсат беріледі.

21. Тексеріп-қарау барысында Мемлекеттік шекараны бұзушылар немесе поезға 
заңсыз кірген адамдар анықталған жағдайда, шекара жасағы дереу поезды тоқтату 
жəне бұзушылықтың жолын кесу шараларын қабылдау үшін теміржол станциясының 
кезекшісіне хабарлайды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті Шекара қызметінің жақын жердегі бөлімшесіне баяндайды.

22. Шекаралық бақылау бөлімшесінің уəкілетті лауазымды тұлғасы (ауысымның бас-
шылары) жолаушылар поезында мемлекеттік бақылаудың аяқталғаны жəне режимдік 
шектеулердің алынғаны туралы теміржол станциясының кезекшісіне хабарлайды.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 2 қараша           №708           Астана, Үкімет Үйі

«Экспорты және (немесе) импорты лицензиялауға 
жататын тауарлардың, лицензиарлардың және лицензия 

беруге келісуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың 
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2015 жылғы 24 сәуірдегі №287 қаулысына 
өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. «Экспорты жəне (немесе) импорты лицензиялауға жататын тауарлардың, 

лицензиарлардың жəне лицензия беруге келісуді жүзеге асыратын мемлекеттік 
органдардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 
24 сəуірдегі № 287 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 24-
25, 148-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген экспорты жəне (немесе) импорты лицензиялауға 
жататын тауарлардың, лицензиарлардың жəне лицензия беруге келісуді жүзеге асы-
ратын мемлекеттік органдардың тізбесі осы қаулыға қосымшаға сəйкес жаңа редак-
цияда жазылсын.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2017 жылғы 2 қарашадағы №708 қаулысына қосымша 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2015 жылғы 24 сəуірдегі №287 қаулысымен бекітілген

Экспорты жəне (немесе) импорты лицензиялауға жататын тауарлардың, 
лицензиарлардың жəне лицензия беруге келісуді жүзеге асыратын 

мемлекеттік органдардың тізбесі

Р/с
№

Экспорты жəне (немесе) импорты лицензиялауға 
жататын тауарлар тізбесі

Лицен-
зиар

Келісуші
мемле-
кеттік
орган

1 2 3 4
1. Озонды бұзатын заттардың жəне құрамында озонды 

бұзатын заттар бар өнімдердің экспорты мен импорты ЭМ -

2. Өсімдіктерді (пестицидтерді) қорғау құралдарының 
импорты АШМ -

3. Қауіпті қалдықтардың экспорты мен импорты ЭМ -
4. Минералогия, палеонтология, қазба жануарлардың 

сүйектері бойынша коллекциялық материалдардың 
экспорты

БҒМ
-

5. Жабайы тірі жануарлардың, жекелеген жабайы өсетін 
өсімдіктердің жəне жабайы өсетін дəрілік шикізаттың 
экспорты

АШМ -

6. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 
қазандағы № 1034 қаулысына сəйкес Қазақстан 
Республикасының Қызыл кітабына енгізілген сирек 
кездесетін жəне құрып кету қаупі төнген жабайы тірі 
жануарлар мен жабайы өсетін өсімдіктер түрлерінің 
экспорты

АШМ -

7. Бағалы металдардың жəне құрамында бағалы метал-
дар бар шикізат тауарларының экспорты ИДМ -

8. Минералды шикізаттың экспорты ИДМ -
9. Есірткінің, психотроптық заттар мен олардың 

прекурсорларының экспорты мен импорты ІІМ -

10. Есірткі жəне психотроптық заттардың прекурсорлары 
болып табылмайтын улы заттардың импорты ИДМ -

11. Азаматтық мақсаттағы, оның ішінде ішіне орнатылған 
ие басқа тауарлардың құрамына кіретін радио-
электронды құралдардың жəне жоғары жиілікті 
құрылғылардың импорты

АКМ -

12. Ақпаратты жария етпей алуға арналған арнайы 
техникалық құралдардың экспорты мен импорты ИДМ ҰҚК

13. Шифрлау (криптографиялық) құралдарының экспорты 
мен импорты ИДМ ҰҚК

14. Мəдени құндылықтардың, ұлттық архив қорлары 
құжаттарының, архив құжаттары түпнұсқаларының 
экспорты

МСМ -

15. Адам ағзалары мен тіндерінің, қаны мен оның 
компоненттерінің экспорты мен импорты

ДСМ -

16. Отын-энергетикалық жəне минералды шикізат аудан-
дары мен кен орындары бойынша жер қойнауы тура-
лы ақпараттың экспорты

ИДМ -

17. Еттің жекелеген түрлерінің импорты ҰЭМ
18. Дəмдік-хош иісті немесе бояғыш қоспалары жоқ шикі 

құрақ қантының импорты ҰЭМ АІІІМ

Ескертпе:
Экспорты жəне (немесе) импорты лицензиялауға жататын тауарлардың тізбесіне 

қосылған тауарлардың атаулары мен кодтары Еуразиялық экономикалық комиссия 
Алқасының «Тарифтік емес реттеу саласындағы нормативтік құқықтық актілер тура-
лы» 2012 жылғы 16 тамыздағы №134, «Тарифтік емес реттеу шаралары туралы» 2015 
жылғы 21 сəуірдегі № 30 жəне «Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына 
2016 жылы ауыл шаруашылығы тауарларының жекелеген түрлерін əкелуге арналған 
тарифтік квоталарды, сондай-ақ осы тауарларды Еуразиялық одаққа мүше мемлекет-
тер аумағына əкелуге арналған тарифтік квоталар көлемдерін белгілеу туралы» 2015 
жылғы 18 тамыздағы № 99 шешімдерімен белгіленеді.

Аббревиатуралардың толық жазылуы:
АКМ – Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі
АШМ – Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
БҒМ – Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі
ДСМ – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
ИДМ – Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрлігі
ІІМ – Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
МСМ – Қазақстан Республикасының Мəдениет жəне спорт министрлігі
ҰҚК – Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті
ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі
ЭМ – Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 6 қараша           №710          Астана Үкімет Үйі

Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті іске асыру үшін, оның 
ішінде концессияға беруге жатпайтын объектілер тізбесін 

бекіту туралы

2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 74-ба-
бының 1-тармағына, «Концессиялар туралы» 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 4-бабына жəне  «Мемлекеттік-жекешелік əріптестік туралы» 
2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабана сəйкес Қазақстан 
Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. осы қаулыға қосымшаға сəйкес мемлекеттік-жекешелік əріптестікті іске асыру 
үшін, оның ішінде концессияға беруге  жатпайтын объектілер тізбесі бекітілсін.

2. Осы қаулы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2017 жылғы 6 қарашадағы №710 қаулысына Қосымша

Мемлекеттік-жекешелік əріптестікті іске асыру үшін, оның ішінде 
концессияға беруге жатпайтын обьектілер тізбесі

1. Жер, су (мемлекеттік-жекешелік əріптестік шартын, оның ішінде концессия шартын 
іске асыру мақсатында уақытша өтеусіз жер  пайдалану құқығын беруді қоспағанда), 
өсімдіктер əлемі жəне жануарлар дүниесі.

2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар.
3. Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери құрылымдардың мемлекеттік 

мекемелеріне жедел басқару құқығында бекітілген əскери  мүлік.
4. Магистральды теміржол желісі, кеме қатынасты су жолдары, шамшырақтар, 

кеме қатынасы қауіпсіздігін реттейтін жəне оған кепілдік беретін құрылғылар мен 
навигациялық белгілер, теңіз терминалдары.

5. Мына қалаларды сумен жабдықтауды қамтамасыз ететін су шаруашылығы 
құрылыстарын (су тарту құрылыстары, сорғы станциялары, тазартқыш су құбыры 
құрылыстары) қоспағанда, ерекше стратегиялық маңызы бар су шаруашылығы 
құрылыстары (бөгеттер, гидротораптар, басқа да гидротехникалық құрылыстар):

1) Астана;
2) Алматы;
3) Ақтау;
4) Ақтөбе;
5) Атырау;
6) Қарағанды;
7) Көкшетау;
8) Қостанай;
9) Қызылорда;
10) Павлодар;
11) Петропавл;
12) Талдықорған;

13) Тараз;
14) Орал
15) Өскемен;
16) Шымкент;
17) Семей;
18) Түркістан;
19) Теміртау;
20) Екібастұз;
21) Рудный;
22) Жезқазған;
23) Кентау;
24) Балқаш;

25) Жаңаөзен;
26) Сəтбаев;
27) Ақсу;
28) Риддер;
29) Арыс;
30) Степногорск;
31) Шахтинск;
32) Саран;
33) Қапшағай;
34) Арқалық;
35) Лисаковск;
36) Приозерск.

6. Қан қызметі, АИТВ/ЖИТС  профилактикасы (медициналық техника сатып алу 
жəне оған сервистік қызмет көрсетуді қоспағанда), апаттар медицинасын ұйымдастыру 
саласындағы қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдары.

7. Мемлекеттің қорғауындағы тарихи-мəдени мұра объектілері мен мəдени 
құндылықтар.

8. Аса қауіпті инфекциялар қоздырғыштары мен өнеркəсіптік микроорганизмдер 
коллекциясы жəне депозитарийлері.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ТҮЗЕТУ!
Техникалық қателікті жою мақсатында 2017 жылғы 24 қазандағы № 204 (29185) «Егемен 

Қазақстан» республикалық газетінде жарияланған «Соттардың Əкімшілік құқық бұзушылық 
туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің Ерекше бөлігінің нормаларын қолдануының кейбір 
мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2017 жылғы 6 қазандағы №7 
нормативтік қаулысын төмендегідей мəтінде оқуларыңызды сұраймыз..

Соттардың Əкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің Ерекше 
бөлігінің нормаларын қолдануының кейбір мəселелері туралы» нормативтік қаулысының 12 
жəне 13-тармақтарының келесі радакциядағы мазмұны дұрыс деп саналсын.

 «12. Экологиялық рұқсаттың болмауын қоспағанда, табиғат пайдаланушы ƏҚтК-нің 328-ба-
бында көзделген құқық бұзушылықты жасаған жағдайда, егер экологиялық рұқсатта көрсетілген 
табиғат пайдалану шарттарының орындалмауы қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтерінің 
асып кетуі түрінде ғана болса, оны ƏҚтК-нің 326-бабы бойынша бір мезгілде жауаптылыққа 
тартуға жол берілмейді. Табиғат пайдаланушыны экологиялық рұқсаттың болмағаны үшін ƏҚтК-
нің 328-бабы бойынша əкімшілік жауаптылыққа тартқан жағдайда, сонымен қатар əкімшілік 
жауаптылыққа ƏҚтК-нің 326-бабы бойынша бір мезгілде тартуға жол берілмейді. 

13. ƏҚтК-нің 440-бабының бірінші бөлігінде көзделген қоғамдық орындарға адамның 
қадiр-қасиетiн жəне қоғамдық имандылықты қорлайтын масаң күйде келгені үшін əкімшілік 
жауаптылық алкогольдік, сонымен қатар есірткілік немесе уытқұмарлық мас болу кезінде 
басталады.

Сол баптың екінші бөлігінде көзделген жасы он сегізге толмаған адамдардың алкогольдік 
ішімдіктерді ішкені үшін əкімшілік жауаптылық осындай əрекеттерді қоғамдық орындарда да, 
кез келген жерде де жасағаны үшін басталады.

Сол баптың үшінші бөлігінде белгіленген бір жылдық мерзімді ƏҚтК-нің 440-бабының бірінші 
немесе екінші бөлігі бойынша алдыңғы əкімшілік жаза қолдану туралы қаулы заңды күшіне енген 
күнінен бастап есептеген жөн. Нақ сол əрекеттерді осы баптың төртінші бөлігі бойынша саралау 
үшін бұдан бұрын адамның бір жыл ішінде осы бап бойынша əкімшілік жауаптылыққа екі рет 
тартылуы жəне екі қаулы бойынша да ƏҚтК-нің 61-бабында белгіленген мерзім өтпеуі тиіс.».

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 5 маусым            №324         Астана қаласы

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясында 
медициналық куәландыру және қарап-тексеру 

қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі туралы» 
Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі Заңы 54-бабының 3-тармағына сəйкес 
бұйырамын:

1. Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясында медициналық куəландыру жəне 
қарап-тексеру қағидалары бекітілсін. 

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Азаматтық авиа-
ция комитеті:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы көшірмелерін 
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми 
жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларына сəйкес іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасының Инвестициялар
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

 «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі
______________ Е. Біртанов
2017 жылғы 9 маусым 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 5 маусымдағы №324 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясында 
медициналық куəландыру жəне қарап-тексеру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясында медициналық куəландыру 

жəне қарап-тексеру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасының əуе 
кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі туралы» 2010 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 54-бабы 3-тармағына сəйкес жəне Халықаралық азаматтық авиация 
ұйымының (бұдан əрі – ИКАО) стандарттары мен ұсынылған тəжірибесі негізінде əзірленген.

2. Осы Қағидалар Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясында медициналық 
куəландыру жəне қарап-тексеру қағидаларының тəртібін айқындайды жəне авиация 

персоналына, сондай-ақ мiндеттi медициналық куəландырылуға жəне медициналық қарап-
тексерілуге жататын адамдар санатына қойылатын азаматтық авиация саласындағы 
медициналық куəландыру, медициналық қарап-тексеру жөніндегі талаптарды анықтайды.

3. Осы Қағидалар Азаматтық авиация саласындағы уəкілетті органның жəне азаматтық 
авиация ұйымдарының лауазымды тұлғаларына, медициналық куəландыру мен қарауға 
қатысатын медициналық жұмыскерлерге, авиациялық персоналға, сондай-ақ медициналық 
қарап-тексерілуге жататын адамдар санатына қолданылады.

4. Авиациялық оқу орнына оқуға түсетін Қазақстан Республикасының азаматтары жəне 
шетелдің азаматтары осы Қағидаларға сəйкес медициналық куəландырудан өтеді.

5. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) авиация дəрігері - ұшу қауіпсіздігіне тікелей қатысы бар тұлғалардың кəсіби, сондай-ақ 

жүгінгенде авиапассажирлердңғ денсаулығын қамтамасыз ететін жоғары медициналық білімі 
жəне авиациялық медицина саласында даярлығы бар медицина маманы;

2) авиация персоналы - арнайы жəне (немесе) кəсіптік даярлығы бар əуе кемелерінде 
ұшуды орындау жəне қамтамасыз ету, əуе тасымалы мен авиация жұмыстарын, əуе кемелеріне 
техникалық қызмет көрсету, əуе қозғалысын ұйымдастыру жəне оған қызмет көрсету, əуе 
қозғалысын басқару қызметін жүзеге асыратын жеке тұлғалар;

3) медициналық сертификаттың иегері – медициналық сертификаттың қолданыстағы 
мерзіміне ие тұлға;

4) өтініш беруші – медициналық сертификатты алуға немесе мерзімін ұзартуға өтініш 
берген тұлға;

5) медициналық куəландыру – кəсіби жарамдылығын анықтау жəне/немесе онда 
аурулардың бар, жоқ болу дерегін растау, денсаулық жағдайын, сондай-ақ азаматтық авиа-
ция саласында уақытша еңбекке жарамсыздығын анықтау мақсатында жеке тұлғаны немесе 
өтініш берушіні тексеру;

6) медициналық тексеріп-қарау – авиациялық персоналдың ұшуалды (ауысымалды) 
ауруының болуын немесе болмауын анықтау немесе растау, денсаулық жағдайын, сондай-
ақ уақытша еңбекке қабілетсіздігін, жұмысқа шығатын ауысымындағы (ұшуға) кəсіптік 
жарамдылығын айқындау;

7) медициналық сертификат – өтініш берушінің денсаулық жағдайы бойынша 
жарамдылығына қойылатын талаптарға өтініш берушінің сəйкестігін растайтын жəне кəсіби 
қызметке рұқсатты қамтамасыз ететін медициналық куəландырудың оң нəтижелері бойынша 
берілетін белгіленген үлгідегі құжат;

8) консультант-дəрігер – жеке тұлғаның/өтініш берушінің денсаулығын бағалау бойынша өз 
мамандығы бойынша медициналық ұйғарымдарды шығаратын авиация дəрігері; 

9) авиациялық медицина орталығы (АМО) – азаматтық авиация саласында медициналық 
куəландыруды жүзеге асыратын заңды тұлға;

10) авиациялық медицина сарапшысы (АМС) – медициналық куəландыру жүргізу арқылы 
ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиациялық медицина сарапшысының серти-
фикатына ие жеке тұлға;

11) кеңейтілген медициналық куəландыру – жалпы есепті, офтальмолог, ЛОР есептерін 
жəне басқа мамандардың ұсыныстарын ресімдей отырып, сарапшы жүргізетін медициналық 
куəландыру;

12) жеңіл жəне аса жеңіл авиация (бұдан əрі – ЖАЖА) – сертификатталған ең жоғары 
ұшып көтерілу массасы бес мың жеті жүз килограмнан кем болатын əуе кемелерін, оның ішінде 
сертификатталған ең жоғары ұшып көтерілу массасы үш мың бір жүз сексен килограмнан кем бола-
тын тікұшақтарды пайдаланатын азаматтық авиация жеңіл авиация, сондай-ақ сертификатталған 
ең жоғары ұшып көтерілу массасы жеті жүз елу килограмнан кем болатын əуе кемелерін, басқа да 
ұшу аппараттары мен қосымша құрылғыларды пайдаланатын азаматтық авиация;

13) азаматтық авиация саласындағы уəкілетті орган (бұдан əрі – уəкілетті орган) – Қазақстан 
Республикасының əуе кеңістігін пайдалану, азаматтық жəне эксперименттік авиация қызметі 
саласындағы басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы орган.

2-тарау. Медициналық куəландыруды өткізу тəртібі
6. Медициналық куəландыруды өту үшін өтініш беруші осы Қағидаға 1-қосымшаға сəйкес 

нысан бойынша медициналық сертификат алуға жəне/немесе ұзарту туралы өтінішті (бұдан 
əрі – Өтініш) толтырады.

7. Медициналық куəландыру мыналарды қамтиды:
1) сарапшының медициналық куəландыруы; 
2) медициналық сертификаттың иегерін динамикалық бақылау.
8. Медициналық куəландыру міндеттеріне мыналар жатады:
1) азаматтық авиация саласында жұмысқа жəне/немесе оқуға денсаулық жағдайы бой-

ынша жарамдылығын анықтау;
2) денсаулық жағдайындағы қауіп факторлары мен функцияналдық ауытқушылығын, 

аурудың бастапқы түрлерін анықтау.
9. Медициналық куəландыруға мынадай санаттағы тұлғалар жатады:
1) пилотқа даярлау бойынша оқуға түсушілер жəне оқитын тұлғалар;
2) пилоттар;
3) бортинженерлер, бортмеханиктер, штурмандар;
4) жеке пилоттар;
5) бортрадистер, бортоператорлар; 
6) бортсеріктер;
7) авиадиспетчерлер жəне авиадиспетчерлерді даярлау бойынша оқуға түсушілер жəне 

оқитын тұлғалар;
8) ЖАЖА пилоттары.
10. Осы Қағидалардың 9-тармағының 1), 2), 3), 4), 5) жəне 7) тармақшаларында көрсетілген 

тұлғаларға осы Қағидалардың 1-қосымшасына сəйкес нысаны бойынша медициналық сер-
тификат беріледі.

Осы Қағидалардың 9-тармағының 6) жəне 8) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларға осы 
Қағидалардың 2-қосымшасына сəйкес нысаны бойынша медициналық сертификат беріледі.

11. Медициналық куəландыру:
1) медициналық сертификатты беру;
2) медициналық сертификаттың қолданылу мерзімін ұзарту;
3) медициналық сертификатты жаңарту үшін (тоқтатылғаннан кейін) өткізіледі.
12. Медициналық сертификаттардың түрлері жəне қолданылу мерзімі:
1) осы Қағидалардың 9-тармағының 1), 2) тармақшаларына қатысты тұлғаларға «1-кластық 

медициналық сертификат» беріледі. Медициналық сертификат берілген күннен бастап 12 
ай бойы жарамды;

2) осы Қағидалардың 9-тармағының 3) тармақшасына қатысты тұлғаларға «2-кластық 
медициналық сертификат» беріледі. Медициналық сертификат берілген күнінен бастап жəне 
60 жасқа толғанша жарамды; 60 жасқа толғаннан кейін медициналық сертификат берілген 
күнінен бастап 6 ай бойы жарамды;

3) осы Қағидалардың 9-тармағының 4) жəне 5) тармақшаларына қатысты тұлғаларға 
«2-кластық медициналық сертификат» беріледі. Медициналық сертификат берілген күнінен 
бастап 60 ай бойы жəне 40 жасқа толғанша жарамды; 40-49 жасында медициналық серти-
фикат берілген күнінен бастап 24 ай бойы жарамды; 50 жасқа толғаннан кейін медициналық 
сертификат берілген күнінен бастап 12 ай бойы жарамды;

4) осы Қағидалардың 9-тармағының 6) тармақшасына қатысты тұлғаларға «2-кластық 
медициналық сертификат» беріледі. Медициналық сертификат берілген күнінен бастап 60 
ай бойы жарамды;

5) осы Қағидалардың 9-тармағының 7) тармақшасына қатысты тұлғаларға «3-кластық 
медициналық сертификат» беріледі. Медициналық сертификат берілген күнінен бастап 24 ай 
бойы 50 жасқа толғанға дейін жарамды; медициналық сертификат 50 жасқа толғаннан кейін 
берілген күнінен бастап 12 ай бойы жарамды. Брифинг диспетчерлік пунктінің жəне/немесе əуе 
қозғалысын жоспарлау, бақылау жəне үйлестіру диспетчерінің жəне/немесе əуе қозғалысын жо-
спарлау бас орталығының ұшу диспетчері жəне/немесе ауысым бастығының біліктілік белгілері 
бар тұлғаларға ғана «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама 
нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін 
атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (бұдан əрі - Бұйрық) (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген, «Казахстанская 
правда» 2011 жылғы 24 ақпандағы № 68-69 (26489-26490) газетінде жарияланған) бекітілген 
086/у нысанындағы «Дəрігерлік-кəсіби-консультативті қорытынды» медициналық анықтамасы 
беріледі, ол берілген күнінен бастап 12 ай бойы жарамды;

6) осы Қағидалардың 9-тармағының 8) тармақшасына жататын тұлғаларға «ЖжАЖА 
медициналық сертфикаты» беріледі. Медициналық сертификат берілген күнінен бастап 40 
жасқа толғанға дейін 60 ай бойы жарамды; 40-49 жаста медициналық сертификат берілген 
күнінен бастап 24 ай бойы жарамды; 50 жасқа толғаннан кейін медициналық сертификат 
берілген күнінен бастап 12 ай бойы жарамды.

13. Медициналық сертификат алу үшін мынадай құжаттар беріледі:
1) медициналық сертификат алуға өтініш;
2) Бұйрықпен бекітілген №027/у нысанындағы «Амбулаторлық, стационарлық аурудың 

медициналық картасынан үзінді» амбулаторлық картадан үзінді;
3) психиатриялық, наркологиялық қараудан өту туралы анықтама;
4) əскерге шақырылғанға дейінгі жастағы тұлғаларды немесе шетел азаматтарын 

қоспағанда əскери билет немесе тіркелу куəлігі.
14. Медициналық сертификаттың қолдану мерзімін ұзарту үшін мынадай құжаттар 

ұсынылады:
1) медициналық сертификатты ұзартуға өтініш;
2) алдыңғы медициналық сертификат;
3) алдыңғы медициналық куəландырудың есебі;
4) Бұйрықпен бекітілген №027/у нысанындағы «Амбулаторлық, стационарлық аурудың 

медициналық картасынан үзінді» амбулоторлық картадан үзінді;
5) Медициналық куəландыру жəне/немесе динамикалық бақылау аралығындағы кезеңде 

өткізілетін осы Қағидаларға 9-қосымшаға сəйкес медициналық тексеруден өту туралы 
нəтижелерді көрсете отырып анықтамалар мен басқа да құжаттар.

15. 1, 2, 3 класты жəне ЖАЖА класты медициналық сертификатты бастапқы беру 
авиациялық медициналық орталықтарда жүзеге асырылады.

АМО медициналық куəландыруды өткізу оның жəне АМС сертификаты негізінде жүзеге 
асырылады.

16. Медициналық сертификаттардың қолданылу мерзімін ұзарту жəне жаңарту:
1) 1, 2 жəне 3 класты медициналық сертификаты АМО сарапшылары;
2) ЖАЖА класты медициналық сертификаты медицина ұйымдарының медициналық са-

рапшылары жүзеге асырады.
17. Сарапшы медициналық куəландыру алдында медициналық куəландыру жүргізуге 

арналған өтінішті тексереді жəне оған өтініш берушімен бірге қол қояды.
Өтінішке қол қойғаннан кейін, сарапшы өтініштегі деректердің растығын денсаулық сақтау 

жүйесінің электрондық деректер базасы арқылы тексереді:
1) Халықтың бекітіп берілген тіркелімі;
2) Диспансерлік науқастардың тіркелімі;
3) Стационарлық науқастардың тіркелімі;
4) Жүкті жəне фертильді жастағы əйелдердің тіркелімі.
18. Қол қойылған өтініште белгілі жəне ұшуды орындауға қауіп төндіретін ауруды жасуруды 

көздейтін күмəнді деректер анықталған жағдайда, сарапшы өтініш берушінің көзінше уəкілетті 
органға өтініштің түпнұсқасын ілеспе хатпен бірге əкімшілік шаралар қабылдау үшін жібереді. 

19. Өтінім берушіге медициналық куəландыруға дейін бір күн бұрын жəне куəландыру 
кезінде демалыс күні беріледі.

20. Егер медициналық сертификаттың иегері оның мерзімі аяқталғаннан кейін 90 немесе 
одан да көп күннің ішінде оның қолданылуын жаңартпаса немесе қалпына келтірмесе, оны 
жаңалау немесе қалпына келтіру үшін АМС дəрігер-консультанттарды аныөтай отырып, 
кеңейтілген медициналық куəландыруды тағайындайды.

21. Өтініш беруші осы Қағидаларға 4, 5, 6 жəне 7-қосымшаларға сəйкес авиация персо-
налына қойылатын денсаулық жағдайы бойынша талаптарға (бұдан əрі – Талаптар) оның 
денсаулығының сəйкес келуі бойынша медициналық куəландырудан өтеді.

22. Медициналық куəландыру кезінде сарапшы көрсеткіштер бойынша қажетті медициналық 
тексеру көлемін айқындайды жəне осы Қағидаларға 8-қосымшаларға сəйкес консультант-
дəрігердің тексеруін тағайындайды.

23. Консультант-дəрігер 9, 10, 11 жəне 12-қосымшаларға сəйкес медициналық құжаттамаға 
медициналық тексеру деректерін, диагнозды, өз бейіні бойынша ұсыныстарын жазады жəне 
жеке қолымен жəне жеке мөрімен растайды.

Консультант-дəрігерлердің есептері 10 жыл бойы сақталады.
24. Сарапшы медициналық құжаттамаға медициналық тексеру деректерін, диагнозды, 

бейінді мамандар - консультант-дəрігерлердің ұсыныстарын жазады жəне 13-қосымшаға сəйкес 
есепті толтырады. Медициналық тексеру деректерінің дұрыстығы сарапшының қолымен жəне 
жеке мөрімен расталады.

Сарапшылардың есептері 10 жыл бойы сақталады.
Диагноздардың коды МКБ-10 сəйкес жүргізіледі. Есепті ресімдеу кезінде түзетулерді 

жасауға тыйым салынады.
Есептің түпнұсқасы сарапшының мұрағатында сақталады, есептің көшірмесі (сарапшының 

мөрімен бекітілген) беріледі. Есептің электронды көшірмесі (сарапшының мөрімен бекітілген 
қағаз көшірмесі почта арқылы) сертификат беру күнінен 3 жұмыс күні бұрын уəкілетті органға 
бағалау жүргізуге беріледі. Медициналық сертификат есеп ресімделген жəне медициналық 
қорытынды шығарылған күні беріледі.

Азаматтық авиация саласындағы уəкілетті орган 5 жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 
талаптарына сəйкестікке медициналық куəландыру есебіне бағалау жүргізеді.

25. Медициналық куəландыру нəтижелері бойынша мынадай нысанда медициналық 
қорытынды шығарылады:

1) жұмысқа жарамды;
2) осы Қағидалардың 39-тармағына сəйкес шектеулермен жұмысқа жарамды;
3) кейіннен медициналық куəландыру жүргізумен емдеуді (сауықтыруды) қажет етеді;
4) жұмысқа жарамсыз.
26. Сарапшы қажет болған жағдайда медициналық сертификатқа шектеу белгілейді.
Жарамдылық туралы шешім шектеу белгіленген жағдайларда ғана сарапшы өтініш 

берушінің денсаулық жағдайын бағалайды жəне қажеттілігіне қарай ұшуды пайдалану жөніндегі 
мамандармен, əуе қозғалысын басқару жөніндегі мамандармен, сондай-ақ басқа да мамандар-
мен кеңеседі. Шектеу айқындалған жағдайда өтініш берушінің орындайтын қызметіне қарай 
мүмкіншіліктері, дағдылары жəне тəжірибесі, əуе кемесінің түрі, орындалатын ұшудың жəне 
жұмыстың түрі мен сипаты бағаланады.

Егер осы жағдай ұшу қауіпсіздігіне қауіп төндірмейтін жағдайда өтініш берушінің 
медициналық талаптарға толық сəйкес келмеген жағдайда осы Қағидаларға 14 қосымшаға 
сəйкес шектеу кодтары белгіленеді.

27. Мынадай денсаулық жарамдылығын төмендетуші факторлар болған кезде:
1) оған хирургиялық ота немесе инвазивтік процедура өткізілсе;
2) қандай-да бір дəрілік препаратты тұрақты қабылдау тағайындалса;
3) авиациялық персонал куəлігіне (бұдан əрі – куəлік) сəйкес кəсіби міндеттерін атқаруға 

қабілетсіздікті туғызатын айтарлықтай жарақаттар алса;
4) тиісті куəлігіне сəйкес кəсіби міндеттерін атқаруға қабілетсіздікті туғызатын ауруға 

шалдықса;
5) жүктілік жəне босану жағдайында;
6) ауруханаға жатқызылса;
7) алғаш рет түзетуші линза тағайындалса, куəлік иелері сарапшыға кідірусіз ішінде ха-

барлайды.
28. Куəлік иелері кəсіби құқықтары мен міндеттерін өздерінің куəліктеріне, біліктілік белгілері 

немесе сертификаттарына сəйкес мынадай жағдайларда орындамауға тиіс, егер:
1) олар осы құқықтар мен міндеттерді қауіпсіз жүзеге асыруға мүмкіндік бермейтін 

медициналық жарамдылығының төмендегені туралы білсе;
2) олар тиісті куəліктің құқықтары мен міндеттерін қауіпсіз жүзеге асыруға кедергі келтіретін 

қандай да бір тағайындалған немесе тағайындалмаған дəрі-дəрмектерді қабылдайтын не-
месе қолданатын болса;

3) ұшу қауіпсіздігіне қауіп келтіруі мүмкін қандай да бір медициналық, хирургиялық немесе 
басқа да емдеу қабылдап жүрсе.

Медициналық сертификат иелері авиация персоналының міндеттерін қауіпсіз орындау 
қабілетіне əсер етуі мүмкін қандай да бір ауру жəне/немесе шаршау, денсаулық жағдайы 
бойынша кез келген күмəн, көңіл күйіне жəне/немесе денсаулығына байланысты кез келген 
жағдайларда сарапшыға жүгінеді. 

Бұл ретте медициналық сертификаттың иесі жəне жұмыс беруші осы Қағидалардың 27 
жəне осы тармақтарындағы талаптардың орындалуына жауап береді.

29. Өтініш берушіде Талаптарға сəйкес жұмысты (оқуды) жалғастыруға кедергі келтіретін 
ауру анықталған жағдайда, авиамедициналық сарапшы жарамсыздығы туралы медициналық 
қорытынды шығарады. 

Авиамедициналық сарапшының қорытындысымен келіспеген жағдайда, өтініш беруші 5 
жұмыс күндік мерзімде уəкілетті органға жүгінеді. Уəкілетті орган шешімімен келіспеушілік 
сот тəртібінде шағымдалады.

30. Жұмысты (оқуды) жалғастыруға жарамсыз деп танылған тұлғалар əрі қарай динамикалық 
медициналық бақылау жəне емделу үшін тіркелген жері бойынша медицина ұйымдарына жіберіледі.

31. Жұмысқа (оқуға) жарамсыз деп танылған осы Қағидалардың 15-қосымшасына сəйкес нысандағы 
Медициналық сертификаттарды есепке алу журналынан (бұдан əрі – Журнал) үзінді беріледі.

32. Медициналық сертификаттың қолданылу мерзімі алдыңғы медициналық сертификаттың 
қолданылу мерзімі аяқталған күннен бастап басталады.

Медициналық сертификат иесі өзінің медициналық сертификатын қалпына келтіру 
үшін медициналық куəландырудан оған ыңғайлы күні, бірақ қолданыстағы медициналық 
сертификаттың қолданылу мерзімі өткенге дейін күнтізбелік 45 күннен бұрын емес өтуге құқылы. 

33. Медициналық зерттеу нəтижелері, консультант дəрігерлердің консультациялары, 
медициналық куəландыру есептері жəне барлық жазбалар авиамедициналық сарапшының 
кабинетінде өтініш берушінің жеке ісінде сақталады.

34. Медициналық сертификаты жоқ немесе медициналық сертификатының қолданылу 
мерзімі аяқталған авиация персоналының иесі қызметтік міндеттерін орындауға жіберілмейді.

Белгіленген медициналық куəландыру жүргізу құралдарының орналасқан жерінен қашық 
өңірде (Қазақстан Республикасының шегінен тыс) ұшуды орындайтын куəлік иегерін кезекті 
медициналық куəландыру авиациялық орталық шегерілуі мүмкін егер бұл осындай шегеру 
ерекшелік ретінде берілсе жəне мыналардан аспаса:

1) коммерциялық емес тасымалдаулармен айналысатын əуе кемесінің ұшу экипаж мүшесі 
үшін ұзақтығы 6 ай кезеңнің бір кезеңі;

2) егер көрсетілген өңірдің авиамедициналық сарапшыдан əрбір тиісті тұлғаға медициналық 
куəландыру алғаннан кейін оң медициналық қорытынды берілген жағдайда коммерциялық 
тасымалдаумен айналысатын əуе кемесінің ұшу экипажының əрбір мүшесі үшін ұзақтығы 3 
айдан екі кезекті кезең;

3) əуесқой пилот үшін – кандидаттың уақытша болатын өңіріндегі авиамедициналық сарап-
шы медициналық тексеру жүргізу кезінде ұзақтығы 24 айдан аспайтын бір кезең.

Қазақстан Республикасынан тыс жердегі сарапшының медициналық куəландыру туралы 
есепмедициналық сертификат берген азаматтық авиация ұйымына жəне сарапшыға жіберіледі.

Төтенше жəне алдын алуға болмайтын жағдайларда (табиғи құбылыстар, əскери əрекеттер) 
авиамедициналық сарапшы азаматтық авиация саласындағы уəкілетті органның ұсынысы бой-
ынша медициналық сертификаттың қолдану мерзімін 45 күннен аспайтын мерзімге ұзартады.

35. 1-класты медициналық сертификат 2, 3-класты жəне ЖАЖА медициналық сертификатқа 
қолданылады.

36. Медициналық сертификаттың қолданылу мерзімі мыналарға 6 айға дейін қысқартылады:
1) авиакомпанияның желілік пилотының (ұшақ, тікұшақ) куəлігі, коммерциялық авиация 

пилотының куəлігі (ұшақ, тікұшақ) жəне коммерциялық əуе тасымалдарын орындайтын көп 
мүшелі экипаж пилотының куəлігінің (ұшақ, тікұшақ) иегерлері жəне 60 жасқа толғандар үшін;

2) авиакомпанияның желілік пилотының (ұшақ, тікұшақ) куəлігі, коммерциялық авиация 
пилотының куəлігінің (ұшақ, тікұшақ, дирижабль) иегерлері жəне 40 жастан асқан бір пилот 
басқаратын жолаушыларды тасымалдау жөніндегі коммерциялық ұшуларды орындайтын-
дар үшін.

37. Медициналық сертификаттың қолданылу мерзімі нақты мерзімдер көрсетіліп жəне 
қолданылу мерзімін өзгерту негіздемесімен медициналық айғақтар бойынша қысқартылып, 
ол Журналда жазылады.

38. Медициналық сертификатқа авиамедициналық сарапшы қол қояды жəне 
авиамедициналық сарапшының мөрімен куəландырылады.

39. Сарапшы, заңнамада көрсетілген жағдайлардың басқа кезде, қызметтік міндеттерін 
атқарумен байланысты оған белгілі болған өткізілген медициналық куəландыру нəтижелері 
жəне басқа да деректерді жария етуге құқығы жоқ.

40. Сарапшы, ұшу қауіпсіздігіне қатер төндіретін ақпаратты алған жағдайда оны алғаннан 
кейін бір тəулік ішінде уəкілетті органды жəне азаматтық авиация ұйымының əкімшілігіне 
(болған жағдайда) хабардар етеді.

41. 1 кластағы сарапшы барлық кластағы медициналық сертификаттарды беруді, мерзімін 
ұзартуды жəне жаңартуды жүзеге асырады.

42. 2 кластағы сарапшы 2 кластағы жəне ЖАЖА медициналық сертификаттарды беруді, 
мерзімін ұзартуды жəне жаңартуды жүзеге асырады.

43. ЖАЖА кластағы сарапшы ЖАЖА кластағы медициналық сертификаттардың мерзімін 
ұзартуды, жаңартуды жүзеге асырады.

44. Динамикалық бақылау ауруларды диспансерлік есепте тұрған медициналық сертификат 
иелеріне жүргізіледі. Динамикалық есепке алуға ауруы, анамнезінде соңғы жылдарда жедел 
немесе созылмалы аурулары, қатер факторлары бар тұлғалар жатады. 

45. Динамикалық бақылау келесі көлемде жүргізіледі: сарапшы немесе авиациялық 
дəрігердің қарауы, флюорография (жылына 1 рет), тыныштықтағы электрокардиография, 
қан жəне зəрдің жалпы талдауы, микрореакция, қынаптың тазалық деңгейін анықтауға 
арналған жұғындыны зерттеу, гинеколог тексеріп-қарауы, осы Қағидаларға 8-қосымшаға 
сəйкес психоневрологиялық жəне/немесе наркологиялық ұйымдарда өткізілген, ағзадағы 
нарко- жəне психобелсенді заттарды анықтау нəтижелері, сондай-ақ өзге де медициналық 
айғақтар бойынша зерттеулер.

46. Динамикалық бақылауды сарапшы, авиация дəрігері жүргізеді.
47. Диспасерлік есепте тұрған медициналық сертификат иесі емдеу-алдын алу, сауықтыру 

іс-шаралары, медициналық зерттеулер мен тағайындаулар сарапшы жəне авиациялық 
дəрігердің ұсынымдарына сəйкес жүзеге асырылады.

48. Динамикалық бақылау мақсатында медициналық зерттеулер диспансерлік есепте 
тұрған 1-кластағы медициналық сертификат иесіне медициналық сертификатты қолданысқа 
енгізгеннен кейін 6 айдан кейін, ал басқа медициналық сертификат иелеріне 12 айда бір рет, 
сондай-ақ медициналық айғақтар бойынша жүргізіледі.

Медициналық тексеру кезінде шағымның болуы немесе болмауы тексерілушінің жеке 
қолымен бекітіледі. Медициналық тексеруден кейін авиациялық дəрігер медициналық кітапшада 
өз жазбаларын жеке қолымен жəне тегі көрсетілген жеке мөрімен куəландырады.

49. Авиациялық қақтығыс пен авиациялық оқиғалардан кейін медициналық тексеруді 
оқиғадан (қақтығыстан) кейін бірден аэровокзал медпунктінде кезекші медицина қызметкері 
келесі көлемде өткізеді: анамнез жиынтығы, сыртқы тексеру, сілемей қабығын тексеру, дене 
қызуын өлшеу, қан қысымын, тамыр соғуын өлшеу. Алкогольдік мастығын тексеру үшін сарап-
тама тиісті лицензиясы бар мамандандырылған медициналық ұйымда өткізіледі. Экипажды 
ұшуға жіберуді авиация дəрігері жүзеге асырады.

50. Диспансерлік есепте тұрған медициналық сертификат иесінің медициналық тексеру 
нəтижелері бойынша мынадай қорытынды шығарылады:

1) жұмысқа немесе оқуға жіберілді;
2) кезектен тыс демалыс күнін (кезекті еңбек демалысын) беруді қажет етеді;
3) консультация жəне емдеу жүргізуді қажет етеді;
4) профилактикалық емдеуге жатады – емдеу мерзімі күнтізбелік 15 күн.
51. Медициналық сертификат иесінде авиация дəрігерінің медициналық айғақтары болған 

жағдайда сарапшыға кезектен тыс медициналық куəландыру туралы негіздемені ұсынады.
Егер медициналық зерттеуді сарапшы өткізген жағдайда, ол медициналық көрсетілімдер 

бойынша кезектен тыс медициналық куəландыру туралы шешім қабылдайды.
3-тарау. Медициналық қарап-тексеруді өткізу тəртібі

52. Медициналық қарап-тексерудің негізгі міндеті авиациялық персоналда аурудың ба-
рын немесе жоғын анықтау немесе растау, денсаулық жағдайын анықтау, сондай-ақ еңбекке 
уақытша жарамсыздық, түсетін ауысымда жұмысқа кəсіби жарамдылығын анықтау болып 
табылады.

53. Медициналық қарап-тексеруге келесілер жатады:
1) Осы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген тұлғалар санаты;
2) резервтік экипаж;
3) парашюттік қызмет нұсқаушылары, парашютистер;
4) ұшулар басшылары;
5) əуе кемелеріне, аэродромдарға жəне авиапассажирлерге қызмет көрсетуші əуежай 

(азаматтық авиация ұйымдары) жұмысшылары (авиациялық қауіпсіздік қызметі, инженерлік-
авиациялық қызметі, аэродром қызметі, жүк жəне пассажирлерді тасымалдау қызметі, 
авиажанар-жағармайлар қызметі, əуежайдың диспетчерлік қызметі);

6) əуе кемелеріне қызмет көрсету, авиапассажирлерді, жүкті, оның ішінде қауіпті жүктерді 
тасымалдау бойынша жұмыстар орындайтын көлік құралдарның жүргізушілері.

54. Жұмыс орындарында психобелсенді заттарды қолданумен байланысты қауіпті бол-
дырмау нұсқауымен (Doc 9654 AN/945 ИКАО) ұшуды медициналық қамтамасыз ету шаралары 
кешенін енгізген азаматтық авиация ұйымдарында медициналық қарап-тексеру жүргізілмейді. 
Ұшуды медициналық қамтамасыз ету шараларының кешені азаматтық авиация саласындағы 
уəкілетті органмен келісіледі.

Бұл ретте, медициналық сертификат иесі осы Қағидалардың 58-тармағымен қарастырылған 
жағдайлар бар болса/айқындалса, жұмысты орындаудан бас тартады.

55. Медициналық қарап-тексеру:
1) тəулігіне орташа 80 (сексен) ұшу-қону операциялар бар əуеайлақта (тікұшақ айлағында) 

жəне əуежайларда азаматтық авиация ұйымының медициналық орталығы/денсаулық сақтау/
медициналық бекетінің наркологиялық диспансерде (ауруханада) арнайы дайындықтан өткен 
кезекші жұмыскерімен (дəрігер немесе орта медициналық қызметкер) жүргізіледі;

2) тəулігіне орташа 80 (сексен) ұшу-қону операциялардан кем əуеайлақта (тікұшақ 
айлағында) жəне əуежайларда, сыныпталмаған əуеайлақта (тікұшақ айлағында) азаматтық 
авиация ұйымының денсаулық сақтау/медициналық бекетінің немесе азаматтық авиация 
ұйымымен шарт негізінде аймақтық медициналық ұйымдардың кезекші жұмыскерімен (дəрігер 
немесе орта медициналық қызметкер) медициналық қызметкерлері жүргізеді. Сонымен 
бірге, барлық медициналық қызметкерлер наркологиялық диспансерде (ауруханада) арнайы 
дайындығы бар.

56. ƏК экипаж мүшелері медициналық қарап-тексеруден ұшулар алдында, бірақ ұшып 
шыққанға дейін кемінде 2 сағат бұрын өтеді; ұшып шығу 6 жəне одан артық сағатқа кешіктірілуіне 
байланысты ƏК экипаж мүшелері медициналық қарап-тексеруден қайта өтеді.

Жұмыс уақыты ішінде бірнеше рейс орындайтын ƏК экипажы мүшелері медициналық 
қарап-тексеруден алғашқы ұшып шығу алдында бір рет қана өтеді. 

Резервтік экипаждар резервте жұмысқа кірісу алдында, сондай-ақ, егер медициналық 
қарап-тексеруден кейін 6 жəне одан артық сағат өтсе, ұшып шығу алдында медициналық 
қарап-тексеруден өтеді

Жұмыс уақыты ішінде бірнеше секіруді орындайтын парашюттік қызметтің нұсқаушылары 
(парашютшілер) медициналық қарап-тексеруден бір рет, алғашқы секірудің алдында кемінде 
1 сағат бұрын өтеді.

Əуе қозғалысын ұйымдастыру (бұдан əрі – ƏҚҰ) авиадиспетчерлерінің ауысы-
мы кезекшілікке (ауысым) кірісу алдында , ауысым басталғанша кемінде 1 сағат бұрын 
медициналық қарап-тексеруден өтеді.

Осы Қағидалардың 52-тармағының 5) тармақшасына жататын тұлғалар ауысымы 
кезекшілікке (ауысым) кірісу алдында, ауысым басталғанша кемінде кемінде 1 сағат бұрын 
медициналық қарап-тексеруден өтеді.

Осы Қағидалардың 52-тармағының 6) тармақшасына жататын тұлғалар ауысымы 
кезекшілікке (ауысым) кірісу алдында, ауысым басталғанша кемінде кемінде 30 минут бұрын 
жəне кезекшіліктен (ауысым) соң 30 минут ішінде медициналық қарап-тексеруден өтеді.

57. Медициналық медициналық қарап-тексеруді өткізу алдында медициналық қызметкер 
ƏК экипаж мүшелерінде жəне ƏҚҰ авиадиспетчерлерінде маманның куəлігі мен медициналық 
сертификатты тексереді.

58. Медициналық сертификат иесінде ауру немесе шаршау белгілері айқындалса, 
дəрігердің тағайындауысыз дəрі-дəрмектерді пайдалану немесе алкогольдік сусындар-
ды ішу фактісі анықталса, ұшу алды демалыс жəне тамақтану режимі бұзылған жағдайда, 
медициналық қорытындының қолданылу мерзімі аяқталмаған жағдайда олар ұшуға немесе 
ƏҚҚ жұмысына жіберілмейді.

59. Медициналық медициналық қарап-тексеру төмендегідей көлемде жүргізіледі: сұрақ қою, 
сыртқы тексеру, ауыз қуысын жəне жұтқыншақты тексеру, тамыр соғуын қарау, көрсеткіштер 
бойынша – қан қысымын, дене қызуын өлшеу жəне дем шығаруында алкогольге сынақ жүргізу.

60. Сұрақ қою арқылы денсаулық жағдайына шағымдары, ұйқының ұзақтығы мен сапасы, 
ұшу алды демалу жағдайлары, тамақтану режимі анықталып, жалпы жағдайы, сөйлеген сөзі, 
мимикасы, эмоционалдық жағдайы, жұмысты орындауға дайындығы бағаланады.

61. Денсаулық жағдайына, жеткіліксіз (толыққанды емес) демалысқа шағым түсетін болса, 
ƏК экипаж мүшесіне ұшуға рұқсат берілмейді, авиациялық дəрігерге жəне сарапшыға жіберіледі.

62. Сыртқы қарап-тексеруге мыналар жатады: сыртқы келбетін бағалау, ƏК экипаж 
мүшелерінің киімінің ұшу бағыты бойынша метеорологиялық жағдайларына сəйкестігін тексе-
ру, ашық тері мен көзге көрінетін былжыр қабықтарының бояуы мен жағдайын тексеру (жүзінің 
бозаруы, гипермия, аса жоғары тершеңдік, акроцианоз, ісік, терінің жəне склера сарғыштығы); 
бадамша безін, жұмсақ жəне қатты таңдайдың былжыр қабықтарын, ауыз қуысының артқы 
жағын, тілді тексеру; қарашықтардың жарыққа реакциясын анықтау.

63. Тамыр соғуы білек тамырында саусақ арқылы (20 секунд ішінде 1 минутқа қайта есеп-
теумен) тексерілетін адамды отырғызып алып анықталады, бұл жағдайда оның жиілігі, ырғағы, 
толуы мен күші бағаланады.

64. Тахикардия (тамыр соғуының жиілігі 1 минутына 90 жəне одан көп соққы) немесе бра-
дикардия (тамыр соғуының 1 минутына 55 соққыдан кем) анықталған жағдайда тексеріліп 
отырған адамның денсаулығы, алдыңғы физикалық жəне эмоционалдық жүктемелері жайында 
сұрақ қойылып, 5 минуттық демалыс беріліп, қайтадан тамыр соғуының жиілілігі есептелінеді 
(тахикардия кезінде – дененің қызуы өлшенеді).

65. Тахикардия, брадикардия жəне аритмия ƏК экипаж мүшесін ұшудан (авиадиспетчерді 
- ƏҚҚ бойынша жұмыстан) шеттетудің негіздемесі болып табылады.

66. Егер пульс жиілігінің ауытқуы индивидуалдық түрде болса жəне ол медициналық 
куəландыру кезінде анықталса, сарапшы ол туралы медициналық сертификатқа белгі қояды.

67. Артериялық қысымы орындықта отыру қалпында сол қолында тонометр арқылы 
жүргізіледі. Артериялық қысымның көтерілуі тексерілушінің 5 минуттық демалысынан кейін 
қайталанған өлшеу кезінде тіркелген жағдайда ескеріледі.

68. Мынадай көрсеткіштері кезінде жұмысқа жіберіледі: сынап бағанасынан 140/90 милли-
метр жоғары емес жəне сынап бағанасынан 90/60 миллиметр төмен емес.

69. Жұмысқа жіберілген артериалды гипертензиясы бар тұлғаларда АҚ көрсеткіштерінің 
диапазоны медициналық сертификатта сарапшымен көрсетіледі. Олардағы кəсіби қызметті 
орындау үшін ең жоғары рұқсат етілетін АҚ деңгейі сынап бағанасынан 160/95 миллиметр 
жоғары емес көрсеткіш болып табылады.

70. Медициналық қарап-тексеру нəтижелері осы Қағидалардың 16-қосымшасына сəйкес 
нысаны бойынша журналда тіркеледі.

71. Ұшуға тапсырманы ресімдеу барысында медициналық қызметкер ұшуға тапсырмасында 
денсаулық сақтау бекетінің атауы, соңғы ƏК экипаж мүшесі медициналық тексеруден өткен 
күні, айы, сағаты, минуттары көрсетілген штамп қояды, ұшуға жіберілген тұлғалардың санын 
көрсетіліп, қолы қойылады; медициналық қызметкердің ұшуға берілетін тапсырмада қосымша 
жазбаларды жəне түзетулерді енгізбейді.

72. ƏҚҰ авиадиспетчерлерін жұмысқа жіберуге рұқсатты ресімдеу кезінде 
авиадиспетчерлердің жетекшісі (ауысым бойынша аға қызметкер) медициналық қарап-
тексеруден соңғы кезекте өтіп, ƏҚҚ авиадиспетчерлерін тексеру нəтижелері туралы 
мəліметтерді алады. 

73. Жұмыстан шеттету кезінде медициналық қызметкер бұл туралы жұмыстан шеттету 
журналында жазып, оларға осы Қағидалардың 17 жəне 18-қосымшаларына сəйкес нысанда 
анықтама береді, тиісті қызметтің басшылығына шеттету туралы мəлімдейді.

5-тарау. Міндетті медициналық қарап-тексеруді өткізу тəртібі 
74. Міндетті медициналық қарап тексеруге жататын тұлғалар санаты Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы № 175 бұйрығымен 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10987 болып тіркелді) 
бекітілген Міндетті медициналық қарап тексеру өткізілетін зиянды өндірістік факторлардың, 
кəсіптердің тізбесі (бұдан əрі - зиянды өндірістік факторлардың, кəсіптердің тізбесі) жəне 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 
24 ақпандағы № 128 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 10634 болып тіркелді) бекітілген Міндетті медициналық қарап тексеруді өткізу 
қағидаларына 4-қосымшаға сəйкес Міндетті медициналық дəрігерлік қарап тексерулерге жата-
тын жұмыскерлердің тізбесімен, сондай-ақ эпидемиологиялық маңызды объектілерде жұмыс 
істейтін тұлғаларды зертханалық жəне функционалдық зерттеулердің жиілігі мен көлеміне 
(бұдан əрі – Тізбе) сəйкес анықталады.

75. Міндетті медициналық қарап тексерулер осы Қағидалардың 8, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 
29, 30, 33-тармақтарына жəне осы Тарауға сəйкес жүргізіледі.

Міндетті медициналық қарап тексерулер осы Қағидалардың 9-тармағының 6) жəне 7) 
тармақшасына жататын тұлғаларға жылына бір рет жиілікпен өткізіледі.

76. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы (оның ішінде 
көліктегі) мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшелері:

1) міндетті медициналық тексеріп-қараулармен толық қамтуға, сапасына жəне уақтылы 
өткізуге бақылауды жүзеге асырады;

2) жұмыскерлердің міндетті медициналық тексеріп-қараулары нəтижелерін қорытындылауға 
қатысады;

3) медициналық ұйымның басшысының сұрауы бойынша еңбек жағдайының санитариялық-
эпидемиологиялық сипаттамасын ұсынады.

77. Медициналық ұйым (авиациялық медициналық орталық) міндетті мерзімдік медициналық 
тексеріп-қараулар аяқталған соң ауыр жұмыстарда, зиянды (өте зиянды) жəне (немесе) қауіпті 
еңбек жағдайларында жұмыс істейтін жұмыскерлердің нəтижелерін қорытындылайды жəне 
осы Қағидаларға 19-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 5 данада қорытынды акт жасайды, оны 
өткізілген міндетті мерзімдік медициналық тексеріп-қараудан кейін күнтізбелік 30 күн ішінде 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы (оның ішінде көліктегі) 
мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесіне ұсынады. Актіге қосымшаларда басқа жұмысқа 
ауысу ұсынылған, стационарлық жəне санаториялық-курорттық емдеу, диеталық тамақтану, 
динамикалық бақылау көрсетілген адамдардың аты-жөні жазылған тізім беріледі. Қорытынды 
актілер қол қойылғаннан кейін орындалуы үшін ұйымның əкімшілігіне, кəсіподақ комитетіне, 
бақылау үшін халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы (оның 
ішінде көліктегі) мемлекеттік орган ведомствасының аумақтық бөлімшесіне, жұмыс үшін жұмыс 
берушінің орналасқан орны бойынша аумақтық медициналық ұйымдарға беріледі, бір данасы 
міндетті мерзімдік медициналық тексеріп-қарау өткізген медициналық ұйымда қалады.

78. Жұмыс беруші:
1) 1 желтоқсаннан кешіктірмей, кейіннен халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы саласындағы (оның ішінде көліктегі) мемлекеттік орган ведомствосының 
аумақтық бөлімшелерімен келісе отырып, осы Қағидаларға 20-қосымшаға сəйкес нысан бой-
ынша Зиянды өндірістік факторлардың, кəсіптердің тізбесін басшылыққа ала отырып міндетті 
медициналық қарап тексеруге жататын адамдардың тізімін жасайды;

2) өз қаражаты есебінен мерзімдік медициналық тексеріп-қарау өткізуді ұйымдастырады;
3) кəсіпорынға қызмет көрсететін медициналық ұйыммен немесе жұмыс берушінің 

орналасқан жері бойынша аумақтық медициналық ұйыммен бірлесіп, кəсіптік аурулармен ау-
ыратын жəне оларға күдікті адамдарды терең зерттеу жəне кəсіби патология орталықтарына 
емдеу үшін медициналық ұйымға уақтылы жіберуді қамтамасыз етеді;

4) кəсіпорынға қызмет көрсететін медициналық ұйыммен немесе жұмыс берушінің 
орналасқан жері бойынша аумақтық медициналық ұйыммен бірлесіп, жыл сайын халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы (оның ішінде көліктегі) 
мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшесімен келісілген, анықталған науқастарды 
сауықтыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын əзірлейді.

79. Тұрғындардың декреттік топтарына міндетті медициналық қарап тексерулер осы 
Қағидалардың 9-тармағының 6) тармақшасына жататын тұлғаларға Тізбеге сəйкес анықталады.

80. Жұмысқа рұқсатты міндетті медициналық тексеріп-қарауларды жүргізуге арналған 
мемлекеттік лицензиясы бар ұйымдар береді.

81. Міндетті медициналық тексеріп-қарауларды жүзеге асыратын ұйым басшысының 
бұйрығымен міндетті медициналық тексеріп-қарауларды жүргізуге, жұмысқа рұқсат беруге 
жауапты тұлға (терапевт дəрігер) тағайындалады.

(Жалғасы 14-бетте) 
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82. Міндетті медициналық тексеріп-қараулардың жəне зертханалық зерттеулердің 
нəтижелері Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2009 жылғы 24 қарашадағы 
№ 768 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5895 бо-
лып тіркелді) 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жеке медициналық кітапшада жазылады.

83. Инфекциялық немесе паразиттік аурулар диагностикаланған, сондай-ақ жұмысты 
орындауға (іріктеуге) берілетін рұқсатқа қарсы айғақ болып табылатын инфекциялық аурулар 
қоздырғыштарын тасымалдау анықталған жағдайда рұқсат беруге жауапты тұлға науқасты 
емдеу үшін тұрақты мекенжайы бойынша тиісті емдеу-профилактиткалық ұйымына жібереді.

84. Декреттелген тұлғаларға жеке медициналық кітапшаларға жұмысқа рұқсат беру белгісі 
қойылған соң жұмыс істеуге рұқсат етіледі.

Жұмыскерлердің жеке медициналық кітапшалары жұмыс орнында сақталуы тиіс.
85. Жауапты тұлға жəне зертхана мамандары медициналық тексеріп-қараулардың, 

зертханалық зерттеулердің растығы мен сапасын, сондай-ақ инфекциялық, паразиттік ау-
рулар мен бактерия тасымалдау диагнозы қойылған жағдайда халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствасының 
құрылымдық бөлімшесіне шұғыл хабарлама жіберуді қамтамасыз етеді.

6-тарау. Қорытынды ережелер
86. Уəкілетті орган:
1) медициналық куəландыру жүргізуге бақылау жүргізеді жəне авиамедициналық 

сарапшылардың есептеріне медициналық куəландыру нəтижелері бойынша бағалау жүргізеді;
2) сарапшыларға медициналық куəландыру туралы заңнаманы бұзуды жою туралы, 

оның ішінде медициналық куəландыру талаптарын сақтамаған жағдайда медициналық 
сертификаттардың қолданысын тоқтату жəне қайтарып алу жөнінде ұйғарым шығарады;

3) əкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасайды;
4) сарапшылардың шешімдеріне шағымдарды қарастырады;
5) сарапшыларды тағайындайды;
6) авиациялық медицинана бойынша оқу бағдарламаларын келіседі;
7) нұсқаушылық материалдарды əзірлейді жəне бекітеді.

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясындағы медициналық 
куəландыру жəне қарап-тексеру қағидаларына 1-қосымша

Нысан

Медициналық сертификат алуға/ұзартуға өтініш
Бұл бетті толық жəне баспалық əріптермен толтырыңыз - Толтыру бойынша нұсқаулыққа 

Қатаң құпия назар аударыңыз. (медциналық қолдану үшін)

(1) Сертификат бер-
ген ел: (2) Медициналық сертификат классы  1  2  3

(3) Тегі: (4) Бұрынғы тегі:
(12) Өтініш Алғашқы 
Жарамдылықты қалпына 
келтіру  жарамдылықты 
создыру 

(5) Аты, Əкесінің аты: (6) Туылған күні:
(7)
Жынысы
Е 
Ə 

(13) Нөмірі:

(8) Туылған жері, елі: (9) Азаматтығы: (14) Куəлік типі:
(10) Тұрақты мекен 
жайы:

(11) Пошта мекенжайы: (егер 
айырмашылығы болса) (15) Мамандығы (негізгі):

Елі: Телефоны: Ұялы: 
e-mail: Елі: Телефоны:

(16) Жұмыс беруші: (17) 
Алдыңғы медициналық 
қорытындыға келу: Уақыты: 
Орны:

(18) Қолда бар куəлігі (типі): Куəлік нөмірі: 
Куəлік берген ел: (19) Авиациялық қызметкер куəлігінде, 

медициналық сертифкатта қандай да бір 
шектеулер Жоқ  ия  Толығырақ:

(20) Қашан да болса, Сізде ввияциялық 
куəліктер беретін қандай да бір мемлекеттің 
медициналық қорытындыны беруде күмəні, 
беруден бас тартулары болды ма? Жоқ  Ия 
Уақыты: Елі: Толығырақ:

(21) Жалпы ұшулар саны: (22) Алдыңғы 
медициналық куəландырудан соң 
ұшулар саны:
(23) Қазіргі уақытта қандай типте ұшасыз 
(ұшу экипажы үшін):

(24) Соңғы медициналық куəландырудан соң, 
қандай да бір авиациялық оқиға болды ма? 
Жоқ  Ия  Мерзімі: Уақыты: Толығырақ:

(25) Ұшулардың болжалды түрі:
(26) Қазіргі уақыттағы ұшу қызметі Бір 
құрамды экипаж  көп құрамды экипаж 

(27) Сіз алкоголь қолданасыз ба? 
Жоқ  Ия  Мөлшері (28) Сіз тұрақты медициналық препа-

рат қолданасыз ба? Жоқ  Ия  Дəрінің 
атын, мөлшерін, оны қолдана бастау 
уақытын көрсетіңіз

(29)Темекі тартасыз ба? Heт, никогда  Heт, 
когда прекратили?:  Ия, оның түрі мен 
мөлшерін көрсетіңіз:

Жалпы жəне медициналық анамнез: Келесілердің ішінде бірнəрсе Сізде бұрын болған ба? 
(Өтінеміз, белгілеңіз). Оң жауап болған жағдайда, 30 бөлімде толық дерек келтіріңіз Ескерту

Жанұялық анамнез Ия Жоқ Ия Жоқ Ия Жоқ Ия Жоқ

101 Көзге ота 
жасалу/ауру-

лары
  

112 Мұрын, 
тамақ ау-
рулары, 
тілдесу 

бұзылыстары

  
123 малерия не-
месе басқа да 

тропиктік аурулар 
  170 Жүрек 

аурулары   

102 Сіз 
көзілдірік не-
месе линза 
киесіз бе?

  
113 Бас 

зақымданы и 
естен тану

  
124 ЖИТС ре-
акциясына оң 

нəтиже
  

171 Жоғары 
артериалдық 
қан қысымы

  

114 Жиі немесе 
қатты бас ауру-

лары
  

125 Жыныс жол-
дары арқылы 

берілетін инфек-
циялар

  

172 
Холести-
риннің 
жоғары 
деңгейі

  

103 Алдыңғы 
медициналық 

куəлан-
дырудан соң, 
көзілдірік не-
месе линзада 

өзгерістер

  115 естен тану, 
бас айналулар   

126 Ұйқы синдро-
мы/ұйқы анноэ 

синдромы
  173 

Эпилепсия   

116 Кез-келген 
себеп бойынша 

естен тану
  

127 Сүйек-
бұлшықет жүйесі 

аурулары
  

174 
Психи-
калық 
бұзы-

лыстар

  

104 Сендік 
қызба, басқа 
да аллерги-

ялар
  117 Жүйке 

жүйесі аурула-
ры, инсульт, 
эпилепсия, 

дірілдеу, сал

  

128 Қандай да 
басқа аурулар 

мен жарақаттар
  175 Қант 

диабеті   

105 Демікпе 
немесе өкпе 

аурулары
  129 ауруханаға 

жатқызулар   176 
Туберкулез   

106 
Қантамырлар 

мен жүрек 
аурулары

  118 Қандай да 
психологиялық/

психикалық 
бұзылыстар

  

130 Алдыңғы 
медициналық 

куəландырудан 
соң дəрігерге 

бару

  

177 
Аллергия/аст-

ма/экзема
  

107 Жоғарғы 
немесе төмен 
артериялдық 
қан қысымы

  
178 

Тұқымқуалау 
аурулары

  

108 
Бүйректегі та-
стар немесе 
несептегі қан

  
119 Алкогольді/

есірткіні көп 
пайдалану

  
131 Өмірді 

сақтандырудан 
бас тарту

  179 Глаукома   

109 Қант 
диабеті, 

гармондық 
бұзылыстар

  120 Өз өзіне 
қол қол салу   

132 Авияциялық 
персонал куəлігін 
беруден бас тарту

  

Тек əйелдер үшін:

110 Асқазан, 
бауыр неме-
се шек ауру-

лары

  

121 
Медициналық 
емдеуді қажет 
ететін биіктік 

ауруы

  

133 Əскери 
қызметтен 

медициналық 
көрсетілімдер бой-

ынша бас тарту

  

150 
Гинеколо-

гиялық 
аурулар, 
етеккір 
бұзы-

лулары
111 

Саңыраулық, 
құлақ ауру-

лары
  122 Анемия, 

өзге де қан ау-
рулары

  

134 Жарақаттар 
немесе ауру-
лар бойынша 

зейнетақы неме-
се өтемақылар

  

     151 Сіз 
жүктісіз бе?

(30) Ескертпе: Егер, алдын өзгерістер болмаса, онда белгілеңі
(31) Арыз: Осы арқылы мен жоғарыда толтырған өзіме белгілі барлық деректерді толық 
əрі дұрыс толтырдым, медициналық жəне ешқандай жалған ақпарат жасалынбады. Meн, 
осы арызда ұшуларды орындауға қауіп төндіретін мендегі бар аурулардың бар екендігін 
жəне жəне маған белгілі болған, теріс қорытындыға əкеліп соқтыру немесе денсаулық 
жағдайыма қатысты ақпаратты бермеу немесе жалған ақпарат беру немесе өзіме белгілі 
болған қосымша ақпаратты бермеу, маған Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сай таралатын шаралармен жəне өзіме тиесілі бұрын берілген медициналық 
сертификаттың қайтарып алынатындығымен таныс екендігімді мойындаймын. Соымен 
қатар, осы арызды ұсынбаған немесе қол қоймаған жағдайда маған медициналық 
қорытындыны беруден бас тартуға əкеп соғатынын түсінемін.
Медициналық ақпаратқа қолжетімділікке қатысты Осы арыз арқылы мен осы есептегі 
ақпаратты, сондай-ақ қосымша беріліп отырған барлық ақпараттың, электрондық-
сақталған деректердің медициналық куəландыруға қолданылатынын жəне сарапшы, 
уəкілетті органның авиациялық медицина бойынша мемлекеттік инспекторына колжетімді 
екенін жəне олардың сарапшы, уəкілетті органның авиациялық медицина бойынша 
мемлекеттік инспекторының меншігі болып қалатындығына жəне денсаулық жағдайым 
бойынша, оның ңшңнде дəрігерлік құпияны құрайтын персоналдық деректерді өңдеу мен 
жинақтауға келісім беремін. Медициналық ақпараттың конфиденциалдығы барлық уақытта 
сақталынады.
_______________ ___________________ ____________________ 
             Уақыты Арыз иесінің қолы Сарапшы қолы

Алдыңғы беті
Медициналық қорытындыны алуға өтінішті толтыру бойынша нұсқаулық Осы өтініш ныса-

ны, оған қоса берілетін есептер, құжаттар АМС, Авиамедициналық басқармада сақталынады. 
Медициналық ақпараттың конфиденциалдығы барлық уақытта сақталынады.

Өтініш беруші өтініштің барлық бөлімдері мен тармақтарын өз қолымен толтырады. Оны 
толтырғанда анық, баспа əріптермен, шарикті қаламмен толтыру қажет. Аталған нысанды 
электронды енгізу/басып шығаруға болады. Егер деректерді толтыруға қосымша жер қажет 
болса, деректер жай қағазға жазылып, тегі, аты, қолы мен уақыты көрсетіледі, сондай-ақ 
арыздағы тиесілі тармақтың нөмірі көрсетіледі.

Өтінішті толық емес немесе анық емес толтыру оны қабылдаудан бас тартуға əкеп соғады. 
Тepic қорытындыға əкеліп соқтыратын жалған ақпарат беру немесе осы өтінішке қатысы 
бар ақпаратты жасыру, менен өтінішті қабылдаудан бас тартуға немесе бұрын берілген 
медициналық қорытынды қайтарып алынады.

1. АЗАМАТТЫҚ АВИАЦИЯ 
САЛАСЫНДАҒЫ УƏКІЛЕТТІ 
КӨРСЕТІҢІЗ: Өтініштің қай мемлекетке 
берілгенін көрсетіңіз

17. АЛДЫҢҒЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ 
ҚОРЫТЫНДЫНЫ АЛУҒА ЖҮГІНУ: Уақыт (күні, 
айы, жылы) мен орнын (қала, ел) көрсетіңіз. 
Алғаш рет медициналық қорытынды алушылар 
тек сызық қояды..

2. МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫНЫҢ 
КЛАСЫ: Тиісті шаршыда сəйкестік 
белгісін қойыңыз: 1. Класс 2. Класс 
3. Класс

18. АВИАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕР КУƏЛІГІ: 
Өзіңізде бар куəлік типін көрсетіңіз. Оның нөмірі 
мен оны берген елді көрсетіңіз. Егер куəлігіңіз 
болмаса, жоқ деп көрсетіңіз

3. ТЕГІ: Тегіңізді көрсетіңіз

19. МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫДА 
ҚОЙЫЛҒАН ШЕКТЕУЛЕР: Тиісті шаршыда 
сəйкестік белгісін қойыңыз жəне сіздің куəлікте/
медициналық сертифкатта, мысалы керу бойын-
ша, түстерді көру бойынша жəне т.б. қойылған 
шектеуді егжей-тегжейлі түсіндіріңіз.

4. АЛДЫҢҒЫ ТЕГІҢІЗ: Егер қандай 
да бір себептермен оны өзгертсеңіз, 
алдыңғысын көрсетіңіз

20. МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫНЫ 
БЕРУДЕ ҚАНДАЙ ДА БАС ТАРТУ НЕМЕСЕ 
КҮДІКТЕНУЛЕР БОЛДЫ МА: Тиісті шаршыда 
сəйкестік белгісін қойыңыз, егер қашан болса да, 
сіздің медициналық сертифкатыңызды тоқтатса 
немесе қайтарып алса, тіпті уақытша болса да, 
оның уақытын (кк//аа//жжжж), елді жəне қай жер-
де болғанын көрсетіңіз.

5. АТЫ, ƏКЕСІНІҢ АТЫ (при наличии): 
Атыңыз бен əкеңіздің атын көрсетіңіз

21. ЖАЛПЫ ҰШУЛАР САҒАТЫ: Жалпы ұшу 
сағаттарының санын көрсетіңіз.

6. ТУЫЛҒАН ЖЫЛЫ: Келесі тəртіпте 
туылған уақытыңызды көрсетіңіз кк/
аа/жжжж.

22. АЛДЫҢҒЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ 
КУƏЛАНДЫРУДАН СОҢ ҰШУ САҒАТЫН 
КӨРСЕТІҢІЗ. Алдыңғы медициналық 
куəландырудан соң ұшу сағатын көрсетіңіз.

7. ЖЫНЫСЫ Тиісті шаршыда сəйкестік 
белгісін қойыңыз

23. ҚАНДАЙ ƏУЕ KEMECІ ТИПІНДЕ ҰШАСЫЗ 
(если вы член летного экипажа): Қандай əуе 
кемесінде ұшасыз, мысалы, Boeing 737, Ceassna 
150, жəне т.б. көрсетіңіз.

8. ТУЫЛҒАН ДЕРІ МЕН ЕЛІ: Сіз 
туылған қала мен елді көрсетіңіз 

24. АЛДЫҢҒЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ 
КУƏЛАНДЫРУДАН СОҢ ҚАНДАЙ ДА БІР ОҚИҒА 
БОЛДЫ МА? Егер рас болса, онда оның уақытын 
(кк//аа//жжжж), елді жəне қай жерде болғанын 
көрсетіңіз.

9. АЗМАТТЫҒЫ: Қай елдің азаматы 
екендігіңізді көрсетіңіз.

25. БОЛЖАЛДЫҚ ҰШУ ТҮРЛЕРІ Ұшулардың 
тасымалдау, чартерлік, пилоттық, əуесқой, 
ауылшаруашылық, жолаушылар тасымалы 
екенін көрсетіңіз.

10. ТҰРАҚТЫ ТҰРАТЫН МЕКЕН-
ЖАЙЫ: Тұрақты мекен-жайыңызбен 
поштаны мекен-жайын көрсетіңіз. Елдің 
коды мен телефоныңызды көрсетіңіз.

26. ЭКИПАЖ ҚҰРАМЫ (факті бойынша ұшу 
қызметі) Тиісті шаршыда сəйкестік белгісін 
қойыңыз, сіз бірқұрамдық немесе көпқұрамдық 
экипаж мүшесісіз бе

11. УАҚЫТША ТҰРАТЫН ЖЕРІНІҢ 
ПОШТА МЕКЕН-ЖАЙЫ (егер уақытша 
мекен-жайдан өзге болса): Егер 
уақытша мекен-жайдан өзге бол-
са, мекен-жай, пошта, елдің коды 
мен телефон нөмірін көрсетіңіз. 
Егер айырмашылығы болмаса, 
жоғарыдағыны көрсетіңіз

27. АЛКОГОЛЬ ҚОЛДАНАСЫЗ БА? Тиісті шаршы-
да сəйкестік белгісін қойыңыз. Егер «ия» болса, 
оның бір аптадағы мөлшерін, мысалы 2 литр 
сыра, көрсетіңіз.

12. ӨТІНІШ: Тиісті шаршыда сəйкестік 
белгісін қойыңыз Тиісті шаршыда 
сəйкестік белгісін қойыңыз

28. ТҰРАҚТЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ 
ПРЕПАРАТТАРДЫ ҚОЛДАНАСЫЗ БА? Егер «ия» 
болса, онда оның атын, мөлшерін жəне қайда, 
кіммен тағайындалғанын көрсетіңіз.

13. НӨМІРІ: Жеке басы куəлік нөмірін 
көрсетіңіз

29. ТЕМЕКІ ТАРТАСЫЗ БА? Тиісті шаршыда 
сəйкестік белгісін қойыңыз. Тұрақты темекі тарта-
тындар кандай түрі (сигареттер, сигара, трубка) 
жəне мөлшерін (мысалы, күніне 2 сигарет, трубка 
- 1, аптасына унция/28.35 грамм)

14. КУƏЛІК ТИПІ: Келесі тізім ішінде қан 
авиациялық қызметкер куəлігіне өтініш 
білдіргеніңізді көрсетіңіз:
Желілік пилот уəлігі; Желілік пилот 
уəлігі/Instrument Rating; Коммерциялық 
пилот куəлігі/lnstruinent Rating; 
Коммерциялық пилот куəлігі; Əуесқой 
пилот куəлігі; Əуесқой пилот куəлігі/
Instrument Rating; Планер пилотының 
куəлігі; Бoc аэростат пилотының 
куəлігі; Жеңіл жəне аса жеңіл ави-
ация пилоты куəлігі; Бортинженер 
куəлігі; Бортмеханик куəлігі; Штурман 
куəлігі; Бортсерік куəлігі; Бортоператор 
куəлігі; Бортрадист іс куəлігі; ƏҚБ 
диспетчерінің куəлігі. Өзге де куəліктен: 
Инженер куəлігі; Техник куəлігі; Ұшуды 
қамтамасыз ету бойынша қызметкер 
куəлігі; Қанаты қатырылған/айна-
латын/екі типті қоса алғандағы əуе 
кемесі пилотының куəлігі; Пилотсыз 
басқарылатын құрылғыны басқару 
куəлігі (ARPL)

ЖАЛПЫ ЖƏНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ АНАМНЕЗ 101 
жəне 179 тармақтардағы сұрақтарға «ия» не-
месе «жоқ» деп жауап беру қажет. Егер «ия» 
болса, аталған жағдайдың сіздің өміріңізде қай 
кезде болғанын жəне оны толығымен сипаттаңыз 
жəне 30-тармақта керсетіңіз. Ескертпе. Барлық 
сұрақтар медициналық тұрғыдан маңызды болып 
саналады. 170-179 сұрақтар тікелей жанұялық 
анамнезге, 150-159 сұрақтар тікелей əйелдерге 
қатысты. Егер бұрынға өтініште қандай да бір 
патологияны хабарлап, одан бері еш нəрсе 
өзгермесе, онда «Бұрын хабарланған. Өзгеріссіз, 
еш нəрсе болған жоқ» деп көрсетесіз де, бұл 
сұраққа «ия» деп жауап бересіз. Жай ғана суық 
тию сияқты ауруларды көрсетпеуге болады.

15. МАМАНДЫҒЫ: Өзіңіздің негізгі 
мамандығызды көрсетіңіз 31. АҚПАРТТЫ АЛУ МЕН БЕРУ БОЙЫНША 

ӨТІНІШ ПЕН КЕЛІСІМ: Өтінішті АМС 
куəландырып, оны қол қойғанға дейін оған 
қолтаңба мен уақытын қоймаңыз.

16. ЖҰМЫС БЕРУШІ: Егер негізгі 
жұмысыңыз пилот болса, кəсіпорын 
мен жұмыс берушінің атауын көрсетіңіз, 
егер өзіңіз жеке жұмыс беруші 
болсаңыз, өзіңізді көрсетіңіз

Артқы беті
Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясындағы 

медициналық куəландыру жəне қарап-тексеру қағидаларына 2-қосымша
Нысан

Медициналық сертификат
Қазақстан 

Республикасы
Республика 
Казахстан
Republic of 
Kazakhstan

Медициналық 
сертификат класс
Медицинский сер-

тификат класса
Medical certifi cate  

class

ХААҰ 
конвенциясының 
1-қосымшасына 
сəйкес берілген

Выдано в со-
ответствии с 

Приложением 1 к 
Конвенции ИКАО
Issued in accor-

dance with Annex I 
Convention of ICAO

Настоящий сер-
тификат является 

неотъемлемой 
частью свидетель-

ства авиацион-
ного персонала/

This certifi cate is an 
integral part of the 

license

Құзыретті орган/
Уполномоченный 

орган/Authority that 
issued or is to issue 

the aviation personnel 
licence:

__________________
__________________

__________

Сертификат нөмірі:
Номер сертификата:

Certifi cate number:

Сертификаттың 
иесінің аты жөні/

Фамилия, имя, отче-
ство владельца сер-

тификата/Last and fi rst 
name of holder:

__________________
__________________

________________
_______________

______

Туған жылы, айы, 
күні/Год, месяц, день 

рождения/Date of 
birth:______________

Ұлты/
Национальность/

Nationality:_________

Сертификат иесінің 
қолтаңбасы/Подпись 

держателя серти-
фиката/Signature of 

holder:
________________

Шектеулер/
Ограничения/

Limitations:______
Код/Code

Берілген күні/Дата 
выдачи/Date of 

issue:

_______________
(кк.аа.жж/дд.мм.

гг./dd.mm.yy)

Сертификат 
беруші 

сарапшының 
қолы/Подпись 

выдавшего сер-
тификат экспер-
та/Signature of 
issuing, АМЕ:

______________

Мөр/печать/
Stamp:

Сертификаттың аяқталу 
мерзімі/срок окончания сер-
тификата/Expiry date of this 
certifi cate:

1 класс
(кк.аа.жж/дд.мм.гг./
dd.mm.yy)
2 класс
(кк.аа.жж/дд.мм.гг./
dd.mm.yy)
3 класс
(кк.аа.жж/дд.мм.гг./
dd.mm.yy)

Соңғы қаралу мерзімі/дата 
последнего осмотра/ Last 
examination date:

Соңғы медициналық 
қаралу мерзімі/дата 
последнего медицин-
ского осмотра/Last 
examination date:
(кк.аа.жж/дд.мм.гг./
dd.mm.yy)
Электрокардио-
грамма/
Electrocardiogram
(кк.аа.жж/дд.мм.гг./
dd.mm.yy)
Аудиограмма/
Audiogram
(кк.аа.жж/дд.мм.гг./
dd.mm.yy)
Көзді тексеру/
Обследование 
Офтальмология/
Ophtalmology
(кк.аа.жж/дд.мм.гг./
dd.mm.yy)

Медициналық 
жарамдылықты 
төмендетуші 
жағдайлар/факторы 
снижающие меди-
цинскую годность/
Decrease in medical 
fi tness:
Владельцы свиде-
тельств авиационного 
персонала обращают-
ся к эксперту в тече-
ние 24 часов с мо-
мента возникновения 
факторов, снижающих 
годность их здоровья, 
таких как:
1) проведение хирур-
гической операции 
или инвазивной про-
цедуры;
2) назначение регу-
лярного приема како-
го-либо лекарственно-
го препарата;
3) получение значи-
тельного поврежде-
ния, которое влечет 
за собой неспособ-
ность выполнять 
профессиональные 
обязанности соответ-
ствующего свидетель-
ства авиационного 
персонала;
4) заболевание, кото-
рое влечет за собой 
неспособность вы-
полнять профессио-
нальные обязанности 
соответствующего 
свидетельства авиа-
ционного персонала;
5) беременность и 
роды;
6) госпитализация;
7) впервые назначе-
ние корректирующих 
линз.
Licence holders shall, 
without undue delay, 
seek aero-medical ad-
vice when they: 
(1) have undergone a 
surgical operation or 
invasive procedure; 
(2) have commenced 
the regular use of any 
medication; 
(3) have suff ered any 
signifi cant personal in-
jury involving incapacity 
to function as a mem-
ber of the fl ight crew; 
(4) have been suff ering 
from any signifi cant 
illness involving inca-
pacity to function as 
a member of the fl ight 
crew; 
(5) are pregnant; 
(6) have been admitted 
to hospital or medi-
cal clinic; 
(7) fi rst require 
correcting lenses.
Владельцы свиде-
тельств авиацион-
ного персонала не 
выполняют профес-
сиональные права и 
обязанности согласно 
своих свидетельств, 
квалификационных 
отметок или сертифи-
катов, если:
1) они осведомлены о 
каком-либо снижении 
их медицинской год-
ности, которое может 
повлечь невозмож-
ность безопасного 
осуществления дан-
ных прав и обязан-
ностей;
2) они принимают или 
используют какие-
либо предписанные 
или не предписанные 
лекарственные препа-
раты, которые

Обладатели меди-
цинского сертифи-
ката обращаются к 
эксперту при воз-
никновении какого-
либо заболевания 
и/или утомления, 
при любых сомне-
ниях по поводу со-
стояния здоровья, 
при любых случа-
ях, связанных с 
самочувствием и/
или здоровьем, 
которые могут по-
влиять на способ-
ность безопасно 
выполнять его 
обязанности. 
При этом облада-
тель медицинского 
сертификата и ра-
ботодатель несут 
ответственность за 
невыполнение тре-
бований пунктов 
35 и 36 настоящих 
Правил.
 Licence holders 
shall not exercise 
the privileges of 
their licence and 
related ratings or 
certifi cates at any 
time when they:
(1) are aware of 
any decrease in 
their medical fi tness 
which might render 
them unable to safe-
ly exercise those 
privileges;
(2) take or use 
any prescribed or 
non-prescribed 
medication which 
is likely to interfere 
with the safe exer-
cise of the privileges 
of the applicable 
licence; 
(3) receive any 
medical, surgical or 
other treatment that 
is likely to interfere 
with fl ight safety. 
Holders of a medical 
certifi cate should 
seek the advice of 
an AME when they 
have been suff er-
ing from any illness 
involving incapac-
ity to function as a 
member of the fl ight 
crew.

Коды/Cods
МСШ/ОМС/TML 
– медициналық 
сертификаттың қолданылу 
мерзімінің шектелуі/ огра-
ничение срока действия 
медицинского сертифика-
та/restriction of the period 
of validity of the medical 
certifi cate;
КҚТ/КДР/VDL - алыстан 
көргіштік пен аралық 
жəне жақыннан көргіштік 
секілді көру қабілеті 
мəселелеріндегі түзету/
коррекция нарушения зре-
ния для дальнего расстоя-
ния /Correction for defective 
distant;
АОЖКТ/КБСДР/VML – 
алыс, орта жəне жақын 
қашықтықтағы көру 
қабілетінің мəселелерін 
түзету/коррекция нару-
шения зрения для даль-
него, среднего и близкого 
расстояния/correction 
for defective distant, 
intermediate and near vision
ЖКТ/КБР/VNL- жақыннан 
көргіштіктегі түзету/кор-
рекция нарушения зрения 
для близкого расстояния 
/Correction for defective 
near vision; 
ӨАКТ/КДП/VXL – өндіріс 
жағдайына сай алыстан 
көргіштік мəселелерін 
түзету/коррекция нару-
шения зрения для дали, 
в зависимости от про-
изводственных условий 
(только для медицинского 
сертификата 3 класса, дис-
петчеров ОВД)/ Correction 
for defective distant vision 
depending on the working 
environment (for 3 class 
only, ATCOs);
КЛТ/КИК/CCL – контакттық 
линзаларды қолдану жо-
лымен ғана түзету/коррек-
ция зрения с использова-
нием только контактных 
линз/Correction by means of 
contact lenses only;
КҰ/ДП/VCL – күндізгі 
уақытта ғана жарамды 
(күндізгі ұшулар)/действи-
телен для полетов только 
в дневное время (дневные 
полеты)/ valid by day only;
ЕБЖ/ВКП/OML – екінші 
пилот немесе білікті 
екінші пилотқа ғана жа-
рамды (1-ші класқа ғана)/
действителен только как 
второй пилот или с ква-
лифицированным вторым 
пилотом (только для ме-
дицинского сертификата 
1-го класса)/Valid only as or 
with qualifi ed co-pilot (class 
1 only);
ЕҰЖ/ДВП/OCL – екінші 
пилотқа ғана жарамды 
(1-ші класқа ғана)/годен 
только как второй пилот 
(только для медицинского 
сертификата 1-го класса)/
Valid only as co pilot (class 
1 only);
ЖЖ/ЖБП/OPL – жолаушы-
ларсыз ғана жарамды (Аса 
жеңіл авиацияның 2-ші 
класына ғана)/действите-
лен только без пассажиров 
(только для медицинского 
сертификата 2-го клас-
са и пилота сверхлегкой 
авиации)/Valid only without 
passengers (class 2 & 
LAPL only);
ҚЕБ/БДУ/OSL – 
қауіпсіздікті қамтамасыз 
ететін пилоттың болуы не-
месе екеулік басқаруы бар 
əуе кемесіне ғана

OAL/ДƏК/ДВС- 
демонстрацияланған 
əуе кемесінің типіне 
ғана жарамды/
годен для демон-
стрированного 
типа воздушного 
судна / restricted to 
demonstrated aircraft 
type; 
AHL/БҚБ/УРУ - 
бекітілген қолмен 
басқару үшін ғана 
жарамды/ действи-
телен только с ут-
вержденным ручным 
управлением/valid 
only with approved 
hand controls.
Сроки явок на ди-
намическое наблю-
дение

могут препятство-
вать безопасному 
осуществлению прав 
и обязанностей соот-
ветствующего свиде-
тельства;
3) получают какое-
либо медицинское, 
хирургическое или 
другое лечение, кото-
рое может представ-
лять угрозу безопас-
ности полетов.

жарамды/действителен 
только с безопасным пи-
лотом и для воздушного 
судна с двойным управле-
нием/Valid only with safety 
pilot and in aircraft with dual 
controls.

 Ескертпе: екі жақты бланк, мөлшері – ұзындығы 295 мм, ені 105 мм; күрделі түрі - пішіні 
А7, екібетті, «ҚР картасының контуры, немесе KZ, немесе KAZ» сутаңбалары бар қағаз; ҚР 
картасының контурымен голограмманың диаметрі 12 мм, BARCODE өлшемі – жан жағы 30 
см төртбұрыш.

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясындағы медициналық куəландыру 
жəне қарап-тексеру қағидаларына 3-қосымша

Нысан

Медициналық сертификат
 

Қазақстан 
Республикасы

Республика 
Казахстан
Republic of 
Kazakhstan

Медициналық 
сертификат 

класс
Медицинский 
сертификат 

класса
 Medical certifi cate 

class

ҚР азаматтық 
авиациясындағы 

медициналық 
куəландыру 
қағидаларын 

сəйкес берілген
Выдано в соответ-
ствии с Правилами 

медицинского 
освидетельствова-
ния в гражданской 

авиации РК

Настоящий сер-
тификат является 

неотъемлемой 
частью свидетель-

ства авиацион-
ного персонала/

This certifi cate is an 
integral part of the 

license

Құзыретті орган/
Уполномоченный 

орган/Authority that 
issued or is to issue 

the aviation personnel 
licence:

__________________
__________________

__________

Сертификат 
нөмірі:

Номер сертифи-
ката:

Certifi cate number:

Сертификаттың 
иес ін ің  аты  жөн і /
Фамилия, имя, отче-
ство владельца сер-
тификата/Last and fi rst 

name of holder:
__________________
__________________

________________
_______________

______

Туған жылы, айы, 
күні/Год, месяц, день 

рождения/Date of 
birth:______________

Ұлты/
Национальность/

Nationality:_________

Сертификат иесінің 
қолтаңбасы/Подпись 

держателя серти-
фиката/Signature of 

holder:
________________

Шектеулер/
Ограничения/

Limitations:______
Код/Code

Берілген күні/Дата 
выдачи/Date of 

issue:

_______________
(кк.аа.жж/дд.мм.

гг./dd.mm.yy)

Сертификат 
беруші 

сарапшының 
қолы/Подпись 

выдавшего сер-
тификат экспер-
та/Signature of 
issuing, АМЕ:

______________

Мөр
/печать/
Stamp:

Сертификаттың аяқталу 
мерзімі/срок окончания сер-
тификата/Expiry date of this 
certifi cate:

1 класс
(кк.аа.жж/дд.мм.гг./
dd.mm.yy)
ЖАЖА
(кк.аа.жж/дд.мм.гг./
dd.mm.yy)

Соңғы қаралу мерзімі/дата 
последнего осмотра/ Last 
examination date:

Соңғы қаралу мерзімі/
дата последне-
го осмотра/ Last 
examination date:
Соңғы медициналық 
қаралу мерзімі/дата 
последнего медицин-
ского осмотра/Last 
examination date:
(кк.аа.жж/дд.мм.гг./
dd.mm.yy)

Электрокардио-
грамма/
Electrocardiogram
(кк.аа.жж/дд.мм.гг./
dd.mm.yy)
Аудиограмма/
Audiogram
(кк.аа.жж/дд.мм.гг./
dd.mm.yy)
Көзді тексеру/
Обследование 
Офтальмология/
Ophtalmology
(кк.аа.жж/дд.мм.гг./
dd.mm.yy)

Медициналық 
жарамдылықты 
төмендетуші жағдайлар/
факторы снижающие меди-
цинскую годность/Decrease 
in medical fi tness:
Владельцы свидетельств 
авиационного персонала 
обращаются к эксперту в 
течение 24 часов с момен-
та возникновения факто-
ров, снижающих годность 
их здоровья, таких как:
1) проведение хирургиче-
ской операции или инвазив-
ной процедуры;
2) назначение регулярного 
приема какого-либо лекар-
ственного препарата;
3) получение значительного 
повреждения, которое вле-
чет за собой неспособность 
выполнять профессиональ-
ные обязанности соответ-
ствующего свидетельства 
авиационного персонала;
4) заболевание, которое 
влечет за собой неспособ-
ность выполнять профес-
сиональные обязанности 
соответствующего свиде-
тельства авиационного 
персонала;
5) беременность и роды;
6) госпитализация;
7) впервые назначение кор-
ректирующих линз.
Licence holders shall, without 
undue delay, seek aero-med-
ical advice when they: 
(1) have undergone a sur-
gical operation or invasive 
procedure; 
(2) have commenced the reg-
ular use of any medication; 
(3) have suff ered any signifi -
cant personal injury involving 
incapacity to function as a 
member of the fl ight crew; 
(4) have been suff ering from 
any signifi cant illness involv-
ing incapacity to function as a 
member of the fl ight crew; 
(5) are pregnant; 
(6) have been admitted to 
hospital or medical clinic; 
(7) fi rst require correcting 
lenses.
Владельцы свидетельств 
авиационного персонала 
не выполняют професси-
ональные права и обязан-
ности согласно своих сви-
детельств, квалификацион-
ных отметок или сертифи-
катов, если:
1) они осведомлены о 
каком-либо снижении их 
медицинской годности, 
которое может повлечь 
невозможность безопасно-
го осуществления данных 
прав и обязанностей;
2) они принимают или 
используют какие-либо 
предписанные или не пред-
писанные лекарственные 
препараты, которые могут 
препятствовать безопасно-
му осуществлению прав и 
обязанностей соответству-
ющего свидетельства;
3) получают какое-либо 
медицинское, хирургиче-
ское или другое лечение, 
которое может представ-
лять угрозу безопасности 
полетов.

Обладатели 
медицинского 
сертификата 
обращаются к 
эксперту при 
возникновении 
какого-либо за-
болевания и/или 
утомления, при 
любых сомнениях 
по поводу состоя-
ния здоровья, при 
любых случаях, 
связанных с са-
мочувствием и/
или здоровьем, 
которые могут по-
влиять на способ-
ность безопасно 
выполнять его 
обязанности. 
При этом облада-
тель медицинско-
го сертификата 
и работодатель 
несут ответствен-
ность за невы-
полнение требо-
ваний пунктов 35 
и 36 настоящих 
Правил.
 Licence holders 
shall not exercise 
the privileges of 
their licence and 
related ratings or 
certifi cates at any 
time when they:
(1) are aware of 
any decrease in 
their medical fi t-
ness which might 
render them un-
able to safely 
exercise those 
privileges;
(2) take or use 
any prescribed or 
non-prescribed 
medication which 
is likely to interfere 
with the safe exer-
cise of the privileg-
es of the applica-
ble licence; 
(3) receive any 
medical, surgical 
or other treatment 
that is likely to 
interfere with fl ight 
safety. 
Holders of a med-
ical certifi cate 
should seek the 
advice of an AME 
when they have 
been suff ering 
from any illness 
involving incapac-
ity to function as 
a member of the 
fl ight crew.

Коды/Cods
МСШ/ОМС/TML 
– медициналық 
сертификаттың 
қолданылу мерзімінің 
шектелуі/ ограничение 
срока действия меди-
цинского сертификата/
restriction of the period 
of validity of the medical 
certifi cate;
КҚТ/КДР/VDL - алыстан 
көргіштік пен аралық 
жəне жақыннан көргіштік 
секілді көру қабілеті 
мəселелеріндегі түзету/
коррекция нарушения 
зрения для дальнего 
расстояния /Correction for 
defective distant;
АОЖКТ/КБСДР/VML – 
алыс, орта жəне жақын 
қашықтықтағы көру 
қабілетінің мəселелерін 
түзету/коррекция на-
рушения зрения для 
дальнего, среднего и 
близкого расстояния/
correction for defective 
distant, intermediate and 
near vision
ЖКТ/КБР/VNL- жақыннан 
көргіштіктегі түзету/кор-
рекция нарушения зре-
ния для близкого рас-
стояния /Correction for 
defective near vision; 
КЛТ/КИК/CCL – 
контакттық линзаларды 
қолдану жолымен ғана 
түзету/коррекция зре-
ния с использованием 
только контактных линз/
Correction by means of 
contact lenses only;
КҰ/ДП/VCL – күндізгі 
уақытта ғана жарамды 
(күндізгі ұшулар)/дей-
ствителен для полетов 
только в дневное время 
(дневные полеты)/ valid 
by day only;
ЖЖ/ЖБП/OPL – жолау-
шыларсыз ғана жарамды 
(Аса жеңіл авиацияның 
2-ші класына ғана)/дей-
ствителен только без 
пассажиров (только для 
медицинского сертифи-
ката 2-го класса и пи-
лота сверхлегкой ави-
ации)/Valid only without 
passengers (class 2 & 
LAPL only);
ҚЕБ/БДУ/OSL – 
қауіпсіздікті қамтамасыз 
ететін пилоттың болуы 
немесе екеулік басқаруы 
бар əуе кемесіне ғана 
жарамды/действителен 
только с безопасным пи-
лотом и для воздушного 
судна с двойным управ-
лением/Valid only with 
safety pilot and in aircraft 
with dual controls. 
ДƏК/ДВС/OAL - 
демонстрацияланған 
əуе кемесінің типіне 
ғана жарамды/годен для 
демонстрированного 
типа воздушного судна / 
restricted to demonstrated 
aircraft type; 
БҚБ/УРУ/AHL - бекітілген 
қолмен басқару үшін ғана 
жарамды/ действителен 
только с утвержденным 
ручным управлением/
valid only with approved 
hand controls.

Сроки явок на 
динамическое 
наблюдение

 Ескертпе: екі жақты бланк, мөлшері – ұзындығы 295 мм, ені 105 мм; күрделі түрі - пішіні 
А7, екібетті, «ҚР картасының контуры, немесе KZ, немесе KAZ» сутаңбалары бар қағаз; ҚР 
картасының контурымен голограмманың диаметрі 12 мм, BARCODE өлшемі – жан жағы 30 
см төртбұрыш.

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясындағы медициналық куəландыру 
жəне қарап-тексеру қағидаларына 4-қосымша

Медициналық сертификаттарды есепке алу журналы

Сарапшы________________________________ ____________________________________
___________________________________________________________________________

№ 
№

Тегі, аты, 
əкесінің 

аты
Туған 
жылы

Лауазымы 
жұмыс 

орны, жал-
пы ұшқан 
уақыты 
(сағат)

Медициналық 
куəландыруға 

себеп
Диагноз

Сараптау 
қорытындысы, 

алдын ала емдеу 
жəне сауықтыру 

шаралары, 
диспансерлік 

есеп тобы
1 2 3 4 5 6 7

       
Сарапшы______________________(қолы) 
Ескертпе:
1. Жыл сайын нөмірі 1 қаңтардан бастап жүргізіледі, 1-бағандағы реттік нөмірі бөлшекпен 

көрсетіледі: медициналық куəланудың алдында - əр күн сайынғы нөмір, бөлімде - жыл ба-
сынан нөмірі. 

2. 7-бағанда медициналық куəландырылудың нəтижесінде шығарылған барлық ұсыныстары 
мен ұйғарымдары көрсетіледі. 

3. Журнал беттері нөмірленеді жəне бекітіледі. 
4. Журнал 25 жыл сақталады.

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясында 
медициналық куəландыру қағидаларына 4-қосымша

1-класты медициналық сертификат алуға өтініш берушіге денсаулық жағдайына 
медициналық куəландыру бойынша қойылатын талаптар

Жалпы ережелер
Медициналық сертификатты алуға өтініш берушілердің туа біткен немесе жүре пайда 

болған ауытқушылықтары; белсенді, жасырын, асқынған немесе созылмалы аурулары не-
месе еңбекке жарамсыз болмауы тиіс; жаралар, зақымдар немесе операция салдары; өз 
куəлігінің құқығын жүзеге асыру қауіпсіздігінің бұзылуына əкеліп соғатын функционалдық 
еңбекке жарамсыздығының осындай дəрежесін туғызуы мүмкін терапевтік, диагностикалық 
немесе профилактикалық мақсатта тағайындалған немесе тағайындалмаған дəрі-дəрмектік 
препаратты қолданғаннан əсері немесе жанама əсері болмауы тиіс.

Жүрек-қан тамырлары жүйесі 
Қоса беріліп отырған тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі 

келтіретін қан-тамыр жүйелерінің қандай да бір аурулары біліктілігінен айыруға себеп бо-
лып табылады.

Төменде аталған жағдайлардың қайсыбірі бойынша бар өтініш берушілер жарамсыз деп 
танылады: хириургиялық араласуға дейінгі немесе одан кейінгі көкірек немесе қолқаның супра-
ренальды құрсақ бөлімінің аневризмдері; өкпе артериясы эмболиясы; жүрек клапандарының 
қандай да біреуінің айтарлықтай функционалдық зақымдануы; жүректі немесе жүректі/өкпені 
ауыстырып орналастыру.

Артериялық қысымның көтерілуі кезінде медициналық куəландыру артериялық қысымның 
көтерілу дəрежесі жəне артериялқы қысым кезіндегі қатерлердің айқындылық дəрежесі бой-
ынша қарастырылады. 

Артериялық қысым сынап бағанасынан 160/95 миллиметр жоғары болғанда, тұрақты 
сипатқа ие немесе нысана-мүшелердің зақымдануымен қатердің жоғары деңгейімен қоса 
жүретін артериялық қысым шамасы төмен өтініш беруші жұмысқа жəне оқуға жарамсыз деп 
танылады. 

Артериялық қысым сынап бағанасында 160/95 миллиметр жəне одан жоғары болып 
тіркелген (Артериялық қысым тəуліктік мониторлау нəтижелері бойынша) жəне дəрі-дəрмектік 
емес немесе жұмыстан қол үзбестен қолдануға рұқсат етілген дəрі-дəрмекпен емдеудің 
көмегімен өзгертілетін өтініш берушілер дəрі-дəрмекпен емдеуді дұрыс таңдап алған соң 
жұмысқа жарамды, бірақ пилотқа оқуға жарамсыз деп танылады. 

Дəрі-дəрмекпен емдеуді таңдау мамандығы бойынша жұмысынан шеттете отырып, 
кем дегенде 2 апта жүргізіледі. Жұмысқа жіберілген кезде артериялық қысымның тəуліктік 
мониторлау нəтижелері бойынша өткізілетін іс-шаралар əсерінің тұрақтылығы, қатер фак-
торлары, тағайындалатын дəрі-дəрмектердің жанама əсерлері, жүктемелік сынамаларға 
төзімділігі ескеріледі. 

Пилоттың оқуын оқып жатқан тұлғалар үшін артериялық қысымның шекті деңгейі сынап 
бағанасының 140/90 миллиметрінен төменді құрайды.

Дəрі-дəрмектік құралдарсыз қалпына келтірілетін артериялық қысымы өткінші көтерілген 
өтініш берушіні жұмысқа жіберу туралы шешім артериялық қысым жəне жүктемелік сынама-
ларды тəуліктік мониторлау нəтижелерін ескере отырып, қабылданады. 

Симптомдық гипотониялары бар өтініш берушілер жұмысқа жəне оқуға жарамсыз деп 
танылады. 

Анамнезде төменде аталған жағдайлардың біріне ие немесе белгіленген диагноздары 
бар: дəрі-дəрмектік құралдармен бақыланатын: миокарда инфарктын алған жəне жүректің 
ишемиялық аурулары кезінде хирургиялық ем алған миакард ишемиясы, күретамыр қан 
тамырларының аураларымен ауыратын өтініш берушілер жарамсыз деп танылады.

Миокард ишемиясын жою үшін жарамдылығы туралы шешім қабылдағанға дейін кеңейтілген 
кардиологиялық зерттеуді жүргізу талап етіледі. 

Жергілікті миокард ишемиясының жүктемелелік сцинтиграфиясы кезінде анықталған дене 
жүктемесімен оң немесе жүрек күретамырының негізгі біреуінің немесе 50 пайыздан жоғары 
жүректің негізгі тəждік артериясының стенозирленуі, екі күретамырдың 30 пайыздан артық 
стенозирленуі ЭКГ-тестінің үйлесуі диагнозға жеткілікті негіздеме болады. Пилотқа оқуға өтініш 
білдіргендер жарамсыз деп танылады. 

Симптомдық синоатриалды патология, толық атриовентрикулярлық блокада, QT аралығын 
симптомдық ұзарту; автоматты дефибрилляция жүйесін импланттау; қарыншалық тахикардия 
кезінде пейсмекерді импланттау сияқты жүрек өткізгіштігі мен ырғағы бұзылған өтініш берушілер 
жұмысқа жəне оқуға жарамсыз деп танылды.

 Төменде аталған өткізгіш жүйе немесе ырғақтың төмендегідей бұзылуымен OML шектелген 
өтініш берушінің жарамдылығы туралы шешім жүктемелік сынамалар мен жəне кардиологтың 
кеңесімен кеңейтілген кардиолгиялық тексеруден кейін қанағаттанарлық нəтиже болған кезде 
қабылданады: қойнау-жүрекшелік түйіннің өтпелі немесе тұрақты бұзылуын қосқанда ырғақтың 
суправентрикулярляқ бұзылуы; жыбырлақ ырғақсыздық; Гис будасы сол сабақтарының толық 
құрсауы; Мобиц 2 түріндегі Гисаатриовентрикулярлық құрсау; кең жəне тар кешендермен тахи-
кардиялар; қарыншалардың алдын ала қозуы; интервала QT аралығының симптоматикалық 
ұзартылуы; электрокардиограммадағы Бругада феномені. 

Қандай да бір ауытқушылық болмаған жағдайда жүктемелік сынамалармен кеңейтілген 
кардиологиялық тексеру нəтижелері жəне кардиологтың кеңесі бойынша 40 жастан 
кейін өткізгіштік жүйесінің немсе ырғақтың төмендегідей бұзылушылықтары: Гис буда-
сы сол сабақтарының толық емес құрсауы; Гис будасы оң сабақтарының толық құрсауы; 
электр осінің сол жаққа тұрақты ауытқуы; симптомдық синустік тахикардия; 1 деңгейдегі 
симптомдық оқшауланған униформдық суправентрикулярлық құрсалуы; Мобиц-1 түріндегі 
атриовентрикулярлық құрсалуы бар өтініш берушілер OML шектей отырып, жарамды деп 
танылады. 

Ырғақтың айтарлықтай суправентрикулярлық бұзылуы кезінде электрофизиологиялық 
зерттеу жүргізіледі. Егер ырғақтың айқын бұзылымдары қозса, оның нəтижелері жағымсыз 
болып есептеледі. Ырғақ бұзылуының айқындылығын бағалау үшін ЭКГ тəуліктік монитор-
лау жүргізіледі. 

Жүректің өткізгіштігі мен ырқағы бұзылған өтініші берушілер кардиологиялық тексеруге 
жəне емделуге жатады (хирургиялық жəне/немесе консервативтік). 

Қайта куəландыру жүректің өткізгіштігі мен ырғағының бұзылуын емдеу нəтижелері бой-
ынша екі айдан ерте емес мерзімде жүргізіледі. 

Оларға абляция жүргізілген өтініш берушілер кем дегенде бір жылға OML-ды шектей оты-
рып, қанағаттанарлық нəтиже көрсетіп отырған электрофизиологиялық зерттеу нəтижелері 
бойынша екі айдан кейін жұмысқа (оқуға) жарамды деп танылады.

Жоғарыда аталмаған бета-адреноблокаторларды қабылдаған кезде қалыптандыруға 
келетін ЭКГ (-SТ жəне -T) қарыншалық кешенінің шеткі бөлігінің тұрақсыз өзгерістері бар, 
жүректің өткізгіштігі мен ырғағы бұзылған, шағымданбаған авиация қызметкерлерінің тұлғалары 
жұмысқа жарамды, бірақ ұштықтың оқуына жарамсыз деп танылады.

Жүрек аурулары кезінде регуляцияның бұзылуымен «Кардиалды түр бойынша 
нейроциркуляторлық дистония» диагнозы функционалдық сынамаларды егжей-тегжейлі 
клиникалық, зертханалық жəне аспаптық зерттеуден кейін белгіленеді. Ағымдағы қабыну 
үдерісі, органикалық өзгерістер мен экстракардиалды патология болмайды. Жүректің 
ишемиялық ауруымен дифференциалды диагностика үшін ортостатикалық жəне 
фармакологиялық ЭКГ-сынамалар, велоэргометрия, тредмил-тест, сцинтиграфия миокарда 
с нагрузкой, коронароангиография қолданылады.

Атеросклероздық емес сипаттағы жүрек аурулары - жіті баяу өтуші ауру немесе бастан 
кешірілген ырғақ пен өткізгіштігі бұзылуы айрықшаланған ауру, сəл жəне айқын айрықшаланған 
жүрек құрамалы қуыстануы, функциясының бұзылуы айрықшаланған дилатациялық, 
гипертрофиялық жəне рестриктивті кардиомиопатия – оқуға жəне жұмыс істеуге қарсы 
көрсеткіш болып табылады. 

Атеросклероздық емес сипаттағы жүрек аурулары - тума жəне жүре пайда болатын 
жүрек кемістігі, митралдық қақпақшалары құбылмалылығы 5 мм-ден артық, жүрек бұлшық 
етітің ағымдағы қабынушылық үрдістері, миокардиодистрофия, миокардиттік кардиосклероз, 
кардиомиопатия ауруларының болуына куəландыру, бұл аурулардың клиникалық белгісі 
болған жағдайда қорытынды ауру сыртартқысымен танысу, жан-жақты клиникалық жəне 
кардиологиялық зерттеу, функциялық-диагностикалық зерттеулер өткізу, ауру ағымы мен оның 
болжамы негізінде шығарылады, оның нəтижесі бойынша авиациялық қызметкер тұлғаларына 
жұмысқа рұқсат беру туралы шешім қабылданады. Бұндайда пилотқа немесе авиадиспетчерге 
оқығысы келетін үміткерлер жарамсыз деп танылады. 

Атеросклероздық емес сипаттағы жүрек аурулары - тума жəне жүре пайда болатын 
жүрек кемістігі, митралдық қақпақшалары құбылмалылығы, жүрек бұлшық етітің ағымдағы 
қабынушылық үрдістері, миокардиодистрофия, миокардиттік кардиосклероз, кардиомиопа-
тия ауруларының болуына куəландыру, бұл аурулардың клиникалық белгісі болған жағдайда 
қорытынды ауру сыртартқысымен танысу, жан-жақты клиникалық жəне кардиологиялық зерт-
теу, функциялық-диагностикалық зерттеулер өткізу, ауру ағымы мен оның болжамы негізінде 
шығарылады. Əрі қарай жыл сайын кеңейтілген кардиологиялық тексеру жүргізіледі. 

Төмендегідей жағдайларда жұмысқа жарамдылығын бағалау кеңейтілген медициналық 
куəландырудан кейін жүргізіледі: хирургиялық араласу алдындағы жəне содан кейін 
перифериялық артерия аурулары; хирургиялық араласудан кейінгі қолқаның құрсақ бөлімінің 
аневризмі; хирургиялық коррекцияға дейінгі жəне кейінгі жүректің туа біткен патологиясы; 
жүрек қарыншаларында өткізілген; перикард, миокард немесе эндокард ауруыны хирургиялық 

араласудан кейін, артериалды немесе көктамыр тромбозы, ол болғанда антикоагулянтті пре-
параттаржы жұйелі түрде қабылау тағайындалған. 

Даму кемістіктері, артерия аурулары (артерия тамырының қабынуы, атеросклероз), 
атеросклеротикалық окклюзия, қан тамырының кеңейіп кетуі, көктамырдың варикоздық кеңеюі, 
тромбофлебит, көк тамырда тромбоз дамуы, тромбофлебит кейінгі аурулар, шораяқтық ауру, 
тамырды жарақаттау салдарынан жəне оларға операция, ауру салдарлары жəне тамырлардың 
зақымдануы, сондй-ақ қан айналымының, лимфа айналымының бұзылуымен, ас қорытудың 
бұзылуымен, ауырсыну синдромымен жалғасатын операциялар жұмысқа (оқуға) қарсы 
көрсетілім болып табылады.

Медициналық сертификатты жаңарту мəселесі зертханалық көрсеткіштер қалпына 
келтірілген кезде, қан айналымы жəне лимфаайналуы өтелген кезде, ауру синдромы 
болмағанда, профиликтикалық мақсатта антикоагулянтті терапияны қабылдаған кезде 
қалыптың жағдайдың 6 айынан ерте емес мерзімде емдеу нəтижесі бойынша кеңейтілген 
медициналық тексеруден соң (хирургиялық, консервативтік) шешіледі. Антикоагуляция 
жүйесінің тұрақтылығы соңғы 6 кейінгі айда өткізілген МНО 5-тің 4-імен қанағаттанарлық 
нəтижелерімен расталады. 

Аяқ тамырларының асқынбаған түйнеліп кеңеюін жоспарлы қолма-қол емдеген соң 
жұмысқа (оқуға) жарамдылығы туралы мəселе кеңейтілген медициналық тексеру нəтижелері 
бойынша шешіледі.

Тыныс алу органдары жүйесі 
Өтініш берушінің тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі 

келтіретін тыныс алу органдары жүйелерінің қандай да бір аурулары болмауға тиіс. 
Өкпе функциялары қатты бұзылған өтініш берушілер жарамсыз деп танылады. Жарамды 

деп тану өкпе функциялары қалпына келтірілген жəне зерттеу нəтижелері бойынша жай-күйі 
қанағаттанарлық болған жағдайда жүргізіледі. 

Қызметтердің айқын бұзылуымен жəне/немесе асқынуға бейім тыныс алу мүшелерінің ауру-
лары: бронх демікпесі, бронхоэктаздық ауру, белсенді саркоидоз, сыртқы тыныс алу қызметінің 
айқын бұзылуымен созылмалы обструктивті өкпе ауруы (СОӨА), ұйқының обстурктивті апноэсы 
синдромы, кеуде қуысы органдарында ірі шұғыл араласу, пульмонэктомия жұмысына (оқытуға) 
қарсы көрсетілім болып табылады. Белсенді саркоидоз жəне ұйқының обстурктивті апноэсы 
синдромы кеңейтілген кардиологиялық тексеруді қажет етеді.

СОӨА-мен өтініш берушілер шектелген пневмосклерозбен ремиссия кезінде жəне ты-
ныс алу функциясын сақтай отырып, шектеусіз жұмысқа жіберіледі, тыныс алу функциялары 
қалыпты болған кезде медициналық сертификатты əр жаңартқан сайын тыныс алу жəне жүрек-
қан тамыр жүйелерін кеңейтілген зерттеумен TML шектеу қолданылады.

Кенеттен болған пневмотораксты бастан өткерген тұлға, сауықтырылғаннан кейін 3 ай 
мерзімінен бұрын емес мерзімде, егер кем дегенде бір жыл OML/OSL шектей отырып, зерттеу 
оның қайталап пайда болу себебі айқындалмаса, жұмысқа қайтарылуы мүмкін; пневмоторакс 
қайталанса жұмысқа қайтарылмайды.

Тыныс алу органдары туберкулезінің белсенді түрлерімен ауыратын немесе айқын қалдық 
өзгерістері бар өтініш берушілер жұмыс істеуге (оқуға) жарамсыз деп танылады. 

Көкірек ағзасын ығыстырусыз жəне сыртқы тыныс алу функциясы бұзылмаған немесе 
қалыпты бұзылған туберкулезбен ауырғаннан кейін клиникалық сауыққан немесе қалдық 
құбылысы қалған (шектеулі фиброз, қабыршақтанбау ошағы, бөлікаралық немесе өкпеқап 
жабысқағы, апикальды немесе өкпеқап қатпар) тұлғалар жұмысқа жіберіледі (оқытуға сыртқы 
тыныс алу функциясы бұзылмаған өтініш берушілер жіберіледі).

Өтініш беруші жұмысқа қайтаруға толық клиникалық сауықтырылып, еңбекке жарамсыздық 
парағын жапқаннан кейін жұмысқа жіберуге рұқсат беру туралы туберкулезге қарсы 
диспансердің қорытындысы беріледі.

Көкірек қуысы жəне көкірек орталығы аурулары, даму кемістіктері, кеуде қуысы жəне 
диафрагма аурулары, жарақат салдары бойынша, клиникалық белгілері жоқ, жүрек тамыр-
ларынан алыс, өкпе ұлпасы мен көкірек қабырғасында бөтен дене кездескен жағдайда, 
жарақаттық пневмоторакс кезінде операциядан кейін 6 ай бойы өтініш берушілер шұғыл 
араласу салдары тыныс алу жəне жүрек-қан тамыр жүйесін кеңейтілген зерттеу нəтижелері 
бойынша куəландыру құқығын қауіпсіз жүзеге асыруға кедергі келтірмегенше жұмысқа (оқуға) 
жарамсыз деп танылады.

Жарығы түсуге бейім немесе өңеш пен асқазанның функционалдық бұзылуын жəне 
асқынған рефлюкс-эзофагитті туындататын диафрагмалды жарықтар кезінде жарамсыздығы 
туралы қорытынды шығарылады.

Ас қорыту жүйесі 
Өтініш берушінің қоса беріліп отырған куəлік өкілеттіктерін қауіпсіз орындауға кедергі 

келтіретін асқазан-ішек трактісінің функционалдық немесе құрылымдық органикалық ауру-
лары болмауы тиіс. 

Тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі келтіретін ас қорыту 
жүйесінің қандай да бір функционалдық немесе құрылымдық органикалық аурулары 
біліктілігінен айыруға себеп болып табылады. Ұшу кезінде еңбекке қабілеттілігін жоғалту 
қаупімен, атап айтқанда, стриктура, тарылу немесе компрессия салдарынан обструкциясы бар 
асқазан-ішек трактісінің хирургиялық араласуы немесе аурудың қандай да бір салдары бар 
өтініш берушілер денсаулық жағдайы бойынша жарамсыз деп бағаланады.

 Асқазан-ішек трактісінің келесі патологиялары бар өтініш берушілер: дəрі-дəрмекпен 
емдеуді талап ететін қайталанатын диспепсиялық бұзылулар; белсенді сатыдағы гепатиттер; 
бауыр циррозы; симптомдық өт қабына тас байлану немесе көптеген кішкентай тастармен 
симптомсыз ауруы; ішектің асқынған немесе созылмалы қабынып ауруы; органдарды ішінара 
хирургиялық толық немесе алып тастау немесе қандай да бір органды алып тастауды не-
месе органдардың бірінің функциясы бұзылуын қоса есептегенде, асқазан-ішек трактісіндегі 
болған хирургиялық араласудан кейінгі өтініш берушілер жұмысқа жəне оқуға жарамсыз 
ретінде қарастырылады.

Жұмысқа жарамдылығы сəтті өткізілген емдеу немесе болған хирургиялық араласудан 
толық жазылған соң жəне кеңейтілген гастроэнтерологиялық зерттеудің қанағаттаралық 
нəтижелері бойынша қарастырылады. 

Өңеш тамырларының түйнеліп кеңеюі кезінде аурудың этиологиясы мен клиникалық 
белгілеріне байланысты өтініш берушілер қалпына келтіру құқығынсыз жарамсыз болып 
танылады.

Ойық жара ауруы асқынған кезде (қайталану, қан ағуы, перфорация, пенетрация) дəрі-
дəрмекпен емдеу жəне қарау қажеттілігінің болмауымен жазылуды əрі қарай эндоскопиялық 
растай отырып, қайталауға жол бермес үшін кем дегенде 8 апта бойы ем жүргізіледі. 3 жыл 
бойы 6 айлық мерзімге TML шектей отырып жəне гемоглобин деңгейін бақылауды тоқсан 
сайын жеке қадағалай отырып, медициналық сертификат беріледі. 

Созылмалы диффузды бауыр аурулары кезіндегі медициналық қорытынды үдерістің 
клиникалық түріне, сатысына жəне белсенділігіне байланысты. Бауырдың созылмалы 
белгісіз ауруларында медициналық қорытынды/кеңес үдерістің клиникалық түріне, сатысы 
мен белсенділігіне байланысты. Аурудың белгісі жоқ (цитолиз синдромы болмауы) В жəне С 
гепатиті қоздырғышын таратушы анықталған кезде өтініш берушілер жұмысқа шектеусіз шыға 
алады. Қатерсіз функциялық билирубинемиясі бар өтініш берушілер тексеруден кейін жұмысқа 
жəне оқуға жарамды деп танылады.

Асқынған гепатиттер, беленділігінің деңгейі жоғары жəне орташа белсенді сатыдағы созыл-
малы гепатиттер (кез келген этиологиядағы), асқынған панкреатиттер, асқынған холециститтер, 
асқыну сатысындағы созылмалы панкреатиттер жəне созылмалы холециститтер, өткізілетін 
вирусқа қарсы ем (интерферондар) жұмысқа жəне оқуға жарамсыздығын анықтайды. Жұмысқа 
жіберу гастроэнтерологиялық зерттеу нəтижелері бойынша тұрақты толық ремиссия сатысы-
на қол жеткізуі бойынша қарастырылады, кандидаттарды оқуға жіберу соңғы бес жыл ішінде 
толық ремиссия кезінде жүргізіледі. 

Бауыр циррозы диагнозы қойылған кезде біліктілігінен толық айыру туралы шешім 
қабылданады.

Симптомсыз жалғыз ірі таспен холецистолитиаз болған жағдайда оны жоспарлы тəртіпте 
алып тастау бойынша іс-шара өткізу ұсынылады, OML шектеу беріледі. 

Ішектің созылмалы қабыну ауруымен ауыратын өтініш берушілер 3 жыл бойы TML шектей 
отырып, егер ауру белгіленген ремиссияда тұрса, жағдайы қалыпты болып, жүйелі əрекет ететін 
стероидтарды қолдану қажеттілігі болмаса жарамды болып танылады. 

Ішектің түйіліп қалуы жойылмағандықтан айқын клиникалық белгілері бар жабыспа аурула-
ры болғанда өтініш берушілер жарамсыз болып танылады. Долихосигма клиникалық белгісіз 
жарамсыздық туралы шешім үшін негіздеме болып табылмайды. 

Пилотқа жұмысқа (оқуға) түсетін өтініш берушілер, олардың құрсақ қабырғасында операци-
ядан кейінгі тыртық болған жағдайда жасалған операцияның сипаты туралы құжаттар ұсынады.

Кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі келтіретін диагностикаланған жарық, еңбекке 
жармдылығын шектейтін симптомдар жойылғанша біліктілігінен айыруға себеп болып та-
былады. Ауырсыну синдромы мен жарығы түсу қаупі болмағанда жоқ шаптағы жарық жəне 
құрсақ қабырғасындағы жарықты хирургтың кеңесінен кейін жоспарлы түрде шұғыл емдеу 
ұсынылады, осы жағдайда OML шектеу беріледі. Кіндік жарығын операциялық емдеу айғағы 
ауырсыну синдромы болып табылады.

Тік ішек аурулары мен параректалды жасұнық (операциялық емдеуден кейін қайталамалы 
тік ішектің түсуі мен анальды қысқыш жеткіліксіздігімен жалғасатын жиі асқынатын) аурулары 
бар өтініш берушілер жұмысқа (оқуға) жарамсыз деп танылады.

Терапевтік жəне хирургиялық емдеу оң нəтиже берген жағдайда жəне тік ішек функция-
лары қалпына келтірілген жағдайда жарамдылық туралы мəселе сауықтырылғаннан кейін 
қарастырылады.

Зат алмасудың бұзылуы жəне эндокриндік жүйе 
Өтініш берушіде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін 

функционалдық немесе органикалық сипаттағы зат алмасу немесе эндокриндік бұзылулар 
болмауы тиіс. 

Эндокриндік жүйенің қандай да бір функционалдық немесе құрылымдық органикалық ау-
ралары, тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін ас қорыту жəне 
зат алмасу бұзылулары біліктілігінен айыруға себеп болып табылады.

 Зат алмасу немесе эндокриндік бұзылулары бар өтініш берушілер кардиологиялық 
тексеруді қоса есептегенде кеңейтілген медициналық куəландыру нəтижелері бойынша гор-
моналды аядағы тұрақты жағдайын көрсеткен жағдайда жарамды деп танылады. 

Эндокриндік жүйе ауруларының көрсетілген формаларымен ауыратын, оның ішінде 1 типті 
қант диабетімен (инсулинге тəуелді) ауыратын өтініш берушілер жұмысқа (оқуға) жарамсыз деп 
танылады. Инсулинмен немесе басқа гипогликемикалық дəрі-дəрмекпен үнемі емделуді қажет 
ететін жəне қан құрамындағы қантты толық бақылауға қол жеткізілгенше, инсулинге тəуелді 2 
типті қант диабетімен ауыратын өтініш берушілер жарамсыз деп танылады. Гипогликемияны 
туындататын дəрі-дəрмектік препараттарды қолданбастан көмірсутекті алмастыру толық 
өтелгенде жұмысқа жіберу жүзеге асырылады. Ингибиторлар альфа-глюкозидаза (глюкобай) 
жəне/немесе бигуанидтер топтарынан (метформин) диетаға толықтыру ретінде диабет дəрі-
дəрмектеріне қарсы қолдануға рұқсат беріледі.

2 түрдегі қант диабеті алғаш рет анықталған кезде медициналық сертификаттың иесі екі 
айға дейін қарауға жəне емдеуге жатады. Жұмысқа жіберу қан тасырлы артерия, ми, шеткі 
тамырларының ангиопатиясы, бүйрек тамырларының, көз торының, катарактаның дамуы 
сияқты асқынуларға жол бермес үшін кеңейтілген куəландырудан соң шешіледі. 

Айқындылығы кез келген деңгейдегі эндокринді жүйе ауруымен ауыратын пилотқа оқитын 
өтініш берушілер жарамсыз деп танылады.

Қанда қант азаюы, бүйрек глюкозуриясы анықталған жағдайда өтініш берушілер кеңейтілген 
тексеру өтуге тиіс. 

Қалқанша безінің 1 жəне 2-дəрежесінде эутироидты диффузиялық үлкеюі жəне көмірсуға 
шыдамдылығының бұзылуы диагнозды белгілеу үшін негіз бола алмайды.

Қалқанша без қызметтерінің бұзылуы кезінде өтініш берушіні жұмысқа жіберу туралы 
шешім қалқанша без гормондарын жыл сайын бақылай отырып, тұрақты эутиреоидтық 
жағдайға жетіп, емделгеннен кейін үш айдан кейін қабылданады: тиреотоксикозда – жұмыс 
кезінде дəрі-дəрмекті қолданбаған жағдайда, гипотиреозда – дəрінің мөлшерленген дозасын 
тұрақты қабылдау жағдайында.

Артық дене салмағы бар тұлғаларға экзогенді-конституционалдық семіруді белгілеу үшін 
тексеру жүргізіледі. Семіру деңгейі Кетле бойынша дене массасы индексі (ДМК) бойынша дене 
салмағын бағалауға сəйкес белгіленеді. 

ДМК мына формула бойынша есептеледі: кг/бойына салмағы м2. Қалыпты салмағы ДМК-ға 
сəйкес 20,0-25,9; дененің артық салмағы - ДМК 26,0-29,9; 1 деңгейлі семіру - ДМК 30,0-34,9; 
2 деңгейлі семіру - ДМК >35,0.

ДМК>35,0 өтініш берушілер артық салмақ тиісті куəліктің құқықтарын қауіпсіз жүзеге 
асыруға кедергі келтірмейді жəне метоболизмдік синдромының даму қаупін бағалау бойынша 
қанағаттанарлық нəтижелер кезінде жəне тиісті куəлік құқығын қауіпсіз жүзеге асыруға кедергі 
келтірмейді деген талаппен жарамды деп танылады. Метоболизмдік синдром кезінде – жүрек-
қан тамырлары аурулары даму қатері факторы болып табылатын метаболистік, гормоналдық 
жəне клиникалық бұзылулардың кешені, артериялды қан қысымы көтерілген кезде висцералдық 
май массасын ұлғайтылады, көмірсутекті, липидті, пуринді алмасуды бұзатын инсулин мен 
гиперинсулинемияға шеткі тіннің сезімталдылығын төмендетеді.

Симптомдық (екінші рет) семіру кезінде эндокринді ми генезі жарамдылығын бағалау 
негізгі ауру бойынша жүргізіледі.

Гематология
Өтініш берушілерде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі 

келтіретін гематологиялық аурулар болмауы тиіс.
Анемия сияқты гематологиялық бұзушылықтары бар өтініш беруші жарамдығын бағалау 

(гемоглобин литрге 150 граммнан аз); коагуляцииның бұзылуы, геморрагиялық немесе 
тромботикалық бұзушылық; лейкемия; полицитемия, гемоглобинопатия; лимфа түйінін 
айтарлықтай ұлғайту, көкбауырдың ұлғаюы кеңейтілген тексеру жəне гематологтың кеңесінен 
кейін жүргізіледі. 

Емделу тұрақты (10 күнтізбелік күннен аз емес үзіліспен 3 рет) нəтиже берген (əйелдерде 
литрге 120 гемоглобиннен аз емес, еркектерге литрге 130 гемоглабиннен аз емес) қатерсіз 
(қансыраудан болатын анемия, теміртапшылықты) анемия, орны толтырылған гемоглобин 
дерттері жəне қайталануға бейім емес геморрагиялық диатез жағдайлары жұмысқа (оқуға) 
қарсы көрсетілім болып табылмайды. Емдеуге келметйін анемия біліктілігінен айыруға се-
беп болып табылады. 

Бұл жағдайда OML/TML шектей отырып жұмысқа жарамдылық аурудың қатерсіздігін 
белгілеу, жағдайын тұрақтандыру. Ілеспе патологияның, көп қан ағу эпизодтарының немесе 
айтарлықтай тромб түзілуі болмаған кезде қарастырылады. 

Қанның жүйелі аурулары оқуға жарамдылығы туралы шешім қабылдау үшін негіздеме 
болып табылады. 

Ходжкин лимфомы кезінде ем аяқталған соң; патологиялық ремиссияны көрсете оты-
рып жəне асқынған инфекциялық үдерісті, лимфоидты жүйенің басқа қатерлі патологиясын 
қалпына келтіре отырып жүргізілген емдеуден кейін; ұшу қауіпсіздігі үшін мəні бар емдеудің 
(жүрек уыттылғы, жүйке уыттылық) жанама əсерінсіз толық ремиссия орнату кезеңінде 
асқынған жəне созылмалы лейкемия кезінде - OML/TML шектей отырып, жұмысқа жіберу 
туралы шешім шығарылады. 

Тромбоэмболикалық асқынулар мен инсульттардың қатеріне алғашқы эритроцитоз 
жарамсыздықты белгілейді. 

 Антитромбоцитарлық дəрі-дəрмектерді (аз мөлшердегі ацетилсалицил қышқылы) жұмыс 
(оқу) үшін қарсы көрсетілім болып таылмайды, бұл жағдайда антикоагулянтті дəрі-дəрмектерді 
(гепарин, кумарин, варфарин) жəне клопидогрельді қабылдау кезінде жұмыс пен оқуға 
жарамсыздығы туралы шешім шығарылады. 

 Несеп-жыныс жүйесі
Өтініш берушілерде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі 

келтіретін несеп-жыныс жүйесінің функционалдық немесе құрылымдық аурулары болмауы тиіс. 
 Несеп-жыныс жүйесі органдарында жүргізілген аурудың өзінің немесе хирургиялық 

араласудың жұмысқа жарамсыздықты, сонымен қатар, тарылу немесе жаншылумен шартталған 
обструкцияларды тудыруы мүмкін қандай да бір қиыншылықтары бар өтініш білдірушілер жа-
рамсыз ретінде қарастырылады. 

Даму кемістіктері, зəр шығару ағзаларының зақымдану салдарлары жəне оларға опера-
циялар, функциялардың бұзылуымен жəне ауырсыну синдромымен жалғасатын бүйректің 
түсуі, аталық ұрық безінің жəне шəуетбауының шемені, шəуетбау қан тамырларының кеңеюі 
жұмысқа (оқуға) қарсы көрсетілім болып табылады.

Бүйрекке, зəрағарға, қуыққа, несеп жолына операция жасалғаннан кейін жұмысқа қайта 
шығу мəселесі операциядан кейін 3 айдан соң қарастырылады. 

Медициналық куəландыру кеңейтілген урологиялық тексеру нəтижелері бойынша 
жүргізіледі, жарамдылық туралы қорытынды үдерістің жүру барысына қарай, артериялық қан 
қысымы деңгейіне, бүйрек қызметінің сақталуына қарай шығарылады. Гемодиализге айғақтар 
біліктіліктен айырады.

Жұмалақты алып тастау операциясын жасатқан тұлғалар (құрсақ кідірісі, жұмалаққа 
хирургиялық операция жасау, эктопия) шəуетбау күретамырлары қалыпты ұлғайғанда 
(көктамырдың айрықшаланған канглометрінсіз, олардың құрсақ тығыршығына күш салған 
кездегі айтарлықтай ұлғаюы), гипоспадияның бас тəріздес формасы кезінде оқуға жарам-
ды деп танылады. Жұмалақ шеменіне жəне шəуетбау күретамырлары ұлғайғанда, жұмалақ 
крипторхизміне операция жасалғаннан кейін жұмысқа (оқуға) жарамдылық екі айдан кейін 
анықталады. 

Бүйрек жəне несеп-жыныс органдарының түберкулезі, пиелонефрит, цистит, уретрит, про-
статит сияқты арнайы жəне арнайы емес этиологиялық несеп-жыныс органдарының созылмалы 
қабыну ауруларын белсенді қабынуы кезінде жұмысқа (оқуға) жарамсыздығы анықталады.

Зертханалық жəне құрал-жабдықтар арқылы тексеру көрсеткіштері нормада болып, функ-
циялары бұзылмаған кезде арнайы емес қабынудың тұрақты ремиссиясы кезеңінде жұмысқа 
жарамдылығы бағаланады.

Несеп-жыныс органдары туберкулезін емдегеннен кейін (консервативті, жедел) толық 
клиникалық емделіп, жұмысқа рұқсат беру туралы туберкулезге қарсы диспансердің 
қорытындысын алғаннан кейін жұмысқа (оқуға) жіберіледі. 

Гипертониялық синдромды жəне бүйрек функциясы бұзылған емделушілер жарамсыз 
болып табылады жəне алты айға емделуге жатады, осы жағдайда өтініш берушілер пилотқа 
оқуға жарамсыз болып табылады.

Туғаннан бір бүйрегі бар немесе этиологиясы бойынша кейін пайда болған бір бүйректі 
өтініш берушілер жалғыз бүйректің функциясының күйіне қарай ұлғайтылған урологиялық 
тексеру қорытындысы бойынша бағаланады.

Бүйректің бұзылуы қайталама сипатта болса куəландыру негізгі сырқат есебінен жүргізіледі. 
Тасты бір рет кетіргеннен кейін, тас түспей бүйрек шаншыған, бүйректің шаншуы 

қайталанған кезде медициналық сертификат иелері емделгеннен кейін бүйрек қызметінің 

(Жалғасы. Басы 13-бетте) 

(Жалғасы 15-бетте) 
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зертханалық жəне құрал-сайман арқылы тексеру көрсеткіші қалыпты болған кезде OML 
шектеуімен бес жыл бойы жұмысқа жарамды болады. 

Қуықтағы зəр тасы диагнозы белгіленген кезде жедел түрде емдеуге ұсыныс беріле оты-
рып, жұмысқа (оқуға) жарамсыздығы туралы қорытынды шығарылады. Қуықтағы зəр тасы ау-
руын инвазивті емес əдіспен емдеген кезде (оның ішінде экстракорпоральды литотрипсиядан 
кейін) емделгеннен кейін кем дегенде бір айдан соң жұмысқа жіберіледі, қуықтағы зəр тасын 
хирургиялық жолмен емдеген кезде ұлғайтылған урологиялық тексеру қорытындысы бойынша 
бүйрек функциясының зертханалық жəне құрал-сайман арқылы тексеру қорытындысы қалыпты 
болған кезде үш айдан кейін шектеусіз жұмысқа жіберіледі.

Қуықалды безінде тасы бар өтініш берушілер клиникалық ауруларсыз жұмысқа жарамды 
болып табылады. 

Жұқпалы аурулар 
Өтініш берушінің тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі 

келтіретін қандай да бір жұқпалы аурулардың клиникалық диагноздары болмауы тиіс.
АИТВ-оң өтініш берушілер біліктілігінен айырылады. TML шектеуімен жарамдылығын 

тану қалыпты, үдемелі емес кезеңдегі жеке тұлғалар үшін кеңейтілген медициналық тексе-
ру жəне мамандандырылған медициналық ұйымда вирустық жүктемені жəне ИКАО рұқсат 
ететін препараттармен жарамды емді бақылау арқылы тұрақты тексеру қорытындысы 
бойынша қарастырылады. ЖИТС ауруын жəне ЖИТС-қауымдастырылған кешенді анықтау 
біліктілігінен айырады.

Өтініш берушіде венерологиялық аурулар анықталған немесе күдіктенген кезде диагнозды 
растау жəне емдеу мамандандырылған мекемеде жүргізіледі. Жұмысқа жарамдылығы жөніндегі 
мəселе аурудың асқынған кезеңінде тері-венерологиялық диспансерде емделгеннен кейін, 
дерматовенерологтың қорытындысын ескере отырып қарастырылады. 

Өтініш берушіде анықталған созылмалы жұқпалы жəне паразиттік аурулар органдардың 
жəне ағза жүйесі қызметінің бұзылу дəрежесіне қарай бағаланады. Органдар қызметі 
бұзылатын, жалпы астенизация болатын бұл аурулар кезінде жұмысқа (оқуға) жарамсыздық 
туралы шешім шығарылады.

Акушерлік жəне гинекология
Өтініш берушілерде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін 

функционалдық немесе құрылымдық акушерлік жарақаттары немесе гинекологиялық ау-
рулары жоқ.

Функционалдық бұзылуы бар (метроррагия, ауыру) əйел жыныстық органдарының 
даму кемістіктері; эндометриоз, симптомдық жатыр миомасы, созылмалы гинекологиялық 
аурулардың жиі асқынуы (1 жылда 3 реттен көп) жəне қызметінің бұзылуы; жыныс мүшесінің 
3-дəрежесінде түсу жəне төмендеуі; қуықжыныс жəне ішекті-жыныс жыланкөзі; артқы тесік 
қысқыш қызметі бұзылуымен бұтаралық айырылу жұмысқа (оқуға) жарамсыз деп тануға 
негіз болады.

Жатыр мойындағы аурудың (жалақ жарасы, эндоцервицит, жалақ жаралы эктропион, дис-
плазия) жіті кезеңін емдегеннен кейін жұмыстағы пилоттар мен бортсеріктер 3 аптадан 3 айға 
дейінгі мерзімге ұшудан шеттетіледі. Əйел жынысы аумағындағы көлемі 5 см үлкен жылауық 
ісігі жедел емдеуге жатады. Əйел жынысы аумағындағы ауруды хирургиялық емдегеннен кейін 
авиациялық персонал тұлғаларын жұмысқа қайта түсуі лапароскопиялық операция кезінде 
операциядан кейін 4-6 апта өткен соң, лапаротомиялық операция кезінде (асқынусыз) опера-
циядан кейін 2 ай өткен соң қарастырылады.

 Симптомсыз жатыр миомасы, эндометриоз, көлемі 5 см асатын эндометриялық жəне 
фолликуллярлық ісік, кіші жамбаста қызметінің бұзылуынсыз жабысқақ жəне түйілу процесінің 
болуы, жатыр денесінің жəне оның қосалқысының болмауы, жатырдың немесе қынаптың бол-
мауы жəне оның жетілмеуі біліктілігінен айыруға негіз бола алмайды.

Овариалдық-етеккір циклы бұзылған сертификат иелері жұмыстан шеттетусіз тексеруге 
жəне емдеуге жатқызылады. 

Жүктілік кезінде əйел ОML шектей отырып (оның келісімімен жəне жауапкершілігінде) 
жүктіліктің 12 аптасынан бастап 26 аптасының аяғына дейін жұмысқа жарамды деп танылады, 
егер осы сияқты біліктілігі бар авиадиспетчер куəлігімен берілетін құқықтарды қауіпсіз жүзеге 
асыру барысында куəлік иесіне жақын болса. Бұл ретте əйелдің қолына ұшу кезінде орын 
алуы мүмкін жүктілік ауыртпалықтары туралы жазбаша ұсынымдар беріледі. Жүктіліктің 27 
аптасынан бастап медициналық сертификаттың қолданысы тоқтатылады.

Босанғаннан кейін, абортпен аяқталған жүктілік кезінде жұмысқа қайта түсу акушер-гине-
колог дəрігердің қорытындысы жəне медициналық куəландыру нəтижелері бойынша жүзеге 
асырылады.

Тірек-қозғалу аппараты
Өтініш берушіде тиісті куəлігіне қарай кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін туа 

біткен, сондай-ақ жүре пайда болған сүйек-бұлшық ет аурулары болмауға тиіс. 
Өтініш берушінің физикалық дамуы жəне бойының дене массасына сəйкес келуі дененің 

теңбе-тең дамуы кезінде Кетле бойынша ИМТ арқылы есептеледі. Физикалық дамуын бағалау 
кезінде жасы (организмнің қарқынды дамуы кезінде дене массасы бойынан кеш дамуы 
мүмкін), кемінде 25 пайыз дене массасының дефициті физикалық жағынан жеткіліксіз даму 
болып есептелуі мүмкін.

Инфантилизм кезінде оқуға жарамдылық мəселесі эндокринологпен консультациядан 
кейін шешіледі.

Өтініш берушінің отырған жағдайда бойы жеткілікті, қолы мен аяғының ұзындығы сəйкес, 
бұлшық етінің күші болуға тиіс, оған куəлік бойынша берілген құқықтарды қауіпсіз жүзеге асыру 
үшін тірек-қозғалу аппаратымен функционалды пайдалана алуы қажет; даулы жағдайларда 
– жаттығу құрылғысының қорытындысымен тексергеннен кейін тексеру нəтижелері туралы. 

Саусақ ұшының болмауы, оң қолындағы бірінші немесе екінші саусағының болмауы, 
толық құрысуы немесе қозғалмауы, сондай-ақ сол қолдағы бірінші саусақтың болмауы 
(бірінші саусақта тырнақ жабындысының болмауы жəне басқа екі саусақта жабындының 
болмауы саусақтың жоқтығына теңестіріледі) жұмысқа (оқуға) жарамсыздықты тану үшін 
негіз болып табылады. 

Қол саусақтарының, білектің басқа да ақаулары кезінде жарамдылықты бағалау жаттығу 
құрылғысында тексергеннен кейін білеу функцияларының сақталу дəрежесі анықталады 
(жаттығу құрылғысы нұсқаушысының тексеру нəтижелері туралы қорытындысымен).

Жұмыс істеуге (оқуға) жарамсыздықты табанның болмауы, функциясын бұзатын жəне 
жүрісін қиындататын туа біткен немесе жүре пайда болған табан патологиясы белгілейді.

Остеоартроз құбылысынсыз жəне табан функциясын сақтай отырып кез келген деңгейдегі 
майтабандылық жұмыс істеу (оқу) үшін кедергі болып табылмайды. 

Бұлшық етке, сіңірге, байламдарға, сүйектерге жəне буындарға операциядан кейін қызмет 
істеуінің қалпына келтірілуімен жұмыска жарамдылығы анықталады. OAL шектей отырып, қол 
немесе аяғының қысқаруы əуе кемесінің белгілі бір түрінде ғана жұмыс істеуге жол береді. 
Жарамдылығын бағалау аяқ-қолдары функцияларының сақталу дəрежесімен анықталады. 
Қорытынды жаттығу құрылғысында тексерілгеннен кейін шығарылады (жаттығу құрылғысы 
нұсқаушысының тексеру нəтижелері туралы қорытындысымен барлық басқару органдарына 
жеңіл жету жəне олармен тиімді жұмыс істеу қабілеті бағаланады).

Операциядан бас тартқан жағдайда жəне асқынбаған үйреншікті шығып кетулерді, 
жалған буындарды шұғыл емдеу көрсетілімдері кезінде өтініш берушілер оқуға жарамсыз 
болып танылады. 

Сүйектің сынығын ұстату кезінде қолданылатын ұсақ танталды құрылым (бұранда, сақина, 
Лена пластинкасы жəне тағы басқа), егер металданған белгілері болмаса, жұмысқа, оқуға 
кедергі бола алмайды.

Өтініш берушінің даму ақаулары, сүйектің, буынның, шеміршектің, бұлшықеттердің жəне 
сіңірдің созылмалы аурулары, жарақат жəне операция салдары, күйік шалудан немесе үсінуден 
кейінгі тыртықтар асқыну үдерісіне, қызметтің бұзылуына, ауырсыну белгісіне байланысты 
бағаланады. Айтарлықтай дəрежеде қызметтің бұзылуымен, ауырсыну белгілерімен, сыртқы 
ақаумен, білінуге бейімділігімен сүйемелденетін, асқынатын киім, аяқ киім киюге кедергі 
келтіретін жағдайлар жұмыс істеуге (оқуға) жарамсыздықты тану үшін негіз болып табылады. 

Остеомиелит болғанда асқыну кезеңінде секвестральды қуыстар, терең жаралар бар 
болған жағдайда мəлімдеушілер емделуге (консервативті жəне/немесе хирургиялық) жатады; 
омыртқа сүйектеріндегі дегенеративті-дистрофиялық үрдістер (омыртқааралық остеохондроз, 
спондилоартроз), жарақаттар мен оталар салдары болғанда, үдемелі емес, киім мен аяқ киім 
киюге кедергі келтірмейтін, ауырсыну синдромынсыз функцияның шамалы немесе орташа 
шектелуімен күю жəне үсіктерден кейінгі тыртықтар болған кезде жұмысқа жарамдылық туралы 
қорытынды шектеусіз немесе OAL шектеумен буындардағы қозғалыс функциясы мен көлемін 
бағалап шығарылады, пилотқа оқуға мəлімдеушілер – жарамсыз. 

Рентгенологиялық жолмен анықталған, бірақ клиникалық сипаттары жоқ омыртқалардың 
шеттерінің өсуі, олардағы бірлі-жарым тікен тəріздес өсінділер, бойлық сіңірдің тығыздануы 
түріндегі омыртқадағы морфологиялық өзгерістер диагноз қоюға негіздеме болып табылмайды. 

Омыртқа туберкулезі кезінде (үрдіс фазасына жəне функционалдық жағдайына қарамастан) 
жартылай таюы бар омыртқа денелерінің сынуынан кейін мəлімдеушілер жарамсыз деп та-
нылады. 

Омыртқаның компрессиялық сынығынан кейін жəне омыртқаға ота жасалғаннан кейін 
медициналық куəландыру функциялардың бұзылуы мен ауырсыну синдромы жоқ болған 
кезде 3-6 айдан кейін жүргізіледі. 

Көлденең, қылқанды өсінділер сынғанда ауырсыну синдромы жоқ болған жағдайда сауыққан 
соң медициналық сертификаттың иегеріне жұмысқа (оқуға) рұқсат беріледі. 

Патологиялық кифоздың барлық түрлері жұмысқа (оқытуға) жарамсыздығын белгілейді. 
Патологиялық кифозға «дөңес арқа» (мүсін түрі) жатпайды. Дифференциалды диагностикалау 
үшін омыртқаның рентгенографиясы тағайындалады.

Қалыпты дене дамуымен 1-дəрежелі жасөспірімдік сколиоз, туа біткен сегізкөздену, 
люмбализация, омыртқа имектерінің жарықшақтануы: омыртқаның, жамбас органдарының 
функциясының бұзылуы, ауырсыну синдромы ілесе жүрмесе – пилот жəне авиадиспетчерге 
оқу үшін кедергі болып табылмайды. Сколиоз бұрышы тұрған қалпында түсірілген омыртқа 
рентгенограммасы бойынша Кобб əдісімен анықталады. 1-дəреже кезінде сколиоз бұрышы 10 
градустан аспайды, сколиоз бұрышы 3 градус болғанда диагноз қойылмайды. 

Жамбас сүйектерінің шоғырланған сынулары бар болғанда куəландыру жарақат алғаннан 
кейін алты айдан кейін ғана жүргізіледі. 

Жіті инфекциялық, инфекциялық-аллергиялық артриті, полиартриті бар мəлімдеушілер 
емдеуге жатқызылады. Қабыну, аллергиялық, буындардың зат алмасу аурулары, дəнекер 
тіндердің жүйелі зақымданулары бар, ауру барысы жіті жəне жітілеу болғанда, үрдіске ішкі 
органдардың қатысу белгілері, ауырсыну немесе астеникалық синдромдар бар болғанда, 
жүйелі дəрілік заттарды тұрақты қабылдау қажет болған жағдайда мəлімдеушілер жұмысқа 
(оқуға) жарамсыз болып танылады. 

Буындардың ауруларында жəне ауру бетінің тіндері жалғанған жүйелері ауруларында 
мүшелердің бұзылу функциялары көрсетілмеген ауруларда көрсетілген мүшелердің жəне 
буындардың функционалды жағдайына байланысты шешім шығарылады, бұл ретте өтініш 
берушілер пилотқа оқуға жарамсыз деп танылады.

Психиатрия
Өтініш берушілерде куəлікке сəйкес кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіруі мүмкін 

туа біткен жəне жүре пайда болған, асқынған жəне созылмалы аурулар сияқты қандай да бір 
психиатриялық арулардың болуын сипаттайтын немесе патологиялық немесе оны бұзылу 
жағдайларынан іс-əрекетке қабілетсіздігі туралы клиникалық диагноздарға сəйкес медициналық 
мəліметтер болмауға тиіс.

Психикалық аурулармен ауыратын немесе спирттік ішімдікті қолданып, өзге əрекеттерімен 
танылған, немесе неше түрлі психатропты қолдануға болмайтын заттарды қолданған өтініш 
берушілер жазылуға дейін жарамсыз болып есептеледі жəне психотропты заттарды қолдануды 
тоқтатуды көздейді, сонымен бірге наркологиялық немесе психиатриялық тексерулерден кейін 
жақсы нəтиже бергеннен кейін, жақсы ем қабылдағаннан кейін ғана оң нəтижеге жетуі мүмкін.

Психиатриялық аурулармен ауыратын, аффективтік естен адасқан; тұлғалық бұзылу, 
психикалық бұзылуы, жүйкенің бұзылуы; мінез-құлықтың бұзылуынан пайда болған өтініш 
берушілер жұмысқа жарамдылығы туралы шешім шығарған қорытындысы бойынша жүргізуден 
кейін арнайы мамандандырылған мекемеде психиатриялық тексеруден өтеді. 

Сырқатнамада дене мүшесін бірлі-жарым немесе қайта-қайта жəне қасақана 
зақымдаушылық туралы жазба бар арыз берушілер жарамсыз деп қаралады.

Шизофрения, депрессия, тұлғаның бұзылуы немесе сандырақтау сырқатнамасы неме-
се клиникалық диагнозы қойылған өтініш берушілер қалпына келтіру құқығынсыз жарамсыз 
деп қаралады. 

Əлсіздік немесе неврастениялық, жағдайға уағдалы синдром кезінде, қысқа мерзімді 
психикалық соматикалы-уағдалы шалдығу кезінде, сауығудан кейін жəне қолдаушы терапияны 
қолданбаусыз жүйке-психикалық функцияларын толық теңелту кезінде тиісті психиатриялық 
тексерілуден кейін жарамдылыққа баға жүргізу алдында жəне психологиялық тестілеу, 
клиникалық тексерілу нəтижелері оң болу жəне OML/TML шектеуімен жүктемелік сынамаларды 
жақсы көндігу қабілеттілігі жағдайында алты ай өткен соң жұмысқа жарамды деп танылады.

Психопатия (нысаны мен айқындылығына қарамастан) жəне психопатиялық емес сипаттағы 
(паранойялық, аффекілік, шизоидтық, қоздырғыш жəне басқада типтер) жеке басының 
бұзылулары, психикалық инфантилизмі, мінез-құлықының акцентуациясы, кəсіби жағымсыз 
психологиялық ауытқуы жұмысқа жəне оқуға қарсы көрсеткіштер болып табылады. 

Нервтік-психикалық қызметтің жақсы əлеуметтік жəне кəсіби компенсациясы кезінде 
инфантилизмнің, акцентуацияның жекелеген, анықталмаған белгілері теріс медициналық 
қорытынды/тұжырымдама үшін негіз болып табылмайды. Өтініш берушіде бұрын анықталмаған 
үйлесімсіз мінез-құлықтық реакциялардың пайда болуы психологиялық тексеру үшін негіз бо-
лып табылады. Медициналық психолог жеке басының ауытқулары мен жеке психологиялық 
ерекшеліктерін анықтаған жағдайда психиатрдың консультациясын тағайындайды.

Елеусіз ауытқулары болған жағдайда жарамдылық туралы қорытынды кəсіби қасиеттері, 
жұмыс өтілі, жұмыс тəжірибесі, орындалған жұмыстарының сапасы ескеріле отырып, 
шығарылады. 

Психология
Өтініш берушілердің мамандық бойынша куəлікке сəйкес тиісті кəсіби міндеттерін атқаруға 

кедергі келтіретін қандай да бір психологиялық ақаулары болмауға тиіс.
Өтініш берушінің психологиялық ауытқу бар екеніне күдік болған немесе оның бары 

анықталған жағдайда, өтініш беруші психологқа консультацияға жіберіледі. Бұған нақты 
адамның психикалық жарамдылығы немесе жеке тұлғалық ерекшеліктеріне байланысты 
күмəн келтіретін біріздендірілген тексерілген ақпарат айқын дəлел бола алады. Ақпарат көзі 
болып апаттар немесе авиациялық оқиғалар, оқыту немесе біліктілік тесттерін өткізу кезіндегі 
проблемалар, тиісті куəлік бойынша құқықтарды қауіпсіз жүзеге асыруға қатысты қылықтар 
немесе мінез-құлық болуы мүмкін. Психологиялық бағалау өзіне өмірбаяндық мəліметтерді, 
өз мүмкіндіктерін басқару, сондай-ақ, жеке тұлғалық тестілерді жəне психологиялық интер-
вьюлер кіруі мүмкін.

Психологиялық тестілеу кезінде психологиялық жай-күйі жəне авиация саласындағы кəсіби 
жарамдылыққа когнитивті критерийлері бағаланады: зейін қою, жалпы ой əрекеті (сөйлеу 
жəне сандық), сандық ойлау/ойда есеп жүргізу, жады көлемі, технологияны түсіну мүмкіндігі, 
кеңістікте өзін бағдарлау, жағдай бойынша бағдарлау, көңілді тарату, көп мəселелік режим, 
автоматизация жылдамдығы, психомоторлық координация. 

Психологиялық зерттеу өткізілетін арнайы психиатриялық жəне неврологиялық 
куəландырудың бір бөлігі болып табылады.

Неврология 
Өтініш берушінің тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін 

неврологиялық ауруы болмауы керек.
Клиникалық-неврологиялық тексерудің негізгі мақсаты бұл созылмалы (үдемелі) (Паркинсон 

ауыруы, амиотрофиялық склероз, шашыраңқы склероз) аурулардың белгілерін, транзиторлық 
бұзушылықтарды (эпилепсия, транзиторлық ишемиялық шабуыл, бас айналу) жəне басқа 
патологиялық ауытқушылықтарды, ауырудың белгілері ретінде анықтау. 

Медициналық карталарында қояншық ауруының болуы туралы клиникалық диагнозы не-
месе жазбасы бар, естің белгісіз жаңылуының қайталамалы ұстамасы бар өтініш берушілер 
жұмысқа жəне оқытуға жарамсыз болып саналады. 

Ауру тарихында 5 жылдан бері қайталамалы ұстамасы жоқ қояншық ауруының; емделу 
мерзімі 10 жылдан көп жəне ұстамасы жоқ қояншық ауруының; электроэнцефалографияның 
эпилептиформалық жəне баяу фокустық тербелістер бұзылысы; нерв жүйелерінің үдемелі 
немесе үдемейтін аурулары; естің бір реткі белгісіз жаңылуы; бас жарақатынан кейін естен 
айырылу; бас миының терең жарақаты; шеткері жүйке мен жұлынның зақымдануы клиникалық 
диагноздары немесе жазбалары бар өтініш берушілер – жарамдылығына бағалау жүргізер 
алдында тексеруден өтеді. 

Ұстамалы, эпилептоидтық белсенділік жəне ЭЭГ-де айқын айтарлықтай өзгерістер 
анықталған жағдайда өтініш берушілер жұмысқа (оқуға) жарамсыз болып табылады. ЭЭГ-де 
«пик – баяу тербеліс» типті ұстамалы белсенділігі бірінші рет анықталған тұлғалар қояншықтың 
басқа да белгілері немесе орталық жүйке жүйесінің (ОЖЖ) органикалық аурулары болмаса 
кейінгі кеңейтілген неврологиялық тексерістен жəне ЭЭГ-ден тəуліктік мониторлауды өте оты-
рып үш ай мерзімге жарамсыз болып табылады. ЭЭГ-дегі көрсетілген өзгерістердің тұрақтылығы 
жұмыстан шеттетуге негіз бола алмайды. 

Қояншық ауруы болжанған тұлғалар толық неврологиялық тексерістен, ЭЭГ-ні тəуліктік 
мониторлаудан өтуге, эпилептологтың кеңесін алуға тиіс. ЭЭГ-дегі эпилептоидтық белсенділік 
қояншық диагнозын растайды, ал оның болмауы диагнозды жоққа шығармайды. Қояншықтың 
расталған диагнозы өтініш берушінің жұмысқа (оқуға) жарамсыздығын анықтайды. 

Этиологиясы анықталмаған бір реттік эпилептиформалық ұстама жағдайында, симптомдық 
қояншық жағдайында сараптамалық бағалау негізгі ауруға байланысты, бас миының көлемді 
барысымен, тамырлы бұзылыстармен, экзогендік уланумен, құрттық инвазиямен жəне басқа 
да аурулармен дифференциалды диагностика жүргізіледі. 

Бас миы қан айналымының шиеленіскен бұзылулары түріндегі клиникалық белгілер жəне 
оның салдары, криздік ағыны бар бас миы қан айналымының бұзылулары, бас миының ауы-
спалы ишемиясы кəсіби міндеттерін орындау мүмкіндігін шектейді. 

Түрлі этиологиядағы бас жəне жұлын миының тамырлы зақымдануының құрамына бас 
жəне жұлын миы тамырларының бастапқы аурулары (васкулит, даму аномалиясы, аневризм, 
атеросклероз жəне басқалары) жəне соматогенді, вертеброгенді жəне басқа этиологиялы 
тамырлардың екінші рет өзгеруі кіреді. Бас жəне жұлын миы тамырлы патологиясының барлық 
түріне сараптама этиологияны, ауру ағымын, жүктелім сынамаларына көндігу қабілеттілігін, 
сонымен қатар ұшу қауіпсіздігіне əсер ететін шиеленіс жағдайлардың болуын болжауды есеп-
ке ала отырып жүргізіледі. Неврологиялық дəрежедегі жеңіл жаңғалақ микросимптоматика 
жəне жас мөлшері церебральды атеросклероз диагносын шығаруға негіз болып табылмайды. 

Жүйке жүйесінің органикалық ауруы (ісіктер, сирингомиелия, ұмытшақтық склерозы 
жəне біртіндеп күшейе түсетін сипаттағы басқа да аурулар); ОНЖ жұқпалы ауруларының 
күшті жəне созылмалы түрлері (энцефалит, арахноидит, менингит, миелит, нейросифилис, 

инфекцияның қалған көрінісі немесе функциясының ауытқуымен жүйке жүйесінің интоксика-
циясы, ликвородинамикалық ауытқулары, діріл талмасымен); жүйке бұлшық еті аппаратының 
аурулары бар (миастения, миопатия, миотония, миоплегия) өтініш берушілер жұмысқа (оқуға) 
жарамсыз болып танылады.

Жүйке-бұлшық еті аппараты ауруымен жəне кəсіби маңызды функцияларының жеткілікті 
сақталып, бəсең прогредиенттік ағынмен бастапқы сатысындағы тұқым қуалаушылық-
дегенеративтік аурулары; инфекциялық немесе жүйке-психикалық қызметінің толық қалпына 
келтірілуімен немесе функциясы ауытқымастан органикалық микро белгілері түрінде жеңіл 
қалған көрінісімен ОНЖ интоксикациялық аурулары бар өтініш берушілер жан-жақты тексеру 
қорытындылары бойынша бір жылдан кейін жұмысқа рұқсат беру мақсатында куəлік беріледі.

Ашық бас сүйек пен миға қатысты жарақаты (БМЖ), ауыр дəрежедегі бас миының 
соғылуы; психикасының ауытқуымен, гипертензиялық немесе діріл талмасымен ОНЖ 
бейнелі органикалық өзгерістерімен БМЖ ашық жəне жабық салдары; қозғалыс, сезімталдық 
ауытқуымен немесе ұршығының бұзылуымен арқа миы жарақатының салдары диагнозымен 
өтініш берушілер жұмысқа (оқуға) жарамсыз болып танылады.

Бас миының орта дəрежеде соғылуын алған, бас сүйегі негізінің немесе субарахноидалдық 
қан кетуімен біріктіру сүйектерінің бір сызықпен сынуын алған өтініш берушілерге медициналық 
куəландыру алты айдан кейін, TML шектеуімен жарақаттан кейін 3 жыл ішінде, бас сүйек 
миының шайқалуын немесе жеңіл дəрежеде соққысын алғандарға – жарақаттан кейін 3-6 
айдан соң жүргізіледі. 

Бас миының орта дəрежеде соғылуын алған, бас сүйегі негізінің немесе субарахноидалдық 
қан кетуімен біріктіру сүйектерінің бір сызықпен сынуын алған өтініш берушілерін медициналық 
куəландыру бір жылдан ерте емес, OML шектемуімен жарақаттан кейін 3 жыл ішінде, бас 
сүйек миының шайқалуын немесе жеңіл дəрежеде соққысын алғандарға – жарақаттан кейін 
үш-алты айдан соң жүргізіледі 

Медициналық қорытынды шығару кезінде есінің ауысуы жəне амнезияның кезеңінің 
ұзақтығы ескеріледі. Басқа да тəуекел факторларын ескере отырып, жарақат сипаты мен 
дəрежесінің ауырлығынан басқа, кешірек жарақаттан кейінгі эпилепсияның даму мүмкіндігін 
болжайды. Баға беру амнезияны, ЭЭГ динамикасын, психологиялық тестілеуді қоса, жан-
жақты тексеру қорытындысы бойынша жоғалған функцияларын өтеу дəрежесін ескере оты-
рып, жүргізіледі.

(ВЖЖ) вегетативті жүйке жүйесінің пароксизмалды байқаулары бар вегето тамырларының 
бұзылуы, қайталанатын асқынулар жəне ваговазалды, симпатикалық, аралас сипатындағы, 
висцералды, симпаталгикалық, диэнцефалды түріндегікриздік реакциялар; бас уруы, солярит, 
Меньер синдромы, диэнцефалды синдром, ангиотрофоневроздары, ортостаттық эссенциалды 
гипотония, жұмысқа (оқуға) жарамсыздығы туралы шешім қабылдауға негіз болып табылады.

Жүйке тамырларының шеткі жүйесінің сырқаттары мен бұзылулары – созылмалы, жүйелі 
түріндегі асқынуларымен кездесетін, қозғалу, сезімталдық, трофиктер жəне күшті ауру син-
дромдары болған жағдайда жұмыс жасауға (оқуға) жарамауы болып табылады. 

Жұлын түбіршіктері, өрімдері, жүйке өзектері, жүйке түйіндері созылмалы ауыратын жəне 
зақымдалған, шеткі нейроваскулярлық синдромдары бар, омыртқа аурулары кезінде түбіршік 
жаншылған; функциялардың кəсіби міндеттерді атқаруға кедергі болмайтын елеусіз бұзылыстары 
бар омыртқаға, жұлын түбіршіктеріне, өрімдер мен жүйке өзектеріне жедел араласулардың сал-
дары бар арыз берушілер жұмысқа жарамды, бірақ оқуға жарамсыз деп танылады.

Омыртқааралық дискі жарығы алып тасталғаннан кейін, отаның сипаты мен отадан кейінгі 
кезеңнің ағымы ескеріле отырып, үш-алты айдан соң куəландыру жүргізіледі. 

Талумен ілесетін ауру бар болу кезінде, жарамдылық негізгі аурумен анықталады. Тексеру 
кезінде эпилепсия, гипогликемикалық жағдайлар, жүрек-қан тамырларының аурулары, жүйке 
жүйесі, қан аурулары, эндокриндік аурулар шығарылады. Синкопалды жағдайлар оқуға келіп 
түсуші өтінішкерлер үшін қарсы көрсетім болып табылады.

Синкопалды жағдайларға (талу) шалдыққан өтінішкерлер, жұмыстан (оқудан) босатылады. 
Егер емделуден жəне үш айдан бастап бір жылға дейін бақыланудан кейін жағдайдың зарарсыз 
сипаты белгіленсе жəне синкопалды жағдайдың потенциалды ауыр механизмдері шығарып 
тасталса, дəрігерлік қорытынды беру мүмкіндігі қарастырылады.

Жұмысқа (оқуға) жарамдылықты бағалау мақсатында талу 3 топқа бөлінеді:
сау адамдардың талуы;
орталық жүйке жүйелері функционалды бұзылулары (рефлекторлы талулар) бар 

тұлғалардың талуы;
жүйке жүйелерінің органикалық жəне ішкі органдарының (симптоматикалық) аурулары 

бар науқастардың талуы.
Сау адамдар талуының негізінде өте күшті тітіркендіру факторларының (экстракция не-

месе тісті өңдеу, амбулаторлы операциялар, жарақаттар, қансырау жəне бұдан əрі) əсері 
бар. Рефлекторлы талулар ОЖЖ функционалды бұзылулары (вегетативті дисфункция, 
нейроциркуляторлықдистония, невроздар, астеникалық жағдай) бар тұлғаларда пайда болады.

Бір-екі толық түсіндірілген қатерсіз жағдайлар кезінде арыз беруші үш айлық мерзімді 
бақылауына жатады. Ал қайталанып берілген арыздар жұмысқа (оқуға) жарамсыз болып 
қалдырылады.

Жарамдылығы туралы мəселелер кеңейтілген тексерулерден кейін немесе ауыстыру 
қорытындысы негізінде шешіледі. Берілген диагнозы диспансер бақылауынан немесе екінші 
рет тексеруден өткеннен кейін екі жалдан кейін алынады. 

Клинникалық мəліметтерді жарамсыз қылған кезінде (көрінген орнықсыз тамыр-вегетативтi, 
артериялық гипотония), жүктемелік сынақтарды нашар көтеру кезінде жарамдылығы туралы 
мəселе теріс шешіледі.

Офтальмология
Өтініш берушілерде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін 

көздің көру қабілетінің нашарлауы, туа біткен жəне жүре пайда болған асқынған немесе со-
зылмалы аурулар, сондай-ақ жарақаттан кейін немесе көзге ота жасату əсерінен асқынулар 
болмауға тиіс.

Өтініш берушінің көру қабілеті жақсы, көз қысымы дұрыс, бинокулярлық фцнкциясы жақсы, 
түстерді дұрыс айыра білуі қажет.

Көз жітілігін тексеру қашықтықта кешілігін түзетусіз жəне түзетумен жүргізіледі; көз жітілігінің 
дəл анық көру қабылеті көрсетіледі.

Көз жітілігі пилотқа оқу үшін жарамды əр көз үшін түзетусіз 0,7, бинокулярлық көру қабілеті 
кезінде түзетумен 1.0 (түзетусіз немесе түзетумен). Жұмыс істейтін өтініш берушілерге 
түзетілмеген көру қабілетінің жітілігіне ешқандай шек қойылмайды, жанаспа линзалар жəне/не-
месе тиісті түзету линзалары бар көзілдірікпен қол жеткізілген 1,0 бинокулярлық көру қабілетінің 
жітілігі қалыпты көру қабілетін білдіреді.

Өтініш беруші 30-50 см қашықтықта N5 кестені (немесе баламалы кестені), түзетумен 100 
см қашықтықта № 14 кестені (немесе баламалы кестені) оқуы қажет.

Өтініш берушілер үшін бір қалыпты көру қабілеті бар, түзету линзаларына сəйкес көзілдірік 
немесе түйіскен линзалар көмегімен 0,7 бинокулярлық көру өткір түзету нүктесіне сəйкес жет-
кен талаптары бойынша түзетілмеген өткір көруге қатысты белгіленбейді. Өтініш берушілерге 
запастағы қолжетімді кемшіліктерді түзету көзілдірігі беріледі, онда қолайлы көріну функцисын 
қамтамасыз ететін жəне авиациялық мақсаттар үшін қолайлы болуы шарт; түйіскен линзаларды 
пайдалану кезінде үлкен қашықтықты көру қамтамасыз етілуі қажет; монофокальді, ыңғайлы 
болуы қажет. Осындай жағдайда VDL, VML, VNL, VXL шектеулері қойылады. Көзілдіріктің 
(линзаның) болуы жəне сапасы дəрігерлік қарау кезінде бақыланады.

0,5 Д дəрежелі жақыннан көрмеуде, 1,0 Д дəрежедегі алыстан көрмеуде, 0,5 Д астигматизм 
мен көру өткірлігі 1,0 түзетусіз медициналық құжаттың “диагноз” деген жазу жолында “сау” деп 
көрсетіледі, ал “сыну” деген жазу жолында сəйкес толтырады, ал «рефракция» деген жолда 
VNL шектеуімен тиісті жазба жасалады.

Рефракция – өтініш беруші +5.0Д аспайтын гиперметропиямен; -6.0Д аспайтын миопиямен; 
2.0Д аспайтын астигматизммен; 2.0Д аспайтын анизометропиямен оңтайлы түзетуге жеткен 
жағдайда жарамды болып табылады. 2.0-ден 3.0Д дейінгі анизометропия кезінде жанаспалы 
линзаларды тағу қажет.

3,5Д асатын деңгейде аккомодация жəне пресбиопия бұзылатын болса жұмысқа жəне 
оқуға жарамсыз болып табылады. 

Аккомодация бұзылу жəне пресбиопия деңгейі жұмыс қашықтығын (60-80 см) ескере оты-
рып, кəсіби қызметін орындау үшін қажетті сфериялық линзалардың күшімен анықталады. 

Түсті айырудың бұзылу диагнозы бұзылу типі, түрі, нысаны жəне деңгейі көрсетіліп 
енгізіледі. Медициналық зерттеу нəтижелері пайдаланылатын аспаптың жəне/немесе əдістің 
нұсқаулығында көрсетілген тиісті нормалар бойынша арнайы бланкіде бағаланады. 

Емдеуге келмейтін, көз функциясын бұзатын жəне шұғыл емдеуге келмейтін қабақтың со-
зылмалы аурулары, қабақтың жетіспеушілігі жəне айналуы, жара блефариттер, созылмалы 
конъюнктивиттер жұмысқа (оқуға) жарамсыздықты айқындайды.

Көру органының функцияларын өзгерпейтін жалған қанат тəріздес жарғақша, пингвекула, 
шағын халазион, конъюнктивтегі бірлі-жарым беткі жақ фолликулалары, жай блефариттер, 
бұлдыр конъюнктивиттер, қабақтың берішті өзгерістері жұмыс (оқу) үшін қарсы көрсетілім 
болып табылмайды.

Қабыну-бүліну сипатындағы көз алмасы аурулары, көз тамырларының ауыр аурулары, 
операция жасалатын, көз қызметі бұзылатын көз жарақаттары жұмысқа (оқуға) жарамсыздығын 
анықтайды.

Жасы келгендердің көз бұршағы ағаруы бастамасы үдеусіз, көз бұршағының шектеулі 
бұлдырауы, жарақаттық сипаттағы шыны тəріздес дене, жалған сары дақты нəрсіздену, 
бастапқы үдемейтін көру жүйесінің көру қызметін жеткілікті сақтаумен семуі бар тұлғалар 
жарамды деп танылады.

Көз бұршағы орнына даражемірлі интраокулярлы линза қондырып, катарактаның экс-
тракциясы (екіжақты артифакияны қоса) бойынша операция жасатқан авиациялық персонал 
тұлғаларын жұмысықа жіберу көру қызметтерінің сақталуын ескере отырып, операциядан 
кейін 3 ай өткен соң жүргізіледі. 

Көру органдарында лазерлі операциялар жасалғаннан кейін жұмысқа жіберу туралы мəселе 
көру қызметтерінің сақталу дəрежесін ескере отырып, операциядан кейін кемінде 3 ай өткен соң 
(көздің ішкі тор қабағының лазерлі коагуляция жасалғаннан кейін – 4 аптадан кейін) шешіледі. 

Туғаннан көз бұршағы қапшығында жекелеген ұсақ бояутектің шөгуі, қан тамырында шыны 
тəріздес дене қалдығы, көз торында миелиндік талшық оқуға кедергі болмайды.

Туғаннан нұрлы қабығының жəне буын қабықтары колобомасы, поликория, туғаннан 
көз бұршағы ағаруы, көру жүйесі дискісіндегі офтальмологиялық өзгеріс оқуға қарсы айғақ 
болып табылады.

Өтініш берушінінің əрбір медициналық куəландыру кезінде қараңғылыққа бейімділігі 
тексеріледі. Медициналық зерттеу нəтижелері қолданылатын аспап нұсқаулығында көрсетілген 
нормаға сəйкес бағаланады.

Жоғары көзішілік қысым анықталған жағдайда, өтініш беруші диагнозды нақтылау (қатерсіз 
офтальмогипертензия, ашық бұрышты немесе жабық бұрышты, алғашқы немесе қайталама 
су қараңғылық жəне т.б.) жəне сəйкес келетін емді тағайындау үшін (сақтау немесе жедел) 
үшін глаукоматолог кеңесіне жүгінуге жатқызылады

Алғашқы кезеңдегі ашық бұрышты су қараңғылықпен жұмысқа жіберу тұрақты жергілікті 
гипотензиялық териапия кезінде көзішілік қысымды қалпына келтіру сəтінен бастап 
алты аптадан кейін болады. Су қараңғылық бар өтініш берушілер көзішілік қысым мен 
көздің көруін өлшеу арқылы, көру шегін зерттеумен, көру нервісі дискілерін бағалау жəне 
қабылданылатын препараттардың жанама зиянын бағалау жолымен кеңейтілген жүйелі түрдегі 
офтальмологиялық тексеруге жатқызылады. 

Жабық бұрышты глаукомасы бар өтініш берушілер жұмысқа жарамсыз деп танылады. 
Пилотқа оқуға өтініш берушілерде су қараңғылықтың қандай да бір түрі бар болса, олар 

жарамсыз деп танылады.
Көздің қозғалғыш аппаратының олқылықтарын синоптофорда ашық немесе жасырын 

қылилық (гетерофория) болуын зерттеу əр медициналық куəландыру кезінде жүргізіледі. 
Гетерофория түрі мен деңгейі анықталады. Гетерофория болған жағдайда фузиялық резерв-
тер зерттеледі. Теріс фузиялық резервтер қалыпта болған жағдайда 5-8 градус, оң - 15-20 
градус көрсетеді.

Көз қабағының салымен көздің қозғалтқыш аппаратының бұзылуы; салдық жəне 
қосарланған қилылық; төмендетілген фузиялық резервтері бар гетерофория жұмысқа (оқуға) 
жарамсыздықты көрсетеді. 

Оториноларингология
Өтініш берушінің сəйкес келетін куəліктің кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауына кедергі 

келтіретін есту, иіс сезу, мұрын немесе тамақ қуыстарының, оның ішінде ауыз қуысының, тіс мен 
көмейдің функцияларының бұзылуы немесе туа біткен, жүре бара пайда болған, жедел немесе 
созылмалы аурулары, сондай-ақ зақым алудан жəне отадан кейінгі асқынулары болмауға тиіс.

Куəлік бойынша өкілеттілігін қауіпсіз жүзеге асыру үшін есту деңгейі қанағаттанарлық 
болуы тиіс. 

Сыбырлап сөйлеген жуан жəне жіңішкелік сөз тобын 6 метрден кем емес қашықтықта 
қабылдау жəне аудиометрия қорытындысы бойынша құлақтың естігіштігі бағаланады.

Аудиометрия шуды -20 до +100 дБ ауқымында 125-тен 8000 Гц жиілікегі қарқындылықта 
қабылдауды белгілейді. Үндік аудиометрия өткізу кезінде өтініш беруші əр құлақпен бөлек 
естуді 500, 1000 немесе 2000 Гц жиілікте 35 дБ-дан аса немесе 3000 Гц жиілікте 50 дБ-дан 
аса сақтауы тиіс. 

Есту функциясын анықтау кезінде, сөз топтарының жуан немесе жіңішке болып 
жатқызылғандығына қарамастан естудің ең шамалы көрсеткіштері қабылданады. 

Жоғарыда көрсетілген нормалардан асатын есту қабілетін жоғалтқан жұмыс істейтін 
медициналық сертификат иелері сөзге жəне OAL шектей отырып радиомаяктардың сигнал-
дарына таңылатын типтегі тиісті біліктілік белгілеріне əуе кемесінің кабинасындағы қалыпты 
шуды, ƏҚБ диспетчерінің жұмыс орнындағы қалыпты шуды шығаратын жəне еліктеме жасайтын 
шу аясында қалыпты естіу қабілетіне ие болса олар жарамды болып табылады. Есту қабілетін 
практикалық тексеру əуе қозғалысын басқару органдарында жұмыс істеу жағдайында оның 
қолданыстағы куəліктері мен біліктілік белгілеріне сəйкес, əуе кемесі экипажының кабинасында 
ұшуда сол типті əуе кемелеріне қатысты қолданыстағы куəліктері мен OAL шектей отырып, 
біліктілік белгілеріне сəйкес жүргізіледі.

Егер оған теріс қарап тұрып тексеру жүргізетін дəрігерлік комиссия мүшесінен кемінде 2 
метр ара-қашықтықта тыныш бөлмеде орташа дауспен сөйлеуді екі құлағымен де естімеу 
анықталса өтініш беруші жұмысқа (оқуға) жарамсыз болып есептеледі.

Арнайы жабдықты, соның ішінде кислородтық-тыныс алу аппараттарын кию мүмкіндігінің 
қанағаттанарлық дəрежесі бойынша операциялық емдеуден кейін жұмысқа жəне оқуға 
жарамдылығы туралы мəселе құлақты радикалдық операциядан кейін операция соңы қуысының 
толық жəне тұрақты эпидермизациясы мен есту қызметін сақталуы (естуін қалыптастыру үшін 
операция жасауды қоса - тимпанопластика, стапедопластика) кезінде жұмысқа жарамдылық 
мəселесі шешіледі. Бұл ретте өтініш берушілер пилотқа оқуға жарамсыз деп танылады. 

ЛОР-мүшелері функцияларын бұзатын жəне арнайы жабдықты пайдалануға қиындық 
туғызатын бұзылулардан, аурулардан жəне операция жасаулардан кейін мұрын қуысының 
жəне оның қосалқы қуыстарының, ауыз қуысының, жұтқыншақтың, көмей, түтіктердің немесе 
құлақтың тұрақты өзгерулері қисайған мұрын қалқаларының толығымен болмауы немесе мұрын 
дем алуының қиындығы, жоғары тыныс алуының жолдарының сілемейлі дистрофиясы, өзгеруі, 
сөйлеу жəне тыныс алу қызметін бұзатын (мұрын қалқаны ұлғаюы, аденоидтық вегетация, 
қатерсіз жаңатүзілім, емделуден кейінгі қатерлі жаңатүзілім) сыртқы есту жолының экзостозы, 
құлаққасы аймағы остеомасы жəне радикалдық операциядан кейінгі созылмалы іріңді мезо 
- жəне эпитимпанит, көп тістердің болмауы жұмысқа (оқуға) жарамсыздықты айқындайды. 

Поллиноз кезінде, мұрын қарығушылық синдромымен ұшу жұмысын жалғастыруына 
жарамдылығы туралы аллерголог қорытындысынан кейін шешімін табады

Гаймориттік қуыс шырышының қабырғалық қалыңдауы оқуға кедергі болып табылмайды. 
Авиациялық персоналы тұлғалары ұшуға жақсы төзімділік танытқан жағдайда маңдай қуысының 
остеомасы жұмысқа қарсы айғақ болмайды.

Мұрынмен тыныс алу функциясын толық қалпына келтіре отырып ринопластикадан өткен 
өтініш берушілер гаймор қойнауының сарысулы ісік іріңнің, маңдай қуысы сарысулы іріңі мен 
остеомдарын шұғыл емдеген соң оқуға жарамды деп танылады, бірақ операциядан кеəн екі 
аптадан ерте емес.

Көп тістер түсіп қалуынан шайнау қызметі бұзылған жағдайда комиссияаралық кезінде 
протез қою қажеттігі ұсынылады. 

Кез келген сөйлеу байланысын жүргізуге кедергі келтіретін кекештену, сөйлеуді түсініксіз 
қылатын тіл мүкістігі кезінде жұмысқа тұратындар жұмысқа (оқуға) жарамсыз болып табыла-
ды, кейбір дыбыстарды бұзып сөйлейтін, бірақ анық, сөзі түсінікті үміткерлер жарамды болып 
табылады. Маманның кеңесі жəне логопедпен жаттығуды оң нəтижелерінен кейін қорытынды/
тұжырымдама шығарылады.

Ортаңғы құлақтың созылмалы аурулары – созылмалы іріңді эпитимпанит, созылмалы 
іріңді жиі қозатын біржақты, екіжақты немесе түймешіктермен, түйіршіктермен, жарғақ қуысы 
қабырғасының тотығымен бірге жүретін мезотимпанит; радикалдық операциядан кейінгі 
операция жасалған қуыстың толық емес эпидермизациясы жағдайы (онда іріңнің, түймешік, 
түйіршіктер жəне інжу тəріздес ісік (холестеатома) болуы) – жұмысқа (оқуға) жарамсыздығын 
қарастырады. Түйіршіксіз, түймешіксіз, сүйек тотығуынсыз, лабиринт ауруы белгісі жоқ 
біржақты созылмалы қатерлі емес эпитимпанит жəне мезотимпанит кезіндегі жұмысқа 
(оқуға) жарамдылығы туралы шешім емделуден оң нəтиже болған жағдайда шығарылады. 
Перфорация, құрғақ перфорация, дабыл жарғағындаңы əк қыртыстары (ол жақсы қозғалған, 
аудиограммамен расталған қалыпты есту кезінде) орнындағы аздаған тыртықтар диагноз 
қоюға негіздеме болмайды.

Статокинетикалық тітіркендіргіштерге аса сезімталдық жұмысқа (оқуға) қарсы көрсетілім 
болып табылады. Авиациялық персонал тұлғаларында статокинетикалық сезгіштік жағдайы 
туралы вестибулометрия қорытындысымен (айналмалы орындықта тексеріледі), ұзақ 
ұшуға төзімділігі бойынша, вестибулярлық сыртартқы бойынша қорытындылайды. Жеңіл 
вестибуловегетативтік əсер (өңі сұрлану, сəл тердің пайда болуы), вестибулометрия кезінде 
ұшуға жақсы төзімді жəне денсаулық жағдайында ауытқушылық болмаса диагноз қоюға негіз 
бола алмайды.

Дерматология
Өтініш берушілерде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі 

келтіретін қандай да бір дерматологиялық аурулары болмауға тиіс. 
Тері аурулары, коллагенездер – теңге қотыр, теңге қотыр тəріздес жағдай, ихтиоз, қызыл 

жалпақ теміреткі, нейродерматоз, нейродермиттер, қышыма (қайталанатын терінің созыл-
малы ауруы, оның ішінде құлақ қалқаны, қол ұшы, бет, мойын, жыныс ағзалары аумағымен 
шектелген), тері васкулиті, клиникалық айрықшаланған кең тараған коллагеноз (склеродер-
мия) түрлері авиациялық персонал тұлғаларының жұмысқа (оқуға) жарамсыздығы туралы 
қорытынды үшін негіз болады. 

Теңге қотырдың жеңіл түрі, дененің жабық жерінде шктелген оқшаумен жеңіл түрдегі 
қабыршақты теміреткі кезінде, жалпы жақсы жағдайда жұмысқа (оқуға) жарамдылық туралы 
шешім қабылданады.

Бет терісі кереңқұлақтық зақымдануымен, іріңді тері аурулары, паразитарлық аурулар 

(лейшманиоз, қышыма қотыр), таралуы шектеулі жеңіл түрдегі қышыма əрі қарай медициналық 
куəландырумен емделуге жатқызылады.

Онкология
Өтініш берушіде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін 

қандай да бір бастапқы немесе екінші реттік қатерлі аурулары болмауға тиіс. 
Қатерлі ісік анықталған жағдайда өтінішберушілер жарамсыз болып танылады. Қатерлі 

ауруды емдеген соң өтініш берушілер жарамдылыққа тексеруді жүзеге асырар алдында оңды 
онкологиялық зерттеуден өтуі тиіс. 

Мидағы қатерлі ісік клиникалық диагнозы бар өтініш берушілер медициналық сертификатты 
жаңарту құқығынсыз жарамсыз ретінде қарастырылады. 

Мида метастаздар, ісу үдерісінің қайталануы, жалпылануы болмаған жағдайда қатерлі 
ісік болғанда организм функциясын толық жəне тұрақты өтелген жағдайда емдеу аяқталған 
соң алты айдан ерте емес мерзімде жұмысқа жіберу мəселесі қарастырылады (шұғыл, хи-
миятерапия, сəулемен емдеу, құрамдастырылған). Бағалау үшін ұсынылатын құжаттарда 
сыныптама бойынша ісік сатысы көрінеді (TNM), толық патоморфологиялық қорытынды 
(ісік өсуінің анатомиялық түрі, оның морфологиялық сипаттамасы, өңірлік лифма жұйесіның 
жағдайы), жүргізілген ем (хирургиялық үшін – күні, операция жəне операциядан кейінгі кезең 
сипаттамасы; химиотерапия үшін – мерзімдері, саны, мөлшері, төзе алушылығы; сəулелік 
үшін – сəулелену мерзімі жəне сəулелену əдістемесі, жиынтықты ошақтық мөлшері, жалпы 
жəне жергілікті сəулелік реакция). Жұмысқа жіберу TML шектей отырып жүзеге асырылады.

Рак іn sіtu” патоморфологиялық қорытындылау кезінде ісік, тері жəне 1 сатылы ерін орнына 
тəуелсіз сараптау шешімі өткізілген емдеу сипатына (операция) байланысты жүргізілген TML 
шектей отырып, онкологтың шешімімен жұмысқа жарамдылығы туралы шешім қабылданады.

Қатерсіз ісік анықталған жағдайда жоспарлы тəртіпте емдеу ұысынысымен тиісті куəліктің 
кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындау мүмкіндігі қарастырылады. Қатерсіз ісіктерді алып тастаған 
соң жұмысқа жіберу мерзімі операция ауқымымен жіне оның қорытындысымен анықталады. 
Сроки допуска к работе после удаления доброкачественных опухолей определяется мас-
штабами операции и их исходом. бұрын қатерсіз ісікке операция жасағандар туралы ісіктің 
гистологиялық зерттеулері мəліметі мен өткізілген ота жайында сипаттау көшірмесін береді.

Қатерсіз ісіктер, сонымен қатар, сұйек-шеміршекті экзостоздар, түйінді жемсау, сарысулы 
өскіндер, қуықалды безі аденомасы, мастопатияоргандардың функциялары мен ауру син-
дромы бұзылу деңгейі бойынша бағаланады. оцениваются по степени нарушения функции 
органов и болевого синдрома.

Сыртқы жыныс ағзасындағы қатерсіз ісіктерді алып тастау туралы мəселе гинеколог 
(уролог) кеңесінен кейін шешімін табады. Симптомсыз жатыр миомасы анықталғандар 
диспансерлік бақыланушылар қатарына жатқызылады; Жатырдағы миоманың көлемі өскен, 
етеккір қызметі бұзылған жəне ауырсыну синдромы дамыған жағдайда операциялық емдеу 
көрсетіледі. Фолликулярлық жатыр сарысулы іріңді аналық без жұмыстан шеттетілместен ем-
деуге жатады. Дизурикалық бұзылуларсыз қуықалды безінің аденомасы кезінде егер урологтың 
қорытындысы бойынша шұғыл еме көрсетілді, өтініш берушілер жарамды болып танылады. 
Аденома кезінде, егер ол зəр шығарудың қатты іркіліп қалуынан қындаса, куəландыру зір 
шығару жұйесі толығымен қалпына келтірілді деген талаппен шұғыл араласу жүргізілген соң 
үш айдан кейін жұргізіледі.

Өсу тенденциясы жоқ, киім мен аяқ киім киюге кедергі келтермейтін көлемі кішкентай 
қатерсіз ісіктер жұмысқа (оқуға) қарсы көрсетілім болып табылмайды.

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясындағы медициналық
куəландыру жəне қарап-тексеру қағидаларына 5-қосымша

2-класты медициналық сертификат алуға өтініш берушіге денсаулық жағдайына 
медициналық куəландыру бойынша қойылатын талаптар

Жалпы ережелер
Медициналық сертификатты алуға өтініш берушілердің туа біткен немесе жүре пайда 

болған ауытқушылықтары; белсенді, жасырын, асқынған немесе созылмалы аурулары не-
месе еңбекке жарамсыз болмауға тиіс; жаралар, зақымдар немесе операция салдары; өз 
куəлігінің құқығын жүзеге асыру қауіпсіздігінің бұзылуына əкеліп соғатын функционалдық 
еңбекке жарамсыздығының осындай дəрежесін туғызуы мүмкін терапевтік, диагностикалық 
немесе профилактикалық мақсатта тағайындалған немесе тағайындалмаған дəрі-дəрмектік 
препаратты қолданғаннан əсері немесе жанама əсері болмауға тиіс.

Жүрек-қан тамырлары жүйесі 
Өтініш берушінің тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі 

келтіретін қан-тамыр жүйелерінің қандай да бір функционалдық немесе құрылымдық ауру-
лары болмауға тиіс.

Төменде аталған жағдайлардың қайсыбірі бойынша бар өтініш берушілер жарамсыз деп 
танылады: хириургиялық араласуға дейінгі немесе одан кейінгі көкірек немесе қолқаның су-
праренальнды құрсақ бөлімінің 5 жəне одан көп см диамердегі аневризмдері; жүректі немесе 
жүректі/өкпені ауыстырып орналастыру. 

Артериялық қысымның көтерілуі кезінде медициналық куəландыру артериялық қысымның 
көтерілу дəрежесі жəне артериялқы қысым кезіндегі қатерлердің айқындылық дəрежесі бой-
ынша қарастырылады. 

Артериялық қысым сынап бағанасынан 160/95 миллиметр жоғары болғанда, тұрақты сипатқа 
ие немесе нысана-мүшелердің зақымдануымен қатердің жоғары деңгейімен қоса жүретін 
артериялық қысым шамасы төмен өтініш беруші жұмысқа жəне оқуға жарамсыз деп танылады. 

Артериялық қысым сынап бағанасында 160/95 миллиметр жəне одан жоғары болып 
тіркелген (Артериялық қысым тəуліктік мониторлау нəтижелері бойынша) жəне дəрі-дəрмектік 
емес немесе жұмыстан қол үзбестен қолдануға рұқсат етілген дəрі-дəрмекпен емдеудің 
көмегімен өзгертілетін өтініш берушілер дəрі-дəрмекпен емдеуді дұрыс таңдап алған соң 
жұмысқа жарамды деп танылады. 

Дəрі-дəрмекпен емдеуді таңдау жұмысынан шеттете отырып, кем дегенде 2 апта жүргізіледі. 
Жұмысқа жіберілген кезде артериялық қысымның тəуліктік мониторлау нəтижелері бойын-
ша өткізілетін іс-шаралар əсерінің тұрақтылығы, қатер факторлары, тағайындалатын дəрі-
дəрмектердің жанама əсерлері, жүктемелік сынамаларға төзімділігі ескеріледі. 

Ырғақтың айтарлықтай суправентрикулярлық бұзылуы кезінде электрофизиологиялық 
зерттеу жүргізіледі. Егер ырғақтың айқын бұзылымдары қозса, оның нəтижелері жағымсыз 
болып есептеледі. Ырғақ бұзылуының айқындылығын бағалау үшін ЭКГ тəуліктік монитор-
лау жүргізіледі. 

Жүректің өткізгіштігі мен ырқағы бұзылған өтініші берушілер кардиологиялық тексеру-
ге жəне емделуге жатады (хирургиялық жəне/немесе консервативтік). Қайта куəландыру 
жүректің өткізгіштігі мен ырғағының бұзылуын емдеу нəтижелері бойынша екі айдан ерте 
емес мерзімде жүргізіледі. 

Симптомдық синоатриалды патология, толық атриовентрикулярлық блокада, QT аралығын 
симптомдық ұзарту; автоматты дефибрилляция жүйесін импланттау; қарыншалық тахикардия 
кезінде пейсмекерді импланттау сияқты жүрек өткізгіштігі мен ырғағы бұзылған өтініш берушілер 
жұмысқа жəне оқуға жарамсыз деп танылды.

Төменде аталған өткізгіш жүйе немесе ырғақтың төмендегідей бұзылуымен TML/OSL/
OPL өтініш берушінің жарамдылығы туралы шешім жүктемелік сынамалар мен кардиологтың 
кеңесімен кеңейтілген кардиологиялық тексеруден кейін қанағаттанарлық нəтиже болған 
кезде қабылданады: қойнау-жүрекшелік түйіннің өтпелі немесе тұрақты бұзылуын қосқанда 
ырғақтың суправентрикулярлық бұзылуы; жыбырлақ ырғақсыздық; кең жəне тар кешенді та-
хикардия; симптомсыз синустық брадикардия; симптомсыз синустық тахикардия; симптом-
сыз оқшауланған бірыңғай пішінді суправентрикулярлық немесе вентрикулярлық эктоптық 
кешендер; электрокардиограммадағы Бругада феномені; Мобиц-1, Мобиц-2 түріндегі 
атриовентрикулярлық құрсау; Гис будасы оң сабақтарының толық емес құрсауы; Гис будасы 
сол сабақтарының толық құрсауы; электр осінің сол жаққа тұрақты ауытқуы; QT аралығының 
симптомсыз ұзартылуы. 

Абляция жүргізілген өтініш берушілер кем дегенде бір жылға OSL/OPL-ды шектей отырып, 
қанағаттанарлық нəтиже көрсетіп отырған электрофизиологиялық зерттеу нəтижелері бойынша 
екі айдан кейін жұмысқа (оқуға) жарамды деп танылады.

Жоғарыда аталмаған бета-адреноблокаторларды қабылдаған кезде қалыптандыруға 
келетін ЭКГ (-SТ жəне -T) қарыншалық кешенінің шеткі бөлігінің тұрақсыз өзгерістері бар 
жүректің өткізгіштігі мен ырғағы бұзылған, шағымданбаған өтініш берушілер жұмысқа жа-
рамды деп танылады.

Миокард ишемиясына күдік кардиологиялық зерттеу жүргізуді талап етеді. Жүрек қыспасына 
қарсы дəрі-дəрмек қабылдаумен бақыланатын стенокардия медициналық сертификат алуға 
жəне/немесе ұзартуға кедергі болып табылады. 

Өтініш берушінің жай-күйі тексеріліп, кардиологиялық тексеру жүргізу кезінде куəлікпен 
берілген құқықтарын қауіпсіз жүзеге асыруға кедергі келтірмейді деп бағаланған жəне танылған, 
операциядан кейін 6 ай өткен, жүрек-қан тамырлары жүйесі ауруының барлық қауіп-қатері 
ескерілген, белгілер жоқ жəне жүрек қыспасына қарсы дəрі-дəрмектер қабылдау талап 
етілмеген, TML/OSL/OPL шектей отырып, медициналық сертификатты əрбір ұзарту кезінде 
кардиологиялық тексеру жүргізілетін кеңейтілген кардиологиялық тексеру нəтижелері оң болған 
(эхоЭКГ, Брюс протоколының 4-сатысының жүктемесімен ЭКГ, кардиологтың бағалауымен 
коронарлық ангиография) жағдайды қоспағанда, тəж артериясын хирургиялық ауыстырған 
немесе ангиопластика (стентпен немесе онсыз) немесе жүрекке кез келген басқа операция 
жасаған немесе анемнезінде миокард инфаркты тіркелген немесе жұмысқа қабілеттілігін 
жоғалтуға əкелетін басқа кардиологиялық ауруы бар өтініш берушілер жарамсыз деп танылады. 

Қос жармалы жəне қолқа қалқаншалары біркелкі жəне айтарлықтай регургитациясы кезінде 
ТМL шектей отырып, кем дегенде бір жылға жіберу эхокардиография жəне жүктеме сынама-
ларынан кейін жүргізіледі қолқа кемістігі кезінде өрлеме қолқа патологиясының болмауы жəне 
қос жармалы кемістік кезінде миокарданың қанағаттанарлық жиырылғыш қызметімен сол 
қарыншаның ұйғарынды көлемдері жағдайында жүктемелік сынамалардан кейін жүргізіледі. 
Əрі қарай жыл сайынғы кеңейтілген кардиологиялық зерттеу жүргізіледі.

Даму кемістіктері, артерия аурулары (эндартериит, атеросклероз), атеросклеротикалық ок-
клюзия, қан тамырының кеңейіп кетуі, көктамырдың варикоздық кеңеюі, (олардың жарылып кету 
қаупімен түсін үстіндегі тері жұқарып кеткен кезде трофикалық бұзылулар мен қан айналымының 
қалпына келмеуі), тромбофлебит, қан тамырларының аурулары мен жарақаттарының, сондай-
ақ қан айналымының, лимфа айналымының, трофикалық бұзылумен ауырсыну синдромы-
мен жалғасатын операциялар,сонымен қатар, емдік мақсатта антикоагулянттарды қабылдау 
жұмысқа қарсы көрсетілім болып табылады. Медициналық сертификатты жаңарту мəселесі 
зертханалық көрсеткіштер қалпына келтірілген кезде, қан айналымы жəне лимфаайналуы 
өтелген кезде, ауру синдромы болмағанда, профиликтикалық мақсатта антикоагулянтті тера-
пияны қабылдаған кезде қалыптың жағдайдың 6 айынан ерте емес мерзімде емдеу нəтижесі 
бойынша кеңейтілген медициналық тексеруден соң (хирургиялық, консервативтік) шешіледі. 

Аяқ тамырларының асқынбаған түйнеліп кеңеюін жоспарлы жедел емдеген соң жұмысқа 
жарамдылығы туралы мəселе кеңейтілген медициналық тексеру нəтижелері бойынша опера-
циядан кейін 6 аптадан соң шешіледі.

Тыныс алу органдары жүйесі 
Өтініш берушінің тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі 

келтіретін тыныс алу органдары жүйелерінің қандай да бір функционалдық немесе құрылымдық 
аурулары болмауға тиіс.

Өкпе функциялары қатты бұзылған өтініш берушілер жарамсыз деп танылады. Жарамды 
деп тану өкпе функциялары қалпына келтірілген жəне зерттеу нəтижелері бойынша жай-күйі 
қанағаттанарлық болған жағдайда жүргізіледі. 

Қызметтердің айқын бұзылуымен жəне/немесе асқынуға бейім тыныс алу мүшелерінің ау-
рулары: бронх демікпесі, белсенді саркоидоз, сыртқы тыныс алу қызметінің айқын бұзылуымен 
созылмалы обструктивті өкпе ауруы (СОӨА), ұйқының обстурктивті апноэсы синдромы, кеу-
де қуысы органдарында ірі шұғыл араласу, пульмонэктомия, туберкулездің белсенді түрлері 
жұмысқа қарсы көрсетілім болып табылады. 

Асқынусыз клиникалық сипаттағы жəне дəрі-дəрмекпен емдеу талап етілмейтін не-
месе қолданылатын дəрі-дəрмектер талманың алдын алатын өкпе демікпесі бар өтініш 
берушілер TML/OSL/OPL шектеуімен жарамды деп танылады. Ұшуға болатын, рұқсат етілген 
ингаляциялық дəрі-дəрмектер: сальбутамол, беклометазон, кромоглицин, окситропиум бро-
мид. Өкпе демікпесін емеу үшін дəрі-дəрмектерді жүйелі түрде қолдану жұмысқа жарамсыз 
деп тануға негіз болады. 

 Созылмалы обструктівтік өкпе ауруымен (СОӨА) ауыратын өтініш берушілер оның жеңіл 
түрі белгіленген жағдайда жұмысқа жіберіледі: бронходилятаторларды қолданғаннан кейінгі 
ОФВ1 мəні ОФВ1/ФЖЕЛ < 0.70 белгіленген пациенттермен салыстырғанда > 80% болғанда. 
Тыныс алу функциясы қалыпты бұзылған жағдайда TML/OSL/OPL шектеуі қолданылады.

Кенеттен болған пневмотораксты бастан өткерген тұлға, егер зерттеу оның қайталап пай-
да болу себебін айқындамаса, сауықтырылғаннан кейін 6 аптадан кейін жұмысқа жіберіледі.

Көкірек қуысы жəне көкірек орталығы аурулары, даму кемістіктері, кеуде қуысы жəне диа-
фрагма аурулары, жарақат салдары бойынша, клиникалық белгілері жоқ, жүрек тамырларынан 
алыс, өкпе ұлпасы мен көкірек қабырғасында бөтен дене кездескен жағдайда, жарақаттық пнев-
моторакс кезінде қорытынды емдеу аяқталғаннан кейін жəне кеңейтілген зерттеу нəтижелері 
оң болған жағдайда шығарылады.

Көкірек қуысы жəне көкірек ағзасы, даму кемістіктері, кеуде қуысы жəне диафрагма ау-
руларына операция жасалғаннан кейін, жарақат жəне операция салдарлары кезінде өтініш 
берушілер қалпына келтіру қанағаттанарлық болған жəне тыныс алу органдарының функциясы 
толық бағаланғаннан кейін жұмысқа жарамды деп танылады. 

Ас қорыту жүйесі 
 Өтініш берушінің тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі 

келтіретін асқазан-ішек трактісінің функционалдық немесе құрылымдық органикалық ауру-
лары болмауға тиіс. 

Кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі келтіретін ас қорыту жүйесінің қандай да 
бір функционалдық немесе құрылымдық органикалық аурулары біліктілігінен айыруға себеп 
болып табылады. Еңбекке қабілеттілігін жоғалту қаупімен, атап айтқанда, стриктура, тары-
лу немесе компрессия салдарынан обструкциясы бар асқазан-ішек трактісінің хирургиялық 
араласуы немесе аурудың қандай да бір салдары бар өтініш берушілер денсаулық жағдайы 
бойынша жарамсыз деп бағаланады.

 Асқазан-ішек трактісінің келесі патологиялары бар өтініш берушілер: дəрі-дəрмекпен 
емдеуді талап ететін қайталанатын диспепсиялық бұзылулар; ойық жара ауруының асқынуы 
(қайталану, қан ағуы, перфорация, пенетрация); белсенді сатыдағы гепатиттер, белсенділігі 
жоғары немесе орташа дəрежедегі созылмалы гепатиттер (кез келген этиологиядағы); 
бауыр циррозы; симптомдық өт қабына тас байлану немесе көптеген кішкентай тастар-
мен симптомсыз ауруы; асқынған немесе созылмалы панкреатиттер мен холециститтер; 
ішектің асқынған немесе созылмалы қабынып ауруы; тік ішек аурулары мен параректалды 
жасұнық (операциялық емдеуден кейін қайталамалы тік ішектің түсуі мен анальды қысқыш 
жеткіліксіздігімен жалғасатын жиі асқынатын); органдарды ішінара хирургиялық толық немесе 
алып тастау немесе қандай да бір органды алып тастауды немесе органдардың бірінің функ-
циясы бұзылуын қоса есептегенде, асқазан-ішек трактісіндегі болған хирургиялық араласудан 
кейін жұмысқа қабілеттілікті шектейтін белгілер жойылғанға дейін өтініш берушілер жұмысқа 
жарамсыз ретінде қарастырылады.

Жұмысқа жарамдылығы сəтті өткізілген емдеу немесе болған хирургиялық араласудан 
толық жазылған соң жəне кеңейтілген гастроэнтерологиялық зерттеудің қанағаттаралық 
нəтижелері бойынша қарастырылады. TML шектеуі бар медициналық сертификат 3 жыл 
бойы 1 жылға беріледі.

Симптомсыз жалғыз ірі таспен холецистолитиаз болған жағдайда оны жоспарлы тəртіпте 
алып тастау бойынша іс-шара өткізу ұсынылады, TML/OSL/OPL шектеу беріледі. 

Ішектің созылмалы қабынуы ауруымен ауыратын өтініш берушілер 5 жыл бойы 1 жыл 
TML шектей отырып, егер ауру белгіленген ремиссияда тұрса, жағдайы қалыпты болып, 
жүйелі əрекет ететін стероидтарды қолдану қажеттілігі болмаса жарамды болып танылады. 

Кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі келтіретін диагностикаланған жарық, еңбекке 
қабілеттілігін шектейтін белгілер жойылғанша біліктілігінен айыруға себеп болып табыла-
ды. Ауырсыну синдромы мен жарығы түсу қаупі болмағанда шаптағы жарық жəне құрсақ 
қабырғасындағы жарықты хирургтың кеңесінен кейін жоспарлы түрде шұғыл емдеу ұсынылады, 
осы жағдайда TML/OSL/OPL шектеу беріледі. Кіндік жарығын операциялық емдеу айғағы ау-
ырсыну синдромы болып табылады.

Өңеш тамырларының түйнеліп кеңеюі кезінде аурудың этиологиясы мен клиникалық 
белгілеріне байланысты өтініш берушілер қалпына келтіру құқығынсыз жарамсыз болып 
танылады.

Зат алмасудың бұзылуы жəне эндокриндік жүйе 
 Өтініш берушіде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін 

функционалдық немесе органикалық сипаттағы зат алмасу немесе эндокриндік бұзылулар 
болмауға тиіс. 

Эндокриндік жүйенің қандай да бір функционалдық немесе құрылымдық органикалық ау-
ралары, тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін ас қорыту жəне 
зат алмасу бұзылулары біліктілігінен айыруға себеп болып табылады.

 Зат алмасу немесе эндокриндік бұзылулары бар өтініш берушілер кардиологиялық 
тексеруді қоса есептегенде кеңейтілген медициналық куəландыру нəтижелері бойынша гор-
моналды аядағы тұрақты жағдайын көрсеткен жағдайда жарамды деп танылады. 

Эндокриндік жүйе ауруларының көрсетілген формаларымен ауыратын, соның ішінде 1 типті 
қант диабетімен (инсулинге тəуелді) ауыратын өтініш берушілер жұмысқа (оқуға) жарамсыз деп 
танылады. Инсулинмен немесе басқа гипогликемикалық дəрі-дəрмекпен үнемі емделуді қажет 
ететін жəне қан құрамындағы қантты толық бақылауға қол жеткізілгенше, инсулинге тəуелді 2 
типті қант диабетімен ауыратын өтініш берушілер жарамсыз деп танылады. Гипогликемияны 
туындататын дəрі-дəрмектік препараттарды қолданбастан көмірсутекті алмастыру толық 
өтелгенде жұмысқа жіберу жүзеге асырылады. Ингибиторлар альфа-глюкозидазы (глюкобай) 
жəне/немесе бигуанидтер топтарынан (метформин); OSL шектеуімен - туында сульфанилзəр 
(манинил, диабетон, глюренорм) диетаға толықтыру ретінде диабет дəрі-дəрмектеріне қарсы 
қолдануға рұқсат беріледі.Бұл ретте қауіпсіз пилот (OSL) қант диабеті бар пилоттың физикалық 
жай-күйімен байланысты ықтимал қауіптер туралы ұшар алдында нұсқау алуы тиіс.

Қалқанша без қызметтерінің бұзылуы кезінде өтініш берушіні жұмысқа жіберу туралы шешім 
қалқанша без гормондарын жыл сайын бақылай отырып, тұрақты эутиреоидтық жағдайға жетіп, 
емделгеннен кейін қабылданады.

Артық дене салмағы бар тұлғаларға экзогенді-конституционалдық семіруді белгілеу 
үшін тексеру жүргізіледі. Семіру деңгейі Кетле бойынша дене массасы индексі ДМК бойын-
ша дене салмағын бағалауға сəйкес белгіленеді. ДМК>35,0 өтініш берушілер артық салмақ 
тиісті куəліктің құқықтарын қауіпсіз жүзеге асыруға кедергі келтірмейді жəне метоболизмдік 
синдромының даму қаупін бағалау бойынша қанағаттанарлық нəтижелер кезінде жəне тиісті 
куəлік құқығын қауіпсіз жүзеге асыруға кедергі келтірмейді деген талаппен жарамды деп 

танылады. Симптомдық (екінші рет) семіру кезінде эндокринді ми генезі жарамдылығын бағалау 
негізгі ауру бойынша жүргізіледі.

Гематология
Өтініш берушілерде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі 

келтіретін гематологиялық аурулар болмауға тиіс.
Анемия сияқты гематологиялық бұзушылықтары бар өтініш беруші жарамдылығын бағалау; 

коагуляцииның бұзылуы, геморрагиялық немесе тромботикалық бұзушылық; лейкемия; по-
лицитемия, гемоглобинопатия; лимфа түйінін айтарлықтай ұлғайту, көкбауырдың ұлғаюы 
кеңейтілген тексеру жəне гематологтың кеңесінен кейін жүргізіледі. 

Бұл жағдайда TML/OPL/OSL шектеуімен жұмысқа жарамдылық аурудың қатерсіздігін 
белгілеу, жағдайын тұрақтандыру, ілеспе патологияның, көп қан ағу эпизодтарының немесе 
айтарлықтай тромб түзілуі болмаған кезде қарастырылады. 

Ходжкин лимфомы кезінде ем аяқталған соң аурудың жоқтығы расталғаннан кейін; 
патологиялық ремиссияны көрсете отырып жəне асқынған инфекциялық үдерісті, лимфоид-
ты жүйенің басқа қатерлі патологиясын қалпына келтіре отырып жүргізілген емдеуден кейін; 
ұшу қауіпсіздігі үшін мəні бар емдеудің (жүрек уыттылғы, жүйке уыттылық) жанама əсерінсіз 
толық ремиссия орнату кезеңінде асқынған жəне созылмалы лейкемия кезінде - TML/OPL/
OSL шектей отырып, жұмысқа жіберу туралы шешім шығарылады, егер осыған ұқсас біліктілігі 
бар авиадиспетчер куəлігімен оған берілген құқықтарды орындау барысында куəлік иесіне 
тікелей жақын болса. 

Емделу тұрақты (10 күнтізбелік күннен аз емес үзіліспен 3 рет) нəтиже берген (əйелдерде 
литрге 120 гемоглобиннен аз емес, еркектерге литрге 130 гемоглабиннен аз емес) қатерсіз 
(қансыраудан болатын анемия, теміртапшылықты) анемия, орны толтырылған гемоглобин 
дерттері жəне қайталануға бейім емес геморрагиялық диатез жағдайлары жұмысқа (оқытуға) 
қарсы көрсетілім болып табылмайды. Емдеуге келмейтін анемия авиадиспетчерге оқуға жа-
рамсыз деп танылады.

Антитромбоцитарлық дəрі-дəрмектерді (аз мөлшердегі ацетилсалицил қышқылы) жұмыс 
(оқу) үшін қарсы көрсетілім болып таылмайды, бұл жағдайда антикоагулянтті дəрі-дəрмектерді 
(гепарин, кумарин, варфарин) жəне клопидогрельдң қабылдау кезінде жұмыс пен оқуға 
жарамсыздығы туралы шешім шығарылады. 

Несеп-жыныс жүйесі
Өтініш берушілерде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі 

келтіретін нысып-жыныс жүйесінің функционалдық немесе құрылымдық аурулары болмауға 
тиіс. 

Несеп-жыныс жүйесі органдарында жүргізілген аурудың өзінің немесе хирургиялық 
араласудың жұмысқа жарамсыздықты, сонымен қатар, тарылу немесе жаншылумен шартталған 
обструкцияларды тудыруы мүмкін қандай да бір қиыншылықтары бар өтініш білдірушілер жа-
рамсыз ретінде қарастырылады. 

Бүйрекке, зəрағарға, қуыққа, несеп жолына операция жасалғаннан кейін жұмысқа қайта 
шығу мəселесі операциядан кейін 3 айдан соң қарастырылады. 

Бүйрекке, зəрағарға, қуыққа, несеп жолына операция жасалғаннан кейін жұмысқа қайта 
шығу мəселесі операциядан кейін 3 айдан соң қарастырылады. 

Медициналық куəландыру кеңейтілген урологиялық тексеру нəтижелері бойынша 
жүргізіледі, жарамдылық туралы қорытынды үдерістің жүру барысына қарай, артериялық қан 
қысымы деңгейіне, бүйрек қызметінің сақталуына қарай шығарылады. Гемодиализге айғақтар 
біліктіліктен айырады.

Туғаннан бір бүйрегі бар немесе этиологиясы бойынша кейін пайда болған бір бүйректі 
өтініш берушілер жалғыз бүйректің функциясының күйіне қарай ұлғайтылған урологиялық 
тексеру қорытындысы бойынша бағаланады.

Бүйректің бұзылуы қайталама сипатта болса куəландыру негізгі сырқат есебінен жүргізіледі. 
Тасты бір рет кетіргеннен кейін, тас түспей бүйрек шаншыған, бүйректің шаншуы 

қайталанған кезде медициналық сертификат иелері емделгеннен кейін бүйрек қызметінің 
зертханалық жəне құрал-сайман арқылы тексеру көрсеткіші қалыпты болған кезде TML/OSL/
OPL шектеуімен бес жыл бойы жұмысқа жарамды болады. 

Қуықтағы зəр тасы диагнозы белгіленген кезде жедел түрде емдеуге ұсыныс беріле отырып, 
жұмысқа (оқуға) жарамсыздығы туралы қорытынды шығарылады. Қуықтағы зəр тасы ауыру-
ын инвазивті емес əдіспен емдеген кезде (соның ішінде экстракорпоральды литотрипсиядан 
кейін) емделгеннен кейін кем дегенде бір айдан соң жұмысқа жіберіледі, қуықтағы зəр тасын 
хирургиялық жолмен емдеген кезде ұлғайтылған урологиялық тексеру қорытындысы бойынша 
бүйрек функциясының зертханалық жəне құрал-сайман арқылы тексеру қорытындысы қалыпты 
болған кезде үш айдан кейін шектеусіз жұмысқа жіберіледі.

Қуықалды безінде тасы бар өтініш берушілер клиникалық ауруларсыз жұмысқа жарамды 
болып табылады. 

Жұқпалы аурулар 
Өтініш берушінің тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі 

келтіретін қандай да бір жұқпалы аурулардың клиникалық диагноздары болмауға тиіс.
АИТВ-оң өтініш берушілер біліктілігінен айырылады. TML шектеуімен жарамдылығын 

тану қалыпты, үдемелі емес кезеңдегі жеке тұлғалар үшін кеңейтілген медициналық тексе-
ру жəне мамандандырылған медициналық ұйымда вирустық жүктемені жəне ИКАО рұқсат 
ететін препараттармен жарамды емді бақылау арқылы тұрақты тексеру қорытындысы 
бойынша қарастырылады. ЖИТС ауруын жəне ЖИТС-қауымдастырылған кешенді анықтау 
біліктілігінен айырады.

Өтініш берушіде венерологиялық аурулар анықталған немесе күдіктенген кезде диагноз-
ды растау жəне емдеу мамандандырылған мекемеде жүргізіледі. Жұмысқа жарамдылығы 
жөніндегі мəселе аурудың асқынған кезеңінде тері-венерологиялық диспансерде емделгеннен 
кейін, дерматовенерологтың қорытындысын ескере отырып қарастырылады. Асқыну кезінде 
(эпидидимит, простатит, артрит, жатырдың қабынуы) жарамдылығы туралы қорытынды тиісті 
ауру бойынша шығарылады. 

Акушерлік жəне гинекология
Өтініш берушілерде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін 

функционалдық немесе құрылымдық акушерлік жарақаттары немесе гинекологиялық ау-
рулары жоқ.

Өтініш берушілерде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін 
функционалдық немесе құрылымдық акушерлік жарақаттары немесе гинекологиялық ауру-
лары болмауға тиіс.

Функционалдық бұзылуы бар (метроррагия, ауыру) əйел жыныстық органдарының 
даму кемістіктері; эндометриоз, симптомдық жатыр миомасы, созылмалы гинекологиялық 
аурулардың жиі асқынуы (1 жылда 3 реттен көп) жəне қызметінің бұзылуы; жыныс мүшесінің 
3-дəрежесінде түсу жəне төмендеуі; қуықжыныс жəне ішекті-жыныс жыланкөзі; артқы тесік 
қысқыш қызметі бұзылуымен бұтаралық айырылу жұмысқа жарамсыз деп тануға негіз болады.

Жатыр мойындағы аурудың (жалақ жарасы, эндоцервицит, жалақ жаралы эктропион, дис-
плазия) жіті кезеңін емдегеннен кейін жұмыстағы пилоттар мен бортсеріктер 3 аптадан 3 айға 
дейінгі мерзімге ұшудан шеттетіледі. Əйел жынысы аумағындағы көлемі 5 см үлкен жылауық 
ісігі жедел емдеуге жатады. Əйел жынысы аумағындағы ауруды хирургиялық емдегеннен кейін 
авиациялық персонал тұлғаларын жұмысқа қайта түсуі лапароскопиялық операция кезінде 
операциядан кейін 4-6 апта өткен соң, лапаротомиялық операция кезінде (асқынусыз) опера-
циядан кейін 2 ай өткен соң қарастырылады.

 Симптомсыз жатыр миомасы, эндометриоз, көлемі 5 см асатын эндометриялық жəне 
фолликуллярлық ісік, кіші жамбаста қызметінің бұзылуынсыз жабысқақ жəне түйілу процесінің 
болуы, жатыр денесінің жəне оның қосалқысының болмауы, жатырдың немесе қынаптың бол-
мауы жəне оның жетілмеуі біліктілігінен айыруға негіз бола алмайды.

 Овариалдық-етеккір циклы бұзылған сертификат иелері жұмыстан шеттетусіз тексеруге 
жəне емдеуге жатқызылады. 

Жүктілік кезінде əйел OSL шектей отырып (оның келісімімен жəне жауапкершілігінде) 
жүктіліктің 12 аптасынан бастап 26 аптасының аяғына дейін жұмысқа жарамды деп таны-
лады (бортсеріктер үшін жүктіліктің 16 аптасының соңына дейін) (оның келісімімен жəне 
жауапкершілігінде), егер осы сияқты біліктілігі бар авиадиспетчер куəлігімен берілетін 
құқықтарды қауіпсіз жүзеге асыру баорысында куəлік иесіне жақын болса. Бұл ретте əйелдің 
қолына ұшу кезінде орын алуы мүмкін жүктілік ауыртпалықтары туралы жазбаша ұсынымдар 
беріледі. Жүктіліктің 27 аптасынан бастап (бортсеріктер үшін жүктіліктің 17 аптасынан бастап) 
медициналық сертификаттың қолданысы тоқтатылады.

Босанғаннан кейін, абортпен аяқталған жүктілік кезінде жұмысқа қайта түсу акушер-гине-
колог дəрігердің қорытындысы жəне медициналық куəландыру нəтижелері бойынша жүзеге 
асырылады.

Тірек-қозғалу аппараты
Өтініш берушіде тиісті куəлігіне қарай кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін туа 

біткен, сондай-ақ жүре пайда болған сүйек-бұлшық ет аурулары болмауға тиіс. 
Өтініш берушінің физикалық дамуы жəне бойының дене массасына сəйкес келуі дененің 

теңбе-тең дамуы кезінде Кетле бойынша ИМТ арқылы есептеледі. Физикалық дамуын бағалау 
кезінде жасы (организмнің қарқынды дамуы кезінде дене массасы бойынан кеш дамуы 
мүмкін), кемінде 25 пайыз дене массасының дефициті физикалық жағынан жеткіліксіз даму 
болып есептелуі мүмкін.

Өтініш берушінің оған куəлік бойынша, даулы жағдайларда – жаттығу құрылғысы 
нұсқаушысының тексеру нəтижелері туралы қорытындысымен тексергеннен кейін берілген 
құқықтарды қауіпсіз жүзеге асыру үшін отырған жағдайда бойы жеткілікті, қолы мен аяғының 
ұзындығы сəйкес, бұлшық етінің күші болуға тиіс, тірек-қозғалу аппаратымен функционалды 
пайдалана алуы қажет. 

Саусақ ұшының болмауы, оң қолындағы бірінші немесе екінші саусағының болмауы, 
толық құрысуы немесе қозғалмауы, сондай-ақ сол қолдағы бірінші саусақтың болмауы 
(бірінші саусақта тырнақ жабындысының болмауы жəне басқа екі саусақта жабындының 
болмауы саусақтың жоқтығына теңестіріледі) жұмыс істеуге жарамсыздықты тану үшін негіз 
болып табылады.

Қол саусақтарының, білектің ақаулары, қолдың немесе аяқтың едəуір қысқаруы кезінде 
жарамдылықты бағалау жаттығу құрылғысында тексергеннен кейін функцияларының сақталу 
дəрежесімен анықталады (жаттығу құрылғысы нұсқаушысының тексеру нəтижелері туралы 
қорытындысымен барлық басқару органдарына жеңіл жету жəне олармен тиімді жұмыс істеу 
қабілеті бағаланады). OAL шектеуін қолдануға рұқсат етіледі.

Остеоартроз құбылысынсыз жəне табан функциясын сақтай отырып кез келген деңгейдегі 
майтабандылық жұмыс істеу үшін кедергі болып табылмайды. 

Бұлшық етке, сіңірге, байламдарға, сүйектерге жəне буындарға операциядан кейін жұмысқа 
жарамдылық олардың функциялары қалпына келтірілгеннен кейін анықталады. OAL шектеуімен 
қол немесе аяғының қысқаруы əуе кемесінің белгілі бір түрінде ғана жұмыс істеуге жол береді. 
Жарамдылығын бағалау аяқ-қолдары функцияларының сақталу дəрежесімен анықталады. 
Қорытынды жаттығу құрылғысында тексерілгеннен кейін шығарылады (жаттығу құрылғысы 
нұсқаушысының тексеру нəтижелері туралы қорытындысымен барлық басқару органдарына 
жеңіл жету жəне олармен тиімді жұмыс істеу қабілеті бағаланады).

Өтініш берушінің даму ақаулары, сүйектің, буынның, шеміршектің, бұлшықеттердің жəне 
сіңірдің созылмалы аурулары, жарақат жəне операция салдары, күйік шалудан немесе үсінуден 
кейінгі тыртықтар асқыну үдерісіне, қызметтің бұзылуына, ауырсыну белгісіне байланысты 
бағаланады. Айтарлықтай дəрежеде қызметтің бұзылуымен, ауырсыну белгілерімен, сыртқы 
ақаумен, білінуге бейімділігімен қатар асқынатын, киім, аяқ киім киюге кедергі келтіретін 
жағдайлар жұмыс істеуге жарамсыздықты тану үшін негіз болып табылады. 

Остеомиелит болғанда асқыну кезеңінде секвестральды қуыстар, терең жаралар бар 
болған жағдайда мəлімдеушілер емделуге (консервативті жəне/немесе хирургиялық) жатады; 
омыртқа сүйектеріндегі дегенеративті-дистрофиялық үрдістер (омыртқааралық остеохондроз, 
спондилоартроз), жарақаттар мен оталар салдары болғанда, үдемелі емес, киім мен аяқ киім 
киюге кедергі келтірмейтін, ауырсыну синдромынсыз функцияның шамалы немесе орташа 
шектелуімен күю жəне үсіктерден кейінгі тыртықтар болған кезде жұмысқа жарамдылық ту-
ралы қорытынды шектеусіз немесе OAL шектеумен буындардағы қозғалыс функциясы мен 
көлемін бағалап шығарылады. 

Рентгенологиялық жолмен анықталған, бірақ клиникалық сипаттары жоқ омыртқалардың 
шеттерінің өсуі, олардағы бірлі-жарым тікен тəріздес өсінділер, бойлық сіңірдің тығыздануы 
түріндегі омыртқадағы морфологиялық өзгерістер диагноз қоюға негіздеме болып табылмайды. 

Омыртқаның компрессиялық сынығынан кейін жəне омыртқаға ота жасалғаннан кейін 
медициналық куəландыру функциялардың бұзылуы мен ауырсыну синдромы жоқ болған кез-
де 3-6 айдан кейін жүргізіледі. Көлденең, қылқанды өсінділер сынғанда ауырсыну синдромы 
жоқ болған жағдайда сауыққан соң медициналық сертификаттың иегеріне жұмысқа рұқсат 
беріледі. Жамбас сүйектерінің шоғырланған сынулары бар болғанда куəландыру жарақат 
алғаннан кейін алты айдан кейін ғана жүргізіледі. 

Буындардың ауруларында жəне ауру бетінің тіндері жалғанған жүйелері ауруларында 
мүшелердің бұзылу функциялары көрсетілмеген ауруларда көрсетілген мүшелердің жəне 
буындардың функционалды жағдайына байланысты қорытынды шығарылады.

Психиатрия
Өтініш берушілерде қандай да бір психиатриялық арулардың болуын сипаттайтын не-

месе патологиялық немесе оны бұзылу жағдайларынан іс-əрекетке қабілетсіздігі туралы 
клиникалық диагноздарға сəйкес медициналық мəліметтердің болуы қажет: куəлікке сəйкес 
кəсіби міндеттерді орындауға кедергі келтіруі мүмкін туа біткен немесе созылмалы, өткір де, 
сол сияқты ауруларда.

Психиатриялық ауруларымен ауыратын, аффективтік естен адасқан; тұлғалық бұзылу, 
психикалық бұзылуы, жүйкенің бұзылуы; мінез-құлықтың бұзылуынан пайда болған өтініш 
берушілер жұмысқа жарамдылығы туралы шешім шығарған қорытындысы бойынша жүргізуден 
кейін арнайы мамандандырылған мекемеде психиатриялық тексеруден өтеді. 

Шизофрения, депрессия, тұлғаның бұзылуы немесе сандырақтау сырқатнамасы неме-
се клиникалық диагнозы қойылған өтініш берушілер қалпына келтіру құқығынсыз жарамсыз 
деп қаралады. 

Əлсіздік немесе неврастениялық, жағдайға уағдалы синдром кезінде; қысқа мерзімді 
психикалық соматикалы-уағдалы шалдығу кезінде, сауығудан кейін жəне қолдаушы терапияны 
қолданбаусыз жүйке-психикалық функцияларын толық теңелту кезінде тиісті психиатриялық 
тексерілуден кейін жарамдылыққа баға жүргізу алдында жəне психологиялық тестілеу, 
клиникалық тексерілу нəтижелері оң болу жəне OML/TML шектеулерімен жүктемелік сынама-
ларды жақсы көндігу қабілеттілігі жағдайында үш ай откен соң жұмысқа жарамды деп танылады.

Нервтік-психикалық қызметтің жақсы əлеуметтік жəне кəсіби компенсациясы кезінде 
инфантилизмнің, акцентуацияның жекелеген, анықталмаған белгілері теріс медициналық 
қорытынды/тұжырымдама үшін негіз болып табылмайды. Өтініш берушіде бұрын анықталмаған 
үйлесімсіз мінез-құлықтық реакциялардың пайда болуы психологиялық тексеру үшін негіз бо-
лып табылады. Медициналық психолог жеке басының ауытқулары мен жеке психологиялық 
ерекшеліктерін анықтаған жағдайда психиатрдың консультациясын тағайындайды.

Елеусіз ауытқулары болған жағдайда жарамдылық туралы қорытынды кəсіби қасиеттері, 
жұмыс өтілі, жұмыс тəжірибесі, орындалған жұмыстарының сапасы ескеріле отырып, 
шығарылады.

Психология
Өтініш берушілердің мамандық бойынша куəлікке сəйкес тиісті кəсіби міндеттерін атқаруға 

кедергі келтіретін қандай да бір психологиялық ақаулары болмауға тиіс.
Психологиялық тестілеу кезінде психологиялық жай-күйі жəнеавиация саласындағы кəсіби 

жарамдылыққа когнитивті критерийлері бағаланады: зейін қою, жалпы ой əрекеті (сөйлеу 
жəне сандық), сандық ойлау/ ойда есеп жүргізу, жады көлемі, технологияны түсіну мүмкіндігі, 
кеңістікте өзін бағдарлау, жағдай бойынша бағдарлау, көңілді тарату, көп мəселелік режим, 
автоматизация жылдамдығы, психомоторлық координация. Психологиялық зерттеу өткізілетін 
арнайы психиатриялық жəне неврологиялық куəландырудың бір бөлігі болып табылады.

Өтініш берушінің психологиялық ауытқу бар екеніне күдік болған немесе оның бары 
анықталған жағдайда, өтініш беруші психологқа консультацияға жіберіледі. Бұған нақты 
адамның психикалық жарамдылығы немесе жеке тұлғалық ерекшеліктеріне байланысты 
күмəн келтіретін біріздендірілген тексерілген ақпарат айқын дəлел бола алады. Ақпарат көзі 
болып апаттар немесе авиациялық оқиғалар, оқыту немесе біліктілік тесттерін өткізу кезіндегі 
проблемалар, куəлікке тиісті қауіпсіздікті қамтамасыз етуді жүзеге асыруға қатысты қылықтар 
немесе мінез-құлық болуы мүмкін. 

Неврология 
Өтініш берушінің куəлікке тиісті кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін 

неврологиялық ауыруы болмауы керек.
Клиникалық-неврологиялық тексерудің негізгі мақсаты бұл созылмалы (үдемелі) (Паркинсон 

ауыруы, амиотрофиялық склероз, шашыраңқы склероз) аурулардың белгілерін, транзиторлық 
бұзушылықтарды (эпилепсия, транзиторлық ишемиялық шабуыл, бас айналу) жəне басқа 
патологиялық ауытқушылықтарды, ауырудың белгілері ретінде анықтау. 

Ауру тарихында 5 жылдан бері қайталамалы ұстамасы жоқ қояншық ауруының; емделу 
мерзімі 10 жылдан көп жəне ұстамасы жоқ қояншық ауруының; электроэнцефалографияның 
эпилептиформалық жəне баяу фокустық тербелістер бұзылысы; нерв жүйелерінің үдемелі 
немесе үдемейтін аурулары; естің бір реткі белгісіз жаңылуы; бас жарақатынан кейін естен 
айырылу; бас миының терең жарақаты; шеткері жүйке мен жұлынның зақымдануы клиникалық 
диагноздары немесе жазбалары бар өтініш берушілер – ЭЭГ-ні тəуліктік мониторлауды, 
эпилептологтың консультациясын қамтитын кеңейтілген медциналық куəландырудан өтеді. 

Қояншық ауруы болжанған тұлғалар толық неврологиялық тексерістен, ЭЭГ-ні тəуліктік 
мониторлаудан өтуге, эпилептологтың кеңесін алуға тиіс. ЭЭГ-дегі эпилептоидтық белсенділік 
қояншық диагнозын растайды, ал оның болмауы диагнозды жоққа шығармайды. Қояншықтың 
расталған диагнозы өтініш берушінің жұмысқа жарамсыздығын анықтайды. 

Этиологиясы анықталмаған бір реттік эпилептиформалық ұстама жағдайында, симптомдық 
қояншық жағдайында сараптамалық бағалау негізгі ауруға байланысты, бас миының көлемді 
барысымен, тамырлы бұзылыстармен, экзогендік уланумен, құрттық инвазиямен жəне басқа 
да аурулармен дифференциальды диагностика жүргізіледі. 

Бас миы қан айналымының шиеленіскен бұзылулары түріндегі клиникалық белгілер жəне 
оның салдары, криздік ағыны бар бас миы қан айналымының бұзылулары нервтік-психикалық 
қызмет немесе неврологиялық зерттеу нəтижелері бойынша функциялары бұзылмай 
органикалық шамалы белгілер түріндегі қалдық құбылыстар толық қалпына келтірілгенге дейін 
ұшу үшін қары көрсетілім болып табылады. 

Неврологиялық мəртебеде шашыраған микросимптоматика жəне жас диагноз жəне ұшуға 
жарамсыздығы туралы шешім шағыруға негіз болып табылмайды. 

Жүйке жүйесінің органикалық ауруы (ісіктер, сирингомиелия, ұмытшақтық склерозы 
жəне біртіндеп күшейе түсетін сипаттағы басқа да аурулар); ОНЖ жұқпалы ауруларының 
күшті жəне созылмалы түрлері (энцефалит, арахноидит, менингит, миелит, нейросифи-
лис, инфекцияның қалған көрінісі немесе функциясының ауытқуымен жүйке жүйесінің 
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интоксикациясы, ликвородинамикалық ауытқулары, діріл талмасымен); жүйке бұлшық еті 
аппаратының аурулары бар (миастения, миопатия, миотония, миоплегия) өтініш берушілер 
жұмысқа жарамсыз болып танылады.

Жұлын түбіршіктері, өрімдері, жүйке өзектері, жүйке түйіндері созылмалы ауыратын 
жəне зақымдалған, шеткі нейроваскулярлық синдромдары бар, омыртқа аурулары кезінде 
түбіршік жаншылған; функциялардың кəсіби міндеттерді атқаруға кедергі болмайтын елеусіз 
бұзылыстары бар омыртқаға, жұлын түбіршіктеріне, өрімдер мен жүйке өзектеріне жедел 
араласулардың салдары бар арыз берушілер жұмысқа жарамды деп танылады.

Омыртқааралық дискі жарығы алып тасталғаннан кейін, отаның сипаты мен отадан кейінгі 
кезеңнің ағымы ескеріле отырып, үш-алты айдан соң куəландыру жүргізіледі. 

Бас миының орта дəрежеде соғылуын алған, бас сүйегі негізінің немесе субарахноидалдық 
қан кетуімен біріктіру сүйектерінің бір сызықпен сынуын алған өтініш берушілерге медициналық 
куəландыру алты айдан кейін, TML/OPL/OSL шектеуімен жарақаттан кейін 3 жыл ішінде, бас 
сүйек миының шайқалуын немесе жеңіл дəредеде соққысын алғандарға – жарақаттан кейін 
үш айдан соң жүргізіледі. 

Талумен ілесетін ауру бар болу кезінде, жарамдылық негізгі аурумен анықталады. Тексеру 
кезінде эпилепсия, гипогликемикалық жағдайлар, жүрек-қан тамырларының аурулары, жүйке 
жүйесі, қан аурулары, эндокриндік аурулар шығарылады.

Синкопалды жағдайларға (талу) шалдыққан өтінішкерлер, жұмыстан (оқытудан) босаты-
лады. Егеремделуден жəне бір айдан бастап бір жылға дейін бақыланудан кейін жағдайдың 
зарарсыз сипаты белгіленсе жəне синкопалды жағдайдың потенциалды ауыр механизмдері 
шығарып тасталса, дəрігерлік қорытынды беру мүмкіндігі қарастырылады. Жарамдылығы ту-
ралы мəселелер кеңейтілген тексерулерден кейін немесе ауыстыру қорытындысы негізінде 
шешіледі. Берілген диагнозы диспансер бақылауынан жəне екінші рет тексеруден өткеннен 
кейін екі жылдан кейін алынады.

Офтальмология
Өтініш берушілерде көздің көру қабілеті нашарлануынан туындаған, туа біткен немесе 

созылмалы, өткір де, сол сияқты көз аурулары болмауы қажет, сондай-ақ жарақаттан кейін 
асқынулар, немесе көзге ота жасату əсерінен болған берілген куəліктерге сəйкес кəсіби 
міндеттерді орындауға зиянын тиігзбеуі қажет.

Өтініш берушінің көру қабілетінің көз қысымы, бинокулярлық фцнкцияны, түстерді дұрыс 
айыра білу, т.б. көру қабілеттеріне сəйкес көз ауруларының болмауы қажет.

Көз жітілігін тексеру қашықтықта кешілігін түзетусіз жəне түзетумен жүргізіледі; көз жітілігінің 
дəл анық көру қабылеті көрсетіледі.

Өтініш беруші өткізілген кемшіліктерді түзетулерге сəйкес 30-50 см қашықтықта N5 кестені 
(немесе баламалы кестені) оқуы қажет.

Өтініш берушілер үшін бір қалыпты көру қабілеті бар, түзету линзаларына сəйкес, көзілдірік 
немесе түйіскен линзалар көмегімен 0,7 бинокулярлық көру өткір түзету нүктесіне сəйкес жет-
кен талаптары бойынша түзетілмеген өткір көруге қатысты белгіленбейді.

Өтініш берушілерге запастағы қолжетімді кемшіліктерді түзету көзілдірігі беріледі, онда 
қолайлы көріну функцисын қамтамасыз ететін жəне авиациялық мақсаттар үшін қолайлы болуы 
шарт; түйіскен линзаларды пайдалану кезінде үлкен қашықтықты көру қамтамасыз етілуі қажет; 
монофокальді, ыңғайлы болуы қажет. Осындай жағдайда VDL, VML, VNL, CCL шектеулері 
қойылады. Көзілдіріктің (линзаның) болуы жəне сапасы дəрігерлік қарау кезінде бақыланады.

Рефракция – өтініш беруші +6.0Д аспайтын гиперметропиямен; -8.0Д аспайтын миопиямен; 
5.0Д аспайтын астигматизммен; 3.0Д аспайтын анизометропиямен оңтайлы түзетуге жеткен 
жағдайда жарамды болып табылады. 2.0-ден 3.0Д дейінгі, 3.0Д жоғары анизометропия кезінде 
жанаспалы линзаларды тағу қажет - шектеу CCL.

Түсті айырудың бұзылу диагнозы бұзылу типі, түрі, нысаны жəне VСL шектеуімен бұзылу 
дəрежесі көрсетіліп енгізіледі. Медициналық зерттеу нəтижелері пайдаланылатын аспаптың 
жəне/немесе əдістің нұсқаулығында көрсетілген тиісті нормалар бойынша арнайы бланкіде 
бағаланады. 

Көру органының функцияларын өзгерпейтін жалған қанат тəріздес жарғақша, пингвекула, 
шағын халазион, конъюнктивтегі бірлі-жарым беткі жақ фолликулалары, жай блефариттер, 
бұлдыр конъюнктивиттер, қабақтың берішті өзгерістері жұмысқа жіберуге қарсы көрсетілім 
болып табылмайды.

Қабыну-бүліну сипатындағы көз алмасы аурулары, көз тамырларының ауыр аурулары, 
операция жасалатын, көз қызметі бұзылатын көз жарақаттары жұмысқа жарамсыздығын 
анықтайды.

Жасы келгендердің көз бұршағы ағаруы бастамасы үдеусіз, көз бұршағының шектеулі 
бұлдырауы, жарақаттық сипаттағы шыны тəріздес дене, жалған сары дақты нəрсіздену, 
бастапқы үдемейтін көру жүйесінің көру қызметін жеткілікті сақтаумен семуі бар тұлғалар 
жарамды деп танылады.

Көз бұршағы орнына даражемірлі интраокулярлы линза қондырып, катарактаның экс-
тракциясы (екі көзге де отаны қоса) бойынша операция жасатқан медициналық сертификат 
иегерін жұмысқа жіберу көру қызметтерінің сақталуын ескере отырып, операциядан кейін 2 
ай өткен соң жүргізіледі. 

Көру органдарында лазерлі операциялар жасалғаннан кейін жұмысқа жіберу туралы мəселе 
көру қызметтерінің сақталу дəрежесін ескере отырып, операциядан кейін кемінде 2 ай өткен 
соң (қызметтегі пилоттар, үшін көздің ішкі тор қабағының лазерлі коагуляция жасалғаннан 
кейін – 4 аптадан кейін) жеке шешіледі. 

Жоғары көзішілік қысым анықталған жағдайда, өтініш беруші диагнозды нақтылау (қатерсіз 
офтальмогипертензия, ашық бұрышты немесе жабық бұрышты, алғашқы немесе қайталама 
су қараңғылық жəне т.б.) жəне сəйкес келетін емді тағайындау үшін (сақтау немесе жедел) 
үшін глаукоматолог кеңесіне жүгінуге жатқызылады

Алғашқы кезеңдегі ашық бұрышты су қараңғылықпен жұмысқа жіберу тұрақты жергілікті 
гипотензиялық терапия кезінде көзішілік қысымды қалпына келтіру сəтінен бастап болады. Су 
қараңғылық бар өтініш берушілер көзішілік қысым мен көздің көруін өлшеу арқылы, көру шегін 
зерттеумен, көру нервісі дискілерін бағалау жəне қабылданылатын препараттардың жанама зи-
янын бағалау жолымен кеңейтілген жүйелі түрдегі офтальмологиялық тексеруге жатқызылады. 

Көздің қозғалғыш аппаратының олқылықтарын синоптофорда ашық немесе жасырын 
қылилық (гетерофория) болуын зерттеу əр медициналық куəландыру кезінде жүргізіледі. 
Көз қабағының салымен көздің қозғалтқыш аппаратының бұзылуы; салдық жəне қосарланған 
қилылық патологияны жойғанға дейін емдеу үшін көрсетілім болып табылады. 

Оториноларингология
Өтініш берушінің сəйкес келетін куəліктің кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауына кедергі 

келтіретін есту, иіс сезу, мұрын немесе тамақ қуыстарының, соның ішінде ауыз қуысының, 
тіс мен көмейдің фнукцияларының бұзылуы немесе туа біткен, жүре бара пайда болған, же-
дел немесе созылмалы аурулары, сондай-ақ зақым алудан жəне отадан кейінгі асқынулары 
болмауға тиіс.

Куəлік бойынша өкілеттілігін қауіпсіз жүзеге асыру үшін есту деңгейі қанағаттанарлық 
болуы тиіс. 

Сыбырлап сөйлеген жуан жəне жіңішкелік сөз тобын 6 метрден кем емес қашықтықта 
қабылдау жəне аудиометрия қорытындысы бойынша құлақтың естігіштігі бағаланады.

Аудиометрия шуды -20 до +100 дБ ауқымында125-тен 8000 Гц жиілікегі қарқындылықта 
қабылдауды белгілейді. Үндік аудиометрия өткізу кезінде өтініш беруші əр құлақпен бөлекестуді 
500, 1000 немесе 2000 Гц жиілікте 35 дБ-дан аса немесе 3000 Гц жиілікте 50 дБ-дан аса 
сақтауы тиіс. 

Есту функциясын анықтау кезінде, сөз топтарының жуан немесе жіңішке болып 
жатқызылғандығына қарамастан естудің ең шамалы көрсеткіштері қабылданады. 

Жоғарыда көрсетілген нормалардан асатын есту қабілетін жоғалтқан жұмыс істейтін 
медициналық сертификат иелері сөзге жəне радиомаяктардың сигналдарына таңылатын 
типтегі тиісті біліктілік белгілеріне əуе кемесінің кабинасындағы қалыпты шуды шығаратын 
жəне еліктеме жасайтын шу аясында қалыпты есту қабілетіне ие болса олар жарамды болып 
табылады. Есту қабілетін практикалық тексеру оның қолданыстағы куəліктері мен біліктілік 
белгілеріне сəйкес, əуе кемесі экипажының кабинасында ұшуда сол типті əуе кемелеріне 
қатысты қолданыстағы куəліктері мен OAL шектеуімен біліктілік белгілеріне сəйкес жүргізіледі.

Арнайы жабдықты, соның ішінде кислородтық-тыныс алу аппараттарын кию мүмкіндігінің 
қанағаттанарлық дəрежесі бойынша операциялық емдеуден кейін жұмысқа жəне оқуға 
жарамдылығы туралы мəселе құлақты радикалдық операциядан кейін операция соңы қуысының 
толық жəне тұрақты эпидермизациясы мен есту қызметін сақталуы (тимпанопластика, стапе-
допластика) кезінде жұмысқа жарамдылық мəселесі шешіледі.

Есту аппаратын пайдаланып, есту қабілеті бойынша талаптарға сəйкес келген жағдайда, 
мұндай аппарат есту қабілетін, жақсы төзімділікті қамтамасыз етуі жəне авиацияда қолдануға 
қолайлы болуға тиіс.

Шеке қуысының остеомасы ұшуды жақсы көтерген жағдайда жұмысқа қарсы көрсетілім 
болып табылмайды.

ЛОР-мүшелері функцияларын, тыныс алу жəне сөйлеу функцияларын бұзатын жəне 
арнайы жабдықты пайдалануға қиындық туғызатын бұзылулардан, аурулардан жəне опера-
ция жасаулардан кейін мұрын қуысының жəне оның қосалқы қуыстарының, ауыз қуысының, 
жұтқыншақтың, көмей, түтіктердің немесе құлақтың тұрақты өзгерулері, кекештену, тіл мүкістігі 
немесе сөйлеу байланысын жүргізуге кедергі келтіретін басқа да сөйлеу ақаулары жұмысқа 
жарамсыздықты айқындайды. 

Анық, сөзі түсінікті, бірақ кейбір дыбыстардың дұрыс берілмеуі жұмысқа кедергі емес.
Көп тістер түсіп қалуынан шайнау қызметі бұзылған жағдайда жоспарлы тəртіпте протез 

қою қажеттігі ұсынылады. 
Ортаңғы құлақтың созылмалы аурулары – эпи- немесе мезотимпанит кезіндегі жұмысқа 

жарамдылығы туралы шешім емделуден оң нəтиже болған жағдайда шығарылады. 
Перфорация, құрғақ перфорация, дабыл жарғағындаңы əк қыртыстары (ол жақсы қозғалған, 
аудиограммамен расталған қалыпты есту кезінде) орнындағы аздаған тытықтар диагноз 
қоюға негіздеме береді.

Статокинетикалық тітіркендіргіштерге аса сезімталдық жұмысқа оқуға қарсы көрсеткіштер 
болып табылады.

Дерматология
Өтініш берушілерде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі 

келтіретін қандай да бір аурулары болмауға тиіс. 
Жеңіл түрдегі теңге қотыр, таралуы шектеулі қышыманың жалпы жағдайы жақсы болса, 

жарамдылық туралы шешім қабылданады.
Онкология
Өтініш берушіде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін 

қандай да бір бастапқы немесе екінші реттік қатерлі аурулар болмауға тиіс.
Қатерлі ісік анықталған жағдайда өтініш берушілер жарамсыз болып танылады. Қатерлі 

ауруды емдеген соң өтініш берушілер жарамдылыққа тексеруді жүзеге асырар алдында оңды 
онкологиялық зерттеуден өтуі тиіс. 

Мидағы қатерлі ісік клиникалық диагнозы бар өтініш берушілер медициналық сертификатты 
жаңарту құқығынсыз жарамсыз ретінде қарастырылады. 

Мида метастаздар, ісу үдерісінің қайталануы, жалпылануы болмаған жағдайда қатерлі ісік 
болғанда организм функциясын толық жəне тұрақты өтелген жағдайда емдеу аяқталған соң 
алты айдан ерте емес мерзімде жұмысқа жіберу мəселесі қарастырылады (шұғыл, химиятера-
пия, сəулемен емдеу, құрамдастырылған). Жұмысқа жіберу TML шектеуімен жүзеге асырылады.

Қатерсіз ісік анықталған жағдайда жоспарлы тəртіпте емдеу ұысынысымен тиісті куəліктің 
кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындау мүмкіндігі қарастырылады. Қатерсіз ісіктерді алып тастаған 
соң жұмысқа жіберу мерзімі операция ауқымымен жəне оның қорытындысымен анықталады. 
Қатерсіз ісіктер, сонымен қатар, сүйек-шеміршекті экзостоздар, түйінді жемсау, сарысулы 
өскіндер, қуықалды безі аденомасы, мастопатияоргандардың функциялары мен ауру синдро-
мы бұзылу деңгейі бойынша бағаланады.

Өсу тенденциясы жоқ, киім мен аяқ киім киюге кедергі келтермейтін көлемі кішкентай 
қатерсіз ісіктер жұмысқа (оқуға) қарсы көрсетілім болып табылмайды.

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясында 
медициналық куəландыру қағидаларына 6-қосымша

3-класты медициналық сертификат алуға өтініш берушіге денсаулық жағдайына 
медициналық куəландыру бойынша қойылатын талаптар

Жалпы ережелер
Медициналық сертификатты алуға өтініш берушілердің туа біткен немесе жүре пайда 

болған ауытқушылықтары; белсенді, жасырын, асқынған немесе созылмалы аурулары не-
месе еңбекке жарамсыз болмауға тиіс; жаралар, зақымдар немесе операция салдары; өз 
куəлігінің құқығын жүзеге асыру қауіпсіздігінің бұзылуына əкеліп соғатын функционалдық 
еңбекке жарамсыздығының осындай дəрежесін туғызуы мүмкін терапевтік, диагностикалық 
немесе профилактикалық мақсатта тағайындалған немесе тағайындалмаған дəрі-дəрмектік 
препаратты қолданғаннан əсері немесе жанама əсері болмауға тиіс.

Жүрек-қан тамырлары жүйесі 
Қоса беріліп отырған тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі 

келтіретін қан-тамыр жүйелерінің қандай да бір аурулары біліктілігінен айыруға себеп бо-
лып табылады.

Артериялық қысымның көтерілуі кезінде медициналық куəландыру артериялық қысымның 
көтерілу дəрежесі жəне артериялқы қысым кезіндегі қатерлердің айқындылық дəрежесі бой-
ынша қарастырылады. 

Артериялық қысым сынап бағанасынан 160/95 миллиметр жоғары болғанда, тұрақты 
сипатқа ие немесе нысана-мүшелердің зақымдануымен қатердің жоғары деңгейімен қоса 
жүретін артериялық қысым шамасы төмен өтініш беруші жұмысқа жəне оқуға жарамсыз деп 
танылады. 

Артериялық қысым сынап бағанасында 160/95 миллиметр жəне одан жоғары болып 
тіркелген (Артериялық қысым тəуліктік мониторлау нəтижелері бойынша) жəне дəрі-дəрмектік 
емес немесе жұмыстан қол үзбестен қолдануға рұқсат етілген дəрі-дəрмекпен емдеудің 
көмегімен өзгертілетін өтініш берушілер дəрі-дəрмекпен емдеуді дұрыс таңдап алған соң 
жұмысқа жарамды, бірақ оқуға жарамсыз деп танылады. 

Дəрі-дəрмекпен емдеуді таңдау мамандығы бойынша жұмысынан шеттете отырып, 
кем дегенде 2 апта жүргізіледі. Жұмысқа жіберілген кезде артериялық қысымның тəуліктік 
мониторлау нəтижелері бойынша өткізілетін іс-шаралар əсерінің тұрақтылығы, қатер фак-
торлары, тағайындалатын дəрі-дəрмектердің жанама əсерлері, жүктемелік сынамаларға 
төзімділігі ескеріледі. 

Авиадиспетчердің оқуын оқып жатқан тұлғалар үшін артериялық қысымның рұқсат берілген 
деңгейі сынап бағанасының 140/90 миллиметрінен төмен.

Төменде аталған өткізгіш жүйе немесе ырғақтың төмендегідей бұзылуымен ТML 
өтініш берушінің жарамдылығы туралы шешім жүктемелік сынамалар мен кардиологтың 
кеңесімен кеңейтілген кардиологиялық тексеруден кейін қанағаттанарлық нəтиже болған 
кезде қабылданады: қойнау-жүрекшелік түйіннің өтпелі немесе тұрақты бұзылуын қосқанда 
ырғақтың суправентрикулярлық бұзылуы; жыбырлақ ырғақсыздық; кең жəне тар кешенді та-
хикардия; симптомсыз синустық брадикардия; симптомсыз синустық тахикардия; симптом-
сыз оқшауланған бірыңғай пішінді суправентрикулярлық немесе вентрикулярлық эктоптық 
кешендер; электрокардиограммадағы Бругада феномені; Мобиц-1, Мобиц-2 түріндегі 
атриовентрикулярлық құрсау; Гис будасы оң сабақтарының толық емес құрсауы; Гис будасы 
сол сабақтарының толық құрсауы; электр осінің сол жаққа тұрақты ауытқуы; QT аралығының 
симптомсыз ұзартылуы. 

Абляция жүргізілген өтініш берушілер кем дегенде бір жылға ТML-ды шектей отырып, 
қанағаттанарлық нəтиже көрсетіп отырған электрофизиологиялық зерттеу нəтижелері бой-
ынша екі айдан кейін жұмысқа (оқуға) жарамды деп танылады.

Жоғарыда аталмаған бета-адреноблокаторларды қабылдаған кезде қалыптандыруға 
келетін ЭКГ (-SТ жəне -T) қарыншалық кешенінің шеткі бөлігінің тұрақсыз өзгерістері бар 
жүректің өткізгіштігі мен ырғағы бұзылған, шағымданбаған өтініш берушілер жұмысқа жа-
рамды деп танылады.

Миокард ишемиясына күдік кардиологиялық зерттеу жүргізуді талап етеді. Жүрек қыспасына 
қарсы дəрі-дəрмек қабылдаумен бақыланатын стенокардия медициналық сертификат алуға 
жəне/немесе ұзартуға кедергі болып табылады. 

Өтініш берушінің жай-күйі тексеріліп, кардиологиялық тексеру жүргізу кезінде куəлікпен 
берілген құқықтарын қауіпсіз жүзеге асыруға кедергі келтірмейді деп бағаланған жəне 
танылған, операциядан кейін 6 ай өткен, жүрек-қан тамырлары жүйесі ауруының барлық 
қауіп-қатері ескерілген, белгілер жоқ жəне жүрек қыспасына қарсы дəрі-дəрмектер қабылдау 
талап етілмеген, ТМL шектей отырып, медициналық сертификатты əрбір ұзарту кезінде 
кардиологиялық тексеру жүргізілетін кеңейтілген кардиологиялық тексеру нəтижелері оң болған 
(эхоЭКГ, Брюс протоколының 4-сатысының жүктемесімен ЭКГ, кардиологтың бағалауымен 
коронарлық ангиография) жағдайды қоспағанда, тəж артериясын хирургиялық ауыстырған 
немесе ангиопластика (стентпен немесе онсыз) немесе жүрекке кез келген басқа операция 
жасаған немесе анемнезінде миокард инфаркты тіркелген немесе жұмысқа қабілеттілігін 
жоғалтуға əкелетін басқа кардиологиялық ауруы бар өтініш берушілер жарамсыз деп таны-
лады. Өтініш берушілер авиадиспетчерге оқуға жарамсыз деп танылады. 

Қос жармалы жəне қолқа қалқаншалары біркелкі жəне айтарлықтай регургитациясы кезінде 
ТМL шектей отырып, кем дегенде бір жылға жіберу эхокардиография жəне жүктеме сынама-
ларынан кейін жүргізіледі қолқа кемістігі кезінде өрлеме қолқа патологиясының болмауы жəне 
қос жармалы кемістік кезінде миокарданың қанағаттанарлық жиырылғыш қызметімен сол 
қарыншаның ұйғарынды көлемдері жағдайында жүктемелік сынамалардан кейін жүргізіледі. 
Əрі қарай жыл сайынғы кеңейтілген кардиологиялық зерттеу жүргізіледі.

Даму кемістіктері, артерия аурулары (эндартериит, атеросклероз), атеросклеротикалық ок-
клюзия, қан тамырының кеңейіп кетуі, көктамырдың варикоздық кеңеюі, (олардың жарылып кету 
қаупімен түсін үстіндегі тері жұқарып кеткен кезде трофикалық бұзылулар мен қан айналымының 
қалпына келмеуі), тромбофлебит, қан тамырларының аурулары мен жарақаттарының, сондай-
ақ қан айналымының, лимфа айналымының, трофикалық бұзылумен ауырсыну синдромы-
мен жалғасатын операциялар,сонымен қатар, емдік мақсатта антикоагулянттарды қабылдау 
жұмысқа қарсы көрсетілім болып табылады. Медициналық сертификатты жаңарту мəселесі 
зертханалық көрсеткіштер қалпына келтірілген кезде, қан айналымы жəне лимфаайналуы 
өтелген кезде, ауру синдромы болмағанда, профиликтикалық мақсатта антикоагулянтті тера-
пияны қабылдаған кезде қалыптың жағдайдың 6 айынан ерте емес мерзімде емдеу нəтижесі 
бойынша кеңейтілген медициналық тексеруден соң (хирургиялық, консервативтік) шешіледі. 
Өтініш берушілер авиадиспетчерге оқуға жарамсыз деп танылады.

Атеросклероздық емес сипаттағы жүрек аурулары: асқынған жəне жіті баяу өтуші ауру-
лар немесе бастан кешірілген ырғақ пен өткізгіштігі бұзылуы айрықшаланған ауру, сəл жəне 

айқын айрықшаланған жүрек құрамалы қуыстануы, функциясының бұзылуы айрықшаланған 
дилатациялық, гипертрофиялық жəне рестриктивті кардиомиопатия – авиадиспетчерге оқуға 
қарсы көрсетілім болып табылады. 

Аяқ тамырларының асқынбаған түйнеліп кеңеюін жоспарлы жедел емдеген соң жұмысқа 
жарамдылығы туралы мəселе кеңейтілген медициналық тексеру нəтижелері бойынша опера-
циядан кейін 6 аптадан соң шешіледі.

Тыныс алу органдары жүйесі 
Өкпе функциялары қатты бұзылған өтініш берушілер жарамсыз деп танылады. Жарамды 

деп тану өкпе функциялары қалпына келтірілген жəне зерттеу нəтижелері бойынша жай-күйі 
қанағаттанарлық болған жағдайда жүргізіледі. 

Қызметтердің айқын бұзылуымен жəне/немесе асқынуға бейім тыныс алу мүшелерінің ауру-
лары: бронх демікпесі, бронхоэктаздық ауру, белсенді саркоидоз, сыртқы тыныс алу қызметінің 
айқын бұзылуымен созылмалы обструктивті өкпе ауруы (СОӨА), ұйқының обстурктивті апноэсы 
синдромы, кеуде қуысы органдарында ірі шұғыл араласу, пульмонэктомия жұмысына (оқытуға) 
қарсы көрсетілім болып табылады. Белсенді саркоидоз жəне ұйқының обстурктивті апноэсы 
синдромы кеңейтілген кардиологиялық тексеруді қажет етеді.

 СОӨА-мен өтініш берушілер шектелген пневмосклерозбен ремиссия кезінде жəне ты-
ныс алу функциясын сақтай отырып, шектеусіз жұмысқа жіберіледі, тыныс алу функциялары 
қалыпты болған кезде медициналық сертификатты əр жаңартқан сайын тыныс алу жəне жүрек-
қан тамыр жүйелерін кеңейтілген зерттеумен TML шектеу қолданылады.

Көкірек ағзасын ығыстырусыз жəне сыртқы тыныс алу функциясы бұзылмаған немесе 
қалыпты бұзылған туберкулезбен ауырғаннан кейін клиникалық сауыққан немесе қалдық 
құбылысы қалған (шектеулі фиброз, қабыршақтанбау ошағы, бөлікаралық немесе өкпеқап 
жабысқағы, апикальды немесе өкпеқап қатпар) тұлғалар жұмысқа жіберіледі (оқытуға сыртқы 
тыныс алу функциясы бұзылмаған өтініш берушілер жіберіледі).

Тыныс алу органдары туберкулезінің белсенді түрлерімен ауыратын немесе айқын қалдық 
өзгерістері бар өтініш берушілер жұмыс істеуге (оқуға) жарамсыз деп танылады. Өтініш 
беруші жұмысқа қайтаруға толық клиникалық сауықтырылып, еңбекке жарамсыздық парағын 
жапқаннан кейін жұмысқа жіберуге рұқсат беру туралы туберкулезге қарсы диспансердің 
қорытындысын ұсынады.

Көкірек қуысы жəне көкірек орталығы аурулары, даму кемістіктері, кеуде қуысы жəне 
диафрагма аурулары, жарақат салдары бойынша, клиникалық белгілері жоқ, жүрек тамыр-
ларынан алыс, өкпе ұлпасы мен көкірек қабырғасында бөтен дене кездескен жағдайда, 
жарақаттық пневмоторакс кезінде операциядан кейін 3-6 ай бойы өтініш берушілер шұғыл 
араласу салдары тыныс алу жəне жүрек-қан тамыр жүйесін кеңейтілген зерттеу нəтижелері 
бойынша куəландыру құқығын қауіпсіз жүзеге асыруға кедергі келтірмегенше жұмысқа (оқуға) 
жарамсыз деп танылады.

 Ас қорыту жүйесі 
Өтініш берушінің қоса беріліп отырған өкілеттіктерді қауіпсіз орындауға кедергі келтіретін 

асқазан-ішек трактісінің функционалдық немесе құрылымдық органикалық аурулары болмауға тиіс. 
Тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі келтіретін ас қорыту 

жүйесінің қандай да бір функционалдық немесе құрылымдық органикалық аурулары 
біліктілігінен айыруға себеп болып табылады. Еңбекке қабілеттілігін жоғалту қаупімен, атап 
айтқанда, стриктура, тарылу немесе компрессия салдарынан обструкциясы бар асқазан-ішек 
трактісінің хирургиялық араласуы немесе аурудың қандай да бір салдары бар өтініш берушілер 
денсаулық жағдайы бойынша жарамсыз деп бағаланады.

 Асқазан-ішек трактісінің келесі патологиялары бар өтініш берушілер: дəрі-дəрмекпен 
емдеуді талап ететін қайталанатын диспепсиялық бұзылулар; ойық жара ауруының асқынуы 
(қайталану, қан ағуы, перфорация, пенетрация); белсенді сатыдағы гепатиттер, белсенділігі 
жоғары немесе орташа дəрежедегі созылмалы гепатиттер (кез келген этиологиядағы); 
бауыр циррозы; симптомдық өт қабына тас байлану немесе көптеген кішкентай тастар-
мен симптомсыз ауруы; асқынған немесе созылмалы панкреатиттер мен холециститтер; 
ішектің асқынған немесе созылмалы қабынып ауруы; тік ішек аурулары мен параректалды 
жасұнық (операциялық емдеуден кейін қайталамалы тік ішектің түсуі мен анальды қысқыш 
жеткіліксіздігімен жалғасатын жиі асқынатын); органдарды ішінара хирургиялық толық немесе 
алып тастау немесе қандай да бір органды алып тастауды немесе органдардың бірінің функ-
циясы бұзылуын қоса есептегенде, асқазан-ішек трактісіндегі болған хирургиялық араласудан 
кейін жұмысқа қабілеттілікті шектейтін белгілер жойылғанға дейін өтініш берушілер жұмысқа 
жарамсыз ретінде қарастырылады.

Жұмысқа жарамдылығы сəтті өткізілген емдеу немесе болған хирургиялық араласудан 
толық жазылған соң жəне кеңейтілген гастроэнтерологиялық зерттеудің қанағаттаралық 
нəтижелері бойынша қарастырылады. 

Симптомсыз жалғыз ірі таспен холецистолитиаз болған жағдайда оны жоспарлы тəртіпте 
алып тастау бойынша іс-шара өткізу ұсынылады, ТML шектеу беріледі. 

Ішектің созылмалы қабынуы ауруымен ауыратын өтініш берушілер 3 жыл бойы 1 жыл 
TML шектей отырып, егер ауру белгіленген ремиссияда тұрса, жағдайы қалыпты болып, 
жүйелі əрекет ететін стероидтарды қолдану қажеттілігі болмаса жарамды болып танылады. 

Ішектің түйіліп қалуы жойылмағандықтан айқын клиникалық белгілері бар жабыспа аурула-
ры болғанда өтініш берушілер жарамсыз болып танылады. Долихосигма клиникалық белгісіз 
жарамсыздық туралы шешім үшін негіздеме болып табылмайды. 

Кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі келтіретін диагностикаланған жарық, 
еңбекке қабілеттілігін шектейтін белгілер жойылғанша біліктілігінен айыруға себеп болып 
табылады. Ауырсыну синдромы мен жарығы түсу қаупі болмағанда шаптағы жарық жəне 
құрсақ қабырғасындағы жарықты хирургтың кеңесінен кейін жоспарлы түрде шұғыл емдеу 
ұсынылады, осы жағдайда ТML шектеу беріледі. Кіндік жарығын операциялық емдеу айғағы 
ауырсыну синдромы болып табылады.

Зат алмасудың бұзылуы жəне эндокриндік жүйе 
 Өтініш берушіде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін 

функционалдық немесе органикалық сипаттағы зат алмасу немесе эндокриндік бұзылулар 
болмауға тиіс. 

Эндокриндік жүйенің қандай да бір функционалдық немесе құрылымдық органикалық ау-
ралары, тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін ас қорыту жəне 
зат алмасу бұзылулары біліктілігінен айыруға себеп болып табылады.

 Зат алмасу немесе эндокриндік бұзылулары бар өтініш берушілер кардиологиялық 
тексеруді қоса есептегенде кеңейтілген медициналық куəландыру нəтижелері бойынша гор-
моналды аядағы тұрақты жағдайын көрсеткен жағдайда жарамды деп танылады. 

Эндокриндік жүйе ауруларының көрсетілген формаларымен ауыратын, соның ішінде 1 типті 
қант диабетімен (инсулинге тəуелді) ауыратын өтініш берушілер жұмысқа (оқуға) жарамсыз деп 
танылады. Инсулинмен немесе басқа гипогликемикалық дəрі-дəрмекпен үнемі емделуді қажет 
ететін жəне қан құрамындағы қантты толық бақылауға қол жеткізілгенше, инсулинге тəуелді 2 
типті қант диабетімен ауыратын өтініш берушілер жарамсыз деп танылады. Гипогликемияны 
туындататын дəрі-дəрмектік препараттарды қолданбастан көмірсутекті алмастыру толық 
өтелгенде жұмысқа жіберу жүзеге асырылады. Ингибиторлар альфа-глюкозидазы (глюкобай) 
жəне/немесе бигуанидтер топтарынан (метформин) диетаға толықтыру ретінде диабет дəрі-
дəрмектеріне қарсы қолдануға рұқсат беріледі.

2 түрдегі қант диабеті алғаш рет анықталған кезде медициналық сертификаттың иесі екі 
айға дейін қарауға жəне емдеуге жатады. Жұмысқа жіберу қан тасырлы артерия, ми, шеткі 
тамырларының ангиопатиясы, бүйрек тамырларының, көз торының, катарактаның дамуы 
сияқты асқынуларға жол бермес үшін кеңейтілген куəландырудан соң шешіледі. 

Айқындылығы кез келген деңгейдегі эндокриндіжүйе ауруымен ауыратын пилотқа оқитын 
өтініш берушілер жарамсыз болып танылады.

Қанда қант азаюы, бүйрек глюкозуриясы анықталған жағдайда авиация қызметкерлері 
тұлғасы кеңейтілген тексеру өтуге тиіс. 

Қалқанша безінің 1 жəне 2-дəрежесінде эутироидты диффузиялық үлкеюі жəне көмірсуға 
шыдамдылығының бұзылуы диагнозды белгілеу үшін негіз бола алмайды.

Қалқанша без қызметтерінің бұзылуы кезінде өтініш берушіні жұмысқа жіберу туралы шешім 
қалқанша без гормондарын жыл сайын бақылай отырып, тұрақты эутиреоидтық жағдайға жетіп, 
емделгеннен кейін үш айдан бұрын емес мерзімде қабылданады: тиреотоксикозда – жұмыс 
кезінде дəрі-дəрмекті қолданбаған жағдайда, гипотиреозда – дəрінің мөлшерленген дозасын 
тұрақты қабылдау жағдайында.

Артық дене салмағы бар тұлғаларға экзогенді-конституционалдық семіруді белгілеу үшін 
тексеру жүргізіледі. Семіру деңгейі Кетле бойынша дене массасы индексі ДМК бойынша дене 
салмағын бағалауға сəйкес белгіленеді. 

ДМК>35,0 өтініш берушілер артық салмақ тиісті куəліктің құқықтарын қауіпсіз жүзеге 
асыруға кедергі келтірмейді жəне метоболизмдік синдромының даму қаупін бағалау бойынша 
қанағаттанарлық нəтижелер кезінде жəне тиісті куəлік құқығын қауіпсіз жүзеге асыруға кедергі 
келтірмейді деген талаппен жарамды деп танылады. Метоболизмдік синдром кезінде – жүрек-
қан тамырлары аурулары даму қатері факторы болып табылатын метаболистік, гормоналдық 
жəне клиникалық бұзылулардың кешені, артериялды қан қысымы көтерілген кезде висцералдық 
май массасын ұлғайтылады, көмірсутекті, липидті, пуринді алмасуды бұзатын инсулин мен 
гиперинсулинемияға шеткі тіннің сезімталдылығын төмендетеді.

Симптомдық (екінші рет) семіру кезінде эндокринді ми генезі жарамдылығын бағалау 
негізгі ауру бойынша жүргізіледі.

Гематология
Өтініш берушілерде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі 

келтіретін гематологиялық аурулар болмауға тиіс.
Анемия сияқты гематологиялық бұзушылықтары бар өтініш беруші жарамдылығын бағалау; 

коагуляцииның бұзылуы, геморрагиялық немесе тромботикалық бұзушылық; лейкемия; по-
лицитемия, гемоглобинопатия; лимфа түйінін айтарлықтай ұлғайту, көкбауырдың ұлғаюы 
кеңейтілген тексеру жəне гематологтың кеңесінен кейін жүргізіледі. 

Бұл жағдайда жұмысқа жарамдылық аурудың қатерсіздігін белгілеу, жағдайын 
тұрақтандыру, ілеспе патологияның, көп қан ағу эпизодтарының немесе айтарлықтай тромб 
түзілуі болмаған кезде қарастырылады. 

Қанның жүйелі аурулары оқуға жарамдылығы туралы шешім қабылдау үшін негіздеме 
болып табылады. 

Ходжкин лимфомы кезінде ем аяқталған соң аурудың жоқтығы расталғаннан кейін; 
патологиялық ремиссияны көрсете отырып жəне асқынған инфекциялық үдерісті, лимфоидты 
жүйенің басқа қатерлі патологиясын қалпына келтіре отырып жүргізілген емдеуден кейін; ұшу 
қауіпсіздігі үшін мəні бар емдеудің (жүрек уыттылғы, жүйке уыттылық) жанама əсерінсіз толық 
ремиссия орнату кезеңінде асқынған жəне созылмалы лейкемия кезінде - TML шектей отырып, 
жұмысқа жіберу туралы шешім шығарылады, егер осыған ұқсас біліктілігі бар авиадиспетчер 
куəлігімен оған берілген құқықтарды орындау барысында куəлік иесіне тікелей жақын болса. 

Тромбоэмболикалық асқынулар мен инсульттардың қатеріне алғашқы эритроцитоз 
жарамсыздықты белгілейді. 

Емделу тұрақты (10 күнтізбелік күннен аз емес үзіліспен 3 рет) нəтиже берген (əйелдерде 
литрге 120 гемоглобиннен аз емес, еркектерге литрге 130 гемоглабиннен аз емес) қатерсіз 
(қансыраудан болатын анемия, теміртапшылықты) анемия, орны толтырылған гемоглобин 
дерттері жəне қайталануға бейім емес геморрагиялық диатез жағдайлары жұмысқа (оқытуға) 
қарсы көрсетілім болып табылмайды. Емдеуге келмейтін анемия авиадиспетчерге оқуға жа-
рамсыз деп танылады. 

 Антитромбоцитарлық дəрі-дəрмектерді (аз мөлшердегі ацетилсалицил қышқылы) жұмыс 
(оқу) үшін қарсы көрсетілім болып таылмайды, бұл жағдайда антикоагулянтті дəрі-дəрмектерді 
(гепарин, кумарин, варфарин) жəне клопидогрельдң қабылдау кезінде жұмыс пен оқуға 
жарамсыздығы туралы шешім шығарылады. 

Несеп-жыныс жүйесі
Өтініш берушілерде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі 

келтіретін нысып-жыныс жүйесінің функционалдық немесе құрылымдық аурулары болмауға 
тиіс. 

 Несеп-жыныс жүйесі органдарында жүргізілген аурудың өзінің немесе хирургиялық 
араласудың жұмысқа жарамсыздықты, сонымен қатар, тарылу немесе жаншылумен шартталған 
обструкцияларды тудыруы мүмкін қандай да бір қиыншылықтары бар өтініш білдірушілер жа-
рамсыз ретінде қарастырылады. 

Бүйрекке, зəрағарға, қуыққа, несеп жолына операция жасалғаннан кейін жұмысқа қайта 
шығу мəселесі операциядан кейін 3 айдан соң қарастырылады. 

Медициналық куəландыру кеңейтілген урологиялық тексеру нəтижелері бойынша 
жүргізіледі, жарамдылық туралы қорытынды үдерістің жүру барысына қарай, артериялық қан 
қысымы деңгейіне, бүйрек қызметінің сақталуына қарай шығарылады. Гемодиализге айғақтар 
біліктіліктен айырады.

Жұмалақты алып тастау операциясын жасатқан тұлғалар (құрсақ кідірісі, жұмалаққа 
хирургиялық операция жасау, эктопия)шəуетбау күретамырлары қалыпты ұлғайғанда 
(көктамырдың айрықшаланған канглометрінсіз, олардың құрсақ тығыршығына күш салған 
кездегі айтарлықтай ұлғаюы), гипоспадияның бас тəріздес формасы кезінде оқуға жарамды 
деп танылады.

Бүйрек жəне несеп-жыныс органдарының түберкулезі, пиелонефрит, цистит, уретрит, 
простатит сияқты арнайы жəне арнайы емес этиологиялық несеп-жыныс органдарының со-
зылмалы қабыну ауруларын белсенді қабынуы кезінде оқуға жарамсыздығы анықталады.

Несеп-жыныс органдары туберкулезін емдегеннен кейін (консервативті, жедел) толық 
клиникалық емделіп, жұмысқа рұқсат беру туралы туберкулезге қарсы диспансердің 
қорытындысын алғаннан кейін жұмысқа (оқуға) жіберіледі. 

Гипертониялық синдромды жəне бүйрек функциясы бұзылған емделушілер жарамсыз 
болып табылады жəне алты айға емделуге жатады, осы жағдайда өтініш берушілер оқуға 
жарамсыз болып табылады.

Туғаннан бір бүйрегі бар немесе этиологиясы бойынша кейін пайда болған бір бүйректі 
өтініш берушілер жалғыз бүйректің функциясының күйіне қарай ұлғайтылған урологиялық 
тексеру қорытындысы бойынша бағаланады.

Бүйректің бұзылуы қайталама сипатта болса куəландыру негізгі сырқат есебінен жүргізіледі. 
Тасты бір рет кетіргеннен кейін, тас түспей бүйрек шаншыған, бүйректің шаншуы 

қайталанған кезде медициналық сертификат иелері емделгеннен кейін бүйрек қызметінің 
зертханалық жəне құрал-сайман арқылы тексеру көрсеткіші қалыпты болған кезде бес жыл бойы 
жұмысқа жарамды болады. Қуықтағы зəр тасы диагнозы белгіленген кезде жедел түрде емде-
уге ұсыныс беріле отырып, жұмысқа (оқуға) жарамсыздығы туралы қорытынды шығарылады. 
Қуықтағы зəр тасы ауыруын инвазивті емес əдіспен емдеген кезде (соның ішінде экстра-
корпоральды литотрипсиядан кейін) емделгеннен кейін кем дегенде бір айдан соң жұмысқа 
жіберіледі, қуықтағы зəр тасын хирургиялық жолмен емдеген кезде ұлғайтылған урологиялық 
тексеру қорытындысы бойынша бүйрек функциясының зертханалық жəне құрал-сайман арқылы 
тексеру қорытындысы қалыпты болған кезде үш айдан кейін шектеусіз жұмысқа жіберіледі.

Қуықалды безінде тасы бар өтініш берушілер клиникалық ауруларсыз жұмысқа жарамды 
болып табылады. 

Жұқпалы аурулар 
Өтініш берушінің тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі 

келтіретін қандай да бір жұқпалы аурулардың клиникалық диагноздары болмауға тиіс.
АИТВ-оң өтініш берушілер біліктілігінен айырылады. TML шектеуімен жарамдылығын 

тану қалыпты, үдемелі емес кезеңдегі жеке тұлғалар үшін кеңейтілген медициналық тексе-
ру жəне мамандандырылған медициналық ұйымда вирустық жүктемені жəне ИКАО рұқсат 
ететін препараттармен жарамды емді бақылау арқылы тұрақты тексеру қорытындысы 
бойынша қарастырылады. ЖИТС ауруын жəне ЖИТС-қауымдастырылған кешенді анықтау 
біліктілігінен айырады.

 Өтініш берушіде венерологиялық аурулар анықталған немесе күдіктенген кезде диагноз-
ды растау жəне емдеу мамандандырылған мекемеде жүргізіледі. Жұмысқа жарамдылығы 
жөніндегі мəселе аурудың асқынған кезеңінде тері-венерологиялық диспансерде емделгеннен 
кейін, дерматовенерологтың қорытындысын ескере отырып қарастырылады. Асқыну кезінде 
(эпидидимит, простатит, артрит, жатырдың қабынуы) жарамдылығы туралы қорытынды тиісті 
ауру бойынша шығарылады. 

Акушерлік жəне гинекология
Өтініш берушілерде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін 

функционалдық немесе құрылымдық акушерлік жарақаттары немесе гинекологиялық ау-
рулары жоқ.

Өтініш берушілерде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін 
функционалдық немесе құрылымдық акушерлік жарақаттары немесе гинекологиялық ауру-
лары болмауға тиіс.

Функционалдық бұзылуы бар (метроррагия, ауыру) əйел жыныстық органдарының 
даму кемістіктері; эндометриоз, симптомдық жатыр миомасы, созылмалы гинекологиялық 
аурулардың жиі асқынуы (1 жылда 3 реттен көп) жəне қызметінің бұзылуы; жыныс мүшесінің 
3-дəрежесінде түсу жəне төмендеуі; қуықжыныс жəне ішекті-жыныс жыланкөзі; артқы тесік 
қысқыш қызметі бұзылуымен бұтаралық айырылу жұмысқа (оқуға) жарамсыз деп тануға 
негіз болады.

Жатыр мойындағы аурудың (жалақ жарасы, эндоцервицит, жалақ жаралы эктропион, дис-
плазия) жіті кезеңін емдегеннен кейін жұмыстағы пилоттар мен бортсеріктер 3 аптадан 3 айға 
дейінгі мерзімге ұшудан шеттетіледі. Əйел жынысы аумағындағы көлемі 5 см үлкен жылауық 
ісігі жедел емдеуге жатады. Əйел жынысы аумағындағы ауруды хирургиялық емдегеннен кейін 
авиациялық персонал тұлғаларын жұмысқа қайта түсуі лапароскопиялық операция кезінде 
операциядан кейін 4-6 апта өткен соң, лапаротомиялық операция кезінде (асқынусыз) опера-
циядан кейін 2 ай өткен соң қарастырылады.

 Симптомсыз жатыр миомасы, эндометриоз, көлемі 5 см асатын эндометриялық жəне 
фолликуллярлық ісік, кіші жамбаста қызметінің бұзылуынсыз жабысқақ жəне түйілу процесінің 
болуы, жатыр денесінің жəне оның қосалқысының болмауға, жатырдың немесе қынаптың бол-
мауы жəне оның жетілмеуі біліктілігінен айыруға негіз бола алмайды.

 Овариалдық-етеккір циклы бұзылған сертификат иелері жұмыстан шеттетусіз тексеруге 
жəне емдеуге жатқызылады. 

Жүктілік кезінде əйел ТML шектей отырып (оның келісімімен жəне жауапкершілігінде) 
жүктіліктің 12 аптасынан бастап 26 аптасының аяғына дейін жұмысқа жарамды деп танылады, 
егер осы сияқты біліктілігі бар авиадиспетчер куəлігімен берілетін құқықтарды қауіпсіз жүзеге 
асыру баорысында куəлік иесіне жақын болса. Бұл ретте əйелдің қолына ұшу кезінде орын 
алуы мүмкін жүктілік ауыртпалықтары туралы жазбаша ұсынымдар беріледі. Жүктіліктің 27 
аптасынан бастап медициналық сертификаттың қолданысы тоқтатылады.

Босанғаннан кейін, абортпен аяқталған жүктілік кезінде жұмысқа қайта түсу акушер-гине-
колог дəрігердің қорытындысы жəне медициналық куəландыру нəтижелері бойынша жүзеге 
асырылады.

Тірек-қозғалу аппараты
Өтініш берушіде тиісті куəлігіне қарай кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін туа 

біткен, сондай-ақ жүре пайда болған сүйек-бұлшық ет аурулары болмауға тиіс. 

Өтініш берушінің физикалық дамуы жəне бойының дене массасына сəйкес келуі дененің 
теңбе-тең дамуы кезінде Кетле бойынша ИМТ арқылы есептеледі. Физикалық дамуын бағалау 
кезінде жасы (организмнің қарқынды дамуы кезінде дене массасы бойынан кеш дамуы 
мүмкін), кемінде 25 пайыз дене массасының дефициті физикалық жағынан жеткіліксіз даму 
болып есептелуі мүмкін.

Инфантилизм кезінде оқуға жарамдылық мəселесі эндокринологпен консультациядан 
кейін шешіледі.

Өтініш берушінің отырған жағдайда бойы жеткілікті, қолы мен аяғының ұзындығы сəйкес, 
бұлшық етінің күші болуға тиіс. 

Саусақ ұшының болмауы, оң қолындағы бірінші немесе екінші саусағының болмауы, 
толық құрысуы немесе қозғалмауы, сондай-ақ сол қолдағы бірінші саусақтың болмауы 
(бірінші саусақта тырнақ жабындысының болмауы жəне басқа екі саусақта жабындының 
болмауы саусақтың жоқтығына теңестіріледі) жұмыс істеуге жарамсыздықты тану үшін негіз 
болып табылады. 

Остеоартроз құбылысынсыз жəне табан функциясын сақтай отырып кез келген деңгейдегі 
майтабандылық жұмыс істеу (оқу) үшін кедергі болып табылмайды. 

Бұлшық етке, сіңірге, байламдарға, сүйектерге жəне буындарға операциядан кейін жұмысқа 
жарамдылық олардың функциялары қалпына келтірілгеннен кейін анықталады. 

Операциядан бас тартқан жағдайда жəне асқынбаған үйреншікті шығып кетулерді, 
жалған буындарды шұғыл емдеу көрсетілімдері кезінде өтініш берушілер оқуға жарамсыз 
болып танылады.

Рентгенологиялық жолмен анықталған, бірақ клиникалық сипаттары жоқ омыртқалардың 
шеттерінің өсуі, олардағы бірлі-жарым тікен тəріздес өсінділер, бойлық сіңірдің тығыздануы 
түріндегі омыртқадағы морфологиялық өзгерістер диагноз қоюға негіздеме болып табылмайды. 

Омыртқа туберкулезі кезінде (үрдіс фазасына жəне функционалдық жағдайына қарамастан) 
жартылай таюы бар омыртқа денелерінің сынуынан кейін мəлімдеушілер жарамсыз деп та-
нылады. 

Омыртқаның компрессиялық сынығынан кейін жəне омыртқаға ота жасалғаннан кейін, 
көлденең, қылқанды өсінділер сынғанда функцияның бұзылуы жəне ауырсыну синдромы жоқ 
болған жағдайда сауыққан соң өтініш беруші жұмысқа (оқуға) жіберіледі. Жамбас сүйектерінің 
шоғырланған сынулары кезінде куəландыру жарақат алғаннан кейін 3-6 айдан кейін жүргізіледі. 

Патологиялық кифоздың барлық түрлері жұмысқа (оқытуға) жарамсыздығын белгілейді. 
Патологиялық кифозға «дөңес арқа» (мүсін түрі) жатпайды. Дифференциалды диагностикалау 
үшін омыртқаның рентгенографиясы тағайындалады.

Буындардың ауруларында жəне ауру бетінің тіндері жалғанған жүйелері ауруларында 
мүшелердің бұзылу функциялары көрсетілмеген ауруларда көрсетілген мүшелердің жəне 
буындардың функционалды жағдайына байланысты қорытынды шығарылады, осыған орай, 
өтініш берушілер авиадиспетчерге оқуға жарамсыз деп танылады.

Психиатрия
Өтініш берушілерде қандай да бір психиатриялық арулардың болуын сипаттайтын не-

месе патологиялық немесе оны бұзылу жағдайларынан іс-əрекетке қабілетсіздігі туралы 
клиникалық диагноздарға сəйкес медициналық мəліметтердің болуы қажет: куəлікке сəйкес 
кəсіби міндеттерді орындауға кедергі келтіруі мүмкін туа біткен немесе созылмалы, өткір де, 
сол сияқты ауруларда.

Психикалық аурулармен ауыратын немесе спирттік ішімдікті қолданып, өзге əрекеттерімен 
танылған, немесе неше түрлі психатропты қолдануға болмайтын заттарды қолданған өтініш 
берушілер жазылуға дейін жарамсыз болып есептеледі жəне психотропты заттарды қолдануды 
тоқтатуды көздейді, сонымен бірге наркологиялық немесе психиатриялық тексерулерден кейін 
жақсы нəтиже бергеннен кейін, жақсы ем қабылдағаннан кейін ғана оң нəтижеге жетуі мүмкін.

Психиатриялық аурулармен ауыратын, аффективтік естен адасқан; тұлғалық бұзылу, 
психикалық бұзылуы, жүйкенің бұзылуы; мінез-құлықтың бұзылуынан пайда болған өтініш 
берушілер жұмысқа жарамдылығы туралы шешім шығарған қорытындысы бойынша жүргізуден 
кейін арнайы мамандандырылған мекемеде психиатриялық тексеруден өтеді. 

Шизофрения, депрессия, тұлғаның бұзылуы немесе сандырақтау сырқатнамасы неме-
се клиникалық диагнозы қойылған өтініш берушілер қалпына келтіру құқығынсыз жарамсыз 
деп қаралады. 

Əлсіздік немесе неврастениялық, жағдайға уағдалы синдром кезінде; қысқа мерзімді 
психикалық соматикалы-уағдалы шалдығу кезінде, сауығудан кейін жəне қолдаушы терапияны 
қолданбаусыз жүйке-психикалық функцияларын толық теңелту кезінде тиісті психиатриялық 
тексерілуден кейін жарамдылыққа баға жүргізу алдында жəне психологиялық тестілеу, 
клиникалық тексерілу нəтижелері оң болу жəне TML шектеуімен жүктемелік сынамаларды 
жақсы көндігу қабілеттілігі жағдайында алты ай откен соң жұмысқа жарамды деп танылады.

Психопатия (нысаны мен айқындылығына қарамастан) жəне психопатиялық емес сипаттағы 
(паранойялық, аффекілік, шизоидтық, қоздырғыш жəне басқада типтер) жеке басының 
бұзылулары, психикалық инфантилизмі, мінез-құлықының акцентуациясы, кəсіби жағымсыз 
психологиялық ауытқуы жұмысқа жəне оқуға қарсы көрсеткіштер болып табылады. 

Нервтік-психикалық қызметтің жақсы əлеуметтік жəне кəсіби компенсациясы кезінде 
инфантилизмнің, акцентуацияның жекелеген, анықталмаған белгілері теріс медициналық 
қорытынды/тұжырымдама үшін негіз болып табылмайды. Өтініш берушіде бұрын анықталмаған 
үйлесімсіз мінез-құлықтық реакциялардың пайда болуы психологиялық тексеру үшін негіз бо-
лып табылады. Медициналық психолог жеке басының ауытқулары мен жеке психологиялық 
ерекшеліктерін анықтаған жағдайда психиатрдың консультациясын тағайындайды.

Елеусіз ауытқулары болған жағдайда жарамдылық туралы қорытынды кəсіби қасиеттері, 
жұмыс өтілі, жұмыс тəжірибесі, орындалған жұмыстарының сапасы ескеріле отырып, 
шығарылады. 

Психология
Өтініш берушілердің мамандық бойынша куəлікке сəйкес тиісті кəсіби міндеттерін атқаруға 

кедергі келтіретін қандай да бір психологиялық ақаулары болмауға тиіс.
Психологиялық тестілеу кезінде психологиялық жай-күйі жəнеавиация саласындағы кəсіби 

жарамдылыққа когнитивті критерийлері бағаланады: зейін қою, жалпы ой əрекеті (сөйлеу 
жəне сандық), сандық ойлау/ ойда есеп жүргізу, жады көлемі, технологияны түсіну мүмкіндігі, 
кеңістікте өзін бағдарлау, жағдай бойынша бағдарлау, көңілді тарату, көп мəселелік режим, 
автоматизация жылдамдығы, психомоторлық координация. Психологиялық бағалау өзіне 
өмірбаяндық мəліметтерді, өз мүмкіндіктерін басқару, сондай ақ жеке тұлғалық тестілерді 
жəне психологиялық интервьюлер кіруі мүмкін.

Өтініш берушінің психологиялық ауытқу бар екеніне күдік болған немесе оның бары 
анықталған жағдайда, өтініш беруші психологқа консультацияға жіберіледі. Бұған нақты 
адамның психикалық жарамдылығы немесе жеке тұлғалық ерекшеліктеріне байланысты 
күмəн келтіретін біріздендірілген тексерілген ақпарат айқын дəлел бола алады. Ақпарат көзі 
болып апаттар немесе авиациялық оқиғалар, оқыту немесе біліктілік тесттерін өткізу кезіндегі 
проблемалар, тиісті куəлік бойынша құқықтарды қауіпсіз жүзеге асыруға қатысты қылықтар 
немесе мінез-құлық болуы мүмкін. 

Неврология 
Өтініш берушінің тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін 

неврологиялық ауруы болмауы керек.
Клиникалық-неврологиялық тексерудің негізгі мақсаты бұл созылмалы (үдемелі) (Паркинсон 

ауыруы, амиотрофиялық склероз, шашыраңқы склероз) аурулардың белгілерін, транзиторлық 
бұзушылықтарды (эпилепсия, транзиторлық ишемиялық шабуыл, бас айналу) жəне басқа 
патологиялық ауытқушылықтарды, ауырудың белгілері ретінде анықтау. 

Ауру тарихында 5 жылдан бері қайталамалы ұстамасы жоқ қояншық ауруының; емделу 
мерзімі 10 жылдан көп жəне ұстамасы жоқ қояншық ауруының; электроэнцефалографияның 
эпилептиформалық жəне баяу фокустық тербелістер бұзылысы; нерв жүйелерінің үдемелі 
немесе үдемейтін аурулары; естің бір реткі белгісіз жаңылуы; бас жарақатынан кейін естен 
айырылу; бас миының терең жарақаты; шеткері жүйке мен жұлынның зақымдануы клиникалық 
диагноздары немесе жазбалары бар өтініш берушілер – ЭЭГ-ні тəуліктік мониторлауды, 
эпилептологтың консультациясын қамтитын кеңейтілген медциналық куəландырудан өтеді. 

Қояншық ауруы болжанған тұлғалар толық неврологиялық тексерістен, ЭЭГ-ні тəуліктік 
мониторлаудан өтуге, эпилептологтың кеңесін алуға тиіс. ЭЭГ-дегі эпилептоидтық белсенділік 
қояншық диагнозын растайды, ал оның болмауы диагнозды жоққа шығармайды. Қояншықтың 
расталған диагнозы өтініш берушінің жұмысқа жарамсыздығын анықтайды. 

Этиологиясы анықталмаған бір реттік эпилептиформалық ұстама жағдайында, симптомдық 
қояншық жағдайында сараптамалық бағалау негізгі ауруға байланысты, бас миының көлемді 
барысымен, тамырлы бұзылыстармен, экзогендік уланумен, құрттық инвазиямен жəне басқа 
да аурулармен дифференциальды диагностика жүргізіледі. 

Бас миы қан айналымының шиеленіскен бұзылулары түріндегі клиникалық белгілер жəне 
оның салдары, криздік ағыны бар бас миы қан айналымының бұзылулары нервтік-психикалық 
қызмет немесе неврологиялық зерттеу нəтижелері бойынша функциялары бұзылмай 
органикалық шамалы белгілер түріндегі қалдық құбылыстар толық қалпына келтірілгенге дейін 
ұшу үшін қары көрсетілім болып табылады. 

Неврологиялық мəртебеде шашыраған микросимптоматика жəне жас диагноз жəне ұшуға 
жарамсыздығы туралы шешім шағыруға негіз болып табылмайды. 

Жүйке жүйесінің органикалық ауруы (ісіктер, сирингомиелия, ұмытшақтық склерозы 
жəне біртіндеп күшейе түсетін сипаттағы басқа да аурулар); ОНЖ жұқпалы ауруларының 
күшті жəне созылмалы түрлері (энцефалит, арахноидит, менингит, миелит, нейросифилис, 
инфекцияның қалған көрінісі немесе функциясының ауытқуымен жүйке жүйесінің интоксика-
циясы, ликвородинамикалық ауытқулары, діріл талмасымен); жүйке бұлшық еті аппаратының 
аурулары бар (миастения, миопатия, миотония, миоплегия) өтініш берушілер жұмысқа жа-
рамсыз болып танылады.

Жұлын түбіршіктері, өрімдері, жүйке өзектері, жүйке түйіндері созылмалы ауыратын 
жəне зақымдалған, шеткі нейроваскулярлық синдромдары бар, омыртқа аурулары кезінде 
түбіршік жаншылған; функциялардың кəсіби міндеттерді атқаруға кедергі болмайтын елеусіз 
бұзылыстары бар омыртқаға, жұлын түбіршіктеріне, өрімдер мен жүйке өзектеріне жедел 
араласулардың салдары бар арыз берушілер жұмысқа жарамды деп танылады.

Омыртқааралық дискі жарығы алып тасталғаннан кейін, отаның сипаты мен отадан кейінгі 
кезеңнің ағымы ескеріле отырып, үш-алты айдан соң куəландыру жүргізіледі. 

Бас миының орта дəрежеде соғылуын алған, бас сүйегі негізінің немесе субарахноидалдық 
қан кетуімен біріктіру сүйектерінің бір сызықпен сынуын алған өтініш берушілерге медициналық 
куəландыру алты айдан кейін, TML шектеуімен жарақаттан кейін 3 жыл ішінде, бас сүйек 
миының шайқалуын немесе жеңіл дəредеде соққысын алғандарға – жарақаттан кейін үш 
айдан соң жүргізіледі. 

Ашық бас сүйек пен миға қатысты жарақаты (БМЖ), ауыр дəрежедегі бас миының 
соғылуы; психикасының ауытқуымен, гипертензиялық немесе діріл талмасымен ОНЖ 
бейнелі органикалық өзгерістерімен БМЖ ашық жəне жабық салдары; қозғалыс, сезімталдық 
ауытқуымен немесе ұршығының бұзылуымен арқа миы жарақатының салдары диагнозымен 
өтініш берушілер жұмысқа (оқуға) жарамсыз болып танылады.

Талумен ілесетін ауру бар болу кезінде, жарамдылық негізгі аурумен анықталады. Тексеру 
кезінде эпилепсия, гипогликемикалық жағдайлар, жүрек-қан тамырларының аурулары, жүйке 
жүйесі, қан аурулары, эндокриндік аурулар шығарылады.

Синкопалды жағдайларға (талу) шалдыққан өтінішкерлер, жұмыстан (оқытудан) босаты-
лады. Егер емделуден жəне бір айдан бастап бір жылға дейін бақыланудан кейін жағдайдың 
зарарсыз сипаты белгіленсе жəне синкопалды жағдайдың потенциалды ауыр механизмдері 
шығарып тасталса, дəрігерлік қорытынды беру мүмкіндігі қарастырылады. Жарамдылығы ту-
ралы мəселелер кеңейтілген тексерулерден кейін немесе ауыстыру қорытындысы негізінде 
шешіледі. Берілген диагнозы диспансер бақылауынан жəне екінші рет тексеруден өткеннен 
кейін екі жылдан кейін алынады.

Офтальмология
Өтініш берушілерде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін 

көздің көру қабілетінің нашарлауы, туа біткен жəне жүре пайда болған асқынған немесе со-
зылмалы аурулар, сондай-ақ жарақаттан кейін немесе көзге ота жасату əсерінен асқынулар 
болмауға тиіс.

Өтініш берушінің көру қабілеті жақсы, көз қысымы дұрыс, бинокулярлық фцнкциясы жақсы, 
түстерді дұрыс айыра білуі қажет.

Көз жітілігін тексеру қашықтықта кешілігін түзетусіз жəне түзетумен жүргізіледі; көз жітілігінің 
дəл анық көру қабылеті көрсетіледі.

Көз жітілігі авиадиспетчерге оқу үшін жарамды əр көз үшін т.зетусіз 0,3, түзетумен 0,1. 
Жұмыс стейтін өтініш берушілерге түзетілмеген көру қабілетінің жітілігіне ешқандай шек 
қойылмайды, олар кəсіби даярлығы мен жұмыс тəжірибесіне қарай жасына сай келетін акко-
модация көлемімен түзетумен 0,8 болғанда жарамды.

Өтініш беруші өткізілген кемшіліктерді түзетулерге сəйкес 30-50 см қашықтықта N5 кестені 
(немесе баламалы кестені), түзетумен 100 см қашықтықта № 14 кестені (немесе баламалы 
кестені) оқуы қажет.

Өтініш берушілер үшін бір қалыпты көру қабілеті бар, түзету линзаларына сəйкес, көзілдірік 
немесе түйіскен линзалар көмегімен 0,7 бинокулярлық көру өткір түзету нүктесіне сəйкес жет-
кен талаптары бойынша түзетілмеген өткір көруге қатысты белгіленбейді. Өтініш берушілерге 
запастағы қолжетімді кемшіліктерді түзету көзілдірігі беріледі, онда қолайлы көріну функцисын 
қамтамасыз ететін жəне авиациялық мақсаттар үшін қолайлы болуы шарт; түйіскен линзаларды 
пайдалану кезінде үлкен қашықтықты көру қамтамасыз етілуі қажет; монофокальді, ыңғайлы 
болуы қажет. Осындай жағдайда VDL, VML, VNL, VXL шектеулері қойылады. Көзілдіріктің 
(линзаның) болуы жəне сапасы дəрігерлік қарау кезінде бақыланады.

0,5 Д дəрежелі жақыннан көрмеуде, 1,0 Д дəрежедегі алыстан көрмеуде, 0,5 Д астигматизм 
мен көру өткірлігі 1,0 түзетусіз медициналық құжаттың “диагноз” деген жазу жолында “сау” деп 
көрсетіледі, ал “сыну” деген жазу жолында сəйкес толтырады, ал «рефракция» деген жолда 
VNL шектеуімен тиісті жазба жасалады.

Рефракция – өтініш беруші +6.0Д аспайтын гиперметропиямен; -8.0Д аспайтын миопиямен; 
5.0Д аспайтын астигматизммен; 3.0Д аспайтын анизометропиямен оңтайлы түзетуге жеткен 
жағдайда жарамды болып табылады. 2.0-ден 3.0Д дейінгі, 3.0Д жоғары анизометропия кезінде 
жанаспалы линзаларды тағу қажет - шектеу CCL.

3,5Д асатын деңгейде аккомодация жəне пресбиопия бұзылатын болса жұмысқа жəне 
оқуға жарамсыз болып табылады. 

Аккомодация бұзылу жəне пресбиопия деңгейі жұмыс қашықтығын (60-80 см) ескере оты-
рып кəсіби қызметін орындау үшін қажетті сфериялық линзалардың күшімен анықталады. 

Түсті айырудың бұзылу диагнозы бұзылу типі, түрі, нысаны жəне деңгейі көрсетіліп 
енгізіледі. Медициналық зерттеу нəтижелері пайдаланылатын аспаптың жəне/немесе əдістің 
нұсқаулығында көрсетілген тиісті нормалар бойынша арнайы бланкіде бағаланады. 

Емдеуге келмейтін, көз функциясын бұзатын жəне шұғыл емдеуге келмейтін қабақтың со-
зылмалы аурулары, қабақтың жетіспеушілігі жəне айналуы, жара блефариттер, созылмалы 
конъюнктивиттер жұмысқа (оқуға) жарамсыздықты айқындайды.

Көру органының функцияларын өзгерпейтін жалған қанат тəріздес жарғақша, пингвекула, 
шағын халазион, конъюнктивтегі бірлі-жарым беткі жақ фолликулалары, жай блефариттер, 
бұлдыр конъюнктивиттер, қабақтың берішті өзгерістері жұмыс (оқу) үшін қарама-қайшы бо-
лып табылмайды.

Қабыну-бүліну сипатындағы көз алмасы аурулары, көз тамырларының ауыр аурула-
ры, операция жасалатын, көз қызметі бұзылатын көз жарақаттары жұмысқа жəне оқуға 
жарамсыздығын анықтайды.

Көзжас тиылуы қызметі қалпына келтірілген, сондай-ақ төменгі көзжас нүктесі мен 
түтікшелер (түтікшелік жəне мұрындық сынақ бағаланады) болмаған жағдайда жəне 
астыңғы көзжас нүктесінің қызметі қалпына келтірілген жағдайда шешім жұмысқа жəне оқуға 
жарамдылығы туралы шешім бойынша шығарылады.

Жасы келгендердің көз бұршағы ағаруы бастамасы үдеусіз, көз бұршағының шектеулі 
бұлдырауы, жарақаттық сипаттағы шыны тəріздес дене, жалған сары дақты нəрсіздену, 
бастапқы үдемейтін көру жүйесінің көру қызметін жеткілікті сақтаумен семуі бар тұлғалар 
жарамды деп танылады.

Көз бұршағы орнына даражемірлі интраокулярлы линза қондырып, катарактаның экс-
тракциясы (екіжақты артифакияны қоса) бойынша операция жасатқан авиациялық персонал 
тұлғаларын жұмысықа жіберу көру қызметтерінің сақталуын ескере отырып, операциядан 
кейін 3 ай өткен соң жүргізіледі. 

Көру органдарында лазерлі операциялар жасалғаннан кейін жұмысқа жіберу туралы мəселе 
көру қызметтерінің сақталу дəрежесін ескере отырып, операциядан кейін кемінде 3 ай өткен 
соң (қызметтегі пилоттар, үшін көздің ішкі тор қабағының лазерлі коагуляция жасалғаннан 
кейін – 4 аптадан кейін) жеке шешіледі. 

Туғаннан көз бұршағы қапшығында жекелеген ұсақ бояутектің шөгуі, қан тамырында шыны 
тəріздес дене қалдығы, көз торында миелиндік талшық оқуға кедергі болмайды.

Туғаннан нұрлы қабығының жəне буын қабықтары колобомасы, поликория, туғаннан 
көз бұршағы ағаруы, көру жүйесі дискісіндегі офтальмологиялық өзгеріс оқуға қарсы айғақ 
болып табылады.

Өтініш берушінінің əрбір медициналық куəландыру кезінде қараңғылыққа бейімділігі 
тексеріледі. Медициналық зерттеу нəтижелері қолданылатын аспап нұсқаулығында көрсетілген 
нормаға сəйкес бағаланады.

Жоғары көзішілік қысым анықталған жағдайда, өтініш беруші диагнозды нақтылау (қатерсіз 
офтальмогипертензия, ашық бұрышты немесе жабық бұрышты, алғашқы немесе қайталама 
су қараңғылық жəне т.б.) жəне сəйкес келетін емді тағайындау үшін (сақтау немесе жедел)
үшін глаукоматолог кеңесіне жүгінуге жатқызылады

Алғашқы кезеңдегі ашық бұрышты су қараңғылықпен жұмысқа жіберу тұрақты жергілікті 
гипотензиялық териапия кезінде көзішілік қысымды қалпына келтіру сəтінен бастап 
алты аптадан кейін болады. Су қараңғылық бар өтініш берушілер көзішілік қысым мен 
көздің көруін өлшеу арқылы, көру шегін зерттеумен, көру нервісі дискілерін бағалау жəне 
қабылданылатын препараттардың жанама зиянын бағалау жолымен кеңейтілген жүйелі түрдегі 
офтальмологиялық тексеруге жатқызылады. 

Жабық бұрышты глаукомасы бар өтініш берушілер жұмысқа жарамсыз деп танылады. 
Пилотқа оқуға өтініш берушілерде су қараңғылықтың қандай да бір түрі бар болса, олар 

жарамсыз деп танылады.
Көздің қозғалғыш аппаратының олқылықтарын синоптофорда ашық немесе жасырын 

қылилық (гетерофория) болуын зерттеу əр медициналық куəландыру кезінде дүргізіледі. 
Гетерофория түрі мен деңгейі анықталады. Гетерофория болған жағдайда фузиялық резерв-
тер зерттеледі. Теріс фузиялық резервтер қалыпта болған жағдайда 5-8 градус, оң - 15-20 
градусов көрсетеді.

Көз қабағының салымен көздің қозғалтқыш аппаратының бұзылуы; салдық жəне 
қосарланған қилылық; төмендетілген фузиялық резервтері бар гетерофория жұмысқа (оқуға) 
жарамсыздықты көрсетеді. 

Оториноларингология
Өтініш берушінің сəйкес келетін куəліктің кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауына кедергі 

келтіретін есту, иіс сезу, мұрын немесе тамақ қуыстарының, соның ішінде ауыз қуысының, 
тіс мен көмейдің фнукцияларының бұзылуы немесе туа біткен, жүре бара пайда болған, же-
дел немесе созылмалы аурулары, сондай-ақ зақым алудан жəне отадан кейінгі асқынулары 
болмауға тиіс.

Куəлік бойынша өкілеттілігін қауіпсіз жүзеге асыру үшін есту деңгейі қанағаттанарлық 
болуы тиіс. 

Сыбырлап сөйлеген жуан жəне жіңішкелік сөз тобын 6 метрден кем емес қашықтықта 
қабылдау жəне аудиометрия қорытындысы бойынша құлақтың естігіштігі бағаланады.

Аудиометрия шуды -20 до +100 дБ ауқымында125-тен 8000 Гц жиілікегі қарқындылықта 
қабылдауды белгілейді. Үндік аудиометрия өткізу кезінде өтініш беруші əр құлақпен бөлекестуді 
500, 1000 немесе 2000 Гц жиілікте 35 дБ-дан аса немесе 3000 Гц жиілікте 50 дБ-дан аса 
сақтауы тиіс. 

Есту функциясын анықтау кезінде, сөз топтарының жуан немесе жіңішке болып 
жатқызылғандығына қарамастан естудің ең шамалы көрсеткіштері қабылданады. 

Жоғарыда көрсетілген нормалардан асатын есту қабілетін жоғалтқан медициналық серти-
фикат иелері авиадиспетчердің жұмыс орнында қалыпты шуды шығаратын немесе еліктеме 
жасайтын шу аясында қалыпты есту қабілетіне ие болса жарамды болып табылады. 

Егер оған теріс қарап тұрып тексеру жүргізетін дəрігерлік комиссия мүшесінен кемінде 2 
метр ара-қашықтықта тыныш бөлмеде орташа дауспен сөйлеуді екі құлағымен де естімеу 
анықталса өтініш беруші жұмысқа (оқуға) жарамсыз болып есептеледі.

Арнайы жабдықты, соның ішінде кислородтық-тыныс алу аппараттарын кию мүмкіндігінің 
қанағаттанарлық дəрежесі бойынша операциялық емдеуден кейін жұмысқа жəне оқуға 
жарамдылығы туралы мəселе құлақты радикалдық операциядан кейін операция соңы қуысының 
толық жəне тұрақты эпидермизациясы мен есту қызметін сақталуы (тимпанопластика, стапе-
допластика) кезінде жұмысқа жарамдылық мəселесі шешіледі.

ЛОР-мүшелері функцияларын, тыныс алу жəне сөйлеу функцияларын бұзатын жəне 
арнайы жабдықты пайдалануға қиындық туғызатын бұзылулардан, аурулардан жəне опера-
ция жасаулардан кейін мұрын қуысының жəне оның қосалқы қуыстарының, ауыз қуысының, 
жұтқыншақтың, көмей, түтіктердің немесе құлақтың тұрақты өзгерулері, кекештену, тіл мүкістігі 
немесе сөйлеу байланысын жүргізуге кедергі келтіретін басқа да сөйлеу ақаулары жұмысқа 
жарамсыздықты айқындайды. 

Гаймориттік қуыс шырышының қабырғалық қалыңдауы оқуға кедергі болып табылмайды. 
Көп тістер түсіп қалуынан шайнау қызметі бұзылған жағдайда жоспарлы тəртіпте протез қою 
қажеттігі ұсынылады. 

Ортаңғы құлақтың созылмалы аурулары – эпи- немесе мезотимпанит кезіндегі жұмысқа 
жарамдылығы туралы шешім емделуден оң нəтиже болған жағдайда шығарылады. 
Перфорация, құрғақ перфорация, дабыл жарғағындаңы əк қыртыстары (ол жақсы қозғалған, 
аудиограммамен расталған қалыпты есту кезінде) орнындағы аздаған тытықтар диагноз 
қоюға негіздеме береді.

Статокинетикалық тітіркендіргіштерге аса сезімталдық жұмысқа оқуға қарсы көрсеткіштер 
болып табылады. Жеңіл вестибуловегетативтік əсер (өңі сұрлану, сəл тердің пайда болуы), 
вестибулометрия кезінде ұшуға жақсы төзімді жəне денсаулық жағдайында ауытқушылық 
болмаса диагноз қоюға негіз бола алмайды.

Дерматология
Өтініш берушілерде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі 

келтіретін қандай да бір аурулары болмауға тиіс. 
Жеңіл түрдегі теңге қотыр, таралуы шектеулі қышыманың жалпы жағдайы жақсы болса, 

жұмысқа (оқуға) жарамдылық туралы шешім қабылданады.
Онкология
Өтініш берушіде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін 

қандай да бір бастапқы немесе екінші реттік қатерлі аурулар болмауға тиіс. 
Қатерлі ісік анықталған жағдайда өтініш берушілер жарамсыз болып танылады. Қатерлі 

ауруды емдеген соң өтініш берушілер жарамдылыққа тексеруді жүзеге асырар алдында оңды 
онкологиялық зерттеуден өтуі тиіс. 

Мидағы қатерлі ісік клиникалық диагнозы бар өтініш берушілер медициналық сертификатты 
жаңарту құқығынсыз жарамсыз ретінде қарастырылады. 

Мида метастаздар, ісу үдерісінің қайталануы, жалпылануы болмаған жағдайда қатерлі ісік 
болғанда организм функциясын толық жəне тұрақты өтелген жағдайда емдеу аяқталған соң 
алты айдан ерте емес мерзімде жұмысқа жіберу мəселесі қарастырылады (шұғыл, химияте-
рапия, сəулемен емдеу, құрамдастырылған). Бағалау үшін ұсынылатын құжаттарда сынып-
тама бойынша ісік сатысы көрінеді (TNM), толық патоморфологиялық қорытынды (ісік өсуінің 
анатомиялық түрі, оның морфологиялық сипаттамасы, өңірлік лифма жұйесіның жағдайы), 
жүргізілген ем (хирургиялық үшін – күні, операция жəне операциядан кейінгі кезең сипаттамасы; 
химиотерапия үшін – мерзімдері, саны, мөлшері, төзе алушылығы; сəулелік үшін – сəулелену 
мерзімі жəне сəулелену əдістемесі, жиынтықты ошақтық мөлшері, жалпы жəне жергілікті 
сəулелік реакция). Жұмысқа жіберу TML шектеуімен жүзеге асырылады.

Рак іn sіtu” патоморфологиялық қорытындылау кезінде ісік, тері жəне 1 сатылы ерін орнына 
тəуелсіз сараптау шешімі өткізілген емдеу сипатына (операция) байланысты жүргізілген TML 
шектей отырып, онкологтың шешімімен жұмысқа жарамдылығы туралы шешім қабылданады.

Қатерсіз ісік анықталған жағдайда жоспарлы тəртіпте емдеу ұысынысымен тиісті куəліктің 
кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындау мүмкіндігі қарастырылады. Қатерсіз ісіктерді алып тастаған 
соң жұмысқа жіберу мерзімі операция ауқымымен жəне оның қорытындысымен анықталады. 
Бұрын қатерсіз ісікке операция жасағандар туралы ісіктің гистологиялық зерттеулері мəліметі 
мен өткізілген ота жайында сипаттау көшірмесін береді.

Қатерсіз ісіктер, сонымен қатар, сүйек-шеміршекті экзостоздар, түйінді жемсау, сары-
сулы өскіндер, қуықалды безі аденомасы, мастопатияоргандардың функциялары мен ауру 
синдромы бұзылу деңгейі бойынша бағаланады.Өсу тенденциясы жоқ, киім мен аяқ киім ки-
юге кедергі келтермейтін көлемі кішкентай қатерсіз ісіктер жұмысқа (оқуға) қарсы көрсетілім 
болып табылмайды. 

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясындағы
 медициналық куəландыру жəне қарап-тексеру қағидаларына 7-қосымша

ЖАЖА медициналық сертификат алуға өтініш берушіге денсаулық жағдайына 
медициналық куəландыру бойынша қойылатын талаптар

Жалпы ережелер
Медициналық сертификатты алуға өтініш білдірушілердің туа біткен немесе жүре пайда 

болған ауытқушылықтары; белсенді, жасырын, қатты немесе созылмалы аурулары немесе 
еңбекке жарамсыз болмауға тиіс; жаралар, зақымдар немесе операция салдары;өз куəлігінің 
құқығын жүзеге асыру қауіпсіздігінің бұзылуына əкеліп соғатын функционалдық еңбекке 
жарамсыздығының осындай деңгейін туындатуы мүмкін терапевтикалық, диагностикалық 
немесе профилактикалық мақсатта тағайындалған немесе тағайындалмаған дəрі-дəрмектік 
препаратты қолданғаннан əсері немесе жанама əсері болмауға тиіс.

Жүрек-қан тамырлары жүйесі 
Өтініш берушінің тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі 

келтіретін қан-тамыр жүйелерінің қандай да бір функционалдық немесе құрылымдық ауру-
лары болмауға тиіс.

Төменде аталған жағдайлардың қайсыбірі бойынша бар өтініш берушілер жарамсыз деп 
танылады: хириургиялық араласуға дейінгі немесе одан кейінгі көкірек немесе қолқаның су-
праренальнды құрсақ бөлімінің 5 жəне одан көп см диамердегі аневризмдері; жүректі немесе 
жүректі/өкпені ауыстырып орналастыру. 

Артериялық қысымның көтерілуі кезінде медициналық куəландыру артериялы қысымның 
көтерілу деңгейі жəне артериялық қысымның көтерілу дəрежесі бойынша қарастырылады. 

Артериялық қысым сынап бағанасында 160/95 миллиметр жəне одан жоғары болып 
тіркелген (Артериялық қысым тəуліктік мониторлау нəтижелері бойынша) жəне дəрі-дəрмектік 
емес немесе жұмыстан қол үзбестен қолдануға рұқсат етілген дəрі-дəрмекпен емдеудің 
көмегімен өзгертілетін өтініш берушілер дəрі-дəрмекпен емдеуді дұрыс таңдап алған соң 
жұмысқа жарамды деп танылады. 

Дəрі-дəрмекпен емдеуді таңдау мамандығы бойынша жұмысынан шеттете отырып, 
кем дегенде 2 апта жүргізіледі. Жұмысқа жіберілген кезде артериялық қысымның тəуліктік 
мониторлау нəтижелері бойынша өткізілетін іс-шаралар əсерінің тұрақтылығы, қатер фак-
торлары, тағайындалатын дəрі-дəрмектердің жанама əсерлері, жүктемелік сынамаларға 
төзімділігі ескеріледі. 

Төменде аталған өткізгіш жүйе немесе ырғақтың төмендегідей бұзылуымен OSL шектеуі 
бар өтініш берушінің жарамдылығы туралы шешім жүктемелік сынамалар мен кардиологтың 
кеңесімен кеңейтілген кардиологиялық тексеруден кейін қанағаттанарлық нəтиже болған 
кезде қабылданады: қойнау-жүрекшелік түйіннің өтпелі немесе тұрақты бұзылуын қосқанда 
ырғақтың суправентрикулярлық бұзылуы; жыбырлақ ырғақсыздық; кең жəне тар кешенді та-
хикардия; симптомсыз синустық брадикардия; симптомсыз синустық тахикардия; симптом-
сыз оқшауланған бірыңғай пішінді суправентрикулярлық немесе вентрикулярлық эктоптық 
кешендер; электрокардиограммадағы Бругада феномені; Мобиц-1, Мобиц-2 түріндегі 
атриовентрикулярлық құрсау; Гис будасы оң сабақтарының толық емес құрсауы; Гис будасы 
сол сабақтарының толық құрсауы; электр осінің сол жаққа тұрақты ауытқуы; QT аралығының 
симптомсыз ұзартылуы. 

Абляция жүргізілген өтініш берушілер кем дегенде бір жылға OSL/OPL-ды шектей отырып, 
қанағаттанарлық нəтиже көрсетіп отырған электрофизиологиялық зерттеу нəтижелері бойынша 
екі айдан кейін жұмысқа (оқуға) жарамды деп танылады.

Жоғарыда аталмаған бета-адреноблокаторларды қабылдаған кезде қалыптандыруға 
келетін ЭКГ (-SТ жəне -T) қарыншалық кешенінің шеткі бөлігінің тұрақсыз өзгерістері бар 
жүректің өткізгіштігі мен ырғағы бұзылған, шағымданбаған өтініш берушілер жұмысқа жа-
рамды деп танылады.

Миокард ишемиясына күдік кардиологиялық зерттеу жүргізуді талап етеді. Жүрек қыспасына 
қарсы дəрі-дəрмек қабылдаумен бақыланатын стенокардия медициналық сертификат алуға 
жəне/немесе ұзартуға кедергі болып табылады. 

Өтініш берушінің жай-күйі тексеріліп, кардиологиялық тексеру жүргізу кезінде ЖАЖА 
куəлігімен берілген құқықтарын қауіпсіз жүзеге асыруға кедергі келтірмейді деп бағаланған 
жəне танылған, операциядан кейін 6 ай өткен, жүрек-қан тамырлары жүйесі ауруының барлық 
қауіп-қатері ескерілген, белгілер жоқ жəне жүрек қыспасына қарсы дəрі-дəрмектер қабылдау 
талап етілмеген, OSL/OPL шектей отырып, медициналық сертификатты əрбір ұзарту кезінде 
кардиологиялық тексеру жүргізілетін кеңейтілген кардиологиялық тексеру нəтижелері оң болған 
(эхоЭКГ, Брюс протоколының 4-сатысының жүктемесімен ЭКГ, кардиологтың бағалауымен 
коронарлық ангиография) жағдайды қоспағанда, тəж артериясын хирургиялық ауыстырған 
немесе ангиопластика (стентпен немесе онсыз) немесе жүрекке кез келген басқа операция 
жасаған немесе анемнезінде миокард инфаркты тіркелген немесе жұмысқа қабілеттілігін 
жоғалтуға əкелетін басқа кардиологиялық ауруы бар өтініш берушілер жарамсыз деп таны-
лады. Өтініш берушілер авиадиспетчерге оқуға жарамсыз деп танылады. 

Қос жармалы жəне қолқа қалқаншалары біркелкі жəне айтарлықтай регургитациясы кезінде 
OSL/OPL шектей отырып, кем дегенде бір жылға жіберу эхокардиография жəне жүктеме сы-
намаларынан кейін жүргізіледі қолқа кемістігі кезінде өрлеме қолқа патологиясының болмауы 
жəне қос жармалы кемістік кезінде миокарданың қанағаттанарлық жиырылғыш қызметімен сол 
қарыншаның ұйғарынды көлемдері жағдайында жүктемелік сынамалардан кейін жүргізіледі. 
Əрі қарай жыл сайынғы кеңейтілген кардиологиялық зерттеу жүргізіледі.

Даму кемістіктері, артерия аурулары (эндартериит, атеросклероз), атеросклеротикалық ок-
клюзия, қан тамырының кеңейіп кетуі, көктамырдың варикоздық кеңеюі, (олардың жарылып кету 
қаупімен түсін үстіндегі тері жұқарып кеткен кезде трофикалық бұзылулар мен қан айналымының 
қалпына келмеуі), тромбофлебит, қан тамырларының аурулары мен жарақаттарының, сондай-
ақ қан айналымының, лимфа айналымының, трофикалық бұзылумен ауырсыну синдромы-
мен жалғасатын операциялар,сонымен қатар, емдік мақсатта антикоагулянттарды қабылдау 
жұмысқа қарсы көрсетілім болып табылады. Медициналық сертификатты жаңарту мəселесі 
зертханалық көрсеткіштер қалпына келтірілген кезде, қан айналымы жəне лимфаайналуы 
өтелген кезде, ауру синдромы болмағанда, профиликтикалық мақсатта антикоагулянтті тера-
пияны қабылдаған кезде қалыптың жағдайдың 6 айынан ерте емес мерзімде емдеу нəтижесі 
бойынша кеңейтілген медициналық тексеруден соң (хирургиялық, консервативтік) шешіледі. 
Өтініш берушілер авиадиспетчерге оқуға жарамсыз деп танылады.

Аяқ тамырларының асқынбаған түйнеліп кеңеюін жоспарлы жедел емдеген соң жұмысқа 
жарамдылығы туралы мəселе кеңейтілген медициналық тексеру нəтижелері бойынша опера-
циядан кейін 6 аптадан соң шешіледі.

Тыныс алу органдары жүйесі 
Өтініш берушінің тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі 

келтіретін тыныс алу органдары жүйелерінің қандай да бір функционалдық немесе құрылымдық 
аурулары болмауға тиіс.

Өкпе функциялары қатты бұзылған өтініш берушілер жарамсыз деп танылады. Жарамды 
деп тану өкпе функциялары қалпына келтірілген жəне зерттеу нəтижелері бойынша жай-күйі 
қанағаттанарлық болған жағдайда жүргізіледі. 

Қалыпты немесе апатты жағдайда жұмыс істеген кезде жұмысқа қабілеттілікті жоғалту 
белгілерінің пайда болуына əкеп соқтыруы мүмкін асқынған өкпе жеткіліксіздігі немесе өкпе 
құрылымының, көкірек жəне өкпе қабығының қандай да бір белсенді зақымдануы жоқ өтініш 
берушілер жарамды деп танылады. 

Асқынусыз клиникалық сипаттағы жəне дəрі-дəрмекпен емдеу талап етілмейтін немесе 
қолданылатын дəрі-дəрмектер талманың алдын алатын өкпе демікпесі бар өтініш берушілер 
OSL/OPL шектеуімен жарамды деп танылады. Ұшуға болатын, рұқсат етілген ингаляциялық дəрі-
дəрмектер: сальбутамол, беклометазон, кромоглицин, окситропиум бромид. Өкпе демікпесін 
емеу үшін дəрі-дəрмектерді жүйелі түрде қолдану жұмысқа жарамсыз деп тануға негіз болады. 

 СОӨА-мен өтініш берушілер шектелген пневмосклерозбен ремиссия кезінде жəне ты-
ныс алу функциясын сақтай отырып, шектеусіз жұмысқа жіберіледі, тыныс алу функциялары 
қалыпты болған кезде медициналық сертификатты əр жаңартқан сайын тыныс алу жəне жүрек-
қан тамыр жүйелерін кеңейтілген зерттеумен TML шектеу қолданылады.

Созылмалы обструктівтік өкпе ауруымен (СОӨА) ауыратын өтініш берушілер оның жеңіл 
түрі белгіленген жағдайда жұмысқа жіберіледі: бронходилятаторларды қолданғаннан кейінгі 
ОФВ1 мəні ОФВ1/ФЖЕЛ < 0.70 белгіленген пациенттермен салыстырғанда > 80% болғанда. 
Тыныс алу функциясы қалыпты бұзылған жағдайда OSL/OPL шектеуі қолданылады.

Кенеттен болған пневмотораксты бастан өткерген тұлға, егер зерттеу оның қайталап пай-
да болу себебін айқындамаса, сауықтырылғаннан кейін 6 аптадан кейін жұмысқа жіберіледі.

Көкірек қуысы жəне көкірек орталығы аурулары, даму кемістіктері, кеуде қуысы жəне диа-
фрагма аурулары, жарақат салдары бойынша, клиникалық белгілері жоқ, жүрек тамырларынан 
алыс, өкпе ұлпасы мен көкірек қабырғасында бөтен дене кездескен жағдайда, жарақаттық пнев-
моторакс кезінде қорытынды емдеу аяқталғаннан кейін жəне кеңейтілген зерттеу нəтижелері 
оң болған жағдайда шығарылады.

Тыныс алу органдары туберкулезінің белсенді түрлерімен ауыратын өтініш берушілер 
жұмысқа жарамсыз деп танылады. 

Көкірек ағзасын ығыстырусыз жəне сыртқы тыныс алу функциясы бұзылмаған немесе 
қалыпты бұзылған туберкулезбен ауырғаннан кейін клиникалық сауыққан немесе қалдық 
құбылысы қалған (шектеулі фиброз, қабыршақтанбау ошағы, бөлікаралық немесе өкпеқап 
жабысқағы, апикальды немесе өкпеқап қатпар) тұлғалар жұмысқа жіберіледі (оқытуға сыртқы 
тыныс алу функциясы бұзылмаған өтініш берушілер жіберіледі).

Көкірек қуысы жəне көкірек ағзасы, даму кемістіктері, кеуде қуысы жəне диафрагма ау-
руларына операция жасалғаннан кейін, жарақат жəне операция салдарлары кезінде өтініш 
берушілер қалпына келтіру қанағаттанарлық болған жəне тыныс алу органдарының функциясы 
толық бағаланғаннан кейін жұмысқа жарамды деп танылады. 

 Ас қорыту жүйесі 
 Өтініш берушінің қоса беріліп отырған куəлік өкілеттіктерін қауіпсіз орындауға кедергі 

келтіретін асқазан-ішек трактісінің функционалдық немесе құрылымдық органикалық ауру-
лары болмауға тиіс. 

ЖАЖА кəсіби міндеттрін қауіпсіз орындауға кедергі келтіретін ас қорыту жүйесінің қандай 
да бір функционалдық немесе құрылымдық органикалық аурулары біліктілігінен айыруға се-
беп болып табылады. Еңбекке қабілеттілігін жоғалту қаупімен, атап айтқанда, стриктура, та-
рылу немесе компрессия салдарынан обструкциясы бар асқазан-ішек трактісінің хирургиялық 
араласуы немесе аурудың қандай да бір салдары бар өтініш берушілер денсаулық жағдайы 
бойынша жарамсыз деп бағаланады.

 Асқазан-ішек трактісінің келесі патологиялары бар өтініш берушілер: дəрі-дəрмекпен 
емдеуді талап ететін қайталанатын диспепсиялық бұзылулар; ойық жара ауруының асқынуы 
(қайталану, қан ағуы, перфорация, пенетрация); белсенді сатыдағы гепатиттер, белсенділігі 
жоғары немесе орташа дəрежедегі созылмалы гепатиттер (кез келген этиологиядағы); 
бауыр циррозы; симптомдық өт қабына тас байлану немесе көптеген кішкентай тастар-
мен симптомсыз ауруы; асқынған немесе созылмалы панкреатиттер мен холециститтер; 
ішектің асқынған немесе созылмалы қабынып ауруы; тік ішек аурулары мен параректалды 
жасұнық (операциялық емдеуден кейін қайталамалы тік ішектің түсуі мен анальды қысқыш 
жеткіліксіздігімен жалғасатын жиі асқынатын); органдарды ішінара хирургиялық толық немесе 
алып тастау немесе қандай да бір органды алып тастауды немесе органдардың бірінің функ-
циясы бұзылуын қоса есептегенде, асқазан-ішек трактісіндегі болған хирургиялық араласудан 
кейін жұмысқа қабілеттілікті шектейтін белгілер жойылғанға дейін өтініш берушілер жұмысқа 
жарамсыз ретінде қарастырылады.

Жұмысқа жарамдылығы сəтті өткізілген емдеу немесе болған хирургиялық араласудан 
толық жазылған соң жəне кеңейтілген гастроэнтерологиялық зерттеудің қанағаттаралық 
нəтижелері бойынша қарастырылады. 

Симптомсыз жалғыз ірі таспен холецистолитиаз болған жағдайда оны жоспарлы тəртіпте 
алып тастау бойынша іс-шара өткізу ұсынылады, OSL/OPL шектеу беріледі. 

Ішектің созылмалы қабынуы ауруымен ауыратын өтініш берушілер 3 жыл бойы 1 жыл 
TML шектей отырып, егер ауру белгіленген ремиссияда тұрса, жағдайы қалыпты болып, 
жүйелі əрекет ететін стероидтарды қолдану қажеттілігі болмаса жарамды болып танылады. 

Кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі келтіретін диагностикаланған жарық, еңбекке 
қабілеттілігін шектейтін белгілер жойылғанша біліктілігінен айыруға себеп болып табыла-
ды. Ауырсыну синдромы мен жарығы түсу қаупі болмағанда шаптағы жарық жəне құрсақ 
қабырғасындағы жарықты хирургтың кеңесінен кейін жоспарлы түрде шұғыл емдеу ұсынылады, 
осы жағдайда OSL/OPL шектеу беріледі. Кіндік жарығын операциялық емдеу айғағы ауырсыну 
синдромы болып табылады.

Зат алмасудың бұзылуы жəне эндокриндік жүйе 
 Өтініш берушіде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін 

(Жалғасы. Басы 13-15-беттерде) 

(Жалғасы 17-бетте) 



14 ҚАРАША 2017 ЖЫЛ 17РЕСМИ

функционалдық немесе органикалық сипаттағы зат алмасу немесе эндокриндік бұзылулар 
болмауға тиіс. 

Эндокриндік жүйенің қандай да бір функционалдық немесе құрылымдық органикалық ау-
ралары, тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін ас қорыту жəне 
зат алмасу бұзылулары біліктілігінен айыруға себеп болып табылады.

 Зат алмасу немесе эндокриндік бұзылулары бар өтініш берушілер кардиологиялық 
тексеруді қоса есептегенде кеңейтілген медициналық куəландыру нəтижелері бойынша гор-
моналды аядағы тұрақты жағдайын көрсеткен жағдайда жарамды деп танылады. 

Эндокриндік жүйе ауруларының көрсетілген формаларымен ауыратын, соның ішінде 1 типті 
қант диабетімен (инсулинге тəуелді) ауыратын өтініш берушілер жұмысқа (оқуға) жарамсыз деп 
танылады. Инсулинмен немесе басқа гипогликемикалық дəрі-дəрмекпен үнемі емделуді қажет 
ететін жəне қан құрамындағы қантты толық бақылауға қол жеткізілгенше, инсулинге тəуелді 2 
типті қант диабетімен ауыратын өтініш берушілер жарамсыз деп танылады. Гипогликемияны 
туындататын дəрі-дəрмектік препараттарды қолданбастан көмірсутекті алмастыру толық 
өтелгенде жұмысқа жіберу жүзеге асырылады. Ингибиторлар альфа-глюкозидазы (глюкобай) 
жəне/немесе бигуанидтер топтарынан (метформин); OSL шектеуімен - туында сульфанилзəр 
(манинил, диабетон, глюренорм) диетаға толықтыру ретінде диабет дəрі-дəрмектеріне қарсы 
қолдануға рұқсат беріледі.Бұл ретте қауіпсіз пилот (OSL) қант диабеті бар пилоттың физикалық 
жай-күйімен байланысты ықтимал қауіптер туралы ұшар алдында нұсқау алуы тиіс.

Қалқанша без қызметтерінің бұзылуы кезінде өтініш берушіні жұмысқа жіберу туралы шешім 
қалқанша без гормондарын жыл сайын бақылай отырып, тұрақты эутиреоидтық жағдайға жетіп, 
емделгеннен кейін үш айдан бұрын емес мерзімде қабылданады: тиреотоксикозда – жұмыс 
кезінде дəрі-дəрмекті қолданбаған жағдайда, гипотиреозда – дəрінің мөлшерленген дозасын 
тұрақты қабылдау жағдайында.

Гематология
Өтініш берушілерде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі 

келтіретін гематологиялық аурулар болмауға тиіс.
Анемия сияқты гематологиялық бұзушылықтары бар өтініш беруші жарамдылығын бағалау; 

коагуляцииның бұзылуы, геморрагиялық немесе тромботикалық бұзушылық; лейкемия; по-
лицитемия, гемоглобинопатия; лимфа түйінін айтарлықтай ұлғайту, көкбауырдың ұлғаюы 
кеңейтілген тексеру жəне гематологтың кеңесінен кейін жүргізіледі. 

Бұл жағдайда OPL/OSL шектеуімен жұмысқа жарамдылық аурудың қатерсіздігін белгілеу, 
жағдайын тұрақтандыру, ілеспе патологияның, көп қан ағу эпизодтарының немесе айтарлықтай 
тромб түзілуі болмаған кезде қарастырылады. 

Қанның жүйелі аурулары оқуға жарамдылығы туралы шешім қабылдау үшін негіздеме 
болып табылады. 

Ходжкин лимфомы кезінде ем аяқталған соң аурудың жоқтығы расталғаннан кейін; 
патологиялық ремиссияны көрсете отырып жəне асқынған инфекциялық үдерісті, лимфоидты 
жүйенің басқа қатерлі патологиясын қалпына келтіре отырып жүргізілген емдеуден кейін; ұшу 
қауіпсіздігі үшін мəні бар емдеудің (жүрек уыттылғы, жүйке уыттылық) жанама əсерінсіз толық 
ремиссия орнату кезеңінде асқынған жəне созылмалы лейкемия кезінде - OPL/OSL шектей оты-
рып, жұмысқа жіберу туралы шешім шығарылады, егер осыған ұқсас біліктілігі бар авиадиспет-
чер куəлігімен оған берілген құқықтарды орындау барысында куəлік иесіне тікелей жақын болса. 

Емделу тұрақты (10 күнтізбелік күннен аз емес үзіліспен 3 рет) нəтиже берген (əйелдерде 
литрге 120 гемоглобиннен аз емес, еркектерге литрге 130 гемоглабиннен аз емес) қатерсіз 
(қансыраудан болатын анемия, теміртапшылықты) анемия, орны толтырылған гемоглобин 
дерттері жəне қайталануға бейім емес геморрагиялық диатез жағдайлары жұмысқа (оқытуға) 
қарсы көрсетілім болып табылмайды. Емдеуге келмейтін анемия авиадиспетчерге оқуға жа-
рамсыз деп танылады. 

 Антитромбоцитарлық дəрі-дəрмектерді (аз мөлшердегі ацетилсалицил қышқылы) жұмыс 
(оқу) үшін қарсы көрсетілім болып таылмайды, бұл жағдайда антикоагулянтті дəрі-дəрмектерді 
(гепарин, кумарин, варфарин) жəне клопидогрельдң қабылдау кезінде жұмыс пен оқуға 
жарамсыздығы туралы шешім шығарылады. 

Несеп-жыныс жүйесі
Өтініш берушілерде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі 

келтіретін нысып-жыныс жүйесінің функционалдық немесе құрылымдық аурулары болмауға 
тиіс. 

 Несеп-жыныс жүйесі органдарында жүргізілген аурудың өзінің немесе хирургиялық 
араласудың жұмысқа жарамсыздықты, сонымен қатар, тарылу немесе жаншылумен шартталған 
обструкцияларды тудыруы мүмкін қандай да бір қиыншылықтары бар өтініш білдірушілер жа-
рамсыз ретінде қарастырылады. 

Бүйрекке, зəрағарға, қуыққа, несеп жолына операция жасалғаннан кейін жұмысқа қайта 
шығу мəселесі операциядан кейін 3 айдан соң қарастырылады. 

Туғаннан бір бүйрегі бар немесе этиологиясы бойынша кейін пайда болған бір бүйректі 
өтініш берушілер жалғыз бүйректің функциясының күйіне қарай ұлғайтылған урологиялық 
тексеру қорытындысы бойынша бағаланады.

Тасты бір рет кетіргеннен кейін, тас түспей бүйрек шаншыған, бүйректің шаншуы 
қайталанған кезде медициналық сертификат иелері емделгеннен кейін бүйрек қызметінің 
зертханалық жəне құрал-сайман арқылы тексеру көрсеткіші қалыпты болған кезде бес жыл 
бойы жұмысқа жарамды болады. 

Қуықтағы зəр тасы диагнозы белгіленген кезде жедел түрде емдеуге ұсыныс беріле отырып, 
жұмысқа (оқуға) жарамсыздығы туралы қорытынды шығарылады. Қуықтағы зəр тасы ауыру-
ын инвазивті емес əдіспен емдеген кезде (соның ішінде экстракорпоральды литотрипсиядан 
кейін) емделгеннен кейін кем дегенде бір айдан соң жұмысқа жіберіледі, қуықтағы зəр тасын 
хирургиялық жолмен емдеген кезде ұлғайтылған урологиялық тексеру қорытындысы бойынша 
бүйрек функциясының зертханалық жəне құрал-сайман арқылы тексеру қорытындысы қалыпты 
болған кезде үш айдан кейін шектеусіз жұмысқа жіберіледі.

Қуықалды безінде тасы бар өтініш берушілер клиникалық ауруларсыз жұмысқа жарамды 
болып табылады. 

Жұқпалы аурулар 
Өтініш берушінің тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі 

келтіретін қандай да бір жұқпалы аурулардың клиникалық диагноздары болмауға тиіс.
АИТВ-оң өтініш берушілер біліктілігінен айырылады. TML шектеуімен жарамдылығын 

тану қалыпты, үдемелі емес кезеңдегі жеке тұлғалар үшін кеңейтілген медициналық тексе-
ру жəне мамандандырылған медициналық ұйымда вирустық жүктемені жəне ИКАО рұқсат 
ететін препараттармен жарамды емді бақылау арқылы тұрақты тексеру қорытындысы 
бойынша қарастырылады. ЖИТС ауруын жəне ЖИТС-қауымдастырылған кешенді анықтау 
біліктілігінен айырады.

 Өтініш берушіде венерологиялық аурулар анықталған немесе күдіктенген кезде диагноз-
ды растау жəне емдеу мамандандырылған мекемеде жүргізіледі. Жұмысқа жарамдылығы 
жөніндегі мəселе аурудың асқынған кезеңінде тері-венерологиялық диспансерде емделгеннен 
кейін, дерматовенерологтың қорытындысын ескере отырып қарастырылады. Асқыну кезінде 
(эпидидимит, простатит, артрит, жатырдың қабынуы) жарамдылығы туралы қорытынды тиісті 
ауру бойынша шығарылады. 

Акушерлік жəне гинекология
Өтініш берушілерде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін 

функционалдық немесе құрылымдық акушерлік жарақаттары немесе гинекологиялық ау-
рулары жоқ.

Əйел жынысы аумағындағы ауруды хирургиялық емдегеннен кейін авиациялық персонал 
тұлғаларын жұмысқа қайта түсуі лапароскопиялық операция кезінде операциядан кейін 4-6 
апта өткен соң, лапаротомиялық операция кезінде (асқынусыз) операциядан кейін 2 ай өткен 
соң қарастырылады.

 Симптомсыз жатыр миомасы, эндометриоз, көлемі 5 см асатын эндометриялық жəне 
фолликуллярлық ісік, кіші жамбаста қызметінің бұзылуынсыз жабысқақ жəне түйілу процесінің 
болуы, жатыр денесінің жəне оның қосалқысының болмауы, жатырдың немесе қынаптың бол-
мауы жəне оның жетілмеуі біліктілігінен айыруға негіз бола алмайды.

 Овариалдық-етеккір циклы бұзылған сертификат иелері жұмыстан шеттетусіз тексеруге 
жəне емдеуге жатқызылады. 

Жүктілік кезінде əйел OSL шектей отырып (оның келісімімен жəне жауапкершілігінде) 
жүктіліктің 12 аптасынан бастап 26 аптасының аяғына дейін жұмысқа жарамды деп танылады, 
егер осы сияқты біліктілігі бар авиадиспетчер куəлігімен берілетін құқықтарды қауіпсіз жүзеге 
асыру баорысында куəлік иесіне жақын болса. Бұл ретте əйелдің қолына ұшу кезінде орын 
алуы мүмкін жүктілік ауыртпалықтары туралы жазбаша ұсынымдар беріледі. Жүктіліктің 27 
аптасынан бастап медициналық сертификаттың қолданысы тоқтатылады.

Босанғаннан кейін, абортпен аяқталған жүктілік кезінде жұмысқа қайта түсу акушер-гине-
колог дəрігердің қорытындысы жəне медициналық куəландыру нəтижелері бойынша жүзеге 
асырылады.

Тірек-қозғалу аппараты
Өтініш берушіде тиісті куəлігі бойынша кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін туа 

біткен жəне жүре пайда болған сүйек-бұлшық ет аурулары болмауға тиіс. 
Өтініш берушінің физикалық дамуы жəне бойының дене массасына сəйкес келуі дененің 

теңбе-тең дамуы кезінде Кетле бойынша ИМТ арқылы есептеледі. Физикалық дамуын бағалау 
кезінде жасы (организмнің қарқынды дамуы кезінде дене массасы бойынан кеш дамуы 
мүмкін), кемінде 25 пайыз дене массасының дефициті физикалық жағынан жеткіліксіз даму 
болып есептелуі мүмкін.

Өтініш берушінің отырған жағдайда бойы жеткілікті, қолы мен аяғының ұзындығы сəйкес, 
бұлшық етінің күші болуға тиіс, оған куəлік бойынша берілген құқықтарды қауіпсіз жүзеге асыру 
үшін тірек-қозғалу аппаратымен функционалды пайдалана алуы қажет; даулы жағдайларда 
– жаттығу құрылғысының қорытындысымен тексергеннен кейін тексеру нəтижелері туралы. 

Қол саусақтарының, білектің басқа да ақаулары кезінде жарамдылықты бағалау жаттығу 
құрылғысында тексергеннен кейін білеу функцияларының сақталу дəрежесі анықталады 
(жаттығу құрылғысы нұсқаушысының тексеру нəтижелері туралы қорытындысымен).

Остеоартроз құбылысынсыз жəне табан функциясын сақтай отырып кез келген деңгейдегі 
майтабандылық жұмыс істеу үшін кедергі болып табылмайды. 

Буындардың ауруларында жəне ауру бетінің тіндері жалғанған жүйелері ауруларында 
буындардың жəне тартылған органдардың функционалды жағдайына байланысты қорытынды 
шығарылады. OAL шектеуін қолдануға рұқсат етіледі.

Омыртқа сүйектеріндегі дегенеративті-дистрофиялық үрдістер (омыртқааралық остеохон-
дроз, спондилоартроз), жарақаттар мен оталар салдары болғанда, үдемелі емес, киім мен аяқ 
киім киюге кедергі келтірмейтін, ауырсыну синдромынсыз функцияның шамалы немесе орта-
ша шектелуімен күю жəне үсіктерден кейінгі тыртықтар болған кезде жұмысқа жарамдылық 
туралы қорытынды шектеусіз немесе OAL шектеумен буындардағы қозғалыс функциясы мен 
көлемін бағалап шығарылады.

Омыртқаның компрессиялық сынығынан кейін жəне омыртқаға ота жасалғаннан кейін, 
көлденең, қылқанды өсінділер сынғанда функцияның бұзылуы жəне ауырсыну синдромы жоқ 
болған жағдайда сауыққан соң өтініш беруші жұмысқа (оқуға) жіберіледі. Жамбас сүйектерінің 
шоғырланған сынулары кезінде куəландыру жарақат алғаннан кейін 3-6 айдан кейін жүргізіледі.

Психиатрия
Өтініш берушілерде қандай да бір психиатриялық арулардың болуын сипаттайтын не-

месе патологиялық немесе оны бұзылу жағдайларынан іс-əрекетке қабілетсіздігі туралы 
клиникалық диагноздарға сəйкес медициналық мəліметтердің болуы қажет: куəлікке сəйкес 
кəсіби міндеттерді орындауға кедергі келтіруі мүмкін туа біткен немесе созылмалы, өткір де, 
сол сияқты ауруларда.

Психикалық аурулармен ауыратын немесе спирттік ішімдікті қолданып, өзге əрекеттерімен 
танылған, немесе неше түрлі психатропты қолдануға болмайтын заттарды қолданған өтініш 
берушілер жазылуға дейін жарамсыз болып есептеледі жəне психотропты заттарды қолдануды 
тоқтатуды көздейді, сонымен бірге наркологиялық немесе психиатриялық тексерулерден кейін 
жақсы нəтиже бергеннен кейін, жақсы ем қабылдағаннан кейін ғана оң нəтижеге жетуі мүмкін.

Психиатриялық аурулармен ауыратын, аффективтік естен адасқан; тұлғалық бұзылу, 
психикалық бұзылуы, жүйкенің бұзылуы; мінез-құлықтың бұзылуынан пайда болған өтініш 
берушілер жұмысқа жарамдылығы туралы шешім шығарған қорытындысы бойынша жүргізуден 
кейін арнайы мамандандырылған мекемеде психиатриялық тексеруден өтеді. 

Шизофрения, депрессия, тұлғаның бұзылуы немесе сандырақтау сырқатнамасы неме-
се клиникалық диагнозы қойылған өтініш берушілер қалпына келтіру құқығынсыз жарамсыз 
деп қаралады. 

Əлсіздік немесе неврастениялық, жағдайға уағдалы синдром кезінде; қысқа мерзімді 
психикалық соматикалы-уағдалы шалдығу кезінде, сауығудан кейін жəне қолдаушы терапияны 
қолданбаусыз жүйке-психикалық функцияларын толық теңелту кезінде тиісті психиатриялық 
тексерілуден кейін жарамдылыққа баға жүргізу алдында жəне психологиялық тестілеу, 
клиникалық тексерілу нəтижелері оң болу жəне OPL/OSL шектеуімен жүктемелік сынамаларды 
жақсы көндігу қабілеттілігі жағдайында алты ай откен соң жұмысқа жарамды деп танылады.

Психопатия (нысаны мен айқындылығына қарамастан) жəне психопатиялық емес сипаттағы 
(паранойялық, аффекілік, шизоидтық, қоздырғыш жəне басқада типтер) жеке басының 
бұзылулары, психикалық инфантилизмі, мінез-құлықының акцентуациясы, кəсіби жағымсыз 
психологиялық ауытқуы жұмысқа жəне оқуға қарсы көрсеткіштер болып табылады. 

Нервтік-психикалық қызметтің жақсы əлеуметтік жəне кəсіби компенсациясы кезінде 
инфантилизмнің, акцентуацияның жекелеген, анықталмаған белгілері теріс медициналық 
қорытынды/тұжырымдама үшін негіз болып табылмайды. Өтініш берушіде бұрын анықталмаған 
үйлесімсіз мінез-құлықтық реакциялардың пайда болуы психологиялық тексеру үшін негіз бо-
лып табылады. Медициналық психолог жеке басының ауытқулары мен жеке психологиялық 
ерекшеліктерін анықтаған жағдайда психиатрдың консультациясын тағайындайды.Елеусіз 
ауытқулары болған жағдайда жарамдылық туралы қорытынды кəсіби қасиеттері, жұмыс 
өтілі, жұмыс тəжірибесі, орындалған жұмыстарының сапасы ескеріле отырып, шығарылады. 

Психология
Өтініш берушілердің мамандық бойынша куəлікке сəйкес тиісті кəсіби міндеттерін атқаруға 

кедергі келтіретін қандай да бір психологиялық ақаулары болмауға тиіс.
Психологиялық тестілеу кезінде психологиялық жай-күйі жəнеавиация саласындағы кəсіби 

жарамдылыққа когнитивті критерийлері бағаланады: зейін қою, жалпы ой əрекеті (сөйлеу 
жəне сандық), сандық ойлау/ ойда есеп жүргізу, жады көлемі, технологияны түсіну мүмкіндігі, 
кеңістікте өзін бағдарлау, жағдай бойынша бағдарлау, көңілді тарату, көп мəселелік режим, 
автоматизация жылдамдығы, психомоторлық координация. Психологиялық бағалау өзіне 
өмірбаяндық мəліметтерді, өз мүмкіндіктерін басқару, сондай ақ жеке тұлғалық тестілерді 
жəне психологиялық интервьюлер кіруі мүмкін.

Неврология 
Өтініш берушінің тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін 

неврологиялық ауруы болмауы керек.
Клиникалық-неврологиялық тексерудің негізгі мақсаты бұл созылмалы (үдемелі) (Паркинсон 

ауыруы, амиотрофиялық склероз, шашыраңқы склероз) аурулардың белгілерін, транзиторлық 
бұзушылықтарды (эпилепсия, транзиторлық ишемиялық шабуыл, бас айналу) жəне басқа 
патологиялық ауытқушылықтарды, ауырудың белгілері ретінде анықтау. 

Медициналық карталарында қояншық ауруының болуы туралы клиникалық диагнозы не-
месе жазбасы бар, естің белгісіз жаңылуының қайталамалы ұстамасы бар өтініш берушілер 
жұмысқа жарамсыз деп танылады. 

Ауру тарихында 5 жылдан бері қайталамалы ұстамасы жоқ қояншық ауруының; емделу 
мерзімі 10 жылдан көп жəне ұстамасы жоқ қояншық ауруының; электроэнцефалографияның 
эпилептиформалық жəне баяу фокустық тербелістер бұзылысы; нерв жүйелерінің үдемелі 
немесе үдемейтін аурулары; естің бір реткі белгісіз жаңылуы; бас жарақатынан кейін естен 
айырылу; бас миының терең жарақаты; шеткері жүйке мен жұлынның зақымдануы клиникалық 
диагноздары немесе жазбалары бар өтініш берушілер – ЭЭГ-ні тəуліктік мониторлауды, 
эпилептологтың консультациясын қамтитын кеңейтілген медциналық куəландырудан өтеді. 

Бас миы қан айналымының шиеленіскен бұзылулары түріндегі клиникалық белгілер жəне 
оның салдары, криздік ағыны бар бас миы қан айналымының бұзылулары нервтік-психикалық 
қызмет немесе неврологиялық зерттеу нəтижелері бойынша функциялары бұзылмай 
органикалық шамалы белгілер түріндегі қалдық құбылыстар толық қалпына келтірілгенге дейін 
ұшу үшін қары көрсетілім болып табылады. 

Неврологиялық мəртебеде шашыраған микросимптоматика жəне жас диагноз жəне ұшуға 
жарамсыздығы туралы шешім шағыруға негіз болып табылмайды. 

Бас миының орта дəрежеде соғылуын алған, бас сүйегі негізінің немесе субарахноидалдық 
қан кетуімен біріктіру сүйектерінің бір сызықпен сынуын алған өтініш берушілерге медициналық 
куəландыру алты айдан кейін, TML/OPL/OSL шектеуімен жарақаттан кейін 3 жыл ішінде, бас 
сүйек миының шайқалуын немесе жеңіл дəредеде соққысын алғандарға – жарақаттан кейін 
үш айдан соң жүргізіледі. 

Талумен ілесетін ауру бар болу кезінде, жарамдылық негізгі аурумен анықталады. Тексеру 
кезінде эпилепсия, гипогликемикалық жағдайлар, жүрек-қан тамырларының аурулары, жүйке 
жүйесі, қан аурулары, эндокриндік аурулар шығарылады.

Офтальмология
Өтініш берушілерде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін 

көздің көру қабілетінің нашарлауы, туа біткен жəне жүре пайда болған асқынған немесе со-
зылмалы аурулар, сондай-ақ жарақаттан кейін немесе көзге ота жасату əсерінен асқынулар 
болмауға тиіс.

Өтініш берушінің көру қабілеті жақсы, көз қысымы дұрыс, бинокулярлық фцнкциясы жақсы, 
түстерді дұрыс айыра білуі қажет.

Көз жітілігін тексеру қашықтықта кешілігін түзетусіз жəне түзетумен жүргізіледі; көз жітілігінің 
дəл анық көру қабылеті көрсетіледі.

Өтініш беруші өткізілген кемшіліктерді түзетулерге сəйкес 30-50 см қашықтықта N5 кестені 
(немесе баламалы кестені) оқуы қажет.

Түзетілмеген көру қабілетінің жітілігіне ешқандай шек қойылмайды.
Өтініш берушілерге запастағы қолжетімді кемшіліктерді түзету көзілдірігі беріледі, онда 

қолайлы көріну функцисын қамтамасыз ететін жəне авиациялық мақсаттар үшін қолайлы болуы 
шарт; түйіскен линзаларды пайдалану кезінде үлкен қашықтықты көру қамтамасыз етілуі қажет; 
монофокальді, ыңғайлы болуы қажет. Осындай жағдайда VDL, VML, VNL, CCL шектеулері 
қойылады. Көзілдіріктің (линзаның) болуы жəне сапасы дəрігерлік қарау кезінде бақыланады. 

Рефракция – өтініш беруші +6.0Д аспайтын гиперметропиямен; -8.0Д аспайтын миопиямен; 
5.0Д аспайтын астигматизммен; 3.0Д аспайтын анизометропиямен оңтайлы түзетуге жеткен 
жағдайда жарамды болып табылады. 2.0-ден 3.0Д дейінгі, 3.0Д жоғары анизометропия кезінде 
жанаспалы линзаларды тағу қажет - шектеу CCL.

Түсті айырудың бұзылу диагнозы VСL шектеуімен бұзылу типі, түрі, нысаны жəне деңгейі 
көрсетіліп енгізіледі. Медициналық зерттеу нəтижелері пайдаланылатын аспаптың жəне/неме-
се əдістің нұсқаулығында көрсетілген тиісті нормалар бойынша арнайы бланкіде бағаланады. 

Көру органының функцияларын өзгерпейтін жалған қанат тəріздес жарғақша, пингвекула, 
шағын халазион, конъюнктивтегі бірлі-жарым беткі жақ фолликулалары, жай блефариттер, 
бұлдыр конъюнктивиттер, қабақтың берішті өзгерістері жұмыс үшін қарсы көрсетілім болып 
табылмайды.

Қабыну-бүліну сипатындағы көз алмасы аурулары, көз тамырларының ауыр аурула-
ры, операция жасалатын, көз қызметі бұзылатын көз жарақаттары жұмысқа жəне оқуға 
жарамсыздығын анықтайды.

Көз бұршағы орнына даражемірлі интраокулярлы линза қондырып, катарактаның экс-
тракциясы (екіжақты артифакияны қоса) бойынша операция жасатқан авиациялық персонал 
тұлғаларын жұмысықа жіберу көру қызметтерінің сақталуын ескере отырып, операциядан 
кейін 2 ай өткен соң жүргізіледі. 

Көру органдарында лазерлі операциялар жасалғаннан кейін жұмысқа жіберу туралы 
мəселе көру қызметтерінің сақталу дəрежесін ескере отырып, операциядан кейін кемінде 1 
ай өткен соң шешіледі. 

Жоғары көзішілік қысым анықталған жағдайда, өтініш беруші диагнозды нақтылау (қатерсіз 
офтальмогипертензия, ашық бұрышты немесе жабық бұрышты, алғашқы немесе қайталама 
су қараңғылық жəне т.б.) жəне сəйкес келетін емді тағайындау үшін (сақтау немесе жедел) 
үшін глаукоматолог кеңесіне жүгінуге жатқызылады

Алғашқы кезеңдегі ашық бұрышты су қараңғылықпен жұмысқа жіберу тұрақты жергілікті 
гипотензиялық териапия кезінде көзішілік қысымды қалпына келтіру сəтінен бастап 
алты аптадан кейін болады. Су қараңғылық бар өтініш берушілер көзішілік қысым мен 
көздің көруін өлшеу арқылы, көру шегін зерттеумен, көру нервісі дискілерін бағалау жəне 
қабылданылатын препараттардың жанама зиянын бағалау жолымен кеңейтілген жүйелі түрдегі 
офтальмологиялық тексеруге жатқызылады. 

Көздің қозғалғыш аппаратының олқылықтарын синоптофорда ашық немесе жасырын 
қылилық (гетерофория) болуын зерттеу əр медициналық куəландыру кезінде жүргізіледі. 
Көз қабағының салымен көздің қозғалтқыш аппаратының бұзылуы; салдық жəне қосарланған 
қилылық патологияны жойғанша емдеу үшін көрсетілім болып табылады. 

Оториноларингология
Өтініш берушінің сəйкес келетін куəліктің кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауына кедергі 

келтіретін есту, иіс сезу, мұрын немесе тамақ қуыстарының, соның ішінде ауыз қуысының, 
тіс мен көмейдің фнукцияларының бұзылуы немесе туа біткен, жүре бара пайда болған, же-
дел немесе созылмалы аурулары, сондай-ақ зақым алудан жəне отадан кейінгі асқынулары 
болмауға тиіс.

Куəлік бойынша өкілеттілігін қауіпсіз жүзеге асыру үшін есту деңгейі қанағаттанарлық 
болуы тиіс. 

Сыбырлап сөйлеген жуан жəне жіңішкелік сөз тобын 6 метрден кем емес қашықтықта 
қабылдау жəне аудиометрия қорытындысы бойынша құлақтың естігіштігі бағаланады.

Аудиометрия шуды -20 до +100 дБ ауқымында125-тен 8000 Гц жиілікегі қарқындылықта 
қабылдауды белгілейді. Үндік аудиометрия өткізу кезінде өтініш беруші əр құлақпен бөлекестуді 
500, 1000 немесе 2000 Гц жиілікте 35 дБ-дан аса немесе 3000 Гц жиілікте 50 дБ-дан аса 
сақтауы тиіс. 

Есту функциясын анықтау кезінде, сөз топтарының жуан немесе жіңішке болып 
жатқызылғандығына қарамастан естудің ең шамалы көрсеткіштері қабылданады.

Жоғарыда көрсетілген нормалардан асатын есту қабілетін жоғалтқан жұмыс істейтін 
медициналық сертификат иелері сөзге жəне OAL шектей отырып радиомаяктардың сигнал-
дарына таңылатын типтегі тиісті біліктілік белгілеріне əуе кемесінің кабинасындағы қалыпты 
шуды шығаратын жəне еліктеме жасайтын шу аясында қалыпты естіу қабілетіне ие болса 
олар жарамды болып табылады. Балама ретінде оның қолданыстағы куəліктері мен біліктілік 
белгілеріне сəйкес, сол типті əуе кемелеріне қатысты қолданыстағы куəліктері мен OAL шектей 
отырып, практикалық тексеру жүргізіледі.

Арнайы жабдықты, соның ішінде кислородтық-тыныс алу аппараттарын кию мүмкіндігінің 
қанағаттанарлық дəрежесі бойынша операциялық емдеуден кейін жұмысқа жəне оқуға 
жарамдылығы туралы мəселе құлақты радикалдық операциядан кейін операция соңы қуысының 
толық жəне тұрақты эпидермизациясы мен есту қызметін сақталуы (тимпанопластика, стапе-
допластика) кезінде жұмысқа жарамдылық мəселесі шешіледі.

Есту аппаратын пайдаланып, есту қабілеті бойынша талаптарға сəйкес келген жағдайда, 
мұндай аппарат есту қабілетін, жақсы төзімділікті қамтамасыз етуі жəне авиацияда қолдануға 
қолайлы болуға тиіс.

ЛОР-мүшелері функцияларын, тыныс алу жəне сөйлеу функцияларын бұзатын жəне 
арнайы жабдықты пайдалануға қиындық туғызатын бұзылулардан, аурулардан жəне опера-
ция жасаулардан кейін мұрын қуысының жəне оның қосалқы қуыстарының, ауыз қуысының, 
жұтқыншақтың, көмей, түтіктердің немесе құлақтың тұрақты өзгерулері, кекештену, тіл мүкістігі 
немесе сөйлеу байланысын жүргізуге кедергі келтіретін басқа да сөйлеу ақаулары жұмысқа 
жарамсыздықты айқындайды. 

Анық, сөзі түсінікті, бірақ кейбір дыбыстардың дұрыс берілмеуі жұмысқа кедергі емес.
Дерматология
Өтініш берушілерде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындауға кедергі 

келтіретін қандай да бір дерматологиялық аурулары болмауға тиіс. 
Онкология
Өтініш берушіде тиісті куəлік бойынша кəсіби міндеттерін орындауға кедергі келтіретін 

қандай да бір бастапқы немесе екінші реттік қатерлі аурулар болмауға тиіс. 
Қатерлі ісік анықталған жағдайда өтініш берушілер жарамсыз болып танылады. Қатерлі 

ауруды емдеген соң өтініш берушілер жарамдылыққа тексеруді жүзеге асырар алдында оңды 
онкологиялық зерттеуден өтуі тиіс. 

Мидағы қатерлі ісік клиникалық диагнозы бар өтініш берушілер медициналық сертификатты 
жаңарту құқығынсыз жарамсыз ретінде қарастырылады. 

Мида метастаздар, ісу үдерісінің қайталануы, жалпылануы болмаған жағдайда қатерлі ісік 
болғанда организм функциясын толық жəне тұрақты өтелген жағдайда емдеу аяқталған соң 
алты айдан ерте емес мерзімде жұмысқа жіберу мəселесі қарастырылады (шұғыл, химиятера-
пия, сəулемен емдеу, құрамдастырылған). Жұмысқа жіберу TML шектеуімен жүзеге асырылады.

Қатерсіз ісік анықталған жағдайда жоспарлы тəртіпте емдеу ұысынысымен тиісті куəліктің 
кəсіби міндеттерін қауіпсіз орындау мүмкіндігі қарастырылады. 

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясындағы медициналық
куəландыру жəне қарап-тексеру қағидаларына 8-қосымша

Медициналық куəландырудағы медициналық тексеру көлемі

1. Терапевтік тексерулер: 
ауыз қуысы, есінеу, тері қабаты, көрінетін сілекей, лимфалық түйін жəне қалқанша без, 

жалпы жас шамасына сəйкес;
тыныс алу органдары, қан айналым, ас қорыту жəне зəр шығару органдары.
2. Хирургиялық тексерулер: 
антропометрия (бойы, дене салмағы, кеуде айналасы, спирометриясы, қолдың динамоме-

триясы); жалпы тексеру (дене бітімі, бұлшық еттің өсуі жəне тері асты майлары, мүсіні, жүрісі);
тері жағдайы, лимфа түйіні, қалқанша безі, сүт безі, аймақтық тамырлар, сүйектер, буын-

дар, құрсақ қуысы, сыртқы жыныс ағзалары, артқы тесіктің айналасы (көрсетілімдер бойынша 
жəне тексерілушінің келісімімен - саусақпен тік ішекті тексеру).

3. Оториноларингологиялық тексеру: 
сыртқы тексеру;
ішкі тексеру, алдыңғы жəне артқы риноскопия, отоскопия, фарингоскопия, ларингоскопия, 

мұрынның сезгіштігі мен тыныс алуын анықтау;
тістерінің, ауыз қуысының шырышты қабығының, қызыл иегінің жағдайы, тістем;
акуметрия (ауызша жəне ақырын сөйлеу);
статокинетикалық тұрақтылығын зерттеу (вестибулометрия) 3 минуттың ішінде Кориолистің 

үзіліссіз кумуляция жылдамдығы əдісімен (КҮсКЖ) немесе 2 минут аралығында Кориолистің 
үзіліспен кумуляция (бұдан əрі – КҮпКЖ) əдісімен: авиациялық персонал – медициналық 
сертификат алу үшін медициналық куəландыруда, пилоттар мен бортсеріктерге - міндетті 
медициналық куəландыру кезінде;

тоналдық аудиометрия медициналық сертификат алу үшін бастапқы медициналық 
куəландыруда; пилоттарға, авиадиспетчерлерге 40 жасқа дейін – 5 жылда 1 рет, 40 жасқа 
толған соң – 2 жылда 1 рет; есту қабілеті нашарлаған ауру анықталған жағдайда – 1 жылда 1 
рет; бортсеріктерге – 5 жылда 1 рет; медициналық айғақ бойынша жүргізіледі.

4. Офтольмологиялық зерттеу: 
көру қабілеті;
түс ажырату;
қараңғыға бейімділік;
бинокулярлық көру;
түнгі көру;
түйісудің жақын нүктелері;
анық көрудің жақын нүктесі;
көру ағзасының анатомиялық жағдайы;
рефракцияны субъективтік жəне объективтік əдіспен зерттеу (скиаскопия немесе реф-

рактометрия);
авиациялық персоналдың көзішілік қан қысымы 35 жастан бастап – 2 жылда 1 рет, 45 жасқа 

толған соң – 1 жылда 1 рет өлшенеді.
5. Неврологиялық зерттеу; 
сыртқы тексеру (тері тыртығы, сему, бұлшық еттің жыпылықтауы);
бас-ми нерві;
қозғалмалы, рефлекторлық, сезімтал аумақ, статика жəне үйлестіру;
вегативтік-нерв жүйесі (дермографизм, акроционаз, гипергидроз, тремор, 

ортоклиностатикалық бақылау);
психикалық-сезім аумағы.
6. Психологиялық тексеру:
пилот, авиадиспетчер мамандығы бойынша ААО түсуші үміткер тұлғаларға- медициналық 

сертификат алу үшін;
медициналық айғақ бойынша жүргізіледі.
7. Дерматовенерологтың қарауы авиациялық персоналға денсаулық сақтау саласын-

да уəкілетті органның нормативтік құжаттарына сəйкес жəне медициналық айғақ бойынша 
өткізіледі. 

8. Гинекологиялық тексеру 1 жылда 1 рет; медициналық айғақ бойынша жүргізіледі.
9. Зертханалық зерттеулер: 
1) қан құрамын клиникалық талдау (гемоглобин, эритроциттер саны, лейкоциттер форму-

ласы, эритроциттер тұнуының жылдамдығы) жылына 1 рет жəне медициналық айғақ бойынша; 
2) зəр құрамына клиникалық талдау - жылына 1 рет жəне медициналық айғақ бойынша; 
3) 40 жастан бастап пилоттарға қан құрамындағы холестеринге талдау жылына 1 рет жəне 

медициналық айғақ бойынша; 
4) аш қарында қан құрамындағы қантқа – медициналық сертификат алу үшін медициналық 

куəландыру кезінде, 40 жастан бастап – жылына 1 рет жəне медициналық айғақ бойынша; 
5) билирубинге жəне оның фракциясы, аспартатаминотрансфераз (бұдан əрі - АСТ), алани-

наминотрансфераз (бұдан əрі – АЛТ) ферменттеріне биохимиялық зерттеу АХЖ орындайтын 
пило ттарға жылына 1 рет жүргізіледі; 

6) қынаптың тазалық деңгейін анықтау үшін жағындыларды зерттеу авиациялық персоналға 
жылына 1 рет жүргізіледі; 

7) мерезге қан құрамын зерттеу (жедел-əдіс саусақтан қан алумен) авиациялық персоналға 
– жылына 1 рет жүргізіледі; 

8) ағзадағы есірткілік- жəне психикалық белсенді заттарды анықтау авиациялық персоналға 
психоневрологиялық жəне/немесе наркологиялық ұйымдарда жылына 1 рет жүргізіледі, 
олардың нəтижелерін өтініш беруші авиамедициналық сарапшыға ұсынады;

9) өзге де зертханалық зерттеулер басқа медициналық айғақтар бойынша жүргізіледі. 
10. Рентгенологиялық зерттеулер: 
1) кеуде клеткасы ағзаларының флюорографиясы (кадр үлкейтілген флюорография) 

авиациялық персоналға жылына бір рет жүргізіледі; 
2) мұрын қосалқылық қойнауына рентгенография (кадр үлкейтілген флюорография) – 

медициналық сертификат алу үшін медициналық куəландыру кезінде жəне медициналық 
айғақ бойынша жүргізіледі; 

3) басқа да рентгенологиялық зерттеулер (функционалдық бақылау арқылы екі кескінде 
омыртқаның рентгенографиясы, түрік ершігі əдісі, табан, əртүрлі орынның жəне т.б. 
компьютерлік жəне магниттік-резонанстық томографиясы) медициналық айғақ бойынша 
жүргізіледі. 

11. Ультрадыбыстық зерттеу: 
1) өт қабы мен бауырға - АХЖ орындайтындар пилоттарға жылына 1 рет жүргізіледі; 
2)құрсақ қуысы ағзаларына, бүйрекке, қалқанбезге, жатыр жəне қосалқыларға (əйелдерге), 

қуықалды безіне (ерлерге) – медициналық сертификат медициналық куəландыру кезінде, 
кеңейтілген куəландыру кезінде жəне медициналық айғақ бойынша жүргізіледі; 

3) жүрекке (эхокардиография)медициналық сертификат алу үшін медициналық куəландыру 
кезінде жəне медициналық айғақ бойынша жүргізіледі. 

12. Тыныштық күйдегі ЭКГ (Вильсон бойынша 12 таралым) жылына 1 рет жəне медициналық 
айғақ бойынша жүргізіледі. 

13. ЭКГ 20 рет отырып-тұрғызумен (Вильсон бойынша 12 таралым) – медициналық серти-
фикат алу үшін медициналық куəландыру кезінде жəне медициналық айғақ бойынша жүргізіледі:

14. Велоэргометриялық зерттеу немесе тредмил-тест – 1-класты медициналық серти-
фикат алу немесе ұзарту үшін 40 жастан бастап жылына 1 рет; басқа өтініш берушілерге – 
медициналық айғақтар бойынша жүргізіледі;

15. Реоэнцефалография (бұдан əрі – РЭГ) 1-класты медициналық сертификат алу не-
месе ұзарту үшін 45 жастан бастап жылына 1 рет; басқа өтініш берушілерге – медициналық 
айғақтар бойынша жүргізіледі. 

16. ЭЭГ – медициналық сертификат алу үшін медициналық куəландыру кезінде жəне 
медициналық айғақ бойынша жүргізіледі. 

17. Кольпоскопия əйелдерге – медициналық сертификат алу үшін медициналық куəландыру 
кезінде жəне медициналық айғақ бойынша жүргізіледі. 

18. Фиброгастродуоденоскопия медициналық айғақ бойынша жүргізіледі; 
19. Дəрігерлік-ұшу сараптамасы мақсатында кеңейтілген тексеруден өткен тұлғаларға 

мыналар қосымша тағайындалады: 
1) зертханалық биохимиялық зерттеу (жалпы белок, С-реактивтік белок, креатинин, 

альфа-амилаза, билирубин, АЛТ, АСТ, жалпы холестерин, тығыздығы жоғары холестерин, 
триглицеридтер, қант);

2) ішкі ағзаларға (қалқанбез, бауыр, өт жолы, ұйқыбез, талақ, бүйректер, қуықалды 
бездеріне, жатыр жəне қосалқыларға) ультрадыбыстық зерттеу:

3) спирография; 
4) тоналдық аудиометрия.
20. Өзге де зерттеулер қатаң медициналық айғақтар болған жағдайда тексеру жəне/немесе 

консультация беру негіздемесін жазу арқылы жүргізіледі.
21. Осы медициналық куəландырудағы медициналық тексеру көлемі осы Қағидалардың 

9-тармағының 6) тармақшасына жататын тұлғаларға тек қана медициналық сертификат алу 
жəне оның мерзімін ұзарту үшін медициналық куəландыруда өткізіледі.

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясындағы медициналық 
куəландыру жəне қарап-тексеру қағидаларына 9-қосымша

Нысан

НЕВРОЛОГИЯЛЫҚ ТЕКСЕРУДІҢ ТУРАЛЫ ЕСЕП
ҚҰПИЯ МЕДИЦИНАЛЫҚ МƏЛІМЕТТЕР 

Неврологиялық тексерудің мəліметтері*:
1. Шағымдар (бас ауруы, бас айналуы, ашушаңдық тершеңдік, талмалар, сіңірі тартылу, 

ұйқының бұзылуы жəне т.б. - астын сызу, сипаттау), күні жəне қолы _____________________ 
2. Тұқымқуалаушылық __________________________________________________________ 
3. Неврологиялық анамнез: _____________________________________________________ 
Бала кезіндегі невроздық құбылыстар, сіңір тартылу ________________________________ 
Жарақаттар мен психологиялық жарақаттар ________________________________________ 
Бұрыңғы жүйке жүйесінің аурулары ______________________________________________ 
4. Вазомоторлық бұзылулар _____________________________________________________ 
5. Дермографизм (қызыл, ақ, өзгермелі, ісінген), тұрақты 
6. Ашнердің симптомы _________________________________________________________ 
7. Тершеңдік __________________________________________________________________ 
8. Пиломоторлы рефлекс ______________________________________________________ 
9. Қабақ треморы саусақ треморы _______________________________________________ 
10. Қол-аяқ құрғақ, дымқыл, цианотикалық ________________________________________ 
11. Қарашық _________________________________________________________________ 
12. Бассүйек-ми нервтері ______________________________________ __________________ 
13. Хвостектің симптомы _______________________________________________________ 
14. Қозғалтқыш саласы _______________________________________________________ 
15. Бұлшықеттің қозғыштығы __________________________________________________ 
16. Рефлекторлы сала: _______________________________________________________
қолдар - оң ______________, сол _______________________________________________ 
тізелік рефлекстер - оң ______________, сол _____________________________________ 
ахиллов рефлексі - оң ______________, сол _______________________________________ 
патологиялық рефлекстер _____________________________________________________ 
17. Ромберг кейіпі - қарапайым __________, күрделінген ____________________________ 
18. Координация _____________ 19. Тері рефлекстер _______________________________ 
20. Перифериялық нервтер ______________________________________ ________________ 
21. Сезімтал сала _____________________________________________________________ 
22. Тексеру нəтижелерін талдау _________________________________________________
23. Басқа тексерулер __________________________________________________________
 24. Психологиялық тексеру _____________________________________________________
25. Диагноз ___________________________________________________________________
26. Невропатологтың қорытындысы*______________________________________________

27. Қорытынды шығарылған күні _______________________________________________ 
28. Консультант-дəрігердің қолы, тегі, жеке мөрі ____________________________________

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясындағы 
медициналық куəландыру жəне қарап-тексеру қағидаларына 10-қосымша

Нысан

ХИРУРГИЯЛЫҚ ТЕКСЕРУДІҢ ЕСЕБІ
ҚҰПИЯ МЕДИЦИНАЛЫҚ МƏЛІМЕТТЕР

Физикалық жəне хирургиялық тексерудің мəліметтері*: 
1. Шағымдар, күні жəне қолы ___________________________________________________ 
2. Салмағы ______ 3. Бойы __________ 4. Аяқтың ұзындығы__________________________ 
5. Кеуде қуысының шеңбері: тын қалпында___, дем алу____, дем шығару________________ 
6. Тері жəне тері шелмайы _____________________________________ __________________ 
7. Бұлшықет жүйесінің дамуы ___________________________________________________
8. Сүйек жүйесінің, бұлшықеттің ақаулары, веналардың варикоз кеңеюі, жарықтың болуы, 

мүсінділік, жүріс жəне т.б. _________________ ________________________________________ 
9. Сыртқы жыныстық органдардың жағдайы _______________________ _________________ 
10. Лимфатүйіні _____________________________________________________________ 
11. Қалқанбез _______________________________________________________________ 
12. Ішперде қуысы органдары ___________________________________________________ 
13. Тікішекті саусақпен зерттеу ___________________________________________________ 
14. Тексеру нəтижелерін талдау (рентгенография, спирометрия жəне т.б.) ________________ 
15. Басқа тексерулер, соның ішінде акушер-гинекологтың жəне дерматовенерологтың 

тексерулері _____________________________________________________________________ 
16. Диагноз ___________________________________________________ ________________ 
18. Хирургтың қорытындысы _____________________________________ _______________ 
19. Қорытынды шығарылған күні _________________________________________________ 
20. Консультант-дəрігердің қолы, тегі, жеке мөрі ____________ ______________________

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясындағы медициналық 
куəландыру жəне қарап-тексеру қағидаларына 11-қосымша

Нысан

ОФТАЛЬМОЛОГИЯЛЫҚ ТЕКСЕРУ ТУРАЛЫ ЕСЕП
ҚҰПИЯ МЕДИЦИНАЛЫҚ МƏЛІМЕТТЕР

Бұл бетті толық жəне баспалық əріптермен толтырыңыз. Толығырақ нұсқаулықтар бетінде 
көрсетілген. Өтінім беруші туралы ақпарат.

1. Өтінім берілген 
ел: ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ

(2) Медициналық қорытынды класы  1    2    3
Өзге ____________________________

(3) Тегі: (4) Бұрынғы тегі: (12) Өтініш Алғашқы  
Жаңарту/қайта куəландыру 

(5) Аты, Əкесінің аты: (6) Туылған 
күні:

(7)Жынысы
Е 
Ə 

(13) Тіркеу нөмірі:

(8) Туылған жері, елі: (9) Азаматтығы: (14) Сұратылатын типі:
(301) Медициналық мəліметтерді беруге келісім: Осы арқылы осы есепте жəне оның кез 
келген қосымшасында көрсетілген барлық деректерді аталған құжаттардың немесе басқа 
да кез келген деректер медициналық баға беру үшін толтырылатынын жəне маған немесе 
менің емдеуші дəрігеріме мемлекеттік заңнамаға сəйкес қолжетімді бола тұра Уəкілетті 
органның меншігінде қалатынын назарға ала оытып Авиамедицина сарапшысына, 
Уəкілетті органға, қажет болған жағдайда басқа елдің Авиамедициналық бөліміне беруге 
рұқсат беремін. Кез келген жағдайда медициналық мəліметтің құпиялылығы сақталады.
Күні______ Өтініш берушінің қолы: ___________ Сарапшының (куəгердің) қолы _________

(302) Тексеру санаты 
Бастапқы
Кеңейтілген/
Жаңарту/қайта куəландыру 
Арнайы бағыт 

(303) Офтальмологиялық көрсеткіш:

Клиникалық тексеру Көз жітілігі 
Əр көзді белгілеңіз Қалыпты Ауытқу (314) Үлкен қашықтықты 

көруі 5м/6м
Көзіл-
дірік

Конт.
лин-
зы

(304) Көз сыртқы 
тексеру

Оң көз Тузетумен

(305) Көз сыртқы түрі 
(жарық шам)

Сол көз Тузетумен

Екі көз Тузетумен

(306) Көз алмасының 
жағдайы

(315) Орташа қашықтықты көруі – 1 м

(307) Көру өрісі Оң көз Тузетумен
(308) Көз қарашығының 
рефлекстері

Сол көз Тузетумен

(309) Көздің түбі Екі көз Тузетумен
(310) 
Конвергенция

см (316) Жақын қашықтықты көруі 30-50 см 

(311) Аккомодация Д Оң көз Түзетумен
(312) Көз бұлшық етінің балансы 
(призмалық Д)

Сол көз Тузетумен

Үлкен қашықтықта 
5-6 м

30-50 см 
қашықтықта

Екі көз Тузетум ен

Орто Орто (317) Рефракция 
Ішкі Ішкі Сфер Цилинд Ось Жа-

қын

Сыртқы Сыртқы Оң көз
Гипер Гипер Сол көз
Цикло Цикло Нақты рефракция

Тропия Иə Жоқ 
Фория Иə Жоқ (318) Көзілдірік (319) Жанаспалы 

линза
Фузиондық резервке тест жүргізілген жоқ Иə Жоқ Тип: Иə Жоқ Тип:
(313) Түсті қабылдауы
Псевдоизохроматикалық кесте Рабкина 
Тип:

(320) Көз ішінің қысымы

Кестелер саны: Қателер саны: Оң көз (с.б. мм) Сол глаз (с.б. мм)
Түсті жоғары қабылдауы байқалды Əдіс
Түс ҚАУІПТІ Түс ҚАУІПСІЗ
(321) Офтальмологиялық ескертулер мен ұсынымдар:

(322) Сарапшының өтініші:

Осы арқылы мен жəне менің АМЕ тобым тегі мен аты осы медициналық тексеру туралы 
есепте көрсетілген жеке тексеру жүргізгенімізді жəне барлық қосымшаларымен бірге бұл 
есепте толық жəне дəл есептің нəтижесі көрсетілгендігін растаймын 
(323) Орны жəне күні: ТАƏ жəне ЛОР жөніндегі 

сарапшының мекенжайы: (баспа 
əріптермен)
Телефон:
Телефакс:

Сарапшы немесе 
дəрігер-кеңесшінің мөрі:Сарапшының немесе 

дəрігер-кеңесшінің қолы:

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясындағы медициналық 
куəландыру жəне қарап-тексеру қағидаларына 12-қосымша

Нысан

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯЛЫҚ ТЕКСЕРУ ЕСЕБІ
ҚҰПИЯ МЕДИЦИНАЛЫҚ МƏЛІМЕТТЕР

Осы парақты баспа əріптермен толық толтырыңыз. Түсіндірме нұсқаулықтары бар 
парақтарда келтірілген.

Өтініш берушілердің деректері

(1) Өтініш берілетін ел:
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

(2) Қойылған медициналық қорытындының класы 
 1-ші 2-ші 3-ші Басқа_______________________

(3) Тегі (4) Алдыңғы тегі(жəне): (12) Бастапқы өтініш
Жаңарту/қайта куəландыру

(5) Аты жəне əкесінің аты (6) Туған күні: (7)жыны-
сы Ер 
Əйел

13) Тіркеу нөмірі:

(401) Медициналық мəліметтерді беруге келісім. Осы арқылы осы есепте жəне оның кез 
келген қосымшасында көрсетілген барлық деректерді аталған құжаттардың немесе басқа 
да кез келген деректер медициналық баға беру үшін толтырылатынын жəне маған немесе 
менің емдеуші дəрігеріме мемлекеттік заңнамаға сəйкес қолжетімді бола тұра Уəкілетті 
органның меншігінде қалатынын назарға ала оытып Авиамедицина сарапшысына, 
Уəкілетті органға, қажет болған жағдайда басқа елдің Авиамедициналық бөліміне беруге 
рұқсат беремін. Кез келген жағдайда медициналық мəліметтің құпиялылығы сақталады.
Күні______ Өтініш берушінің қолы: ___________ Медициналық сарапшының (куəгердің) 
қолы _________

(402) Тексеру санаты
Бастапқы
Кеңейтілген
Жаңарту/қайта куəландыру
Арнайы жолдама

(403) Оториноларингологиялық көрсеткіш:

Клиникалық тексеру

Əрбір элементті тексеру Норма ауытқу
(404) Бас, бет, мойын, бас терісі
(405) Ауыз қуысы, тістері
(406) Жұтқыншақ
(407) Мұрын қуысы жəне мұрын жұтқыншағы (алдыңғы риноскопияны 
қоса)
(408) Вестибулярлық жүйе, Ромберг тестін қоса
(409) Сөйлеу
(410) Синустар
(411) Сыртқы есту айналшықтары, дабыл жарғағы
(412)Пневматикалық отоскопия
(413) Импеданснаятимпанометрия, Вальсальва тəжірибесін қоса (тек 
бастапқы қарау)

 (419) Үндестік  аудиометриясы
дБ СП (есту шегі)

ГЦ Оң құлақ Сол құлақ
250
500

1000
2000
3000
4000
6000
8000

Қосымша тестілеу (егер көрсетілсе) Орындалған 
жоқ

Норма Ауытқу

(414) Сөздік аудиометрия
(415) Артқы риноскопия
(416) ЭКГ; кенеттен жəне колориялық байқау
(417)Дифференцияланған калориялық байқау немесе 
айналуға вестибулярлық тест 
(418) Тік емес немесе  талшықты ларингоскопия
 (421) Оториноларингологтың ескертпелері мен ұсыныстары

(420) Аудиограмма 
Ауа: О – Оң,  Х – Сол-
Сүйек:  көк – Оң, қызыл – Сол

ДБ/СП

 -10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Гц 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000

(422) Сарапшының өтініші:

Осы арқылы мен жəне менің АМС тобым тегі мен аты осы медициналық тексеру туралы 
есепте көрсетілген жеке тексеру жүргізгенімізді жəне барлық қосымшаларымен бірге бұл 
есепте толық жəне дəл есептің нəтижесі көрсетілгендігін растаймын 
(423) Орны жəне күні: ТАƏ жəне ЛОР жөніндегі 

сарапшының мекенжайы: (баспа 
əріптермен)
Телефон:
Телефакс:

Сарапшы немесе ЛОР 
дəрігер-кеңесшінің мөрі:Сарапшы немесе дəрігер-

кеңесшінің қолы:

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясындағы медициналық 
куəландыру жəне қарап-тексеру қағидаларына 13-қосымша

нысан
САРАПШЫНЫҢ ЕСЕБІ 

Медициналық тексеру туралы есеп

ҚҰПИЯ МЕДИЦИНАЛЫҚ МƏЛІМЕТТЕР
ТАƏ, туған күні ____________________________________________________-
Осы парақты баспа əріптермен толық толтырыңыз. Түсіндерме нұсқаулықтары бар 

парақтарда келтірілген.

 (201) Тексеру санаты Тексеру санаты 
Бастиапқы Кеңейтілген/Жаңартылған/ Қайта 
куəландыруАрнайы жолдама

(2
02
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ғы

 кг
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04
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ің
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05
) Ш

аш
ын

ың
 тү

сі (206) 
Артериалдық 
қысым 
(ммрт.ст.)

(207) Дамыл 
кезіндегі 
соғысы 

Си
ст

ол
о-

ги
ял

ық

Ди
ас

то
ло

-
ги

ял
ық

Ж
иі

лі
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(м
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Ы
рғ

ақ

Клиникалық тексеру: Əрқайсысында белгілеу Норма немесе Ауытқу

но
рм

а
ау

ыт
қу

но
рм

а
ау

ыт
қу

 

 (208) Бас, бас, мойын, бастың шаш басқан 
бөлігі

(218) Құрсақ қуысы, жарық, бауыр

(209) Ауызы, тамақ, тістері (219) Айналшық, тік ішек
(210) Мұрын, қолтық (220) Несеп жыныс жүйесі
(211) Құлақтар, ортаңғы құлақ, дабыл 
жарғағының қозғалғыштығы 

(221) Эндокриндік жүйе

(212) Көз – көз шарасы жəне көздің 
өсінділері 

(222) Үстіңгі жəне төменгі қол-
аяқтар 

(213) Көз - қарашықтар жəне көз түбі (223) Жұлын жəне қимыл-тірек 
(214) Көз – көз қозғалғыштығы: нистагм (224) Неврология- рефлекстер 

жəне т.б.
(215) Өкпе, көкірек қуысы, сүт бездері (225) Психиатрия
(216) Жүрек (226) Тері, белгілерді жəне лим-

фа түйіндері 
(217) Тамыр жүйесі (227) Жалпы терапиялық тексеру 
(228) Ескерпе: Нормадан ауытқуды сипаттаңыз. Əрбір пікірден бұрын тиісті нөмірді 
көрсетіңіз 

Көздің 
жітілігі
(229) 
Көру

қашықтық.
5м/6м

Көзіл-
дірік

Жанас-
палы 
линза

Өкпе функциясы (237) 
Гемоглобин

Оң көз Түзет. Дем шығару барынша 
жылдамдығы

Норма Ауытқу

г/децилитр

Норма 11Сол көз Түзет.

Екі көз Түзет.

(230) Орташа көру қашықтығы, Түзетілмеген. Түзетілген. Ілеспе есептер

N14 
қашықтықта.100

Ия Жоқ Ия Жоқ (238) Электрокардиограмма

Оң көз (239) Аудиограмма
Сол көз (240) Офтальмология
Екі көз (241) Отоларингология (құлақ,
(231)Зрение на малое расстоян. Нескорр. (242)Көкірек қуысының рентгено-

графиясы
N5 на 
расст.30-50

Ия Жоқ Ия Жоқ (243) Қан липидтері

(244) Өкпе функциялары
(245) Электроэнцефалограмма
Басқа

(232) Көзілдірік (233) Жанаспа линзалары (246) Түстерді қабылдау

Ия Жоқ Түрі: Ия Жоқ Түрі: Псевдоизохроматикалық кестелер Түрі:
Кестелердің саны: Қателердің саны:Рефракция Сала Цилин Осі Жалпы

Оң көз (247) Авиациялық медициналық 
сарапшының ұсыныстары Сол көз

(234) Есту (жүргізілмеген 
болса 241)

Оң құлақ Сол 
құлақ

Класқа сəйкес келу

Қашықтықта дауыстың 
сөйлеу қаттылығын тек-
серу 2 

Ия

Ия

Жоқ

Жоқ
Аудиометрия Берілген медициналық қорытындының 

классы 

ГЦ 500 1000 2000 3000 Класқа сəйкес келмеу
Оң 
Сол 
(235) Несеп талдау Норма Ауытқу Бұдан əрі бағалу үшін жіберілді. Ия болса, 

онда кімге?Глюкоза Протеин Қан Басқа
(248) Пікірлер, шектеулер:
(249) Медициналық сарапшының өтініші:
Осы арқылы мен жəне менің АМЕ тобым тегі мен аты осы медициналық тексеру туралы 
есепте көрсетілген жеке тексеру жүргізгенімізді жəне барлық қосымшаларымен бірге бұл 
есепте толық жəне дəл есептің нəтижесі көрсетілгендігін растаймын 
(250) Орны жəне күні: Сарапшының тегі, аты жəне əкесінің аты: 

(Баспа əріптермен)
Телефон:
Факс:

Сарапшы 
мөрі:Сарапшының қолы:

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясындағы медициналық 
куəландыру жəне қарап-тексеру қағидаларына 14-қосымша

Шектеу кодтары
Кодтар/Коды/Cods:
МСШ/OMC/TML - медициналық қорытындыны қолданылу мерзімінің шектелуі/ огра-

ничение срока действия медицинского заключения; restriction of the period of validity of the 
medical certifi cate;

ҚҚТ/КДР/VDL - алыстан көргіштік пен аралық жəне жақыннан көргіштік секілді көру қабілеті 
мəселелеріндегі түзету/коррекция нарушения зрения для дальнего расстояния /Correction 
for defective distant;

АОЖКТ/КБСДР/VML - алыс, орта жəне жақын қашықтықтағы көру қабілетінің мəселелерін 
түзету/коррекция нарушения зрения для дальнего, среднего и близкого расстояния/correction 
for defective distant, intermediate and near vision

ЖКТ/КБР/VNL - жақыннан көргіштіктегі түзету/коррекция нарушения зрения для близкого 
расстояния /Correction for defective near vision;

ӨАКТ/КДП/VXL - өндіріс жағдайына сай алыстан көргіштік мəселелерін түзету (3-ші класқа, 
ƏҚБ диспетчерлеріне ғана)/коррекция нарушения зрения для дали, в зависимости от произ-
водственных условий (только для 3 класса, диспетчеров УВД)/ Correction for defective distant 
vision depending on the working environment (for 3 class only, ATCOs);

КЛТ/КИК/CCL - контакттық линзаларды қолдану жолымен ғана түзету/коррекция зрения с 
использованием только контактных линз/Correction by means of contact lenses only;

КҰ/ДП/VCL - күндізгі уақытта ғана жарамды (күндізгі ұшулар)/действителен для полетов 
только в дневное время (дневные полеты)/ valid by day only;

ЕБЖ/ВКП/OML - екінші пилот немесе білікті екінші пилотқа ғана жарамды (1-ші класқа ғана)/
действителен только как второй пилот или сквалифицированным вторым пилотом (только для 
1-го класса)/Valid only as or with qualifi ed co-pilot (class 1 only);

ЕҰЖ/ДВП/OCL - екінші пилотқа ғана жарамды (1-ші класқа ғана)/годен только как второй 
пилот (только для 1-го класса)/Valid only as со pilot (class 1 only);

ЖЖ/ЖБП/OPL - жолаушыларсыз ғана жарамды (Аса жеңіл авиацияның 2-ші класына ғана)/
действителен только без пассажиров (только для 2-го класса и пилота сверхлегкой авиации)/
Valid only without passengers (class 2& LAPL only);

ҚЕБ/БДУ/OSL - қауіпсіздікті қамтамасыз ететін пилоттың болуы немесе екеулік басқаруы 
бар əуе кемесіне ғана жарамды/действителен только с безопасным пилотом и для воздуш-
ного судна с двойным управлением/Valid only with safety pilot and in aircraft with dual controls;

ДƏК/ДВС/OAL - демонстрацияланған əуе кемесінің түріне ғана жарамды/годен для демон-
стрированного типа воздушного судна / restricted to demonstrated aircraft type; 

БҚБ/УРУ/AHL - бекітілген қолмен басқару үшін ғана жарамды/ действителен только с ут-
вержденным ручным управлением/valid only with approved hand controls.

Шектеулер түсіндірмесі:
TML медициналық сертификатты қолдану мерзіміне шектеу
Медициналық қорытынды мерзімі онда көрсетілген мерзіммен шектеледі. Оның мерзімі 

медициналық куəландыруды өткен күннен басталады. Алдыңғы медициналық қорытындыдан 
қалған мерзім енді жарамсыз. Медициналық қорытындының иесі осында көрсетілген мерзімде 
келесі медициналық куəландыруды өтеді жəне барлық ұсынымдарды орындайды.

VDL түзету линзаларын тағу жəне қосалқы көзілдіріктің болуы
Алыстан көргіштік көру қабілеті мəселелеріндегі түзету: куəлік иесі куəліктің құқытары мен 

міндеттерін жүзеге асыру кезінде алыстан көргіштікті түзететін, сарапшы қолдануға келісім бер-
ген жəне медициналық куəландыру деректерімен расталған көзілдірік немесе жанаспа линза 
киеді. Жанаспа линзаны қолдануға сарапшы рұқсат етуге тиіс. Жанаспа линзалар сарапшы 
жазып берген запаста көзілдірік болғанда ғана қолданылады.

VML көп фокальді көзілдіріктерді тағу жəне қосалқы көзілдіріктің болуы
Алыс, орта жəне жақын қашықтықтағы көру қабілетінің мəселелерін түзету: куəлік иесі 

сарапшы қолдануға келісім берген жəне медициналық куəландыру деректерімен расталған 
алыстан, орташа жəне жақыннан көргіштікті түзететін көзілдірік немесе жанаспалы линза 
киеді. Көру қабілетін тек жақын қашықтыққа түзетуші тұтас оправалы көзілдірік пен жанаспа-
лы линза қолданылмайды.

VNL өзімен бірге көруді түзейтін көзілдіріктің болуы жəне қосалқы көзілдіріктің болуы
Жақыннан көргіштіктегі түзету: куəлік иесінің куəліктің міндеттері мен құқықтарын жүзеге асы-

ру кезінде алыстан көргіштікті түзететін, сарапшы қолдануға келісім берген жəне медициналық 
куəландыру деректерімен расталған жақын қашықтық үшін көргіштікті түзейтін жақын жерде 
запаста көзілдірігі болады. Көру қабілетін тек жақын қашықтыққа түзетуші тұтас оправалы 
көзілдірік пен жанаспалы линза қолданылмайды.

VXL өндірістік жағдайларға қарай алысты көрудің бұзылуын түзету
Алыстан көргіштікті түзететін жанаспалы линзалар ƏҚБ диспетчерінің жұмыс істеу аймағы 

(көру ұзақтығы) 100 см-ден аспаса қолданылмайды.
Көру қабілетінің алыстан көргіштікті түзетусіз стандартқа сəйкес келмейтін, бірақ көру 

қабілеті орта жəне жақын қашықтықта түзетусіз жұмыс істейтін стандарттарға сəйкес келетін 
өтініш берушілер егер олардың жұмыс аймағы орта жəне жақын қашықтықта болса (100 см-
ге дейін) түзетуші линзаларсыз жұмыс істейді. Шектеу тек ƏҚБ диспетчерінің 3 класына ғана 
қолданылады.

CCL Жанаспалы линзаларды ғана пайдаланып, көру қабілетін түзету
Сарапшы қолдануға келісім берген жəне медициналық куəландыру деректерімен растаған 

барлық қашықтықтарға арналған түзету. Запаста сарапшы жазып берген көзілдірік болады. 
Шектеу тек бортсеріктердің медициналық сертификаттары үшін қолданылады.

VCL Күндізгі уақытта ғана ұшуға жарамды 
Шектеу тек əртүрлі деңгейдегі түсті ажыратуда бұзылулары бар жеке пилоттарға ғана 

рұқсат етіледі жəне оларға тек күндізгі уақытта ғана өз міндеттерін атқаруға құқық береді. 
Медициналық сертификаттың 2-класында ғана қолданылады.

OML Екінші пилот ретінде немесе білікті екінші пилотпен ғана жарамды
Бір құрамды экипажбен басқарылатын əуе кемелерін пайдалануды жүзеге асыратын пилот-

тар үшін қойылатын талаптарға сəкес келмейтін, бірақ көп құрамды экипажбен басқарылатын 
əуе кемелерін пайдалануды жүзеге асыратын пилоттар үшін қойылатын талаптарға сəйкес 
келетін ұшу экипажының мүшелеріне қолданылады. Медициналық сертификаттың 1-класын-
да ғана қолданылады.

OCL Екінші пилот ретінде ғана жарамды
Аталған шектеу OML шектеуінің жалғасы болып саналады жəне тек пилоттардың 

денсаулығы белгілі бір анықталған медициналық негіздермен бағаланып, ұшулар қауіпсіздігіне 
қатер келмейтін, сондай-ақ əуе кемесінің командирі емес, тек екінші пилот жағдайларында 
қолданылады. Медициналық сертификаттың 1-класында ғана қолданылады.

OPL Жолаушыларсыз ғана жарамды
Аталған шектеу пилот үшін қолайлы, бірақ жолаушыларды тасымалдау үшін қолайсыз 

болып табылатын ұшу қауіпсіздігіне белгілі минималды қатері жəне қаңқа-бұлшықет жүйесінің 
немесе өзге де аурлары бар пилотқа қолданылады. Медициналық сертификаттың 2-класында 
жəне ЖАЖА-да ғана қолданылады.

OAL- əуе кемесінің көрсетілген типі үшін жарамды. 
AHL – бекітілген қолмен басқарумен ғана жарамды (2-класс жəне ЖжАЖА үшін).
OSL – қауіпсіз пилотпен жəне қос тəсілмен басқарылатын əуе кемесі үшін ғана жарамды.

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясындағы медициналық
куəландыру жəне қарап-тексеру қағидаларына 15-қосымша

Нысан

Медициналық сертификаттарды есепке алу журналы

Сарапшы________________________________ __________________________________

№ 
№

Тегі, аты, 
əкесінің 
аты

Туған 
жылы

Лауазымы 
жұмыс орны, 
жалпы ұшқан 
уақыты (сағат)

Медициналық 
куəландыруға 
себеп

Диагноз
Сараптау қорытындысы, 
алдын ала емдеу жəне 
сауықтыру шаралары, 
диспансерлік есеп тобы

1 2 3 4 5 6 7
       

Сарапшы______________________(қолы) 
Ескертпе:
1. Жыл сайын нөмірі 1 қаңтардан бастап жүргізіледі, 1-бағандағы реттік нөмірі бөлшекпен 

көрсетіледі: медициналық куəланудың алдында - əр күн сайынғы нөмір, бөлімде - жыл ба-
сынан нөмірі. 

2. 7-бағанда медициналық куəландырылудың нəтижесінде шығарылған барлық ұсыныстары 
мен ұйғарымдары көрсетіледі. 

3. Журнал беттері нөмірленеді жəне бекітіледі. 
4. Журнал 25 жыл сақталады.

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясындағы медициналық
 куəландыру жəне қарап-тексеру қағидаларына 16-қосымша

Нысан

Атауы бар мөртаңба
Медициналық тексеріп-қарау журналы

№
 п

/п
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Журналдың беттері нөмірленеді, тігіледі, басшы қол қояды жəне медициналық ұйымның 

мөрі қойылады.
Журнал 10 жыл бойы сақталады.
 

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясындағы медициналық куəландыру 
жəне қарап-тексеру қағидаларына 17-қосымша

Нысан

Атауы бар мөртаңба
Ұшудан шеттету журналы (ƏҚҚ жөніндегі жұмыс)

№ 
п/п

Қарау 
күні мен 
уақыты

Тегі, ини-
циалы, 
лауазымы, 
авиациялық 
кəсіпорын 

Кім шеткерді 
(лауазымы 
жəне қолы)

Шеткеру 
себебі

Шеткерілген 
қайда 
жіберілді

Шеткеру 
туралы 
қашан 
жəне 
кімге 
хабар-
ланды 

Ұшу 
жұмысына 
қашан 
жəне кім 
жіберді (ƏҚҚ 
жөніндегі 
жұмыс)

1 2 3 4 5 6 7 8
Журналдың беттері нөмірленеді, тігіледі, басшы қол қояды жəне медициналық ұйымның 

мөрі қойылады.
Журнал 10 жыл бойы сақталады.

(Жалғасы. Басы 13-16-беттерде) 

(Соңы 18-бетте) 
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Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясындағы медициналық 
куəландыру жəне қарап-тексеру қағидаларына 18-қосымша

Нысан
Атауы бар мөртаңба

АНЫҚТАМА
АНЫҚТАМА ________________________________________________________________ 
(рейс, күні, сағат, минуты; рейс, дата, время - часы, минуты)
___________________________________________________________________________ 
(аты-жөні, мамандығы, фамилия, инициалы, должность)
ұшу кезегінен (кезекшіліктен) медициналық тексеруде шеткерілді отстранен от полета 

(дежурства) на медицинском осмотре
Алдын-алу диагнозы _________________________________________________________
(предварительный диагноз)
____________________________________________________________________________ 
Қысқаша нақтылы мəлімет (краткие объективные данные)
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Пилоттар дəрігеріне келетін күні (дата явки к авиационному к врачу) _________________
Дəрігердің мамандығы, аты-жөні жəне қолы (должность, фамилия, инициалы и подпись 

медицинского работника) 
Күні  (дата)

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясындағы 
медициналық куəландыру жəне қарап-тексеру қағидаларына 19-қосымша

ҚОРЫТЫНДЫ АКТ 
20______ жылғы «____» ___________

 20______ жылы __________________________________ жұмыскерлеріне
 (ұйымның (кəсіпорынның), цехтың атауы)
 өткізілген мерзімдік медициналық тексеріп-қарау (зерттеу) нəтижелері
 бойынша мыналардың қатысуымен қорытынды акт жасалды:
 Дəрігерлік комиссияның төрағасы________________________________
 (Т.А.Ə., лауазымы)
 Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы
 саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшесінің
 еңбек гигиенасы жөніндегі маманы __________________________________
 (Т.А.Ə., лауазымы)
 Жұмыс берушінің өкілі _________________________________________
 еңбек ұжымы өкілінің (Т.А.Ə., лауазымы)
1. Ұйым (кəсіпорын), цех жұмыскерлерінің саны:

барлығы
оның ішінде əйелдер

2. Ұйымның (кəсіпорынның), цехтың зиянды жəне (немесе) қауіпті заттармен жəне өндірістік 
факторлармен жұмыс істейтін, сондай-ақжұмыстардағы* жұмыскерлерінің саны:

барлығы
оның ішінде əйелдер

3. Мерзімдік медициналық тексеріп-қарауға (зерттеуге) жататынзиянды жəне (неме-
се) қауіпті заттармен жəне өндірістік факторлармен жұмыс істейтін, сондай-ақ осы жылғы 
жұмыстардағы жұмыскерлердің саны:

барлығы
оның ішінде əйелдер

4. Мерзімдік медициналық тексеріп-қараудан (зерттеуден) өткен жұмыскерлер саны:

барлығы
оның ішінде əйелдер

5. Мерзімдік медициналық тексерумен қамтылу %:

барлығы
оның ішінде əйелдер

6. Мерзімдік медициналық тексеріп-қарауды (зерттеуді) аяқтамаған/өтпеген жұмыскерлер 
саны:

барлығы
оның ішінде əйелдер

Мерзімдік медициналық тексеріп-қарауды (зерттеуді) аяқтамаған жұмыскерлердің аты-
жөні жазылған тізім:

№ Тегі, аты, əкесінің аты Кəсіпорынның бөлімшесі
1
2

7. Мерзімдік медициналық тексеріп-қараудан (зерттеуден) өтпеген жұмыскерлер саны:

барлығы,
оның ішінде əйелдер
оның ішінде себептер бойынша жалпы санның:
уақытша еңбекке жарамсыздық парағы
іссапар
кезекті демалыс
жұмыстан босату
өтуден бас тарту

Мерзімдік медициналық тексеруден (зерттеуден) өтпеген жұмыскерлердің аты-жөні 
жазылған тізім:

№ Тегі, аты, əкесінің аты Кəсіпорынның бөлімшесі Себебі
1  
2

8. Осы мерзімдік медициналық тексеріп-қарау (зерттеу) нəтижелері бойынша қорытынды
№ 1 жиынтық кесте

Мерзімдік медициналық тексеріп-қарау (зерттеу) нəтижелері Барлығы
Оның 
ішінде 
əйелдер

Зиянды жəне (немесе) қауіпті заттармен жəне өндірістік факторлар-
мен жұмысқа, жұмыс түрлеріне кəсіптік жарамды адамдар саны*
Зиянды жəне (немесе) қауіпті заттармен жəне өндірістік факторлар-
мен жұмысқа, жұмыс түрлеріне уақытша кəсіптік жарамсыз адамдар 
саны *

  

Зиянды жəне (немесе) қауіпті заттармен жəне өндірістік факторлар-
мен жұмысқа, жұмыс түрлеріне тұрақты кəсіптік жарамсыз адамдар 
саны *
Толық зерттеуді қажет ететін адамдар саны (қорытынды берілмеген)
Кəсіптік ауруға күдікті адамдар саны
Кəсіптік патология орталығында тексеруді қажет ететін адамдар саны
Амбулаториялық тексеруді жəне емдеуді қажет ететін адамдар саны
Стационарлық тексеруді жəне емдеуді қажет ететін адамдар саны
Санаторийлік-курорттық емдеуді қажет ететін адамдар саны
Емдеу-профилактикалық тамақтануды қажет ететін адамдар саны
Диспансерлік бақылауды қажет ететін адамдар саны

2 жиынтық кесте

№ Т.А.Ə. Жынысы Туған 
жылы Учаске Кəсібі

Зиянды 
жəне (не-

месе) қауіпті 
заттар жəне 

өндірістік 
фактор-

лар, жұмыс 
түрлері**

Зиянды 
жəне (не-

месе) қауіпті 
заттар жəне 

өндірістік фак-
торлар, жұмыс 

түрлерімен 
жұмыс өтілі **

АХЖ-10 бой-
ынша ауру 
сыныбы, 

диспансерлік 
бақылау 

тобы

1
2

Кестенің жалғасы

Ауру 
алғаш рет 
анықталды

Жұмыстарға 
кəсіптік жа-

рамды *

Жұмыстарға 
уақытша кəсіптік 

жарамсыз *

Жұмыстарға 
тұрақты 

кəсіптік жа-
рамсыз *

Қорытынды 
берілген 

жоқ

Кəсіптік патоло-
гия орталығында 
зерттеуді қажет 

етеді

Кестенің жалғасы

Амбулаториялық 
тексеруді жəне 
емдеуді қажет 

етеді

Стационарлық 
тексеруді жəне 
емдеуді қажет 

етеді

Санаторийлік-
курорттық 

емдеуді қажет 
етеді

Емдеу-
профилактикалық 

тамақтануды қажет 
етеді

Диспансерлік 
бақылауды 
қажет етеді

9. Кəсіптік ауруға күдікті тұлғалар анықталды:

Р/с 
№ Т.А. Ə. Кəсіпорынның 

бөлімшесі Кəсібі, лауазымы Зиянды жəне (немесе) қауіпті 
заттар жəне өндірістік факторлар

1
2

10. Өмірінде бірінші рет соматикалық аурулар анықталды:

№ АХЖ-10 бойынша ауру сыныбы Жұмыскерлер саны (барлығы)
1
2

11. Өмірінде бірінші рет созылмалы кəсіптік аурулар анықталды:

№ АХЖ-10 бойынша ауру сыныбы Жұмыскерлер саны (барлығы)

12. Жұмыскерлерге өткізілген мерзімдік медициналық тексеріп-қарау (зерттеу) нəтижелері 
бойынша 20___жылғы «___»__________ алдыңғы қорытынды актінің ұсынымдарын орын-
дау нəтижелері.

№ Іс-шаралар Жатқаны 
(адам)

Орындалды
абс. %-бен

1 Кəсіптік патология орталығында зерттеу
2 Толық зерттеу
3 Амбулаториялық емдеу жəне зерттеу
4 Стационарлық емдеу жəне зерттеу
5 Санаторийлік-курорттық емдеу
6 Диеталық тамақтану
7 Диспансерлік бақылауға алынды

13. Жұмыс берушіге ұсынымдар: санитариялық-профилактикалық жəне сауықтыру іс-
шаралары жəне т.б.: ______________________________________________________________

Ескертпе:
Зиянды факторлар тізбесіне жəне Жұмыстар тізбесіне сəйкес зиянды жəне/немесе қауіпті 

өндірістік факторлар мен жұмыстар.
 **Зиянды факторлар тізбесіне жəне Жұмыстар тізбесіне сəйкес зиянды жəне/немесе қауіпті 

өндірістік факторлар мен жұмыстар тармақтарын санамалау.
 Қолдары:
 Дəрігер (кəсіптік патолог, терапевт) ____________________________________________
 Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы
 саласындағы мемлекеттік орган маманы _________________________________________
 Жұмыс берушінің өкілі _______________________________________________________
 Ұйымның кəсіподақ комитетінің өкілі _____________________________________________
 Денсаулық сақтау субъектісінің басшысы ________________________________________
 Мөр орны Т.А.Ə________________________________ Қолы _________________________
 Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы
 саласындағы мемлекеттік органының басшысы ___________________________________
 Мөр орны Т.А.Ə________________________________ Қолы _________________________
 Ұйым басшысы (жұмыс беруші) _________________________________________________
 Мөр орны Т.А.Ə________________________________ Қолы _________________________
 Ұйымның кəсіподақ комитетінің төрағасы_________________________________________
 Мөр орны Т.А.Ə________________________________ Қолы _________________________

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясындағы медициналық куəландыру 
жəне қарап-тексеру қағидаларына 20-қосымша

Міндетті медициналық қарап-тексерулерге жататын адамдардың тізімі

№ ТАƏ Туған 
күні

Ж
ын

ыс
ы Объект 

немесе 
учаске

Атқаратын 
лауазы-
мы

Жалпы 
өтілі

Атқаратын 
лауазымы 
бойынша 
өтілі

Соңғы 
қарап 
тексерілген 
күні

Кəсіптік 
зияндылығы

Ес
ке

рт
пе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 11 шіл-

деде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15325 
болып енгізілді.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Соңы. Басы 13-17-беттерде) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ 

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 30 қараша             №290         Астана қаласы

Қоршаған орта статистикасы бойынша жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары 

мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды 
бекіту туралы 

(Жалғасы. Басы 218-нөмірде)

Мемлекеттік статистика органдары             Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                     министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
Конфиденциальность гарантируется              2016 жылғы 30 қарашадағы
органами государственной статистики             №290 бұйрығына 3-қосымша 

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 3 к приказу 
байқаудың статистикалық нысаны  Председателя Комитета по статистике
Статистическая форма общегосудар- Министерства национальной экономики
ственного статистического наблюдения  Республики Казахстан
   от 30 ноября 2016 года №290

Аумақтық статистика
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-

ческой формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа 

дейiн 
до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 

Статистикалық нысан коды 151112005
Код статистической формы 151112005

Коммуналдық қалдықтарды жинау жəне         
шығару туралы есеп 

Отчет о сборе и вывозе коммунальных отходов 
1-қалдықтар
1-отходы

Жылдық  Есепті кезең   Жыл
Годовая  Отчетный период              Год

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің (бұдан əрі - ЭҚЖЖ) - 38 кодына 
сəйкес (38.12 «Қауіпті қалдықтарды жинау» жəне 38.22 «Қауіпті қалдықтарды өңдеу жəне 
жою» кодтарынан басқа) негізгі жəне (немесе) қосалқы қызмет түрлері «Қалдықтарды 
жинау, өңдеу жəне жою бойынша қызметтер, қалдықтарды кəдеге жарату» болып табы-
латын барлық заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері тапсырады.
Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения 
с основным и (или) вторичным видами деятельности «Сбор, обработка и удаление отходов, 
утилизация отходов» согласно коду Общего классификатора видов экономической деятель-
ности (далее - ОКЭД) – 38 (кроме 38.12 «Сбор опасных отходов» и 38.22 «Обработка и уда-
ление опасных отходов»).

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 1 ақпанын (қоса алғанға) дейін.
Срок представления – до 1 февраля (включительно) после отчетного периода.

БСН коды
код БИН       

1. Аумағынан коммуналдық қалдықтарды жинау мен шығару         
жүзеге асырылатын елді мекенді, ауданды, қаланы, облысты 
көрсетіңіз (заңды тұлғаның жəне (немесе) оның құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшесінің тіркелген жеріне қарамастан). 
Укажите населенный пункт, район, город, область с территории которого 
осуществляется сбор и вывоз коммунальных отходов (независимо от 
места регистрации юридического лица и (или) его структурного и 
обособленного подразделения).

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (бұдан əрi 
– ƏАОЖ) сəйкес аумақ коды (статистика органының 
қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административ-
но-территориальных объектов (далее – КАТО) (заполняется 
работниками органа статистики) 
2. Қалдықтармен айналысу тəсілдерін көрсетініз 
(коммуналдық қалдықтарды жинау жəне шығару) («ü» 
белгісімен белгілеңіз)
 Укажите способы обращения с отходами (сбор и вывоз ком-
мунальных отходов) (отметьте знаком «ü»)

01. Үй шаруашылықтарының қалдықтарын жинау   
Сбор отходов домашних хозяйств
02. Базарлар, кəсіпорындар, бақтар, саябақтар, көшелер   
аумақтарынан қалдықтарды жинау
Сбор отходов с территорий рынков, предприятий, садов, парков, улиц
03. Қайта өңделетін қалдықтарды жинау   
Сбор перерабатываемых отходов
04. Қалдықтарды тасымалдау     
Транспортировка отходов 
05. Қалдықтарды қайта өңдеу    
Переработка отходов
06. Қалдықтарды кəдеге жарату    
Утилизация отходов
07. Қалдықтарды сақтауға беру    
Депонирование отходов

3. Жиналған коммуналдық қалдықтардың көлемі, тоннамен
Объем собранных коммунальных отходов, в тоннах 

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Коммуналдық 
қалдықтар 
түрлерінің 

анықтамалығы 

(бұдан əрі – 
КҚТА)

бойынша 
коды 

Код по спра-
вочнику видов 
коммунальных 

отходов 
(далее – СВКО)

Жиналған коммуналдық 
қалдықтардың көлемі

Объем собранных коммуналь-
ных отходов

А Б 1
Барлығы
Всего
соның ішінде: 
в том числе: 

х х

үй шаруашылықтарының қалдықтары
отходы домашних хозяйств

1

соның ішінде: 
в том числе:

х х

бөлек жиналатын қалдықтар
раздельно-собираемые отходы

1.1

соның ішінде: 
в том числе:

х х

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

КҚТА
бойынша 

коды
Код по СВКО

Жиналған коммуналдық 
қалдықтардың көлемі

Объем собранных коммуналь-
ных отходов

А Б 1
тамақ қалдықтары 
пищевые отходы

1.1.01

қағаз, қатырма қағаз
бумага, картон 

1.1.02

шыны
стекло 

1.1.03

пластмасса
пластмасса

1.1.04

тұрмыстық жабдық
бытовое оборудование

1.1.05

электрондық жабдық
электронное оборудование

1.1.06

металл
металл

1.1.07

соның ішінде: 
в том числе:

х х

алюминий
алюминий

1.1.07.1

мыс
медь

1.1.07.2

басқа металдар
другие металлы

1.1.07.9

шиналар 
шины

1.1.08

ағаш
дерево

1.1.09

киім, тоқыма
одежда, текстиль

1.1.10

аралас қалдықтар
смешанные отходы

1.2

қауіпті қалдықтар
опасные отходы

1.3

бау-бақша қалдықтары
садово-огородные отходы

1.4

саябақ қалдықтары
парковые отходы

2

құрылыс қалдықтары
отходы со строек 

3

өндіріс қалдықтары (тұрмыстық 
қалдықтарға теңестірілген)
отходы производства (приравненные к 
бытовым)

4

көшедегі қоқыс
уличный мусор 

5

базарлардан шығарылған қалдықтар
отходы с рынков

6

өзге қалдықтар
прочие отходы

9

4. Тасымалданған қалдықтардың көлемі, тоннамен
 Объем транспортированных отходов, в тоннах

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Шығарылатын 
коммуналдық 
қалдықтардың 

бағыттары 
анықтамалығы 

бойыша коды
Код по справоч-

нику направлений 
вывозимых комму-
нальных отходов

Тасымалданған 
қалдықтардың 

көлемі
Объем транс-

портированных 
отходов

А В 1
Барлығы
Всего
cоның ішінде:
в том числе: х х

қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған 
полигондарға
на полигоны для твердо-бытовых отходов 

1

бөгде ұйымдарға, қоқысты қайта өңдеу зауыт-
тарына берілгені
передано сторонним организациям/мусороперера-
батывающим заводам

2

5. Қоқыс шығаратын ұйым қызмет көрсететін кəсіпорындарды көрсетіңіз, бірлік
 Укажите количество предприятий, обслуживаемых мусоровывозящей организацией, 

единиц

6. Қалдықтарды орналастыру объектісін көрсетіңіз
 Укажите объект размещения отходов 

№ 
п/п*

Объектінің атауы
Наименование 

объекта

Қалдықтарды 
орналастыру 

объектілерінің 
анықтамалығы 
бойынша коды
Код по справоч-
нику объектов 

размещения от-
ходов 

Кəсіпорының 
атауы 

Наименование 
предприятия

БСН коды
Код БИН 

Шығарылғын 
қалдықтардың 
көлемі, тонна
Объем выве-

зенных отходов, 
тонн

A B C D 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Атауы            Мекенжайы
Наименование__________________________________   Адрес  _____________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) ___________    Телефон___________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз*
Согласны на опубликование первичных данных*  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз*
Не согласны на опубликование первичных данных*  

Орындаушы
Исполнитель   __________________________________________________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефоны
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Басшы 
Руководитель _____________________________________________________ __________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись
Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер ______________________________________________________________
   тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

Ескертпе:
Примечание:
* Аталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» Заңының 

8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 

государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 30 қарашадағы № 290 бұйрығына 4-қосымша

«Коммуналдық қалдықтарды жинау жəне шығару туралы есеп» (коды 151112005, 
индексі 1-қалдықтар, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 

байқауының статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық 

1. Осы «Коммуналдық қалдықтарды жинау жəне шығару туралы есеп» (коды 151112005, 
индексі 1-қалдықтар, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңының 12-бабының 8) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне 
«Коммуналдық қалдықтарды жинау жəне шығару туралы есеп» (коды 151112005, индексі 
1-қалдықтар, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық 
нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
1) коммуналдық қалдықтар - елдi мекендерде, оның iшiнде адамның тiршiлiк əрекетi 

нəтижесiнде түзілген тұтыну қалдықтары, сондай-ақ құрамы мен түзілу сипаты жағынан 
осыларға ұқсас өндiрiс қалдықтары;

2) қалдықтарды өңдеу - сұрыптауды қоса алғанда, қалдықтардан кейіннен тауарларды не-
месе өзге де өнімдерді өндіру (дайындау) үшін пайдаланылатын шикізат жəне (немесе) өзге 
де материалдар алуға, сондай-ақ қалдықтармен жұмыс iстеудi жеңiлдету, олардың көлемiн 
немесе қауiптi қасиеттерiн азайту мақсатында қалдықтардың қасиеттерін өзгертуге бағытталған 
физикалық, химиялық немесе биологиялық процестер; 

3) қалдықтармен жұмыс iстеу - қалдықтардың түзілуінің алдын алуды жəне оларды барын-
ша азайтуды, қалдықтарды есепке алу мен бақылауды, олардың жиналып қалуын, сондай-ақ 
қалдықтарды жинауды, қайта өңдеудi, кəдеге жаратуды, залалсыздандыруды, тасымалдауды, 
сақтауды (жинап қоюды) жəне жоюды қоса алғанда, қалдықтармен байланысты қызмет түрлерi;

4) қалдықтарды жинақтау – жеке тұлға жəне заңды тұлғалардан қалдықтарды қабылдау 
немесе қалдықтардың түсімі келешекте пайдалану залалсыздандыру, тасымалдау жəне осын-
дай қалдықтарды орналастыру максатында;

5) қалдықтарды кəдеге жарату - қалдықтарды қайталама материалдық немесе 
энергетикалық ресурстар ретiнде пайдалану; 

6) қалдықтарды сақтауға беру - полигондарда қалдықтарды жинақтау, көму.
7) үй шаруашылығының қауіпті қалдықтары - бұл тұрғын үй ғимараттары аумағынан жəне 

қатты тұрмыстық қалдықтарға (бұдан əрі - ҚТҚ) арналған полигондарда орналастыруға рұқсат 
етілген бөлек жиналатын қалдықтар жəне олардың жекелеген бөліктері (бояулар, желімдер, 
қара майлар, майлар, еріткіштер, қышқылдар, жуу құралдары, фотохимикаттар, пестицидтер);

3. Статистикалық нысанды толтыруға қалдықтарды жинау жəне шығару (тапсыру) бойынша 
бухгалтерлік жəне алғашқы есепке алу деректері негіз болып табылады.

4. 1-бөлімде заңды тұлғаның жəне (немесе) оның құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшесінің тіркелу орнына қарамастан аумағынан коммуналдық қалдықтарды жинау мен 
шығару жүзеге асырылатын елді мекен, қала, аудан, облыс көрсетіледі. Əкімшілік-аумақтық 
объектілер жіктеуішіне сəйкес аумақ кодын статистика органдарының қызметкерлері қояды.

5. 2-бөлімде есепті кезеңде жүзеге асырылған қалдықтармен айналысу тəсілдерінің барлық 
түрлерін «ü» белгісімен көрсету қажет.

Кəсіпорын 05,06,07 кодтарының біреуін белгілеген жағдайда, онда осы кодтар бойын-
ша деректерді «Қалдықтарды сұрыптау, кəдеге жарату жəне сақтауға беру туралы есеп» 
2-қалдықтар статистикалық нысанында көрсету қажет. 

6. 3-бөлімде жиналған коммуналдық қалдықтар, соның ішінде үй шаруашылықтарының 
қалдықтары, саябақ қалдықтары, тұрмыстық қалдықтарға теңестірілген өндіріс қалдықтары, 
көшедегі қоқыс, базарлардан жəне құрылыстан шығарылған қалдықтардың көлемі 
«Коммуналдық қалдықтар түрлерінің анықтамалығына» (КҚТА) сəйкес көрсетіледі. 

КҚТА-ның 1-коды бойынша үй шаруашылықтарында пайда болатын жəне қоқысқа арналған 
орындардан жиналған қалдықтар саны көрсетіледі. Олар тамақ қалдықтары, тамақ дайын-
даудан қалған қалдықтар, үй жинау жəне пəтерлерді ағымдағы жөндеу, тауарларды буып-
түюден қалған қалдықтар, пайдаланудан шыққан аяқкиім, киім, шыныдан, пластмассадан 
қалған қалдықтар жəне басқа да үй керек-жарағының көлемі кішкентай заттары, сондай-ақ 
бақ-бау қалдықтары.

Үй шаруашылықтарының қауіпті қалдықтарына жуу құралдары жəне олардың жекелеген 
компоненттері, бояулар, желімдер, қара майлар, еріткіштер, қышқылдар жəне олардың же-
келеген бөліктері жатады.

КҚТА-ның 2-коды бойынша саябақтардан, шағын бақтардан, жасыл екпе ағаштар 
аймақтарынан жиналған қалдықтар көрсетіледі. Оларға өсімдік тектес қалдықтар (жапырақ, 
бұтақ, пəлек, шөп) жəне бейорганикалық тектес қалдықтар жатады.

КҚТА-ның 3-коды бойынша құрылыстан жиналған қалдықтардың көлемі көрсетіледі.
КҚТА-ның 4-коды бойынша тұрмыстық калдықтарға теңестірілген жəне өндірістік объектілер, 

ұйымдар мен мекемелер аумағынан жеке жиналған қалдықтар көлемі көрсетіледі (шыны, 
металл жəне құрамында металы бар қалдықтар, қыш, қатты пластмасса, тоқыма, резеңке 
қалдықтары, қағаз, картон жəне қағаз өнімдері өндірісінің қалдықтары, тоз бен сүректің 
өңделмеген қалдықтары, тамақ өнеркəсібінде пайда болатын қалдықтар, аң терілерін илеу мен 
өңдеу операциялары кезінде, сондай-ақ теріні пайдалану кезінде пайда болатын қалдықтар).

КҚТА-ның 5-коды бойынша көшелерден жиналатын қоқыс (рұқсат етілмеген қоқыс тастай-
тын жерлердегі қоқысты қоса) көрсетіледі. Бұған жолдарды, жерасты өтпе жолдарын, қоғамдық 
көлік тұрақтарын, митингілер, шерулер, ойын-сауық көріністерін өткізгеннен кейін алаңдарды 
тазалау нəтижесінде жиналатын қоқыстар көрсетіледі.

КҚТА-ның 6-коды бойынша базар аумағынан жиналған қалдықтардың көлемі көрсетіледі, 
9-код бойынша бөлімнің басқа жолдарында ескерілмеген, жеке жиналатын (тұндырғыштардағы 
жыныстар, кəріздік жыныстар) көрсетіледі.

7. 4-бөлімде шығарылған немесе бөгде ұйымдарға берілген коммуналдық қалдықтардың 
көлемі «Шығарылатын коммуналдық қалдықтардың бағыттары анықтамалығына» (бұдан əрі 
- ШКҚБА) сəйкес көрсетіледі.

ШКҚБА-ның 1-коды бойынша осыған арналған полигондарға шығарылған қалдықтардың 
көлемі көрсетіледі. 

ШКҚБА-ның 2-коды бойынша бөгде ұйымдарға, қалдықтарды өңдейтін зауыттарға берілген 
коммуналдық қалдықтардың көлемі көрсетіледі.

8. 5-бөлімде қоқыс шығаратын ұйым аумағынан қалдықтарды жинау жəне шығаруды жүзеге 
асырылатын кəсіпорындардың, ұйымдардың жəне үй шаруашылықтарының саны көрсетеді. 

9. 6-бөлімде қалдықтар шығарылған объект (қалдықтарды орналастыру пунктілері) тура-
лы ақпарат көрсетіледі. 

«В» бағанында қалдықтары орналастыру объектісінің коды (полигон, қоқыс тастайтын жер-
лер, қалдықтарды қайта өңдеу бойынша объектілер) «Қалдықтарды орналастыру объектілерінің 
анықтамалығына» сəйкес көрсетіледі. 

«С жəне D» бағандарында осы орналастыру объектісі қандай кəсіпорынға жататыны ту-
ралы ақпарат көрсетіледі. 

10. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер 
болмаған жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік 
көрсеткіштермен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады. 

 11. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электронды формат-
та жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында 
(www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді on – line режимде жинау» ақпараттық жүйесін 
қолдану арқылы жүзеге асырылады.

Ескертпе: Х – аталған айқындама толтыруға жатпайды. 
12. Арифметикалық-логикалық бақылау: 
1) 3-бөлім «Барлығы» жолы = 1- 9 жолдардың ∑;
1-жол = ∑ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4-жолдар;
1.1-жол = ∑ 1.1.01- 1.1.10-жолдар;
1.1.07-жол = ∑ 1.1.07.1- 1.1.07.9-жолдар;
2) 4-бөлім «Барлығы» жолы = 1,2-жолдардың ∑; 
3) Бөлімдер арасындағы бақылау:
4-бөлімнің 1, 2 жолдарының ∑ = 3-бөлімнің 1-9 жолдарының ∑.

Мемлекеттік статистика органдары             Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                     министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
Конфиденциальность гарантируется              2016 жылғы 30 қарашадағы
органами государственной статистики             №290 бұйрығына 5-қосымша 

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 5 к приказу 
байқаудың статистикалық нысаны  Председателя Комитета по статистике
Статистическая форма общегосудар- Министерства национальной экономики
ственного статистического наблюдения  Республики Казахстан
   от 30 ноября 2016 года №290

Аумақтық статистика
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-

ческой формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа 

дейiн 
до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 151112006
Код статистической формы 151112006 

Қалдықтарды сұрыптау, кəдеге жарату 
жəне сақтауға беру туралы есеп
Отчет о сортировке, утилизации 

и депонировании отходов
2-қалдықтар 
2-отходы 

Жылдық  Есепті кезең   Жыл
Годовая  Отчетный период              Год
 
Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің (бұдан əрі - ЭҚЖЖ) - 38 кодына 
сəйкес (38.12 «Қауіпті қалдықтарды жинау» жəне 38.22 «Қауіпті қалдықтарды өңдеу жəне 
жою» кодтарынан басқа) негізгі жəне (немесе) қосалқы қызмет түрлері «Қалдықтарды 
жинау, өңдеу жəне жою бойынша қызметтер, қалдықтарды кəдеге жарату» болып табы-
латын барлық заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері тапсырады.
Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения 
с основным и (или) вторичным видами деятельности «Сбор, обработка и удаление отходов, 
утилизация отходов» согласно коду Общего классификатора видов экономической деятель-
ности (далее - ОКЭД) – 38 (кроме 38.12 «Сбор опасных отходов» и 38.22 «Обработка и уда-
ление опасных отходов»).

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 1 ақпанын (қоса алғанға) дейін.
Срок представления – до 1 февраля (включительно) после отчетного периода.

БСН коды
код БИН       

4. Орналастыру объектілерінің нақты орналасқан 
орнын көрсетіңіз (Орналастыру объектілері бар заңды 
тұлғаның жəне (немесе) оның құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшесінің тіркелген жеріне қарамастан)  
облыс, қала, аудан, елді мекен.     
Укажите фактическое местонахождение объекта размещения 
отходов (независимо от места регистрации юридического лица 
и (или) его структурного и обособленного подразделения, 
имеющий объект размещения отходов) - область, город, 
район, населенный пункт.

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (бұдан əрi – ƏАОЖ)  
сəйкес аумақ коды (мұнда жəне бұдан əрi статистикалық нысанды 
қағаз тасымалдағышта тапсыру кезінде статистика органының 
қызметкері толтырады)   
Код территории согласно Классификатору административно-
территориальных объектов (далее – КАТО) (заполняется 
работниками органа статистики) 

2. Қалдықтармен айналысу əдістерін көрсетініз (қалдықтарды қайта өңдеу, кəдеге 
жарату жəне сақтауға беру) («√» белгісімен белгілеңіз)1

Укажите способы обращения с отходами (переработка, утилизация и депонирование от-
ходов) (отметьте значком «√»)

05. Қалдықтарды қайта өңдеу      
 Переработка отходов 
06. Қалдықтарды кəдеге жарату     
 Утилизация отходов
07. Қалдықтарды сақтауға беру     
 Депонирование отходов
3. Келіп түскен қалдықтардың көлемін тоннамен көрсетіңіз    
Укажите объем поступивших отходов, в тоннах

4. Іріктелген қалдықтар көлемін жəне қайта өңдеуге жіберілген қалдықтардың 
көлемін көрсетіңіз, тонна

Укажите объем отсортированных отходов и обьем отходов направленных на перера-
ботку, в тоннах 

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Қалдықтармен 
жұмыс істеу бойын-

ша қызмет түрлерінің 
анықтамалығы (бұдан 
əрі – ҚЖҚТА) бойын-

ша коды 
по коду

справочника видов де-
ятельности по обраще-
нию с отходами (далее 

– СВДОО)

Іріктелген 
қалдықтардың 

көлемі
Объем отсо-
ртированных 

отходов

Қайта өңдеуге 
жіберілген 

қалдықтардың 
көлемі

Объем отходов 
направленных на 

переработку 

А Б 1 2
Барлығы

Всего
оның ішінде:
 в том числе: х х х

тамақ қалдықтары 
пищевые отходы

1.1.01

қағаз, қатырма қағаз
бумага, картон

1.1.02

шыны 1.1.03
стекло
пластмасса
пластмасса

1.1.04

тұрмыстық жабдық
бытовое оборудование

1.1.05

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

ҚЖҚТА бойынша коды 
по коду
СВДОО

Іріктелген 
қалдықтардың 
көлемі
Объем отсо-
ртированных 
отходов

Қайта өңдеуге 
жіберілген 
қалдықтардың 
көлемі
Объем отходов 
направленных на 
переработку 

электрондық жабдық
электронное оборудование

1.1.06

металл 
металл

1.1.07

шиналар
шины 

1.1.08

ағаш
дерево

1.1.09

киім, текстиль
одежда, текстиль

1.1.10

5. Қайта өңдеуден кейін қалған қалдықтар көлемін тоннамен көрсетіңіз 
 Укажите объем отходов, оставшихся после переработки, в тоннах 

6. Сұрыптау имаратының қуатын жылына тоннамен көрсетіңіз 
 Укажите мощность сортировочного сооружения, тонн в год 

7. Кəдеге жаратылған қалдықтардың көлемін тоннамен көрсетіңіз 
Укажите объем утилизированных отходов, в тоннах 

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Кəдеге жаратылған 
қалдықтардың 

көлемі
Объем утилизирован-

ных отходов 
А Б 1

1 Барлығы
Всего
соның ішінде:
в том числе: х

1.1
полигонның құрылыс іс-шараларына бағытталған 
қалдықтар көлемі
объем отходов, направленных на строительные меропри-
ятия полигона

1.2
энергия шығарылуымен инсинерацияға (өртеуге) 
бағытталған қалдықтар көлемі
объем отходов, направленных на инсинерацию (сжига-
ние) с извлечением энергии

1.3
кəдеге жаратудың өзге де түрлеріне бағытталған 
қалдықтар көлемі
объем отходов, направленных на прочие виды утили-
зации 

8. Кəдеге жаратылғаннан кейін қалған қалдықтар көлемін тоннамен көрсетіңіз 
 Укажите объем отходов, оставшихся после утилизации, в тоннах 

9. Сақтауға берілген қалдықтардың көлемін тоннамен көрсетіңіз
 Укажите объем депонировании отходов, в тоннах

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Сақталған 
қалдықтардың 
анықтамалығы 
бойынша коды
Код по справоч-
нику депониро-
ванных отходов

Сақтауға 
берілген 

қалдықтардың 
көлемі 

Объем депони-
рованных от-

ходов
А Б 1

Барлығы
Всего
соның ішінде:
в том числе: х х

алғашқы сұрыптаусыз түскен аралас 
коммуналдық қалдықтар 
смешанные коммунальные отходы, поступившие без 
предварительной сортировки

1

қайта өңдеуден кейін қалған қалдықтар
остатки отходов после переработки 2

құрылыс қалдықтары
строительные отходы 3

құрамы жəне пайда болуы бойынша ҚТҚ жақын 
өнеркəсіптік қалдықтар 
промышленные отходы, близкие к ТБО по составу и 
происхождению 

4

өзге де көмілген қалдықтар 
прочие депонированные отходы 9

10. Есепті жылдың соңына жиналған сақтауға берілген қалдықтардың 
көлемін тоннамен көрсетіңіз 
 Укажите объем накопленных депонированных отходов на конец отчетного года, 
в тоннах

11. Полигонның, қалдықтар үйіндісінің жобалық қуатын тоннамен көрсетіңіз 
 Укажите проектную мощность полигона, свалки в тоннах

12. Орналастыру объектісінің алаңын шаршы километрмен көрсетіңіз 
 Укажите площадь объекта размещения отходов, в квадратных километрах 

 13. Қалдықтардың келіп түсу көздері туралы ақпаратты көрсетіңіз
 Укажите информацию об источниках поступления отходов 

р/с №
п/п №

Кəсіпорынның атауы
Наименование пред-
приятия

БСН кодтары
Коды БИН

Келіп түскен қалдықтардың көлемі, 
тонна
Объем поступивших отходов, тонн

А B C 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Атауы            Мекенжайы
Наименование__________________________________   Адрес  _____________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) ___________    Телефон___________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз*
Согласны на опубликование первичных данных*  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз*
Не согласны на опубликование первичных данных*  

Орындаушы
Исполнитель   __________________________________________________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефоны
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Басшы 
Руководитель _____________________________________________________ __________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись
Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер ______________________________________________________________
   тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

Ескертпе:
Примечание:

4 Аталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 

 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
государственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 30 қарашадағы №290 бұйрығына 6-қосымша

«Қалдықтарды сұрыптау, кəдеге жарату жəне сақтауға беру туралы есеп» 
(коды 151112006, индексі 2-қалдықтар, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 

статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Қалдықтарды сұрыптау, кəдеге жарату жəне сақтауға беру туралы есеп» (коды 
151112006, индексі 2-қалдықтар, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқауының статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан əрі - Нұсқаулық) 
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына 
сəйкес əзірленді жəне «Қалдықтарды сұрыптау, кəдеге жарату жəне сақтауға беру тура-
лы есеп» (коды 151112006, индексі 2-қалдықтар, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқауының статистикалық нысанын (бұдан əрі – Статистикалық нысан) тол-
тыруды нақтылайды.

2. Келесі  анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында 
қолданылады:

1) қалдықтардың түрi - шығу көзiне, қасиеттерiне жəне жұмыс iстеу технологиясына сəйкес 
жалпы белгiлерi бар, қалдықтар жiктеуiшi негiзiнде айқындалатын қалдықтар жиынтығы;

2) қалдықтарды сақтауға беру - полигондарда қалдықтарды жинақтау, көму;
3) коммуналдық қалдықтар - елдi мекендерде, оның iшiнде адамның тiршiлiк əрекетi 

нəтижесiнде пайда болған тұтыну қалдықтары, сондай-ақ құрамы жəне жиналу сипаты жағынан 
осыларға ұқсас өндiрiс қалдықтары;

 4) қалдықтармен жұмыс істеу – ол қалдықтарды жинақтау, қорландыру, пайдалану, за-
лалсыздандыру, тасымалдау жəне орналастыру қызметі;

5) қалдықтарды орналастыру - өндiрiс жəне тұтыну қалдықтарын сақтау немесе көму;
6) қалдықтарды кəдеге жарату - қалдықтарды қосалқы материалдық немесе энергетикалық 

ресурстар ретiнде пайдалану;
7) қалдықтарды есепке алу - қалдықтардың сандық жəне сапалық сипаттамалары жəне 

олармен жұмыс iстеу тəсiлдерi туралы ақпаратты жинау жəне ұсыну жүйесi;
8) қалдықтарды сақтау - қалдықтарды кейiннен кəдеге жарату, қайта өңдеу жəне (немесе) 

жою мақсатында оларды арнайы бөлiнген жерлерде жинау;
9) қалдықтарды орналастыру полигоны - қалдықтарды орналастыру жəне оларды 

кейіннен кəдеге жарату, қайта өңдеу немесе түпкілікті көму мақсатында əрбір қалдық түрі үшін 
белгіленген кезеңге тұтыну үшін арнайы жабдықталған орын (алаңдар, көмбелер, қоймалар);

10) қалдықтарды өңдеу - сұрыптауды қоса алғанда, қалдықтардан кейіннен тауарларды 
немесе өзге де өнімдерді өндіру (дайындау) үшін пайдаланылатын шикізат жəне (немесе) өзге 
де материалдар алуға, сондай-ақ қалдықтармен жұмыс iстеудi жеңiлдету, олардың көлемiн не-
месе қауiптi қасиеттерiн азайту мақсатында қалдықтардың қасиеттерін өзгертуге бағытталған 
физикалық, химиялық немесе биологиялық процестер.

3. Статистикалық нысан қалдықтардың түсуі мен одан арғы қозғалысын бухгалтерлік жəне 
алғашқы есепке алу деректерінің, қатты тұрмыстық қалдықтар объектілерінің паспорттары 
негізінде толтырылады.

Осы статистикалық нысанда қалдықтардың түрлеріне (жасыл жəне янтарь тізіміне 
теңелген өнеркəсіптік, құрылыс, коммуналдық жəне тағы басқа) қарамастан қайта өңдеуге 
(сұрыптауға), кəдеге жаратуға жəне сақтауға беруге келіп түскен қалдықтардың барлық 
түрлерінің көлемі көрсетіледі. Қалдықтарды қайта өңдеуді (сұрыптауды), кəдеге жаратуды 
жəне сақтауға беруді жүзеге асыратын (қоқыс сұрыптау зауыты, полигон жəне қоқыс тастай-
тын жер) бірліктер жатады.

4. 1-бөлімде қалдықтарды орналастыру объектісі полигоны бар заңды тұлғаның жəне 
(немесе) оның құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері тіркелген жеріне қарамастан 
қалдықтарды орналастыру объектісінің нақты орналасқан жері көрсетіледі. Аумақ кодын 
Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сəйкес статистика органының қызметкерлері 
полигонның нақты орналасқан жеріне сəйкес толтырады.

5. 2-бөлімде қалдықтармен жұмыс істеу бойынша тəсілдер (қалдықтарды қайта өңдеу 
(сұрыптау), кəдеге жарату немесе сақтауға беру) көрсетіледі. Кəсіпорындар қалдықтармен 
жұмыс істеу бойынша қызмет түрлерінің бірін белгілесе, сəйкес бөлімдерді ғана толтырады.

6. 3-бөлімде келіп түскен қалдықтардың жалпы көлемі туралы деректер көрсетіледі. 
7. 4-бөлімнің 1-бағаны бойынша қайта пайдалану немесе қосалқы өнімді дайындау үшін 

жарамды қайта өңдеу (сұрыптау) нəтижесінде іріктелген қалдықтар фракциялары (құнды 
материалдар) туралы деректер көрсетіледі. Аталған қалдықтар қосалқы материалдық не-
месе энергетикалық ресурстар ретінде оларды пайдалану үшін бөгде ұйымдарға беріледі. 

4-бөлімнің 2-бағанында қайта өңдеуге бағытталған қалдықтардың көлемі туралы дерек-
тер көрсетіледі. 

8. 5-бөлімде қайта өңдеуден (сұрыптаудан) кейін қалған қалдықтардың көлемі көрсетіледі. 
9. 6-бөлімде өндірушінің деректері бойынша сұрыптау имаратының қуаты (өткізу қабілеті) 

көрсетіледі.
10. 7-бөлімде кəдеге жаратылған, яғни қосалқы материалдар (полигонның құрылыс іс-

шараларына бағытталған) ретінде кəсіпорын пайдаланған немесе оларды кейін пайдалануға 
немесе қайта өңдеуге бөгде ұйымдарға бағытталған қалдықтардың көлемі көрсетіледі.

Қалдықтарды ұстау үшін жолдарды, имараттарды (жер бөгетін) салуға, топырақты нығыздау 
мен жабуға, топырақ құнарлылығын қалпына келтіруге бағытталған қалдықтар полигонның 
құрылыспен байланысты іс-шараларына бағытталған қалдықтар көлемін білдіреді.

Энергетикалық ресурстар ретінде қолданылатын қалдықтар энергия алумен 
инсинирациялауға (өртеуге) бағытталған қалдықтар көлемін білдіреді.

Қосалқы материал ретінде қолданылатын қалдықтар, сондай-ақ көлемдерін азайту 
мақсатында қосымша өңдеуден өткен қалдықтар кəдеге жаратудың өзге түрлеріне бағытталған 
қалдықтардың көлемін білдіреді.

(Соңы 19-бетте) 
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11. 8-бөлімде қосалқы материал жəне энергетикалық ресурстарды алу ретінде қолданудан 
кейін қалған қалдықтардың көлемі көрсетіледі. 

12. 9-бөлімде (тəсілдері бойынша) қалдықтарды сақтауға беруге (жинақтауға немесе 
көмуге) түскен қалдықтардың көлемі көрсетіледі. Аталған бөлімді қалдықтарды сақтауға бер-
ген жəне қалдықтарды орналастыру объектілері бар кəсіпорындар толтырады. Бөлімнің жол-
дары «Сақталған қалдықтардың анықтамалығына» (бұдан əрі – СҚА) сəйкес толтырылады. 

СҚА-ның 1-коды бойынша алдын ала қайта өңдеуден өтпеген аралас қалдықтардың 
көлемі көрсетіледі.

СҚА-ның 2-коды бойынша қайта өңдеу үдерістерінен кейін қалған қалдықтар көрсетіледі. 
СҚА-ның 3-коды бойынша құрылыс соғылған жерден шыққан қалдықтар (металл, ағаш, 

бояу жəне тағы басқа), құрылыс қалдықтары (бетон, кірпіш, тас, плиткалар), үйді бұзудан 
шыққан қалдықтар, жөндеуден немесе жолды жабудан шыққан қалдықтар (битум, асфальт, 
бетон, тас, ұсақталған тас).

СҚА-ның 4-коды бойынша қауіптілігі жасыл жəне янтарьлы деңгейге жатқызылған жəне 
қатты тұрмыстық қалдықтар үшін полигонда калдықтарды сақтауға беру үшін рұқсаты бар 
өнеркəсіптік қалдықтардың көлемі көрсетіледі.

СҚА-ның 9-коды бойынша полигонда сақтауға беруге немесе жинақтауға берілген, басқа 
жолдарда көрсетілмеген өзге де қалдықтардың көлемі көрсетіледі.

13. 10-бөлімде есепті жылдың соңына жиналған сақтауға берілген қалдықтардың көлемі 
көрсетіледі. Аталған көрсеткішті есептеуде тұрмыстық қатты қалдықтар санын есепке алу 
журналына сəйкес жиналған сақтауға берілген қалдықтар бойынша былтырғы жылғы көлем 
мен есепті жылы жиналған сақтауға берілген қалдықтар көлемі қосылады.

14. 11-бөлімде жобалық құжаттамаға сəйкес қалдықтарды сақтау үшін полигонның жобалық 
қуаты көрсетіледі.

15. 12-бөлімде қалдықтарды орналастыру объектісінің аумағы шаршы километрмен 
көрсетіледі. 

16. 13-бөлімде қалдықтардың келіп түсу көздері туралы ақпарат көрсетіледі. Аталған бөлімді 
толтыру кезінде қалдықтарды қабылдау жəне көму бойынша қызмет көрсетуғе шарт жасаған 
əрбір кəсіпорын бойынша деректер көрсетіледі. 

 «С жəне Б» бағандарында қалдықтар келіп түскен кəсіпорындар туралы ақпарат көрсетіледі. 
17. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер 

болмаған жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік 
көрсеткіштермен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады. 

18. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электронды формат-
та жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында 
(www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді on – line режимде жинау» ақпараттық жүйесін 
қолдану арқылы жүзеге асырылады.

19. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 4-бөлімнің 1-бағаны «Іріктелген қалдықтардың көлемі» жəне 2-бағаны «Қайта өңдеуге 

жіберілген қалдықтардың көлемі» = 1.1.01-1.1.10 жолдардың ∑;
2) 7-бөлімнің «Барлығы» жолы = 1.1-1.2; 1,3 жолдардың ∑;
3) 9-бөлімнің «Барлығы» жолы = 1-4 жəне 9 жолдардың ∑;
4) Бөлімдер арасындағы бақылау:
3-бөлім ≥ 4-бөлімнің 2-бағаны + 7,9 бөлімдердің ∑;
3-бөлім > 5-бөлімнен;
11-бөлім > 10-бөлімнен.
13-бөлімнің 1-20 жолдарының «Келіп түскен қалдықтардың көлемі, тонна» 1-бағаны = 

3-бөлімге.

Мемлекеттік статистика органдары             Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                     министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
Конфиденциальность гарантируется              2016 жылғы 30 қарашадағы
органами государственной статистики             №290 бұйрығына 7-қосымша 

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 7 к приказу 
байқаудың статистикалық нысаны  Председателя Комитета по статистике
Статистическая форма общегосудар- Министерства национальной экономики
ственного статистического наблюдения  Республики Казахстан
   от 30 ноября 2016 года №290

Аумақтық статистика
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-

ческой формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа 

дейiн 
до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 151112009
Код статистической формы 151112009

Атмосфералық ауаны қорғау туралы есеп
Отчет об охране атмосферного воздуха

2-ТП (ауа) 
2-ТП (воздух)

Жылдық  Есепті кезең   Жыл
Годовая  Отчетный период              Год

Ауаны ластайтын тұрақты көздері бар заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері тапсырады.
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, 
имеющие стационарные источники загрязнения воздуха.

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 10 сəуіріне ( қоса алғанда) дейін
Срок представления – до10 апреля (включительно) после отчетного периода 

БСН коды
код БИН       

1. Ауаны ластайтын тұрақты көздері бар объектінің    
нақты орналасқан орнын көрсетіңіз (заңды тұлғаның 
жəне (немесе) оның құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшесінің тіркелген жеріне қарамастан) - облыс, 
қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое местонахождение объекта, имеющего 
стационарные источники загрязнения воздуха (независимо 
от места регистрации юридического лица и (или) его структурного
 и обособленного подразделения) - область, город, район, 
населенный пункт
Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сəйкес аумақ   
коды (статистикалық нысанды қағаз тасымалдағышта 
тапсыру кезінде статистика органының қызметкерлері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-
территориальных объектов (заполняется работниками органа статистики) 

1А Объектінің реттік номерін көрсетіңіз   
 Укажите порядковый номер объекта 

1.1 Есепті кезеңде осы объектінің ауаға эмиссиялар шығаруды жүзеге асыруға 
рұқсаты болды ма («√»белгісімен белгіленеді»)

 Имелось ли разрешение на осуществление эмиссий в воздух у данного объекта в отчет-
ном периоде (отмечается знаком √)

1.1.1 ия      1.1.2 жоқ     
да   нет

2. Есепті кезеңде осы объект атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларын 
шығаруды жүзеге асырды ма («√» белгісімен белгіленеді»)

Осуществлялись ли выбросы загрязняющих веществ в атмосферу данным объектом в 
отчетном периоде (отмечается знаком √)

2.1. ия    3 бөлім      2.2. жоқ    5 бөлім   
да   3 раздел   нет  5 раздел

Егер Сіз 2.1. тармақты толтырсаңыз, онда 3-бөлімге көшіңіз; егер Сіз 2.2. тармақты 
толтырсаңыз, онда 5-бөлімге көшіңіз

Если Вы заполнили пункт 2.1., то переходите к разделу 3; если вы заполнили пункт 2.2., 
то переходите к разделу 5

3. Атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының көлемін, олардың тазарты-
луы жəне ұсталғаны, тоннамен үтірден кейін үш белгімен 

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, в тоннах 
с тремя знаками после запятой 
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А Б 1 2 3 4 5 6

1 Барлығы
Всего

1.1 Қатты
Твердые

А Б 1 2 3 4 5 6
одан:
из них: х х х х х х

1.1.1  Диаметрі 10 микрометр қатты бөлшектер
Твердые частицы диаметром 10 микрометр

1.1.2 Диаметрі 2,5 микрометр қатты бөлшектер
Твердые частицы диаметром 2,5 микрометр

1.2 Газ тəріздес жəне сұйық
Газообразные и жидкие
соның ішінде: 
в том числе: х х х х х х

1.2.1 күкіртті ангидрид
сернистый ангидрид (SO2)

1.2.2 күкіртсутек
сероводород (H2S)

1.2.3 көміртек тотығы
окись углерода (CO)

1.2.4 азот тотықтары (NО2-ге қайта есептегенде)
окислы азота (в пересчете на NО2) 

1.2.5 аммиак
аммиак

1.2.6
көмірсутектер (ұшпалы органикалық 
қосылыстарсыз жəне метансыз)
углеводороды (без летучих органических соединений, 
и метана (CH4)

1.2.7
ұшпалы органикалық қосылыстар (ҰОҚ)
летучие органические 
соединения (ЛОС)

1.2.8 өзгелер
прочие

4. Атмосфераға ерекше ластаушы заттар шығарындыларының көлемін тоннамен 
үтірден кейін үш белгімен көрсетіңіз

Выбросы в атмосферу специфических загрязняющих веществ, их установленный предель-
но-допустимый выброс, в тоннах с тремя знаками после запятой 
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А Б 1 2
Барлығы
Всего

5. Есепті кезеңнің соңына атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының 
тұрақты көздері санын кəсіп бойынша бірлікпен көрсетіңіз

Укажите количество стационарных источников выбросов загрязняющих веществ по пред-
приятиям в атмосферу на конец отчетного периода, в единицах 

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы 
Наименование показателей

Барлығы
Всего

одан жол берілетін 
шекті шығарындының 

белгіленген нормаларымен
из них с установленными 

нормами предельно допусти-
мого выброса

А Б 1 2

1
Шығарындылардың тұрақты 
көздерінің саны, барлығы
Количество стационарных источни-
ков выбросов, всего
одан: 
из них: х х

1.1 ұйымдастырылғандардың
организованных
одан: 
из них: х х

1.1.1
тазарту имараттарымен 
жабдықталғандардың
оборудованных очистными соору-
жениями

6. Парниктік газдар шығарындыларын тоннамен үтірден кейін екі белгімен көрсетіңіз 
Укажите объемы парниковых газов, в тоннах с двумя знаками после запятой 

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы 
Наименование показателей

Есепті жылдағы парниктік газдардың 
көлемі

Объем парниковых газов в отчетном году

барлығы
всего

СО2 эквивалентіне 
есептегенде

в пересчете в эквива-
ленте СО2

А Б 1 2

1 Парниктік газдар
Парниковые газы
одан:
из них: х х

1.1 көміртек қос тотығы
двуокись углерода (CO2)

1.2 метан (CH4)

1.3 азоттың шала тотығы
закись азота (N2O)

1.4 гидрофтор көміртегі
гидрофторуглероды (ГФУ)

1.5 перфтор көміртегі
перфторуглероды (ПФУ)

1.6 гексафторид күкірті
гексафторид серы (SF6)

Атауы            Мекенжайы
Наименование__________________________________   Адрес  _____________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) ___________    Телефон___________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз*
Согласны на опубликование первичных данных*  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз*
Не согласны на опубликование первичных данных*  

Орындаушы
Исполнитель   __________________________________________________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефоны
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Басшы 
Руководитель _____________________________________________________ __________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись
Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер ______________________________________________________________
   тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

Ескертпе:
Примечание:

*  Аталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 

 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
государственной статистике» 

«Атмосфералық ауаны қорғау туралы есеп» (коды 151112009, индексі 2-ТП (ауа), 
кезеңділігі, жылдық) статистикалық нысанына 1-қосымша

Ұшпалы органикалық қосылыстарға (ҰОҚ) жататын заттардың тізбесі
№ т/б Заттың атауы

Шектелген көмірсутектер
1 Бутан
2 Гексан
3 Пентан
4 Тұйық гексан
5 Тұйық пентан (пентаметилен)
6 С1-С10 шектелген көмірсутектер (алкандар) 

Шектелмеген көмірсутектер
7 Амилендер (изомерлер қоспасы)
8 Бутилен
9 1,3-бутадиен (дивинил) 
10 Гептен 
11 Метиленциклобутан
12 2-Метилбута-1,3-диен
13 3,4 – Дихлорбут-1-ен
14 1,4 – Дихлорбут-2-ен
15 Пропилен
16 Этилен
17 Этин (Ацетилен)
18 Циклогексилэтен (винилциклогексан)

Хош иісті көмірсутектер
19 Бензол
20 Техникалық дивинилбензол (дивинилбензол мен этилстирол қоспасы) (этилсти-

рол бойынша)
21 Диметилбензол (ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)
22 Изопропилбензол (кумол)
23 a-метилстирол
24 Жиһаз еріткіші (АМР-3) (толуол бойынша бақылау)
25 2-Метилпропилбензол (Изобутилбензол)
26 Толуол (метибензол)
27 1,2,4,5-Тетраметилбензол 
28 1,2,4-Триметилбензол (псевдокумол)
29 1,3,5 – Триметилбензол (мезитилен)

2,6 – Диметилфенол (2,6 - ксиленол)
30 Этилбензол
31 2,3,4-этилтолуол 

32 Нафталин 
Галоген текті көмірсутектер

33 1-Бромгексан (бромды гексил)
34 1-Бромгептан (бромды гептил)
35 1-Бромдекан (бромды децил)
36 1-Бром-3-метилбутан (бромды изоамил)
37 1-Бром-2-метилпропан (бромды изобутил)
38 1-Бромпентан (бромды амил)
39 1-Бромпропан (бромды пропил)
40 2-Бромпропан (бромды изопропил)
41 Бромбензол
42 Бензосульфонилхлорид
43 Хлорлы бутил
44 1-Бромбутан (бромды бутил)
45 Гексафторбензол
46 Дихлордифторметан (фреон 12)
47 Дихлорфторметан (фреон 21)
48 Дифторхлорметан (фреон 22)
49 Дибромбензол
50 1,2-Дихлорпропан
51 1,3-Дихлорпропилен
52 1,2 – Дихлорэтан (дихлорэтан)
53 Хлорлы метилен
54 Бромды метилен
55 Метиленийдид (йодты метилен)
56 Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)
57 Трихлорбензол
58 Тетрафторэтилен
59 Тетрахлорпропен
60 Трихлорметан (хлороформ) 
61 Трихлорфторметан (фреон 11)
62 Трихлорэтилен
63 Трихлорметилбензол (бензотрихлорид, альфа, альфа-трихлортолуол)
64 Трибромметан (бромоформ)
65 1,2,3-трихлорпропан
66 Хлорбензол
67 Хлоропрен
68 1-Хлорбутан (Хлорды бутил)
69 Хлорметилбензол (Хлорды бензил )
70 2-Хлорпропан (Хлорды изопропил)
71 Эпихлоргидрин
72 Трихлорбензол
73 Аллил хлористый (3-Хлорпроп-1-ен)
74 Хлорэтан (этилхлорид, хлорды этил)

Спирттер жəне фенолдар
75 b-нафтол
76 Бензилкарбинол (бензил спирт)
77 2,6 – Диметилфенол (2,6 ксиленол)
78 Диоксолан -1,3 (формальгликоль)
79 Крезол ( о-,м-,п- изомерлардың қоспасы) (трикрезол)
80 Метанол (метилдік спирт)
81 Амил спирт 
82 Бутилдік спирт 
83 Изобутилдік спирт 
84 Изооктилдік спирт
85 Пропилдік спирт
86 Изопропилдік спирт 
87 Фенол (гидроксибензол)
88 Этил спирті
89 Тұйық гексанол
90 Этиленхлоргидран
91 2-Хлорэтанол
92 4-Хлорфенол (1-гидрокси -4-хлорбензол, п-хлорфенол)
93 2-Феноксиэтанол 

Жай эфирлер
94 2,2- Оксибис (пропан), диизопропил эфирі 
95 Дипил (25% дифенил жəне 75% дифенилоксидтің қоспасы)
96 Терефтал қышқылының диметил эфирі 
97 Этиленгликольдің (бутилцеллозоль) моноизобутил эфирі
98 Этиленгликольдің (пропилцеллозальз) моноизопропил эфирі
99 Диэтил эфирі 

100 2-Этоксиэтанол (этиленгликольдің этил эфирі, этилцеллозольв) 
Күрделі эфирлер (фосфор қышқылының эфирлерісіз)

101 н-Амилацетат
102 Бензилацетат (сірке қышқылының бензил эфирі)
103 Бутилацетат (сірке қышқылының бутил эфирі)
104 Бутилакрилат (акрил қышқылының бутил эфирі)
105 Винилацетат (Этенилацетат)
106 Дибутилфталат (фталдық қышқылының дибутил эфирі)
107 Диметил-1,4 -бензолдикарбонат
108 Метилакрилат
109 Метилацетат
110 Метилметакрилат
111 Проп-2-ен-1-аль (акролеин)
112 Этилацетат (сірке қышқылының этил эфирі)
113 2-Этоксиэтилацетат (сірке қышқылдың 2-этоксиэтилдің эфир, целлозольвацетат)

Альдегидтер
114 Май альдегиді 
115 Ацетальдегид
116 Метальдегид (ацетальдегид тетрамер)
117 Каприл альдегиді
118 Каприн альдегиді
119 Капрон альдегиді 
120 Пелларгон альдегиді
121 Трихлорацетальдегид (хлораль)

Кетондар
122 Ацетофенол
123 Дикетен
124 Э таңбалы ағаш спиртті еріткіш (эфирацетондық) (бақылау ацетон бойынша) 
125 Тұйық гексанон
126 Метилизобутилкетон
127 Метилэтилкетон
128 Пропан -2-он (ацетон)

Органикалық қышқылдар
129 Малеинді ангидрид (булар, аэрокірне) 
130 Акрил қышқылы
131 L-2-Гидроксипропанды қышқылы (сүт кышқылы)
132 Диметилформамид 
133 Сірке ангидриді
134 Сірке қышқылы
135 Майлы синтетикалық кышқылдардың фракциялары С10-С16
136 Валериан қышқылы 
137 Капрон қышқылы 
138 Май қышқылы 
139 Пропион қышқылы
140 Терефтал қышқылы
141 Құмырсқа қышқылы
142 Перфторвалериан қышқылы
143 4-Метилпентандың қышқылы (изокапронды қышқылы)

Органикалық тотықтар жəне асқын оксидтер
144 Изопропилбензолдың гидроасқынтотығы (кумолдың гидроасқын тотығы)
145 4,4-Диметилдиоксан-1,3
146 Диоксан-1,4 (диэтилендиоксид)
147 Этилен тотығы
148 Пропилен тотығы

Құрамында күкірт бар қосылыстар
149 Метилмеркаптопропион альдегиді 
150 1-Бутантиол (бутилмеркаптан)
151 Диметилсульфид
152 2-Меркаптоэтанол (монотиоэтиленгликоль)
153 Табиғи меркаптандардың қоспасы (этилмеркаптанға есептелгенде)
154 Тетраметилтиурамдисульфид ТМТД
155 Тиофенол 
156 Этиленсульфид

Аминдер
157 5/6 Амин, (2-парааминфенил) бензимидазол
158 С15-С20 алифатты аминдер
159 2 Амино-1,3,5-триметилбензол (мезидин) 
160 Анилин
161 1-Аминобутан (н-Бутиламин)
162 Гексаметилендиамин
163 Гексаметиленимин
164 Диметиламин
165 Диметиланилин
166 3,4-Дихлоранилин
167 Диэтиламин
168 Ди (2-гидроксиэтил) амин (диэтаноламин)
169 b-Диэтиламиноэтилмеркаптан

170 Монометиланилин
171 Моноэтиламин
172 Триметиламин
173 Триэтиламин
174 м-Хлоранилин
175 п-Хлоранилин
176 Этиленимин
177 Этилендиамин (1,2-диаминоэтан)
178 Циклогексиламин
179 4-Бутиланилин
180 Монометиламин
181 Ксилидин

Нитро қосылыстар
182 Бутилнитрит (азот қышқылының бутилдік эфирі)
183 Нитробензол
184 2, 3-Нитротолуол 
185 м-Нитробромбензол
186 м-Нитрохлорбензол
187 о-Нитрохлорбензол
188 п-Нитрохлорбензол

Өзге де құрамында азот барлар
189 Акрилонитрил
190 N,N1-Диметилацетамид
191 Дифенилметандинзодианат
192 Метилизоцианит 
193 С17-С20 карбон қышқылының нитрилдері 
194 3-Оксо –N-фенилбутанамид (ацетоацетанилид)
195 Толуилендиизоцианат
196 Формамид (құмырсқа қышқылының амиді)

Хинондар
197 a-Нафтахинон

Гетеро-тұйық қосылыстар
198 Пиридин
199 Пирролидин (тетраметиленимин)
200 Тетрагидрофуран
201 Тиофен (тиофуран)
202 Фурфурол

Техникалық қоспалар
203 Бензин (мұнайлық, аз күкіртті көміртекке қайта есептегенде)
204 Бензин тақтатастық (көміртекке қайта есептегенде)
205 Шина өндірісіндегі вулкандық газдар (аминдер бойынша)
206 Тетрафторэтилендік текше қалдықтары (тетрафторэтилен бойынша) 
207 Уайт-спирит
 208 Сольвент
209 Скипидар

«Атмосфералық ауаны қорғау туралы есеп» (коды 151112009, индексі 2-ТП (ауа), 
кезеңділігі, жылдық) статистикалық нысанына 2-қосымша

Ең көп таралған ерекше ластаушы заттардың тізімі
 САНПИН 

коды 
бойын-

ша

Ластайтын 
заттардың 

коды
Заттың аталуы Агрегаттық 

жай-күйі
Қауіптілік 
сыныбы

0104 006
Барий карбонаты (барийге қайта есеп-
тегенде) қатты 1

0109 007
Берилий жəне оның қосылыстары (бе-
рилийге қайта есептегенде) қатты 1

0110 008
ДиВанадий пентоксид тозаң (Ванадий 
бес тотығы қатты 1

0128 110 Кальций оксиді (өшірілмеген əктас) қатты 4

0133 009
Кадмий жəне оның қосылыстары (кад-
мийге қайта есептегенде) қатты 1

0134 111 Кобальт (металдық кобальт) қатты 2
0138 010 Магний оксид қатты 3

0143 012

Марганец жəне оның қосылыстары 
(марганец диоксидіне қайта есеп-
тегенде) қатты 2

0146 013 Мыс оксиді (мысқа қайта есептегенде) қатты 2
0152 014 Натрий хлориды қатты 3
0163 015 Металды никель қатты 2

0183 016
Сынап жəне оның қосылыстары 
(сынапқа қайта есептегенде)

газ тəріздес 
жəне сұйық 1

0184 017

Қорғасын жəне оның бейорганикалық 
қосылыстары ( қорғасынға қайта есеп-
тегенде) қатты 1

0197 112
Марганецті мырышты феррит (марга-
нецке қайта есептегенде)

газ тəріздес 
жəне сұйық 2

0203 018
Алты валенттік хром (хромның үш 
тотығына шағып естептегенде) қатты 1

0229 019
Мырыш диацетат (Мырышқа қайта 
есептегенде) (Мырыш ацетаты) қатты 3

0231 021

Барий жəне оның тұздары (ацетат, 
нитрат, нитрит, хлорид) барийге қайта 
есептегенде қатты 2

0287 113
Мырыш карбонаты (мырышқа қайта 
есептегенде) қатты 4

0301 004
Азот тотықтары (NO2-ге қайта есеп-
тегенде)

газ тəріздес 
жəне сұйық 3

0302 022 Азот қышқылы
газ тəріздес 
жəне сұйық 2

0303 005 Аммиак (NН3)
газ тəріздес 
жəне сұйық 4

0305 023 Аммоний нитраты қатты 4

0307 024 Бром (Br)

Ұшпалы 
органикалық 
қосылыстар 
(бұдан əрі-

ҰОҚ) 2

0314 025 Арсин (күшəннің сутегі)
газ тəріздес 
жəне сұйық 2

0316 026
Гидрохлорид (Тұз қышқылы сутегі 
хлориді)

газ тəріздес 
жəне сұйық 2

0317 027

Гидроцианид (синил кышқылы, 
құмырсқа қышқылының нитрилы, 
цианосүтегі)

газ тəріздес 
жəне сұйық

2

0322 028
Күкірт қышқылы (H2SO4 молекуласы 
бойынша)

газ тəріздес 
жəне сұйық 2

0325 029
Күшəн, бейорганикалық қосылыстар 
(күшəнге қайта есептегенде) қатты 2

0326 030 Озон
газ тəріздес 
жəне сұйық 1

0328 031 Көмертек (күйе, қара көміртек) қатты 3

0329 032
Селен диоксиді (Селен (IV) оксиді) (се-
ленге қайта есептегенде қатты 1

0330 001 Күкіртті ангидрид (SO2)
газ тəріздес 
жəне сұйық 3

0333 002 Күкіртсутек (H2S)
газ тəріздес 
жəне сұйық 2

0334 033 Күкірт көміртегі
газ тəріздес 
жəне сұйық 2

0337 003 Көміртек тотығы (CO)
газ тəріздес 
жəне сұйық 4

0342 034
Газ тəрізді фторлық қосылыстар 
(фторлы сутек, төрт фторлы кремний)

газ тəріздес 
жəне сұйық 2

0344 035

Нашар еритін бейорганикалық фто-
ридтер (алюминий фториді, кальций 
фториді, натрий гексафторалюминаты) қатты 2

0349 036 Хлор (Cl)
газ тəріздес 
жəне сұйық 2

0355 037 Аммоний гумат қатты 3
0402 038 Бутан (С4Н10) ҰОҚ 4

0403 138 Гексан
газ тəріздес 
жəне сұйық 4

0406 039 Полиэтен (полиэтилен) қатты 4
0408 040 Тұйық гексан ҰОҚ 4
0502 114 Бут-1-ен (Бутилен) ҰОҚ 4

0602 041 Бензол (С6Н6)
газ тəріздес 
жəне сұйық 2

0616 042

Ксилол (о-, м-, п-изомерлерін ің 
қоспасы) (Диметилбензол (о-, м- 
п-изомерлерінің қоспасы ) ҰОҚ 3

0620 043 Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) ҰОҚ 2
0621 044 Толуол (С7Н8) ҰОҚ 3
0626 045 1,2,4-Триметилбензол(Псевдокумол) ҰОҚ 2
0627 046 Этилбензол (С8Н10) ҰОҚ 3

0703 047
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) көмірсутегі 

(ҰОҚ-сыз) 1
0708 048 Нафталин (Платидиам, Цисплатин) ҰОҚ 4

0801 115 3-Хлорпроп-1-ен (Хлорлы аллил)
газ тəріздес 
жəне сұйық 2

0803 116 Бензоилхлориді ( хлорлы бензойд) ҰОҚ 3

0808 139 Бромэтан
газ тəріздес 
жəне сұйық 3

0856 049 1,2-Дихлорэтан (Дихлорэтан) ҰОҚ 2
0861 050 1,2-Дихлорпропан ҰОҚ 3
0864 051 Үшйодметан (Йодоформ) қатты 3
0875 052 Пентафторбензол ҰОҚ 3
0902 053 Үшхлорэтилен (C2HCl3) ҰОҚ 3

0906 054
Тетрахлорметан (тетрахлорид 
көміртегі, төртхлорлы көміртегі) ҰОҚ 2

1051 055 Пропан-2-ол (Изопропил спирті) ҰОҚ 3
1052 056 Метанол (Метил спирті) ҰОҚ 3

1054 117 Пропан-1-ол (Пропил спирті)
газ тəріздес 
жəне сұйық 3

1069 057
Гидрооксиметилбензол (о-, м-, п- изо-
мерлер коспалары) (Үшкрезол) ҰОҚ 2

1071 058 Фенол ҰОҚ 2

1210 059
Бутилацетат (Сірке қышқылының бу-
тил эфирі) ҰОҚ 4

1224 060
Метилацетат (Сірке қышқылының 
метил эфирі) ҰОҚ 4

1238 061
Пропилацетат (Сірке қышқылының 
пропил эфирі) ҰОҚ 4

1239 062

Циан-(3-феноксифенил) метил-
4-хлор-а-(1-метил этил) фенила-
цетат (Сумицидин, Фенвалерат, 
1-Изопропил-4-хлорфенил сірке 
қышқылының 3-фенокси-1-
цианобензил эфирі) ҰОҚ 3

1240 063 Этилацетат (С4Н8О2) ҰОҚ 4

1241 064
Этилпроп-2-еноат (Акрил қышқылының 
этил эфирі, Этилакрилат) ҰОҚ 3

1242 065
Этилпентаноат (Этилвалерат, Пентан 
қышқылының этил эфирі) ҰОҚ 3

1301 066
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 
Акрилальдегид) ҰОҚ 2

1302 067 Бензальдегид (Бензой альдегиді) ҰОҚ 3
1325 068 Формальдегид (Метаналь) ҰОҚ 2
1401 069 Пропан-2-он (Ацетон) ҰОҚ 4
1402 070 1-Фенилэтанол ҰОҚ 3

1404 071
4-Метиленоксетан-2-он (Дикетен, 
Бутен-3-олид-1,3) ҰОҚ 2

1405 118
Ағашты-спирттік А маркасының еріткіші 
(ацетонды эфирлі)/ацетон бойынша/

газ тəріздес 
жəне сұйық 4

1407 072 Пентан-3-он (Диэтилкетон) ҰОҚ 3

1408 073
4-Метилпентан-2-он 
(Метилизобутилкетон) ҰОҚ 4

1411 074 Циклогексанон ҰОҚ 3

1508 075
1,3-Изобензофурандион (Фталь 
ангидриді) ҰОҚ 2

1512 119 Акрил (пропен) қышқылы
газ тəріздес 
жəне сұйық 3

1530 076
е-Капролактам (Гексагидро-2Н-
азепин-2-он) ҰОҚ 3

1551 077
1,4-Бензолдикарбонды қышқылы (те-
рефтал қышқылы) ҰОҚ 1

1555 078 Сірке қышқылы (Этан қышқылы) ҰОҚ 3
1715 079 Метантиол (метилмеркаптан) ҰОҚ 4
1728 080 Этантиол ҰОҚ 3
1730 081 Этенсульфид (Этиленсульфид) ҰОҚ 1

1819 120 Диметиламин
газ тəріздес 
жəне сұйық 2

1868 121 3-Хлоранилин
газ тəріздес 
жəне сұйық 1

1905 122 Нитробензол қатты 2

2001 123 Проп-2-еннитрил
газ тəріздес 
жəне сұйық 2

2034 124
Формамид (Құмырсқа қышқылының 
амиді)

газ тəріздес 
жəне сұйық 3

2055 082 Бензамид қатты 3

2117 125 О,О-Диэтилхлортиофосфат
газ тəріздес 
жəне сұйық 2

2119 126
0,0-Диметил-0- (3-метил-4-нитрофенил 
) –фосфат (Метилнитрофос)

газ тəріздес 
жəне сұйық 3

2418 127 Пиридин
газ тəріздес 
жəне сұйық 2

2425 128

Фуран-2-альдегид (Фурфурол, 
2-Фуральдегид, Фурфураль, 
2-Фурфуральдегид)

газ тəріздес 
жəне сұйық

3

2447 129

2-(2-1 Гидрокси-5-метилфенил)-
бензтриазол (Гидроксиметилбензол 
(смесь изомеров о-, м-, п-) Трикрезол) ҰОҚ 4

2509 130 Азықтық хлортетрациклин қатты 2

2602 084
Ақуызды-дəруменді концентрат (АДК) 
(ақуыз бойынша) қатты 2

2701 085

Аммофос (аммоний сульфатының 
қоспасы бар моно жəне диаммоний 
қоспасы) қатты 4

2704 086
Бензин (мұнайлы, аз күкіртті 
көміртегіне қайта есептегенде) ҰОҚ 4

2706 087

Қоңыр көмірдің жоғары 
жылдамдықтағы пиролизі жеңіл 
шайырының бензин фракциясы 
(көміртегіне қайта есептегенде) ҰОҚ 2

2731 088 Эпоксидті ұнтақ бояу қатты 4

2735 089
Минералды мұнайлы майы (ұршықты, 
машиналы жəне тағы басқалар) ҰОҚ -

2738 131
Бутилформиантты еріткіш (ацетаттар 
қосындысы бойынша) (БЭФ)

газ тəріздес 
жəне сұйық 3

2748 132
Скипидар (көміртекке қайта есеп-
тегенде)

газ тəріздес 
жəне сұйық 4

2753 133 Белсендірілген шайыршықты флюс 
газ тəріздес 
жəне сұйық 4

2755 140
ФЛОКР-3 Флотореагенті (хлор бой-
ынша)

газ тəріздес 
жəне сұйық 2

2756 090

Қоңыр көмірдің жоғары 
жылдамдықтағы пиролиз жеңіл 
шайырының фенол фракциясы ҰОҚ 2

2902 091 Өлшенген бөлшектер қатты 3

2904 093
Мазут күлі (ванадийге қайта есеп-
тегенде) қатты 2

2906 134

Мелиорант (қоспалар: кальций карбо-
наты, хлорид, сульфат - 79%, кремний 
диоксид- 10-13%, магний оксиді - 3,5%; 
темір оксиді-1,6% жəне т.б.)

газ тəріздес 
жəне сұйық

4

2907 094
Қос тотықты кремнийі бар 
бейорганикалық тозаң, % > 70 қатты 3

2908 095

Қос тотықты кремнийі бар 
бейорганикалық тозаң, %-бен: 70-20 
(цемент өндірісінің шамот, цемент, 
тозаңы - балшық, балшықты тақтатас, 
домна қожы, құм, клинкер (кремнезелі 
күлі, қазақстандық кен орындарының 
көмір күлі жəне т.б.), қатты 3

2909 141

Құрамында кремнийі бар 
бейорганикалық тозаң,%-бен берілген 
- 20-дан кем (цемент өндірісінің 
доломиті, тозаңы- əктас, бор, 
тұқылдар, шикізат қоспасы, айналма-
лы пештің тозаңы, боксит жəне т.б.) қатты 3

2910 096 Құрғақ карбомид желімінің тозаңы қатты 4

2911 097
Құрама жем тозаңы (ақуызға қайта 
есептегенде) қатты 4

2912 135
Сүйек ұнының тозаңы/ ақ уызға қайта 
есептегенде/ қатты 4

2914 0198
Фосфогипстен цемент қосылған тұтқыр 
гипсті (бейорганикалық) тозаң қатты 4

2915 136 Шыныталшық тозаңы қатты 4
2916 099 Шыныпластик тозаңы қатты 4
2917 100 Мақта тозаңы (зығыр тозаңы) қатты 3

2918 101
Цемент өндірісінің тозаңы (60% каль-
ций оксиді бар) қатты 4

2926 102

Жылу электрстанциялары көмірінің 
күлі (дисперстілігі 3 мкм-ге дейін жəне 
кемінде 97%-дан төмен 35-40% каль-
ций тотығы бар) қатты 2

2933 103
Алюмосиликаттар (цеолиттер, 
цеолиттік туфтар) қатты 2

2936 104 Сүрек тозаңы қатты 4

2937 137
Астық тозаңы /сақталатын 
саңырауқұлақтар бойынша/ қатты 3

3070 105 Бацитрацин (Бациллихин) қатты 1

3534 106
Бензилбензоат (Бензой қышқылының 
бензил эфирі) ҰОҚ 3

9999 999 Өзге заттар   

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 30 қарашадағы № 290 бұйрығына 8-қосымша

«Атмосфералық ауаны қорғау туралы есеп» (коды 151112009, индексі 2-ТП (ауа), 
кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық 

нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық 

1. Осы «Атмосфералық ауаны қорғау туралы есеп» (коды 151112009, индексі 2-ТП (ауа), 
кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын тол-
тыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан əрі – Нұсқаулық) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне «Атмосфералық 
ауаны қорғау туралы есеп» (коды 151112009, индексі 2-ТП (ауа), кезеңділігі жылдық) (бұдан 
əрі – Статистикалық нысан) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық 
нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
1) атмосфераға ластаушы заттардың шығарындысы – шығарындылардың тұрақты 

(ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған) көздерінен атмосфералық ауаға ластаушы 
(халықтың денсаулығы мен қызметіне, қоршаған ортаға қолайсыз əсер ететін) заттардың түсуі;

2) атмосфераны ластайтын тұрақты көздер – пайдалану процесінде зиянды заттар бөлетін 
жылжымайтын технологиялық агрегат (қондырғы, құрылғы, аппарат) ластау көздері арнайы 
газ бұру имараттарымен (құрылғыларымен жабдықталғанына байланысты ұйымдастырылған 
жəне ұйымдастырылмағандарға бөлінеді);

3) ұйымдастырылған ластау көздері – зиянды заттары газ немесе ауа арналары (құбырлар, 
аэрационды фонарь, вентиляциялық шахта) жүйесіне түсетін көздер, осы жүйенің өзі, зиянды 
заттарды ұстау үшін тиісті газ тазарту жəне шаң тұту қондырғыларын қолдануға мүмкіндік береді;

4) ұйымдастырылмаған ластау көздері – зиянды заттары герметикалық емес технологиялық 
қондырғылар, көлік жабдықтары, резервуарлардың салдарынан тікелей атмосфераға түсетін 
шығарынды көздері.;

5) ластаушы заттарды ұстау жəне кəдеге жарату – өндіріске қайта қайтарылып, тауар 
өнімін алуға пайдаланылған немесе басқа жаққа жіберілген ұсталған ластаушы заттардың 
саны. Мұнда, егер басынан технологиямен көзделген болса, шикізат немесе жартылай дай-
ын өнім ретінде өнімдерді өндіру мақсатында технологиялық үдерістерде қолданылатын 
заттар есепке алынбайды;

6) парниктік газдар шығарындыларын қоспағанда, ластаушы заттар шығарындылары мен 
төгiндiлерiнiң жол берiлетiн шектi, өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын орналастыру нормативтері 
қоршаған орта сапасының нормативтерiне қол жеткiзудi қамтамасыз ететiндей шартпен 
эмиссиялардың əрбiр стационарлық көзi жəне тұтастай кəсiпорын үшін есептеулер негiзiнде 
белгiленетiн эмиссиялардың шамалары болып табылады;

7) ұшпалы органикалық қосылыстар – күн сəулесі бар болғанда азот тотықтарымен 
реакцияласқанда фотохимиялық тотықтырғыштарды түзуге қабілетті метаннан басқа, адамның 
іс-əрекетінің нəтижесінде пайда болатын барлық органикалық қосылыстар. 

3. Статистикалық нысан ауаны ластайтын тұрақты көздері бар əрбір объекті бойынша жеке 
толтырылады, кəсіпорынның заңды мекенжайына қарамастан, оның нақты орналасқан орны 
көрсетіледі. Есеп кəсіпорында ұйымдастырылған бастапқы есепке алу деректерінің, тұрақты 
ластайтын көздері мен олардың сипаттамаларын есепке алу журналдарының, газ тазарту жəне 
шаң тұту қондырғыларының жұмысын есепке алу журналдарының, сондай-ақ кəсіпорынның 
экологиялық паспортының негізінде құрастырылады. Есеп атмосфераға ластаушы заттардың 
жалпы шығарылуына жəне ластау көздерінің тазарту қондырғыларымен жабдықталғанына не-
месе жабдықталмағанына қарамастан құрастырылады.

4. Статистикалық нысанда тұрақты ластаушы көздері бойынша шығарылатын, ұсталатын 
жəне кəдеге жаратылатын ластаушы заттардың санын сипаттайтын деректер көрсетіледі. 

Жыл бойы (оларды бөгде ұйымдарға беру салдарынан, жыл соңына ластаушы заттардың 
шығарындылары көздерінің жоқ болуына қарамастан) кəсіпорындардағы тұрақты ластаушы 
көздерден шыққан газдардағы жəне аспирациялық ауадағы ластаушы заттардың бəрі (төменде 
аталғандардан басқасы) есепке алуға жатады. Есепті кезеңдегі ластаушы заттардың (қатты, 
газ тəріздес жəне сұйық заттар бойынша барлығы) саны құралдармен жүргізілген өлшеу жəне 
есептеу негізінде көрсетіледі.

Статистикалық нысанда автокөлікті қоса алғанда ластаудың жылжымалы көздері бойын-
ша деректер көрсетілмейді.

Статистикалық нысанда, егер бұл əуел бастан осы технологияның жобасында көзделген 
болса, өнім өндірісінің технологиялық үдерістерінде шикізат немесе жартылай фабрикат ретінде 
пайдаланылатын газбен қоса кететін заттардың саны туралы деректер де кірмейді. Атап 
айтқанда, техникалық көміртек зауыттарында күйе өндірген кезде реактордан шығатын газдар-
ды тазарту кезінде, фосфор зауыттарында сары фосфор өндіргенде рудалық-термикалық пеш-
терден шығатын газдарды тазарту кезінде, химия зауыттарында көмір қышқылын өндіргенде 
«қайнаған қабат» пештерінен шығатын газдарды тазарту кезінде пайда болатын жəне кəдеге 
жаратылатын заттар есепке алынбайды. Қара металлургия кəсіпорындарында домналық 
газда пайда болып, технологиялық отын ретінде пайдаланылатын көміртек тотығы есепке 
алынбайды. Түсті жəне қара металлургия, химия, мұнай-химия жəне басқа салалар зауытта-
рынан шығатын газдардан өнім алу үшін пайдаланылатын «қос қабатты адсорбция» жəне «қос 
түйісу» қондырғылары мен шығарындылар ұстаған заттар да есепке алынбайды. Заттардың 
пайда болуы мен шығарындысы жөнінде жоғарыда келтірілгендердің арасынан газдың толық 
тұтылмауы мен технологиялық жабдықтарда саңылау болғандықтан газдың шығуы салдары-
нан атмосфераға түсетін ластаушы заттар ғана есепке алынуға жатады.

5. 1-бөлімде ауаны ластайтын тұрақты көздері бар объектінің нақты орналасқан жері 
көрсетіледі (заңды тұлғаның жəне (немесе) оның құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшесінің 
тіркелген жеріне қарамастан) - облыс, қала, аудан, елді мекен. Əкімшілік-аумақтық объектілер 
жіктеуішіне сəйкес аумақ кодын статистика органының қызметкері толтырады.

6. 1.1-бөлімде стационарлық көздері бар объектінің ауаға эмиссияларды шығаруды жүзеге 
асыруға рұқсаты болуы көрсетіледі.

7. 2-бөлімде стационарлық көздері бар объект ластаушы заттардың шығарындыларын 
шығаруды есепті кезең ішінде жүзеге асырғандығы көрсетіледі.

Егер объекттің бірде бір тұрақты көзі шығарындыларды шығаруды жүзеге асырмаса, «жүзеге 
асырған жоқ» деген 2.2-тармақты белгілеу жəне «Есепті кезеңнің соңына атмосфераға ластау-
шы заттар шығарындыларының тұрақты көздері санын көрсетіңіз» атты 5-бөлімді, осы объектке 
тиесілі тұрақты көздердің жалпы санын көрсете отырып толтыру қажет. 

8. 3-бөлімнің 1-бағанында тазарту имараттарына соқпай, барлық ұйымдастырылған 
жəне ұйымдастырылмаған көздерден түсетін ластаушы заттардың, сондай-ақ оларды тұтуға 
(зарарсыздандыруға) арналмаған газ тазарту жəне шаң тұту қондырғылары арқылы өткен, 
ұсталған зиянды заттардың саны көрсетіледі.

2-бағанда ластау көздері арнайы жабдықталған құрылғылар арқылы түсетін (құбырлар, 
вентеляциялық құрылғылар, аэрациондық шырақтар жəне басқа), бірақ бұл ретте алдын 
ала тазалауға түспейтін, сондай-ақ ауланбаған заттар газ тазалағыш жəне шаң тазалағыш 
құрылғылардан өтпеген заттардың көлемі көрсетіледі. 

3-бағанға кəсіпорындағы газ тазарту жəне шаң тұту қондырғыларына (олардың нақты 
жұмысына байланыссыз) түсіп, тазаланатын ластаушы заттар жөнінде ғана (барлығы жəне 
жекелеген ингредиенттер бойынша) деректер енгізіледі.

4-бағанда тұтылған (зарарсыздандырылған) ластаушы заттардың нақты саны келтіріледі.
5-бағанда өндіріске қайтарылып, тауарлық өнім алу үшін пайдаланылған немесе басқа 

жаққа өткізілген тұтылған ластаушы заттардың саны көрсетіледі.
Ұсталған жəне кəдеге жаратылған ластаушы заттарға, егер бұл технологиямен көзделсе, 

өндірістің технологиялық үрдістерінде шикізат немесе жартылай фабрикат ретінде 
қолданылатын заттар жатпайды.

6-бағанда тазартылған не тазартылмай шығарылғаннан кейін ауа бассейніне түскен ла-
стаушы заттардың (қатты, газ тəріздес жəне сұйық, заттар бойынша) жалпы саны жинақталып 
көрсетіледі.

1-жол коды бойынша 1.1 жəне 1.2-жолдардың барлық бағандар бойынша жиынтық 
деректері көрсетіледі.

Кəсіпорындарда тазарту құрылғылары жоқ болған жағдайда 3-5 бағандарда сызықша 
қойылады. Бұл жағдайда 1 жəне 6-бағандардың мəндері өзара тең.

1.1.1 жəне 1.1.2-жолдың коды бойынша қатты ластаушы заттар ТЧ10 жəне ТЧ2,5 диаметрі 
бойынша бөліністе көрсетіледі.

Осы көрсеткіш сынаманы қосымша алу жəне кəсіпорындар жүзеге асыратын шаңды 
фракцияларға бөлу негізінде толтырылады. Осындай деректерді толтыру міндетті болып та-
былады, бірақ кəсіпорында тиісті өлшемдерді өлшеу мүмкіндігі болмаған жағдайда, өлшенген 
бөлшектердің жалпы құрылымы бұл жолдар бойынша көрсетілмейді.

1.2.7-жолдың коды бойынша ұшпалы органикалық қосылыстар бойынша жиынтық де-
ректер көрсетіледі, оның тізбесі осы статистикалық нысанның 1-қосымшасында келтірілген.

9. 4-бөлімде атмосфераға бірқатар ерекше ластаушы заттар шығарындыларының 
көлемі көрсетіледі. Бір мезетте бекітілген жəне есептік немесе инструменталдық жолмен 
негізделген жол берілетін шекті шығарындылар (бұдан əрі – ЖБШШ) нормативтері көрсетіледі. 
Белгіленген жобаларды құрайтын нормативтер құрамына жол берiлетiн шекті шығарындылар 
нормативтерінің қолданылу мерзімі мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындыларының 
қолданылу мерзімінен айқындалады.

«Барлығы» жолы бойынша 4-бөлімнің ерекше заттары бойынша барлық құраушы 
жолдардың сомасы көрсетіледі.

Бөлімді толтыру үшін ерекше ластаушы заттардың тізімі осы статистикалық нысанның 
2-қосымшасында келтірілген. 

10. 5-бөлімнің деректері кəсіпорындарда ЖБШШ енгізілуін, сондай-ақ осы нормалардың 
сақталуын бақылауға арналған.

Бөлімде есепте кезеңнің соңына ұйымдастырылған жəне ұйымдастырылмаған тұрақты 
көздерден шығатын шығарындылар саны туралы деректер көрсетіледі.

Егер кəсіпорынның (ЖБШШ) рұқсаты болса жəне шығарындыларды шығаруды жүзеге 
асырса, онда 1.1.1 жəне 2.1-тармақтар белгіленеді. Осы тармақтарды белгілеген жағдайда 
3 жəне 4-бөлімдер толтырылады, 5-бөлімде есепті кезеннің сонында нақты жұмыс істеген 
тұрақты көздер туралы ақпарат көрсетіледі. Есепте кезеңде жұмыс істемеген тұрақты көздер 
жалпы санға қосылмайды.

Егер кəсіпорынның (ЖБШШ) рұқсаты болса, бірақ қандай да бір себептерге байланысты 
шығарындыларды шығаруды жүзеге асырмаса, онда бұл жағдайда 1.1.1 жəне 2.2- тармақтар 
белгіленеді жəне 5-бөлімде бар тұрақты көздер туралы ақпарат көрсетеледі, 3 жəне 4-бөлімдер 
толтырылмайды.

Егер кəсіпорынның (ЖБШШ) рұқсаты болмаса, бірақ шығарындыларды шығаруды нақты 
жүзеге асырса, онда 1.1.2 жəне 2.1-тармақтар белгіленеді жəне 3, 4, 5-бөлімдер толтырылады.

Егер кəсіпорынның есепті кезеннің сонында тұрақты көздері жоқ болған жағдайда (сатты 
немесе басқа кəсіпорынға берді) жəне есепті кезеннің басында нақты шығарындысы болса, 
онда 1 жəне 2-бөлімдердің сəйкес тармақтарын толтыру қажет. 3 жəне (немесе) 4-бөлімдер 
толтырылады, 5-бөлім толтырылмайды.

Егер кəсіпорынның (ЖБШШ) рұқсаты болмаса жəне шығарындыларды шығаруды жүзеге 
асырмаса, 1.1 жəне 2 бөлімдердің сəйкес тармақтар белгіленеді жəне 5-бөлімді толтырылады, 
онда осы объектіге тиесілі тұрақты көздер туралы деректер көрсетіледі.

Бөлімді барлық кəсіпорындар белгіленген нормативтерінің бар-жоғына, норматив-
тер əзірлеу сатысында ма немесе олар жөнінде жұмыстар жүргізілген - жүргізілмегеніне 
қарамастан толтырады.

Есепті кезеңде ауа бассейніне ластаушы заттарды шығаруды нормалау жұмысын 
жүргізбеген немесе бұл жұмысты толық бітірмеген жəне бақылаушы органдардан оларды 
шығаруға тиісті рұқсат алмаған кəсіпорындар тек 1-бағанды ғана толтырады.

Атмосфераға ластаушы заттар шығаруға арналған ЖБШШ нормативтерін əзірлеген жəне 
осы заттарды шығаруға рұқсат алған кəсіпорындар 1 жəне 2-бағандарды толтырады.

1-жолда осы объектіде бар ұйымдастырылған жəне ұйымдастырылмаған шығарындылардың 
тұрақты көздерінің жалпы саны көрсетіледі.

1.1 жəне 1.1.1-жолдарда тұрақты көздердің жалпы санынан ластаушы заттарды шығарудың 
ұйымдастырылған көздерінің жəне тазарту имараттарымен жарақтанған шығарындылар 
көздерінің саны жөніндегі деректер бөлек көрсетіледі.

11. 6-бөлімнің 1 жəне 2-бағанында парниктік газдардың жалпы көлемі барлығы тонна-
мен жəне CO2 есептегенде (көміртегі қостотығының тоннасы эквивалентінде көрсетіледі).

12. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер 
болмаған жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік 
көрсеткіштермен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады.

13. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электронды формат-
та жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында 
(www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді on-line режимде жинау» ақпараттық жүйесін 
қолдану арқылы жүзеге асырылады.

Ескертпе: Х - бұл айқындама толтыруға жатпайды. 
14. Арифметикалық-логикалық бақылау:
3-бөлім «Атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының көлемі»:
1-жол=1.1 жəне 1.2-жолдардың ∑;
1.1.1-жол ≤ 1.1-жол;
1.1.2-жол ≤ 1.1-жол; 
1.2-жол =1. 2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1. 2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1. 2.7, 1.2.8-жолдардың ∑, əрбір баған үшін;
6-баған = 1-баған + 3-баған – 4-баған, əрбір жол үшін;
5-бөлім «Атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының тұрақты көздері саны»:
1-баған ³ 2-баған, əрбір жол үшін;
1-жол ³ 1.1-жол, əрбір баған үшін;
1.1-жол ³ 1.1.1-жол, əрбір баған үшін;
Бөлімдер арасындағы бақылау:
3-бөлім 6-бағанының 3-жолы=4-бөлім 1-бөлімінің «Барлығы» жолы
Егер 3-бөлімде 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5-жолдар бойынша деректер көрсетілген болса, 

онда осы заттар 4-бөлімнің сəйкес жолдарында көрсетілуі қажет (бес негізгі заттар бойынша: 
001, 002, 003, 004, 005 кодтарына сəйкес).

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 28 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14612 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 18-бетте) 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ 

ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 6 маусым               №329                Астана қаласы

Азаматтық авиацияда жолаушыларға медициналық көмек 
көрсету қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі туралы» 
2010 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 13-бабының 41-71) тармақшасына 
сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Азаматтық авиацияда жолаушыларға медициналық көмек көрсету 
қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Азаматтық авиа-
ция комитеті:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы көшірмелерін 
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми 
жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларына сəйкес іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне 
даму жөнінде жетекшілік ететін вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық ол алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасының Инвестициялар
жəне даму министрі Ж. ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрі ______________ Е. Біртанов
2017 жылғы 9 маусым

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 6 маусымдағы №329 бұйрығымен бекітілген

Азаматтық авиацияда жолаушыларға медициналық көмек көрсету қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Азаматтық авиацияда жолаушыларға медициналық көмек көрсету қағидалары 
(бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация 
қызметі туралы» 2010 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 
14-бабы 1-тармағының 41-71) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне авиажолаушыларға əуе 
кемесі бортында жəне əуежай аумағында медициналық көмек көрсету тəртібін айқындайды.

2. Халықаралық ұшуларды орындау кезінде осы Қағидалар Қазақстан Республикасы 
ратификациялаған халықаралық шарттарға, сондай-ақ аумағында, аумағынан немесе аумағы 
арқылы осындай ұшулар жүзеге асырылатын елдің заңнамасына қайшы келмейтін бөлігінде 
қолданылады.

3. Əуе кемесінің бортында авиажолаушыларға, кейбір жағдайларда əуе кемесінің экипа-
жына дəрігерге дейінгі жəне білікті медициналық көмек көрсетіледі.

4. Медициналық көмек азаматтық авиация ұйымы қаражатының есебінен көрсетіледі.
5. Медициналық көмек көрсету кезінде, оның ішінде шетелдік авиажолаушыларға 

жарамдылық мерзімі өтіп кеткен медициналық заттар мен медициналық бұйымдарды, Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіпте тексеруден жəне тіркеуден өтпеген 
медициналық өлшеу құралдарын қолдануға, сондай-ақ науқастың қолындағы медициналық 
заттар мен медициналық бұйымдарды медициналық қызметкердің тағайындауынан басқа 
жағдайларды қоспағанда пайдалануға рұқсат етілмейді.

6. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар мен терминдер пайдаланылады:
1) авиакомпания – азаматтық əуе кемелерін пайдаланушының сертификаты бар заңды тұлға;
2) жолаушы – экипаж құрамына кірмейтін жəне əуе тасымалы шартына сəйкес немесе өзге 

де заңды негіздерде əуе кемесімен тасымалданатын жеке тұлға;
3) əуежай – əуе кемелерiн қабылдауға жəне жөнелтуге, əуе тасымалдарына қызмет 

көрсетуге арналған жəне осы мақсаттар үшiн əуеайлағы, аэровокзалы, сондай-ақ басқа да 
қажетті құрылыстары мен жабдықтары бар құрылыстар кешенi; 

4) ұшу қауіпсіздігі - ұшудың қауiпсiз жүргiзiлуiн қамтамасыз ететiн шаралар кешенi, бұл ретте 
адамдардың өміріне немесе денсаулығына зиян келтіру немесе мүлкіне залал келтіру тəуекелі 
шекті деңгейге дейін төмендетіледі жəне қауіптілік көздерін  анықтаудың жəне тəуекел фактор-
ларын бақылаудың үздіксіз процесі арқылы осындай не бұдан да төмен деңгейде сақталады;

5) əуе кемесі – жер (су) бетiнен шағылысқан ауамен əрекеттесуді болғызбай, ауамен өзара 
əрекеттесу есебiнен атмосферада қалықтайтын аппарат;

6) дəрілік заттар – адам ағзасымен байланысқа түсетін немесе оның мүшелері мен тіндеріне 
енетін, аурулардың алдын алуға, оларды диагностикалауға жəне емдеуге, сондай-ақ ағзаның 
күйi мен функцияларының өзгеруiне арналған фармакологиялық белсендi заттарды бiлдiретiн 
немесе олардан тұратын құралдар: дəрiлiк субстанция, дəрiлiк шикiзат, дəрiлiк заттардың балк 
өнiмдерi, дəрiлiк заттар, дəрілік препараттар.

7) медициналық пункт – азаматтық авиация ұйымының авиажолаушыларға осы Қағидаларға 
жəне Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес медициналық жəрдем 
көрсететін құрылымдық бөлімшесі;

8) халықаралық ұшу – ұшу кезінде əуе кемесі шетел мемлекеттерінің шекарасын кесіп 
өтетін ұшу;

9) азаматтық авиация ұйымы - азаматтық авиация саласындағы қызметті жүзеге асыра-
тын заңды тұлға;

10) жолаушылар салоны – əуе кемесі жолаушылар кабинасының жолаушылар креслола-
рымен жабдықталған жəне жолаушыларды орналастыруға арналған бөлігі;

11) əуе кемесінің ұшуы – əуе кемесінің ұшып көтерiлу кезіндегі екпін алудан (тiк ұшып 
көтерiлген кезде жер немесе су бетiнен а жыраудан) бастап жүру аяқталғанға (ұшу-қону 
жолағын аялдамай босатқанға дейін) немесе тiк қонған кезде жер (су) бетiне жанасқанға дейiн 
əуе кемесiнiң жер (су) бетiмен жəне əуе кеңiстiгiнде қозғалуы;

12) кабиналық экипаж мүшесi – қауіпсіздік мүддесі үшін жəне жолаушыларға қызмет көрсету 
жəне (немесе) жүктерді тасымалдау мақсатында əуе кемесінің бортында пайдаланушы неме-
се əуе кемесінің командирі оған тапсыратын міндеттерді орындайтын, бірақ ұшу экипажының 
мүшесі болып табылмайтын авиациялық персоналға жататын тұлға;

13) ұшу экипажының мүшесі – авиациялық персоналдың қолданыстағы куəлігі бар, ұшу 
уақыты ішінде оған əуе кемесін басқаруға байланысты міндеттер жүктелген авиациялық 
персоналға жататын тұлға; 

14) борттық дəрі қобдишасы – дəрігерге дейінгі жəне білікті медициналық көмек көрсетуге, 
сондай-ақ жұқпалы аурулардың таралуының алдын алуға арналған дəрі-дəрмектердің, медици-
налық мақсаттағы бұйымдардың, медициналық техниканың жəне өзге құралдардың жиынтығы;

15) дəрігерге дейінгі медициналық көмек жиынтығы «fi rst aid kit» (бұдан əрі - дəрігерге 
дейінгі медициналық көмек жиынтығы) – əуе кемесінің бортында дəрігерге дейінгі медициналық 
көмек көрсетуге арналған медициналық бұйымдар мен басқа да құралдардың жиынтығы;

16) медициналық көмек жиынтығы «medical kit» (бұдан əрі - медициналық жəрдем 
жиынтығы) – əуе кемесінің бортында медициналық жəрдем көрсетуге арналған дəрі-
дəрмектердің, медициналық бұйымдар мен басқа да құралдардың жиынтығы;

17) əмбебап профилактикалық жиынтығы «universal precaution kit» (бұдан əрі – əмбебап 
профилактикалық жиынтығы) – əуе кемесінің бортында жұқпалы ауруларға, карантинді 
жұқпаларға, контагиозды   вирусты геморрагиялық қалтырауға, безгекке жəне халықаралық 
маңызы бар этиологиясы анық емес аурулармен ауруларға күдікті науқас адам (мəйіт) 
анықталған жағдайларда бастапқы іс-шараларды ұйымдастыруға жəне жүргізуге арналған 
медициналық бұйымдар мен басқа да құралдардың жиынтығы;

18) ұшуға арналған тапсырма – экипаж мүшелері туралы қажетті мəліметтерден тұратын 
жəне ұшудың мақсатын айқындайтын авиакомпания белгілеген нысандағы құжат; 

19) инфекциялық жəне паразиттік аурулар – өмір сүру ортасының биологиялық 
факторларының əсерінен пайда болатын жəне таралатын, ауырған адамнан, жануардан сау 
адамға берілуі мүмкін аурулармен адамның ауруы;

20) кабиналық экипаж – қауіпсіздік мүддесінде жəне жолаушыларға қызмет  көрсету жəне 
(немесе) жүктерді тасымалдау мақсатында əуе кемесінің бортында пайдаланушы немесе əуе 
кемесінің командирі оған тапсыратын міндеттерді орындайтын, бірақ ұшу экипажының мүшесі 
болып табылмайтын авиациялық персонал;

21) дəрігерге дейінгі медициналық көмек – аурулардың профилактикасы мақсатында, 
сондай-ақ диагностика, емдеу мен медициналық оңалту əдістерін дəрігердің қатысуымен пайда-
лануды талап етпейтін аурулар кезінде орта медициналық білімі бар медицина қызметкерлері 
көрсететін медициналық көмек.

Шұғыл жағдайларда дəрігерге дейінгі медициналық көмекті медициналық білімі жоқ, 
уəкілетті орган айқындаған тəртіппен тиісті даярлықтан өткен адамдар (парамедиктер), 
сондай-ақ зардап шегушілердің өмірін құтқару мақсатында өзге де адамдар көрсетуі мүмкін;

22) білікті медициналық көмек – диагностиканың, емдеудің жəне медициналық оңалтудың 
мамандандырылған əдістерін талап етпейтін аурулар кезінде жоғары медициналық білімі бар 
медицина қызметкерлері көрсететін, оның ішінде телемедицина құралдарын пайдалана отырып 
көрсететін медициналық көмек білікті медициналық көмек болып табылады;

23) жедел медициналық көмек – жолаушының өміріне төнген қауіптің анық белгілері 
болмағанда, кенеттен болған қатты аурулар, жарақаттар кезіндегі, денсаулық жағдайы күрт 
нашарлаған, созылмалы аурулары асқынған кездегі медициналық көмек;

24) шұғыл медициналық көмек – уəкілетті орган айқындайтын тізбеге сəйкес, кенеттен 
болған қатты аурулар, жарақаттар, денсаулық жағдайының күрт нашарлауы, созылмалы 
аурулардың асқынуы кезіндегі денсаулыққа елеулі зиянды болдырмау немесе өмірге төнген 
қауіпті жою үшін кезек күттірмейтін медициналық араласуды қажет ететін медициналық көмек;

25) бортсерік – орындайтын жұмысының көлемі мен ерекшелігін ескере отырып, оның 
функциясы мен міндеттерін азаматтық əуе кемесін пайдаланушы айқындайтын жəне ұшуды 
орындау нұсқаулығында көрсетілетін əуе кемесінің кабиналық экипажының мүшесі;

26) əуе кемесінің экипажы - азаматтық авиация саласындағы уəкілетті орган немесе 
мемлекеттік авиация саласындағы уəкілетті орган белгiлеген тəртiпте ұшуды орындау бой-
ынша əуе кемесін басқару жəне оған қызмет көрсету жөнiндегі белгiлi бiр мiндеттердi атқару 
тапсырылған авиация персонал;

27) əуе кемесін пайдаланушы (бұдан əрі – Эксплуатант) – азаматтық əуе кемелерiн пайда-
ланумен айналысатын немесе осы салада өз қызметтерiн ұсынатын жеке немесе заңды тұлға;

28) деконтаминация – адам немесе жануар денесінің үстіндегі, тұтыну үшін дайындалған 
өнімдегі немесе өнім ішіндегі, не басқа да затт ардағы, оған қоса жолаушылардың денсаулығы 
үшін қауіпті тасымалдау құралдарындағы жұқпалы жəне уытты агенттерді жоюға арналған рəсім.

2-тарау. Əуежайдың медициналық пунктінде жəне əуе кемесі тұрақта тұрған кезде 
оның бортында медициналық көмек көрсету тəртібі

7. Медициналық пунктті ң   (бұдан əрі – медпункт) қызметкерлері əуе кемесінің жолаушылары 
мен экипажына əуежай аумағында, сондай-ақ əуе кемесі тұрақта тұрған кезде оның бортында 
медициналық көмек көрсетеді.

8. Медпунктте медициналық көмектің мынадай түрлері көрсетіледі:
1) дəрігерге дейінгі медициналық көмек;
2) білікті медициналық көмек (медпункт штатында дəрігер болған кезде). 
9. Медпунктте медициналық қызметтер кешенін жəне əуежай аумағындағы санитариялық 

эпидемияға қарсы жəне санитариялық-профилактикалық іс-шараларды қамтитын медициналық 
бақылаусыз амбулаториялық-емханалық көмек түріндегі медициналық көмек көрсетіледі.

10. Бортта медициналық көмек қажет науқас жолаушы бар екендігі туралы хабарлама-
ны алған кезде, медпункттің медициналық қызметкері əуе кемесінің тұрақта тұрған кезінде 
келіп, науқасқа тиісті көмек көрсетеді жəне оның одан əрі қарай ұшуы/емханаға жатуы тура-
лы шешімді қабылдайды.

11. Жолаушы медпункттен медициналық көмек сұраған кезде:
1) медициналық тексеру жүргізеді, алдын ала диагноз қояды жəне қажет болған жағдайда 

медициналық көмек көрсетіледі;
2) науқасты қысқа мерзімді бақылау үшін оны медпунктте қалдырады; ал аурудың алдан 

ала диагнозын қою қиын болған жағдайда медициналық ұйымнан кеңес алады;
3) медициналық көрсетімдер бар болған кезде медициналық жедел жəрдем бригадасын 

шақырады жəне/немесе ауруханаға жатуға жібереді;
4) əуе көлігін пайдалануға қарсы көрсетімдер бар болған кезде науқас авиажолаушыны 

ұшудан шеттетіп, оған ұшудан шеттетілгендігі туралы анықтама береді;
5) тасымалдау ұйымдастыру қызметінің диспетчеріне ұшудан шеттетілген авиажолаушы 

туралы ақпарат береді жəне оны жолаушылардың медициналық көмекке жүгіну журналына 
жазады, осы ретте оның қайда кеткендігін міндетті түрде жазады.

12. Медициналық пункттің кезекші медициналық қызметкері денсаулық жағдайына байла-
нысты авиажолаушыны одан əуе көлігін пайдалануға қарсы көрсетімдер анықталған жағдайда 
осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша авиациялық билетті қайтару үшін негіз 
болатын ұшудан шеттету анықтамасын бере отырып ұшудан шеттетуді жүзеге асырады.

13. Жолаушыларға азаматтық авиацияның əуе кемелерінде ұшуға медициналық 
көрсетімдер/қарсы көрсетімдер мəселелері бойынша кеңес беру осы Қағидаларға 
2-қосымшаға сəйкес азаматтық авиацияның əуе кемелерінде пациенттерді/авиажолаушы-
ларды тасымалдауға медициналық көрсетімдер/қарсы көрсетімдерге бойынша жүргізіледі.

14. Медициналық көмек науқастың орналасқан жерінде немесе медициналық айғақтары 
бойынша медпунктте көрсетіледі.

15. Əуежайдың аумағында авиациялық оқиға туындаған кезде медпункттің медициналық 
қызметкерлері авариялық құтқару жұмыстарына авариялық-құтқару командасының құрамында 
қатысады.

Зардап шеккендерге уақтылы медициналық көмек көрсету жəне сұрыптау мақсатында осы 
Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес зардап шеккендерді біріздендіру карточкасы пайдаланылады.

3-тарау. Əуе кемесінің бортында (ұшу барысында)
медициналық көмек көрсету тəртібі 

16. Əуе кемесінің бортында дəрігерге дейінгі жəне білікті медициналық көмек көрсетіледі, 
ал жолаушылар арасында медициналық қызметкер болса медициналық көмек көрсетіледі.

17. Əуе кемесінің бортында жұқпалы ауруларға, карантинді жұқпаларға, контагиозды 
вирусты геморрагиялық қалтырауға, безгекке жəне маңызды халықаралық мəні бар этиоло-
гиясы айқын емес ауруларға күдік тудыратын науқас адам (мəйіт) анықталған жағдайларда 
алғашқы іс-шаралар жүргізіледі. 

18. Əуе кемесінің бортындағы емдік дəрі-дəрмектер пайдаланылатын дəрігерге дейінгі 
медициналық көмек тиісті даярлықтан өткен əуе кемесі бортсеріктерімен көрсетіледі.

19. Пайдаланушы əуе кемесінде медициналық көмек көрсетуге арналған жиынтықтар мен 
дефрибиллятордың мына түрлерінің болуын қамтамасыз етеді:

1) дəрігерге дейінгі медициналық көмек жиынтығы/жиынтықтары;
2) медициналық жиынтық/жиынтықтары;
3) əмбебап профилактикалық жиынтық/жиынтықтар;
4) автоматтық сыртқы дефрибиллятор.
Əуе кемесі бортындағы борттық дəрі-дəрмек қобдишалары мен дефибриллятор 

жиынтықтарының саны жəне түрлері, əуе кемесі бортындағы борттық дəр дəрмек қобдишалары 
жиынтықтарының құрамы, борттық жиынтықтардың əуе кемесі бортындағы орналасуы осы 
Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес реттеледі.

Борттық жиынтықтарды жинақтау, сақтау жəне оның құрамындағы медициналық жəне өзге 
де басқа заттарды кəдеге жарату жөніндегі басшылық нұсқау осы Қағидаларға 5-қосымшаға 
сəйкес реттеледі.

20. Дəрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету үшін дəрігерге дейінгі медициналық 
көмек жиынтығы қолданылады.

21. Дəрігерге дейінгі медициналық көмек жиынтығын əуе кемесі экипажының кез келген 
мүшесі қолданады.

22. Дəрігерге дейінгі медициналық көмекті шұғыл жағжайларда тиісті дайындықтан өткен 
экипаж мүшелері көрсетеді.

23. Кабиналық экипаждың болуы көзделмеген əуе кемесінде дəрігерге дейінгі медициналық 
көмекті тиісті нұсқамадан жəне/немесе дайындықтан өткен екінші ұшқыш көрсетеді.

24. Бортсерік жолаушыға емдік дəрі-дəрмекті өз бетінше ұсынбайды/тағайындамайды.
Емдік дəрі-дəрмектер медициналық қызметкер (ауызша немесе жазбаша, не болмаса 

қашықтықтан) берген ұсыныс/кеңес бойынша қолданылады.
25. Жолаушының денсаулығы медициналық қызметкердің араласуын талап ететін күйде 

болған кезде, аға бортсерік ол туралы əуе кемесінің командиріне келу əуежайына ақпарат 
жіберу үшін хабарлайды.

26. Егер дəрігерге дейінгі медициналық көмек көрсетілгеннен кейін жолаушының жай-күйі 
жақсармай, жолаушының өміріне қауіп төндіретін белгілер пайда болса, онда аға бортсерік 
науқастың жағдайы нашарлап кеткендігі туралы əуе кемесінің командиріне хабарлайды.

27. Əуе кемесінің командирі ұшуды жалғастыру авиажолаушының денсаулық жағдайына 
қауіпті деп санаған жағдайда шұғыл қонуды жүзеге асырады.

28. Əуе кемесінің бортынан науқастың бар екендігі хабарлама беру бірізділігі:
1) əуе кемесінің командирі хабарламаны авиадиспетчерлік қызметке береді;
2) авиадиспетчерлік қызмет хабарламаны əуе кемесінің келу/шұғыл қону əуежайына 

хабарлайды;
3) келу/шұғыл қону əуежайы елінің денсаулық сақтау органдарына хабарлайды.
Қажет болған кезде, келу/шұғыл қону əуежайы елінің денсаулық сақтау органдары, 

əуежайдың құзыретті органдары ауру туралы егжей-тегжейлі мəлімет алу үшін авиакомпа-
ниямен байланысады.

29. Жолаушыға медициналық көмек көрсетуде тиімді ден қою үшін кабиналық жəне ұшу 
құрамының мүшелері осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес «Əуе кемесінің бортындағы жо-
лаушыда оның өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жай-күйдің немесе аурудың пайда 
болуына» əрекет ету алгоритмін қолданады.

30. Медициналық білімі бар жолаушыны медициналық көмек көрсетуге тарту үшін дауыс 
зорайтқыш байланысты пайдалану қажет.

31. Білікті медициналық көмек көрсету үшін дəрігерге дейінгі медициналық көмек жиынтығы 
қолданылады, ал қажет болған кезде медициналық көмек жиынтығы қолданылады.

32. Медициналық көмек жиынтығын əуе кемесінің бортындағы медициналық білімі бар жо-
лаушы, не болмаса, аға бортсерік (не ауызша, не жазбаша немесе қашықтықтан) медициналық 
қызметкерден ұсыныс/кеңес алғаннан кейін қолданады.

33. Кабиналық экипаж мүшесі, қажет болған кезде, медициналық білімі бар жолаушының 
нұсқауы бойынша əрекет етеді.

34. Əуе кемесінің бортында медициналық көмек көрсетілген кезде, осы Қағидаларға 
7-қосымшаға сəйкес Əуе кемесінің бортында медициналық көмек көрсету бланкісі (бұдан əрі 
- Медициналық көмек көрсету бланкісі) толтырылады.

35. Медициналық көмек жиынтығы қолданылған кезде аға бортсерік медициналық 
қызметкерге (бортта болған жағдайда) Медициналық көмек көрсету бланкін толтыруға береді.

36. Медициналық көмек көрсету бланкісі барлық борттық дəрі қобдишаларында сақталады, 
олардың саны жүкқұжатта көрсетіледі.

37. Медициналық көмек көрсету бланкісін ресімдеу медициналық көмек көрсетіліп 
болғаннан кейін жүзеге асырылады. Жазу анық (жазу үлгісімен) жазылады жəне барлық 
бағандар толтырылады.

38. Медициналық көмек көрсету бланкісі екі дана етіп жасалады. Түпнұсқасы науқасқа 
немесе оны ертіп жүрген тұлғаға беріледі, көшірмесі ұшуға арналған тапсырмаға тіркеліп, 
ұшып келгеннен кейін аға бортсерік оны авиакомпанияның бортсеріктер қызметіне қайтарады.

39. Медициналық көмек көрсету бланкісінің көшірмесі одан əрі қарай ұшып келу, жедел қону 
əуежайының немесе авиакомпанияның (бар болған жағдайда) медициналық қызметке немесе 
медициналық қызметкерге (болған жағдайда) есепке алу үшін беріледі.

40. Егер экипаж мүшелерінде немесе жолаушыларда ұшу алдында инфекциялық жəне 
паразитарлық аурулардың белгісі бар болса, олар əуе кемесі бортына жіберілмейді.

Əуе кемесі экипажының мүшелерінің жұқпалы аурулардың белгілері туралы білімдері 
болуы тиісті.

41. Жұқпалы жəне паразиттік аурулардың белгілері бар науқас анықталған жағдайда кабина-
лық жəне ұшу экипажының əрекет ету алгоритмі осы Тəртіпке 8-қосымшада қарастырылған.

42. Зақымданған аудандары бар елдерге ұшатын əуе кемелері қорғану киімдерімен, қажетті 
медициналық жабдықпен, емдік жəне профилактикалық дəрі-дəрмектермен, дезинфекциялай-
тын, дезинсекциялайтын құралдармен жəне ратицидтермен жарақталады.

43. Əуе кемесінің командирі ұшу кезінде əуе кемесінің бортында жолаушылардың жəне 
экспаждың денсаулығы мен қауіпсіздігін қорғау үшін қажетті төтенше шараларды қолдану 
туралы шешім қабылдайды.

44. Егер жерден медициналық қолдау болса, əуе кемесі экипажының мүшелері, қажет 
болған кезде, олардың медициналық ұсыныстарын орындайды.

45. Эпидемияға қарсы алғашқы іс-шараларды жүргізу үшін əмбебап жиынтық қолданылады.
46. Əмбебап профилактикалық жиынтықты əуе кемесі экипажының кез келген мүшесі осы 

Қағидаларға 9-қосымшаға сəйкес əмбебап профилактикалық жиынтықты қолдану жөніндегі 
ұсынымға сəйкес пайдалана алады.

47. Рейсте эпидемияға қарсы алғашқы іс-шараларды жүргізетін экипаж мүшесі рейс кезінде 
əуе кемесі бортында жұқпалы ауруы бар науқас анықталған жағдайдағы экипаж мүшелерінің 
алгоритмі, əмбебап профилактикалық жиынтықты пайдалану бойынша ұсынымды пайдала-
нады жəне осы құжаттардың орындалуын қадағалайды.

48. Аға бортсерік авиакомпанияның (болған кезде)/келу (шұғыл қону) əуежайының 
медициналық қызметіне немесе дəрігеріне қызметтік жазба жасау арқылы əмбебап профилакти-
калық жиынтықты əрбір қолдану туралы хабарлайды.

Азаматтық авиацияда жолаушыларға медициналық көмек көрсету 
қағидаларына 1-қосымша

Жолаушының авиабилетін қайтаруға негіз болатын ұшудан
шеттетуге арналған № _______ анықтама

________________________________________________________________ 
        (аты, əкесінің аты, тегі, туған жылы, күні, айы) 
ол денсаулық жағдайына байланысты ұшудан шеттелгені үшін берілді жəне ұша алмайды.

Рейс № ________________ Ұшу күні __________________________ 

Авиабилет қайтарылуы тиіс.

Диагноз: _______________________________________________________
_______________________________________________________________

Медпункттің медициналық қызметкері ________________________________________
                                                 (аты, əкесінің аты, тегі, жылы, қолы, күні, айы)
М.О.

Азаматтық авиацияда жолаушыларға медициналық көмек көрсету қағидаларына 
2-қосымша

Азаматтық авиацияның əуе кемелерінде пациенттерді/авиажолаушыларды 
тасымалдауға медициналық көрсетімдер/қарсы көрсетімдер 

Диагноздар
Авиациялық медици-
нада тəжірибесі бар 
дəрігердің бағалауы 

Жарамды Түсіндірме

Жүрек-қан тамырлары жүйесінің бұзылуы 
Жүрек қыспасы Тұрақсыз жүрек 

қыспасы немесе 
жүктемесі төмен жүрек 
қыспасы

Емдік дəрілермен 
бақыланады. 
Тыныштық күйде 
білінбейді

Миокард инфарктісі Соңғы 10 күн ішінде 
болған немесе жоғары 
тəуекелмен (ФВ <40%, 
жүрек жеткіліксіздігі, 
бұдан əрі тексерудің 
қажеттілігі, реваскуля-
ризация немесе емде-
уге арналған қосымша 
құрылғы 

асқынып кетпесе ≥10 
күн жəне одан астам

Жүрек жеткіліксіздігі Асқынған жүрек 
жеткіліксіздігі неме-
се бақыланбайтын 
созылмалы жүрек 
жеткіліксіздігі 

Егер жүрек 
жеткіліксіздігі 
бақыланатын бол-
са жəне жағдайы 
қалыпты болса

Егер 50 метр жүре 
алатын болса не-
месе қалыпты 
қарқынмен сатымен 
жоғары демікпестен 
көтерілетін болса 
қалыпты бақылау. 
Олай болмаған 
жағдайда ұшу 
уақытында оттегі 
қажет. 

Өкпе ісінуі Рұқсат етілмеген Рұқсат етілген өкпе 
ісінуі немесе кез 
келген қоздыратын 
фактор 

Миокард инфар-
кты кезінде тактика 
сақтау талап етілуі 
мүмкін 

Туа біткен жүрек 
кемістігі 

Барлық жағдайлар Ұшу кезінде барлық жағдайларда оттегі 
қажет 

Жүрекке жасалған 
оталар 

Жүрекке ота 9 күн 
жəне ҚТАТ жəне 
жүрек құлақшасына 
хириугиялық арала-
су кезінде үшін одан 
аз күн. ЖААК, ЖҚАК, 
трансплантация 
бойынша жақында 
жасалған оталар жəне 
басқалары

10 күн жəне одан 
артық 

ЖААК – жүрекше 
алды аралығындағы 
кемістік 
ЖҚАК – жүрек 
қарынша 
аралығындағыкемістік 
ҚТАТ – қолқа-тəж 
артериясын тамыр-
ластыру 

Ангиография/коро-
нарография 

24 сағат жəне одан аз Жағдайы қалыпты 
болса, 24 сағат жəне 
одан артық 

Стенталы жəне 
стентасыз ангио-
пластика 

2 күн жəне одан аз Симптомсыз болса, 
онда 3 күн жəне одан 
артық 

Пейсмекер немесе 
дефибриллятор им-
плантациясы

Пневмоторакс болма-
са жəне жүрек соғысы 
қалыпты болса, онда 2 
күн жəне одан артық

Радиожиілікті 
абляция 

2 күн жəне одан артық Пациент апта бойы 
ұшады жəне терең 
күретамырларда 
қанның ұю қаупі 
жоғары

Аяқ көктамыр-
ларының тереңде 
ұйып қалуы

Егер ағымы белсенді 
болса 

Симптомсыз өтіп 
жатса

Ішетін антикоагу-
лянттармен жағдайы 
тұрақты 

Өкпе эмболиясы Егер жағдай 4 жəне 
одан да аз күн ішінде 
болған болса 

Егер антикоагуляция 
тұрақты болса, 
5 жəне одан да артық 
күн, PAO 2 бөлме 
жағдайларында 
қалыпты 

Ха факторының жаңа 
тура ингибиторы-мен 
жарамды бола алады

Қантүзілімінің бұзылуы
Анемия Созылмалы ау-

рулар болмаса, 
гемоглобиннің деңгейі 
9,5 г/дл (5,9 ммоль/л) 
аз 

Гемоглобиннің 
деңгейі 9,5 г/дл (5,9 
ммоль/л) артық

Егер асқынған 
анемия болса, 
гемоглобиннің 
деңгейін соңғы 
тоқтатылған қан 
жоғалтудан кейін 
24 сағаттан артық 
бағалау керек

Орақ-жасушалы 
анемия (Sickle cell 
disease)

Орақ-жасушалы ане-
мия эритроциттерінің 
алдыңғы 9 күндегі 
өнімділігі 

10 жəне одан да 
артық күн 

Əрдайым оттегімен 
қолдап отыру керек

Тыныс алу жүйесінің аурулары
Пневмоторакс 
(үшкір қарудан 
болған жараға 
байланысты өкпе 
айналасындағы ауа 
немесе күтпеген 
пневмоторакс) 

Толық инфляциядан 
(ауа толтырылғаннан) 
кейін 6 жəне одан да 
аз күн. Жағдайы адек-
ватты болса, онда 
жарамды, «Heimlich» 
үлгісінің дренажымен 
ерте тасымалдау жəне 
дəрігердің немесе 
мейіргердің еріп жүруі

Толық инфляциядан (ауа толтырылғаннан) 
кейін 7 жəне одан да артық күн. Жарақат 
пневмоторакста толық инфляциядан (ауа 
толтырылғаннан) кейін 14 күн 

Кеуде қуысына 
хирургиялық ара-
ласулар 

10 жəне одан да аз күн Асқынбай қалпына 
келген жағдайда 11 
жəне одан артық күн 

мысалы, лобэктомия, 
плеврэктомия, ашық 
өкпе биопсиясы

Пневмония Симптомдары бар Толық рұқсат берілген немесе егер 
рентгендік белгілер өтпесе, симптомдар 
болмаса

Туберкулез Емделмеген немесе 
емдеудің алғашқы 2 
аптасы 

Ең аз дегенде екі апта тиісті ем алғаннан 
кейін жəне симптомдарсыз

ХОБЛ, эмфизема, 
фибриозы фиброзы, 
өкпеқап сарысуы 
(өкпе қуысындағы 
сұйықтық) жəне 
гемоторакс (өкпе 
қуысындағы қан) 
жəне т.б. 

Жерде оттегі қажет.
PO2 < 50mmHg.
Соңғы асқыну 
қайтарылмаған кезде 

Жаттығуларға (жаяу) шыдамды >50 метрді 
демікпестен жүріп өту жəне жалпы жай-күйі 
адекватты. Жақында асқыну болған болса, 
онда толық қалпына келу. Қазіргі уақытта 
инфекция жоқ.

Іріңді фиброз Жерде 1 минутта < 
50% ауа үрлеу 

Қазіргі уақытта инфекция жоқ.

Астма Қазіргі уақытта ауруға тəн белгілер мен инфекция жоқ.
Обыр Белсенді емделуден 

кейін (радио жəне хи-
мия). өкпеқап сарысуы. 
Жерде демігу

Белгілері жоқ. Үлкен гемоптаз – қарсы 
көрсетім болып табылады

Бронхоэктаз Жерде гипоксемияның 
болуы 

Қазіргі уақытта инфекция жоқ

Жүйке бұлшық 
еттерінің ауруы 

Өкпеден тыс күшті шектеулер. Үй жағдайындағы желдету қажет

Артериа-веналық 
өкпе мальформа-
циясы

Егер ауыр гипоксемия болса (Жердегі оттегі сатурациясы < 80%)

Орталық нерв жүйесінің аурулары
Транзиторлық ише-
миялық 
шабуыл

2 жəне одан да аз күн 2 күннен кейін өзінің бақылауынан кейін

Инсульт 4 жəне одан да аз күн Жағдайы қалыпты 
болса, 5-14 күн не-
месе жазылып 
келе жатса, орта 
медициналық 
персоналдың еріп 
жүруімен. Жолаушы 
инсульт алғаннан 
ке йін алғашқы екі 
апта да оттегінің сүйе-
мелдеуімен сапарға 
шығады. 

Егер қалпына келу 
ешбір қиындықсыз, 
орта медициналық 
персоналдың 
сүйемелдеуі талап 
етілмесе

Үлкен талма (Grand 
Mal) 

24 жəне одан да аз 
сағат

Жалпы жай-күйі жақсы бақыланса, онда 24 
жəне одан да артық сағат 

Бас сүйек ішіне ара-
ласулар

9 жəне одан да аз күн 10 жəне одан да артық күн адекватты жал-
пы жағдай

Асқазан-ішек аурулары
Асқазан-ішек жолы-
нан қан кету 

Қан кеткеннен кейін 24 
жəне одан да аз сағат 

10 жəне одан да 
артық күн 

Эндоскопиялық не-
месе басқа да əдіс-
термен қанның 
тоқтағандығы анық-
талса, онда 1-9 күн-
нен кейін рұқсат ету ге 
болады (мысалы, ге-
моглобин нің деңгейі 
көтерілсе жəне қан 
кету тоқтаса) 

Құрсақ қуысына 
үлкен хирургиялық 
араласулар 

9 жəне одан да аз күн Асқынусыз қалпына 
келсе, онда 10 жəне 
одан да артық күн

мысалы, ішектердің 
резекциясы, ашық 
гистерэкто-мия, 
бүйректерге араласу-
лар жəне т.б.

Аппендэктомия 4 жəне одан да аз күн Асқынусыз қалпына келсе, онда 5 жəне 
одан да артық күн

Лапароскопиялық 
хирургия (Keyhole) 

4 жəне одан да аз күн Асқынусыз қалпына 
келсе, онда 5 жəне 
одан да артық күн

мысалы, холеци-
стэкто-мия (өт қабын 
алып тастау), жатыр 
түтігіне араласу 

Диагностикалық ла-
пароскопия 

24 жəне одан да аз күн Егер газ тараса, онда 24 жəне одан да 
артық сағат

ЛОР аурулары
Ортаңғы құлақтың 
қабынуы жəне сину-
ситтер 

Асқынған ауру жəне 
Евстахиев түтігінің 
функ циясынан айырылу

Құлағын тазартатын халде болса 

Ортаңғы құлаққа 
хирургиялық ара-
ласулар

9 жəне одан да аз күн ЛОР мүшелеріне 
жүргізілген ем ту-
ралы медициналық 
қорытындымен 
10 жəне одан да 
артық күн 

Мысалы, стапедэк-
томия 

Тонзилэктомия 10 жəне одан да аз күн 
Төменгі жақ 
сүйектерді сыммен 
бекіту

Еріп жүретін адамсыз Еріп жүретін адаммен (+ кескіштер) немесе 
сымды өзі алып тастау 

Психиатриялық аурулар
Асқынған психоз 30 күн ішіндегі эпизод-

тар (мысалы, шизоф-
рения немесе дəрілік 
заттардан болған 
мания)

Бұл қауіпсіздікті ойлау бойынша

Психикалық созыл-
малы бұзылулар 

Ұшу кезінде нашарлап 
кету тəуекелі болса 

Егер дəрілермен бақыланатын жəне 
жағдайы қалыпты болса (мысалы, 
қоғамда өмір сүру жəне өзінің барлық 
мұқтаждықтарын орындай алса, оның 
дəрілерді іше алса) 

Көз аурулары
Көздің ойық жарасы 6 жəне одан да аз күн 7 жəне одан да 

артық күн 
Көз ішіне арала-
сулар

6 жəне одан да аз күн 7 жəне одан да 
артық күн 

SF6 инъекциясы үшін 
кемінде 2 апта жəне 
C3F8 инъекциясы үшін 
кемінде 6 апта;

Шелді алып тастау-
ға қатысты хирур-
гиялық араласулар 

24 жəне одан да аз 
сағат

24 жəне одан да артық сағат

Көздің мүйізгек 
қабығына лазерлік 
хирургия 

24 жəне одан да аз 
сағат

24 жəне одан да артық сағат

Жүктілік
Бір нəрестеге 
жүктілік, бірақ 
асқынбаған 

туу күн шамамен есеп-
тегенде 36 аптаның 
соңына дейін – (EDD)

Көп нəрестеге 
жүктілік, бірақ 
асқанбаған

туу күн шамамен есеп-
тегенде 32 аптаның 
соңына дейін – (EDD)

Күрделі жүктілік Дəрігердің рұқсаты бойынша жеке негіздерде
Түсік тастау (түсік 
тастау қаупі немесе 
толық түсік тастау)

Қарқынды қан кету Жағдайы қалыпты болғаннан кейін, кемінде 
24 сағат бойы қан кету мен ауырудың 
болмауы 

Жаңа туған нəрестелер
Жаңа туылу 48 сағаттан кем 

сағатқа инкубатор 
астында +/-ажелдету 
жағдайлары

Дені сау балалар 7 күн ішінде 
48 сағатқа саяхатқа шыға алады, бірақ 7 
күн бойы ғана

Жарақат
Толық гипстеу 
(ұзақтығы 2 сағаттан 
артық)

Гипсті таңғыш жарма-
лы лонгета болмаса, 
онда жарақат алғаннан 
кейін кемінде 48 
сағаттан соң

48 жəне одан да 
артық сағат

Сан/жамбас индексі 
үшін анемия ережелерін 
сақтау, мысалы гемогло-
бин 9,5 г/дл (5,9 ммоль/л)

Күйік Егер осы уақытқа дейін 
есеңгіреп тұрса немесе 
инфекция кең таралған 
болса 

Егер жалпы жағдайы тұрақты болса

Жасанды желдету Аурудың қауіпті 
жағдайы, авиаком-
пания, медициналық 
ұйым дəрігерімен 
егжей-тегжейлі 
талқылағаннан кейін 
қолайлы болуы мүмкін

Тек қана ауаны желдету арқылы, ұзақ 
мерзімді тұрақты жағдай 

Əр түрлі аурулар
Берілетін жұқпалы 
аурулар

Аурудың жұқпалы сатысында

Омыртқаға араласу Араласудан кейін 7 күн 
ішінде

7 күннен кейін Жолаушылар ұшу 
жəне қону аралығында 
тіке отыра алады, 
ұшуға байланысты 
күтпеген жерден бо-
латын турбуленттілік 
пен дірілге шы-
дайды төтенше 
жағдайлардағы 
құтқару жилетін 
киюдің алдын алатын 
Halo жақшасы сияқты 
жақшалар

Терминалдық 
сатыдағы аурулар 
(егер ұшу болжам 
қолайсыз болса)

Жеке бағалау 

Декомпрессия 
ауруы

Емделмеген немесе 
белгілері бар

кессон ауруын емдеуден кейін 
3 күн немесе неврологиялық белгілерді ем-
деуден кейін 7 күн 

Азаматтық авиацияда жолаушыларға медициналық көмек көрсету қағидаларына 
3-қосымша

Зардап шеккендерді сəйкестендіру карточкасы
Медициналық эмблеманың үстінде таспалы шағын тесік бар

Сол жақ бұрышы 
САРЫ ТҮСТІ жəне 
көрсетілген сызық 
бойы тесілген.
Үшбұрыштың ішінде 
карточка нөмірі 
көрсетілген жəне əр 
ауруханаға жеткізген 
зардап шегушілерді 
есепке алу үшін 
жедел жəрдем 
машинасының 
жүргізушісінде 
қалады
Егер зардап шеккен-
дер бірнеше ауруха-
на жеткізілетін бол-
са, карточканы əрбір 
аурухана үшін бөлек 
сақтаған жөн.

Карточканың 
негізгі бөлігі зардап 
шеккен 
адамға тағылады

ҚАРА ЖОЛАҚ
Қаза тапқандар

ҚЫЗЫЛ ЖОЛАҚ
І кезек

Қоян - дереу көмек 
көрсету

САРЫ ЖОЛАҚ
ІІ кезек

Тасбақа – көмек 
біраз уақыттан кейін 

көрсетілуі мүмкін

ЖАСЫЛ ЖОЛАҚ
ІІІ кезек

Сызылып тасталған 
жедел жəрдем 

машинасы болма-
шы медициналық 
көмек керек екенін 

білдіреді.

 

Оң жақ бұрышы САРЫ ТҮСТІ 
жəне көрсетілген сызық бойы 
тесілген
Үшбұрыштың ішінде таспа-
лы шағын тесік пен карточка 
нөмірі бар. Ол зардап шек-
кен адамды тапқан орынды 
белгілейтін қазыққа бекітілуі 
мүмкін немесе оны дəрігерге 
дейінгі медициналық көмек 
қызметінің персоналы 
көмек көрсетілген зардап 
шегушілерді есепке алу 
үшін пайдалануы мүмкін. 
Карточка нөмірі, зардап 
шегушінің бастапқы қалыпты 
жағдайының 
уақыты көрсетілетін орын.
Зардап шегушінің тегі 
көрсетілетін орын (егер 
белгілі болса)
Зардап шегушінің мекен-
жайы көрсетілетін орын (егер 
белгілі болса)
Зардап шегушінің мемлекеті, 
қаласының аты көрсетілетін 
орын (егер белгілі болса)
Зардап шегушіге дəрігерге 
дейінгі медициналық көмек 
қызметі қызметкерінің аты, 
жөні, тегі көрсетілетін орын.
Өліммен аяқталған жағдайда 
төменгі үш тесілген бөлігі 
жыртып алынады.
Егер зардап шегуші І кезекті 
болса, онда төменгі тесілген 
екі бөлік жыртып алынады.
Егер зардап шегуші ІІ кезекті 
болса, онда төменгі тесілген 
бөлік жыртып алынады.
Егер зардап шегуші ІІІ кезекті 
болса, онда тесілген барлық 
бөлік сақталады
ЕСКЕРТУ. Егер зардап 
шегушінің жағдайы нашарла-
са, онда карточкаға 
тиісті өзгерістер енгізіледі.

Зардап шегушіні сəйкестендіру карточкасының беттік жағы 
Жалғасы

Карточканың жырт-
палы бөліктерінің 
сипаттамасы 
зардап шегушіні 
сəйкестендіру 
карточкасының беттік 
жағындағы суретте 
берілген

Кейін зардап 
шегушінің тамырына 
дəрі егудің кез келген 
түрін (jy) көрсету 

 

Алғашқы тексеріп қарау 
кезінде анықталған 
жарақаттанған учаскелерді 
белгілеу

Кейін зардап шегушінің 
бұлшық дəрі егудің кез кел-
ген түрін (im) көрсету

 Зардап шегуші карточкасының сырт жағы

Азаматтық авиацияда жолаушыларға медициналық көмек көрсету қағидаларына 
4-қосымша

Əуе кемесі бортындағы борттық дəрі-дəрмек қобдишалары мен дефибриллятор 
жиынтықтарының саны жəне түрлері, əуе кемесі бортындағы борттық дəр дəрмек 
қобдишалары жиынтықтарының құрамы, борттық жиынтықтардың əуе кемесі 

бортындағы орналасуы

1. Əуе кемесі бортындағы борттық дəрі-дəрмек қобдишалары мен дефибриллятор 
жиынтықтарының саны жəне түрлері

Жолау-
шылар 
кресло-
ларының 
саны

Борттық жиынтықтардың түрлері Дефибриллятор
Дəрігерге дейінгі 

медициналық көмек 
жиынтығы (дана)/ 

First aid kit 

Медициналық 
көмек жиынтығы 
(дана)/ Medical kit

Əмбебап 
профилактикалық 
жиынтық (дана)/

Universal 
precaution kit

Автоматттық 
сыртқы дебрил-

лятор

Кабиналық экипаж 
мүшелерімен неме-
се кабиналық эки-
паж мүшелерінсіз

Кабиналық эки-
паж мүшелерімен 
жəне ұзақтығы 2 
сағаттан астам 

ұшқанда 

Кабиналық экипаж 
мүшелерімен

Кабиналық эки-
паж мүшелерімен 
жəне ұзақтығы  2 
са ғаттан астам 

ұшқанда 
0-10 1* - - -

10-100 1 - 1 -
101-200 2 Пайдаланушының 

қарауы бойынша 
біреуден артық

1 Пайдаланушының 
қарауы бойынша 
біреуден артық

201-300 3 2
301-400 4 Əрі қарай 

Пайдаланушының 
қарауы бойынша

401-500 5
>500 6

*- жолаушыларды тасымалдаумен айналыспайтын əуе кемелері үшін.
2. Əуе кемесі бортындағы борттық дəр дəрмек қобдишалары

жиынтықтарының құрамы
1. Дəрігерге дейінгі медициналық көмек жиынтығы мына дəрі-дəрмектен жинақталады: 
антисептикалық тығындар (10 данадан тұратын қаптама)
лейкопластырь таңғыштар (лейкопластырь кесінділері)
өлшемі 7,5смХ4,5м дəке бинт
қауіпсіз түйреуіштері бар үшкіл таңғыш
өлшемі 10Х10см күйікке қарсы таңғыш
өлшемі 7,4Х12см компресс тартуға арналған зарарсыздандырылған таңғыш
өлшемі 10,4Х10,4см зарарсыздандырылған дəке таңғыш
ені 2,5 см (орам) жабысқақ таспа
зарарсыздандырылған жабысқақ кесінділер (немесе ұқсас жабысқақ кесінділер )
қолға арналған тазартқыш құралдар жəне залалсыздандыратын сулықтар
қалқаншасы бар төсемшелер немесе көзге арналған таспа
өлшемі 10 см мұқал басты қайшылар
өлшемі 1,2смХ4,6м хирургиялық жабысқақ таспа
жарықшақтарды алуға арналған пинцеттер
бір рет пайдаланылатын қолғаптар (жұп)
термометрлер (сынабы жоқ)
жасанды тыныс алуға арналған кері қақпақшасы бар реанимациялық маска 
дəрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету бойынша нұсқаулық (ағымдағы басылым) 
медициналық көмек көрсету бланкісі 10 дана

ауруды əлсіз/орташа əсер ету арқылы басатын дəрі 
құсуға қарсы дəрі
мұрынның бітелуіне қарсы дəрі
антацидті (қышқылға қарсы) дəрі
антигистамин дəрісі
диареяға қарсы дəрі
2. Əмбебап профилактикалық жиынтық мыналардын жинақталады:
азғана төгілген сұйықтықтың мөлшерін түйіршік гельге айналдыратын құрғақ ұнтақ
беткі қабаттарды тазартуға арналған бактерецидті залалсыздандырушы дəрі
теріні тазартуға арналған сулықтар
бетке/көзге арналған маскалар (жеке немесе құрамдастырылған) 
қолғаптар (бір рет пайдаланатын)
қорғану алжапқышы
үлкен сіңіргіш сүлгі
қырғышы бар алу қасығы
биологиялық қауіпті қалдықтарға арналған қап 
əмбебап профлактикалық жиынтықты қолдану жөніндегі ұсыным 
Əуе кемесінің бортында жұқпалы немесе паразиттік ауру жұқтырған науқас анықталған 

жағдайдағы ұшу жəне кабина экипажының алгоритмі
медициналық көмек көрсету бланкісі 5 дана.
Қобди 2*:
аэрозоль баллондардағы инсектицид 
маска респираторы (инсектицидке берілген нұсқаулыққа сəйкес)
бір рет пайдаланатын медициналық резеңке бас киім - 1 дана
қорғану көзілдірігі - 1 дана
инсектицидті қолдану жөніндегі нұсқаулық
*- тропикалық климатты елдерге жəне бортта дезинсекция рəсімдерін жүргізуді талап ететін 

елдерге рейстерді орындау кезінде бортта қолданылады.
3. Медициналық құралдар жиынтығы:
ішіндегілердің тізбесі
медициналық көмек көрсету бланкісі 5 дана
стетоскоп
сфигмоманометр
ауыз-жұтқыншақпен тыныс алу түтікшелері (3 өлшем)
шприцтер (тиісті өлшемдерде)
инелер (тиісті өлшемдерде)
ішке құюға арналған катетерлер (тиісті өлшемдерде)
антисептикалық сулықтар
қолғаптар (бір рет пайдаланатын)
қолданылған инелерге арналған жəшік
несеп шығаратын катетер
ішке құю жүйесі
күретамырдың қанын тоқтатуға арналған бұрау
дəке тығын
жабысқақ таспа
хирургиялық маска
шұғыл көмек көрсетуге арналған кеңірдек катетері (немесе күретамырдың ішіне салына-

тын үлкен диаметрі канюля) 
кіндікке арналған қысқыш
босандыруға арналған жиынтық
термометр (сынабы жоқ)
реанимациялық қызметтің негізгі карталары
қақпақшасы бар маска 
электрлік қалта шам жəне батареялар
адреналин 1:1000
антигистамин (енгізетін)
глюкоза 50% (немесе оның баламасы) (енгізетін: 50 мл)
нитроглицерин (таблетка түрінде немесе аэрозоль қаптамада)
ауру басатын негізгі дəрілер
тыныштандыратын антиконвульсанттар (енгізетін)
құсуға қарсы дəрілер (енгізетін)
бронхты инъекциялық кеңейткіш 
атропин (енгізетін)
адренокортикальный стероид (енгізетін)
несеп айдайтын дəрі (енгізетін)
босануға қарсы қан кетумен күресетін дəрі 
хлорлы натрий 0,9% (минимум 250 мл)
ацетилсалицил қышқылы (ауыз арқылы қабылдайтын аспирин)
ауыз арқылы бета-блокатор.

3. Борттық жиынтықтардың əуе кемесі бортындағы орналасуы
1. Дəрігерге дейінгі медициналық көмек, медициналық көмек жиынтықтары жəне əмбебап 

профилактикалық жиынтық жолаушылар кабинасында бортсеріктерге оңай қолжетімді жерлер-
ге бірқалыпты қойылады. Əрбір жиынтық сенімді қаптамада, пломбаланған түрде сақталады.

2. Əмбебап профилактикалық жиынтық жүк сөресіне/ авариялық-құтқару бөлігіне қойылады.
3. Дəрігерге дейінгі медициналық көмек жəне медициналық жиынтықтар жолаушылар 

кабинасының тұмсық бөлігінде, жүк сөресінде/авариялық-құтқару бөлігінде пломбаланған 
түрде сақталады.

4. Рейсті орындау кезінде барлық борттық дəрі қобдишалары пломбаланған түрде 
сақталады, рейсте оларды ашқан жағдайда, рейс аяқталғаннан кейін, əуе кемесі тұрақта 
тұрған уақытта, оларға пломба салу керек, ол үшін дəрі қобдишалары қосымша пломбалар-
мен жасақталады. 

5. Əуе кемесінің бортында борттық дəрі қобдишалары сақталатын орындар (жүк сөрелері/
авариялық-құтқару жабдығының бөліктері) таңбаланады. Жүк сөрелеріндегі таңбалардың 
өлшемдері мен нысандары Ұшақ түріне техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқаулықта 
берілген. Борттық дəрі қобдишалары төмендегі таңбаламаларға сəйкес таңбаланады:

Борттық қобдишаның атауы Белгілеу атауы Белгілеу түрі
Дəрігерге дейінгі медициналық 

көмек жиынтығы
 «+» жасыл түсті белгісі

Медициналық көмек жиынтығы  «+» қызыл түсті белгісі

Əмбебап профилактикалық 
жиынтығы

биологиялық қауіптілік 
белгісі

Азаматтық авиацияда жолаушыларға медициналық көмек көрсету қағидаларына 
5-қосымша

Борттық дəрі қобдишаларының медициналық жəне өзге құралдарын жарақтау, 
сақтау жəне жою бойынша басшылық нұсқау

1. Борттық дəрі қобдишалары Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген емдік 
дəрі-дəрмектермен, екінші (тұтынушылық) қаптамасындағы емдік дəрі-дəрмекті пайдалану 
бойынша нұсқаулығы алынбастан жинақталуға тиіс. 

2. Емдік дəрі-дəрмектердің, медициналық бұйымдардың жəне басқа да құралдардың 
жарамдылық мерзімі өткеннен кейін немесе олар пайдаланылған жағдайда борттық дəрі 
қобдишаларының жиынтықтары толықтырылу қажет.

3. Қанмен жəне (немесе) басқа да биологиялық сұйықтықтармен ластанған медициналық 
бұйымдарды жəне басқа да құралдарды қолдануға, оның ішінде қайтадан қолдануға рұқсат 
етілмейді.

4. Емдік дəрі-дəрмектер жəне медициналық мақсаттағы бұйымдар Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 24 сəуірдегі № 262 бұйрығымен 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11191 тіркелген) бекітілген 
дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды жəне медициналық тахниканы сақтау 
жəне тасымалдау қағидаларына сəйкес сақталады.

5. Көмек көрсету кезінде жиналған қалдықтарды жинау жəне кəдеге жарату үшін 
«биологиялық қалдықтарға арналған» қысқышы бар полиэтилен қапшықтар қолданылады.

6. Борттық дəрі қобдишаларын жинақтауды ұйымдастыруды жəне оларды жинақтауды 
бақылауды, оның ішінде оларды бақылаудың жарамдылық мерзімдерін бақылауды 
авиакомпанияның медициналық қызметі немесе медициналық қызметкерлері (болған 
жағдайда), не болмаса, медициналық ұйыммен шарт бойынша жүзеге асырады.

Азаматтық авиацияда жолаушыларға медициналық көмек көрсету қағидаларына 
6-қосымша

«Əуе кемесінің бортындағы жолаушыда оның өмірі мен 
денсаулығына қауіп төндіретін жай-күйдің немесе аурудың пайда болуына» 

əрекет ету алгоритмі

Жауапты Əуе кемесінің командирі 
Əуе кемесінің бортында 
қатыстырылған функциялар

Бортсерік
Аға бортсерік

Сыртқы 
тарап-
тар

Орындаушылар Əуеайлақтық диспетчерлік пункттің диспетчері / əуе кемесінің 
жүру маршруты бойынша диспетчер.
Облыстардың, Астана жəне Алматы қалаларының денсаулық 
сақтау басқармалары. 

1-жағдай: Əуе кемесінің бортындағы жолаушыда оның өмірі мен денсаулығына қауіп 
төндіретін, реанимациялық іс-шаралар жүргізуді талап ететін жай-күй немесе ауру
 1. ƏУЕ КЕМЕСІНІҢ БОРТЫНДА ƏРЕКЕТ ЕТУ ШАРАЛАРЫ
Функция/
Басқару ор-
ганы

Əрекет ету шаралары Мерзімі

1.1 Бортсерік Жолаушыдан 1-жағдайдың сыртқы 
белгілері анықталған, не болмаса, көзімен 
көрген адамнан осындай ақпарат келіп 
түскен кезде, кабиналық экипаждың аға 
бортсерігіне жолаушыға дəрігерге дейінгі 
медициналық көмек көрсету қажеттілігі туралы 
ХАБАРЛАЙДЫ. 

1 минут Лауазымдық 
нұсқаулық

Жолаушыға дəрігерге дейінгі медициналық 
көмек көрсетеді.

1 минут

Дауыс зорайтқыш байланыс арқылы 
медициналық білімі мен тиісті дайындығы 
бар басқа жолаушыларды зардап шек-
кен жолаушыға борттағы дəрігерге дейінгі 
медициналық көмек қобдиын пайдалану 
арқылы жедел/шұғыл түрдегі медициналық 
көмек көрсетуге шақырады.

1 минут

1.2 Аға 
бортсерік

Əуе кемесінің командиріне бортта бо-
лып жатқан жағдайды ХАБАРЛАЙДЫ, атап 
айтқанда:
1. Зардап шеккен жолаушының жай- күйін (есі 
бар/ ессіз);
2. Белгілерін көрсете отырып жай-күйінің 
 нашарлау себебін:
- жүрек (өкпе) жұмысының бұзылуы:
* акроцианоз
* ауыр тыныс алу
* магистральды артерияларда пульстің бол-
мауы
* артериальды қан қысымының болмауы 
* гипергидроз ( бетте жабысқақ тердің пай-
да болуы) 
- асқынған іш
- өмірге қауіп төндіретін кенеттен қан кету 
- босану қызметінің басталуы
- психиканың бұзылуы
3. реанимациялық іс-шараларды жүргізу 
қажеттілігі

1 минут Лауазымдық 
нұсқаулық

1.3 Əуе 
кемесінің 
командирі

Ұшуды жалғастыру жолаушы денсаулығы үшін 
қауіпті болған жағдайда əуе кемесін шұғыл 
қондыру туралы ШЕШІМ ҚАБЫЛДАЙДЫ 

1 минут

Əуеайлақтық диспетчерлік пункттің 
диспетчеріне/ əуе кемесінің жүру маршруты 
бойынша диспетчерге «РЕАНИМАЦИЯ» ха-
барламасын төмендегілерді нақтылай отырып 
БЕРЕДІ:
 ● жай-күйінің нашарлау себебі (жүрек 
ұстамасы, 
 босану, психиканың бұзылуы);
 ● Зардап шеккен жолаушының жай- 
 күйі (есі бар/ ессіз);
 ● жедел медициналық жəрдемнің реанима-   
    циялық бригадасын шақыру қажеттілігі 

минут

2. КӨЛІК ОБЪЕКТІСІНДЕ ДЕН ҚОЮ ШАРАЛАРЫ
2.1 Əуеайлақтық 

диспетчерлік 
пункттің 
диспетчері/ 
əуе кемесінің 
жүру маршру-
ты бойынша 
диспетчер

Əуе кемесінің командирінен 
«РЕАНИМАЦИЯ» сигналы бойынша 
ақпарат алған кезде жедел медициналық 
жəрдемнің реанимациялық бригадасын 
ШАҚЫРАДЫ 

1 минут

Зардап шеккен жолаушысы бар əуе кемесі 
тұрған орынға жедел медициналық жəрдем 
бригадасының автомобилін өткізу жəне 
ертіп бару қажеттілігі туралы əуежайдың 
қызметіне ХАБАРЛАЙДЫ. 

1 минут Лауазымдық 
нұсқаулық

Трапты əуе кемесі тұрған орынға ЖІБЕРЕДІ. 1 минут
Əуежайдың 
денсаулық сақ-
тау пунктінің 
ке зекші персо-
налы

Əуе кемесіне барады жəне науқасқа 
медициналық көмек көрсетеді 

10 минут

3. ШҰҒЫЛ ЖЕДЕЛ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ДЕН ҚОЮ ШАРАЛАРЫ

3.1 Жедел меди-
циналық 
жəр дем стан-
циясының же-
дел медици-
налық көмек 
шақырту -
ларды 
қабылдау 
жөніндегі 
диспетчері

Құзыреті бойынша əуежай қызметтеріне 
анестезиология-реанимациясының 
мамандандырылған жедел медициналық 
жəрдемінің көшпелі бригадасы 
жіберілгендігі туралы ХАБАРЛАЙДЫ

1 минут Нақты 
əуежай 
əкімшілігі 
мен меди-
циналық 
ұйымның 
арасында 
белгіленетін 
əуежай 
қызмет-
терінің 
шұғыл же-
дел қызмет-
термен 
өзара əрекет 
ету тəртібі 
туралы 
нұсқаулық 

3.2 Анестезиоло-
гия-реанима-
цияның 
мамандан-
дырылған 
жедел 
медициналық 
жəрдемінің 
көшпелі бри-
гадасы

Əуежайдың бақылау-өткізу пунктіне КЕЛЕДІ 15 минут
Əуежайдың бақылау-өткізу пункті арқылы 
қарап-тексеруден ӨТЕДІ 

5 минут

Əуе кемесінің тұрақ орнына КЕЛЕДІ 5 минут
Əуе кемесінің бортына траппен КӨТЕРІЛЕДІ 2 минуты
Əуе кемесінің бортында жағдайға сəйкес 
ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ

10 минут

Реанимациялық шара жүргізуді қажет ететін 
жолаушымен бірге əуе кемесінің бортынан 
траппен ТҮСЕДІ

2 минут

Бейінді медициналық ұйымға пациентті 
медициналық эвакуациялауды ЖҮЗЕГЕ 
АСЫРАДЫ 

40 
минутқа 
дейін

Орындаушылар іс-шаралардың аяқталғандығы туралы баянда-
маны ұсынады (кімге екендігін анықтау)

5 минут
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Азаматтық авиацияда жолаушыларға медициналық көмек көрсету қағидаларына 
7-қосымша

Нысан
Əуе кемесінің бортында медициналық көмек көрсету бланкісі

CABIN CREW DEPARTMENT
СЛУЖБУ БОРТПРОВОДНИКОВ
БОРТСЕРІКТЕР ҚЫЗМЕТІ

COMPLETED FORM TO BE RETURNED TO :
ЗАПОЛНЕННАЯ ФОРМА ВОЗВРАЩАЕТСЯ В:
ТОЛТЫРЫЛҒАН НЫСАН ҚАЙТАРЫЛУЫ КЕРЕК ОРЫНЫ:

NAME OF PERSON COMPLETING FORM :
Ф.И.О. ЗАПОЛНЯЕМОГО:
ТОЛТЫРҒАН АДАМНЫҢ АТЫ-ЖӨНІ:
DATE:
ДАТА:
КҮНІ:

FLIGHT №:
№РЕЙСА:
САПАР №:

FROM:
ОТКУДА:
ҚАЙДАН:

TO :
КУДА:
ҚАЙДА:

PASSENGERDETAILS/ ИНФОРМАЦИЯ ПАССАЖИРА/ ЖОЛАУШЫ АҚПАРАТЫ

NAME:
ФИО:
АТЫ-ЖӨНІ:

Seat №:
№ Места:
Орын №:

HOME ADDRESS:
АДРЕС:
МЕКЕНЖАЙЫ:

Age:
Возраст:
Жасы:

Pain:
Боль: 
Ауру 
сезімі:

Site:
Место: 
Орна-
ласуы:

Character:
Особенность:
Ерекшелігі:

Mild /Moderate / Severe
Легкая / Умеренная / 
Сильная 
Жеңіл/ Орташа/ Ауыр

Severity:
Степень 
тяжести: 
Ауырлық 
дəрежесі

Sharp / Cramping / Aching / 
Throbbing 
Острая / Спазмирующая / 
Ноющая / Пульсирующ ая
Жедел/Түйілген /
Сыздаулы/ Бүлкілдеген

Pattern:
Характер:
Сипаты.

Constant /Variable
Постоянная / 
Переменная 
Тұрақты/ Ауыспалы

BLEEDING 
Кровотечение 
Қан кету

Site:
Место:
Орна-
ласуы:

Severity:
Степень тя-
жести: 
Ауырлық 
дəрежесі:

Sharp / Cramping / 
Aching / Throbbing 
Острая / Спазмирующая 
/ Ноющая / 
Пульсирующая
Жедел/Түйілген /
Сыздаулы/ Бүлкілдеген

Nausea: 
Тошнота:
Лоқсу:

Vomiting:
Рвота:
Құсу:

Diarrhea:
Диарея:
Іш өту:

Cough:
Кашель:
Жөтел:

Breathless or 
wheezy: 
Задыхающийся 
или хриплый:
Тұншықтырушы 
немесе сырылды

Faint:
Головокружение: 
Бас айналу:

Pale:
Бледный:
Бозарған:

Blue:
Поси-
невший: 
Көгерген:

Flushed:
Покрас-
невший:
Қызарған:

Clammy/sweating:
Влажный/поте-
ющий:
Ылғалды/тер

Hot/ Feverish :
Жар / Лихорадка: 
Қызу/ Қалтырау

Cold:
Простуда:
Суық тию

Dizzy:
Голово-
кружение:
Бас ай-
налу:

Weakness:
Слабость:
Əлсіздік:

Fit/convulsion:
Припадок/кон-
вульсии:
Ұстама/ тырыспа:

Anxious:
Тревога :
Алаңдау сезімі: 

Confused:
В замеша-
тельстве:
Абдырған:

Aggressive:
Агрес-
сивность:
Агрессия-
шылдық:

Intoxicated:
Инток-
сикация: 
Улану:

Rash / spots:
Покраснение 
/ сыпь 
Қызару/ бөрітпе

Where:
Где: 
Қайда:

Other/ specify :
Другое / уточнить:
Басқасы/ 
айқындаңыз:
Observations:
Наблюдения:
Бақылау:

Pulse: 
Пульс:
Тамырдың соғуы:

Bloodpressure:mm/Hg
Кровяное давление: мм рт. ст.
Қан ысымы: мм.сын.бағ

Temperature:
Температура :
Температурасы:

Respiration: /minutes 
Дыхание:/вминуту
Тыныс алуы: / минутына

Other symptoms:
Другие симптомы:
Басқа симптомдар:

SYMPTOMSANDSIGNS(circleappropriate) / СИМПТОМЫИПРИЗНАКИ /СИМПТОМДАРЫ 
МЕН БЕЛГІЛЕРІ
CABINCREWACTIONS(circleorcompleteasindicated) / ДЕЙСТВИЯБОРТПРОВОДНИКОВ 
(по кругу или по порядку)/ БОРТСЕРІКТЕРДІҢ ІС-ƏРЕКЕТІ (қайта айналып немесе ретімен)
Oxygengiven?
Дан кислород ?
Оттегі берілді ме?

YES
ДА
ИƏ

/ NO
НЕТ
ЖОҚ

If yes, did condition im-
prove? 
Если да, улучшилось ли 
состояние?
Егер берілсе, жағдайы 
жақсарды ма?

YES
ДА
ИƏ

/ NO
НЕТ
ЖОҚ

Medication given?( specify)
Даны лекарства? (указать)
Дəрі берілді ме? (көрсетіңіз)
Was own medication or from other passenger 
used?(specify)
Были ли использованы медикаменты от дру-
гих пассажиров? (указать)
Басқа жолаушылардан қолданылған дəрілер 
болды ма? (көрсетіңіз)

Defi brillatorused?
Использован дефи-
бриллятор?
Дефибрилляторды 
пайдаланды ма?

YES
ДА
ИƏ

/ NO
НЕТ 
ЖОҚ

If yes, were any shocks admin-
istered?
Если да, применялся ли 
разряд?
Егер пайдаланса, разряд 
қолданылды ма?

YES
ДА
ИƏ

/ NO
НЕТ
ЖОҚ

Otheronboard medicalequip-
mentused (specify)
Использование другого медицин-
ского оборудования (указать) 
Бақсқа медициналық 
жабдықтарды пайдалану 
(көрсетіңіз)
Defi brillator used?
Использован дефи-
бриллятор?
Дефибрилляторды 
пайдаланды ма?

YES
ДА
ИƏ

/ NO
НЕТ
ЖОҚ

If yes, were any shocks admin-
istered?
Если да, применялся ли 
разряд?
Егер пайдаланса, разряд 
қолданылды ма?

YES
ДА
ИƏ

/ NO
НЕТ
ЖОҚ

WasCPRperformed?
Проведена ли сердеч-
но-легочная реани-
мация?
Жүрек-өкпелік реани-
мация өткізілді ме?

PulseRestored?
Пульс восстано-
вился?
Тамыр соғуы 
қалпына келді ме?

Respiration restored?
Дыхание восстано-
вилось?
Тыныс алуы қалпына 
келді ме?

Consciousness 
regained?
Сознание восстано-
вилось?
Есі қалпына келді ме?

YES
ДА
ИƏ

/ NO
НЕТ
ЖОҚ

YES
ДА
ИƏ

/ NO
НЕТ
ЖОҚ

YES
ДА
ИƏ

/ NO
НЕТ
ЖОҚ

YES
ДА
ИƏ

/ NO
НЕТ
ЖОҚ

Assistance of on-board Doctor or Health 
Professional:
Помощь врача или медицинского специали-
ста на борту воздушного судна:
Əуе кемесінің дəрігері немесе медициналық 
маманының көмегі:

Successful 
Успешно 
Сəтті

Unsuccessful 
Неуспешно 
Сəтсіз

Contacts details of Doctor or Health 
Professional:
Контактные данные доктора или 
медицинского специалиста на 
борту ВС:
Əуе кемесінің дəрігері немесе 
медициналық маманының байла-
ныс ақпараты:

Name
Ф.И.О
Аты- жөні

Phone 
Телефон 
Телефон нөмері

Аddress:
Адрес:
Мекенжайы:

OUTCOME /.Результат /
Diversion
Отклонения
Ауытқушылық

Patient recovered before landing 
Пациент восстановился до 
посадки
Науқас келіп қонуға дейін 
қалпына келді

Patient walked off 
aided/unaided
Пациент вышел с 
помощью/без по-
мощи 
Науқас көмекпен/
көмексіз шықты

Patient left aircraft by 
wheelchair 
Пациент вышел на инва-
лидной коляске 
Науқас мүгедектер арбасы-
мен шықты

Patient left aircraft by stretcher 
Пациентвышелнаносилках
Науқасты зембілмен шығарды

Patient died on 
aircraft
Пациент умер на 
борту воздушного 
судна
Науқас əуе 
кемесінде өлді

TREATMENT / ЛЕЧЕНИЕ 
NONE 
Не оказывалось
Көрсетілмеген

First aid 
Первая помощь 
Бірінші көмек

Ground medical 
Наземная меди-
цинская помощь
Жердегі 
медициналық 
көмек

Hospital 
Больница
Аурухана

CREW:
Fit to operate
Способен к дальней-
шей работе
Кейінгі жұмысқа 
қабілетті

Fit to fl y as passenger 
Способен лететь как 
пассажир 
Жолаушы ретінде 
ұшуға қабілетті

Remained in hotel /hospital 
Осталсявгостинице/больнице
Қонақ үйде / ауруханада қалды

TRANSFER OF CARE TO GROUND MEDICAL SERVICE/ ИНФОРМАЦИЯ О 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ/ МЕД.ИЦИНАЛЫҚ 
ЖҰМЫСШЫЛАРҒЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК ЖӨНІНДЕГІ МƏЛІМЕТ:
Name of Casualty:
Название случая:
Оқиғаның атуы:

Date and time of onset: 
Дата и время начала:
Басталған уақыты мен күні:

Brief Details of Incident:
Короткая информация инцидента:
Оқиға жайлы қысқаша мағлұмат:
Oxygengiven?
Дан кислород ?
Оттегі берілді ме?

YES
ДА
Иə

/ NO
НЕТ
Жоқ

If yes, did condition improve? 
Если да, улучшилось ли со-
стояние?
Егер берілсе, жағдайы 
жақсарды ма?

YES
ДА
Иə

/ NO
НЕТ
ЖОҚ

MEDICATION ADMINISTERED: 
ИСПОЛЬЗОВАНЫМЕДИКАМЕНТЫ:
ҚОЛДАНЫЛҒАН ДƏРІ-ДƏРІМЕКТЕР :
DRUG: DOSE: Time (GMT)
Лекарство: ДОЗА: Время(Среднее время по Гринвичу)
Дəрі: МӨЛШЕРІ: Уақыты(Гринвич бойынша орташа уақыт)
Anyothertreatmentgiven:
Оказана ли другая помощь :
Басқа көмек көрсетілді ме?
Crew member name (CAPITAN):
Ф.И.Обортпроводника:
Бортсеріктің аты-жөні:

Signature 
Подпись:
Қолы:

Азаматтық авиацияда жолаушыларға медициналық көмек көрсету қағидаларына 
8-қосымша

Əуе кемесінің бортында жұқпалы немесе паразиттік ауру жұқтырған науқас 
анықталған жағдайдағы ұшу жəне кабина экипажының алгоритмі

Əуе кемесінің бортындағы жұқпалы немесе паразиттік аурулардан зардап шегуі мүмкін 
адамдарға, əсіресе, оларда тұмауға ұқсас белгілер мен симптомдар болса, ерекше көңіл 
бөлінеді. 

1. Жұқпалы немесе паразиттік аурулардың белгілері бар жолаушы анықталған кездегі 
кабиналық экипаждың іс-əрекетінің тəртібі: 

1) əуе кемесінің командиріне хабарлау;
2) егер медициналық мамандардың қолдауы жерден берілетін болса, онда жердегі қолдау 

қызметімен хабарласып, туындаған жағдай туралы ақпарат беру;
3) егер медициналық қолдау жерден берілетін болса, не ƏК бортында медициналық 

қызметкер бар болса, экипаж мүшелері, қажет болған жағдайда, олардың медициналық 
ұсынымдарын орындайды.

4) егер медициналық қызметкерлердің қолдау жоқ болса:
науқас жолаушыны оқшауланған орынға, егер ондай орын бар болса ауыстырады. Науқас 

жолаушыны ауыстырғаннан кейін, басқа жолаушылар пайдаланбас үшін, межелі пунктте за-
лалсыздандыру бригадасы келгенге дейін науқастың орны оқшауланады.

науқас жолаушыға қарау үшін, мүмкіндігінше, сол жолаушымен сөйлескен кабиналық эки-
паж мүшесінің бір адамын бөлу керек. Аса мұқият күтім қажет болған жағдайда экипаждың бір 
мүшесінен артық адам қажет болуы мүмкін.

мүмкіндік болса, тек науқас жолаушы ғана пайдаланатын жеке дəретхана бөлу керек. Егер 
ол мүмкін болмаса, əдетте адамдардың қолы тиетін дəретхана ішінің үстіңгі беттері (су краны, 
есік тұтқалары, қоқыс багының қақпағы, унитаз қақпағы жəне т. б.) науқас жолаушы дəретханаға 
əрбір барғаннан кейін тазалануы жəне дезинфекциялануы тиіс;

5) егер науқас жолаушы жөтелетін болса, одан тыныс алуға байланысты гигиена ережелерін 
сақтау сұралады:

оны бет орамалдармен қамтамасыз етіп, бет орамалдарды сөйлескенде, түшкіргенде неме-
се жөтелгенде ауызды жəне мұрынды жабу үшін пайдаланатындығы жөнінде нұсқама беріледі. 

науқас жолаушыға тиісті қол гигиенасын сақтау ұсынылады. Егер қолында көрінетін кір 
болса, оларды сабындап сумен жуу керек.

орамалдарды қауіпсіз жою үшін гигиеналық пакет беру керек.
6) науқас жолаушыдан (хирургиялық жəне процедуралық) маска киіп жүретін жағдайда 

болса, оны киіп жүруін өтіну қажет. Пайдаланылған маска дымқылданған/ылғалданған бойда 
оны бірден жаңасына ауыстыру керек. Масканы ұстағаннан кейін (мысалы, оны лақтырып 
тастау үшін) қолды дереу мұқият жуу қажет. Бір рет пайдаланатын маскалар қайта пайдала-
нылмайды жəне пайдаланылғаннан кейін қауіпсіз жойылады.

7) егер жолаушыларға қызмет көрсетумен айналысатын экипаж мүшелеріне организм 
сұйықтықтарымен тікелей байланысу қаупі болатын болса, онда бір рет пайдаланатын 
қолғаптарды қолданады. Қолғап тиісті қол гигиенасын ауыстыра алмайды. Қолғапты абайлап 
шешіп, қауіпсіз жою керек. Қолғапты шешкеннен кейін қолды сабындап сумен жуып, құрамында 
спирт бар қолға арналған залалсыздандыру құралымен сүрту керек.

8) егер науқас жолаушы маска кие алмаса, науқасқа күтім жасау үшін бөлінген бортсерік не-
месе науқаспен тығыз байланыста болатын (кемінде 1 м) жолаушы медициналық (хирургиялық 
немесе процедуралық) масканы пайдаланады. Ауру жұқтыру (мысалы, бетті жиі ұстау немесе 
масканы түзету жəне шешу кезінде) қаупін шектеу үшін авиакомпания бортсеріктерге масканы 
пайдалану жөнінде оқытулар ұйымдастырады.

9) ластанған заттар (пайдаланылған орамалдар, бір рет пайдаланатын маскалар, оттегімен 
демалу маскасы мен түтіктер, киім-кешек, көрпелер, жастықтар, жеке пакеттегі заттар жəне 
т. б.) қысқышы жəне «Биологиялық қауіптілік» деген құлақшасы бар пакетке салынады. Ол 
болмаған кезде жабылатын пластикалық пакет пайдаланылады жəне оған «Биологиялық 
қауіптілік» құлақшасы ілінеді.

10) ертіп жүретін адамдардан (əйелінен, балаларынан, достарынан жəне т. б.) оларда 
аурудың қандай да бір ұқсас белгілерінің бар-жоқтығы сұралады.

11) келу елінің денсаулық сақтау органдары немесе жерден медициналық қолдау қызметі 
өзгені белгілемесе, онда науқас жолаушымен бір қатарда, оның алдындағы екі қатарда жəне 
оның артындағы екі қатарда (жалпы алғанда бес қатарда) отырған барлық жолаушыларға 
жеке деректерін енгізу арқылы денсаулық сақтау мақсатында жолаушының орналасқан жері 
туралы ақпарат картасын толтыру қағидалары жөнінде ақпарат беріледі.

12) межелі əуежайға келгеннен кейін науқас жолаушының қол жүгі əуе кемесінен жолау-
шымен бірге шығарылғанына көз жеткізу қажет.

2. Əуе кемесінің командирі ұшу уақытында əуе кемесінің бортындағы жолаушылардың 
денсаулығы мен қауіпсіздігін қорғау үшін қажетті төтенше шараларды қолдану туралы 
шешімдерді қабылдауға уəкілетті. 

3. Жұқпалы аурудың белгілері бар науқастың анықталуына байланысты оқиғаны əуе 
кемесінің бас декларациясының медициналық-санитариялық бөліміне жазу қажет.

4. Əуе кемесінің командирі кабиналық экипаждан əуе кемесінің бортында жұқпалы жəне 
паразиттік табиғатты аурулардың бар екендігін растайтын кез келген жағдайлар немесе 
адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп бар екендігі туралы ақпарат алғаннан кейін, 
авиадиспетчерлік қызметке хабарлайды.

5. Əуе кемесінің бортында жұқпалы жəне паразиттік ауруларға күдік тудыратын жағдайлар 
немесе адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін басқа да қауіп бар екендігі анықталған кейін 
жолда келе жатқан əуе кемесінің ұшу экипажы ұшқыш байланысып отырған əуе қозғалысын 
басқару қызметінің бөліміне төменде көрсетілген деректерді береді:

əуе кемесінің тіркеу нөмірі; 
ұшып шыққан əуежайы; 
ұшып келетін əуежайы;
ұшып келудің есептік уақыты;
борттағы адамдар саны;
əуе кемесінің бортындағы ауруға күдікті адамдар саны; 
егер ол белгілі болса, қоғамдық денсаулық үшін қауіптің табиғаты.

Азаматтық авиацияда жолаушыларға медициналық көмек көрсету қағидаларына
9-қосымша

Əмбебап профилактикалық жиынтықты қолдану жөніндегі ұсыным

Дезинфекциялау рəсімі:
1. Қорғану қолғаптарын киіңіз.
2. Егер шашырау қаупі болса, онда көзге арналған қорғанышты (қорғану көзілдірігін) 

пайдаланыңыз.
3. Биологиялық қалдықтар үшін қап дайындаңыз жəне оны төгілген жердің қасына қойыңыз. 

Егер биологиялық қалдықтарға арналған қап жоқ болса, онда кəдімгі қапты «Биологиялық 
қалдықтар үшін» деген жазумен таңбалаңыз.

4. Күдікті науқастың (науқастардың) креслосының, сол қатардағы (қатарындағы), іргелес 
қатардағы (қатарындағы) аралас-креслоның беттерін жəне басқа да аймақтарды тазалаңыз, 
содан кейін:

1) креслоның айналасын:
шынтақ қойғыштарды;
орындықтардың арқаларын (пластмасса жəне/немесе металл бөліктерін);
қайырмалы үстелдерді;
қауіпсіздік белдігінің тоғаларын;
жарықты жəне желдетуді басқару құралын, бортсерікті шақыру түймесі мен жоғарғы 

бөліктің тұтқасын;
жанындағы қабырға мен терезелерді;
жеке видеомониторды;
2) дəретханаларды:
науқас жолаушы пайдаланған жабдықтарды: 
есіктің тұтқасын;
есіктің құлпын;
дəретхана отырғышын;
кранды;
шұңғылшаны; 
жанындағы қабырғалар мен бағандарды залалсындандырыңыз. 
5. Лас жерлерді тазалаңыз (қатты бөлшектерді алып тастаңыз немесе сұйықтық сіңдіріп 

алыңыз). 
Дезинфектантты (Хлоргексидин ерітіндісі) жағыңыз.
Орын суланған уақытта оны сіңіргіш сүлгімен тазалап, оларды қапқа лақтырып тастаңыз.
6. Үстіңгі беттер мен дезинфектант арасындағы байланыс уақыты микроорганизмдерді 

жою үшін жеткілікті екендігіне көз жеткізіңіз. 
Барлық сақтық шараларын көрсетілгендей орындаңыз (мысалы, дəретханалар сияқты 

жабық үй-жайларда тиісті желдетуді қамтамасыз етіңіз, аэрозольдің кездейсоқ шашырауы-
нан аулақ болыңыз).

7. Егер қолғап бүлініп қалса, онда оны ауыстырыңыз. 
8. Кілем жабының барлық тиген бөлігін алып тастаңыз. 
9. Бетін сумен жуып, кептіріңіз. Сүлгіні бүктеп қапқа салыңыз.
10. Қолғаптарды шешіп, оларды қапқа салыңыз.
11. Пайдаланылған қапты байлап, тиісті дəрежеде тасымалдануын жəне кəдеге жараты-

луын қамтамасыз етіңіз. 
12. Тазалау жəне дезинфекциялауды аяқтап, қолғапты шешкеннен кейін қолды сабын-

дап жуыңыз немесе сулықпен сүртіңіз. Қолғаппен немесе жуылмаған қолмен бетті ұстаудан 
сақ болыңыз.

13. Тазалау үшін сығылған ауаны жəне/немесе қысым астындағы суды, сондай-ақ, 
аэрозоль сияқты инфекциялық материалды шашыратуы немесе таратуы мүмкін əдістерді 
пайдаланбаңыз. Шаңсорғыштарды тек дұрыс жүргізілген дезинфекциядан кейін пайдалануға 
болады.

14. Ауа салқындату жүйесінің жұмысы да инфекциялық материалдың таратылуына кедергі 
жасайды (кем дегенде күдікті жолаушыны түсіргенге дейін немесе түсіру процесі аяқталғанша). 
Олай болмаған жағдайда желдетуді жердегі көзден қамтамасыз ету керек.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 11 шіл-
деде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15323 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 7 маусым         №332         Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

бұйырамын:
1. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің өзгерістер енгізілетін 

кейбір бұйрықтарының тізбесі осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Технологиялық жəне 

инновациялық даму департаментіне: 
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркеу күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы көшірмелерін 
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми 
жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларына сəйкес іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

 4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасының  Инвестициялар
жəне даму министрі Ж. ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрі  Ұлттық экономика министрі
________________ Б. Сұлтанов _________________ Т. Сүлейменов
2017 жылғы 22 маусым  2017 жылғы 20 маусым

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 7 маусымдағы № 332 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі

1. «Технологияларды коммерцияландыруға инновациялық гранттарды беру қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 9 
желтоқсандағы №1192 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№13062 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 22 маусымда 
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Технологияларды коммерцияландыруға инновациялық 
гранттарды беру қағидаларында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар қолданылады:
1) грант алушы – осы Қағидаларға сəйкес инновациялық грант алған жеке жəне (неме-

се) заңды тұлға; 
2) гранттық қаржыландыру жөніндегі комиссия (бұдан əрі - комиссия) – құрамына уəкілетті 

органның жəне басқа мемлекеттік жəне қоғамдық ұйымдардың жəне тиісті салалардың өкілдері 
(келісім бойынша) жəне технологиялық дамыту саласындағы ұлттық даму институтының (бұдан 
əрі – ұлттық институт) қызметкерлері кіретін комиссия мүшелерінің саны тақ болатын, 
өтінімдердің сараптамасын жəне осы Қағидалармен белгіленген инновациялық гранттар беру 
шарттарын ескере отырып, өтініш берушілердің жобалары бойынша шешім қа былдау үшін 
ұлттық институт шеңберінде құрылған алқалы орган; 

3) ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін ендіру (пайдалану) 
– жаңа өнімді өнідру немесе жаңа технологияны ендіру бойынша ғылыми-өндірістік циклдің 
соңғы кезеңін іске асыруға бағытталған қызмет

4) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті орган 
(бұдан əрі – уəкілетті орган) – индустрия жəне индустриялық-инновациялық даму саласындағы 
басшылықты жүзеге асыратын, сондай-ақ заңнамада көзделген шектерде салааралық 
үйлестіруді жəне индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауды іске асыруға 
қатысуды жүзеге асыратын орталық атқарушы орган; 

5) инновациялық грант – инновациялық гранттар берудің басым бағыттары шеңберінде 
индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің индустриялық-инновациялық жобаларын 
іске асыру үшін оларға өтеусіз негізде берілетін бюджет қаражаттары; 

6) комиссия шешімі – комиссия мүшелері отырысына қатысушылардың санынан дауыс 
беру қорытындылары негізінде грант беру туралы ақпаратты қамтитын хаттама, дауыстар 
тең болған жағдайда комиссия төрағасы дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі; 

7) өтінім – осы Қағидалардың талаптарына сəйкес қажетті құжаттар қоса берілген өтініш;
8) өтінім беруші – осы Қағидаларға сəйкес инновациялық грант алу үшін қарауға өтінім 

ұсынған, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын жеке кəсіпкер 
ретінде тіркелген жеке тұлға жəне (немесе) заңды тұлға; 

9) технология – пайдаланылуы жаңа немесе жетілдірілген тауарларды, жұмыстар мен 
көрсетілетін қызметтерді алуды қамтамасыз ететін, бірыңғай өндірістік циклде жұмыс істейтін 
процесс жəне (немесе) жабдықтар кешені;

10) технологияларды коммерцияландыру – оң экономикалық əсер алуға бағытталған жаңа 
немесе жетілдірілген тауарларды, процестер мен қызметтерді нарыққа шығару мақсатында 
ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін практикалық пайдалануға 
байланысты қызмет; 

11) технологияларды коммерцияландыру грантын беру туралы шарт (бұдан əрі – Шарт) – 
грант алу үшін ұлттық институт пен грант алушының арасында жасасқан шарт; 

12) технологиялық дамыту саласындағы ұлттық даму институты – индустриялық-
инновация лық қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асыруға жəне инновациялық даму 
үрдістерін үйлестіруге уəкілетті ұлттық даму институты.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3.Технология ларды коммерцияландыруға инновациялық грант өтінім берушілерге өз 

өндірісінде ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін экономикалық оң 
əсер алу мақсатында енгізу (пайдалану) үшін беріледі.»;

8 жəне 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Ұлттық институт инновациялық гранттарды алу үшін өтінімдерді қабылдау мекен-жайы 

мен кезеңін көрсету арқылы бұқаралық ақпарат құралдарында жəне ұлттық институттың ресми 
интернет-ресурсында хабарлайды. Өтінімдерді қабылдау кезеңі өтінім қабылдаудың басталу-
ынан 15 (он бес) жұмыс күн бұрын жарияланады.

9. Технологияларды коммерцияландыруға инновациялық гранттарды беру рəсімі мына-
дай кезеңдерді қамтиды:

1) ұлттық институтпен өтінімнің қабылдануы жəне ұсынылған құжаттардың толықтығын 
жəне рəсімдерін ұлттық институттың актілерімен реттелетін Қағидалар талаптарына сəйкес 
келуін тексеруі. 

Өтінімдерді осы Қағидалар талаптарына сəйкес келуін тексеру аяқталғаннан кейін, ұлттық 
институт өтінімде көрсетілген электрондық пошта мекен-жайына анықталған сəйкессіздіктер 
(бар болған жағдайда) туралы ескерту хатын жібереді.

Осы Қағидалардың 25-тармақ талаптарына  өтінімнің сəйкес келмеуі анықталған жағдайда, 
ұлттық институт хабарлама жіберген күннен бастап өтінім беруші 10 (он) жұмыс күнде 
анықталған сəйкессіздіктерді жояды.

Құжаттар 10 (он) жұмыс күнінде ұсынылмаған жағдайда өтінім одан əрі қараусыз өтінім 
берушіге қайтарылады.

Уəкілетті органның, ұлттық институттың акционерін жəне Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілерімен белгіленген жағдайларды қоспағанда, ұлттық институт өтінім туралы 
ақпараттың инновациялық грант беру рəсіміне қатыспайтын үшінші тұлғаларға жарияланба-
уын қамтамасыз етеді;

2) ұлттық институттың өтінімдер сараптамасын жүргізуі.
Сараптаманы жүргізу рəсіміне талаптар осы Қағидалардың 1-қосымшасында көрсетілген.
Технологиялық сараптама бойынша теріс қорытынды алған өтінімдер, қаржылық-

экономикалық жəне құқықтық сараптамадан бұдан əрі өтпей, шешім қабылдау үшін комиссия 
қарауына шығарылады;

3) сараптамалар нəтижелері мен өтінім материалдары бойынша кешендік қорытындыны 
жасау жəне инновациялық грантты беру немесе беруден бас тарту туралы шешім қабылдау 
үшін комиссия қарауына жіберу. 

Осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген рəсімдердің жалпы мерзімі 
60 (алпыс) жұмыс күнін құрайды;

4) өтінімдерді комиссия отырысында қарастыру жəне инновациялық грантты беру немесе 
беруден бас тарту туралы шешім қабылдау;

5) Шартқа қол қою немесе инновациялық грантты беруден бас тарту туралы өтінім 
берушіге ескерту.

Ұлттық институт өтінім берушілерге комиссияның шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) 
жұмыс күнінде ұлттық институтпен Шартқа қол қою қажеттігі туралы хабарлайды немесе өтінім 

берушілерге инновациялық грантты беруден бас тарту туралы негіздемеле рі қоса берілген 
хабарламалар жібереді. 

Шартқа грант алушы мен ұлттық институт комиссия хаттамасына қол қойылған күннен 
бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінде қол қояды. Шарт ұлттық институт актілерімен реттелетін 
нысанда əр тарап үшін бір-бірден екі данада жасалады.»;

мынадай мазмұндағы 9-1 тармақпен толықтырылсын:
«9-1. Ұлттық институт мынадай жағдайларда технологияларды коммерцияландыруға 

инновациялық гранттарды беруден бас тартады:
1) технологияларды коммерцияландыруға инновациялық  грантты алу үшін өтінім 

берушімен берілген құжаттардың жəне (немесе) құжаттардағы мəліметтердің (деректердің) 
анық еместігін белгілеу;

2) өтінім берушінің жəне (немесе) технологияларды коммерцияландыруға инновациялық 
грантты алу үшін қажетті ұсынылған матералдардың, мəліметтер мен деректердің Қазақстан 
Республикасының нормативтік-құқықтық актілерімен белгіленген талаптарына сəйкес келмеуі.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Жасасқан инновациялық грант беру туралы шарттар бойынша жобалардың мони-

торингі ұлттық институттың актісімен реттеледі, ол уəкілетті органның жəне ұлттық институт-
тың интерн ет-ресурсында орналастырылады.

Жобаның мониторингі процесінде инновациялық грант қаражатын мақсатсыз пайдала-
ну анықталған кезде ұлттық институт шартты бұзу жəне инновациялық гранттың қаражатын 
қайтару туралы cұрақты комиссия қарауына шығарады. Осы қаражат ұлттық институтпен 
инновациялық грант беруге жұмсалады.»;

17, 18, 19 жəне 20-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
«17. Технологияны коммерциализацияландыруға инновациялық грант беру шеңберінде 

қаржыландырудың жалпы сомасы негізделген шығындардан 50 (елу) пайызға дейін, бірақ 
200 000 000 (екі жүз миллион) теңгеден аспайтын соманы құрайды жəне жұмыстардың мына 
түрлерін орындау үшін бөлінеді:

1) өнеркəсіптік прототипті жасау; 
2) нақты өндірістік жағдайда өнеркəсіптік сынақтарды өткізу;
3) жобалау-конструкторлық құжаттаманы əзірлеу;
4) өнімнің өнеркəсіптік дизайнін əзірлеу;
5) жобаны іске асыру барысында пайда болған зияткерлік меншікті қорғау (үшінші 

тұлғалардың қызметтері  мен мемлекеттік бажды төлеу);
6) жобаны консультациялық жəне инжинирингтік сүйемелдеу – техникалық, технологиялық 

мамандандырылған қызметтер;
7) маркетингтік шараларды өткізу;
8) өнімнің ақауларын анықтаумен жəне (немесе) оларды жақсарту қажеттігімен қауіпсіздікке, 

денсаулық пен қоршаған ортаны бақылауды  жүзеге асыратын ұйымдармен өнімнің тесттік 
партиясына квалификациялық сынақ өткізу;

9) Қазақстан Республикасының рұқсат беру жəне ескерту туралы заңнамасына сəйкес 
рұқсат беру құжаттарын алу.

18. Инновациялық грант қоса қаржыландыру шартымен күнтізбелік жоспарға сəйкес өтінім 
берушіге беріледі жəне шығындардың мынадай түрлерін өтейді:

1) жабдық сатып алу, оның ішінде тасымалдау, салықтық міндеттемелер мен кеден 
баждары;

2) өнеркəсіптік прототип құру үшін материалдар, шикізат пен құраушы өнімдер сатып алу;
3) үшінші тұлғалар/бірге орындаушылар орындайтын жұмыстар/қызметтер үшін төлеу;
4) жобаны іске асыру барысында пайда болған зияткерлік меншікті қорғауда мемлекеттік 

баждар мен үшінші тұлғалардың қызметтерін төлеу.
19. Өтінім беруші тек бір жобада қатысу үшін тек бір өтінім береді жəне өтінімді қарастыру 

жəне жобаны жүзеге асыру кезеңі ішінде берілген жоба бойынша басқа инновациялық грант-
тарды алуға үміткер бола алмайды.

20. Жобаны іске асыру үшін қаражаттарды аудару үшін комиссияның оң шешімін алған 
грант алушылар Қазақстан Республикасының резиденті - екінші деңгейлі банкте жобаны іске 
асыру үшін қаражатты нысаналы пайдалану мақсатында жобаны іске асырумен байланысты 
емес шығын операцияларын гранты алушымен жасау құқығынсыз депозиттеу шартымен 
жеке ағымдағы шот ашады. 

Банктік шотты ашу туралы шартқа өтінім беруші, ұлттық институт жəне Қазақстан 
Республикасының резиденті - екінші деңгейлі банк қол қояды. 

Шартқа қол қою үшін грант алушы 10 (он) жұмыс күні ішінде күнтізбелік жоспарға сəйкес 
мөлшерде жобаны қоса қаржыландыру үшін жеке ағымдағы шотқа қаражатты аудара-
ды. Ұлттық институт грант алушыдан қаражат түскеннен кейін, 5 (бес) жұмыс күні ішінде 
күнтізбелік жоспарға сəйкес мөлшерде жеке ағымдағы шотқа қаражаттардың аударылуын 
қамтамасыз етеді.»;

22-тармақ алып тасталсын;
24-тармақ алып тасталсын;
25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«25. Өтінім беруші ұлттық институтқа мынадай құжаттарды қамтитын өтінімді ұсынады:
1) осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша технологияларды коммерциялан-

дыруға инновациялық грант алуға өтініш.
Өтініш жоба жетекшісінің қолымен куəландырылады жəне мемлекеттік жəне (немесе) 

орыс тілдерінде ұсынылады;
2) осы Қағидаларға 6-1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша технологияларды коммерция-

ландыру стратегиясы (сондай-ақ MicrosoftWord нысанында, электронды тасығышта, ағылшын 
тілінде ұсынылады);

3) заңды тұлғалар үшін – жарғы көшірмесі, жоғары органның өтінімді ұлттық институтқа 
ұсыну туралы шешім, басқарушыға немесе басқа уəкілетті тұлғаға өтінімді ұсыну мен 
инновациялық грантты алумен байланысты құжаттарға қол қою өкілеттерін беру;

4) заңды тұлғалар үшін – бірінші басшымен (ол болмаған кезде – оны алмастаратын 
тұлғамен) жəне бас бухгалтермен қол қойылған, ұйымның мөрімен (бар болған жағдайда) 
куəландырылған соңғы жыл үшін қаржылық есептілік (қаржылық есептіліктің əр жыл сайынғы 
аудитін өткізу міндетті болып табылатын тұлғалар уақыттың көрсетілген кезеңі үшін аудиторлық 
есеп ұсынады);

5) мемлекеттік кірістер органдарында есеп жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екені тура-
лы мəліметтер.»;

мынадай мазмұндағы 25-1-тармақпен толықтырылсын:
«25-1. Өтінім материалдарына қосымша бар болған жағдайда қосыла тапсырылады:
1) жоба қатысушыларының біліктілігін растайтын лицензиялар, патенттер, куəліктер, сер-

тификаттар, дипломдар мен басқа құжаттардың көшірмелері;
2) құрал-жабдықтарды жеткізугешарттардың жəне (немесе) келісімдердің көшірмелері 

қоса берілуі мүмкін.»;
26 жəне 27-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«26. Ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен кейін ұсынылған инновациялық грант алуға өтінім 

тіркеуге жəне қарастыруға жатқызылмайды.
27. Инновациялық грантты алуға өтінім ұлттық институтқа мемлекеттік жəне (немесе) 

орыс тілдерінде екі данамен қол қойылған жəне нөмірленген нысанда қағаз тасығышта жəне 
PDF форматында бірыңғай файлмен электрондық сканерленген, нұсқамен ұсынылады не-
месе инновациялық гранттарға өтінімдерді электрондық қабылдау жəне сүйемелдеу жүйесі 
арқылы ұсынылады. Өтінімнің электрондық нұсқасының мазмұны оның қағаз нұсқасымен 
бірдей болуы тиіс.»;

көрсетілген Қағидалардың 1 қосымшасы осы Тізбенің 1-қосымшасына сəйкес жаңа ре-
дакцияда жазылсын;

көрсетілген Қағидалардың 6-қосымшасы осы Тізбенің 2-қосымшасына сəйкес жаңа ре-
дакцияда жазылсын;

осы Тізбенің 3-қосымшасына сəйкес редакцияда көрсетілген Қағидаларға 6-1-қосымшамен 
толықтырылсын;

көрсетілген Қағидалардың 7 жəне 8-қосымшалары алып тасталсын.
2. «Жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарды технологиялық дамытуға инновациялық грант-

тарды беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрінің 2015 жылғы 18 желтоқсандағы №1211 бұйрығына («Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2016 жылғы 22 маусымда жарияланған Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №13063 болып тіркелді) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарды технологиялық 
дамытуға инновациялық гранттарды беру қағидаларында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар қолданылады:
1) грант алушы - осы Қағидаларға сəйкес инновациялық грант алған жеке жəне (немесе) 

заңды тұлға; 
2) гранттық қаржыландыру жөніндегі комиссия (бұдан əрі - комиссия) - құрамына уəкілетті 

органның жəне басқа мемлекеттік жəне қоғамдық ұйымдардың жəне тиісті салалардың өкілдері 
(келісім бойынша) жəне технологиялық дамыту саласындағы ұлттық даму институтының (бұдан 
əрі - ұлттық институт) қызметкерлері кіретін комиссия мүшелерінің саны тақ, өтінімдерің сарап-
тамасын жəне осы Қағидалармен белгіленген инновациялық гранттар беру шарттарын еске-
ре отырып, өтініш берушілердің жобалары бойынша шешім қабылдау үшін ұлттық институт 
шеңберінде құрылған алқалы орган; 

3) заманауи технология – нарықта мойындалған жəне жоғары сұранысқа ие технология; 
4) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті орган 

(бұдан əрі - уəкілетті орган) - индустрия жəне индустриялық-инновациялық даму саласындағы 
басшылықты жүзеге асыратын, сондай-ақ заңнамада көзделген шектерде салааралық 
үйлестіруді жəне индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауды іске асыруға 
қатысуды жүзеге асыратын орталық атқарушы орган; 

5) инновациялық грант - инновациялық гранттар берудің басым бағыттары шеңберінде 
индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің индустриялық-инновациялық жобаларын 
іске асыру үшін оларға өтеусіз негізде берілетін бюджет қаражаты; 

6) комиссия шешімі - комиссия мүшелері отырысына қатысушылардың санынан дауыс 
беру қорытындылары негізінде грант беру туралы ақпаратты қамтитын хаттама, дауыстар 
тең болған жағдайда комиссия төрағасы дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі; 

7) лицензиялық шарт – патент иеленушi (лицензиар) басқа тарапқа (лицензиатқа) 
өнеркəсiптiк меншiк объектiсiн белгiлi бiр түрде уақытша пайдалану құқығын беру шарты;

8) озық технология – нарықта аз тəжірибелік қолданыстағы жəне одан əрі тарату үшін 
жоғары əлеуетті технология;

9) өтінім – осы Қағидалардың талаптарына сəйкес қажетті құжаттар қоса берілген өтініш;
10) өтінім беруші – өтініш беруші -, осы Қағидаларға сəйкес инновациялық грант алу үшін 

қарауға өтінім ұсынған, жеке кəсіпкер ретінде тіркелген жеке тұлға жəне (немесе) Қазақстан 
Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын заңды тұлға; 

11) технология - пайдаланылуы жаңа немесе жетілдірілген тауарларды, жұмыстар мен 
көрсетілетін қызметтерді алуды қамтамасыз ететін, бірыңғай өндірістік циклде жұмыс істейтін 
процесс жəне (немесе) жабдықтар кешені;

12) технологиялар трансферті – индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің 
оларға меншік ету, иелену жəне (немесе) пайдалану құқығы Қазақстан Республикасының 
заңдарымен тыйым салынбаған əдістермен алынған жаңа немесе жетілдірілген технологи-
яларды енгізу процесі;

13) технологиялық дамыту саласындағы ұлттық даму институты – индустриялық-инновация-
лық қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асыруға жəне инновациялық даму үрдістерін 
үйлестіруге уəкілетті ұлттық даму институты.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарды технологиялық дамытуға инновациялық грант 

уəкілетті органмен айқындалған басым бағыттар шеңберінде технологиялар трансферті 
арқылы кəсіпорындардың технологиялық міндеттерін шешу үшін өтініш берушілерге беріледі.»;

5-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Қазақстан Республикасының резиденті – екінші деңгейлі банк ұлттық институттың 

ағымдағы есепшот бойынша есептейтін барлық сыйақыларды ағымдағы шоттағы мемлекеттік 
қолдау шараларын ұсыну үшін бөлінген қаражат сомасына қосады.»;

6 жəне 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Ұлттық институт бұқаралық ақпарат құралдарында жəне ұлттық институттың ресми ин-

тернет-сайтында өтінімдерді қабылдау мекен-жайы мен мерзімін көрсете отырып, грант алуға 
өтінімдер қабылдау мен қараудың басталғаны туралы жариялайды. Өтінімдерді қабылдау 
кезеңі өтінімдерді қабылдау басталғанға дейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде уəкілетті ор-
ганмен келісіледі.

7. Жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарды технологиялық дамытуға инновациялық гранттарды 
беру рəсімі мынадай кезеңдерді қамтиды:

1) ұлттық институтпен өтінімнің қабылдануы жəне ұсынылған құжаттардың толықтығын 
жəне рəсімдерін ұлттық институттың актілерімен реттелетін Қағидалар талаптарына сəйкес 
келуін тексеру. 

Осы Қағидалар талаптарына өтінімдердің сəйкес келуін тексеру аяқталғаннан кейін, ұлттық 
институт өтінімде көрсетілген электрондық пошта мекен-жайына анықталған сəйкессіздіктер 
(бар болған жағдайда) туралы хабарлама жібереді. 

Осы Қағидалардың 19-тармақ талаптарына өтінімнің сəйкес келмеуі анықталған жағдайда, 
ұлттық институттан хабарлама алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінде анықталған 
сəйкессіздіктерді өтінім беруші жояды.

Сұратылған құжаттар 10 (он) жұмыс күнінде ұсынылмаған жағдайда өтінім одан əрі қараусыз 
өтінім берушіге қайтарылады.

Уəкілетті органды, ұлттық институттың акционерін жəне Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілерімен белгіленген жағдайларды қоспағанда, ұлттық институт өтінім туралы 
ақпараттың инновациялық грант беру рəсіміне қатыспайтын үшінші тұлғаларға жарияланба-
уын қамтамасыз етеді;

2) ұлттық институттың өтінімдер сараптамасын өткізуі.
Сараптаманы жүргізу рəсіміне талаптар осы Қағидалардың 1-қосымшасында көрсетілген.
Технологиялық сараптама бойынша теріс қорытынды алған өтінімдер, қаржылық-

экономикалық жəне құқықтық сараптамадан бұдан əрі өтпей, шешім қабылдау үшін комиссия 
қарауына шығарылады;

3) сараптамалар нəтижелері мен өтінім материалдары бойынша кешендік қорытындыны 
жасау жəне инновациялық грантты беру немесе беруден бас тарту туралы шешім қабылдау 
үшін комиссия қарауына жіберу. 

Осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген рəсімдердің жалпы мерзімі 
60 (алпыс) жұмыс күнін құрайды;

4) өтінімдерді комиссия отырысында қарастыру жəне инновациялық грантты беру немесе 
беруден бас тарту туралы шешім қабылдау;

5) Шартқа қол қою немесе инновациялық грантты беруден бас тарту туралы өтінім 
берушіге хабарлау.

Ұлттық институт өтінім берушілерге комиссияның шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) 
жұмыс күнінде ұлттық институтпен Шартқа қол қою қажеттігі туралы хабарлайды немесе өтініш 
берушілерге инновациялық грантты беруден бас тарту туралы негіздемелері қоса берілген 
хабарламалар жібереді. 

Шартқа грант алушы мен ұлттық институт комиссия хаттамасына қол қойылған күннен 
бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінде қол қояды. Шарт ұлттық институт актілерімен реттелетін 
нысанда əр тарап үшін бір-бірден екі данада жасалады.»;

мынадай мазмұндағы 7-1-тармағымен толықтырылсын:
«7-1. Ұлттық институт мынадай жағдайларда жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарды 

технологиялық дамытуға инновациялық гранттарды беруден бас тартады:
1) жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарды технологиялық дамытуға инновациялық грантты 

алу үшін өтінім берушімен берілген құжаттардың жəне (немесе) құжаттардағы мəліметтердің 
(деректердің) анық еместігін белгілеу;

2) өтінім берушінің жəне (немесе) технологияларды жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарды 
технологиялық дамытуға инновациялық грантты алу үшін қажетті ұсынылған матералдардың, 
мəліметтер мен деректердің Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерімен 
белгіленген талаптарына сəйкес келмеуі.»;

3) технологиялық сараптама бойынша теріс қорытынды алған жағдайда»;
11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Жасасқан инновациялық грант беру туралы шарттар бойынша жобалардың 

мониторингі ұлттық институттың актісімен реттеледі, ол уəкілетті органның жəне ұлттық 
институттың интернет-ресурсында орналастырылады.

Жобаның мониторингі процесінде инновациялық грант қаражатын мақсатсыз пайдала-
ну анықталған кезде ұлттық институт шартты бұзу жəне инновациялық гранттың қаражатын 
қайтару туралы cұрақты комиссия қарауына шығарады. Осы қаражат ұлттық институтпен 
инновациялық грант беруге жұмсалады.»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«13. Жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарды технологиялық дамытуға инновациялық грант беру 

аясында қаржыландырудың жалпы сомасы лицензиялық келісім-шарт бойынша негізделген 
шығындардан 70 (жетпіс) пайызға дейін жəне (немесе) құрал-жабдықтарды сатып алу үшін 
негізделген шығындардан 50 (елу) пайызға дейін, бірақ 400 000 000 (төрт жүз миллион) теңгеден 
аспайтын соманы құрайды жəне мынадай мақсаттар үшін шығындарды өтеу үшін бөлінеді:

1) мəмілені сүйемелдеу бойынша кеңес беру қызметтеріне шығындар (технологиялық 
брокер қызметтері); 

2) технологияның меншік иесінен сатып алынатын технологияның ажырамас бөлігі болып 
табылатын техникалық құжаттаманы жəне (немесе) құрал-жабдықтарды сатып алу;

3) инженерлік-техникалық персоналды оқыту, соның ішінде шетелдік мамандарды тарту;
4) өнімің өнеркəсіптік дизайнын əзірлеу;
5) технологиялық процесті сынақтан өткізу;
6) өнімді сертификаттау».
Өтініш берушіге мынадай критерийлер белгіленеді:
1) мəлімделген салада 3 (үш) жылдан кем емес коммерциялық қызмет етуі;
2) біліктіліктің қажетті деңгейі бар инженерлі-техникалық персоналдың болуы;
3) өтініш берушінің жалпы жылдық табысы соңғы 3 (үш) жылда жобаның толық сомасы-

нан кем емес.»;
15 жəне 16-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
«15. Жобаны іске асыруға қаражаттарды аудару үшін комиссияның оң шешімін алған 

грант алушылар Қазақстан Республикасының резиденті - екінші деңгейлі банкте жобаны іске 
асыруға қаражатты нысаналы пайдалану мақсатында жобаны іске асырумен байланысты 
емес шығын операцияларын грант алушымен жасау құқығынсыз депозиттеу шартымен жеке 
ағымдағы шот ашады. 

Банктік шотты ашу туралы шартқа өтінім беруші, ұлттық институт жəне Қазақстан 
Республика сының резиденті - екінші деңгейлі банк қол қояды. 

Грант алушы Шартқа қол қойылған соң 10 (он) жұмыс күні ішінде күнтізбелік жоспарға 
сəйкес мөлшерде жобаны қоса қаржыландыру үшін жеке ағымдағы шотқа қаражаттарды 
аударады. Ұлттық институт грант алушыдан қаражаттар түскеннен кейін, 5 (бес) жұмыс күні 
ішінде күнтізбелік жоспарға сəйкес мөлшерде жеке ағымдағы шотқа қаражаттардың аудары-
луын қамтамасыз етеді.

16. Енгізілетін технологияларға мынадай өлшемшарттар қойылады: 
1) өндірістік кəсіпорынды технологиялық дамытуға бағытталуы тиіс;
2) озық жəне (немесе) заманауи, ең алдымен, отандық шикізатты пайдалануға бағдарланған 

деңгейден төмен болмауы; 
3) өндірістік қолдану фактісінің немесе қолдануға дайындықтың жоғары деңгейінің болуы 

(жартылай өнеркəсіптік сынақтан өткен);
4) экспорттық əлеуетті өнімді өндіруге жəне (немесе) еңбек өнімділігін арттыруға 

бағытталған болуы тиіс.»;
19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«19. Өтінім беруші ұлттық институтқа мынадай құжаттарды қамтитын өтінімді ұсынады:
1) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мемлекеттік жəне (немесе) 

орыс тілдерінде жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарды технологиялық дамытуға инновациялық 
грант алуға өтініш; 

2) беру шарттарын көрсете отырып, технологияны беру туралы тараптардың ниетін рас-
тайтын алдын ала келісім;

3) осы Қағидаларға 2-1-қосымшаға сəйкес құрылым бойынша жобаның бизнес-жоспары 
(сондай-ақ ағылшын тілінде, электрондық тасығышта, MicrosoftWord нысанында беріледі);

4) үлестес тұлғалардың тізімі;
5) өтінім берушінің еншілес құжаттардың көшірмелері;
6) өтінім берушінің заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуін (қайта тіркелуін), өтінім беруші 

филиалының (өкілділігінің) есепті тіркелуін (қайта тіркелуін) растайтын құжат;
7) бірінші басшымен (ол болмаған кезде – оны алмастаратын тұлғамен) жəне бас бух-

галтермен қол қойылған, ұйымның мөрімен (бар болған жағдайда) куəландырылған соңғы 
жыл үшін қаржылық есептілік (қаржылық есептіліктің əрржылық есептіліктің олмаған кезде 
– оны алмастаратын тұлғамен) жəне бас бухгалтермен қол қойылған, ұйымның мөрімен (ба);

8) мемлекеттік кірістер органдарында есеп жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екені тура-
лы мəліметтер;

9) өтінім берушінің бірінші басшысын тағайындау туралы шешім, сондай-ақ жобаның 
бірінші басшысына жəне өтінімге қоса тіркелетін өтінімге жəне (немесе) өтінімге қоса берілетін 
құжаттарға қол қоюға құқылы өзге де тұлғаларға сенімхат.»;

мынадай мазмұндағы 19-1-тармағымен толықтырылсын:
«19-1. Өтінім материалдарына қосымша жоба қатысушыларының біліктілігін растайтын 

лицензиялар, патенттер, куəліктер, сертификаттар, дипломдар мен басқа құжаттардың 
көшірмелері өтінім материалдарына; бар болған жағдайда қоса беріледі»;

21 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«21. Инновациялық грантты алуға өтінім ұлттық институтқа мемлекеттік жəне (немесе) 

орыс тілдерінде екі данамен қол қойылған жəне нөмірленген нысанда қағаз тасығышта жəне 
PDF форматында бірыңғай файлмен электрондық сканерленген,нұсқамен ұсынылады не-
месе инновациялық гранттарға өтінімдерді электрондық қабылдау жəне сүйемелдеу жүйесі 
арқылы ұсынылады. Өтінімнің электрондық нұсқасының мазмұны оның қағаз нұсқасымен 
бірдей болуы тиіс.»;

көрсетілген Қағидалардың 1 жəне 2-қосымшалары осы Тізбенің 4 жəне 5-қосымшаларына 
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген Қағидалардың 3, 4, 5, 6, 7-қосымшалары алып тасталсын;
осы Тізбенің 6-қосымшасына сəйкес редакцияда көрсетілген Қағидаларға 2-1-қосымшамен 

толықтырылсын.
3. «Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық гранттар беру қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 23 
желтоқсандағы №1225 бұйрығына («Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 22 
маусымда жарияланған Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13058 
болып тіркелді) мынадай өзгеріс енгізілсін:

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық 
гранттар беру қағидалары осы Тізбенің 7-қосымшасына сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің өзгертулер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 1-қосымша

Технологияларды коммерцияла  ндыруға инновациялық гранттар 
беруқағидаларына 1-қосымша

Сараптаманы жүргізу рəсіміне қойылатын талаптар

1. Жобаның сараптамасын өткізу ұлттық институттың сарапшыларымен іске асырылады, 
қажет болған жағдайда ұлттық институттың негізділігімен сараптаманы өткізу үшін отандық 
жəне (немесе) шетелдік жеке жəне (немесе) заңды тұлғалары тартылады. 

Сарапшылар жоба сараптамасын мынадай бағыттар бойынша өткізеді:
1) технологиялық сараптама жобаның тектестермен салыстырғандағы артықшылықтарын 

анықтау, іске асырылуын белғілеу жəне технолоғиялық орындылығын анықтау мақсатында 
жүргізіледі;

2) қаржылық-экономикалық сараптама нарықты, жобаның экономикалық мақсаттылығын, 
бəсекеге қабілеттілік критерийлерін, маркетингтік стратегияны бағалу, жұмыстарды 
мəлемделген мерзімге, көлемғе жəне жұмыстың мазмұны мен қаржыландыруға сұралатын 
сомаға бөлу мақсатында жүргізіледі;

3) құқықтық сараптама ұсынылған құжаттар мазмұнын қолданыстағы заңнамаға сəйкес 
келу пəніне жан-жақты құқықтық талдау мақсатында жүргізіледі.

2. Ұлттық институт Қазақстан Республикасы Ұлттық кəсіпкерлер палатасының, салалық 
қауымдастықтардың ұсынымдары негізінде, оның ішінде сыртқы отандық жəне шетелдік са-
рапшылар мен сараптамалық ұйымдардың тізбесін жасайды. 

3. Өтінімдерді сараптамадан жүргізу үшін сарапшыларды тарту кезінде ұлттық институт 
əр сарапшымен сарапшылық қызметтер көрсету туралы шарт жасасады, оның нысаны ұлттық 
институттың актілерімен реттеледі. 

4. Сараптама жүргізу тəртібі мен бағалау парағының нысаны ұлттық институтттың 
актілерімен регламенттеледі.

5. Өтінімді дайындауға тікелей қатысқан, сондай-ақ өтініш берушімен аффилиирленген 
сарапшыларға өтінімді бағалауға жол берілмейді.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің өзгертулер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 2-қосымша

Технологияларды коммерцияландыруға инновациялық гранттар беру қағидаларына 
6-қосымша

Үлгі

(Қызметтік пайдалану үшін)
Тіркеу күні: Өтінім нөмірі:

«__»_______20__жыл №_____________

Технологияларды коммерцияландыруға инновациялық грантты алу үшін өтініш 
Жеке тұлғаның Т.А.Ə. 
(бар болған жағдайда) / 
заңды тұлғаның атауы 
осы өтінішті Технологияны коммерцияландыруға инновациялық грантты алу үшін қажетті 
құжаттар топтамасымен жолдайды 
Жобаның атауы:
Жоба инновациялық грантты берудің басымды бағытына сəйкес келеді (бір ғана басымды 
бағытты көрсету керек):
Минералды жəне көмірсутекті шикізатты іздеу, өндіру, тасымалдау жəне қайта 
өңдеудің прогрессивтік технологиялары
Таулы-металлургиялық кешеннің прогрессивтік технологиялары

Агроөнеркəсіптік кешеніндегі, тамақ өнеркəсібі мен агрохимиядағы 
прогрессивтік технологиялар
Фармацевтикалық саладағы, медициналық өнеркəсіптегі, биотехнологиядағы, 
биоинженериядағы, гендік инженериядағы прогрессивтік технологиялар
Химия мен мұнай химиясындағы прогрессивтік технологиялар

Жаңа материалдарды қоса алғанда, машина жасаудағы прогрессивтік тех-
нологиялар
Баламалы энергетика, жаңартылатын энергия көздері

Энерготиімділік технологиялары

Инфокоммуникациялық технологиялар

Жеңіл өнеркəсіптегі прогрессивтік технологиялар

Жиһаз жəне ағаш өңдеу өнеркəсібіндегі прогрессивтік технологиялар

Жаңа материалдарды пайдалануды қоса алғанда, құрылыстағы прогрессивтік 
технологиялар
Буып-тию өнеркəсібіндегі прогрессивтік технологиялар

Робот техникасы

Нано жəна ғарыш технологиялары

Энергетика

Инновациялық гранттың сұралатын 
теңгемен көрсетілген сомасы (цифр 
арқылы жəне жазбаша):
Жобаның теңгемен көрсетілген толық 
құны (цифр арқылы жəне жазбаша):

Өтінім беруші туралы ақпарат
Ұйым атауы:
Құрылу күні:
Тіркеу мəліметтері:
Өтінім берушінің заңды мекен-жайы 
(индекс, облыс, аудан,елді мекен, көше, 
үй, пəтер)
Өтінім берушінің нақты мекен-жайы (ин-
декс, облыс, аудан, елді мекен, көше, 
үй, пəтер)
Банк деректемелері, есеп айы-
рысу шоты, валюттік шот, банктік 
жеке код:
Алынған жəне өтелмеген теңгелік 
жəне валюталық кредиттер:
Телефон Жұмыс Ұялы
Электрондық пошта
Ресми сайт 
Кəсіпорын көлемі

Шағын (100 жұмыскерге дейін жəне ЖЖТ 300 
мың АЕК көп емес) Орта (100 ден 250-ге дейін 
жұмыскерге дейін жəне 300 мыңнан 3 миллионға 
дейін АЕК көп емес) 

Ірі (250 жұмыскерден көп жəне/немесе ЖЖТ 3 
миллион АЕК көп емес )

Экономикалық қызмет түрлерінің 
жалпы жіктеуішіне сəйкес қызмет түрі 
(4 таңбалы): _____________

Жұмыскерлердің нақты саны, соның ішінде:
Инженерлік-техникалық жұмыскерлер
Əкімшілік-басқарушылық персонал 
Басқалары
Құрылтайшылар
(қатысу үлесін көрсетумен 
(бар болған жағдайда):

Бірінші басшы туралы ақпарат:
Аты-жөні
Білімі/Ғылыми дəрежесі/
беру жылы
Жынысы: ер  əйел
Телефон Жұмыс Ұялы
Электрондық поштаның ме-
кен-жайы
Лауазымы

Байланыс мекен-жайы
Байланыс тұлғасы:
Аты-жөні
Телефон Жұмыс Ұялы
Электрондық пошта ме-
кен-жайы
Лауазымы
Байланыс мекен-жайы

Жоба туралы қысқаша ақпарат
Жоба мақсаты:
Жоба міндеттері:
Жобаны іске асыру орны
Жобаны іске асыру мерзімі 
Өткізу нарығы (ел, аймақ)
Жобаның дайындық дəрежесі 
Берілген жоба басқа көздерден қаржыландырылды:

Иə Жоқ 
Қаржыландырылса, қандай көлемде, бағдарлама атауы, жоба атауы мен алынған 
қаржыландырудың сомасы 
Жоба командасының құрамы:
№
Аты-жөні
Жобадағы қызметі 
Негізгі жұмыстағы қызметі
Жобаға қатысуы (%) 
Инновациялық гранттар туралы қандай ақпарат көздерінен білдіңіз?

ҚР Инвестициялар жəне даму министрлігінің сайты
«ТДҰА» АҚ сайты
«ТДҰА» АҚ жіберілімі
«ТДҰА» АҚ семинарлары, конференциялары
 теледидар
əлеуметтік желілер
газеттер, журналдар

басқасы _____________________________________

Өзге тұлғаларды тарту арқылы ұлттық институтпен сараптамалық бағалауды өткізген 
кезде берілген өтінім бойынша құжаттарды, материалдар мен ақпаратты, соның ішінде 
құпия мəліметтерді пайдалануға, сонымен қатар жеке немесе заңды тұлға туралы, барлық 
көздердегі кредиторлық берешектің бар болуы (болмауы) туралы мəліметтерді жинауға өз 
келісімімді беремін. 
Осымен берілген материалдар мен ақпараттың, соның ішінде бастапқы деректердің, 
есептеулердің, негіздеулердің дұрыстылығын растаймын жəне күмəнді деректердің берілу 
фактісі анықталған кезде, өтінімнің қарастыруға қабылданбайтыны туралы ескертілдім. 



22  14 ҚАРАША 2017 ЖЫЛ
РЕСМИ

(Соңы. Басы 21-бетте) 

Осы өтініммен қоса берілген материалдар, ақпарат, техникалық-технологиялық шешімдер 
мен ілеспе құжаттаманың қолдану мен таратуға ешқандай шектеулері жоқ екенін, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияны құрайтын мəліметтерін 
қамтымайтынын растаймын. 
Ұлттық институтқа өтінімді берген кезде, банкрот кезеңіндегі немесе дəрменсіздік 
нəтижесінде жойылған, мүлігіне тыйым салынған жеке немесе заңды тұлғалардың меншік 
иесі немесе басшысы болып табылатын немесе болған меншім иесі жəне бірінші басшы-
сы, жеке немесе заңды тұлға болмайтынымызды растаймыз.
Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрінің 20 ___ жылғы 
«__»_________ № _____ бұйрығымен бекітілген Технологияларды коммерцияландыруға 
инновациялық гранттарды беру ережелерімен таныстым.
Инновациялық гранттарды беру шарттары мен Ұлттық институттың ішкі процедуралары-
мен өз келісімімді растаймын. 
Технологияны коммерциализациялауға инновациялық гранттарды беру ережелерінің 
талаптарымен сəйкес қажетті материалдар мен (немесе) құжаттар _____ парақта қоса 
беріледі 
Осы өтінім сұрақтары бойынша корреспон-
денцияны жүргізу үшін электрондық поштаның 
мекен-жайы:
Ескерту: Заңды тұлғалар үшін ұйым бланкісінде жасалады. Өтінімге бірінші басшы не-
месе өзге уəкілетті тұлға қол қояды. Басшы ауысқан кезде немесе байланыс мəліметтері 
(пошталық мекен-жайы, электрондық мекен-жайы немесе телефоны) өзгерген кезде, 
Ұлттық институтқа ескерту қажет.

Өтінім берушінің атынан қол қою өкілеті бар 
тұлғаның лауазымы 

_____________________(Т.А.Ə.)
_____________________
(қолы)

Материалдар жəне (немесе) құжаттарды алу туралы белгі (Ұлттық институтпен толтыры-
лады)
Алынған күні: «_____» ________________ 20 __ жыл
Өтінімнің тіркеу нөмірі №_____
Тіркеуші _____________________( Т.А.Ə.)

_____________________ (қолы)

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің өзгертулер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 3-қосымша

Технологияларды коммерцияландыруға инновациялық гранттар беру қағидаларына 
6-1-қосымша

Үлгі
Технологияларды коммерцияландыру стратегиясы

(Қызметтік пайдалану үшін)
Тіркеу күні: Өтінім нөмірі:

«__»_______20__жыл №_____________

1. Өтінім берушінің қысқаша сипаттамасы 
1) Жеке тұлғаның Т.А.Ə. немесе заңды тұлғаның атауы;
2) Ұйымдық-құқықтық нысаны, жеке кəсіпкер ретінде тіркелген жеке тұлғаның немесе заңды 

тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні;
3) Ұйым басшысы;
4) Жеке немесе заңды тұлғаның мекен-жайы, телефоны, факс, электрондық поштасы;
5) Жеке немесе заңды тұлға қызметінің негізгі бағыттарының қысқаша сипаттамасы; 
6) Негізгі өндірістік көрсеткіштер; 
7) Саладағы жұмыс тəжірибесі; 
8) Компанияның ағымдағы ұйымдық жағдайы, кадрларға қатысты жағдайы, клиенттері 

жəне жеткізушілерімен қарым-қатынастары; 
9) Соңғы есептік кезең үшін кəсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметі туралы 

қысқаша есеп.
2. Жобаның қысқаша сипаттамасы
1. Жобаның атауы.
2. Жобаның мəні. 
3. Жобаны бастау үшін алғышарттар.
4. Жоба командасы.
5. Жобаны іске асыру орны (облысы, ауданы).
6. Шығарылуға болжалды өнім.
7. Жоба тиімділігі (NPV, IRR, DPP, PI).
8. Жобаның ағымдағы жағдайы (дəлелдейтін құжаттарды қосу қажет).
9. Жоба бойынша іске асырудың ерекше талаптары мен шектеулер: лицензияның (егер 

қызмет түрі лицензияланатын болса), патенттердің, рұқсаттамалардың бар болуы, экспорттық 
жəне импорттық квоталардың бар болуы, өткізу нарықтары мен шикізат бойынша, су-
энергиямен жабдықтау, көлік, байланыс, қалдықтарды кəдеге жарату мүмкіндіктері, шетелдік 
жұмыс күшіне деген қажеттіліктер бойынша шектеулер мен ұсынымдар, технологиялық про-
цестер бойынша экологиялық тазалығына талаптар мен басқалары.

10. Жобаны іске асыру құны, қаржыландыру көздері:
1) меншік қаражаттары;
2) инновациялық грант;
3) қарыз қаражаттары (несиелер немесе шаруашылық етуші субъектілердің тартылған 

қаражаттары).
11. Жобаны іске асыру мерзімі – инновациялық грантты беру келісім-шартына қол қойылған 

кезеңінен бастап ______ ай.
12. Шығындар сметасы:

Жұмыстарды 
орындауға шығыдар

Шығындар 
сомасы 
(тең ге)

Жұмыс 
кезеңдері

Бағаны белгілеу 
бойынша 
түсініктеме

Қаржы-
ландыру 

көзі

Есептеулерде 
қоланылатын 
дерек көздері

Шығындар – 
Барлығ ы:
соның ішінде баптар 
бойынша

Анықтама: 
қаржыландырудың 
басқа көздері 
есебінен шығындар 
Барлығы:
соның ішінде:
меншікті қаражаттар 
басқалары (қандай 
екенін көрсету 
қажет)

Ескерту: Шығындардың əр бабы бойынша өтінім беруші есептеулерде қолданылған де-
ректер көздерін, баға белгілеудің түсініктемесін көрсетеді. 

13. Жобаны іске асырудың күнтізбелік жоспары:

№ Келісім-шарт бойынша жұмыстардың жəне 
олдардың негізгі кезеңдерінің атауы 

Жұмыстарды 
атқару мерзімі 

(айлар)

Кезеңнің 
есептік 
бағасы 
(теңге) 

Есептілік 
формасы 
мен түрі

1 2 3 4 5

Ескерту: Күнтізбелік жоспар жобасында жобаны іске асырудың 3-тен көп емес кезеңі 
көрсетіледі.

3. Маркетингтік бөлім
1. Өнім сипаттамасы:
1) Шығарылуға болжалды өнім атауы;

Тауарлардың (қызметтердің) 
атауы

Өндіріс көлемі құндық 
шамада (теңге)

Өндіріс көлемі заттай шамада 

1.
2.  

2) Функционалдық міндеті мен пайдалану облысы;
3) Өнімнің негізгі техникалық, эстетикалық жəне басқа сипаттамалары;
4) Өнім технологиялылығының көрсетікштері (пайдалану жəне басқа касиеттер);
5) Мемлекеттік стандарттар мен нормативтеріне сəйкес келуі;
6) Құндық сипаттамасы (өнім бірлігіне – өзіндік құны, көтерме бағасы, бөлшек сауда бағасы);
7) Патенттік-лицензиялық қорғалуы, авторлық құқықтары, тауарлық белгі мен зияткерлік 

меншіктің басқа объектілері туралы мəліметтер.
2. Өткізу нарықтарының сипаттамасы (экспорттық немесе ішкі):
1) Нарықтың берілген сегментінде жұмыс істейтін негізгі компаниялардың сипаттамасы;
2) Бəсекелес компаниялармен ұсынылатын өнімнің сипаттамасы;
3) Нарықтың сипатты белгілері, оның жан-жақты саралануы (территориялық, 

демографиялық жəне басқалары), нарық тауашасын бөлу;
4) Нарықтық мөлшерлік сипаттамалары (заттай жəне ақшалай шамадағы жыл көлемі, 

сұранымның өсуге/төмендеуге беталысы);
5) Компания өнімі орнын алуға қабілеті бар. нарықтың əлеуетті үлесін негіздеу;
6) Екінші дəрежелі нарықтар (территориялық, мезгілдік жəне басқа қасиеттері бойынша 

жəне басқаларымен негізгі нарықпен байланысты);
7) Зерттелетін нарықтағы негізгі беталыстар, күтілетін өзгерістер;
8) Əлеуетті тұтынушылармен келіскендіктің бар болуы мен өнімді сатып алу дайындығын 

дəлелдейтін құжаттардың болуы (ниет хаттамалары, жеткізу бойынша алдын ала шарттар, 
жеткізу келісім-шарттары);

9) Нормативтік-құқықтық өрісі, нормативтік құжаттардың бар болуы, ерекше талаптардың 
бар болуы, оларды қанағаттандыру тəсілдері, оған байланысты шығындар жəне уақытша 
шығыстар. Осы нарықты нормативтік-құқықтық реттеуді өзгертуді болжау; 

10) Осы нарықта өнімді табысты түрде өткізуге елеулі əсер етуді қамтамасыз ететін 
факторлардың бар болуы (баға саясаты, техникалық сипаттамалары бойынша өнімнің 
артықшылығы, өнімнің ерекше қасиеттері, географиялық жəне өзге ерекшеліктері).

3. Ұқсас өнімдер алдындағы өнімнің артықшылықтары (бəсекеге қабілеттіліктің интеграл-
ды индексін есептеу қажет).

Параметрлері Өлшем 
бірлігі

Мінсіз өнім 
үшін мəндер

Жоба 
өнімінің 
мəні

1 бəсеке-
лестің өнім 

мəні

2 бəсекелестің 
өнім мəні

1 2 3 4 5 6
Техникалық/тұтынушылық сипаттамалар
1-параметр аналогтар 

арасында үздік 
көрсеткіш

жоспарлы 
мəндер

Іс іс жүзіндегі 
мəндер

іс жүзіндегі 
мəндер

2-параметр ... ... ... ...

3-параметр ... ... ... ...
... ... ... ... ...
Экономикалық сипаттамалар
Бағасы минималды 

баға
жоспарлы 
мəндер

іс жүзіндегі 
мəндер

іс жүзіндегі 
мəндер

4. Портердің бес күшін талдау.
5. Стратегияны жүзеге асыру бюджетін негіздеуді қоса алғанда, маркетингтік стратегия.

4. Техникалық бөлім
1. Жоба технологиясының жəне технологиялық процестің қысқаша суреттемесі (өндірістік 

қуаттылық, қажетті өндірістік персонал, соның ішінде импорт, техникалық регламент, хроно-
метраж, материалдық баланс пен басқалар).

2. Технологиялық шешімнің таңдалуын негіздеу.
3. Жобаның орналасуы мен көлемін (масштабын) таңдауды негіздеу (жеткізушілер мен 

нарықтар үшін орналасу ыңғайлылығы);
4. Ілеспе инфрақұрылым мен көлік мүмкіндіктері;
5. Ғимараттарды пайдалану мүмкіндіктері мен бар ғимараттарды қайта құру;
6. Жоба бойынша тауарларды (қызметтерді) өндіру көлемін анықтайтын факторлар.
7. Техникалық жəне құндық сипаттамалары бойынша баламалы шешімдерді салыстырмалы 

талдау (ұқсас тауарлармен салыстырғандағы өндіру үшін болжалды тауарлардың, қызметтердің 
техникалық деңгейі мен құны, қаржыландыру көздеріне сілтемелер):

Көрсетікштер атауы
 Көрсетікштердің мəні

Ұсынылатын үлгі №1 аналог №2 аналог 
1
2

8. Ресурстармен қамтамасыз ету
1) Шикізат пен материалдар:
қолданылатын шикізат пен материалдар түрлерінің тізімі;
көлік шығындарының, салық міндеттемелері мен кеден салықтарын есепке алғандағы 

бағалардың қол жетімілігі мен деңгейі;
шикізат пен материалдарды жеткізушілердің қажеттілігін жəне таңдалуын негіздеу.
2) Құрал-жабдықтар мен жиынтықтаушы бұйымдар:
қажетті құрал-жабдықтар мен жиынтықтаушы бұйымдардың тізімі мен оларға негізгі 

техникалық сипаттамалар;
əлемдік жəне жергілікті нарықтағы құрал-жабдық пен технологияның жаңалығы;
көлік шығындары, салық міндеттемелері, кеден салықтары, монтаж жəне іске қосу 

мен жөндеу жұмыстарын есепке алғандағы құрал-жабдықтардың жəне жиынтықтаушы 
бұйымдардың құны;

құрал-жабдықтар жəне жиынтықтаушы бұйымдар жеткізушілерін таңдау қажеттілігін 
негіздеу;

жөндеу базасының бар болуы мен қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарымен 
қамтамасыз ету.

3) Үшінші тұлғалармен орындалатын жұмыстар мен қызметтер: 
сатып алынатын жұмыстар мен қызметтердің тізімі;
сатып алынатын жұмыстар мен қызметтердің құны;
жұмыстар мен қызметтер жеткізушілерінің қажеттілігі мен таңдалуын негіздеу.
4) Үстеме шығындар:
үстеме шығындардың тізімі;
үстеме шығындардың құны;
жеткізушілердің қажеттілігі пен таңдалуын негіздеу.
5) Өндірістік персонал:
қажетті біліктілігі бар кадрлардың болуы ;
қажетті біліктілігі бар мамандар нарығын талдау. Қажетті біліктілігі бар персоналмен 

қамтамасыз ету көзі мен құнын сипаттау.
5. Ұйымдық бөлім

1. Ұйымдық құрылымы мен компанияның менеджмент жүйесі.
2. Жобаны іске асыру процесінде жоба командасының мүшелері арасында міндеттемелері 

мен жауапкершілігін бөлу;
3. Жобаны іске асырудың ұйымдық жоспары (жоспар-график)

6. Қаржылық бөлім
1. Жобаны қаржыландырудың мөлшері мен құрылымы:
1) Көздері мен компоненттері бойынша қаржыландыру құрылымы:
меншікті қаражаттар;
инновациялық грант;
қарыз қаражаттары.
2) Жобаның қаржылық моделі:
өндірістік бағдарлама;
іске асыру көлемін ақашалай шамамен болжау;
өнімнің өзіндік құны мен өткізу шығындарын есептеу;
табыстар мен шығындардың болжалдық есебі;
ақша қаражаттарының қозғалысы туралы болжалды есеп;
жобаның зиянсыздық нүктесін болжау.
3) Қаржылық-экономикалық көрсеткіштер:
жобаның өмірлік цикліне таза дисконтталған табыс (NPV);
жобаның өмірлік цикліне табыстылықтың ішкі нормасы (IRR);
жобаның өтелімділік мерзімі (қарапайым жəне дисконтталған);

жоба өмірінің əр жылы үшін табыстың қарапайым нормасы (рентабелдік);
төленетін салықтар, кеден салықтары мен бюджетке түрлер бойынша төлемдер.

7. Экологиялық бөлім
1. Жоба технологиясының қоршаған ортаға əсер етуі бойынша стандарттар мен норма-

тивтерге сəйкестігі.
8. Əлеуметтік-экономикалық бөлім

1. Ел экономикасының қажеттіліктеріне жобаның сəйкес келуі (мемлекеттік бағдарламаларға 
немесе басқа құжаттарға):

2. Өндірістік тауарлар жəне халық тұтынатын өндірістік емес тауарлардың шығарылуын 
арттыру;

3. Импорттың орнын басу (импорттың орнын басудың көлемі мен құны);
4. Экспортты арттыру(экспорт құны мен көлемі);
5. Жаңа жұмыс орындарын құру;

9. Тəуекелді талдау
1. Тəуекелді бағалауда қолданылатын əдістеменің сипаттамасы.
2. Тəуекелді сəйкестендіру, соның ішінде:
1) Жоба өмірінің жоспарланатын кезеңдерінде;
2) Тəуекел түрлері (қаржылық, техникалық, заң, коммерциялық, ұйымдық); 
3) Салдарлар сипаты (жол берілетін, қиын, апатты);
4) Есеп жүргізу сипаты бойынша (ішкі, сыртқы).
3. Əсер ету дəрежесі мен пайда болу ықтималдылығы бойынша тəуекелдерді сəйкестендіру 

(«сезімталдықты талдау» əдісін пайдалану) жəне тəуекелдер картасын қалыптастыру.
4. Тəуекелдің алдын алу шаралары (оларды іске асыру құнын көрсету қажет).

Бизнес-жоспар көрнекі құралдарды қамтиды (сұлбалар, сызбалар, эскиздер жəне басқалар).

Ұйым басшысы
_______________  ___________________________
        (қолы)               (Т.А.Ə.)

М.О. (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің өзгертулер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 4-қосымша

Жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарды технологиялық 
дамытуға инновациялық гранттар беру қағидаларына 1-қосымша

Сараптаманы жүргізу рəсіміне қойылатын талаптар

1. Жобаның сараптамасын өткізу ұлттық институттың сарапшыларымен іске асырылады, 
қажет болған жағдайда ұлттық институттың негізділігімен сараптаманы өткізу үшін отандық 
жəне (немесе) шетелдік жеке жəне (немесе) заңды тұлғалары тартылады. 

Сарапшылар жоба сараптамасын мынадай бағыттар бойынша өткізеді:
1) технологиялық сараптама жобаның тектестермен салыстырғандағы артықшылықтарын 

анықтау, іске асырылуын белғілеу жəне технолоғиялық орындылығын анықтау мақсатында 
жүргізіледі;

2) қаржылық-экономикалық сараптама нарықты, жобаның экономикалық мақсаттылығын, 
бəсекеге қабілеттілік критерийлерін, маркетингтік стратегияны бағалу, жұмыстарды 
мəлемделген мерзімге, көлемғе жəне жұмыстың мазмұны мен қаржыландыруға сұралатын 
сомаға бөлу мақсатында жүргізіледі;

3) құқықтық сараптама ұсынылған құжаттар мазмұнын қолданыстағы заңнамаға сəйкес 
келу пəніне жан-жақты құқықтық талдау мақсатында жүргізіледі.

2. Ұлттық институт Қазақстан Республикасы Ұлттық кəсіпкерлер палатасының, салалық 
қауымдастықтардың ұсынымдары негізінде, оның ішінде сыртқы отандық жəне шетелдік са-
рапшылар мен сараптамалық ұйымдардың тізбесін жасайды. 

3. Өтінімдерді сараптамадан жүргізу үшін сарапшыларды тарту кезінде ұлттық институт 
əр сарапшымен сарапшылық қызметтер көрсету туралы шарт жасасады, оның нысаны ұлттық 
институттың актілерімен реттеледі. 

4. Сараптама жүргізу тəртібі мен бағалау парағының нысаны ұлттық институттың актілерімен 
регламенттеледі.

Сараптама жүргізу мен нысаны бағалау парағы актілеріне тəртібі ұлттық институттың 
актілерімен реттеледі.

5. Өтінімді дайындауға тікелей қатысқан, сондай-ақ өтініш берушімен үлестес сарапшыларға 
өтінімді бағалауға жол берілмейді.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің өзгертулер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 5-қосымша

Жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарды технологиялық дамытуға инновациялық грант-
тар беру қағидаларына 2-қосымша

Үлгі

(Қызметтік пайдалану үшін)
Тіркеу күні: Өтінім нөмірі:

«__»_______20__жыл №_____________

Жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарды технологиялық дамытуға инновациялық 
грантты алу үшін өтініш 

Заңды тұлғаның атауы 
Осы өтінішті Жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарды технологиялық дамытуға инновациялық 
грантты алу үшін қажетті құжаттар топтамасымен жолдайды 
Жобаның атауы:
Жоба инновациялық грантты берудің басымды бағытына сəйкес келеді (бір ғана басымды 
бағытты көрсету керек):
Минералды жəне көмірсутекті шикізатты іздеу, өндіру, тасымалдау жəне қайта 
өңдеудің прогрессивтік технологиялары
Таулы-металлургиялық кешеннің прогрессивтік технологиялары

Агроөнеркəсіптік кешеніндегі, тамақ өнеркəсібі мен агрохимиядағы прогрессивтік 
технологиялар
Фармацевтикалық саладағы, медициналық өнеркəсіптегі, биотехнологиядағы, 
биоинженериядағы, гендік инженериядағы прогрессивтік технологиялар
Химия мен мұнай химиясындағы прогрессивтік технологиялар

Жаңа материалдарды қоса алғанда, машина жасаудағы прогрессивтік техноло-
гиялар
Баламалы энергетика, жаңартылатын энергия көздері

Энерготиімділік технологиялары

Инфокоммуникациялық технологиялар

Жеңіл өнеркəсіптегі прогрессивтік технологиялар

Жиһаз жəне ағаш өңдеу өнеркəсібіндегі прогрессивтік технологиялар

Жаңа материалдарды пайдалануды қоса алғанда, құрылыстағы прогрессивтік 
технологиялар
Буып-тию өнеркəсібіндегі прогрессивтік технологиялар

Робот техникасы

Нано жəна ғарыш технологиялары

Энергетика

Инновациялық гранттың сұралатын теңгемен 
көрсетілген сомасы (цифр арқылы жəне жазбаша):
Жобаның теңгемен көрсетілген толық құны (цифр 
арқылы жəне жазбаша):

Өтінім беруші туралы ақпарат
Ұйым атауы:
Құрылу күні:
Тіркеу мəліметтері:
Өтінім берушінің заңды мекен-жайы (индекс, облыс, 
аудан,елді мекен, көше, үй, пəтер)
Өтінім берушінің нақты мекен-жайы (индекс, облыс, 
аудан, елді мекен, көше, үй, пəтер)
Банк деректемелері, есеп айырысу шоты, 
валюттік шот, банктік жеке код:
Алынған жəне өтелмеген теңгелік жəне 
валюталық кредиттер:
Телефон Жұмыс Ұялы
Электрондық пошта
Ресми сайт 
Кəсіпорын көлемі

Шағын (100 жұмыскерге дейін жəне жылдық жиынтық та-
бысы 300 мың АЕК көп емес) Орта (100 ден 250-ге дейін 
жұмыскер жəне жылдық жиынтық табысы 300 мыңнан 3 
миллионға дейін АЕК көп емес) 

Ірі (250 жұмыскерден көп жəне/немесе жылдық жиынтық 
табысы 3 миллионнан АЕК көп емес )

Экономикалық қызмет 
түрлерінің жалпы 
жіктеуішіне сəйкес 
қызмет түрі (4 таңбалы): 
_____________

Жұмыскерлердің нақты саны, соның ішінде:
Инженерлік-техникалық жұмыскерлер
Əкімшілік-басқарушылық персонал 
Басқалары
Құрылтайшылар
(қатысу үлесін көрсетумен (бар 
болған жағдайда):

Бірінші басшы туралы ақпарат:
Аты-жөні
Білімі/Ғылыми дəрежесі/беру 
жылы
Жынысы: ер  əйел

Телефон Жұмыс Ұялы
Электрондық поштаның ме-
кенжайы
Лауазымы
Байланыс мекен-жайы

Байланыс тұлғасы:
Аты-жөні
Телефон Жұмыс Ұялы
Электрондық пошта мекен-жайы
Лауазымы
Байланыс мекен-жайы

Жоба туралы қысқаша ақпарат
Жоба мақсаты:

Жоба міндеттері:

Жобаны іске асыру орны

Жобаны іске асыру мерзімі 

Өткізу нарығы
(ел, аймақ)
Жобаның дайындық дəрежесі 

Берілген жоба басқа көздерден қаржыландырылды:

Иə Жоқ 
Қаржыландырылса, қандай көлемде, бағдарлама атауы, жоба атауы мен алынған 
қаржыландырудың сомасы 
Жоба командасының құрамы:

№
Аты-жөні
Жобадағы қызметі 
Негізгі жұмыстағы қызметі
Жобаға қатысуы (%) 
Инновациялық гранттар туралы қандай ақпарат көздерінен білдіңіз?

ҚР Инвестициялар жəне даму министрлігінің сайты
«ТДҰА» АҚ сайты
«ТДҰА» АҚ жіберілімі
«ТДҰА» АҚ семинарлары, конференциялары
теледидар 
əлеуметтік желілер
газеттер, журналдар

басқасы _____________________________________

Өзге тұлғаларды тарту арқылы ұлттық институтпен сараптамалық бағалауды өткізген 
кезде берілген өтінім бойынша құжаттарды, материалдар мен ақпаратты, соның ішінде 
құпия мəліметтерді пайдалануға, сонымен қатар заңды тұлға туралы, барлық көздердегі 
кредиторлық берешектің бар болуы (болмауы) туралы мəліметтерді жинауға өз келісімімді 
беремін. 
Осымен берілген материалдар мен ақпараттың, соның ішінде бастапқы деректердің, 
есептеулердің, негіздеулердің дұрыстылығын растаймын жəне күмəнді деректердің берілу 
фактісі анықталған кезде, өтінімнің қарастыруға қабылданбайтыны туралы ескертілдім. 
Осы өтініммен қоса берілген материалдар, ақпарат, техникалық-технологиялық шешімдер 
мен ілеспе құжаттаманың қолдану мен таратуға ешқандай шектеулері жоқ екенін, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияны құрайтын мəліметтерін 
қамтымайтынын растаймын. 
Ұлттық институтқа өтінімді берген кезде, банкрот кезеңіндегі немесе дəрменсіздік 
нəтижесінде жойылған, мүлігіне тыйым салынған заңды тұлғалардың меншік иесі неме-
се басшысы болып табылатын немесе болған меншім иесі жəне бірінші басшысы, заңды 
тұлға болмайтынымызды растаймыз.
Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрінің 20 ___ жылғы 
«__»_________№ ______ бұйрығымен бекітілген Жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарды 
технологиялық дамытуға инновациялық гранттарды беру ережелерімен таныстым.
Инновациялық гранттарды беру шарттары мен Ұлттық институттың ішкі процедуралары-
мен өз келісімімді растаймын. 
Жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарды технологиялық дамытуға инновациялық гранттар-
ды беру ережелерінің талаптарымен сəйкес қажетті материалдар мен (немесе) құжаттар 
_____ парақта қоса беріледі 
Осы өтінім сұрақтары бойынша корре-
спонденцияны жүргізу үшін электрондық 
поштаның мекен-жайы:
Ескерту: Заңды тұлғалар үшін ұйым бланкісінде жасалады. Өтінімге бірінші басшы не-
месе өзге уəкілетті тұлға қол қояды. Басшы ауысқан кезде немесе байланыс мəліметтері 
(пошталық мекен-жайы, электрондық мекен-жайы немесе телефоны) өзгерген кезде, 
Ұлттық институтқа ескерту қажет.
Өтінім берушінің атынан қол қою 
өкілеті бар тұлғаның лауазымы 

____________________(Т.А.Ə.)
____________________(қолы)

Материалдар жəне (немесе) құжаттарды алу туралы белгі 
(Ұлттық институтпен толтырылады)

Алынған күні: 20 __ жылғы «___» _____________ 
Өтінімнің тіркеу нөмірі №_____
Тіркеуші _____________________( Т.А.Ə.

_____________________(қолы)

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің өзгертулер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 6-қосымша

Жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарды технологиялық дамытуға инновациялық грант-
тар беру қағидаларына 2-1-қосымша

Үлгі
Құрылым бойынша бизнес-жоспар

(Қызметтік пайдалану үшін)
Тіркеу күні: Өтінім нөмірі:

«__»_______20__жыл №_____________

1. Өтінім берушінің қысқаша сипаттамасы 
1. Заңды тұлғаның атауы;
2. Ұйымдық-құқықтық формасы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні;
3. Ұйым басшысы;
4. Заңды тұлғаның мекен-жайы, телефоны, факс, электрондық поштасы;
5. Заңды тұлға қызметінің негізгі бағыттарының қысқаша сипаттамасы; 
6. Саладағы жұмыс тəжірибесі; 
7. Компанияның ағымдағы ұйымдық жағдайы, кадрларға қатысты жағдайы, клиенттері жəне 

жеткізушілерімен қарым-қатынастары; 
8. Соңғы есептік кезең үшін кəсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметі туралы қыс-

қаша есеп.
2. Жобаның қысқаша сипаттамасы

1. Жобаның атауы.
2. Жобаның мəні. 
3. Жобаны бастау үшін алғышарттар.
4. Жоба командасы.
5. Жобаны іске асыру орны (облысы, ауданы).
6. Шығарылуға болжалды өнім.
7. Жоба тиімділігі (NPV, IRR, DPP, PI).
8. Өнімді дамыту кезеңін қосқандағы, жобаның ағымдағы жағдайы (дəлелдейтін құжаттарды 

қосу қажет).
9. Жоба бойынша іске асырудың ерекше талаптары мен шектеулер: лицензияның (егер 

қызмет түрі лицензияланатын болса), патенттердің, рұқсаттамалардың бар болуы, экспорттық 
жəне импорттық квоталардың бар болуы, өткізу нарықтары мен шикізат бойынша, су-
энергиямен жабдықтау, көлік, байланыс, қалдықтарды кəдеге жарату мүмкіндіктері, шетелдік 
жұмыс күшіне деген қажеттіліктер бойынша шектеулер мен ұсынымдар, технологиялық про-
цестер бойынша экологиялық тазалығына талаптар.

10. Жобаны іске асыру құны, қаржыландыру көздері:
1) меншікті қаражаттар;
2) инновациялық грант;
3) қарыз қаражаттары (несиелер немесе шаруашылық етуші субъектілердің тартылған 

қаражаттары).
11. Жобаны іске асыру мерзімі – инновациялық грантты беру шартқа қол қою кезеңінен 

бастап ______ ай.
12. Шығындар сметасы:

Жұмыстарды орындау үшін 
шығы дар

Шығын-
дар со-
масы 

(теңге)

Жұмыс 
кезеңдері

Бағаны 
белгілеу 
бойынша 
түсініктеме

Қаржы-
ландыру 
көзі

Есептеулерде 
қоланылатын 
дерек көздері

Шығындар – Барлығы:
соның ішінде баптар бойынша  

Анықтама: қаржыландырудың 
басқа көздері есебінен 
шығындар 
 Барлығы:
соның ішінде:
меншікті қаражаттар 
басқалары (көрсету қажет)

Ескерту: Шығындардың əр бабы бойынша өтінім беруші есептеулерде қолданылған де-
ректер көздерін, баға белгілеудің түсініктемесін көрсетеді. 

13. Жобаны іске асырудың күнтізбелік жоспары:

№ Шарт бойынша жұмыстардың жəне 
олардың негізгі кезеңдерінің атауы

Жұмыстарды 
атқару мерзімі 

(айлар)

Кезеңнің 
есептік бағасы 

(теңге)

Есептілік 
нысаны 
мен түрі

1 2 3 4 5

Ескерту: Күнтізбелік жоспар жобасында жобаны іске асырудың 3-тен көп емес кезеңі 
көрсетіледі.

3. Маркетингтік бөлім
1. Өнім сипаттамасы:
1) Шығарылуға болжалды өнім атауы;

Тауарлардың (қызметтердің) 
атауы

Өндіріс көлемі құндық 
шамада (теңге)

Өндіріс көлемі заттай шамада

1.
2.  

2) Функционалдық міндеті мен пайдалану облысы;
3) Өнімнің негізгі техникалық, эстетикалық жəне басқа сипаттамалары;
4) Өнім технологиялылығының көрсетікштері (пайдалану қасиеттері жəне басқа қасиеттер);
5) Мемлекеттік стандарттар мен нормативтеріне сəйкес келуі;
6) Құндық сипаттамасы (өнім бірлігіне – өзіндік құны, көтерме бағасы, бөлшек сауда бағасы);
7) Патенттік-лицензиялық қорғалуы, авторлық құқықтары, тауарлық белгі мен зияткерлік 

меншіктің басқа объектілері туралы мəліметтер.
2. Өткізу нарықтарының сипаттамасы (экспорттық немесе ішкі):
1) Нарықтың берілген сегментінде жұмыс істейтін негізгі компаниялардың сипаттамасы;
2) Бəсекелес компаниялармен ұсынылатын өнімнің сипаттамасы;
3) Нарықтың сипатты белгілері, оның жан-жақты саралануы (территориялық, 

демографиялық жəне басқалары), нарық тауашасын бөлу;
4) Нарықтың мөлшерлік сипаттамалары (заттай жəне ақшалай шамадағы жыл көлемі, 

сұранымның өсуге/төмендеуге беталысы);
5) Компания өнімі орнын баса алу қабілеті бар, нарықтың əлеуетті үлесін негіздеу;
6) Екінші дəрежелі нарықтар (территориялық, мезгілдік жəне басқа қасиеттері бойынша 

жəне басқаларымен негізгі нарықпен байланысты);
7) Зерттелетін нарықтағы негізгі беталыстар, күтілетін өзгерістер;
8) Əлеуетті тұтынушылармен келіскендіктің бар болуы мен өнімді сатып алу дайындығын 

дəлелдейтін құжаттардың болуы болуы (ниет хаттамалары, жеткізу бойынша алдын ала 
шарттар, жеткізу келісім-шарттары);

9) Нормативтік-құқықтық өрісі, нормативтік құжаттардың бар болуы, ерекше талаптардың 
бар болуы, оларды қанағаттандыру тəсілдері, оған байланысты шығындар жəне уақытша 
шығыстар. Осы нарықты нормативтік-құқықтық реттеуді өзгертуді болжау; 

10) Осы нарықта өнімді табысты түрде өткізуге елеулі əсер етумен қамтамасыз ету 
факторларының бар болуы (баға саясаты, техникалық сипаттамалары бойынша өнімнің 
артықшылығы, өнімнің ерекше қасиеттері, географиялық жəне өзге ерекшеліктері).

3. Ұқсас өнімдер алдындағы өнімнің артықшылықтары (бəсекеге қабілеттіліктің интеграл-
ды индексін есептеу қажет).

Параметрлері Өлшем 
бірлігі

Мінсіз өнім 
үшін мəндер

Жоба 
өнімінің 
мəні

1 бəсеке-
лестің 

өнім мəні

2 бəсекелестің 
өнім мəні

1 2 3 4 5 6
Техникалық/тұтынушылық сипаттамалар

1-параметр аналогтар 
арасында үздік 

көрсеткіш

жоспарлы 
мəндер

Іс іс жүзіндегі
мəндер

іс жүзіндегі 
мəндер

2-параметр ... ... ... ...

3-параметр ... ... ... ...
... ... ... ... ...

Экономикалық сипаттамалар
Бағасы минималды 

баға
жоспарлы 
мəндер

іс жүзіндегі мəндер іс жүзіндегі 
мəндер

4. Портердің бес күшін талдау.
5. Стратегияны іске асыру бюджетін негіздеуді қоса алғанда, маркетингтік стратегия.

4. Техникалық бөлім
1. Жоба технологиясының қысқаша суреттемесі (өндірістік қуаты, қажетті өндірістік пер-

сонал, соның ішінде импорт, техникалық регламент, хронометраж, материалдық баланс 
пен басқалар)

2. Технологиялық шешімнің таңдалуын негіздеу:
3. Жобаның орналасуы мен көлемін (масштабын) таңдауды негіздеу (жеткізушілер мен 

нарықтар үшін орналасу ыңғайлылығы);
4. Ілеспе инфрақұрылым мен көлік мүмкіндіктері;
5. Ғимараттарды пайдалану мүмкіндіктері мен бар ғимараттарды қайта құру;
6. Жоба бойынша тауарларды (қызметтерді) өндіру көлемін анықтайтын факторлар.
7. Техникалық жəне құндық сипаттамалары бойынша баламалы шешімдерді салыстырмалы 

талдау (ұқсас тауарлармен салыстырғандағы өндіру үшін болжалды тауарлардың, қызметтердің 
техникалық деңгейі мен құны, қаржыландыру көздеріне сілтемелер):

Көрсетікштер атауы  Көрсетікштердің мəні
Ұсынылатын үлгі №1 аналог №2 аналог 

1
2

8. Ресурстармен қамтамасыз ету
1) Шикізат пен материалдар:
қолданылатын шикізат пен материалдар түрлерінің тізімі;
көлік шығындарының, салық міндеттемелері мен кеден салықтарын есепке алғандағы 

бағалардың қол жетімілігі мен деңгейі;
шикізат пен материалдарды жеткізушілердің қажеттілігін жəне таңдалуын негіздеу.
2) Құрал-жабдықтар мен жиынтықтаушы бұйымдар:
қажетті құрал-жабдықтар мен жиынтықтаушы бұйымдардың тізімі мен оларға негізгі 

техникалық сипаттамалар;
əлемдік жəне жергілікті нарықтағы құрал-жабдық пен технологияның жаңалығы;
көлік шығындары, салық міндеттемелері, кеден салықтары, монтаж жəне іске қосу 

мен жөндеу жұмыстарын есепке алғандағы құрал-жабдықтардың жəне жиынтықтаушы 
бұйымдардың құны;

құрал-жабдықтар жəне жиынтықтаушы бұйымдар жеткізушілерін таңдау қажеттілігін 
негіздеу;

жөндеу базасының бар болуы мен қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарымен 
қамтамасыз ету.

3) Үшінші тұлғалармен орындалатын жұмыстар мен қызметтер: 
сатып алынатын жұмыстар мен қызметтердің тізімі;
сатып алынатын жұмыстар мен қызметтердің құны;
жұмыстар мен қызметтер жеткізушілерінің қажеттілігі мен таңдалуын негіздеу.
4) Үстеме шығындар:
үстеме шығындардың тізімі;
үстеме шығындардың құны;
жеткізушілердің қажеттілігі пен таңдалуын негіздеу.
5) Өндірістік персонал:
қажетті біліктілігі бар кадрлардың болуы ;
қажетті біліктілігі бар мамандар нарығын талдау;
қажетті біліктілігі бар персоналмен қамтамасыз ету көзі мен құнын сипаттау.

6. Ұйымдық бөлім
1. Ұйымдық құрылымы мен компаниядағы менеджмент жүйесі;
1) Жобаны іске асыру процесінде жоба командасының мүшелері арасында міндеттемелері 

мен жауапкершілігін бөлу;
2) Жобаны іске асырудың ұйымдық жоспары (жоспар-график)

7. Отандық технологиялық тұжырымдамаларды дамыту бағдарламасы
1. Шығарылатын өнім мен қызметтердің тұтынушылары болып табылатын кəсіпорындардың 

инженерлік-техникалық персоналды оқыту мен құзіреттілігін арттырудың толық бағдарламасы:
1) Концептуалдық негізді əзірлеу;
2) Стратегияны əзірлеу;
3) Ұйымдық құрылымды əзірлеу;
4) Қосымша дағдылар мен ресурстарына ие болу.

8. Қаржылық бөлім
1. Жобаны қаржыландырудың мөлшері мен құрылымы:
1) Көздері мен компоненттері бойынша қаржыландыру құрылымы:
меншікті қаражаттар;
инновациялық грант;
қарыз қаражаттары.
2) Жобаның қаржылық моделі:
өндірістік бағдарлама;
іске асыру көлемін ақашалай шамамен болжау;
өнімнің өзіндік құны мен өткізу шығындарын есептеу;
табыстар мен шығындардың болжалдық есебі;
ақша қаражаттарының қозғалысы туралы болжалды есеп;
жобаның зиянсыздық нүктесін болжау.
3) Қаржылық-экономикалық көрсеткіштер:
жобаның өмірлік цикліне таза дисконтталған табыс (NPV);
жобаның өмірлік цикліне табыстылықтың ішкі нормасы (IRR);
жобаның өтелімділік мерзімі (қарапайым жəне дисконтталған);
жоба өмірінің əр жылы үшін табыстың қарапайым нормасы (рентабелдік);
төленетін салықтар, кеден салықтары мен бюджетке түрлер бойынша төлемдер.

9. Экологиялық бөлім
1. Жоба технологиясының қоршаған ортаға əсер етуі бойынша стандарттар мен норма-

тивтерге сəйкестігі.
10. Əлеуметтік -экономикалық бөлім

1. Ел экономикасының қажеттіліктеріне жобаның сəйкес келуі (мемлекеттік бағдарламаларға 
мен басқа құжаттарға):

2. Азық-түлік тауарлары жəне халық тұтынатын азық-түліктік емес тауарлардың 
шығарылуын арттыру;

3. Импорттың орнын басу (импорттың орнын басудың қабылданған бағдарламаларына 
сəйкес келуі);

4. Экспортты арттыру;
5. Жаңа жұмыс орындарын құру;

11. Тəуекелді талдау
1. Тəуекелді бағалауда қолданылатын əдістеменің сипаттамасы.
2. Тəуекелді сəйкестендіру, соның ішінде:
1) Жоба өмірінің жоспарланатын кезеңдерінде;
2) Тəуекел түрлері (қаржылық, техникалық, заң, коммерциялық, ұйымдық); 
3) Салдарлар сипаты (жол берілетін, қиын, апатты);
4) Есеп жүргізу сипаты бойынша (ішкі, сыртқы).
3. Əсер ету дəрежесі мен пайда болу ықтималдылығы бойынша тəуекелдерді сəйкестендіру 

(«сезімталдықты талдау» əдісін пайдалану).
4. Тəуекелдің алдын алу шаралары (оларды іске асыру құнын көрсету қажет). 

Бизнес-жоспар көрнекі құралдарды қамтиды (сұлбалар, сызбалар, эскиздер жəне басқалар).

Ұйым басшысы
_______________      ___________________________
        (қолы)                               (аты-жөні)

М.О. (бар болған жағдайда) 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің өзгертулер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 7-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 23 
желтоқсандағы № 1225 бұйрығымен бекітілген

Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық гранттар беру қағидалары 
1-тарау. Жалпы ережелер 

1. Осы Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық гранттар беру қағидалары 
(бұдан əрі – Қағидалар) 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік 
кодексінің 100-бабы 2-тармағының 17) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне салаларды 
технолоғиялық дамытуға инновациялық гранттарды беру тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар жəне қысқартулар пайдаланылады:
1) грант алушы – осы Қағидаларға сəйкес грант алған тұлға; 
2) гранттық қаржыландыру жөніндегі комиссия (бұдан əрі – комиссия) – құрамына уəкілетті 

органның жəне басқа мемлекеттік жəне қоғамдық ұйымдардың жəне тиісті салалар өкілдерінен 
(келісім бойынша) жəне технологиялық дамыту саласындагы ұлттық даму институтының 
(бұдан əрі – ұлттық институт) қызметкерлері кіретін комиссия мүшелерінің саны тақ болатын, 
өтінімдердің сараптамасын жəне осы Қағидалармен белгіленген инновациялық гранттар беру 
шарттарын ескере отырып, өтініш берушілердің жобалары бойынша ұсынымдық сипатта шешім 
қабылдау үшін ұлттық институт шеңберінде құрылған алқалы орган;

3) жоғары технологиялар – өзінің сапалық көрсеткіштері бойынша əлемдік аналогтарға 
сəйкес келетін немесе олардан асып түсетін жəне əлемдік деңгейдегі еңбек өнімділігі 
көрсеткіштеріне қол жеткізуге мүмкіндік беретін білімдер, өндірістік жəне басқа да операция-
лар, əдістер мен процестердің жүйесі;

4) жоғары технологиялы өндіріс – жоғары технологияларға негізделген жəне нарыққа өткізу 
үшін аяқталған жоғары технологиялық өнімді шығаратын өндіріс; 

5) заманауи технология – нарықта мойындалған жəне жоғары сұранысқа ие технология;
6) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті орган 

(бұдан əрі – уəкілетті орган) – индустрия жəне индустриялық-инноваңиялық даму саласындағы 
басшылықты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шегінде 
салааралық үйлестіруді жəне индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауды 
іске асыруға қатысуды жүзеге асыратын орталық атқарушы орган; 

7) инновациялық грант – инновациялық гранттар берудің басым бағыттары шеңберінде 
индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің индустриялық-инновациялық жобаларын 
іске асыру үшін өтеусіз негізде берілетін бюджет қаражаттары;

8) комиссия шешімі – комиссия мүшелерінің отырысына қатысушылар дауыстары 
нəтижелерінің негізінде инновациялық грант беру туралы немесе оны беруден бас тарту ту-
ралы ұсынымдық сипаттағы шешім туралы мəліметті қамтитын хаттама, дауыстар тең болған 
жағдайда комиссия төрағасы дауыс берген жоба үшін шешім қабылданды деп есептеледі; 

9) лицензиялық шарт – патент иеленушi (лицензиар) басқа тарапқа (лицензиатқа) 
өнеркəсiптiк меншiк объектiсiн белгiлi бiр түрде уақытша пайдалану құқығын беру шарты;

10) озық технология – нарықта аз тəжірибелік қолданыстағы жəне одан əрі тарату үшін 
жоғары əлеуетті технология;

11) өтінім – осы Қағидалардың талаптарына сəйкес құжаттар қоса берілген өтініш; 
12) өтініш беруші – Қазақстан Республикасы аумағында қызметін жүзеге асыратын осы 

Қағидаларға сəйкес инновациялық грант алуға өтінішті қарастыруға ұсынған заңды тұлға; 
13) технология – пайдаланылуы жаңа немесе жетілдірілген тауарларды, жұмыстарды 

жəне қызметтерді алуды қамтамасыз ететін, бірыңғай өндірістік циклде жұмыс істейтін про-
цесс жəне (немесе) жабдықтар кешені; 

14) технологиялар трансферті – индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің 
оларға меншік ету, иелену жəне (немесе) пайдалану құқығы Қазақстан Республикасының 
заңдарымен тыйым салынбаған əдістермен алынған жаңа немесе жетілдірілген технологи-
яларды енгізу процесі;

15) технологиялық дамыту саласындағы ұлттық даму институты – индустриялық-
инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асыруға жəне инновациялық даму 
үрдістерін үйлестіруге уəкілетті ұлттық даму институты; 

16) шетелдік технологиялық əріптес – тиісті құзыреттіліктерге ие озық жəне (немесе) за-
манауи технология иесі жəне (немесе)тасығышы. 

3. Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық гранттар өтінім берушілерге өнімдері 
мен қызметтері қолданыстағы салаларды техно логиялық дамытуға елеулі əсер ететін жəне 
уəкіл етті органмен анықталған басымды бағыттар шегінде жаңа жоғары технологиялық 
өндірістердің пайда болуына негіз жасайтын кəсіпорындарда шетелдік технологияларды сатып 
алу, бейімдеу мен ендіру жолымен салада технологиялық міндеттемелерді шешу үшін беріледі 

4. Инновациялық гранттарды берудің ақпараттық қамтамасыз етілуін ұлттық институт жəне 
уəкілетті орган жүзеге асырады. 

5. Осы Қағидаларға сəйкес инновациялық гранттарды беру уəкілетті орган мен ұлттық 
институт арасында жасасқан шарт негізінде инновациялық гранттарды беруге көзделген 
қаражаттарды бөлу арқылы уəкілетті органмен жүзеге асырылады.
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гранттар беру тəртібі

6. Ұлттық институт өтінім қабылданатын мекен-жайы мен мерзімін көрсете отырып, 
бұқаралық ақпарат құралдарында жəне ұлттық институттың ресми интернет-ресурсын-
да инновациялық гранттарды алуға өтініштерді қабылданатындығы туралы хабарлайды. 
Өтінімдерді қабылдау кезеңі өтінімді қабылдау басталғанға дейін, 15 (он бес) жұмыс күні 
ішінде уəкілетті органмен келісіледі. 

7. Инновациялық гранттар беру рəсімдері мынадай кезеңдерді қамтиды: 
1) Ұлттық институтпен өтінімнің қабылдануы жəне ұсынылған құжаттардың толықтығын 

жəне рəсімдерін ұлттық институттың актілерімен реттелетін Қағидалар талаптарына сəйкес 
келуін тексеру. 

Осы Қағидалар талаптарына өтінімдердің сəйкес келуін тексеру аяқталғаннан кейін, ұлттық 
институт өтінімде көрсетілген электрондық пошта мекен-жайына анықталған сəйкессіздіктер 
туралы ескерту хатын жібереді (бар болған жағдайда). 

Осы Қағидалардың 20-тармақ талаптарына өтінімнің сəйкес келмеуі анықталған жағдайда, 
ұлттық институттан ескерту хатын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде анықталған 
сəйкессіздіктерді өтінім беруші жояды.

Уəкілетті органды, Ұлттық институттың акционерін жəне Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілерімен белгіленген жағдайларды қоспағанда, Ұлттық институт өтінім туралы 
ақпараттың инновациялық грант беру процесіне қатыстырылмаған үшінші тұлғаларға жари-
яланбауын қамтамасыз етеді.

2) ұлттық институтпен өтінімдер сараптамасын өткізу.
Сараптаманы жүргізу рəсіміне талаптар осы Қағидалардың 1-қосымшамында көрсетілген.
Технологиялық сараптама бойынша теріс қорытынды алған өтінімдер бұдан былайғы 

қаржылық-экономикалық жəне құқықтық сараптаманы жүргізбей шешім қабылдау үшін ко-
миссия қарауына шығарылады;

Технологиялық сараптама бойынша теріс қорытынды алынған жағдайда, қаржылық-
экономикалық жəне құқықтық сараптама жүргізілмейді.

3) сараптамалар нəтижелері мен өтінім материалдары бойынша кешенді қорытындыны 
жасау жəне инновациялық грантты беру немесе беруден бас тарту туралы шешім қабылдау 
үшін комиссия қарауына жіберу;

4) өтінімдерді комиссия отырысында қарастыру жəне инновациялық грантты беру немесе 
беруден бас тарту туралы шешім қабылдау;

5) Шартқа қол қою немесе инновациялық грантты беруден бас тарту туралы өтінім 
берушіге ескерту.

Ұлттық институт өтінім берушілерге комиссияның шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) 
жұмыс күні мерзімінде ұлттық институтпен Келісім-шартқа қол қою қажеттігі туралы хабар-
лайды немесе инновациялық грантты беруден бас тарту туралы ескерту хатын негіздеумен 
қоса жібереді. 

Комиссия хаттамасына қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні мерзімінде 
Шартқа грант алушы мен ұлттық институт қол қояды. Əр тарап үшін бір нұсқа бойынша ұлттық 
институттың актілерімен реттелетін нысанмен екі нұсқада келісім-шарт жасасады.

1) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген рəсімдердің жалпы мерзімі 60 (алпыс) жұмыс 
күнін құрайды.

8. Өтінімдерді ашық жəне жан-жақты қарастыру жəне инноваңиялық гранттар бөлу тура-
лы шешім қабылдау мақсатында ұлттық институтта комиссия құрылады. Комиссия төрағасы 
ұлттық институттың бірінші басшысы болып табылады. 

9. Комиссияның қызметін ұйымдастыру жəне құрамы ұлттық институттың актілерімен 
реттеледі. 

10. Жасасқан келісім-шартқа сəйкес жобаны іске асыру процесін бақылау мақсатында 
ұлттық институт егжей-тегжейлі бизнес-жоспарға сəйкес жобаны жүзеге асыру барысына, 
жобалар кезеңдеріне сəйкес жобаларды бақылауды уəкілетті органға бұдан əрі жіберу үшін 
инновациялық грантты беру туралы жасасқан келісім-шарт талаптарына сəйкес тұрақты 
бақылау жүргізеді.

11. Инновациялық грантты беру туралы жасалған шарттар бойынша жобалар мониторинғін 
ұлттық институттың актісімен реттеледі, ол уəкілетті органның жəне ұлттық институттың ин-
тернет ресурсында орнатылады. 

Жобаның мониторингі процесінде инновациялық грант қаражатын мақсатсыз пайдала-
ну анықталған кезде ұлттық институт шартты бұзу жəне инновациялық гранттың қаражатын 
қайтару туралы cұрақты комиссия қарауына шығарады. Осы қаражат ұлттық институтпен 
инновациялық грант беруге жұмсалады.

12. Шарт инновациялық грант алушының ұлттық институтпен жобаны аяқтау туралы шешім 
қабылданған сəттен бастап нарықта жобаны жылжытуға жəрдемдесу мақсатында 5 (бес) жыл 
ішінде ұлттық институтқа жоба туралы ақпарат ұсынуын көздейді.
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13. Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық грант келесі өлшемшарттарға 

сəйкес келетін өтінім берушілерге беріледі: 
1) коммерциялық қызметті жүзеге асыратын жəне мəлімденген жəне (немесе) аралық 

салаларда технологиялық бизнесті жүргізу, бизнестегі жаңа ғылыми жəне техникалық білімді 
озық пайдаланудың 3 (үш) жылдан кем емес тəжірибесі бар

2) біліктіліктің қажетті деңгейі бар инженерлік-техникалық персоналы бар;
3) өтінім берушінің жиынтық жылдық табысы соңғы 3(үш) жыл үшін жобаның толық со-

масынан кем емес болуы тиіс.
14. Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық грант мынадай шарттарда беріледі: 
қарастырылып отырған технологияның Қазақстан Республикасында өнеркəсіптік ендіруінің 

жоқтығы;
жобаның салалық бағыттылығы (технологиялық міндеттердің шешімі);
отандық технологиялық құзіреттілікті дамыту бойынша əлеуеттің бар болуы. 
15. Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық грант беру аясында қаржыландыру-

дың жалпы сомасы лицензиялық келісім-шарт бойынша негізделген шығындардан 70 (жетпіс) 
пайызға дейін жəне (немесе) құрал-жабдықтарды сатып алу үшін негізделген шығындардан 
50 (елу) пайызға дейін жəне технологиялық құзіреттерді жоғарылату бойынша негізделген 
шығындардан 85 (сексен бес) пайызға дейін, бірақ 500 000 000 (бес жүз миллион) теңгеден 
аспайтын соманы құрайды жəне мына мақсаттар үшін шығындарды өтеуге бөлінеді:

1) мəмілені сүйемелдеу бойынша кеңес беру қызметтеріне шығындар (технологиялық 
брокер қызметтері); 

2) технологияның меншік иесінен сатып алынатын технологияның ажырамас бөлігі болып 
табылатын техникалық құжаттаманы жəне (немесе) құрал-жабдықтарды сатып алу;

3) инженерлік-техникалық персоналды оқыту, соның ішінде шетелдік мамандарды тарту;
4) өнімің өнеркəсіптік дизайнын əзірлеу;
5) технологиялық процесті сынақтан өткізу;
6) өнімді сертификаттау;
7) өтінім берушінің өнімдері мен қызметтерінің əлеуетті тұтынушылары болып табылатын 

қызметкерлердің құзіретін жоғарылату үшін семинарлар немесе тренингтерді ұйымдастыру 
мен өткізу үшін шығындар; 

8) өтінім берушінің өнімін тұтыну жəне (немесе) пайдалану процесінің жеке параметрлерін 
анықтауға қажеттілік тап болатын, өтінім берушінің өнімінің тұтынушылары (қазіргі неме-
се əлеуетті) болып табылатын, сала жəне (немесе) салалардың кəсіпорындарына қызмет 
көрсету үшін оқыту-көрсету жəне диагностикалық жəне (немесе) талдау зертханалары жəне 
(немесе) орталықтарды құру жəне (немесе) ұйымдастыру үшін талдау аспаптары мен құрал-
жабдықтарды сатып алу. 

Технологияның меншік иесі немесе технология бойынша құқықтарды беруді жүзеге асы-
ратын тұлғалар өтінім берушімен үлестес болуына жол берілмейді.

16. Жобаны іске асыруға қаражаттарды аудару үшін, комиссияның оң шешімін алған грант 
алушылар екінші деңгейлі банкте – Қазақстан Республикасының резидентінде жобаны іске 
асыруға қаражаттарды мақсатты пайдалану мақсатымен, жобаны іске асырумен байланы-
сты емес шығын операцияларын грант алушымен жасау құқығынсыз депозиттеу шартымен 
жеке ағымдағы шот ашады. 

Банктік шотты ашу туралы келісім-шартына өтінім беруші, ұлттық институт жəне екінші 
деңгейлі банк - Қазақстан Республикасының резиденті қол қояды. 

Келісім-шартқа қол қойылғаннан кейін грант алушы 10 (он) жұмыс күні ішінде күнтізбелік 
жоспарға сəйкес мөлшерде жобаны қоса қаржыландыру үшін жеке ағымдағы шотқа 
қаражаттарды аударады. Ұлттық институт грант алушыдан қаражаттар түскеннен кейін, 5 (бес) 
жұмыс күні ішінде күнтізбелік жоспарға сəйкес мөлшерде жеке ағымдағы шотқа қаражаттардың 
аударылуын қамтамасыз етеді. 

17. Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық грант күнтізбелік жоспарға сəйкес 
кезең-кезеңмен қоса қаржыландыру шартымен өтінім берушілерге беріледі. 

18. Грантты игеру мерзімі 36 (отыз алты) айдан аспауы тиіс. 
4-тарау. Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық 

гранттар алу үшін ұсынылатын құжаттар тізбесі 
19. Өтінім беруші ұлттық институтқа мынадай құжаттарды қамтитын өтінімді ұсынады:
1) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мемлекеттік жəне (немесе) орыс 

тілдерінде салаларды технологиялық дамытуға инновациялық грант алуға өтініш ұсынылады; 
2) беру шарттарын көрсетумен бірге технологияны беру туралы тараптардың ниетін рас-

тайтын алдын ала келі сім; 
3) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құрылым бойынша жобаның 

бизнес-жоспары (сондай-ақ ағылшын тілінде, электрондық тасығышта, Mi crosoftWord ны-
санында беріледі);

4) үлестес тұлғалардың тізімі;
5) өтінім берушінің жарғылық құжаттарының көшірмелері;
6) өтінім берушінің заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуін (қайта тіркелуін), өтінім беруші 

филиалының (өкілділігінің) есепті тіркелуін (қайта тіркелуін) растайтын құжат;
7) соңғы 3 жыл үшін қаржылық есептілік (қаржылық есептіліктің жыл сайынғы аудитін жүргізу 

міндетті болып табылатын тұлғалар көрсетілген уақыт кезеңіне аудиторлық есепті де ұсынады);
8) салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіби зейнетақы жарна-

лары мен əлеуметтік аударымдар бойынша берешектің жоқ (бар) болуы туралы мəліметтер;
9) өтінім берушінің бірінші басшысын тағайындау туралы шешім, сондай-ақ жобаның 

бірінші басшысына жəне өтінімге қоса тіркелетін өтінімге жəне (немесе) өтінімге қоса берілетін 
құжаттарға қол қоюға құқылы өзге де тұлғаларға сенімхат.

20. Өтінім материалдарына жоба қатысушыларының біліктілігін растайтын лицензиялар, 
патенттер, куəліктер, сертификаттар, дипломдар мен басқа құжаттардың көшірмелері бар 
болған жағдайда қоса беріледі.

21. Инновациялық грантты алуға өтінім ұлттық институтқа мемлекеттік жəне (немесе) 
орыс тілдерінде ұсынылады. 

22. Инновациялық грант беру туралы шарт жасалған өтінім материалдары барлық жобаны 
іске асыру кезеңінде жарамды жəне өтініш берушіғе қайтарылмайды. 

23. Ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен кейін ұсынылған инновациялық грант алуға өтінім 
тіркеуге жəне қарастыруға жатқызылмай ды. 

24. Инновациялық грант алуға өтінім Ұлттық институтқа екі данамен қағаз тасығышта қолма-
қол жəне электрондық нысанда сканерленген, қол қойылған, нөмірленген бірыңғай файлда PDF 
нысанында ұсынылады немесе инновациялық гранттарға өтінімдерді электрондық қабылдау 
жəне сүйемелдеу жүйесі арқылы ұсынылады. Өтінімнің электрондық нұсқасының мазмұны 
қағаз нысанымен бірдей болуы тиіс.

25. Өтініш беруші ұсынылған құжаттардың, бастапқы деректердің, есептердің, негіздеме-
лердің толықтығы мен растығын қамтамасыз етеді. Өтініш беруші ұсынған ақпаратта есепте-
улерде қолданылған дерек көздері, жəне есепті жүргізу күні көрсетіледі. 

Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық гранттарды беру қағидаларына 
1-қосымша

Сараптаманы жүргізу рəсіміне қойылатын талаптар

1. Жобаның сараптамасын өткізу ұлттық институттың сарапшыларымен іске асырылады, 
қажет болған жағдайда ұлттық институттың негізділігімен сараптаманы өткізу үшін отандық 
жəне (немесе) шетелдік жеке жəне (немесе) заңды тұлғалары тартылады. 

Сарапшылар жоба сараптамасын мынадай бағыттар бойынша өткізеді:
1) технологиялық сараптама жобаның тектестермен салыстырғандағы артықшылықтарын 

анықтау, іске асырылуын белғілеу жəне технолоғиялық орындылығын анықтау мақсатында 
жүргізіледі;

2) қаржылық-экономикалық сараптама нарықты, жобаның экономикалық мақсаттылығын, 
бəсекеге қабілеттілік критерийлерін, маркетингтік стратегияны бағалу, жұмыстарды мəлем-
делген мерзімге, көлемғе жəне жұмыстың мазмұны мен қаржыландыруға сұралатын сомаға 
бөлу мақсатында жүргізіледі;

3) құқықтық сараптама ұсынылған құжаттар мазмұнын қолданыстағы заңнамаға сəйкес 
келу пəніне жан-жақты құқықтық талдау мақсатында жүргізіледі.

2. Ұлттық институт Қазақстан Республикасы Ұлттық кəсіпкерлер палатасының, салалық 
қауымдастықтардың ұсынымдары негізінде, оның ішінде сыртқы отандық жəне шетелдік са-
рапшылар мен сараптамалық ұйымдардың тізбесін жасайды. 

3. Өтінімдерді сараптамадан жүргізу үшін сарапшыларды тарту кезінде ұлттық институт 

(Соңы 23-бетте) 
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əр сарапшымен сарапшылық қызметтер көрсету туралы шарт жасасады, оның нысаны ұлттық 
институттың актілерімен реттеледі. 

4. Сараптама жүргізу мен нысаны бағалау парағы актілеріне тəртібі ұлттық институттың 
актілерімен регламенттеледі.

5. Өтінімді дайындауға тікелей қатысқан, сондай-ақ өтініш берушімен аффилиирленген 
сарапшыларға өтінімді бағалауға жол берілмейді.

Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық гранттарды беру қағидаларына 
2-қосымша

Үлгі

(Қызметтік пайдалану үшін)
Тіркеу күні: Өтінім нөмірі:

«__»_______20__жыл №_____________

Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық грантты алу үшін өтініш 
Заңды тұлғаның атауы 
осы өтінішті Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық грантты алу үшін қажетті 
құжаттар топтамасымен жолдайды 
Жобаның атауы:
Жоба инновациялық грантты берудің басымды бағытына сəйкес келеді (бір ғана басымды 
бағытты көрсету керек):
Минералды жəне көмірсутекті шикізатты іздеу, өндіру, тасымалдау жəне қайта 
өңдеудің прогрессивтік технологиялары
Таулы-металлургиялық кешеннің прогрессивтік технологиялары

Агроөнеркəсіптік кешеніндегі, тамақ өнеркəсібі мен агрохимиядағы прогрессивтік 
технологиялар
Фармацевтикалық саладағы, медициналық өнеркəсіптегі, биотехнологиядағы, 
биоинженериядағы, гендік инженериядағы прогрессивтік технологиялар
Химия мен мұнай химиясындағы прогрессивтік технологиялар

Жаңа материалдарды қоса алғанда, машина жасаудағы прогрессивтік техно-
логиялар
Баламалы энергетика, жаңартылатын энергия көздері

Энерготиімділік технологиялары

Инфокоммуникациялық технологиялар

Жеңіл өнеркəсіптегі прогрессивтік технологиялар

Жиһаз жəне ағаш өңдеу өнеркəсібіндегі прогрессивтік технологиялар

Жаңа материалдарды пайдалануды қоса алғанда, құрылыстағы прогрессивтік 
технологиялар
Буып-тию өнеркəсібіндегі прогрессивтік технологиялар

Робот техникасы

Нано жəна ғарыш технологиялары

Энергетика

Инновациялық гранттың сұралатын теңгемен 
көрсетілген сомасы (цифр арқылы жəне жаз-
баша):
Жобаның теңгемен көрсетілген толық құны 
(цифр арқылы жəне жазбаша):

Өтінім беруші туралы ақпарат

Ұйым атауы:
Құрылу күні:
Тіркеу мəліметтері:
Өтінім берушінің заңды мекенжайы (индекс, об-
лыс, аудан,елді мекен, көше, үй, пəтер)
Өтінім берушінің нақты мекенжайы (индекс, об-
лыс, аудан, елді мекен, көше, үй, пəтер)
Банк деректемелері, есеп айырысу шоты, 
валюттік шот, банктік жеке код:
Алынған жəне өтелмеген теңгелік жəне 
валюталық кредиттер:
Телефон Жұмыс Ұялы
Электрондық пошта
Ресми сайт 
Кəсіпорын көлемі

Шағын (100 жұмыскерге дейін жəне жиынтық жылдық та-
быс 300 мың АЕК көп емес) Орта (100 ден 250-ге дейін 
жұмыскерге дейін жəне жиынтық жылдық табыс 300 мыңнан 3 
миллионға дейін АЕК көп емес) 

Ірі (250 жұмыскерден көп жəне/немесе ЖЖТ 3 миллион 
АЕК көп емес )

Экономикалық қызмет 
түрлерінің жалпы 
жіктеуішіне сəйкес 
қызмет түрі (4 таңбалы): 
_____________

Жұмыскерлердің нақты саны, соның ішінде:
Инженерлік-техникалық жұмыскерлер
Əкімшілік-басқарушылық персонал 
Басқалары
Құрылтайшылар
(қатысу үлесін көрсетумен (бар болған 
жағдайда):
Бірінші басшы туралы ақпарат:
Т.А.Ə.
Білімі/Ғылыми дəрежесі/беру жылы
Жынысы: ер  əйел
Телефон Жұмыс Ұялы
Электрондық поштаның мекенжайы
Лауазымы
Байланыс мекенжайы

Байланыс тұлғасы:
Т.А.Ə.
Телефон Жұмыс Ұялы
Электрондық пошта мекен-жайы
Лауазымы
Байланыс мекен-жайы

Жоба туралы қысқаша ақпарат
Жоба мақсаты:
Жоба міндеттері:
Жобаны іске асыру орны
Жобаны іске асыру мерзімі 
Өткізу нарығы (ел, аймақ)
Жобаның дайындық дəрежесі 
Берілген жоба басқа көздерден қаржыландырылды:

Иə Жоқ 
Қаржыландырылса, қандай көлемде, бағдарлама атауы, жоба атауы мен алынған 
қаржыландырудың сомасы 
Жоба командасының құрамы:
№
Т.А.Ə.
Жобадағы қызметі 
Негізгі жұмыстағы қызметі
Жобаға қатысуы (%) 
Инновациялық гранттар туралы қандай ақпарат көздерінен білдіңіз?

ҚР Инвестициялар жəне даму министрлігінің сайты
«ТДҰА» АҚ сайты
«ТДҰА» АҚ жіберілімі 
«ТДҰА» АҚ семинарлары, конференциялары
теледидар
əлеуметтік желілер
газеттер, журналдар

басқасы _____________________________________

Өзге тұлғаларды тарту арқылы ұлттық институтпен сараптамалық бағалауды өткізген 
кезде берілген өтінім бойынша құжаттарды, материалдар мен ақпаратты, соның ішінде 
құпия мəліметтерді пайдалануға, сонымен қатар заңды тұлға туралы, барлық көздердегі 
кредиторлық берешектің бар болуы (болмауы) туралы мəліметтерді жинауға өз келісімімді 
беремін. 
Осымен берілген материалдар мен ақпараттың, соның ішінде бастапқы деректердің, 
есептеулердің, негіздеулердің дұрыстылығын растаймын жəне күмəнді деректердің берілу 
фактісі анықталған кезде, өтінімнің қарастыруға қабылданбайтыны туралы ескертілдім. 
Осы өтініммен қоса берілген материалдар, ақпарат, техникалық-технологиялық шешімдер 
мен ілеспе құжаттаманың қолдану мен таратуға ешқандай шектеулері жоқ екенін, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияны құрайтын мəліметтерін 
қамтымайтынын растаймын. 
Ұлттық институтқа өтінімді берген кезде, банкрот кезеңіндегі немесе дəрменсіздік 
нəтижесінде жойылған, мүлігіне тыйым салынған заңды тұлғалардың меншік иесі неме-
се басшысы болып табылатын немесе болған меншім иесі жəне бірінші басшысы, заңды 
тұлға болмайтынымызды растаймыз.
Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрінің 20 ___ жылғы 
«__»_________№ _______ бұйрығымен бекітілген Салаларды технологиялық дамытуға 
инновациялық гранттарды беру ережелерімен таныстым.
Инновациялық гранттарды беру шарттары мен Ұлттық институттың ішкі процедуралары-
мен өз келісімімді растаймын. 
Технологияны коммерциализациялауға инновациялық гранттарды беру ережелерінің 
талаптарымен сəйкес қажетті материалдар мен (немесе) құжаттар _____ парақта қоса 
беріледі 
Осы өтінім сұрақтары бойынша корре-
спонденцияны жүргізу үшін электрондық 
поштаның мекенжайы:
Ескерту: Заңды тұлғалар үшін ұйым бланкісінде жасалады. Өтінімге бірінші басшы не-
месе өзге уəкілетті тұлға қол қояды. Басшы ауысқан кезде немесе байланыс мəліметтері 
(пошталық мекен-жайы, электрондық мекен-жайы немесе телефоны) өзгерген кезде, 
Ұлттық институтқа ескерту қажет.
Өтінім берушінің атынан қол қою өкілеті бар 
тұлғаның лауазымы 

_____________________( Т.А.Ə.)
_____________________(қолы)

Материалдар жəне (немесе) құжаттарды алу туралы белгі 
(Ұлттық институтпен толтырылады)
Алынған күні: 20 __ жылғы «_____» ________________ 
Өтінімнің тіркеу нөмірі №_____
Тіркеуші _____________________( Т.А.Ə.

_____________________(қолы)

Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық гранттарды беру қағидаларына 
3-қосымша

Үлгі
Құрылым бойынша бизнес-жоспар

(Қызметтік пайдалану үшін)
Тіркеу күні: Өтінім нөмірі:

20__жылғы «__»_______ №_____________

1. Өтінім берушінің қысқаша сипаттамасы 
1. Заңды тұлғанын атауы;
2. Ұйымдық-құқықтық формасы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні;
3. Ұйым басшысы;
4. Заңды тұлғаның мекен-жайы, телефоны, факс, электрондық поштасы;
5. Заңды тұлға қызметінің негізгі бағыттарының қысқаша сипаттамасы; 
6. Саладағы жұмыс тəжірибесі; 
7. Компанияның ағымдағы ұйымдық жағдайы, кадрларға қатысты жағдайы, клиенттері жəне 

жеткізушілерімен қарым-қатынастары; 
8. Соңғы есептік кезең үшін кəсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметі туралы 

қысқаша есеп.
2. Жобаның қысқаша сипаттамасы

1. Жобаның атауы.
2. Жобаның мəні. 
3. Жобаны бастау үшін алғышарттар.
4. Жоба командасы.
5. Жобаны іске асыру орны (облысы, ауданы).
6. Шығарылуға болжалды өнім.
7. Жоба тиімділігі (NPV, IRR, DPP, PI).
8. Өнімді дамыту кезеңін қоса алғанда, жобаның ағымдағы жағдайы (дəлелдейтін 

құжаттарды қосу қажет).
9. Жоба бойынша іске асырудың ерекше талаптары мен шектеулер: лицензияның (егер 

қызмет түрі лицензияланатын болса), патенттердің, рұқсаттамалардың бар болуы, экспорттық 
жəне импорттық квоталардың бар болуы, өткізу нарықтары мен шикізат бойынша, су-
энергиямен жабдықтау, көлік, байланыс, қалдықтарды кəдеге жарату мүмкіндіктері, шетелдік 
жұмыс күшіне деген қажеттіліктер бойынша шектеулер мен ұсынымдар, технологиялық про-
цестер бойынша экологиялық тазалығына талаптар.

10. Жобаны іске асыру құны, қаржыландыру көздері:
1) меншік қаражаттары;
2) инновациялық грант;
3) қарыз қаражаттары (несиелер немесе шаруашылық етуші субъектілердің тартылған 

қаражаттары).
11. Жобаны іске асыру мерзімі – инвестицияларды іске асыру кезеңінен бастап ______ ай.
12. Шығындар сметасы:

Жұмыстарды 
орындауға шығыдар

Шығындар 
сомасы 
(теңге)

Жұмыс 
кезеңдері

Бағаны 
белгілеу 
бойынша 
түсініктеме

Қаржы-
ландыру 

көзі

Есептеулерде 
қолданылатын 
дерек көздері

Шығындар – Барлығы:
соның ішінде шығындар 
бойынша

Анықтама: 
қаржыландырудың 
басқа көздері есебінен 
шығындар - Барлығы:
соның ішінде:
меншікті қаражаттар 
басқалары (қандай 
екенін көрсету қажет)

(Соңы. Басы 22-бетте) Ескерту: Шығындардың əр бабы бойынша өтінім беруші есептеулерде қолданылған де-
ректер көздерін, баға белгілеудің түсініктемесін көрсетеді. 

13. Жобаны іске асырудың күнтізбелік жоспар:

№ Шарт бойынша жұмыстардың 
жəне олдардың негізгі 
кезеңтерінің атауы

Жұмыстарды атқару 
мерзімі (айлар)

Кезеңнің есептік 
бағасы (теңге)

Есептілік 
формасы 
мен түрі

1 2 3 4 5

Ескерту: Күнтізбелік жоспар жобасында жобаны іске асырудың 3-тен көп емес кезеңі 
көрсетіледі.

3. Маркетингтік бөлім
1. Өнім сипаттамасы:
1) Шығарылуға болжалды өнім атауы;

Тауарлардың (қызметтердің) 
атауы

Өндіріс көлемі құндық 
шамада (теңге)

Өндіріс көлемі заттай шамада 

1.
2.  

2) Функционалдық міндеті мен пайдалану облысы;
3) Өнімнің негізгі техникалық, эстетикалық жəне басқа сипаттамалары;
4) Өнім технологиялылығының көрсетікштері;
5) Мемлекеттік стандарттар мен нормативтеріне сəйкес келуі;
6) Құндық сипаттамасы (өнім бірлігіне – өзіндік құны, көтерме бағасы, бөлшек сауда бағасы);
7) Патенттік-лицензиялық қорғалуы, авторлық құқықтары, тауарлық белгі мен зияткерлік 

меншіктің басқа объектілері туралы мəліметтер.
2. Өткізу нарықтарының сипаттамасы (экспорттық немесе ішкі):
1) Нарықтың берілген сегментінде жұмыс істейтін негізгі компаниялардың сипаттамасы;
2) Бəсекелес компаниялармен ұсынылатын өнімнің сипаттамасы;
3) Нарықтың сипатты белгілері, оның жан-жақты саралануы (территориялық, 

демографиялық жəне басқалары), нарық тауашасын бөлу;
4) Нарықтық мөлшерлік сипаттамалары (заттай жəне ақшалай шамадағы жыл көлемі, 

сұранымның өсуге/төмендеуге беталысы);
5) Компания өнімі орнын ала алатын қабілетң бар, нарықтың əлеуетті үлесін негіздеу;
6) Екінші дəрежелі нарықтар (территориялық, мезгілдік жəне басқа қасиеттері бойынша 

негізгі нарықпен байланысты);
7) Зерттелетін нарықтағы негізгі беталыстар, күтілетін өзгерістер;
8) Əлеуетті тұтынушылармен келіскендіктің бар болуы мен өнімді сатып алу дайындығын 

дəлелдейтін құжаттардың болуы болуы (ниет хаттамалары, жеткізу бойынша алдын ала 
шарттар, жеткізу келісім-шарттары);

9) Нормативтік-құқықтық өрісі, нормативтік құжаттардың бар болуы, ерекше талаптардың 
бар болуы, оларды қанағаттандыру тəсілдері, оған байланысты шығындар жəне уақытша 
шығыстар. Осы нарықты нормативтік-құқықтық реттеуді өзгертуді болжау; 

10) Осы нарықта өнімді табысты түрде өткізуге елеулі əсер етумен қамтамасыз ету 
факторларының бар болуы (баға саясаты, техникалық сипаттамалары бойынша өнімнің 
артықшылығы, өнімнің ерекше қасиеттері, географиялық жəне өзге ерекшеліктері).

3. Ұқсас өнімдер алдындағы өнімнің артықшылықтары (бəсекеге қабілеттіліктің интеграл-
ды индексін есептеу қажет).

Параметрлері Өлшем 
бірлігі

Мінсіз 
өнім үшін 
мəндер

Жоба 
өнімінің 
мəні

1 
бəсекелстің 
өнім мəні

2 бəсеке-
лестің 

өнім мəні

1 2 3 4 5 6
Техникалық/тұтынушылық сипаттамалар

1-параметр аналогтар 
арасын-
да үздік 
көрсеткіш

жоспарлы 
мəндер

Іс іс жүзіндегі 
мəндер

іс жүзіндегі 
мəндер

2-параметр ... ... ... ...

3-параметр ... ... ... ...
... ... ... ... ...

Экономикалық сипаттамалар
Бағасы минимал-

ды баға
жоспарлы 
мəндер

іс жүзіндегі 
мəндер

іс жүзіндегі 
мəндер

4. Портердің бес күшін талдау.
5. Стратегияны іске асыру бюджетін негіздеуді қоса алғанда, маркетингтік стратегия.

4. Техникалық бөлім
1. Жоба технологиясының қысқаша суреттемесі (өндірістік қуат, қажетті өндірістік персонал, 

соның ішінде импорт, техникалық регламент, хронометраж, материалдық баланс пен басқалар).
2. Технологиялық шешімнің таңдалуын негіздеу:
3. Жобаның орналасуы мен көлемін (масштабын) таңдауды негіздеу (жеткізушілер мен 

нарықтар үшін орналасу ыңғайлылығы);
4. Ілеспе инфрақұрылым мен көлік мүмкіндіктері;
5. Ғимараттарды пайдалану мүмкіндіктері мен бар ғимараттарды қайта құру;
6. Жоба бойынша тауарларды (қызметтерді) өндіру көлемін анықтайтын факторлар.
7. Техникалық жəне құндық сипаттамалары бойынша баламалы шешімдерді салыстырмалы 

талдау (ұқсас тауарлармен салыстырғандағы өндіру үшін болжалды тауарлардың, қызметтердің 
техникалық деңгейі мен құны, қаржыландыру көздеріне сілтемелер):

Көрсетікштер атауы
Көрсетікштердің мəні

Ұсынылатын үлгі №1 аналог №2 аналог

8. Ресурстармен қамтамасыз ету
1) Шикізат пен материалдар:
қолданылатын шикізат пен материалдар түрлерінің тізімі;
көлік шығындарының, салық міндеттемелері мен кеден салықтарын есепке алғандағы 

бағалардың қол жетімілігі мен деңгейі;
шикізат пен материалдарды жеткізушілердің қажеттілігін жəне таңдалуын негіздеу.
2) Құрал-жабдықтар мен жиынтықтаушы бұйымдар:
қажетті құрал-жабдықтар мен жиынтықтаушы бұйымдардың тізімі мен оларға негізгі 

техникалық сипаттамалар;
əлемдік жəне жергілікті нарықтағы құрал-жабдық пен технологияның жаңалығы;
көлік шығындары, салық міндеттемелері, кеден салықтары, монтаж жəне іске қосу 

мен жөндеу жұмыстарын есепке алғандағы құрал-жабдықтардың жəне жиынтықтаушы 
бұйымдардың құны;

құрал-жабдықтар жəне жиынтықтаушы бұйымдар жеткізушілерін таңдау қажеттілігін 
негіздеу;

жөндеу базасының бар болуы мен қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарымен 
қамтамасыз ету.

3) Үшінші тұлғалармен орындалатын жұмыстар мен қызметтер: 
сатып алынатын жұмыстар мен қызметтердің тізімі;
сатып алынатын жұмыстар мен қызметтердің құны;
жұмыстар мен қызметтер жеткізушілерінің қажеттілігі мен таңдалуын негіздеу.
4) Үстеме шығындар:
үстеме шығындардың тізімі;
үстеме шығындардың құны;
жеткізушілердің қажеттілігі пен таңдалуын негіздеу.
5) Өндірістік персонал:
қажетті біліктілігі бар кадрлардың болуы ;
қажетті біліктілігі бар мамандар нарығын талдау;
қажетті біліктілігі бар персоналмен қамтамасыз ету көзі мен құнын сипаттау.

5. Ұйымдық бөлім
1. Компаниядағы ұйымдық құрылымы мен менеджмент жүйесі;
2. Жобаны іске асыру процесінде жоба командасының мүшелері арасында міндеттемелері 

мен жауапкершілігін бөлу;
3. Жобаны іске асырудың ұйымдық жоспары (жоспар-кесте).

6. Отандық технологиялық құзіреттіліктерді дамыту бағдарламасы
1.Шығарылатын өнім мен қызметтердің тұтынушылары болып табылатын кəсіпорындардың 

инженерлік-техникалық персоналды оқыту мен құзіреттілігін арттырудың толық бағдарламасы:
1) Концептуалдық негізді əзірлеу;
2) Стратегияны əзірлеу;
3) Ұйымдық құрылымды əзірлеу;
4) Қосымша дағдылар мен ресурстарына ие болу.

7. Қаржылық бөлім
1. Жобаны қаржыландырудың мөлшері мен құрылымы:
1) Көздері мен компоненттері бойынша қаржыландыру құрылымы:
меншікті қаражаттар;
инновациялық грант;
қарыз қаражаттары.
2) Жобаның қаржылық моделі:
өндірістік бағдарлама;
іске асыру көлемін ақашалай шамамен болжау;
өнімнің өзіндік құны мен өткізу шығындарын есептеу;
табыстар мен шығындардың болжалдық есебі;
ақша қаражаттарының қозғалысы туралы болжалды есеп;
жобаның зиянсыздық нүктесін болжау.
3) Қаржылық-экономикалық көрсеткіштер:
жобаның өмірлік цикліне таза дисконтталған табыс (NPV);
жобаның өмірлік цикліне табыстылықтың ішкі нормасы (IRR);
жобаның өтелімділік мерзімі (қарапайым жəне дисконтталған);
жоба өмірінің əр жылы үшін табыстың қарапайым нормасы (рентабелдік);
төленетін салықтар, кеден салықтары мен бюджетке түрлер бойынша төлемдер.

8.Экологиялық бөлім
1. Жоба технологиясының қоршаған ортаға əсер етуі бойынша стандарттар мен норма-

тивтерге сəйкестігі.
9.Əлеуметтік-экономикалық бөлім

1. Ел экономикасының қажеттіліктеріне жобаның сəйкес келуі (мемлекеттік бағдарламаларға 
мен басқа құжаттарға):

2. Азық-түлік тауарлары жəне халық тұтынатын азық-түліктік емес тауарлардың 
шығарылуын арттыру;

3. Импорттың орнын басу (импорттың орнын басудың қабылданған бағдарламаларына 
сəйкес келуі);

4. Экспортты арттыру;
5. Жаңа жұмыс орындарын жасау;

10. Тəуекелді талдау
1. Тəуекелді бағалауда қолданылатын əдістеменің сипаттамасы.
2. Тəуекелді сəйкестендіру, соның ішінде:
1) Жоба өмірінің жоспарланатын кезеңдері;
2) Тəуекел түрлері (қаржылық, техникалық, заң, коммерциялық, ұйымдық); 
3) Салдарлар сипаты (жол берілетін, қиын, апатты);
4) Есеп жүргізу сипаты бойынша (ішкі, сыртқы).
3. Əсер ету дəрежесі мен пайда болу ықтималдылығы бойынша тəуекелдерді сəйкестендіру 

(«сезімталдықты талдау» əдісін пайдалану).
4. Тəуекелдің алдын алу шаралары (оларды іске асыру құнын көрсету қажет).

Бизнес-жоспар көрнекі құралдарды қамтиды (сұлбалар, сызбалар, эскиздер жəне басқалар).

Ұйым басшысы
_______________  ___________________________
       (қолы)    (аты-жөні)

М.О. (бар болған жағдайда)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 30 мау-
сымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15288 
болып енгізілді.

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ 

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 30 қараша          №291          Астана қаласы

«Кәсіпорындар статистикасы бойынша жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары 

мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 
2015 жылғы 6 қазандағы № 151 бұйрығына өзгерістер 

енгізу туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабы 3) жəне 8) тармақшаларына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 260) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. «Кəсіпорындар статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың 
статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 
2015 жылғы 6 қазандағы № 151 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 12228 болып тіркелген, 2015 жылғы 20 қарашада «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1-тармақтың 1), 2), 3), 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
1) «Жаңа кəсіпорындарға пікіртерім жүргізу» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 

статистикалық нысаны (коды 1711105, индексі 1-НП, кезеңділігі біржолғы) осы бұйрықтың 
1-қосымшасына сəйкес;

2) «Жаңа кəсіпорындарға пікіртерім жүргізу» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1711105, индексі 1-НП, кезеңділігі 
біржолғы) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сəйкес;

3) «Экономикалық қызмет түрлері туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысаны (коды 131111001, индексі 1-СР, кезеңділігі жылына бір рет) 
осы бұйрықтың 3-қосымшасына сəйкес;

4) «Экономикалық қызмет түрлері туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 131111001, индексі 
1-СР, кезеңділігі жылына бір рет) осы бұйрықтың 4-қосымшасына сəйке;»;

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында жəне 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткен күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі 
Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерінің 
эталондық бақылау банкiнде орналастыру үшін жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статис-
тикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелері мен аумақтық 
органдарына жұмыс бабында басшылыққа алу үшін жеткізсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
5. Осы бұйрық ресми жариялауға жатады жəне 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізіледі.
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

Мемлекеттік статистика органдары           Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                         министрлігі Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется төрағасының 2016 жылғы 30 қарашадағы
органами государственной статистики          № 291 бұйрығына 1-қосымша 
Жалпымемлекеттік статистикалық                        Приложение 1
байқаудың статистикалық       к приказу Председателя Комитета
нысаны                            по статистике Министерства национальной
Статистическая форма         экономики Республики Казахстан
общегосударственного           от 30 ноября 2016 года № 291
статистического наблюдения                        Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
                    министрлігі Статистика комитеті төрағасының
                        2015 жылғы 6 қазандағы № 151 бұйрығына
       1-қосымша 

Аумақтық статистика 
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-
ческой формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в 
соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются 
административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики 
Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 1711105
Код статистической формы 1711105
                   Жаңа кəсіпорындарға пікіртерім жүргізу
1-НП         Опрос новых предприятий
 
Біржолғы  Есепті кезең          ай                         жыл
1 раз в год  Отчетный период     месяц         год

Ақпаратты облыстық, қалалық, аудандық статистика органдарына жаңадан 
құрылған заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың филиалдары мен өкілдіктері əділет 
органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде 
тапсырады. 
Информацию представляют вновь созданные юридические лица и (или) их филиалы и пред-
ставительства в областной, городской, районный органы статистики, по месту нахождения 
в течение 30 календарных дней со дня государственной регистрации в органах юстиции.

БСН коды
код БИН 

Құрметті респондент! Сізді қызметті бастауыңызбен құттықтаймыз!
Статистика органымен өзара іс-қимыл жасау үшін келесі сұрақтарға жауап беруіңізді жəне 
толтырылған сауалнаманы статистиканың тиісті бөлімшесіне жолдауыңызды сұраймыз.

Уважаемый респондент! Поздравляем Вас с началом деятельности!
Для взаимодействия с органами статистики просим ответить на следующие вопросы и 
направить заполненную анкету в соответствующее подразделение статистики.

Сұрақтарға жауап бергенде сұраққа қарама-қарсы орналасқан тиісті жолды толтырыңыз 
немесе тиісті ұяшықтарға «V» белгісін қойыңыз.
При ответе на вопрос, пожалуйста, заполните соответствующие поля напротив вопроса, либо 
поставьте отметку «V» в соответствующей ячейке.

1. Кəсіпорынның нақты мекенжайын көрсетіңіз: 
Укажите, пожалуйста, фактический адрес предприятия:

Пошта индексі 
Почтовый индекс 
Облыс 
Область
Қала, аудан (немесе қаланың ауданы)
Город, район (или район города)
Елді мекен (ауыл)
Населенный пункт (село)
Орналасқан жері (көше, даңғыл)
Местонахождение (улица, проспект) 
Үйдің жəне кеңсенің (пəтердің) нөмірі 
Номер дома и офиса (квартиры )
Телефон
Факс
Электрондық мекенжайы
Электронный адрес 

2. Сіздің кəсіпорныңызда статистика органдарымен өзара іс-қимыл жасау мəселелері бойынша 
кімге жүгінуге болады?
 К кому на Вашем предприятии можно обращаться по вопросам взаимодействия с органами 
статистики?

Кəсіпорын басшысына   Өзге тұлғаға (егер «Өзге тұлғаға» белгіленсе        
К руководителю предприятия   Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), жеке 
                                                     сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі - ЖСН), телефонын,                    
                                                     электрондық мекенжайын толтырыңыз)
                                                      К иному лицу (если отмечено «К иному лицу» заполните

  Фамилию, имя, отчество, индивидуальный     
  дентификационный номер (далее - ИИН), телефон,
  электронный адрес)

Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
ЖСН
ИИН 
Телефоны
Телефон
Электрондық мекенжайы
Электронный адрес

3. Сіздің кəсіпорныңыз қандай қызмет түрін жүзеге асыратынын көрсетіңіз: 
 Укажите, пожалуйста, какого рода деятельность будет осуществлять Ваше предприятие:

Тауар өндірісі (қандай тауарлар екенін 
көрсетіңіз)
Производство товаров (укажите, каких товаров) 
Қызмет көрсету (қандай қызметтер екенін 
көрсетіңіз)
Оказание услуг (укажите, каких услуг)
Сауда (қандай тауарлармен екенін көрсетіңіз, 
бөлшек немесе көтерме сауда)
Торговля (укажите, торговля какими товарами, 
оптом или в розницу)
 Басқа (нақты не екенін көрсетіңіз)
Другое (укажите, что именно)

4. Көрсетіңіз:
 Укажите, пожалуйста: 

Тіркелген сəттегі қызметкерлер саны (адам)
Численность работников на момент регистрации 
(человек)
Тіркелген сəттен бастап жыл ішінде күтілетін 
қызметкерлердің тізімдік саны (адам)
Ожидаемую списочную численность работников в 
течение года  с момента регистрации (человек)

5. Сіздің кəсіпорныңыз қандай да бір экономикалық қызмет түрін жүзеге асыра ма (яғни 
өнім өндіреді, өткізеді немесе қызметтер көрсетеді):
 Осуществляет ли Ваше предприятие какую-либо экономическую деятельность (то есть, 
осуществляет производство продукции, реализацию товаров, оказание услуг и другое):

  Жүзеге асырады
        осуществляет 

  Жүзеге асырмайды
        не осуществляет
Атауы    Мекенжайы
Наименование___________________  Адрес ________________________________

 _______________________________         _____________________________________

Электрондық пошта мекенжайы 
(респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента)______________    Телефон ________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз4

Согласны на опубликование первичных данных4  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз4

Не согласны на опубликование первичных данных4 

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________ ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефон
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Басшы
Руководитель ____________________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер _______________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
 

 Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе: 
Примечание:

3 Осы тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
государственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 30 қарашадағы № 291 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
төрағасының 2015 жылғы 6 қазандағы № 151 бұйрығына 2-қосымша

«Жаңа кəсіпорындарға пікіртерім жүргізу» (коды 1711105, индексі 1-НП, кезеңділігі 
біржолғы) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 

толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Жаңа кəсіпорындарға пікіртерім жүргізу» (коды 1711105, индексі 1-НП, кезеңділігі 
біржолғы) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне «Жаңа кəсіпорындарға пікіртерім жүргізу» 
(коды 1711105, индексі 1-НП, кезеңділігі біржолғы) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын (бұдан əрі - статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
1) кəсіпорын қызметінің негізгі түрі – қосылған құны субъект жүзеге асыратын қызметтің 

басқа кез келген түрінің қосылған құнынан асатын қызмет түрі;
2) қосалқы қызмет түрі – үшінші тұлғалар үшін азық-түліктерді өндіру мақсатында жүзеге 

асырылатын негізгі қызметтен өзге қызмет түрі;
3) тізімдік саны – азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмыстарды орын-

дайтын тұлғалардан, сондай-ақ қосымша қызмет бойынша жұмысқа қабылданғандардан 
басқа оның жасалу мерзіміне қарамастан, еңбек шарты бойынша жұмысқа қабылданған 
тұлғалар саны.

3. 1-бөлімде кəсіпорынның мекенжайы бөлігі бойынша ақпарат көрсетіледі.
4. 2-бөлімде кəсіпорынның байланыс жасайтын тұлғалары жөніндегі ақпарат көрсетіледі.
5. 3-бөлімде кəсіпорын қандай қызметпен айналысқалы жатқанын көрсету қажет.
6. 4-бөлімде кəсіпорында жұмыспен қамтылғандардың саны жөніндегі деректер көрсетіледі.
7. 5-бөлімде ағымдағы кезеңге кəсіпорынның қызмет түрін жүзеге асыруы туралы ақпарат 

көрсетіледі.
8. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер болмаған 

жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік көрсеткіш-
термен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады. 

9. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік статистика органдары           Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                         министрлігі Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется төрағасының 2016 жылғы 30 қарашадағы
органами государственной статистики          № 291 бұйрығына 3-қосымша 
Жалпымемлекеттік статистикалық                        Приложение 3
байқаудың статистикалық       к приказу Председателя Комитета
нысаны                            по статистике Министерства национальной
Статистическая форма         экономики Республики Казахстан
общегосударственного           от 30 ноября 2016 года № 291
статистического наблюдения                        Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
                    министрлігі Статистика комитеті төрағасының
                        2015 жылғы 6 қазандағы № 151 бұйрығына
       3-қосымша 

Аумақтық статистика 
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-
ческой формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
дерек терді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.

Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в 
соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются 
административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики 
Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 131111001
Код статистической формы 131111001
                Экономикалық қызмет түрлері туралы есеп
1-СР                   Отчет о видах экономической деятельности

Жылына бір рет Есепті кезең          қаңтар-қыркүйек                жыл
Один раз в год  Отчетный период     январь-сентябрь       год

Есептік кезеңде тіркелген, ағымдағы жылдың 1-3 тоқсанында 2-ШК «Шағын кəсіпорын-
ның қызметі туралы есеп» статистикалық нысанын тапсырғандарды қоспағанда, 
қызметкерле рінің саны 100 адамнан аспайтын, кəсіпкерлік қызметпен айналысатын 
заңды тұлғалар тапсырады.
Представляют юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью 
с численностью работников не более 100 человек, за исключением, представивших 
статистическую форму «Отчет о деятельности малого предприятия» 2-МП в 1-3 квартале 
текущего года, а так же зарегистрированных в отчетном периоде.

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 31-ші қазанды (қоса алғанда) дейін.
Срок представления – до 31 октября (включительно) после отчетного периода.

БСН коды
код БИН 

1. Есепті кезеңдегі қызметкерлердің орташа алғандағы тізімдік санын көрсетіңіз, 
адам
 Укажите списочную численность работников в среднем за отчетный период, человек

2. Сіздің кəсіпорныңыз есепті кезеңде қандай да бір экономикалық қызмет түрін 
жүзеге асырды ма (өндірілген өнім, өткізілген тауар, көрсетілген қызметтер жəне 
басқа жүзеге асырылғанын) («√» белгісімен белгіленеді)
 В отчетном периоде осуществляло ли Ваше предприятие какую-либо экономическую 
деятельность (то есть, осуществляло производство продукции, реализацию товаров, 
оказание услуг и другое) (отмечается знаком √)

 2.1. жүзеге асырды   2.2. жүзеге асырған жоқ
 осуществляло                             не осуществляло        
 Егер Сіз 2.1. тармақты толтырсаңыз, онда 3-тармаққа көшіңіз
 Если Вы заполнили пункт 2.1., то переходите к пункту 3
3. Егер Сіздің кəсіпорныңыз қандай да бір экономикалық қызмет түрін (өндірілген 
(өткізілген) тауар жəне (немесе) қызметтерді көрсетуді) жүзеге асырған болса, онда 
кестені толтырыңыз
 Если Ваше предприятие осуществляло какую - либо экономическую деятельность (произ-
водство (реализацию) товаров и (или) оказание услуг), то заполните таблицу 
Р/с 
№
№
п/п

Экономикалық 
қызмет түрінің 

атауы 
Наименование 

вида 
экономической 
деятельности

Экономикалық қызмет 
түрлерінің жалпы жіктеуіш коды 

(комитеттің ресми сайтында 
орналастырылған www.stat.gov.kz 

>>Жіктеуіштер>>Статистикалық 
жіктелімдер) Экономикалық 

қызмет түрлерінің 
номенклатурасына сəйкес 

толтырылады
Код Общего классификатора видов 

экономической деятельности 
(заполняется в соответствии 

с номенклатурой видов 
экономической деятельности, 

которая размещена на 
официальном сайте комитета (www.

stat.gov.kz >> Классификаторы >> 
Статистические классификации)

Есепті кезеңде өндірілген 
өнім, өткізілген тауар мен 
көрсетілген қызметтер 
көлемін көрсетіңіз, мың 

теңге 
Укажите объем 

произведенной продукции, 
реализованных товаров 
и оказанных услуг за 
отчетный период, 

тысяч тенге

А В 1 2
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

Атауы    Мекенжайы
Наименование___________________  Адрес ________________________________

 _______________________________         _____________________________________

Электрондық пошта мекенжайы 
(респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента)______________    Телефон ________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз4

Согласны на опубликование первичных данных4  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз4

Не согласны на опубликование первичных данных4 

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________ ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефон
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Басшы
Руководитель ____________________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер _______________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
 

 Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе: 
Примечание:

2 Осы тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 30 қарашадағы № 291 бұйрығына 4-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2015 жылғы 6 қазандағы № 151 бұйрығына 4-қосымша

«Экономикалық қызмет түрлері туралы есеп» (коды 131111001, индексі 
1-СР кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 

статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. «Экономикалық қызмет түрлері туралы есеп» (коды 131111001, индексі 1-СР, кезеңділігі 
жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық (бұдан əрі - Нұсқаулық) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Экономикалық 
қызмет түрлері туралы есеп» (коды 131111001, индексі 1-СР, кезеңділігі жылына бір рет) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі - статистикалық 
нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар қолданылады:
1) кəсіпорын қызметінің негізгі түрі – қосылған құны субъекті жүзеге асыратын қызметтің 

кез келген басқа қызмет түріне қосылған құннан асатын қызмет түрі;
2) қосалқы қызмет түрі – үшінші тұлғалар үшін азық-түліктерді өндіру мақсатында жүзеге 

асырылатын негізгі қызметтен өзге қызмет түрі;
3) тізімдік санда жұмыс берушінің актілерін орындай отырып, жұмысты белгілі бір 

мамандығы, біліктілігі немесе лауазымы бойынша орындайтын, есепті кезеңде ұйымның 
тізімінде бар барлық қызметкерлер, сондай-ақ қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адам-
дар ескеріледі.

3. 1-бөлімде есепті кезеңдегі қызметкерлердің орташа алғандағы тізімдік саны көрсетіледі.
Есепті кезеңдегі қызметкерлердің орташа алғандағы тізімдік саны есепті кезеңдегі əр айдың 

соңындағы қызметкерлердің орташа арифметикалық санына тең.
4. 2-бөлімде есепті кезеңде экономикалық қызмет түрінің жүзеге асырылуы туралы 

ақпарат көрсетіледі. 
5. 3-бөлімде егер кəсіпорын қандай да бір экономикалық қызметті (өндірілген (өткізілген) 

тауар жəне (немесе) қызметтерді көрсету) жүзеге асырған болса, онда кесте толтырылады: 
В бағанында кəсіпорындардың қызмет түрінің атауы көрсетіледі;
1-бағанда Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрайымының 2008 жылғы 20 

мамырдағы №67 бұйрығымен бекітілген Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына 
сəйкес (бұдан əрі – ЭҚЖЖ) коды көрсетіледі. Егер ЭҚЖЖ кодын таңдауда қиындық болғанда 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің тиісті аумақтық 
Статистика департаментіне жүгінуді ұсынамыз; 

2-бағанда өндірілген өнім, өткізілген тауар мен көрсетілген қызметтердің көлемі көрсетіледі. 
Өткізілген өнім, өткізілген тауар жəне көрсетілген қызметтердің (қайта сату үшін сатып 

алынған тауарлардың құнын, қосылған құн салығын есепке алмай, акцизсіз), кəсіпорынның 
ішінде пайдаланылған өнім, тауар жəне көрсетілген қызмет көлемін, қоймалардағы жəне 
сатуға арналған дайын өнім қорының өзгеруін, аяқталмаған өндірістің жəне құрылыстың 
қалдықтарының өсуін (азаюын) қосындылаумен анықталады:

1) өнеркəсіптік өнім (тауар, қызмет) өндірісінің көлемі – бұл басқа тарапқа өткізуге 
арналған, кəсіпорындар өзі шығарған барлық дайын бұйымдардың (өнімдердің), жартылай 
фабрикаттардың құны. Қосылған құнға салықсыз, акциздерсіз жəне зауытішілік айналымсыз, 
аяқталмаған өндіріссіз жəне алыс-беріс шикізатынсыз есептеледі;

2) құрылыс жұмыстарының көлемі барлық қаржыландыру көздері есебінен жаңа объектілер 
құрылысы, күрделі жəне ағымдағы жөндеу, қайта жаңарту, тұрғын жəне тұрғын емес 
ғимараттарды жəне инженерлік имараттарды жаңғырту бойынша бас, тікелей жəне қосалқы 
мердігерлік шарттар бойынша орындалған құрылыс-монтаж жұмыстары, сондай-ақ өзге де 
мердігерлік жұмыстар құнын қамтиды;

3) сауда қызметімен айналысатын кəсіпорындар үшін өндірілген өнімнің жəне көрсетілген 
қызметтің көлемі тауарларды өткізуден түскен табыс пен тауарларды сатып алуға жұмсалған 
шығыстардың арасындағы айырмашылық болып табылады. Сатып алынған тауарлардың 
құнына тең немесе төмен бағада тауарлар өткізілгенде сауда қызметі бойынша өндірілген 
өнімнің жəне көрсетілген қызметтің көлемі айналым шығындарының шамасына тең болады; 

4) қаржы делдалдығының (микроқаржылық ұйымдар (микрокредиттік ұйымдар, кредиттік 
серіктестіктер), ломбардтар, басқалар) өндірілген өнімі мен көрсетілген қызметтерінің көлемі 
қаржы делдалдары алған меншіктен түскен табыстар (өзінің меншікті құрал-жабдықтарын 
инвестициялау арқылы алған таза табыстан басқа) мен кредиторларға төленген пайыздар 
арасындағы айырма ретіндегі жанама жолмен анықталатын қызметтің құны болып табылады.

5) бір реттік, біржолғы экономикалық қызмет түрлерін орындаған жағдайда, кестеде 
экономикалық қызмет түрі көрсетілмейді.

6. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер болмаған 
жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік көрсеткіш-
термен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады. 

7. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электронды форматта 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Интернет-ресурсында 
(www.stat.gov.kz) орналасқан «on-line режимде деректерді жинау» ақпараттық жүйесін 
пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 26 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14572 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 30 қараша           №292          Астана қаласы

Ресми статистикалық ақпаратты электронды 
түрде қалыптастыру және тарату бойынша әдістемені 

бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 
жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Ресми статистикалық ақпаратты электронды түрде қалыптастыру 
жəне тарату бойынша əдістеме бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Пайдалану шылармен жұмыс басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген 
тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 

мерзімді баспасөз басылымдарында жəн е «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми 
жариялануға жіберілуін; 

3) мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың көшірме-
лерін қағаз жəне электрондық түрде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актіл ерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Ұ лттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Пайдаланушылармен жұмыс басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика коми тетінің құрылымдық бөлімшелеріне жəне аумақтық 
органдарына жұмыс бабында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін жеткізсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (А.С. Батанов) 
жүктелсін.

5. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қол данысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

(Соңы 24-бетте) 
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Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 30 қарашадағы № 292 бұйрығымен бекітілді

Ресми статистикалық ақпаратты электронды түрде қалыптастыру жəне 
тарату бойынша əдістеме
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Ресми статистикалық ақпаратты электронды түрде қалыптастыру жəне тарату бойынша 
əдістеме (бұдан əрі – Əдістеме) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 
2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына (бұдан əрі – Заң) сəйкес бекітілетін статистикалық 
əдіснамаға жатады.

2. Осы Əдістемеде ресми стат истикалық ақпаратты электронды түрде таратудың 
қағидаттары, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің Интернет-порталына (бұдан əрі – Интернет-портал) ақпараттық материалдар-
ды ұсыну жəне орналастыру тəртібі, Интернет-порталдың жұмысын қамтамас ыз ететін 
қатысушылардың өзара іс-қимылының тəртібі келтірілген. 

3. Осы Əдістеме Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің (бұдан əрі – Комитет) жəне оның аумақтық органдары қызметкерлерінің элек-
тронды түрдегі ресми статистикалық ақпаратты қалыптастыру жəне тарату кезінде пайда-
лануына арналған.

4. Осы Əдістемеде келесі анықтамалар қолданылады:
1) ақпараттық материал – бұл əртүрлі мəтіндік жəне кестелік форматтарда ресімделген, 

Интернет-ресурста орналастыруға арналған ресми статистикалық ақпараттан тұратын жа-
рияланымдар;

2) жауапты орындаушы – Интернет-ресурстарда орналастыру үші н ұсынылған ақпараттық 
материалдардың сапасына, толықтығына, анықтығына жəне уақтылығына жауапты Комитеттің 
құрылымдылық бөлімшесінің жəне/немесе оның аумақтық органының қызметкері;

3) интернет-портал – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің Интернет-порталы;

4) интернет-порталды қолдау қызметі – Интернет- порталға жүйелі-техникалық қызмет 
көрсететін «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Ақпараттық-есептеу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнының (бұдан əрі – «АЕО» РМК) құрылымдық бөлімшесі; 

5) интернет-ресурс – аппараттық-бағдарламалық кешенде орналастырылатын, бірегей 
желілік адресі жəне (немесе) домендік аты бар жəне Интернетте жұмыс істейтін, мəтіндік, 
графикалық, аудиокөрінімді немесе өзге де түрде бейнеленетін электрондық ақпараттық ресурс;

6) модератор – Интернет-порталда ақпараттық материалды орналастыру, ауыстыру жəне 
редакциялауға жауапты Интернет-порталды қолдау қызметінің қызметкері;

7) «Талдау» АТЖ – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің ақпараттық-талдамалық жүйесі;

8) үйлестіруші – Интернет-порталда орналастыру үшін өзектендіру, сүйемелдеу жəне 
ақпараттық материалдарды уақтылы ұсыну бөлігіндегі жұмыстарды үйлестіруге жауапты 
Комитеттің жəне/немесе оның аумақтық органының уəкілетті құрылымдылық бөлімшесінің 
қызметкері.

2-тарау. Ақпараттық материалдарды қалыптастыру, ұсыну жəне орналастыру
5. Ақпараттық материалды электронды түрде қалыптастыру кезінде келесі параметрлер 

сақталады:
1) ақпараттық материалдың мазмұнына сəйкес атауы;
2) ақпараттық материалдың пішімдері:
мəтіндік түрде – *.doc, *.rtf, *.txt;
графикалық түрде - *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.png, *.bmp;
кесте түрінде - *.xls, *.pdf, *.ppt, *.html;
3) *.xls пішімінің ақпараттық материалдары үшін деректері жоқ беттер жойылады;
4) құжатты рəсімдеу стилі.
6. Ақпараттық материал ағымдағы жылғы Статистикалық жұмыстар жоспарына сəйкес 

мерзімде жəне көлемде орналастырылады. 
7. Ақпараттық материалды модераторға ұсыну үдерісі электрондық пошта немесе басқа 

да ішкі ақпараттық ресурстар арқылы жүзеге асырылады. 
8. Ақпараттық материалды электрондық пошта арқылы жіберу кезінде ұсынылған 

ақпараттық материалды Интернет-порталдың құрылымына (бөлім, бөлімше) сəйкес 
орналастыруға арналған орын қадамдап ажырата отырып жазылады.

9. Ақпараттық материалдар келесі тəртіпте жаңартылады:
1) «Соңғы деректер»;
2) «Комитеттің баспасөз хабарламалары»;
3) «Жедел деректер (жедел ақпараттар жəне бюллетеньдер)»;
4) «Жинақтар».
Модератор ақпараттық материалдарды алғаннан кейін орналастыру уақыты – 30 минут 

(ақпараттық материалдардың көлеміне қарай).
10. Жауапты орындаушы:
1) Интернет-порталда орналастырылған ақпараттық материалдарға тұрақты негізде мо-

ниторинг жүргізеді жəне үйлестірушіге өзекті емес ақпаратты жоюға жəне жаңа ақпараттық 
материалды орналастыруға (өзектендіруге) өтінімді уақтылы береді;

2) «Талдау» АТЖ көрсетілетін статистикалық ақпараттың нақты барына жəне анықтығына 
мониторинг жүргізеді.

11. Комитеттің Интернет-порталына ақпараттық материалды орналастыруға өтінім (бұдан 
əрі – өтінім) осы Əдістеменің қосымшасына сəйкес ресімделеді. 

12. Үйлестіруші өтінімді келесі деректерді көрсете отырып тіркейді: 
1) өтінім нөмірі;
2) беру күні;
3) орналастыру күні; 
4) ақпараттық материалды ұсынған құрылымдық бөлімшенің атауы;
ескерту.
Жаңа материалды жариялаған немесе бұдан бұрын орналастырылған материалды алып 

тастаған жағдайда өтінімнің сканерленген нұсқасын модератордың электронды поштасына 
жолдайды.

13. Өтінімдерге сəйкес ақпараттық материалдарды орналастыру кезекке қою тəртібімен 
орындалады.

14. Үйлестіруші Интернет-порталды өзектендіруге мониторингті тұрақты түрде жүргізеді. 
Өзекті ақпараттың болмауы немесе өзекті емес болған жағдайда үйлестіруші аталған фактіні 
тіркейді жəне жауапты орындаушыға электрондық пошта арқылы ақпараттық материалды 
ұсыну қажеттігі туралы жазбаша хабарлама жолдайды.

15. Жауапты орындаушы ақпараттық материалды хабарлама алған сəттен бастап бір 
жұмыс күні ішінде ұсынады. 

16. Интернет-порталда орналастыруға арналған барлық ақпараттық материалдар сағат 
18.00-ге дейін ұсынылады. Сағат 18.00-ден кейін жолданған ақпараттық материалдар келесі 
жұмыс күні сағат 10.00-ге дейін орналастырылады.

17. Ақпараттық материалды уақтылы орналастыруға мүмкіндік бермейтін Интернет-портал 
жұмысының істен шығуы кезінде модератор Интернет-порталды қолдау қызметіне орын алған 
ақаулар туралы дереу хабарлайды.

18. Интернет-порталды қолдау қызметі хабарламаны алғаннан кейін аталған ақауларды 
жедел жояды. Егер Интернет-порталдың іркіліссіз тұрақты жұмыс істеуін бір күн ішінде 
қамтамасыз етілмесе, Интернет-порталды қолдау қызметі үйлестірушіге жазбаша түрде ха-
барлайды, сондай-ақ Интернет-порталда кемшіліктер себептерінің негіздемесі мен қалпына 
келтіру мерзімін көрсете отырып хабарламаны орналастырады.

3-тарау. Ресми статистикалық ақпаратты тарату
19. Ресми статистикалық ақпаратты электронды түрде тарату ағымдағы жылға бекітілген 

Ресми статистикалық ақпаратты тарату кестесіне сəйкес жүзеге асырылады.
20. Ресми статистикалық ақпаратты тарату келесі қағидаттар:
1) уақтылығы;
2) анықтығы;
3) жалпыға бірдей қолжетімділігі бойынша жүзеге асырылады.
21. Статистикалық ақпаратты электронды түрде тарату:
1) ресми Интернет-портал;
2) пайдаланушылардың электронды мекенжайларына электронды таратулар;
3) қағаз түріндегі статистикалық жарияланымдарға қосымша болып табылатын дискілі 

жеткізгіштер;
4) «Талдау» АТЖ арқылы жүзеге асырылады.

4-тарау. Құпия статистикалық деректерді жариялау
22. Қызмет түрі бойынша аудан жəне облыс бөлінісінде респондент ұсынған жалғыз бо-

лып табылатын алғашқы статистикалық деректер респонденттің келісімінсіз жарияланбайды.
Статистикалық нысанда респондент өзінің деректерін таратуға келісімін бермеген кезде 

статистикалық ақпарат жарияланбайды жəне жарияланымдарда «Х» белгісімен белгіленеді.
23. Бір аудан немесе бір облыс бойынша «Х» белгісі бар аудандар мен облыстар 

бөлінісіндегі ресми статистикалық ақпаратты жариялау кезінде құпия деректерді жанама 
анықтауды болдырмау мақсатында, респонденттердің ең аз саны бар келесі аудан немесе 
облыстың деректері «Х» белгісімен қосымша белгіленеді.

5-тарау. Ресми статистикалық ақпараттар бойынша «Сұрақ-жауап» бөліміне 
түсетін сұрақтармен жұмыс

24. Үйлестіруші күн сайын Интернет-порталға келіп түскен барлық сұрақтарды қадағалайды 
жəне оларды тиісті құрылымдық бөлімшерлерге Электронды құжатайналымының бірыңғай 
жүйесі (бұдан əрі – ЭҚАБЖ) арқылы жауап дайындау үшін жолдайды.

25. Жауапты құрылымдық бөлімшелер үш жұмыс күні ішінде жауапты дайындайды. 
Комитеттің басқа құрылымдық бөлімшелерімен келісуді талап ететін жауаптар бес жұмыс 
күнінен кешіктірілмей ұсынылады.

 26. Халықаралық ұйымдардан келіп түсетін сұрақтардың жауаптары Комитеттің Халық-
аралық статистикалық ынтымақтастық басқармасымен келісіледі.

Ресми статистикалық ақпаратты электронды түрде қалыптастыру 
жəне тарту бойынша əдістемеге қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Интернет-порталына ақпараттық материалды орналастыруға

№ _____ ӨТІНІМ

Құрылымдық бөлімшенің атауы:________________________________________________

Ақпараттық материалдың атауы: _______________________________________________

Интернет-порталдағы бөлім, ішкі бөлік: _________________________________________

Тіркеу деректері:
1. Жауапты орындаушының электрондық мекенжайы:________________________________
2. Файл(дар)дың толық атауы (кеңеюмен):__________________________________________
3. Файл(дар)дың көлемі: ________________________________________________________
4. Орналастыру түрі: Жаңа / Ауыстыру / Жою (қажеттісінің астын сызу, ауыстырғанда не-

месе жойғанда бұрын орналастырылған материалдың атауын жазу)
___________________________________________________________________________
5. Ақпараттық материалды ұсыну тілдері: мемлекеттік/ орыс / ағылшын 
(қажеттісінің астын сызу).
6. Ақпараттық материалдың беттер саны: ___________
7. Ақпараттық материалдың қағаз көшірмесінің шығыс нөмірі мен күні:__________________ 
___________________________________________________________________________

Жауапты орындаушы: ______________________________________________________

Құрылымдық бөлімше басшысы: ___________________________________________

Өтінім берілген күні мен сағаты: __________ «____» ___________ 20_____ ж.
(Үйлестіруші толтырады)

Өтінімнің орындалған күні: «____» ___________ 20_______ ж. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 26 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14568 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 23-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 2 желтоқсан                №296            Астана қаласы

Инвестициялық қызмет көрсеткіштерін қалыптастыру 
бойынша әдістемені бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-
ка министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Инвестициялық қызмет көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша 
əдістеме бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Өндіріс 
жəне қоршаған орта статистикасы басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 

мерзімді баспасөз басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми 
жариялауға жіберілуін;

3) мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың 
көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3.  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Өндіріс 
жəне қоршаған орта статистикасы басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелеріне жəне аумақтық ор-
гандарына жұмыс бабында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін жеткізсін. 

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Г.М. Керімханова) 
жүктелсін.

5. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлтттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н. АЙДАПКЕЛОВ 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 2 желтоқсандағы № 296 бұйрығымен бекітілді 

Инвестициялық қызмет көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша əдістеме
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Инвестициялық қызмет көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша əдістеме (бұдан əрі 
- Əдістеме) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 
наурыздағы Заңына (бұдан əрі – Заң) сəйкес бекітілетін статистикалық əдіснамаға жатады.

2. Əдістеме жалпымемлекеттік статистикалық байқауды өткізу кезінде негізгі капиталға 
салынған инвестициялар жөніндегі статистикалық ақпаратты алудың негізгі аспектілері мен 
əдістерін анықтайды.

3. Осы Əдістеменің мақсаты инвестициялар статистикасы бойынша статистикалық 
көрсеткіштер жүйесін қалыптастыру болып табылады. 

4. Əдістемені Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің Статистика 
комитеті (бұдан əрі – Комитет) жəне оның аумақтық органдары инвестициялық қызмет 
көрсеткіштерін қалыптастыру кезінде қолданады.

5. Осы Əдістеме 2008 жылғы Ұлттық шоттар жүйесінің қағидаттарын ескеріп əзірленді.
6. Осы Əдістемеде келесі анықтамалар пайдаланылады:
1) агрегатталған – төмен деңгейдегі экономикалық көрсеткіштердің келесі барлық 

деңгейлерде ірі жиынтықтарға бірлесуі;
2) егу биологиялық ресурстар –үнемі өнім беретін, табиғи өсуі жəне қайта өндіруі 

институционалдық бірліктердің тікелей бақылауында, жауапкершілігінде жəне басқаруында 
болатын жануарлар, ағаштар, ауылшаруашылық дақылдары жəне көшеттер;

3) импутация – ескерілмеген, дұрыс емес немесе мəнсіз мағыналарды басқа мағыналармен 
ауыстыру үдерісі;

4) құрылыс-монтаж жұмыстары жəне күрделі жөндеу – ғимараттар мен имараттарды 

көтеру, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру бойынша жұмыстар 
кешенін қосатын инвестициялардың технологиялық құрылымының элементі, энергетикалық, 
технологиялық жəне басқа да жабдықтарды монтаждау жұмыстары, сонымен қатар тұрғын 
емес, тұрғын ғимараттар мен имараттарды күрделі жөндеу шығындары;

5) машиналар мен жабдықтар – машиналарды, көлік құралдарын, жабдықтарды сатып 
алуға кеткен шығындарды қосатын инвестициялардың технологиялық құрылымының элементі;

6) мердігер – тиісті қызмет түріне лицензиясы бар, мердігер шарты бойынша құрылыс са-
ласында немесе тапсырыс берушімен жасалатын мемлекеттік сатып алулар туралы шарты 
бойынша мердігерлік жұмыстарды орындайтын жеке немесе заңды тұлға;

7) негізгі капиталға салынған материалдық емес инвестициялар – ақшалай бағасы бар, 
бір жылдан көп шаруашылық қызметте пайдаланылатын айыру қабілеті бар жəне пайда 
əкелетін, бірақ материалдық-заттай құндылығы жоқ ұйымдар сатып алған немесе жасаған 
объектілерге шығындар;

8) негізгі капиталға салынған материалдық инвестициялар – тұрғын ғимараттарға, басқа 
ғимараттарға, имараттарға, машиналар жəне жабдықтарға, егу биологиялық ресурстарға 
шығындар;

9) негізгі қорлар – өндіріс үдерісінде бір жылдан артық бірнеше рет немесе тоқтаусыз 
пайдаланылатын туынды активтер;

10) өзге де жұмыстар мен шығындар - жобалау-іздестіру жұмыстарына шығындарды, 
авторлық қадағалауды, салынып жатқан объектілердің дирекцияларын ұстауды, құрылыс 
аумағын дайындау жəне игерумен байланысты жəне басқа құрылыс сметасына кіретін жəне 
кірмейтін шығындарды көрсететін инвестициялардың технологиялық құрылымының элементі;

11) тапсырыс беруші – меншікті немесе мемлекеттік мұқтаждықтар үшін коммерциялық 
мақсатта кəсіпорындардың, ғимараттардың, имараттардың құрылысы бойынша жобаны жүзеге 
асыратын инвестордың уəкілетті (немесе өзі инвестор болатын) жеке немесе заңды тұлғасы;

12) ұлттық шоттар жүйесі (бұдан əрі – ҰШЖ) – елдің экономикалық қызметінің нəтижесін 
сипаттайтын белгілі бір шоттар жəне кестелердің жинағы түрінде құрылған статистикалық 
көрсеткіштер жүйесі;

13) ұлттық шоттар жүйесінің тұжырымдамасы бойынша негізгі капиталға салынған инвести-
циялар – негізгі капиталға материалдық жəне материалдық емес салымдар.

14) Негізгі капиталға салынған инвестициялардың нақты көлем индексі (бұдан əрі – НКИ) 
инвестициялық салымдардың серпіндегі өзгерісін сипаттайды, есептік жəне салыстырма-
лы кезеңдегі негізгі капиталға салынған инвестиция көлемдерінің салыстырмалы бағадағы 
қатынасымен анықталады.

2-тарау. Инвестициялық қызмет көрсеткіштерін қалыптастыру
7. Жұмыс істейтіндердің санына жəне экономикалық қызмет түріне қарамастан 

инвестициялық қызметті жүзеге асыратын барлық шаруашылық субъектілері статистикалық 
байқаудың бірліктері болып табылады. 

8. Негізгі капиталға салынған инвестициялар жөніндегі статистикалық ақпарат инвестиция-
лық қызметті жүзеге асыратын респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаула-
рының алғашқы статистикалық деректері жəне жеке құрылыс салушылардың объектілерді 
пайдалануға беру туралы жалпымемлекеттік статистикалық байқаулары негізінде қалыптас-
тырылады. 

9. Инвестициялық қызметтің географиялық қамтуы инвестициялық қызметті жүзеге асы-
ратын шаруашылық субъектінің тіркелген орнына қарамастан, олардың нақты жүзеге асыру 
орны бойынша инвестициялық салымдардың есебін көздейді.

10. Статистикалық зерттеулерде инвестициялық салымдар қаржылық есептіліктің 
халықаралық стандарттары бойынша алғашқы бухгалтерлік есеп негізінде ескеріледі.

11. Алғашқы статистикалық деректердің есебі қосылған құн салығынсыз жүзеге асырылады.
12. Шетел валютасында жасалған инвестициялық салымдар Қазақстан Республикасының 

Ұлттық банкінің деректері бойынша ресми (нарық) валютасының құны бойынша ұлттық валютаға 
келісім жасау күніне қайта есептеледі.

13. Активтердің экономикалық мүлік иесі болатын жəне оларды өзінің балансында 
көрсететін, жалға алушы қаржы лизинг шарты негізінде сатып алынған негізгі құралдар ин-
вестициялар көлеміне кіреді.

3-тарау. Инвестициялық салымдарды қайта бағалау алгоритмі
14. Əрбір өңір бойынша ай сайын шаруашылық субъектілерінің инвестициялық қызметі 

жөніндегі жедел деректерді қалыптастырған кезде негізгі капиталға салынған инвестиция-
лардың көлемін қайта бағалау жасалады.

Инвестициялық салымдардың жиынтық көлемі есеп берген респонденттердің негізгі 
капиталға салынған инвестициялар көлемінен, жеке құрылыс салушылардың жəне толық 
қамтылмаған жəне шаруашылық субъектілердің жылдық көлем салымдарының қайта бағалау 
көлемінен тұрады. 

15. Толық қамтылмаған негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемін қайта бағалау 
деректерді пропорционалдық импутациялау əдісіне негізделген. Бағалау қағидаты бір жұмыс 
істейтінге инвестициялар көлемін есептеуге негізделген.

Деректерді пропорционалдық импутациялау əдісі кезінде импутацияланған көрсеткіштер 
айқын модельдер арқылы (қосалқы көрсеткіштерді қолдану арқылы) жоқ мəндерді 
(импутацияланған көрсеткіштерді) болжамдау жүзеге асырылады. Қосалқы көрсеткіш ретінде 
негізгі капиталға салынған инвестицияларды пропорционалдық импутациялау үшін еңбек 
статистикасы жəне құрылымдық статистиканың зерттеулері шеңберінде қалыптастырылатын 
жұмыс істейтіндердің саны пайдаланылады.

16. Пропорционалдық импутациялау кезінде қосалқы көрсеткіштер жəне импутацияланатын 
көрсеткіштердің арасында қатынасы кезінде есеп берген жəне есеп бермеген респонденттер 
үшін бірдей болып табылады, бұл осы əдістің басымдығын сипаттайды.

Пропорционалдық импутация келесі формула бойынша жүзеге асырылады:

 (1)
бұнда:
xi – қосалқы көрсеткіштің мəні;
уi- импутацияланатын көрсеткіштің мəні;
R – жауап берген респондент үшін орташа у орташа х қатынасы. 
17. Қайта бағалау есебі келесі ретпен жүзеге асырылады:
1) айлық кезенділіктегі статистикалық байқау бойынша жеке каталогтан ірі кəсіпорындардың 

ішінен есепті айға экономикалық қызмет түрлері бойынша есеп бермеген респонденттер 
таңдап алынады.

2) есеп берген ірі кəсіпорындардың базасынан есеп бермеген респонденттердің 
парметрлеріне ұқсас параметрлерімен кəсіпорындар таңдап алынады. Төмен жəне жоғары 
экстремалдық мəндердің əсерін төмендету мақсатында кесу жолымен ең жоғары жəне ең 
төмен негізгі капиталға салынған салынған инвестициялар көлемінің мəндері бар респон-
денттер алынып тасталады. 

3) əрбір экономикалық қызмет түрі бойынша негізгі капиталға инвестициялар көлемінің 
орташа мəні есептеледі.

4) əрбір экономикалық қызмет түрі бойынша кəсіпорындардағы жұмыс істейтіндердің 
орташа мəні есептеледі.

5) пропорционалдық əдіспен əрбір экономикалық қызмет түрі бойынша инвестициялар 
көлемінің орташа мəнінің орташа жұмыс істейтіндердің санына əрбір қатынасы есептеледі.

 (2)

мұнда: 
qi

r – бір жұмыс істейтінге негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі;
i – экономикалық қызмет түрі;
qi

sr – негізгі капиталға инвестициялар көлемінің орташа мəні;
ri

sr – жұмыс істейтіндердің орташа саны.
6) экономикалық қызмет түрлері бойынша есеп бермеген кəсіпорындарда жұмыс 

істейтіндердің саны анықталады (ki
r).

Экономикалық қызмет түрі бойынша бір жұмыс істейтінге негізгі капиталға салынған 
инвестициялардың есеппен алынған көлемі тиісті экономикалық қызмет түрі бойынша есеп 
бермеген кəсіпорындарда жұмыс істейтіндердің санына көбейтіледі.

 (3)

мұнда: 
qi

d – есеп бермеген кəсіпорындарда қайта бағалау көлемі;
i – экономикалық қызмет түрі;
qi

r – бір жұмыс істейтінге негізгі капиталға инвестициялар көлемі;
ki

r – есеп бермеген кəсіпорындарда жұмыс істейтіндер саны.
7) тиісті экономикалық қызмет түрі бойынша есеп бермеген респонденттер бойынша 

қайта бағалау көлемдерін агрегациялау жолымен экономикалық қызмет түрі бойынша қайта 
бағалаудың мөлшері анықталады. 

8) экономикалық қызмет түрі бойынша алынған мəндердің қосындысы өңірдің ірі 
кəсіпорындар бойынша толық емес қамтудың қайта бағалауына тең.

9) Қазақстан Республикасында ірі кəсіпорындар бойынша толық емес қамтудың қайта 
бағалау көлемі формулаға сəйкес өңірлерде ірі кəсіпорындар бойынша қайта бағалауды 
агрегациялау жолымен есептеледі:

,  (4)
мұнда:
qkr – Қазақстан Республикасында ірі кəсіпорындар бойынша толық емес қамтудың қайта 

бағалау көлемі;
j – өңірлер;
qj

kr – өңірлерде ірі кəсіпорындар бойынша толық емес қамтудың қайта бағалау көлемі.
18. Орташа жəне шағын кəсіпорындар үшін инвестициялық салымдарды қайта бағалау 

алгоритмі ірі кəсіпорындар үшін ұқсас есеп болып табылады. Қазақстан Республикасы бойын-
ша деректер өңірлер бойынша қайта бағалауды агрегациялау жолымен қалыптастырылады.

19. Қазақстан Республикасы бойынша толық емес қамтудың инвестициялық салымдарының 
қайта бағалау қорытынды қосындысы шағын, орташа жəне ірі кəсіпорындар бойынша барлық 
өңірлер бойынша толық емес қамтудың қайта бағалаудың қосындысына тең жəне келесі 
формула бойынша есептеледі:д

, (5)
мұнда:
qd – Қазақстан Республикасында респонденттерді толық емес қамтудың инвестициялар-

ды қайта бағалау көлемі;
qkr – ірі кəсіпорындар бойынша өңірлерде респонденттердің толық емес қамтудың инве-

стициялар көлемі;
qsred – орташа кəсіпорындар бойынша өңірлерде респонденттердің толық емес қамтудың 

инвестициялар көлемі;
qmal – шағын кəсіпорындар бойынша өңірлерде респонденттердің толық емес қамтудың 

инвестициялар көлемі;
20. Жылдық көлемге дейін инвестициялық салымдарды қайта бағалау салыстыру жəне же-

дел деректерді жəне тиісті жылғы жөнделген жылдық деректерді талдау жолымен анықталады.
Алғашқы деректер деңгейінде жылдық кезеңділіктегі жалпымемлекеттік статистикалық 

байқау бойынша кəсіпорындар каталогы жəне жедел деректердің кəсіпорындар катало-
гы салыстырылады. Жылдық кезеңділіктегі статистикалық байқау бойынша есеп берген 
кəсіпорындардың инвестициялар көлемінің деректері, он екі айға бөлінеді жəне экономикалық 
қызметтің тиісті түрі бойынша қосылады. Қайта бағалау əрбір өңірдің ірі, орташа жəне шағын 
кəсіпорындары бойынша жүзеге асырылады.

21. Қазақстан Республикасы бойынша деректер өңірлерді қайта есептеуді агрегациялау 
жолымен қалыптастырылады.

22. Өңірлер бойынша қалыптастырылған агрегацияланған қайта бағалау көлемі серпінділік 
қатарларға талдау жасау жолымен өңірдің əлеуметтік-экономикалық шамасын ескере оты-
рып редакцияланады. Түзетілген қайта бағалау көлемі алгоритмге сəйкес бөлінеді жəне 
агрегацияланған есеп деректеріне қосылады.

4-тарау. Негізгі капиталға салынған инвестициялардың 
нақты көлем индексін есептеу 

Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемін есептеу салыстырмалы бағада жүзеге 
асырылады жəне дефлятор əдісі негізінде есепті кезең үшін тиісті баға индекстері деректерін 
пайдалана отырып қолданады. Дефляторлар ретінде (баға индексі) баға статистикасы 
қалыптастыратын деректер пайдаланылады.

НКИ есептеу үшін негізгі капиталға салынған инвестициялардың егжей-тегжейлі активтерінің 
құрылымы пайдаланылады.

Негізгі капиталға салынған инвестициялардың НКИ өткен айға, өткен жылғы тиісті кезеңге 
(айға, кезеңге өспелі жиынтығымен) жəне алдыңғы жылға қалыптасады.

Негізгі капиталға салынған инвестициялардың НКИ Қазақстан Республикасы бойынша, 
сондай-ақ өңірлер бөлінісінде өңірлік баға индекстерін пайдалана отырып есептеледі.

23. Негізгі капиталға салынған инвестициялардың НКИ шығын жəне олардың агрегация 
компоненттерінің НКИ өлшеу арқылы жүзеге асырылады. Негізгі капиталға салынған инве-
стициялар келесі компоненттерді: құрылыс-монтаж жұмыстары, машиналар мен жабдықтар 
шығындары, өзге де шығындарды қамтиды.

Негізгі капиталға салынған инвестициялардың НКИ есептеу бірнеше кезеңде жүзеге асы-
рылады. Негізгі капиталға салынған инвестициялардың компоненттері бойынша НКИ есептеу 
кезінде активтер түрлері бойынша тиісті баға индекстері қолданылады.

24. Бірінші кезеңде есепті кезеңдегі деректердің тиісті дефляторды ескеріп салыстырма-
лы кезеңге құрылыс-монтаж жұмыстары бағасының индексі ара қатынасымен анықталатын 
құрылыс-монтаж жұмыстарына салынған инвестициялардың НКИ есептеу жүргізіледі.

, (6)
мұнда:
smr
ttI 1/   – құрылыс-монтаж жұмыстарына салынған инвестициялардың НКИ;

qsmr – құрылыс-монтаж жұмыстарының шығындары;
ismr t/t-1 – салыстырмалы кезеңдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының баға индексі.
25. Машина жəне жабдықтарға салынған инвестициялардың НКИ есептеу машина жəне 

жабдықтар өндірушілердің тиісті баға индексін қолданылуымен жүзеге асырылады.

, (7)
мұнда:
mach
ttI 1/   – машиналар мен жабдықтарды сатып алуға салынған инвестициялардың НКИ;

q mach – машиналар мен жабдықтарды сатып алуға салынған инвестициялардың көлемі;
imach t/t-1 – салыстырмалы кезеңдегі машиналар мен жабдықтарды өндірушілердің баға 

индексі.
26. Негізгі капиталға салынған инвестициялардың көлеміндегі өзге де шығындардың НКИ 

бағаның құрылымдық индексінен қалыптасқан өзге шығындардың баға индексін пайдалана оты-
рып есептеледі. Басқа да активтерді нақтылау мынадай шығындардың баптарынан: көпжылдық 
дақылдарды егу жəне өсіру, жұмысшы, өнімді жəне асыл тұқымды табынды қалыптастыру, 
компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету жəне деректер базасын құрастыру жəне сатып 
алу, пайдалы қазбалар запастарын барлауға жəне бағалауға, материалдық жəне материалдық 
емес негізгі капиталға салынған инвестициялар көлеміндегі өзге де шығындардан тұрады.

Инвестиция көлеміндегі өзге де шығындар бойынша НКИ есептеу келесі түрде жүзеге 
асырылады:

1) инвестиция көлеміндегі өзге де жалпы шығындар құрамының үлесі анықталады;
2) өзге де шығындардың негізін құрайтын баға индексінің құрылымын есептеу кезінде тиісті 

баға индекстері қолданыла отырып өлшеу əдісін пайдаланылады; 
3) бұдан əрі негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемінде өзге де шығындардың 

жалпы баға индексін есептеу жүргізіледі:үр д

, (8)
мұнда:
Iproch – инвестициялар көлемінде өзге де шығындарға баға индексі;
is sost – өзге де шығындардың көлемін құрайтындар бойынша құрылымдық индексі.
4) негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемінде өзге де шығындардың НКИ келесі 

формула бойынша жүзеге асырылады:

, (9)

мұнда:
proch
ttI 1/   – инвестициялар көлеміндегі өзге де шығындардың НКИ; 

q proch – инвестициялар көлеміндегі өзге де шығындар көлемі; 
iproch t/t-1 – инвестициялар көлеміндегі өзге де шығындардың баға индексі.
27. Негізгі капиталға салынған инвестициялардың НКИ есептеу үшін инвестиция көлеміндегі 

олардың үлестерін пайдаланумен НКИ компонентерін өлшеу жүргізіледі.
Содан кейін құрылыс-монтаж жұмыстарына, машиналар мен жабдықтарға салынған 

инвестициялардың жəне өзге шығындардың инвестициялар көлеміндегі үлестері бойынша 
өлшенген НКИ есептеледі:

, (10)

мұнда:ұ д

 – құрылыс-монтаж жұмыстарына салынған инвестициялардың өлшенген НКИ;
smrI

 – құрылыс-монтаж жұмыстарына салынған инвестициялардың НКИ;
Dsmr – инвестициялар көлеміндегі құрылыс-монтаж жұмыстары шығындарының үлесі.
Машиналар мен жабдықтарды сатып алу жəне өзге шығындарға жұмсалған шығындардың 

өлшенген НКИ осы Əдістеменің 10 формуласы бойынша іспеттес есептеледі.
Негізгі капиталға салынған инвестициялардың НКИ агрегаттау арқылы мынадай формула 

бойынша анықталады:

(11)
мұнда:
I  – негізгі капиталға салынған инвестициялардың НКИ;

 – құрылыс-монтаж жұмыстарына салынған инвестициялардың өлшенген НКИ;

 – машиналар мен жабдықтарды сатып алуға салынған инвестициялардың 
өлшенген НКИ;

 – инвестиция көлеміндегі өзге шығындардың өлшенген НКИ. 
28. Негізгі капиталға салынған инвестициялардың НКИ есепті кезеңдегі базистік жылға 

тізбе əдісімен есептелінеді, бұл ретте негізгі капиталға салынған инвестициялардың жылдық 
НКИ дəйекті түрде көбейтіледі (Iq), мысалы:

(12)
мұнда:
Iq – НКИ, % - бен. 
Индекстерді есептеу бір базистік жыл негізінде 5 жыл ішінде өткізіледі. Содан кейін базистік 

жыл жаңартылады. Базистік жыл ретінде «0» немесе «5» бітетін жыл таңдалады.
29. Инвестиция статистикасының көрсеткіштері түпкілікті жылдық деректер қалыптасты-

рылғанша, есепті жылда жыл бойы жедел деректер бойынша ай сайын қалыптастырылады. 
Нəтижесінде жедел жəне жылдық түпкілікті деректер арасындағы айырмашылық жинақталады. 

Ай сайынғы деректердің жылдық деректермен үндестірілген серпінділік қатарын 
қалыптастыру мақсатында алынған жылдық деректерді ескере отырып, жедел деректердің 
мұрағаттық базасы қайта есептеледі. 

30. Жоғарыда баяндалғандардың нəтижесінде алынған жаңа ай сайынғы деректер жылдық 
деректермен толық үндестірілген болып табылады жəне ай сайынғы деректердің жалпы 
серпінділік қатарына қосылады.

31. Жылдық деректерді алғанға дейін жəне мұрағаттық ай сайынғы деректерді қайта 
санағанға дейін база ретінде алдыңғы жылдың қайта есептелмеген мұрағаттық базасы 
қолданылады. Қайта есептелген серпінділік қатарды алғаннан кейін, алдыңғы жылдың 
мұрағаттық базасы жаңасына ауыстырылады.

5-тарау. Модельді талдау сызбалары негізінде ұйғарынды деректердің негізгі 
топтамалары 

32. Модельді сызба бойынша инвестициялық қызметтің кешендік талдауы экономиканың 
əртүрлі салаларының өзара байланысын анықтайды. Инвестициялық қызмет талдауының 
модельдік сызбасы (бұдан əрі - Модельдік сызба) айқасқан топтамалардың көмегімен инве-
стиция статистикасы бойынша алғашқы деректер негізінде жүзеге асырылады. 

33. Жүзеге асырылатын талдаудың сипатына байланысты инвестициялық көрсеткіштер 
əртүрлі топтамаларға агрегатталады. Модельдік сызбаны қолдану негізгі капиталға салынған 
инвестициялардың көлемі жəне серпіні, құрылымы, қаржыландыру көздері жəне инвестицияны 
қаржыландыру шарттары, табыстылықты зерттеу, сонымен қатар əлеуметтік-экономикалық 
тиімділік жəне бұдан əрі талдау мақсатында қолдану жайлы мазмұнды ақпараттарды алуға 
мүмкіндік береді.

34. Инвестициялық салымдардың аумақтық құрылымы негізгі капиталға салынған 
инвестициялардың географиялық бағыты ескеріліп қалыптастырылады.

Топтама пропорционалды бөлуді жəне инвестицияларды пайдаланудың тиімділігін 
толығымен ел деңгейінде жəне өңірлер бойынша бағалайды. 

35. Инвестициялық салымдардың технологиялық жəне қайта өндіру құрылымы ұйғарынды 
көрсеткіштері топтамаларының маңыздысы болып табылады.

Құрылыс-монтаж жұмыстарына жұмсалған шығыстар, жабдықтардың құны, құралдар 
жəне өзге күрделі жұмыстардың шығыстары жөніндегі қолда бар зерттелетін статистикалық 
көрсеткіштердің негізінде инвестициялық салымдардың талдауына қажетті технологиялық 
құрылым шығыстары бойынша топтамалар қалыптастырылады.

36. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің экстенсивті жəне қарқынды дамуына салынған 
қаражатты талдау үшін инвестициялық салымдардың қайта өндіру құрылымының топтама-
лары қалыптасады. Инвестициялық салымдардың қайта өндіру топтамасының құрылымы 
келесідей қалыптастырылады:

жаңа құрылыс жəне əрекет етуші кəсіпорындарды ұлғайту (жаңа), ғимараттар мен 
имараттардың күрделі жөндеуінсіз құрылыс-монтаж жұмыстарына кеткен шығыстар;

реконструкциялау жəне əрекет етуші кəсіпорындарды ұлғайту – ғимараттар мен 
имараттардың күрделі жөндеуіне кеткен шығыстар; 

техникалық қайта құралдандыру – көлік құралдарын есепке алусыз жабдықтарды, маши-
наларды сатып алуға шығыстар, жабдықтардың күрделі жөндеуі қалыптасады. 

37. Инвестицияның қаржыландыру көздерінің топтамасы меншікті жəне тартылған 
қаражаттарды агрегаттау жолымен қалыптастырылады, өзара қатынасы шаруашылық 
субъектілерінің қаржылық тұрақтылығын көрсетеді. Топтамада көрсетілген көрсеткіштер 
инвесторлардың меншікті қаражаты бар екендігін, инвестициялық үдерісте мемлекеттік жəне 
шетел инвесторларының қатысуын көрсетеді.

38. Меншік нысандары мен түрлерінің ведомстволық жіктеуіші негізінде ұйғарынды 
меншік түрлері бойынша көрсеткіштерінің топтамалары қалыптастырылады. Деректер 
топтамаларының талдауы мемлекеттік, жеке жəне шетел меншік нысандарының шаруашылық 
субъектілері инвестицияларының үлесін анықтауға мүмкіндік береді.

39. Негізгі капиталға салынған ішкі жəне сыртқы инвестициялар бойынша топтамалар 
қаржыландыру көздеріне байланысты, меншік нысанымен үйлесе отырып матрица түрінде 
қалыптастырылады. 

Осы топтамалардың сыртқы инвестициялары аталған көрсеткіштерді қалыптастырудың 
əдіснамалық тəсілі өзгешелігінің себебі бойынша төлем балансы шеңберінде қарастырылатын 
инвестициялардан айырмашылығы бар. Негізгі капиталға салынған сыртқы инвестициялар 
тікелей шетел инвестициялардың негізгі қаражатта затталған бөлігі болып табылады. 

Ішкі жəне сыртқы инвестициялық салымдарды қалыптастыру алгоритмі осы Əдістемеге 
1-қосымшада келтірілген.

40. Экономикалық қызмет түрі негізінде қалыптастырылатын топтама экономика сала-
лары бойынша инвестициялық салымдардың талдауы кезінде қолданылады. Салымдардың 
бағыттылық сипаты бойынша (соңғы қолдану) жəне шаруашылық субъектілерінің жүзеге асыра-
тын қызметі бойынша осы топтама пайдалану бағыттары жəне инвесторлардың экономикалық 
қызмет түрі бойынша инвестициялар деп бөлінеді.

41. Ел экономикасының шикізаттық емес экспортқа бағытталған секторына инвестициялар 
тартуды талдау үшін экономиканың шикізаттық емес секторының негізгі капиталына салынған 
инвестициялардың топтамалары қалыптастырылады.

Экономиканың шикізаттық емес секторы кен өндіру өнеркəсібі жəне карьерлерді қазу, ауыл, 
орман жəне балық шаруашылығы салаларын ескерусіз ұсынылған. Ұйғарынды көрсеткіштер 
əр түрлі айқасқан топтамалармен қалыптастырылады. 

42. Инвестициялық тартымдылықты талдау жəне бағалау үшін статистикалық деректер 
негізінде инвестициялар коэффициенті есептеледі.

Инвестициялар коэффициенті инвестициялық қызметтің атқаратын қызметі үдерісінде 
келіп түсетін табыс есебінен шаруашылық субъектілерге салынған қаражаттардың өтімділігін 
сипаттайды. 

Коэффициентті есептеу инвестициялық жобаға салынатын инвестициялық салымдардың 
жəне жалпы қосылған құн жөніндегі деректер негізінде құрылады. Инвестициялар 
коэффициентін есептеген кезде ұлттық шоттар статистикасы қалыптастыратын жалпы қосылған 
құн жөніндегі деректер пайдаланылады.

Инвестициялардың тиімділік коэффициенті инвестициялық салымдардың жалпы қосылған 
құнға қатынасымен анықталады.

kинв=И/ЖҚҚ , (13)
мұнда:
kинв – тиімділік коэффициенті;
И – инвестициялық салымдардың көлемі, мың теңге;
ЖҚҚ – жалпы қосылған құн, мың теңге.
Инвестициялар коэффициенті экономикалық қызмет түрлері жəне өңірлік деңгейде 

есептеледі.
Инвестициялар коэффициентін есептеу географиялық тиістілігі, экономикалық қызмет 

түрлері бойынша экономиканың əрбір сегментінен бөлек жүзеге асырылады.
Коэффициентті талдау жолымен инвестициялық саладағы үдерістер зерттеледі жəне ин-

вестициялау тиімділігі бағаланады.

Инвестициялық қызметтің көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша əдістемеге 
1-қосымша 

Ішкі жəне сыртқы инвестициялық салымдарды қалыптастыру алгоритімі*
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1 2 3 4 5 6 7 8
Ішкі
Мемлекеттік меншік 11 Х Х Х Баған 5 – 

Баған 6
Баған 7 – 
Баған 8

Жеке меншік 15
Азаматтардың меншігі 16 N N Х N N N N
Заңды тұлғалардың 
мемлекеттік емес меншігі 
жəне олардың бірлестігі

17

Мемлекеттің жəне 
шетелдің қатысуынсыз 
кəсіпорындар меншігі

19 Х Х Х Баған 5 – 
Баған 6

Баған 7 – 
Баған 8

Мемлекеттің қатысуымен 
(шетелдік қатысуынсыз) 
кəсіпорындардың меншігі 

23 Х Х Х Баған 5 – 
Баған 6

Баған 7 – 
Баған 8

Шетелдік қатысуымен 
біріккен кəсіпорындар 
меншігі

28 Х Х Х/2 Баған 5 – 
Баған 6

Баған 7 – 
Баған 8

Қоғамдық меншік, 
оның ішінде діни 
бірлестіктердің меншігі

29 Х Х Х Баған 5 – 
Баған 6

Баған 7 – 
Баған 8

Шетел меншігі 32
Басқа мемлекет, олардың 
заңды тұлғалар мен 
азаматтарының меншігі

33

Шетелдік мемлекеттің 
меншігі 

34 N N N Баған 5 – 
Баған 6

Баған 7 – 
Баған 8

Шетел заңды 
тұлғаларының меншігі

36 N N N Баған 5 – 
Баған 6

Баған 7 – 
Баған 8

Шетелдік жеке 
тұлғалардың меншігі

37 N N N Баған 5 – 
Баған 6

Баған 7 – 
Баған 8

Халықаралық 
кəсіпорындардың меншігі

39 N N N Баған 5 – 
Баған 6

Баған 7 – 
Баған 8

Сыртқы
Мемлекеттік емес заңды 
тұлғалардың жəне 
олардың біріккен меншігі

17

Мемлекеттің жəне 
шетелдің қатысуынсыз 
кəсіпорындар меншігі

19 N N N N Х N Х

Шетелдік қатысуымен 
біріккен кəсіпорындар 
меншігі

28 N N Х/2 N Х N Х

Шетелдік меншік 32 N N Х N Х N Х
*- Х – деректер қалыптастырылады 
 N – деректер қалыптастырылмайды

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 27 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14601 
болып енгізілді.

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 2 желтоқсан           №298            Астана қаласы

Өсімдік және мал шаруашылығында іріктемелі зерттеу 
өткізу әдістемесін бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Өсімдік жəне мал шаруашылығында іріктемелі зерттеу өткізу 
əдістемесі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Өндіріс 
жəне қоршаған орта статистикасы басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгілен ген тəртіппен: 

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 

мерзімді баспасөз басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми 
жариялануға жіберілуін;

3) мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың көшірме-
лерін қағаз жəне электрондық түрде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Өндіріс 
жəне қоршаған орта статистикасы басқармасы осы бұйрықты жұмыс бабында басшылыққа 
алу жəне пайдалану үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің құрылымдық бөлімшелеріне жəне аумақтық органдарына жеткізсін. 

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Г.М. Керімханова) 
жүктелсін.

5. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлтттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н. АЙДАПКЕЛОВ 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 2 желтоқсандағы № 298 бұйрығымен бекітілді

Өсімдік жəне мал шаруашылығында іріктемелі зерттеу өткізу əдістемесі
1-тарау. Жалпы ережелер 

1. Өсімдік жəне мал шаруашылығында іріктемелі зерттеу өткізу əдістемесі (бұдан əрі - 
Əдістеме) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 
наурыздағы Заңына (бұдан əрі - Заң) сəйкес бекітілетін статистикалық əдіснамаға жатады.

2. Осы Əдістемені өсімдік жəне мал шаруашылығында жалпымемлекеттік статистикалық 
байқау өткізу кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті (бұдан əрі - Комитет), оның аумақтық органдары жəне интервьюерлер қолданады. 

3. Əдістеме интервьюерлерді тартумен іріктеме негізінде өткізілетін ауыл шаруашылығы 
дақылдарын жинау, мал шаруашылығы өнімдерін өндіру жəне ауыл шаруашылығы құралым-
дарының қызметі туралы ағымдағы (есепті жыл ішіндегі) жəне жылдық жалпымем лекеттік 
статистикалық байқауларды ұйымдастырудың жəне өткізудің негізгі тəсілдерін айқындайды. 

4. Осы Əдістемеде келесі анықтамалар қолданылады:
1) ауылшаруашылық кəсіпорны - ауылшаруашылық өнімдерін өндірумен, сақтаумен жəне 

қайта өңдеумен, ауыл шаруашылығы саласында қызмет көрсетумен айналысатын заңды тұлға 
немесе оның құрылымдық бөлімшесі;

2) бас жиынтық - сипаттамалары бағалауға жататын талдаудың барлық бірліктерінің 
толық тобы;

3) жеке каталог - нақты статистикалық байқауды жүргізуге арналған тиісті жіктелімдік 
атрибуттары бар зерттелетін бірліктер тізбесі;

4) жұртшылық шаруашылықтары - жеке қосалқы шаруашылықтар, ұжымдық бақтар мен 
бақшалар, саяжай учаскелері;

5) интервьюер - статистикалық байқаулар (зерттеулер) жүргізу үшін субъектілерге пікіртерім 
жүргізетін адам (аумақтық статистика органдары ақылы қызмет көрсету шарты бойынша 
жұмысқа тартқан қызметкер);

6) қызметтің қосымша түрі - үшінші тұлғалар үшін өнімдер өндіру мақсатында жүзеге асы-
рылатын негізгі қызмет түрінен басқа қызмет түрі;

7) қызметтің негізгі түрі - қосылған құны субъект жүзеге асыратын кез келген басқа қызмет 
түрінің қосылған құнынан артық болатын қызмет түрі;

8) іріктемелі жиынтық (іріктеме) - зерттеуге қатысу үшін бас жиынтықтан белгілі бір рəсімнің 
көмегімен таңдалған көптеген жағдайлар (сыналатындар, объектілер, оқиғалар, үлгілер).

2-тарау. Бас жиынтық жəне өсімдік жəне мал шаруашылығындағы статистикалық 
байқаулар үшін іріктеме қалыптастырудың критерилері

5. Ауыл шаруашылығында іріктемелі статистикалық байқауларға (зерттеулерге) арналған 
бас жиынтық ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру бойынша қызметті өсімдік шаруашылығы 
бойынша байқаулар үшін, немесе ауыл шаруашылығы жануарларын өсіру жəне көбейту 
бойынша қызметті мал шаруашылығы бойынша байқаулар үшін қызметті жүзеге асыратын 
ауыл шаруашылығы өндірушілерінің тізбесін білдіреді. 

Өсімдік жəне мал шаруашылықтарындағы зерттеулерге арналған бас жиынтықтар Ауыл 
шаруашылығының статистикалық тіркелімі негізінде қалыптастырылады, оны жүргізуді 
жəне өзектендіруді статистикалық тіркелімдерді жүргізуге жауапты Комитеттің құрылымдық 
бөлімшесі жүзеге асырады. 

6. Ауыл шаруашылығы дақылдарын жинау, мал шаруашылығы өнімдерін өндіру жəне 
ауыл шаруашылығы құралымдарының қызметі туралы статистикалық байқаулар үшін жеке 
каталогтарды қалыптастыру мақсатында əр аудан/қала деңгейінде бас жиынтық келесідей 
топтастырылады: 

1) маусымдық дақылдарды өсіру, көпжылдық дақылдарды өсіру, питомник өнімдерін өндіру, 
мал шаруашылығы, аралас ауыл шаруашылығы бойынша негізгі жəне қосалқы экономикалық 
қызмет түрлері бар ауылшаруашылық кəсіпорындары; 

2) маусымдық дақылдарды өсіру, көпжылдық дақылдарды өсіру, питомник өнімдерін өндіру, 
аралас ауыл шаруашылығы бойынша негізгі жəне қосалқы қызмет түрлері бар 100 адамнан 
артық қызметкерлері бар шаруа немесе фермер қожалықтары; 

3) мал шаруашылығы өнімінің орта жəне ірі тауар өндірісіне жататын шаруа немесе фер-
мер қожалықтары;

4) маусымдық дақылдарды өсіру, көпжылдық дақылдарды өсіру, питомник өнімдерін 
өндіру, аралас ауыл шаруашылығы бойынша негізгі жəне қосалқы экономикалық қызмет 
түрлері бар қызметкерлерінің саны 100 адамға дейінгі қалалық жерлердегі шаруа немесе 
фермер қожалықтары;

5) маусымдық дақылдарды өсіру, көпжылдық дақылдарды өсіру, питомник өнімдерін 
өндіру, аралас ауыл шаруашылығы бойынша негізгі жəне қосалқы экономикалық қызмет 
түрлері бар қызметкерлерінің саны 100 адамға дейінгі ауылдық жерлердегі шаруа немесе 
фермер қожалықтары;

6) мал шаруашылығы өнімінің орта жəне ірі тауар өндірісіне жатпайтын мал шаруашылығы, 
аралас ауыл шаруашылығы бойынша негізгі жəне қосалқы экономикалық қызмет түрлері бар 
қалалық жерлердегі шаруа немесе фермер қожалықтары;

7) мал шаруашылығы өнімінің орта жəне ірі тауар өндірісіне жатпайтын мал шаруашылығы, 
аралас ауыл шаруашылығы бойынша негізгі жəне қосалқы экономикалық қызмет түрлері бар 
ауылдық жерлердегі шаруа немесе фермер қожалықтары;

8) қалалық жерлердегі егістік көлемі, шабындығы жəне жайылымы, көпжылдық көшеттері 
бар халықтың жеке қосалқы шаруашылықтары;

9) ауылдық жерлердегі егістік көлемі, шабындығы жəне жайылымы, көпжылдық көшеттері 
бар халықтың жеке қосалқы шаруашылықтары;

10) қалалық жерлердегі мал мен құсы бар халықтың жеке қосалқы шаруашылықтары;
11) ауылдық жерлердегі мал мен құсы бар халықтың жеке қосалқы шаруашылықтары;
12) бағбандық кооперативтерi. 
7. Осы Əдістеменің 6-тармағының 1) - 3) тармақшалары аралығында көрсетілген ауыл 

шаруашылығы өндірушілері ауыл шаруашылығы дақылдарын жинау, мал шаруашылығы 
өнімдерін өндіру жəне ауыл шаруашылығы құралымдарының қызметі туралы статистикалық 
байқауларды жүргізу кезінде байқаулармен толық қамтылады. 

8. Осы Əдістеменің 6-тармағының 4) - 11) тармақшалары аралығында көрсетілген ауыл 
шаруашылығы өндірушілері ауыл шаруашылығы дақылдарын жинау, мал шаруашылығы 
өнімдерін өндіру жəне ауыл шаруашылығы құралымдарының қызметі туралы статистикалық 
байқауларды өткізу кезінде іріктемелі негізде зерттеледі. Іріктеменің оңтайлы мөлшерін 
анықтау жəне көрсетілген ауыл шаруашылығы өндірушілері үшін іріктемелі жиынтықтарды 
қалыптастыруды Комитеттің іріктемелерді қалыптастыруға жауапты құрылымдық бөлімшесі 
жүзеге асырады. Іріктемелі жиынтықтар өсімдік жəне мал шаруашылығы бойынша байқаулар 
үшін жыл сайын жаңартылады. 

Осы Əдістеменің 6-тармағының 4) жəне 8) тармақшаларында көрсетілген ауыл 
шаруашылығы өндірушілерінің іріктемелі жиынтығын қалыптастыру кезіндегі негізгі критерий 
ауыл шаруашылығы жерлері, оның ішінде егістік жерлер, көпжылдық екпелер, шабындық жəне 
жайылымдар болып саналады.

Осы Əдістеменің 6-тармағының 5) жəне 9) тармақшаларында көрсетілген ауыл 
шаруашылығы өндірушілерінің іріктемелі жиынтығын қалыптастыру кезіндегі негізгі критерий 
келесі ауыл шаруашылығы дақылдарының бір немесе бірнеше түрлерінің егістік алқабының 
болуы болып табылады:

дəнді (күрішті қоспағанда) жəне бұршақ дақылдары, оның ішінде бидай, жүгері, арпа, қара 
бидай, сұлы, тары, қарақұмық, кептірілген бұршақ дақылдары; 

майлы дақылдар, оның ішінде күнбағыс; 
күріш;  картоп; 
ашық топырақтағы көкөніс; 
бақша дақылдары;
мақта;
темекі;
қант қызылшасы; 
саңырауқұлақ; 
азықтық дақылдар;
гүлдер. 
Сондай-ақ көпжылдық екпелердің, оның ішінде жүзім, шекілдеуікті жəне дəнекті жемістер, 

жидек дақылдары жəне жаңғақтардың болуы, шабындықтар мен көкөністер мен гүлдер өсіруге 
арналған жылыжайлардың болуы ескеріледі. 

Осы Əдістеменің 6-тармағының 6), 7), 10) жəне 11) тармақшаларында көрсетілген ауыл 
шаруашылығы өндірушілерінің іріктемелі жиынтығын қалыптастыру кезіндегі негізгі критерий 
келесі ауыл шаруашылығы жануарларының бір немесе бірнеше түрлерінің болуы болып 
табылады:

сүтті табынның ірі қара малы, оның ішінде сиыр;
өзге де ірі қара мал мен енекелер, оның ішінде сиыр;
қойлар, оның ішінде саулық қойлар;
ешкілер, оның ішінде ешкілер;
жылқылар, оның ішінде биелер;
түйелер, оның ішінде інгендер; 
шошқалар;
тауықтар;
күркетауық қораздары;
қаздар;
үйректер;
мысыр тауықтары;
үй қояндары; 
бөденелер;
қырғауылдар;
араның балұясы;
шаруашылықтарда өсірілген бұғылар;
торда өсірілетін терісі бағалы аңдар. 
Ауыл шаруашылығы бойынша статистикалық байқаулардың іріктемесіне түскен 

респонденттер тізімі шаруа немесе фермер қожалықтары жəне халықтың жеке қосалқы 
шаруашылықтары бойынша əрбір аудан/қала үшін жеке қалыптастырылады жəне орындарда 
статистикалық байқаулар ұйымдастыру жəне өткізу үшін аумақтық статистика органдарының 
басшыларына жеткізіледі жəне сайтта орналастырылады. 

9. Осы Əдістеменің 6-тармағының 12) тармақшасында көрсетілген ауыл шаруашылығы 
өндірушілері өсімдік жəне мал шаруашылығының статистикалық көрсеткіштері бойынша тек 
қана ауыл шаруашылығы санағы кезінде ғана зерттеледі. 

Өсімдік шаруашылығының көрсеткіштері бойынша статистикалық деректер көрсетілген 
ауыл шаруашылығы өндірушілері бойынша санақ арасы кезеңінде Ауыл шаруашылығының 
статистикалық тіркелімінің өзекті деректерін қолдану арқылы есепті түрде қалыптастырылады. 
Есептеу осы Əдістеменің 5-бөлімінде жазылған. 

Көрсетілген ауыл шаруашылығы өндірушілері бойынша мал шаруашылығы көрсеткіштері 
бойынша статистикалық деректер санақ арасы кезеңінде болмашы болып саналады жəне 
есепке алынбайды. 

3-тарау. Өсімдік жəне мал шаруашылығында ірітемелі байқауларды
өткізу кезіндегі интервьюерлердің іс-əрекеті 

10. Осы Əдістеменің 6-тармағының 4) - 11) тармақшалары аралығында көрсетілген ауыл 
шаруашылығы өндірушілері бойынша алғашқы статистикалық деректер интервьюерлерді 
тарту арқылы жиналады. 

11. Өсімдік немесе мал шаруашылығы бойынша нақты статистикалық байқауларды өткізу 
үшін интервьюер аумақтық статистика органынан тиісті статистикалық нысанның бланкісін 
жəне зерттеу өткізуге қажетті респонденттердің мекенжайын жəне бар болған жағдайда 
телефондарын көрсете отырып, респонденттер тізімін алады. 

Егер қалыптастырылған іріктемелі жиынтық нақты респонденттер тізбесін қамтымай, ал тек 
қана елді мекендегі зерттелетін респонденттер саны жəне шаруашылық баруға тиісті қадам 
көлемі туралы ақпаратты қамтитын болса, аумақтық статистика органдары орындарда ин-
тервьюерге еркін түрде тандалған көшені жəне есепті бастайтын бірінші үйді көрсету арқылы 
бағдар құрастырылады. Мұндай жағдайда мал шаруашылығы бойынша зерттеу өткізу кезінде 
интервьюерге қадам бойынша түскен ауыл шаруашылығы малдары жоқ шаруашылықтарды, 
өсімдік шаруашылығы бойынша зерттеулерді өткізу кезінде - ауыл шаруашылығы дақылдары 
жоқ шаруашылықтарды өткізіп жіберіледі. Өткізгеннен кейін əрі қарай іріктеме қадамы 
сақталады жəне нəтижесінде іріктемеде көзделген шаруашылық санына пікіртерім жүргізіледі. 

Мал шаруашылығы бойынша есепті жылдың екінші, үшінші жəне төртінші тоқсандарында 
зерттеулер өткізу кезінде есепті жылдың бірінші тоқсанында сұратылған шаруашылықтарға 
пікіртерім жүргізіледі. 

12. Интервьюерге іріктемеге түскен респондентпен байланыс орнатуға мүмкін болмаған 
жағдайда не респондент зерттеуге қатысудан бас тартқан жағдайда интервьюер іс-əрекетінің 
келесі нұсқалары көзделген:

1) егер іріктеме нақты шаруашылықтар тізімін құрайтын болса, онда есеп бермеген 
шаруашылықтарды басқаларға ауыстыруға жол берілмейді, интервьюер зерттеу құралында 
осы респонденттің себебін көрсетумен жауабы жоқ екендігі туралы белгі соғады;

2) егер іріктеме елді мекендегі зерттелетін респонденттер саны жəне шаруашылыққа баруға 
тиісті қадам мөлшері туралы ақпаратты қамтитын болса, онда табылмаған немесе пікіртерімге 
қатысудан бас тартқан шаруашылықтар интервьюерге бөлінген бағдар шеңберіндегі көрші 
шаруашылыққа ауыстырылады, нəтижесінде іріктемеде көзделген шаруашылықтар санына 
пікіртерім жүргізіледі. 

13. Деректерді жинауды аяқтағаннан кейін интервьюер толтырылған нысандар бланкілерін 
аумақтық статистика органына тапсырады. 

4-тарау. Өсімдік жəне мал шаруашылығындағы іріктемелі зерттеу деректерін бас 
жиынтыққа тарату əдістері 

14. Өсімдік жəне мал шаруашылығындағы іріктемелі статистикалық байқаулар деректерін 
бас жиынтыққа тарату стастистикалық нысанда көзделген барлық көрсеткіштер бойынша 
нақтылауды есепке ала отырып, аудан/қала деңгейінде жүргізіледі. 

15. Егер қалыптастырылған іріктемеде нақты шаруашылықтар тізбесін қамтитын болса, 
тарату Комитеттің іріктемені қалыптастыруға жауапты құрылымдық бөлімшесі іріктемелі 
жиынтықты қалыптастыру кезінде есептелетін əрбір ауыл шаруашылығы өндірушілер өлшемін 
жəне аудан/қала үшін түзету коэффициентін қолдану арқылы жүзеге асырады. Таратылған əр 
көрсеткіш мəні мына формула бойынша анықталады: 

мұнда:
Zj - таратылған j-көрсеткіштің мəні;
Yji - іріктемедегі j-көрсеткіштің i-шаруашылығы бойынша мəні;
ƒi - i-шаруашылықтың мəні;
n - іріктемедегі шаруашылық саны;
K - түзету коэффициенті.
Түзету коэффициенттері іріктеме критерийі ретінде анықталған əрбір көрсеткіш үшін аудан/

қала деңгейінде, сондай-ақ тарату кезінде қолданылатын қосымша көрсеткіштер үшін мына 
формула бойынша есептеледі:

 
мұнда:
Kj - j-көрсеткіші үшін түзету коэффициенті; 
Xji - тіркелім деректері бойынша i-шаруашылықтағы j-көрсеткіштің мəні;
ƒi - i-шаруашылықтың мөлшері;
n - іріктемедегі шаруашылықтар саны;
N - бас жиынтықтағы шаруашылықтар саны. 
Егер зерттеу нəтижелері бойынша есеп бермеген шаруашылықтар бар болса, түзету 

коэффициентері есеп берген шаруашылықтарды ескере отырып қайта саналады.
16. Егер қалыптастырылған іріктеме елді мекендегі зерттелетін респонденттер саны 

туралы ақпаратты ғана қамтыған жағдайда Комитеттің іріктемені қалыптастыруға жауапты 
құрылымдық бөлімшесі іріктемелі жиынтықты қалыптастыру кезінде есептелетін əрбір елді 
мекен үшін есептелетін тарату коэффициенттерін қолдану арқылы тарату жүзеге асырылады. 
Таратылған əрбір көрсеткіштің мəні мына формула бойынша анықталады:

 
мұнда:
Zj - j-таратылған көрсеткіштің мəні;
Sji - i-елді мекендегі іріктеме бойынша j-көрсеткіштің сомалық мəні;
wi - i-елді мекен үшін тарату коэффициенті;
n - іріктемедегі елді мекендер саны;
K - түзету коэффициенті. 
(3) формулада қолданылатын түзету коэффициенті іріктеме критерийі ретінде анықталған 

əрбір көрсеткіш үшін аудан/қала деңгейінде, сондай-ақ тарату кезінде қолданылатын қосымша 
көрсеткіштер үшін зерттеу деректерін алғаннан кейін мына формула бойынша есептеледі:

 
 мұнда:
Kj - іріктеменің j-көрсеткіші үшін түзету коэффициенті;
Gji - тіркелім деректері бойынша i-елді мекендегі j-көрсеткіші бойынша мəн;
gji - зерттеу нəтижелері бойынша i-елді мекендегі j-көрсеткіші бойынша сомалық мəн;
wj - i-елді мекені үшін тарату коэффициенті;   n - іріктемедегі елді мекендер саны;
N - бас жиынтықтағы елді мекендер саны.

(Жалғасы бар) 


